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Full de dietari

GRONICA

L'any l'home

UN ALTRE

L'escriptor Pius Baroja, si hem de
creure "La Nación", de Madrid, ha
fet unes declaracions que han reproduit tots els diaris. Hem sentit i
sentim una sincera adrniració literäria per determinades obres del fecund noveHista basc; hem sentit, en
canvi, una forta prevenció per les
seves teories polítiques i fins per la
seva personalitat privada. Sota les
seves excentricitats i estirabots que
pretenien donar-nos la sensació d'una
gran independencia moral i inteHectual ens ha semblat descobrir tothora una submissió a prejudicis per-

En g posem a escriure aquesta crónica mentre els mots d salutaei6 esclaten al nostre voltant. "Bon any I"... Companys i amics
ens adrecem mútuament l'expressió falaguera per a l'any que comenast. Sota la fórmula cordial hi ha el bell secret de la paraula viva.
Fina aq aells que dinen ''bon any!" maquinalment, acaben per sentir
Ja influancia de l'au g uri. Entre l'espurneig de les paraules d'amistat. arribem a ereure que en el món neix, en aquestes hores, una
gran força del bé.
El erit de salutació per a l'any nou ve a augmentar la nostra
reserva d'optimisme i de joia. En entrar dins un altre any convé
que aquesta reserva sigui copiosa. Emprenem una etapa del nostre
viatge de la vida, i cal que posseïm en tiquest moment una considerable provisió d'energies espirituals. Bé prou que vindran, al llarg
de l'anyada, les hores adverses, els dies hostils. No tindria el seny
complet l'home que es pensés que per a ell i per als seus el bon
any no és l'any fàcil i gras, sinó l'any en el qual la voluntat de
l'heme u dreea contra els obstacles i supera amb el propi esfemq
les a lwrsitats exteriors i els interiors defalliments.
IIera dit que la voluntat ha d'ésser en l'home el factor decisiu
per a aeonseguir un bon any. El temps propici i les eirenmstäncies
favorab es no tindrien la virtut de fer bo aquest any ni cap altre.
En certs moments. la fúria de la fatalitat adversa desarma l'home
i el priva de tota defensa. Per() habitualment, allò que fa l'any
da/ent bo per a eadascú no és el temps variable, no es la hei dels
astres. t, inó la nostra llei interior. Massa gent (Vine la culpa de la
prbp.ia ,tissort a les adversitats que la colpeixen. I no pensa que una
gran pert de culpa és dintre d'un mateix, en la negligència o la
el clesgarriament del seu esperit.
Qat l'any sigui bo! Que siguin bones per a nosaltres les forces
naturals, l'ambient social i els cops de l'atzar. Pera també hem
d' é sser bons nosaltres mateixos. I donem aci a aquest mot el seu
tés ar , ple sentit de treball. de fortitud i de generositat. No seria
just que demanéss im un any bo, si esperéssim de les circumstàncies exteriors, de la gent que ens volta, de la societat en la qual
vrvim. ; 'assoliment de les nostres aspiracions i la felicitat de la
nostra 'ida. Cal posar-hi, en primer Roe, la pateta i personal contribtiei6. T' er a tenir dret a demanar que l'any sigui bo, hem de merèixr la bondat de l'any.
.„?. tian diem: "Bon any tintrueu véa i els vostres!", hem de
voler dir. no solament que les eircumstèneies exteriors afavoreixin
l'aflija al qual adrecem la salutació, sitió que liem de significar
també que ell posi en la nova anyada el major esforç de treball, la
més intelligent persistència en l'obra de cada dia. Els anys que
rodal en ordenada renglera pels camina del temps, no són ni dolents
ni bons per ells mateixos. És l'home el qui sent dintre d'ell el b6
i el utal dels anys que passen.
Boa any, amies! Bon any. companys! Però pensem tots plegats
qae ro és l'any el que fa l'home. És l'home el que fa l'any. An y bo
c ara dolent, deponen, en gran part, del treball i del coratge deis
tienes.

fectament antidiluvians. Recordem
molt be un fascicle titulat "Momentum catastrophictnn", escrit l'endemà
de la guerra, i en el qual tot simulant un escepticisme d'alta escota, no
feia sind revelar la mateixa nerviositat que un Melitón González o
qualsevol personatge equivalent.
Ara és ell mateix el que acaba de
fer aquella operació que vulgarment
s'anomena "ensenyar el flauta". Ens

confessa amb sin cinisme colpidor
que en el seu 'libre "Juventud, egolatría", amagava curosament part
dels seus blasona nobiliaris a fi de
no molestar el seu públie. Avui, probablement per congraciar-se amb una
altra mena de palie, no solament
els revela, sinó que se n'ufana.
La seva opinió sobre els problemes coHectius és d'un infantilisme
inaudit. Ell és més anticlerical que
mai i ningú no el molesta. Vciam,
sem i pot demanar mes? salo és el
desideràtum la possibilitat de professar — literáriamentl — una doctrina
i no veure's molestat pel poder pti-

blic?
N'hi ha que són vegetarians i tampoc són molestats per ningú. Ells
tenen encara mes raó que l'aristocràtic senyor Baroja per declarar-se
cofois i satisfets. Sí. Els vegetarians,
al cap i a la fi, realitzen un acte,
van més enllà del mer esplai literad; novellista basc encara
és l'hora que no ha tractat de realazar cap deis seus ideals clerófobs.
En fi, em penso que la seva hostilitat envers les institucions eclesiàstiques no será obstacle perque aspiri amb probabilitats d'exit a una
ambaixada força decorativa.
canza SOLDEVILA
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Sobre l'any nou
dia m'estava aturat al peu

:ja en el passadis del teatre
tats. Estava en aquella acta del que demana caritat
tele amb el nas al nivell
2r d'una senyora coneguda

la senyora, que no tenia

a es a dir-me, em fa aquesta

trà el "reveillon" d'aquest

,c—contesto jo.
senten?
dir que potser serà al Hit
leva o en una cadira sense
rtäncia; vull dir que per
- ha tal "reveillon".
- què?
iè jo ja no cree en l'any
a:anent que aquestes parau-

• .ec2ssitaven una certa explicala Hura de la
i _naven a començar el segon
i aplicació es va quedar penpatser es preferible, perque
sanyora coneguda me ya, so(a qüestió de l'any nou, és
que no ens hauríem entes.
ose no van a comenear cap
a :ate i a mi no em ve d'una
rocurard explicar-me. Jo no
..any nou; crec en la meteo.. en la planeta, en el rellotge
'a-idetnia de Ciències i en tot
: e: vulgui des del punt de
,
i les conclusions
pe/a') en el valor liguemrs de
nou, confesso que

aere, havien ences

: -n era criatura, això de l'any
com totes les festes de l'any,
: per a mi una importancia capi na que anava gairebé sempre
gadt z.mh els Postres que menjnvein a casa, perque a casa en qües, a trina ¿reo tradicionalistes
de l'os, i jo era una
tres més llamineres que
mi.. A mes a mes de la
una debilitat pel misi les festes i les
Ine., empre duien per a
t. de vel de núvia brodat
de somriures d'arcàngel.
vinguda de l'any non

broma que em feien
iassos que es passeja per
bid cm tenia amb un ai al
a,M‘ tra shalsament liric que
no en) ta:s.va dormir. Ara sóc un
de s e,ractaa -ull dir que de mica en
rajes tic aei rrit el dole i els postres
no ein fan ai fred ni calor. A mes a
més in he äa ostuntat a l'aliment
de
"grill-roor, , i si no fos percaté tut
F3 encara • na mica fill
de familia
te la sont que el convidin a les
cases partienlars, jo em p
assaria el
amb una truita i un bistec
r' ente que aiab m'ocasiones cap drama intim.
Desaparcauda la imp ortäncia mägica i la importància del p lat tradi-

es destenyeixen fins arribar al color del fil
ecu, que és el color que a mi em
fa mes pena. Però pel que fa a l'any
nou, a més a mes del valor de gran
festa que té, se li vol donar una
importancia moral de renovament,
de començament, de cosa que mor i
cosa que neix, i això—perdoneu que
us he digui—és una mica exagerat.
El punt que posem a l'any vell i Fina
ciai que posem a l'any que ve es una

Lloyd George felieita

cional, les festes de l'any

convenció per a contar, una convenció d'ordre automàtic, però res mes.
Els sastres han inventat els pantalons, les americanes i les armilles;
els pantalons, per exemple, marquen
una ratlla ben definida darnunt de la
cintura, es ven ben be allí on comença i allí on acaba la regió dels
pantalons; ara, damunt la pell aquesta catita jo no li he sabut veure mai.

en

dal) 11927".
Cota es veu, el galles té, també,
semblances amb el català,
• Si fos comerciant o industrial, es

possible que l'any nou em fes una
certa impressió. Reconec rimportäncia económica d'aquests dies. Aquest
truc que en diuen "balanç" es veu
que és una cosa molt seriosa. Un comerciant quan fa el balanç és com
una gallina que fa l'ou, no estä per a
res, només gasta malhumor.
A les visites de les cases particular, aquests dies nomes se renten exclamacions com aquesta: "El meu
pobre maritl Imagineu-vos, amb el
halançl...". En la intirnitat conjuga!, si una dama se sent massa tendra, és possible que se scnti dir: "No
em wingais amb romansos, que només penso en el balanç!" El balanç
serveix de tapabruts, els noiets ocupats en cases de comerç es permeten
arribar tard a les nits, si la mare els
repta donen les culpes al balarte.
Fa dos dies que vaig trobar un
senyor milionari—una gran signatura
en el ram dels filats—. Jo que el
veig amb cara de primes agres i
Fa tuno.
--I doncs, que tal Don Fulano (als
milionaris els acostumo sempre a dir
"Don" per precaució).
—Estic desesperas, el balanç!
--t araf que passa amb ei balan,?
—Imagini's! Estic fet una falda.
—Però, per que?
—Faci's arree! Aquest any he
guanyat deu mil duros tnenys que

l'any passat/
Jo vaig procurar dir-li quatre frases de conhort, però, que voleu' en
aquest món no es pot matar tot el
que és gras i hem de tenir una mica
de tendresa pels desgraciats mil i onaris.

influència moral ditmunt meu, si /T1FS

volat de; uní.

galès

Lloyd George i la seva muller
Margaret Lloyd George han trames
a llurs amistats del districte de
, , Carnovon una tarja de felicitacio
en la qual hi ha llur fotografia presa a casa seva.
Aquesta foto va autografiada per
marit i mullen. Lloyd George diu:
"Nadolig llowen" (feliç Nadal) i 'a
sigaatura de la senyora va seguida de la paraula "Nadolqg (Na-

Doncs amb l'any nou passa això dels
sastres, dels aantalons i de la pell.
La vida que tots portem a dins no
sta modificat gota quan han tocat
les dotze de la nit del 31 de desembrea es modificaran els calendaris, les
cèdules personals, els rebuts del pis
i de la contribució, aquesta mena de
pantalons que hem posas a les carnes de la vida. Pecó la gent s'entossudeix a menjar grans de raim i a
sopar fora de casa com uns desesperats, encara que no Iii hagi gana,
per a fer-se l'illusió que això de
l'any novell es alguna cosa, per a
celebrar aqucst canvi que en definitiva podrem dir-ne vuits i nous.
Els alernanys, que són la gens
mes fada del món, i el poble que
s'empassa més butllofes, quan ve
aquesta famosa nit agafen una merla
coHectiva de les mes teatrals. Una
vegada, arnb el mee amic Papiol
vàrem pasear aquesta nit a Berlín,
i ein penso que ens en recordarem
tota la vida; jo encara lujo... A Madrid, quan ve rally /109, fan un terrabastall de llauna i de misèria que
no sei ben be per que seírveix; cada
població, en tal nit com la d'arui,
se n'empesca una, i això vol dir que
la gent es creu en general que sale,
d'any nou vida nova té quelcom de
veritat.
Jo confesso que m'agradaria molt
sentir que els dies a priori tenen una

no aix6 em distreuria i seria un motiu mes per a trobar gust a l'existencia, i si he d'ésser franc, el luce
comentad a rally nou és un comentad elegiac, el dia u de gener de mil
nou cents vint-i-vuit és per a mi un
dia de tants; la turbulenta nit de
Sant Silvestre no ha estroncat ni els
meus pensaments, ni els mees plana
ni la meya migranya. I aixd més
aviat es una cosa trista, i abre, és la
causa que jo no hagi fet "reveillon",'
perquè no m'agrada esser farsant ni
exterioritzar sentiments que ja han

I
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--Wernethe oebeti tust, porque oda ~mana has
e de tse-te afeitar el daten.
—Pede, &per qua no te l ' afeites anlla l a falte
ADORM, qua afeita tan arran qua amb ilustre vapIdelt
= l'ene n'al ha prou?
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La generació del vuitanta
Fa deu o dotze mira que, preocupats per les discussions que s'alçaven
al volt d'una crisi del teatre català,
ens ärem entretenir a explorar la
Premsa i les publicacions tocata Itmb
el propòsit d'esbrinar els motius d'una decadencia unànimement reconeguda 1 que els fets denunciaven amb
massa eloqüència. Un dia ennavegats
en aquestes recerques que ens apassionävem, en una publicació de 188 0,
vàrem trobar un anide signat per un
critic eminent, autor dramätic aplattb
dit, publicista de consideració, en el
qual es pintava el teatre local a l'agonia; només un volee de Deu pollea salvar-lo d'una mort segura. Per?,
quan el jove articulista—aleshores era

im escriptor jove, naturalment—fulminava aquestes aspres censtees i
aquests tristos auguris, el nostre teatre encara no havia sortit de radolescèneilt. Tot just feia quinze anys
que En Pitarra havia estrenat "Les
jales de la Roser" i En Guimerä no
havia donas cap obra a l'escena. El
to de l'article, no obstant, era el mateix que usaven els comentaristes de
trennt cinc anys després, quan invocaven una tradició escénica tan robusta com gloriosa.
Aquesta estranya coincidatnia em
va semblar suspicaç i després d'algunes exploracions de documents i de
converses amb testimonis que havien
viscut aquel/ epoca, vaig arribar a
la conclusió que la decadencia del nostre teatre era un mite, un tòpic nascut en un moment de malhumor d'alguns joves del vuitanta, que s'havia
conservat en els unters de les redacdime i que com el serpent de les mars
surt de tant en tant quan hi lea penúria de ternes perioclistics. El nostre
teatre, com tantíssimes coses nascudes en l'embranzida del segle passat,
ha fet el seu cami, =tí que
lògicament podia fer donats els mea.
bits i els idrals que el motivaren,
l'horli en qué aparegué i el Ilse on
s'installä.
Si ha estat possible la divagació en
una cosa tan próxima i viva com el
teatre, si el perfil històric de la institució s'ha desdibuixat talment, com

no s'han d'haver adulterat, negligit,
4e format o desconegut aEres coseii
no tan ben canalitradea, coses, el veritable sentit de les quals ha passat
desapercebut als ulls enlluernats per
falsos resplendors de modernitats dubtoses? Aquesttt reflexió ens va excitar la curiositat pel vuit cents i aquesta curiositat ens ha fet vuitcentistes,
en el sentir que ara es clima al mot
Som vuitcentistes per necessitat d'ordre, perque no volem passar per fills
espirituals de l'arrauxament i de la
poca-solta, perque sentim la necessitat de descalçar la base racional, sentimental, humana, de l'actualitat d'avui, de totes les eacombraries que una
generació cega va licumular-hi.
La Barcelona del divuit, paseada la
tempestat de la guerra de successió,
viu reclosa dintre les muralles. Neix
la noblesa borbbnica; les lleis de protecció a les indústries, Beis de raracter general, dictades per Felip V, i
la llibertat de comerciar amb América, revifen l'esperit emprenedor de
la nostra gent. Les molesties de la ins'asió napoleónica deturen momentàniament aquella empenta; però els diputats a les Corta de Cädis, que potser discrepaven en el terreny doctrinals, coincidien en els sentiments 1
en els inte • esaos que anaven a defensar-hi. Ptissada aquella crisi, la reacció
vitalitat :'accentua 1 creix en el

transcurs del segle. En mig de les by llangues es creen lea poderoses dinasties industrials; mentre es ventila el
plet dinästic a la muntanya, el comerç
creix; el gas, la navegació a vapor,
els telers mecànics, el ferrocarril, la
fotografia, entren a Barcelona, sota
els bombardeigs, i }tan de pausar per
damunt les pedres remogudes dels carrers; al costat de la destrucció furiosa de les turbes incendiàries i a la
vista del morrió dels nacionals, es
manté un estil ple de noblesa en les
arts i en l'arquitectura. L'endemà del
moviment del quarannt tres, aquella
empresa audaç, la mes significativa
politicament de tot el segle, batejada
amb el mot de "Jamancia", apellariu
extret de la parla gitanesca de
r •poca, l'endemà d'aquesta explosió,
insuficientment estudiada i injustament escarnida, s'inaugura el Gran
T
peecattarcel edse 1 Liceu, unaas
més
de
i lfastuoses
es sal e d'esdel
món. Es construeixen els pértica d'En
Xifre, la patea Reial, cauen les muralles, s'enderroca la Ciutadella; Barcelonit s'aixampla, s'estén. S'obre
el passeig de Sant Joan, En Cerdä

ptojecta reixampla amb un'a visió senyorial; En Rovira proposa una placa
de Catalunya d'unes proporcions tan
ambicioses que avui encara ens sorprenen. La taund alimentada amb tantes passions i amb tanta sang, pren
una ufana insospitada i cada any
rumbeja al mig del pie la flor natural sfmbol del ren'aixement literari.
En arribar, però, a la restauració,
l'escena canvia. La gent està extenuada i s'ha enriquit La tranquiBitat
s'ho menja tot. Entre el regim dels
partits de torn, les energies passionals prenen baixes derivacions. Neix
el matonisme classificat per una banda i per l'altra l'anarquisme romàntic. Es l'epoca de les "liaisons" ostentoses i de la bailarina que la sort. La
Joventut del vuitanta es escéptica, no
creu en la politica ni en res; la caricatura, la gatzara, el sarcasme, trituren els atributs d'ab.ans; el morrió
del nacional serveix per a fer volar
colones; hi ha un afany morbós de
destrucció de tots els rastres de la
vida anterior i l'Exposició universal
és la roda Baal d'aquest castell de
focs del burgesisme triomPant. En
aquest periode tot s'enxiqueix; la gest
compta; se suprimeixen els jardins
del pla Cerdi i sen fan solars per edificar; els teatres sem barraques pretencioses de fusta i s'alcen sense rubor al mig de la ciutat. Això dura
fins la pedida de les colénies. Aleshores ve una reacció i la literatura
del desastre que clon el segle.
I be: aquest vuit centisme de la
generació del vuitanta, de la gentrac'ó
del modernisme, es el culpable del
desconeixement del veritable vitae altisme. Els que som del non conts ein
värem formar en aquesta atmeGiera
espiritualment sórdida: la generació
del vuitanta, egoista, ens havia escamotejat setanta anys torrencials, 1 ecundissims; setanta anys tivants d'ideal
1 densos d'acció.
Els vuitcentistes das-ui reivindiquem
l'interès de les noves generacions per
aquella gent turbulenta; reivindiquem
l'esperit que inflamä aquells cors;
vindiquem la unitat essencial que palpita en aquella setanta anys de la nostra histbria. Reivindiquem l'ideal deis
avis contra la indifer&wia i la superioritat fatxendtt dels pares que ens
varen pintar com una cosa llunyana,
grotesca i incoherent, allb que avui
encara ens bota en les yenes.
GARLES CAPDEVILA

COMENTARIS

Buzón, büstia, capsa postal... ,
' Mesos
enrera mestre Pompeu Fabra eseatia aquestes
nom calia donar en bon catalanesc al buzón o boite aux lettres.
el

planes

en

quin

Ell, amb la seva habitual prudència, suggeria la possibilitat de rehabilitar el mot bústia que, essent viu en el llenguatge antic, pertanyia
a la mateiaa familia que boite.
El problema resta encara insoluble. Bústia, buscó, capsa pos-tal?
Algun dia la solució s'imposarà en virtut d'un d'aquests actes de
simpatia collectiva, que són en afers lingüística l'equivalent del
sufragi universal en els afers polítics. Així com hem trobat, a la
vila d'Alguer, viu de tota vitälitat, el mot //umi per a designar una
cosa tan vulgar cota les cerilles, trobarena el nom adequat i eseaient
per a designar el receptacle de les eartes. No en dubtem.
El que costa Més de trobar en aquesta Barcelona de les nostres
culpes és una bona organització d'aquesta mena de receptacles.
Van suprimir els dels tramvies i van fer bé, perqnè no eren gaire
pràctics i el palie, evidentment, no els va agafar amb gens d'afecte.
Hl ha els dels estancs, pera anar a tirar-hi una carta sempre implica obrir i tancar una porta, saludar i gairebé demanar un favor
quan s'eseau que la carta ja porta el sen segell. I Per qué no s'installen algunes capees postals en la via pública com n'hi ha pertot?
A la Plaga de Catalunya fóra indicadissim; a la Plaga de la Universitat, a l'entrada del carter de Salmerón... Si no es volia multiplicar-les com a París, per exemple, se'n podrien collocar algunes als
llocs més estratègics.
En paises de poca densitat postal convé més que no en els
altres donar facilitats per a la circulació de la correspondència.
Convé també que el transeünt distret que duu cartea a la butxaca
trobi de tant en tant, a guisa de recordatori, la boca esdentegada de
les bústies... D'aquesta manera no serè tan Mea que li ocorri, com
al redactor d'aquestes ratlles, de traginar durant vuit dies una carta
urgent.—C. S.
lats, que no vegi la seva miseria!
¡Per qué, mare, m'haveu donat uns ulls blaus, i aquest mirar massa llis, que travessa la
claror de l'espill, quan he de
viure en un món de penes?
¿Per qué, Nostre Senyor i
Majestat Santa, em teniu tan
inquieta i desvetllada, i fea tremolar tanta tenebra en el meu
,arreconament? Recordeu, m'are,
quan tots dos passaveu el rosari, aquella nit d'istiu, en un clot
de la vall, que tot era consolació; i jo era petita, i haviem
visitat els Cossos Sants, i quan
sobre els nostres caps lime i
les fulles passaven com un rosari del cel, i que en la vostra

faldilla jo m'hi vaig adormir.
Recordeu, mare, la lletania
aconsoladora de l'Aspres, amb
un sant per eada camí, amb una

santa per cada pena. Ara els
cante m'han abandonat Mal cacada m'heu vista,- per culpa de
la pobre ga, i jo us volia amagar
el dolor, i els vostres ulls l'escorcullaven en la fonclitud del
cor. Aquí us vàreu morir, a ca
l'Honorat, en la cadira de dos
braços, i descanseu amortallada. Marc, ajudeu-me, sostcniu
la vostra filbi, amb la vostra
mä dolorosa i la llàntia dels
úlls, ..perquè elle arriben.
(Se n'entra a cercar la cadira

de dos braeos. Fanal erices,
S'està dreta al llindar de la
porra).
(Després va a despertar l'innocent).
Desperta-te Colom. Valga'm

J. S.

Pons a Barcelona

LA GRAN FESTA D'AVUL

A L'OLYMPIA
A la tercera columna de la pàg. 6 do-

liera el programa detallas de la pian
festa que tindri lloc a rOlynipia,
aquest mati, a honor del prieta rossellonès J. S. Potts. La qualitat dels
ments que han d'intereenir-hi justifica l'interes dcsvedlat i fa preveure un exit de deba.

CONFERENCIA A L'ATEMEU
Demà, dilluns, a les set de la tarda,
J. S. Pons donará a l'Ateneu Barcelimes lt s e ia anunciada conferencia.
Verm.rä. sobe "L'experiment dl la j

poesia o les violes de Nadal". Aniri
seguida d'una lectura de poemes originals i inedits de l'autor de "Canta
Perdiu".
-4
L'APAT DELS A.IIICS DE LA
POESIA •
Tindrà lloc dimarts, a les nou del
vespre, a la "liaison Dorée" (pina
de Catalunya). Els tiquets, a 29 pessetes, es traben de senda a LA PUBLICITAT, "LasVeu de Catalunya",
Ateneo Barcelonés, Joieria Sunyer i
a la pròpia "Maison Doree",

!!11111191111111111fillínIMPIIIIIMMIIIINVII13119111PIIIMIlielli

LA PUBLICITAT
desitja als seus feetore, subscriptora, amics i a tots els •
catalana de bona voluntat

un feliç Cap d'Any

Déu, desperta-te, que ells arriben

L'homenatge al poeta J. S. Pons

e

‘p..8

Fragment del drama canigonene EL SiNGLAR, que
aquest matí s'estrenarà al teatre Olympia
ESCENA XI!
Ist ARGUE

sI es l'hereu que
t'ha encomanat
que vinguessis?

COLOM
Me... mestressa.

M. ARGOE

(Stlenci)

I has dit que baria relliscat? I
ha caigut daltabaix? Sera el
pas de les voltes, vora de la
font, que s'In fa un bassal i el
cami s'hi esquerda... La muntanya es plena de Itimbes.
COLOM.—Me... mestressa.
MARGUE.—(SHenci)
Misericòrdia divina, apiadeu-vos
de la vostra humil serventa.
Aparteu de la nieva flaquesa
Isquest fels de miseries, i aquest
pressentiment que ern rossega
resperit com un yerra
Si he partit, Verge Sagrada, si les penes m'han atuit el
cos com un temporal de pedra
seca, si m'heu vist ajupir el cap
davant la voluntat de Den i de
la seva Mare, concediu-me uta(
linda, un perdó... peequb la
tenebra fuel entorn del mar,
Verge gracia* i . Mare del Cavad.

I és aquesta la gran soledat; la
dona sense l'homea
COLOM.—(Mirada estranya)
Me... mestressa. Me.., mes-

tressa.
,
MARGUE.—Pobre Colom, la tenebra
baixa per uti com per tasa. Ai,
no miris així, fill, no mide la
Marguerida. Perque i3 una cosa que cayera, el cap te s'unfla i els teus ulls hi tremolen

n-•-n

411.

com el llum sota el vidre del
fanal. Pobre fanal brumós, no
vagis a la finestra, que el vent
Vatudaria aquesta flama. Cerque has vingut? ¿Que no Mixaves a Valnittnya? ¿Que havies de fer al mas? M'has entrat al mas toril una mala °celta del teulat, amb un crit, i
has portat tort la fredor de

l'ornbra. M'has traginat la nit
a casa.
(S'assett a la seva vora, 1 mentrestant l'innocent s'adorm).
¿I tu l'has vist quan lela la
relliseada? ¡Que l'has vid a
jaure, bocabadat amb una lenda? Déu
Dita ens perd6, que ee
adormit. Els seus pensaments
s'han adormit. 1Poe que 11 cesta d'entrar dins l'ombra, pere,tté
Id viu, té els Pila ndu ente-

peeieg;r á "..392›
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„er-ifer+sore
—Ea Lerroux, que torna a provar fortuna.,
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LA PUBLICITAT

BORSA

FINANCES

mita»

Colonials, 9675.
DelliCS, 19.
Duro-Felguera, 62.
Gran Metro, 58.
7.981
Una errada de la setmana paseaele següents reguladora i als següents
Transversal, 5 0.
da. Crac que era me y a i no del linopreus:
Aigües,
17725.
Interior. amb regulador de 70'8o,
tipista. A cadascú el que sigui seu.
Accions Gas, serie E, 171.
Errada de ploma, pera. En parlar de
8.911
doble de o.35; arnb 85. 5o d'Exterior,
Filipinas, 323.
O.37'30 ; amb 111 de Nords, 0.50 i
la nacionalitzacia deis Alacants priExplosius, 159'50. a
0.45; amb /08 d'Alacants, 0.4875;
mera hipoteca, deia "amortitaació
Chades, 814.
Aquesta confusió jo no la podia
amb 67 d'Andalusos, 0.35: arab 33
Chades serie D, 157.
pas tenia.
d'Orenseit, 020: amb 57 de Gran
1
Veurin que cm, reserva bursätilMetropolit, 0.40 i 0'45; amb 46 de
Niti havia una altra que deia la
661
ment
el nou any.
puja d'Expoaicions i havia de dir
Transversal, 0.25; amb 86 d'AutamAquest ha estat csplendid en miExplasine.
nibue, o.5o; amb 320 de Filipinas,
llora general de valors i en feina.
Es dar, pera, que la enorme puja
2.25: amb 94 de Colonials, 0.45; amb
4401
A part del que n'havem dit la nudels Explosius suposa esposar-se
41 de Platas, 0.30; amb ar de Crèvolada baixa de novembre, tot l'any
dit i Docks, o.1750; amb 176 d'Aimolt. En una setmana han pujat a
ha sostingut un to major.
la vora de ciuquanta entena dels
gues de Barcelona, 0.75; amb 37 de
Ni l'esta' va oferir gens de rapas.
quals trenta cinc han correspost noSucreres ordinarias, 0.25; amb 24 de
7.101
Desitgem un los any, a mes dais
Cacarea variable, nacionalitzades,
mas al ten:ps d'un dia a Faltre, en
13.011
lectors,
a tots els que consideren i o
primera
duarribar ahir al màximum de 173
0.17'50; amb 43 d'Andaluscs
16.971
se'ns vulguin considerar companys
ros cada acoja de lo° persa:es. En
variable, 0.27'5o; amb 61 de Duro17.191
bursatils, i als que no, tampoc els
Felguera, 035; amb 16o d'accions
proporció exactament tan altea com
184o1
el volem dolent.
Catalana Gas, sèrie E, 0.65; amb 146
les Chades.
19.
Si la indústria prengués o reprend'Explosius, un enter; amb 80/ de
La puja frisossa va venir allir de
guas la seva empenta, tal vegada
Chades, sis enters i seguidament
Madrid. Sembla que allí es cobria
20.421
l'any
bursátil vinent 110 seria tan ple
cinc, i amb 155 de Chades sacie D,
estrepitosament el grup baixista
corn el que avui fina, pese, nosaltres
.
quest valor.
o.80.
no ens en doldrient gaire si aix¿i fos
saixi s'a y:anca que de la Borsa
D'aquesta setmana, del comptat
mes convenient per a Catalunya.
només se n'ha de dir que quasi tots
datair a /a d'avui la reculada hagi
estat de mas de 20 entere, fina a 152.
els valora de tots els aspadas alaR. SURINYACH SENTIES
ben l'any riallers, a frec dels cupons
Ha samblat un castrall de focs arDissabte, 31 de desembre de 1927.
35
del gran venciment d'avui i de dena.
tificials.
35
Amb l'aportació de capital de gaCal tenir cura amb aquesta exalta37
ció de cotitaa.cia de bona part d'acnar sempre shi compta i en l'any
30
que ve, que ja es darrera la porta,
ciona. Mes cura que mai ara que
Port
4
aviat vindran alguna emprastits.
fa algun temps que les carteras caD'Estat? De Diputació? De Cartalarlas miran i accepten, cosa que a
En l'Ultima sessió celebrada per la
penes frica mai. una pata d'accion s
rils? De Municipi?
Junta del Port, d'aquesta capital, soD'alguna d'aquests, i segons com,
per a cercar un equilibri una gata la presidancia del scnyor Francesc
ran-ia dc capital representat vivade tots aquests.
d'A. Bartrina, el seu vice-president
En el fi de mes hi ha hagut moment.
dona compte d'haver estat aprovat pel
part
del
forts.
A
viments alcistas
Si en uns quanta anys les noves
ministeri de Foment, amase modificad'Explosius, que ja havem resseempreses ben craccades i
da, el pla eccnbmic formulat per l'es54
nyat fora de lloc, per tal com fora
cakadades i ala accionistas són traementada Junta per al pròxim exercici
de lloc s'ha produit, n'hi ha hagut de
tata atril) la claredat i consideració
de 1928.
Chades i d'accions ordinarias nomideguda, el capital català es decantara
57.561
Entre els acords adoptas en la dita
nativas de la Catalana del Gas i
en Lona part cornplagut cap a les
58.821
sessió figuren els següents:
•
Electricitat.
accione.
Contestació a un telegrama de la
Aixi mateix hi ha hagut moviEl que és un perill és anar a coSuperioritat sobre les quantitats que
ment de malora en Filipinas i Colotitzar vora els tons llegendaris de
en cada trimestre de l'esmentat exernials, com també de Metros, que,
mil per cent acciona que no són
cici econennic seran precises per tt
ferits i tot, han volgut provar-ho.
nostres ni represanten exclusivacobrir les necessitats de l'esmentada
Aquesta tarda de dissabte, la darment explotacions de casa i que
Junta, amb carrec al pressupost extraconeixem per referències només.
rara tanca bursatil ha estat a les
quatre i es refereix a tota aquesta
ordinari, en el sentit que la suma de
Potser /ara l'afecte que hern collarga llista de valora, la qual cosa
pessetes 3.360.500 que com a subvenmençat aquest article per la cua.
inconforça
dóna clara idea de la
Adrecem-lo, doncs:
ció de l'Estat ha de rebre durant el
Les dobles aquest mes han portat, testable del mercat:
vinent exercici de 1928, li sigui lliuraInterior, 71'25.
com era de prercure, el to del mes
da per parts
Nords, /12'40.
passat, pecó acaben declinant, presAmortitzar el dia 2 del vinent mes
Alacants, toq'ao.
sentint ja la segura abundor de dide ganar, d'acord amb les bases i conAndalusos, 68.
nar d'entrada d'any.
dicions que regulen l'emissió, colloOrenses, 33.80,
Varen fer . ae ahir, divendres, amb
carió i amortització de l'emprèstit per
11~1~/~11~~551.M.545
8.300.000 pessetes que té l'esmentada
Junta en circulació i autorització de
Z
la Superioritat, el quart i ültim lot
d'Obligacions de l'esinentat cinorZ.stit
que en nombre de 4.200 foren collocades en 1907, que compren de les del
EL PREFERIT PER FAMILIES I HOMES DE NEGOCLS

La Borsa, setmana per setmana

La Junta del

l ote! Florida Madrid
PLACA DEL CALLAO (GRAN

VIA)

Diumenge, 1 de gener .de

12.401 al 16.000 inclusiu.

Traspas condicional de part del cobert número 1 del moll de Balears
que utilitzava la Companyia. Transoceànica de Navegació a Fills de Rbmul Bosch, en atenció a la seva qualitat de consignataria de la nova Unta de vapors nacionals "Miguel Of.
de Pininos", i comptes dcl mes d'octubre proppassat, que foren aprovats
i acordat llur pagament en la forma
acostuinada.
E:1 la dita sessió prcligue possessió del carrec de vocal nat de l'esmentada Junta, el comandant de marina senyor Rafel Pérez Ojeda, el qual
fou malt felicitat pel seu recent nomenament, i foren desigualo vocals
inspectors d'Obres per al priman primer semestre de 1928, cl setlyors
Ferrer i Puig i Ernia amasa Sornanyä,
i revisor de comptes el senyor comte
de Figols.

ANIINCIS OFICIALS
CATALANA DE GAS 1 ELECTRICITAT, 3. A.
En el sorteig de Bons d'aquesta Societat, verificat avui,
la sort ha designat per a llur
amortilzaci6:
26o Betts (del núm. 1 al 30.000)
Nútncros:
alot a
7.410
2.381 a
2 390
2.8 5 1 a
2.860
3.101 a
3.1I 0
3 .881 a
3.890
5.861 a
5.870
8.561 a
8.57 0
18.o8r a /8.o90
18.281 a 18.290
20.771 a 20.7 80
2l.()i a 21.7 00
23.01 1 a 23.020

23.351 a 23.360
26.8
0 1 a •26.610
370 Bons (del núm.
Números
30.331 a 30.340
31.041 a 31.050
33.311 a 33.320
36.011 a 36.020
36.841 a 36.850
39.031 a 39.060
40.751 a 40.760
4 2.26 1 a 42.270
43 S81 a 43.890
52.911 a 52.920
53.011 a 53.020
53.201
53.210
53.54! a 53.550
55.591 a 55.600
56.901
56.910
57.57! a 57.580
57.971

a

57.980

9.321 a
12.531 a
13.371 a
13.501 a
15.171 a
16.3 01 a
17. 601 a

9.330

/2540
13-380

13.510

15.1 80
16.310

17.6 1 0
26.921 a 26.930
27.251 a 27.260
28.401 a 28.410
28.451 a 28.460
29.861 a 29.870
30.001 al 70.000)
45.721 a

45.781
46.161
46.9.31
48.321
48.351
52.231
52.311
52.841
60.7
6t oil

61 211
62.371
62.881
64.321

61.771
64 .S5/

45.730

a 45.790
a 46.170
a 46.990
a 48.330
a 48.360
a 52.240
a 52.320
a 52.850
a 60.750
a 61.020
a 61.2,0
a 62.380
a 62.890
6.1330
a 64.780
a 64 870

COMERÇ

gienImed

59.021 a 59.930
67.551 a 67.560
$
69.741 a 69.750
330 Bona (del núm. 70.001 al lio.000)
70.840
70.8 80
75.66 0
76.110

77.671

a
92.481 a
94.161 a

77.680
92.490
94 170

97.501 a

97.510

77 .89 1 a 77.900
79.111 a 79. 1 20
79 .6 4 1 a 79.650
82.021 a 82.03o
82.501 a 82.5io
83.051 a 83.0 60
84 . 49 1 a 8 4 500
87.901 a 87.910
101.52 1 a 101.5513
103.001 a 103.010
103.111 a 103.120
104.661 a 104 670
106.711 a 106.720
10 6 761 a 106.770
107.55! a 107.560
I (s8.411 a 108.420
1 08.941 a 108.950
110.001 al 1 5 0.000)

76.260
77.540

77.6711

a 99440
99. 591 a 99.600
9943 1

109.261 a 100.270
lor.481 a 100.490
100.741 a 100.750

200 Bons (del núm.
Números:
114.601 a
114.601 a
1 15.721 a
1 1 5.741 a
117.101

a

/19.65r
122.091
124.111
125.991
/27.201

114.610
114. 700
115.730
115.750
117.110
118.4 60
119370
129.200
129.390

113.451 a
119.361 a
1 29.191 a
129381 a
1 35 . .5 6 / a 133.570
137.5 1 1 a 137.520
137.651

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

127.491

/28.571
159.771
140.711

119.660
122.100
124.120
126.000
127.210

a 137.660

130 Bons (del nútn
Números:
132.721 a 152.830
156.401 a 156.4 1 0
157a)O a 157.0 1 0
161.301 a 161.31 0
/6r.58r a 161.590
161.701 a 1 61.710

127.500
/28.580
/39.780

7.490

a
8.381 a

8.390

159.750
/60.88n
165.720
1.68.320
1 68.430

nns I ELEC-

A.
En el sortcig d'Obligacions d'aquesta Societat, celebrat avui, la sort ha
designat per a la seva amortització:
25 0 Obligacions Serie D
Números:
3-071 a
3.080
45 1 a
460
Soo
920
moo
1.310

,

3.951 a
4.841 a

5.051 a
6.841 a

25.170
42.201 a 42.210
26050
42.331 a 42-340
29 . 45045.011 a 45.020
29 . 740
4 6 -481 a 46.490
33 .09047 . 3 11 a 47.320
39 .000 47 . 53 1 a 47.540
En constan/anda, els seus posseidors
podran percebre l'import d'aquestes
Obligacions amortitrades i el dels cuPons venguts, !ladres d'impostos, a partir del dia 2 de gener vinent, a les

oficinas de la Banca Arnés (Placa
Catalunya, 22), t a to els dies feiners.
Barcelona, 29 de desembre de 1927.
BOCIETAT GENERAL
D'EDIFICACIO URBANA, E. A.
Plaça de Colom, 3, Irdadrid
A partir del propvinent din 2
de gener, els senyors tenedors
de Cèdffles Immobiliaries de la
Societat General d'Edificaci6.
Urbana, S. A., podran presentar
al cobrament, tots p is dies !elners, a les caixes del Baile

Hispano - Colonial de Barcelona

i a les oticines do la Central de
Societat a Madrid. placa de
Colom, 3, el rupi; corresponent
al vencintent 1 d c gener de 1928.
Barcelona, 31 de desembre
de . 1 9 28. - E1 secretan. Antoni
Hermosillo.

46.400
46.480
47.970
49-45 7
49.750

ELIXIR ESTONCRL

50.950
51.500

51.690

$ 11 11 .111181.03

53.170

59.090
59.270

Tonifica, ajuda a palo, obra la
gana l cura las malalties de

59.770

&leo°

L'ESTÓMAC
1 BUDELLS

eje

60.210
6o.370

i3OLOn D'ESTÓMAC
DISPEPSIA

62.520
63.230

AGROR

370 Obligacions Sèrie F

Números:
200
19/ a
2.231 a
2.20
2.450
3 . 44 1 a
5.301 a
5.310
5.72/ a
5-730
9.61/ a
9 620
11.401 a
11.84/ a I I .85o
/4.12/ a 14.130

TRICITAT, S.

791 a
911 a
1.091 a
1.301 a

25.161 a
26.041 a
29 . 44 1 a
29 . 73 1 a
33 .081 a
38. 99 1 a

8.0oo

.0 51 a 35 .0604 6. 391 a
46.471 a
. 241 a 35.250
47 . 961 a
. 7 01 a 37 . 710
. 321 a 39 . 33049 . 44 1 a
8
0 61 a 4 0. 870
49 . 74 1 a
Números:
42.701 a 42.710
50.94 1 a
43.441 a 43 . 450
51.491 a
51.681 a
43 . 521 a 43.530
46.191 a 46.200
53 . 1 61 a
53 . 44 1 a 53 . 45 059.081 a
5.1 . 39 1 a 54.500
59.261 a
. 9 1 1 a 54 . 92059 . 7 6 1 a
56,61 a 56.170
59.991 a
60.20 1 a
56. 0
6 r a 5 6 610
a 57.570
60.36 1 a
62.511 a
a 58.330
63.221 a
58.841 a 55.850

169.16o
Eis posseidors dels Bons amortitzats
en aquest sorteig podran percebre llur
import i el dels cupons vençuts, Mares d'impostos, a partir del dia / de
febrcr valent a la Societat Ananjma
Arnas-Cari (Passeig de Gracia. 91, i
al Sindicat de Banquers de Barcelona (carrer do Ferran, núm. 34, pral.),
tots els dies feiners.
Barca/arta, 30 de desamare de 1927.

CATALANA DE

7. 481 a

7.16! a
7. 1 70
9.471 a
9.480
10.071 a 10.080

Números:

140.720
14/.7/0
144-550
145.630
/45.640
147.720
/48.430

157.661 a 157.670

159.741 a
160.871 a
165.7 1 1 a
168.311 a
163. 1 21 a
/69.151 a

2.030
7 . 3 00

20.661 a 20.670
32.081 a 32.090
22.061 a 22 25 70
32.281 a 32.290
340 Obligacions Serie E
(del núm. 32.301 al 64.000)

141.701
141.541
145.621 a
1 45 .6 3 1 a
147.911 a
1 4 8. 42 / a
150.601 al 170.003)

139.451 a 139.460
139a6/ a 139.670

2.021 1
7.291 a

10.931 a 10.olo
10.971 a to.980
8.881 a
8.890
11.49 1 a 11.500
a
8 . 920
11. 981 a 11990
360 Obligacions Serie E
(del núm. 1 a/ 32.300
Números:
a
lo
7.111 a
7.120
a
670
7.741 a
7.750
3.921 a
3.9308.371 a
8.380
4.03 1 a
4•040
8.891 a
8.900
a
4.410
9.511 a
9.520
5. ocio
10.151 a 10.16o
4. 99 1 a
5.431 a
10.171 a ioaSo
5.440
6.451 a
6.4 60
12.201 a 12.210
a
7a/ 0
12.531 a 12.140
a 13.020
22.745 a 22.750
a a5.980
25.361 a 25.370
a 17. 20025.541 a 25.550
a 18.410
29 . 281 a 29.290
0 r a i9.8.ro
8
29.711 a 29.720
19.831 a 19.840
29.851 a 29.860
a 20.430
30.861 a 30.870

Números:
70.831 a
70.871 a
75.651 a
76.101 a
76. 255 a
77 . 53 1 a
77.661 a

1928

21 34 .44
0311 aa
23.121 a

/450
23.040

23.371 a

23.130
23 . 3 80

a
a
a
a
a
a
a
a
a

14.871
15.571
15.971
/6.int
16.88:
t6.951
18.651
20.691
21.251

14880

/5.580
15.980
16.110
16.890
16.96n
/8.66o
20.700
21.260

35 mea d4.5115 cohstants.
5 pesset. ernpol la. eme modlcacid per
a une 8 die,
DeserArprtscipalsrenrczics tel ea..

LA CASA

39.561 a 39.570
40.271 a 41.280
42.051 a 42.060

&guilles Santasusana
: : de cusir :
Carme, 4.0

BANCA NONELI I

3.960
4.850
5060
6.85c

1V:52017S

INAPETENCIA
DIARREES OSLO NENS
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Visitaran eis sis establiments de la Casa Vilardell, per
ésser eis Inés ben assortits i els que venen a preus més
avantatjosos tota mena de Pullovers, Sueters, Camises
Corbates, Buiandes, Mitges de seda i llana, Mitjons
rantasio, Elästies, Lligacames, Mocadors, Granotes,

Fil

El

Mantons tricot, etc., especials per a presents dels REIS.

Trobaran veritables preciositats des de l'article més
modest al més ric en qualitat i podran així, amb
petit desembors, obsequiar esplèndidament
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E GENERES DE PUNT

CENTRAL: Hospital, 361 38-Sncursals: Comte del Asalto, 8-Fontanella, 17- Carme, 73-Riera Baixa, 26-Barbarà, 16, his-Magatzem: Alt de Sant Pere, 15
TELEFONS: 3658 A., 3659 A., 1229 A 4681 A., 1044 S. P. — Apartat de correus 839 — Direcció Telegritfica 1 Telefeb mica "MEDIA S"
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DAMES CARITATIVES-GUARDA-ROBES-ASILS-CASES DE BENEFICENCIA
PROVEIDORA AQUESTA CASA DE LA MAJORIA DE GUARDA-ROBES, ASILS I CASES DE BENEFICENCIA DE TOT CATALUNYA, TE EN EXISTENCIA, A PREUS ESPECIALS, UNA GRAN VARIETAT D'ARTICLES DE PUNT, PROPIS PER A PRESENTS DELS
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del Sindical de Metges de Cataluma.
secretad, respectivament;

PUL
Ir»
Vale

METEOROLOGIC DE
CATALUINYA
Situació general almosferica
d'Europa a les set del dia 31
de desembro de 1927.
itlillora notablement el temps
SERVEL

AIGUA IMPERIAL VICHY
-Havent-se de celebrar, a la Cambra
Oficial de la Propietat Urbana (Princesa, 2), denla, dilluns, a dos quarts
de cinc de la tarda, l'elecció dc membrcs per a formar la Junta de Govcrn

de Censataris, Unió d'Associacions
Propietaris i lotes les Associacions
prupietaris de barriada, recomancn

CURI LA SILVA

HERNIA

ment installat al carrer de Barcelona
número 2, el pessebre que tradicionalment construeix esta visible a Vestalge antic, o sigui al carrer Major, número 37.
Aquest restara obert Pos al vinent
dia 29, esscnt visible tots els dies feotius, d'onze a una i de quatre a nou,
i els feiners, de vuit a cien de la vetlla.

Nova Lämpara Puips
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De cristall blavós; perä. de Hura
la mls blanoa que existeix
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encara apreciada degutlament
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Quedem a la disposició dels nostres clients per a facilitar-los tots pls antecedents que
desitgin sobre valors de llur cartera. Aixf mateix facilitem els nostres informes per a
Inversions de ct4dtals en valors.

PRINCIPALS OPERACIONS

grament

de la chita:. de Oirona
raculosa do !a Casa de Caritat, a ta parroquia( csgidsla dcl Carme
do l' ànima de la que ou en vida
1 a la parrò q uia d'Adri (Girona) seran e n sufragi

CU PONS I TITOLS AMORTITZATS
COMPRA I VENDA DE VALORS NEGOCIACIO DEMONEDES
I BITLLETS -- ORDRES
DE
ESPANYA
I
ESTRANGER
CANVI
SOBRE
GIRS
SOBRE VALORS SUBSCRIPCIONS
BORSA
-COMPTES
CORRENTS
PRESTECS
DE
A EMPRESTITS FACILITEM OR PER A PAGAMENTS DE DUANES

Admetem dipòsits de valors en custòdia

Ens complaem a oferir a la p ostra distingida clientela 1 al públic en general, CI servel
per a la guarda de valors, documents, joies
que tenim establert de CAIXES DE LLOGUEE,

I altres artictes de valor a la nostra

CAMBRADELSCUIRASSADA
COMPARTIMENTS
TARIFA

Dimensions en conumietre. 1

III o D II L e

B
C
D

1 Aloarla I limpiarla 1 1, »darla I

TITULARE
Tres
Dos
Un
PESSETKS ANY

51
22
52
79
36
52
138
50
52
282
90
52
Compres l'impost del Tresor

12
18
18
40

20
20
41
41

81
123
226
474

avaricias moderns I es caAguanta "Camina CuIraseada" estä lnstallada amb tolo els
anexes
racteritza per /osar una de les Inés espaioses, 1 disposa de Cabinas particulares
per al nervet deis senyors abonats.
de 2 quarts da 1 a gi de la tarda.
Pat visitare tota els dios reinara, de 9 a 1 1

que morí el 3 de gener de 19.27
(A. C. S.)
fills poEls seus fills Anna, filia de la Caritat, Enric, S. J. (absent), Josefina i Manuel,
llurs
amics
i
coneguts
a
lítics Maria Coll i Ramon Par, néts, cosins i parents tots agrairan
l'assistència a alguna de les misses.

19MMIRMiler
LA PUBLICITAT

Diumenge, 1 de ganar de 1928
va donar lloc a un seriós avalo:. En
ésser renyat per un guardia p ar una
lleugera infracció que havia conté; a
la Rambla del Centre, resmenias 3:0fer s'insolent í contra el guaadia, ereafiant-lo. Aquest va dir-li que passes a
la Delegació, paró el xofer engega
l'autorribbil, portant el guardia penjat
a restrep.
No cal dir que entre el públic ratalos fou gros; un altre guardia, en
donar-se compte, acudi en auxili
seu company, i l'irascible xofer torna
a insultar-los i fins agredí un d'alls.
Auxilias el guardia al Dispsnassi de
les Cases Consistorials, el alfar fou

al Mont de Pietat de la Mare de Déu
de l'Esperanea, organisme de la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, les penyores dels préstecs de
joies venfiudes amb anterioritat al
primer d'octubre de 1927. L'entrada a
la Sala de Subhastes es per la plaga
de Junquercs, número 2, entresol.

detingut.

EGUINES

Preus
baratissims. - CASA LAYRET
L'aguar:a, núm. 29, 5 3ucursals.
—
per a Reis. Gran assortit.

Al dispnsari d'Hostafrancs va esser auxilias el peó Sants Ayala
i Ferrer, dc 40 any s, el (Mal nres
centava hematoma en la protnberancia parietal de la banda asqueara,

pronòstic reservat.
Segons va explicar, les dites lesions
se les va produir per haver caigut a
les escales d'una casa en construccia
del carrer d'Almeria. Seestla cate va
anar rodolant fins al soterrani de la
casa.

El més gran assortit de

REIS

BOUWES per a
L— S
CA
ST
Ferrissa, 18.
18,
Porta

UNA DONA QUE SE SUICIDA
A les deu d'ahir al matí, a la casa
número 153 del carrer de Villarroel,
va passar una desgracia que emociona
profundarnent als que se'n donaren
cornpte.
Hi vivia Teresa Verdier i Vilaplana,
ce transa anys, soltera, la qual fins
ara havia observas una conducta irreprotxable.
Ahir al mati, però, sense mes ni
més, es nativa del terrat de l'esmentada casa al pati de la casa cebra,
quedant morta a l'acta.
Immediatament iou avisat el Jutjat
de guardia. el qual es persona al lloc
del succés, ordenant l'aixecament del

Es delició3 nurgar-sa sil
he f u

eb

SUCRE DE MADUIXES
Per a grans, o'3o; per a nena, 0'20
De venda a totes les farmacias

Agenl cvlusib: A.Cabalté
REUS 1n2n111.6.

AMI&

'---

Recordeu que per evitar o curar
la FERIDDRA, la millor cosa ea 'mar

ANT1APOPLETIC «amauta

DE

VENDA A LES TAHMACIES

IIGENCIA BUSON
participa als clients que s'ha
traslladat al

luxar estat atropellat per l'automòbil de la recollida de deiaables
del mercat, pertanyent al Foment
d'Obres públiques.
—El noi de catorze anys Jaume Casanoves i Comes fou auxilias al dispensad del carrer de Sepúlveda, per
haver-lo atropellat un automòbil, al

carrer d'Aragó. Presentava contusions
i erosions diversas a la cama dreta,
que el doctor de guàrdia va declarar
de pronòstic reservat.
—Tanibé va resultar atropellat per
un autombbil el nen de tres anys
Eduard Montesinos i Gajaro, produintli extensas lesiono amb hematoma al
triangle escapa del costat esquerre, de
pronòstic reservas.
• Després d'auxiliat, cl nen va passar
al seu domicill, carrer del Saló, número 35.
—El jove de dinou anys Gonaal
Orca i Casado va ésser auxiliat al dispensad de la Universitat.
Sembla que un automòbil l'atropella a la plaga del Padró. davant del
carrer d'En Botella, produint-li diversas contusions i erosions a la cama 1
peu rets, de pronòstic Han.

Carrer d'A iiiach, 27, pral.

Un hon present

Telefon S. P.- 1348
ADQUISICIO DE FINQUES PER
L'AJUNTAMENT
Al despatx de l'Alcaldia ha estat
signada l'acta de pagatnent de la finca
número 21, del carrer de la Taponeeis, afectada per l'ampliació de la secció segona de la Reforma Interior
(Via Layetana), i l'acta de pagament
de l'expropiació d'una porció de terreny a En Joan Fiera, necessari per a
la nova aliniació de l'Avinguria
fons XIII, en el trajecte entre el carrer d'Urgell i la Ronda de Circumvallació.

n m'arranjaran aquest vestit que
o 11 tan malament m'està? Al taller
de sastreria Lleona, 3, jt. P. Reial.

ATROPELLS
Va ésser auxilias el senyor Antoni Baquer, de 58 anys, el qual
presentava algunas contusions, per

Un vidre d'en

1

GOL

el trobareu a
Barcelona, París, Nova York

Al passeig de Pujadas, el carreter
Lluis Sapla i Rusangel, de 49 anys,
caigué daltabaix del carro que nenava.
A conseqüència de l'accident, el carretar resulta' erosionat a la cara, al nas
i al llavi superior.
Una cegada assistit a la Casa de
Sozors de la Ronda de Sant Pera, el
pacient passä a casa seva.

ACEFV3 ZANDERSON
no vençuts encara per una altra
marca. FILL DE. BRUGUERA,

Riereta, 28 :: Telèfon A 3772

---

COM A LES PEL-LICULES
Ahir, en el corren de Madrid, arribaren cinc nois anomenats Bernalsé

Presents de

Reis

P.anos, Pianolas, Instrumente
.M música — Casa Parramon.
Gtrrer del Carme, 8, primer.
TAYLOR HOTEL. Paris. rue
i,Taylor. Confort. Preus mòdics

REIS

REIS

Cran exposició de moblets per a
ntna i nenes : Immens assortit en
sllonets, balancinets, cosidorets i
tauletes de medulla i jonc : MenjaCara, dormitoris i despatxos perita,
esmaltats en colora : Preus de fàbrica : F. OLAYA, Corts Catalanes, 549
El dia N del corrent, a les nou del
cutí, seran venuts en pública subhasta,

pital afilie.

ks

Por 15 cnts.

—El peó Jacint Causé Torrents, va
prendre mal en una obra en la qual
trehallava, al carrer del Parlament.
Sarilla que, atril) una corriola, hissava la pedra d'un balcó, paró la corda
es trenca i la liosas va caure sobre l'obrer esmentat. Li produí una ferida
i contosions diversas al cap i a l'avant-

L'Alertas Layetann 1
e

Sota la cura del publicista Joan Baptista Solervicents, acaba de publicar-se
l'Almanac de l'Exercitant per a l'any
1 928. Es tracta d'un m'aun d'unes ducs
censes pagines, amb les signaturas de
Joaquim Ruyra, Manuel de Montoliu,
P. J. Montfort S. J., doctor Cabria
Montserrat, Joan Arús, Benguerel,
Pich i Salaria, Solervicents, i (ralees.
Di ha també a l'Almanac diversos

MZEINIZEIC
ra

El

lillantaftesa,

UN NOI GREUMENT FERIT
A MOLLET
Abans d'ahir a la tarda, a la fabrica
Tenerla Moderna Franco-Espanyola,
de Mollas del Valles, una corretja agafa, pel davantal l'obrer de quinze anys
Joan rZoca, i se l'endugué en l'aire.
Fou conduit en gre y estat a l'Hospital Clinic de Barcelona.

tr resmentat Negociat.

i pellicules. Les chinas 1
ampliacions a preus econòmics. Ronda de Sant
Pan, 2, i carrer de Sant
Pau, 128.

VICT1MA D'UN ATAC CARDIAC
Ahir a quarts de nou del vespre, el
funcionad del Banc Comercial Lluis
del Palacio. de transa anys, se sentí
indisposat. Els seus companys el tras'labren immediatament a la Casa de
Socors de la Ronda de Sant Pera, on
morí a conseqüència d'un atac cardíac.
El Jutjat de guardia ordena el trashat del cadàver al dipòsit de l'Hos-

i

f.STUFES
nwes:ias.ü, aterla de culna

CORTS CATALANES, 613

1193125221~~=1151131181551r.;;
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ARBRE DE NOEL
per Xavier Nogués

gratis plagues

CORTS CATALANES, 613
rficieLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoraoló, proPotes per eminents artistas

Reis

Extens assortit en presenta per a

LATOD.TORiS FOTOGRAFICS
"ARTISTA"

,

nUf11:15t, -;:fii!b de la ?ler8, 39

"e2lee-laielW,S412ä17

PER ALS ADVOCATS QUE
EXERCEIXEN LA PROFESSIO
El Collegi d'Advocats recorda l'obligació en que es troben els que exerceixen la professió de presentar les declaracions juradas dels ingresscs professionals obtinguts en el periode comprès entre primer de gener al 31 dc
desembre de 1527, als afectes de la
Contribució d'Utilitats de la riquesa
mcbiliäria, recomanant ho facin abano
de la segona quinzena del vinent Mes
de febrer; en aquest fi es facilitaran
a la Secretaria els irnpressos necessaris, ocupant-se lambe la dita dependencia de presentar-los a l'Administració
dc Rendes Públiques i de resoldre
qualsevol dubte o dificultat que poguès presentar-se a restendre'ls.

t
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LICEU DALMAU, Valencia, 24e
Llieuns per a senyores i senyoretes, entresol dreta. Llicons
per a jorres i senyors, entresol
esquerra. Lloeu Calmau, Valèncla, 245.

i,

Bar Canaletes
i
111
:e
Ill Granja Royal Orient i
OSTRES ECLME
:.:
FlARRES
te
iii
••
ROSTITS
EMBOTITS
j

e.>

ZnkiltUATi une fta

1 2.3 enalr
uye5 Ce Hosire Doble

pee-ihlal

per a Rala. Gean assortit. Proas
baralfssirns. - CASA LAYRET
Bocueria, m'un. 29, 5 Suoursals.
La Junta directiva del Collegi d'Apotecaris de Barcelona ha quedat constituirla de la següerir manera:
President, Francesc Puig Surecia;
vice-president, Antoni Borrell Vigo;
dipositari, Salvador Punsoda; comptador, J'osen Garreta; secretad primer, Xavier Aragó; secretad scgon,
Jaume Manis; bibliotecari, Estere
Masclans; vocal primer, Joan Sa'a
Alen; vcca.1 segon, Tomas Maallorens;
vocal tercer, Rornuald Mercè; vocal
quart, Crisdid Dencas.

YBRAN &

cgo.
:VA

mor,:itUrtK
1 lb
Ens referim als benemèrits
BLOCS MANELIG que fuudä en
1916 la casa R. Duran i Alsina.
Tant pel seu test selecta com
per la seca bella presentació.
a distingit cona els
sempre s'hn
millors de tots els que es publiquen, pera tirareis menció especial el que s'acaba de publicar per a 1928. iVisiblement mi-Moral en la seva preseraaoió
gràfica, d'un test curosament
triat, inèdit en la seca majoria,
festiu i amZe, la casa editora
R. Duran, en el seu esforç de
progressiu millorament, ha ayatoral el scu Bloc amb una nota
diaria de Gramàtica Catalana,
degudes a la ploma de l'eminent
tllòieg Pompeu Fabra.
Deure, dones, és de tots els
eatalans l'adquirir els BLOCS
MANELIC de la casa Duran i
aisi contribuir al major espiendor d'una publiencid tant de
casa, la Inés popularitzada
la nostra Renaixença literaria,
1 que no ha de mancar a cap llar
catalana.

FONT

Material i installacions per a
niquelar, pratejar, eta. — Fabricació premia d'artieles per a
polir. — Maquines polidores i
eines. — Plaga de Tatuan, 6 i 7.

cantonada a Bailén, 45, durant
les obres)

t.t.em~atmor.-matam.amaamapatzasecom.
--LA FESTA DE REIS DELS
NENS HUMILS, ORGANITZADA
PER L'ATENEU DE GIRONA
La Junta provincial de Prote.-zió a
la Infancia, de Girona, ha acordat destinar cent pessetes a la subsoriació
oberta per l'Ateneu de Gircna ps: a la
fasta deis Reis deis nens humils.
La recaptació puja actualment a la
quantitat de a5o pessetes.

oreuerzogiammocommumon

Als nombrosos consumidors de
la Ilet condensada marca "EL
NIÑO" que han estat afavorits
MARCA NACIONAL
amb alguns prems i reintegr a .
Diploma d'honor 1 Medalla d'Or
ments de l'efectuat sorteig de la
a l'Exposició Agrícola de Barrifa de Nadal, posem en coneixecelona de 1927, única a la qual
ha concorregut aquest producte
ment que poden cobrar, quan ho
desitgin, els imports que els corresponguin, mitjançant lliurament o tramesa a aquestes oficines dels
resguards que posseeixin.
Cas de preferir-ho els nostres consumidors,
permutarà els dits imports per noves participacions del Sorteig extraordinari del 17 de

maig vinent.
Sociedad Lechera Montaba A. E. - Placa de

Cristalleries

FAYANS CAMA

168161~.~ZOistx909611~141115»

o

Vaix

cona la primera, puja a mulera.

Sociedad Lechera

carteras

Fabrica: Valencia, número 213.

NOTES DE PREUS PER A LA
'MPRESS/O DE 3 00 EXEMPLARS
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
Durant el termini de vuit dies s'adnetran en el egociat d'Obres Ppbliues de la Secció Municipal d'Eixamla, notes de preus per a la impressió
e tres cents exemplars del pressupost
irdinari i extraordinari d'Eixampla, de
onformitat amb les dadas establertes

HOME MORT
Ahir a les nou del vespre, al carrer
de les Corts, fou trobat un home sense coneixement. Traslladat al Dispensad d'Hostafrancs, morí als poca nto.ments.
Dues horas mes tard es presenta un
conegut del . difunt, el qual digué gula
aquest es din Joan Guanter Camps, de
44 anys, habitant al carrer Mitjà de
Sant Pere.

—Hague d'ésser auxilias el jove de
quinze anys Enric Codonyer, el qual
presentava ferides per esquinçament
als dits du la iná. dreta, de pronòstic
reservat.
Les dites ferides se les va produir
treballant en el sen ofici d'ebanista,
al taller del senyor Asenci Fontova,
carrer del Clot, número 45.

DE LA

Casa LiOrens
1

13112,üas
queden nous a LA REFORIVIADORA, Trafalgar, 9, primer.

Odio dirigit p e r fateultatIu.
Rambla de Catalunya, 8
Ferran, S
Rambla del ellg, 27.

ció cerebral.

Revelem

ACIREE1111111111111K.

boixos i fotografies. Horn fa aeinent
als qui desitgin adquirir-ne exemplars
que ho facha de seguida, car s'esta
csgotant la segona edició, i alzó que,

braç dret, ultra simptomes de comino-

(Provisionalment: Corts, 702,

Fins ara s'ignoren les causes que
poden haver incluit a la desgraciada
senyoreta al sen acta.

Mrics i vestils

Braguers- Fabtes,
EllUsgur Unto
gablnet orto-

Z Eliden 111

cadáver.

Portamonedas

Garcia Ortega, de divuit anys, fill de
Granada; Blai González Blasco, de
disset anys, fill de Málaga: Antoni
González Minan, fill de Sevilla; Manuel Serra Rodríguez, de vint, nascut
a Franca, i Didac Bernavert Serrano,
disset anys, fill de Barcelona, els
quals conten que, trobant-se a Málaga
acose treball, embarcaren en el vaixell
noruec "Terrajá", creient-se que venia
cap a Barcelona, on pensaven cercar
feMa. Descoberts pels tripulants del
vaixell, i trobant-se al cap de Finisterre, foren obligats a treballar a canvi de donar-los per menjar, fins que
foren abandonats en un vaixell inutilitzat, en un lloc anomenat Indu. Pea
desprès pogueren arribar a Communon, on hi havia Comandancia de Marina. Alli foren auxiliats i els facilitaren passaports fina a la Corunya, i
des d'aquesta ciutat es traslladaren a
Madrid, d'on arribaren ahir a la tarda. Vénen a aquesta ciutat per a cercar feina.

Catalunya, 17 - Barcelona

11111111111111111131111111111111111111111111111111111111111191111111igiritINENGEMEIN
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SI volau prendre LLET DE
VACA, BONA, DE TOTA CONFIZINÇA; anea a Gràcia, a la

444.544,-.244eeee4

Granja del °arre,. de Vera?),
número •T. La llet que ven
aguaste ceca es narnntelx que
és PURA 1 snry sE DESNATAR. Ser-vol a dorniclli sonsa
auginent de preu

el manantial mes rlo del mdrt. Si
patis d'Plbumlnüria, Li:laal
ca (mal de pedra), [tranquilla parenquima: asea, fteti• ltis cremita,
ua guarireu raalcalment amb

I AIGUA_ BE ROCALAUR i 1

i\iedlk flE RO?F_LAUU

161218121111521OMON/11151181119M8

S'expen en ampolles de litro 1 mig
litro, I on Darrafona de vull
Dipositarie a Barcelona:

PREUS de REGAL sola

1

FORTUNY, S. A.

REIS

Carne Hospitid, 32, I Daimeron, 113
4444/44.44+04444+4.4444444

ALUMINIO

Ra. 5.(liffON10,68;

n
.
ES

2

DM:

Que rany 1926 la majoria deis vestits
elegants es confeccionaren a la

ESTUFES
l VAIXELLES,

n

Baten:: de cuina,
Cristalleries auxiliars de totes .
menas

illIMECESEMBEE
Dalniau
Liceu
IDIOMES
COMERQ

Sastrería J. ABAD
Parran, 25, principal, entrada per
l'Ara de Santa Entalla, 6, principal.
Tel. 66I-A. Dernaneu mostres i preus
.131101ffla

Aquest número ha passat
per la censura governativa

111M1.1,

CASAS
AitDesitjaBLES
seva distingida
a la

FELIÇ

so

Tallers i Exposició: Galileu, 50, 51, 53 i 55
Telefon ti. 537 :: BARCELONA

clientela i públic en general un

1 PROSPER ANY 1928

LA PUBLICITAT

BARCELONA

t. Sempre la rialleta a flor de llavi
va fent explicar els seas contes, les

Diumenge, 1 de gener de 19281

Tradicions importades

seves intrigues, pels seus personatges,
que projecten una ombra de titelles.
Vesc, grèvol i raïm, verdura i fruita de la diada
En "L'escola dels marits", totes
Bets
vist?
Us
aquestes quallials hi s.% abundants. heu cintura, que consisteix en apretar-se el
Barceloneta,
527
idem
Idem de la
El programa de la festa
>ame. Pierat va estar molt bi en
fisaat? i Ja som a cinyell.
542 idem.
el seu paper. Artista d'una gran ductil'Any Nou, i ni el
El gua el vesc, 'ea anat conservantd'aquest
mati
a
Olympia
Sud:
86o
ideal
963
idem.
del
Idem
eemowame»
litat, sap adaptar, tense feixuguesa,
m é s petit sotracl se de temps en temps, com a bon
Idem
de
la
Concepció:
945
idem
les mis contraposades actituds. La se¿Porteu una sus- räsit; s'ha perdut, per poc pràctic I
L'ANIVERSARI DE LA
1.022 idern.
Heus acf el programa dele- ra veu és admirable, com el seu momaghificn
pensió
gens econòmic, el costum de tallarMORT D'EN PRIM
Idem de nt Universitat: 893 idem hat de la festa d'avui a 1. 01yinvfment, i a través d'ella, Moliere ens que envejaria la millor marca d'au- la amb fals d'or, i en els paisos com
9:8 idem.
pia:
El commemora "El Diluvio" amb
arriba de la millor manera. Els seus tomó/Das, o be els camina de l'any França i Anglaterra, que tenen el gui
aquestes paraules:
Idem de les Drassanes: 681 idem
L—Audicia de sardanes per compapys la secundaren molt atina- són meravellosament asfaltats? Seraa per herencia i no per cap transacció
"Ayer cumplieren 53 años de la 664 ¡Glera. t- -,1 la cobla Els Montgrins:
dament. El puntet de pallassada ben
d'esbrinar i no tenim cap pre- comercial de costums, posant-lo als del
muerte del general Prim, la personaliDalt les gavarres", Garrete; emporsinat, fa que aquests bons actors difícil
Idem del Nord: ama idem 882 idem.
a ml a qui poder consul- temps en pengen al sastre d'algunes
dad más relevante de la revoluciam de
" Pirenenca " , Pujol ; "Serra doran una picantor molt agradosa a astrònom
Idem de Llotja: 621 idem 571
tan. Caldrà que ens ocupem d'altra habitacions per fer, de la zona que coseptiembre.
arnunt", Morera; "El bo de les les escenes de Ilur gran clàssic.
idem.
la bricellen una mena de tabú a l'inreDespués del atentado, e! general 'roginesteres", Toldrä.
"LE VENIN", DE BERNSTEIN cosa, com que les circumstancies de
De cocaína han entrat 69 causes.
vida ens han acostumat a fer rem- ves, cont si diguéssim, un refugi de
Pcte dijo a sus amigos: "Al ver heIL—Execució per la eminent
Salan complimentat escaso exhorts
Hauríem
reproduir
el
que
la
rido al general Prim, he visto herida del criminal i 1.121 del civil.
pianista Blanca Selva, dels guerem en el nostre luneta anterior, pee, i no creiem pas que aquest any besades perdudes.
ens en rellevi.
Durant aquests dies, la parella que
la revolución", palabras gráficas que
D'assumptes civil se tibian repartit fragments:
en nadar de l'actuada de Mme._SimoCap d'any és, per a nosaltres. un dia es traba sota el ran/ pot bescanviar
bastarían para confirmar la perspica- 6.585.
En tartana", "Músics ambu- ne, davant de la representada—can-1'1essense tradició; els anys, per a nasal- mas besada, o unes, sense que ninga:
cia politica del ilustre almirante subleEl Tribunal industrial ha deixat lants i espigolaires", "Els tra- ta comedia de Bernstein amb la qual tres,
passen i no ens deixen mes que
hi tingui res a dir, sigui de qui sigui
vado en Cádiz.
giners davant del Crist de L'a- s'ha acomiadat de nosaltres Mme. Piecomplimenrats 394 exhorts.
arrugues. "Ja tenis un any mes; ja la iniciativa; sembla que, per ara,
A medida que el tiempo transcurre,
ia". (De la "Suite" "Cerda- rat I la seva troupe.
ASSENYALAMENTS
la figura política del general Prim se
nya", del malaguanyat compoVolen presentar-nos un cas ¿'borne "sera més vells" diem; mai no hem aquesta segueix essent masculina.
PER A DEM.A
agranda. Inteiigcncia, valor, carácter,
La tradició del grevol és molt mis
sitor occità Deodat de Seve- complicas, difícil d'acontentar, que es sentit 'a dir a ningú "ja som més
clara percepción de los problemas, pabornes".
/ obscura; no se li concia cap religió
PEIZ. A DILLUNS
rac.)
troba emmetzinat per torrentades de
triotismo y, por encima de todo, amor
per
la
compa111,—Estrena
El
dia
primer
de
l'any,
que
per
alpremia
pera tampoc no se'l pat titllar
pessimismes, que es transformen, soAUDIENCIA TERRITORIAL
nyia Clararnunt-Adriä, del dra- vint, en xaragalls de joia. Ell mateix tres pobles és dia d'examen de cons- d'ateu. Com a familia no se li roa la libertad, eran las cualidades emiSala
primera.
—
Testimoni.
—
Manentes del hombre que trazó un día con
ma canigonenc, en un acte, da és el "deus ex machina" de totes ciència i renovació de propasas que neix més que la botànica (ilex aquisu gesto el camino de una nueva Es - tilde Carnadasa contra C. Carbenell.
l'homenatjat, "El singlar", sota aquestes tomes sublims i subtils, i en generalment no serveixen mis que per folium), pera ell es troba devotament
Mena
conquantia.
—
Josep
Major
paf a.
el següent repartiment:
fa patir, per be que ell no vulgui, a palesar la bona voluntat dels bornes cada any ornant les esgiésies d'Antra
Joan
Sibis.
"Marguerida", Carme 11-nra- les persones que té al costat, a les de beta voluntat que per Nadal forro glaterra durant tot liquest període.
- Su actuación en Méjico será siemquantia.
—
Major
Sala
segona.
—
pre un timbre de gloria, pues con ella
dors ; "Honorat",
Adriä; persones que, precisament,
estima.
obsequiats
amb
el Llorenç
desig
Ungelic
de Amb tot, sembla que l'origen de la
demostró que, además de un caudillo, Maria Bandas contra Maria Andreu. "Joanot", Benet Domenech; Ara be: Bernstein ens ofereix unes pau, ve substituit d'una manera més tradició ve de les Saturnal; romanes,
Major quantia. — Escales Franceera un estadista.
"Mitote", Isabel alonasterioi quantes escenes entre la muller i Ga- paáctica en nosaltres per l'esperan- on passä, potser, des de les velles traOrgullo de España, y especialmente ses contra Maria Carbonell.
"Jaume", Josep Claramunt; briel, entre aquest i Françoise i final- ca d'una rifeta. I és que, per nosaltres dicions germàniques. d'alguna vella
de Cataluña, al evocar hoy el día tráAUDIENCIA PROVINCIAL
"Colom", Joan Fornaguera.
ment, en l'inici d'un altre flirt, en el
práctica dels teutons de penjar del
gico de su asesinato y de su muerte,
Direcció de la companyia: qual sena fa sospitar que trabara el Cap d'Any no té cap importància sa stre de llurs cases rams de branques
Secció primera. — Un oral per furt
en el deber de tributar contra Josep Villena, un altre per de- Claramunt. — Direcció escénica: també sofriments i far a sofrir. Ga- si no és el desig que ens deixi Iran- verdes
nos
creemos
(el grévol ho és sempre), corn a
quils.
per
això que no té tradició.
una vez más al esclarecido político y lid° contra la salut pública, contra Es
adriä Gual.
briel és un granfan
escriptor, un geni, un
Cert
que
es
coses que semblen refugi dels esperits silvans durant les
esforzada general el tributo de nuestra
per
l'Orfeó
de
IV.—Concert
triomfador.
Aixa
es
el
que
ens
diu
indicar
el
cantear
a pera to t es han inclemencics
Isabel García, i un oral per robatori,
l'hivern, i, molt méS
admiración, segures de que en nuestro contra Andreu Hernändez.
Sans, que, dirigit pel mestre
Bernstein del set: personatge, això vol
vingut
en ferrocarril
iel han
passat
per tard, diu el metge alemany Adam Locariñoso recuerdo nos acompañarán toA.
Pérez
Moya.
interpretarà
que
creiem.
No
obstant,
les
seves
caiUn
oral
per
tiSecció segona. —
tneicepra
m
era
en
seo
s_
a ellea
dos los liberales españoles.
següent programa:
gudes i els seus rampells, ens el pre- la ¿nana. Fins les estrenes, que vénen
nença d'armes, contra
Antoni Sola.
creença vulgar
del
druida
del
"salir
1Gloria a Primcostura
l"
senten rnés aviat com un (a'aisrane
"noceur",
¡'El pardal,
"El rossinyol"
Secció tercera. — Un oral per lenasa", qui l'any nou, en castellà agel- nsaYga ragduees, lepsenbjdneqsueas
com un sarauista.
UNA INOCENTADA A sions, contra Lluís Teixidó, i un altre Pérez Moya; "Muntanyes regala parts
Decididament, Bernstein ja no va. /saldo) es donen per Nadal en complades", Sancho Marraco; "La
MADRID
per furt, contra Angel Romero.
casa la preservaren del llamp. ¿Passadama d'Aragó", Millet; "La Esfilagarsar damunt del canemis de tes de Cap d'Any.
Secció
quarta.
—
Dos
orais
pe:
na
a Madrid
del
/a cosa de Roma le Britania o bé
Diu el ccrresponsal
Si
els
costums
són
laves,
no
tres actes, l'expansió
verbal d'uns podem
nina
"Tune-que-tandanys i rcbatori, contra Josep Elan- tuno" i "Sant Josep i Sant
"Diario de Barcelona":
pas, per això, negar que en tinguem. des de Germänia, o hi apareixeria sipersonatges que pateixen parqué n'hi
"Anoche ocurrió un suceso muy gi i Remigi Riera.
multaniament?
Joan", Pérez Moya; "La filla ha un que vol patir, pot ésser genial Tenim els famosos dotze grane de
gracioso, este ha sido objeto de animaho sabem. Pera el cas as que a
del marxant", Comelles Ribd; alta vegada; pecó Bernstein ens repe- raim, tradicionals dels cabarets, i tedos cdIncntarios y bromas en todas
teix el cas en cada una de les seves
nim el yeso i el grava que des de Analaterra es fratissima aquesta tra"Ocellada", Jannequin.
partes. Se hizo correr el rumiar de que
dició i el grevol comparteix amb el
V.—L'Orfed Gracienc, sota 1 á obres. Arriba a ensopir-nos, porqué ell Nadal presideixen t'antes cases.
un conocidísimo escritor, al prestar
LA MOSICA l
i qduiepeosdrf
ad edara
Pera, em voleu dir d'on ve tot això? vete t edq
mdaitr
batuta del mestre Joan Bal- lia arribat a oblidar la vida, i s'ha
confesión judicial en un asunto que se
¿aquestes
cells, cantarà la sardana del trobaI fent viure gent amb unes ye- Ara, per exernple, els dotze grans de
veía en la Audiencia de Madrid. había
mestre Morera, Iletra d'En nes per on corre, no sang, sinó lite- raleo, ja podeu cercar folkloristes; quals aquestes plantes guarneiaen
dicho cosas tales, que la autoridad ELS ANIMS DE LA MUSICA Pone, "La Font de PATbera",
ratura. Molt hábil, pena literaturesc.
aneu a veure, per exemple, l'Aureli abundantment les habitacions on corfulminó contra él orden de destierro
Aquest peral de les seves obres anDE BADALONA
amb acompanyament de la no
Campmany, i lt veure que us dirä. rentment es viu. Un proverbi de la
cumplida
inmediatamente.
A
la
Sigues, no sap pas fondre'l en les noque era
'En el darrer concert celebrat bla Els Montg,rins.
Nosaltres hem fet la prova. I bé, ens regió limítrofe entre Anglaterra i Esestación del Medie/ala acudieron, a la per
Galerie
de
Glaves
produccions.
"La
'VI.—L'Orfea Gracienc 1 l'Orl'Associació d'Amics de la
ht/ dit simplement "el que es pen- coda, el Bordea defineix aquel' que
salida del expreso de Cádiz, los que alúsica de Badalona, obtingue- fea de Sans, dirigits pel mestre
ces", també histeria d'un inquiet, no hit
sava": Que no és cosa d'aquesta ter- sempre esta explicant histaries com
se
n'allibera
pas
del
tot.
I
és
llästima.
eseaban despedir al desterrado. encon- ren un assenvalat triomf la lieBalcells, entonaran conjuntara, n'esta segur; i que és un costum im borne "que no ment mai sinó és
trar/tease allí con que no había tal des- derista Marie Lluisa Claramunt
ment la sardana que eserivf Un borne que sap fer-nos suportar molt modern, també. D'en ve, pelas? quan el grevol és verd".
está
una
obra
feixuga
corn
la
d'ahira
tierro, pues se trataba de una inocen- i la pianista Mercò Rovira.
Pone i musicà Enric Morera,
Perú airea és una dita, i al costat
preparat per a les mis altes executb- EH, diu, es pensa que d'Alemanya,
tada, y nada más.*
Maria Lluïsa Claramunt pos- "Empordà i Rosse11.1", i "La ries.
on hi ha manes d'aquestes supersti- d'aixe hi ha les tradicions comarcals;
El
que
hauria
de
fer
és
tornar
caneó
nostra"
Morera;
aqaasta
i
ben
timbrada
.
seeix una 'bonica
done, i el raim fresc és una cosa ex- abrí, al comtat do Rutland diuen que
_...• 411-4)-11.41..
els seus personatges a la vida, i allidarrera executada també per latemps.
veu. El seu estil
es, tumbé, so-aquest
cepcional
per
berar-los dels paperots de la litera-Menjar porta mala sort a la casa si el grèvol
cubla
esmentada.
bri,
senyor
i
escaient.
Es
feu
els
dotze
grans, corra que
'silla és cosa hi entra abans de la vetila de Nadal.
tura.
CIVIL
EL GOVERN
aplaudir
llargament interpre••
cara, ja és un principi de prosperi- El g-rv al q ua h a servir Per a astral-tant cançons de Beethoven,
oir l'església, és malt estimat al 'tar arAcabat aquest cicle de teatre fran- tat; i si no és un sacrifica I sent
enaA.
Brahms,
Grieg,
Schumann,
UNA CIRCULAR DEL GOVERcés, hem de doldre'ns de dues coses: pee hom pensa que un sacrifici ha cesterslure i lii Hcrefordshire perEls estudiants catòlics
NADOR SOBRE LA DEFENSA Mestres, Longäs, Lozano, Nin,
cate diuen que cura d'aquellcs branque la colònia francesa de Barcelona d'obtcnir recompensa. El costum }lauSalses, Lamote i Falla, veientNACIONAL
sigui tan esquiva amb les valors del
da passat després a França; per la ques, portada a casa porta sort per
se
obligada
a
repetir
cinc
d'aLa
Federació
d'Estuliants
Catòlics
no
ompli
totalment
el
teaPel governador civil ha estat dicpaís, i
línia d'Irún hauria baixat, mapa avala tot lamy — si té fruits vermells.
questes cançons i a afegir al dedica, aaimarts vinent, un sopar íntim seu
tre, i que el nostre públic no sia mis cap a Madrid, on tenen un farnós retada la scgüent circular:
Mi ha, pena una tradició mes pracprograma
la
bonica
canea
"Les
al savi i jove professor de la I.IniverDe
exigent. Tant en la selecció de les llotge que per alguna cosa havia de tica, que pot servir com una mena
"Llamo la atenció de los alcaldes
del doctor Escofet.
sitat Catelica de Xile, senyor Ricard obres, cona en la presentació, coses fäde esta provincia sobre la real orden sis",
servir, i per la línia de Franca mapa d'eleccions presidencials de la casa.
La senyoreta Rovira
A. Latcaara, el qual es troba a Bardel ministerio de la Gobernación, de
amunt hauria baixat del tren a 13ar- Tothom sap que (entre les malles vagran quadratura i celona, ins viatge d'estudi, de pastada cilment millorables.
:5 del actual, para que en el trans- pretä amb
MILLAS-RAURELL
celona pel baixador del Passeig de rietats) hi ha grevol amb hales essegur mecanismo, el "Concert per a diferents ciutats europees.
curso del año próximo devuelvan
Gracia. Dach als cabarets hi ha un pinases i d'altres que no ho són. Del
i diverses pàde
Bach,
sopar
será
a
casa
Martín,
i
té,
italià",
EI
debidamente requisados los estados
pas, i del; cabarets a les families pees primer ditien que és ma s cle; del sede
Chopin,
Albéniz
i
Raa
dit.
carácter
purament
intim.
com
s1
gines
que con tal objeto se les remitirán vel. Fou sumument aplaudida
Inés, encara que aquests dies hi hagi gon que es femella, i al Derbyshire
Ter-se inscripcions al local de
Poden
por. el Gobierno militar, utilizando interpretant, encara, fora de la Federació (Rivadencyra, a), i a la
LES SARDANES
algunes esses. I ja teniu installats els diuen que, s i el
para ello los datos propios o adqui- programa, un "Scherzo", de
grevol portas a cabufe-t.-y a Casa Martin, per tú_pessedotze grane de ramm solts, que al merridos mediante declaración de los Chopin.
sa és espines, gotes. cas no hi havia manera de vendre'ls.
D'AUDICIONS
CARNET
propietarios requeridos al efecto
vernara el marit
El
pianista
senyor
Seises,
Pelas
beso
citat
després
dues
parauAVUI
PER
A
mediante- la publicación de bandos.
acompanyà correctament a la
les estdanyes, veto, gravo!, que molts durant l'any, i si
Metí
Yo espero del reconocido celo de cantatriu.
no ho és dominará
Sarrià.—Passeig del Desert. estacan impacients per saber-ne el siglos alcaldes que prestarán a este serELS TEATRES Cobla La Selvatana, de Cassä nificat. No saben el que es el vesc? la mullen
vicio cuanta diligencia sea necesaria,
Les espines, corn
No sabeu el qué és el grévol? CoNOTES OFICIOSES
de la Selva.
y asimismo espero que en cuanto
neixereu segurament millor cls noms es ven, no poden
(»fea
de
Sana.
Carrer
de
est4 a su alcance, según recomienda
LA FESTA DE CAP D'ANY A
Les representacions de
Sans, Minas. '71 i 73. Cobla Els francesas de les dues plantes (incan- mancar de cap de
la soberana disposición que se cumL'OREE° DE SANS
Mme.
Pierrat
a
Montgrins, ¿le Torroella de venients de la importació de tradi- les maneres; semNovetats
plimenta, procuren difundir el conde
consuetud
en
cada
anyada,
Ccm
cions) el "gui" i el "houx", que en pre hi ha qui les
vencimiento del alto interés petrió- aquesta entitat celebrará, avui, diada de "L'ESCOLA DELS MARITS", Torroella de Montgri.
espanyol sen diuen "muérdago" i proporciona.
,Joventut Sardanista Pep Ventica en que se inspira, que es atenCap d'Any amb un festival en el qual
DZ MOLIERE;
ANGEL FERRAN
tura. Playa d ela Cascada del "acebo". Aquestes dues plantes les troder a la defensa nacional, imbuyen- hi prendran part l'Orfeó de Sans,
Després de la tèrbola presentada de Parc.
tes, sempre reunides en les rarges de
do en el 'ánimo de los propietarios l'Esbart Infantil de D'ansaires del
nnn
•••
•
"La prisonniere", la sana joia de MoLa Princi- felicitació desinteressada (no parlem
que los censos que se forman ticmateix Orfeó que dirigeix En Joan liere produeix una reconiortadora palNavarcles.—Cobla
de Bages, de Manresa.
ara da serenos., escombriaires i altres
nen aplicación
aplicación para el momento de Martí, la Secció de Cançons amb Ges- complaença.
Es
un
bany
saludable
el
Castellar.—Cobla La Princi- auxiliars de Nadal). El "gui" té unes A SARAGOSSA S'INAUuna guerra nacional, y entonces anitos, sota la direcció de la professo- de l'eterna frescor d'aquest gran jo- pal de Terrassa.
GURA EL TELEFON
eamente sea dable al Estado clecrefulles 'com signes d'admiració verd
ra de l'Orfeó, N'Assumpció Manila ganer de les passions i les passioneTarda
.tar la incautación de los ganados, i la llorcjada cobla "Els Montgrins", tes. Gracián en la conccpció, delicat
ciar i el pan< blanc, que és el fruit;
AUTOMATIC
Associació d'Amies de la Sar- del grèvol dirieu que és una mena
previa la oportuna indemnización."
de Torroella de Montara La festa co- en els Zletnlls, fugat en l'execució, dana de Santa Coloma de Grad'alzina
de
gratis
fulles
verd
fosc
arnb
DETENCIO DE MENORS
mendará a dos quarts de cinc de la Moliere no necessita que se'l desco- ma.net . A la plaça. Cobla La
Saragossa, 20, a tarda. — Tal
nombrases pomes de pastor vermelles.
A l'arribada del tren de Valencia tarda, d'acord amb el següent pro- breixi en 5927. Les seves qualitats han Principal
de La Bisbal.
retarda aquestes dues plan- com esteva anuncial, s'acaba
sla'aolicia va detenir a l'estació els grama:
estat cantades per totes les lires. Ha
Ronda de Tothom
Grup
Renaixement.
tes orlant uns bons desigs de pur- d'inaugurar el telefon automäsonat 'alguna veu discordant, peal Sant Pau, 17. Cobla La Princi,nsenors Delfí Tomas Puigcorve i ViPrimera pari
tic. A le tiifici de la Cornpanyia
purina.
cents Miralles García, escapats de
(Per l'Esbart): "Ball del ciri". respectuosa i reconeixedora de l'alta pal de Cassä de la Selva.
Vesc i gravol semblen units per s'han congregat les autoritats i
casa seva.
Ca stel lter sol ; " L'indios ", Seu d'Ur- valor universarI tan-nana del gran code
Sans.
Carrer
de
Orfeó
invitats, entre els quals figurauna mateixa goma a un mateix desEL GOVERN (ODOR
gell; "Ballet de muntanya", "Ball de mediògraf.
i 73. Cobla Els
ren el capita general, el goverL'obra que ens ha donat la compa- Sans, nasas. 71
tí espiritual, vesc i gravol produeixen
A CENTELLES
nans", Berga; "Ball de Sant Forriol",
Mont
grins.
nador civil, els presidents de
nyia de Mme. Pierat, fou traduida a
Anit el governador va dir a la Besatla.
Foment Sardanista d'Horta. aquella substäncia pegabas que hom l'Audiència i sie la Diputada,
la
nostra
escena
per
l'amic
Sagarra
anomena
arnb
el
mateix
ncrn
de
vesc;
Segona pare
premsa que havia anat a Centelles,
Playa Santes Creus, 2. Clobla
ii ocasió de celebrar-se el centenari
ambdós serveixen per agafar incautes l'alcalde, el llscal de S. M., el
on s'havia celebrat una missa de
(Cançons anab gestos): `La casa dé—Moliere per l'Escala Catalana
Catalania.
delegat d'Ilisenda, el rector de
pontifical amb un sermó molt bonic,
tata petita", Dalcroze; "Salta, salta
Palau de la Música Catalana. tords, pera el segon, a mas, per a pre- la Universitat, el cap de CorDramàtic, que dirigia N'Adrià
parar l'esparadrap.
en castellä, per descomptat. Va afe- cavallet", "Són deu noies per casar", d'Art
Concert
per
l'Orfeó
Català
i
les
reus i Telegrafs, el president de
Gual. Es una obra que divertirà semgir que hi havia el bisbe de Vida
El vesc, planta, is parässit d'urfa la Federaci
"Au, anem dap a la lira" i "El ci- pre, que s'escoltarà tothara amb gust cobles Barcelona, Pep, de Fió, el jutge del DisDesprés es va celebrar /a benedic- rerer", Llongucres; "El bell nin", i que no envellirà mai. Sempre sostin- gueres, i Art Gironf (reservat pila d'arbres i apareix en ells en for- tricte del Pilar, el comte de Soció de l'arc i finalment un dinar.
per
als
socia).
ma
d'una
gran
bola
de
fullatge..,
Dalcroze.
ar à amb un somriure mofeta la seva
bradiel, el comandant general
Agrupació Sardanista de Bar- pera ens sembla que el nostre intent d'Enginyers i representants deis
Tercera part
ni-lira inimitable, davant deis que as(Per l'Orfeó de Sans, sota la di- raritra-Iiesaafirotllar el secret d'ella. I celona. Al seu estatge, Roca- era tractar de les tradicions i no pas
periadics de Madrid i de Barcefort, 33. Cobla Popular.
de botänica.
recció del en mestre A. Pérez Moya): es qüe les valors autentiques són
lona.
Artas. — Casino. Cobla La
ELS TRIBUNALS
A estudi llaman explicat a l'ei en la voluntat d'imitació
"La dama d'Aragó", Millet ; "El
IMme-cliatärnent
rudit lector la tradició druídica del la sala de l'automàtic, on el bispardal", "El tune que tan tune", "Pel d'elles la ha el maxim cästig: la com- Principal de Bages, de Manrosa.
tenir
pareció
esfondradora.
Si
yo/cm
país
del>
celtes,
al
nord
vesc:
en
el
a
Betlem",
Pérez
Moya
i
cami
d'anar
SENTENCIA
Castellar. — Cobla La Selva- de la Galia i part de Britänia, els be d'Osera reveStit de pontifical
per l'Orfeó i la cobla "La Mengue- un Molière, hem de conformar-nos a
CONDEMNATORIA
ha beneit els aparells. Després
tana.
tenir
un
Moliere
de
la
nostra
epoca.
¿cuides cultivaven el roaxe cona a el director del districte, senyor
ra",
Vives.
El tribunal de la secció quarta va
Nit
Una
imitació
fora
sempre
vexant.
Res
planta
sagrada.
sempre
que
aquest
Nit,
a
les
deu:
Bailada
de
sardadictar sentencia, condemnant a Josep
Grup Renaixement. Ronda de roure tenia la pena de mantenir els Nieto, ha Ilegit el segilent disens priva avui de reconeixer i admirar
Font, Evarist Rodríguez i Francesc nes. Cobla "Els Montgrins".
curs:
la deliciosa malicia presentada amb in- Sant Pan, 17. Cobla La PrinciPrograma
—
"Per
tu
ploro",
Pea
matolls paràsits del Wese. Quan arriVitral, a la pera d'un any, vuit mesos
t• Cluan I'll d'octubre passat
de la Selva.
Ventura; "Cantant l'amor". Vicents; genuitat, que cabreix encara gairebé pal de Cassà
sisè
dia,
millor
(lit,
bava
el
la
sire1 21 dies de presa, pel delicte d'estafa
s'inauguraren en acuesta casa
Palau de la Música Catalana.
totes les obres dr Moliere. Malicia que
de 70.000 pessetes, a Celestí Frigola. "Serenata", Català; "Dintre el bosc", ha sofert l'enves , iia deis anys i no Dallada per les cobles Barce- na nit de la 1/una que comencava Pany, els nous quadros interurbans,
Pérez Moya; "Lluna plena", Toldrä;
de els locutoris pública i oficines,
1?..STADISTICA
s'ha alterat sine- per a millorar, la seva lona, Pep, de Figueres, 1 Art sortien els druides tots vestits
"Claror de posta", Estela.
blanc, pujaven al roure 1, amb una vaig tenir l'honor d'anunciar en
DE L'ANY ACABAT
patina no es d'opacitat, ans Es una Gironf (reservat per als sofals d'or tallaven la planta sagrada i nona de la Companyia, que
cis).
aurèola.
Durant l'any que va acabar ahir, al 11nnn•n••n••••••11.11n411n11•0e
repartien brins entre el poble (per- aquesta, avançant-se al progre_
Jutiat de guärdia han entrat 7,842
Orfeó de Sana. Carrer de en
molt mis ara que, sobretot fora
qué tenia gran virtuts, que ara se sap ma prèviament fixat i abans
castres. L'any darrer n'entraren 7,904.
de casa nostra, hi ha una veritable Sana, núms. 'Ti i '73. Cobla Els
Un home mort pel tren
que són purgants). Era, con/ si diguésd'acabar l'any. posarla en servei
Estigueren detinguts en els calapruija a cscatir complicacions de to- Montgrins.
a Port-Bou
besaos 1,458 individus, contra 1,51 0
tes menes, una veritable excavació en
Agrupació Sardanista de Bar- sien, la festa de la flor, rem e flor 1 l'equip automàtic. El magne esl'altre any.
el subconscient 1 en el conscient embol- celona. Estatge: Rocafort, 33. tense beneficencia, car sempre hi pe- deveniment que ens reuneix és
----tava algú en els sacrificis humans que el compliment d'aquella promes
IM causes entrades es distribuiren
callat.
Cobla Popular.
Un tren de mercaderies francas esea la segiumt forma, pels distints jut- data a Port-13ou. Antoni Acema, de
Artas. — Casino. Cobla La s'organitzaven per aquestes gran dia- tenea. Per tal de comprendre
Molrire manipula amb les passions
realitzada per la
Jata:
setanta anys, protrietarT -de Banyuls- de la superficie, i en fa deliciosos bai- Principal de Bages, de Man- des, s'acrificis que el bon sentit mo- p intor l'obra ressenyaré
breudenn i el progrés del comerc, /a indús- Companyia,
' Istiat de l'Audiincia, 1051 causes sur-Mer, mentre esperava un tren de xos relleus, a valses amb una rara resa.
ment
el
desenrotllament
tria i l'agricultura ha substituit en
Dem, Muna
et7 l'any 1936.
Vira" que venia de Cerbera.
barmqueria mis verbal que no pas de
Eslaci6 etnIssora Rädie-Bar- els nostres dies pel del gall, pollas- ric de la xarxa de Saragossa,
idla de l'Oeg. MI i deal 71 5 rana
El malaurat -Antoni Acepa queda moviment, difícil en la seva senzillesa,
' £ins ecl sacrifics''
cel
na„
PcTça
li
costa
de•
inort a recta.
,•

La política

el 19 de mare de 1887.. En 1890j
s'ampliä la xarxa i fou tra,s11a-i,
dada la Central al carrer deU
Coso. En febrer de 1901 queda!
destruida a causa d'una nevada'
i en 1907 un incendi destruí el
templet, i en intentar aixecaral
lo de nou a la mateixa casa s'tt i .
oposà el propietari i calgué
traslladar-la al carrer de Méndez Núñez. El 20 de novembre de'
l'any 14 la xarxa comptava amb
1.200 abonats, i una altra nevaa
da la destruí per complet i calgua refer-la per la Companyia
s
Telefónica. El 10 de febrer d'a- eu
quest any una nevada la inutilitzà completament, pera els ele- . Tes
menta que ens poca dies acumulä la Companyia, la rapidesa
amb que actué. feren que no
I
obstant els 2.209 abonats amb
que cernptava veiessin restaa
blir-se la normalitat en molt poe, 4e,
temps. Heus aci l'odissea per la
qual ha passat la que be mereix
el nom de desgraciada xaras de la
Saragossa.
. trt
Arnb el sistema de canalitzacions emprades peala Companyia, les linies que constituei- 0 de
xen la novíssima xarxa san en co
llur totalitat subterranies i ar- t'a
Hilen als teléfons deis abonats
sota cable recobert, que fa desapareixer el perill que repeteia
min els incidents anteriorment
assenyalats i garantint un servei,
urbä perfecte." En arribar
aquest moment el senyor Nieto*
ha invitat el governadar civil a
qué mogués la palanca que havia de posar en marxa l'automätie, i aix1 ho feas entre la general emoció, mentre tots els n
invitats allí presents aplaudien
per l'èxit que coronava l'obra
ge
de la Companyia.
Seguidament ha continuat el
discurs el senyor Nieto dient:
re
"El sistema que inaugurem es
rotatori i representa la mäxirna
al
perfecció, demostrant-ho entre
altres raons l'harer estat adoptat darrerament per unanimita t.
per la comissió de disset técnica
nomenats a París per a transformar en automàtic l'equip
existent en acuella capital.
Saragossa compla des d'aval
amb el mateix sistema que París tindra ms, s endavant.
Vaig a donar una lleugera
idea dels treballs que s'han dut
a terme. Els de canalitzacid comenearen el 16 de juliol de
l'any 26 i comprenen 34' cambras de registre, 5.355 metres de
i 33.733 rnetres de tub de
abra. Simultäniament es conaençli de cables de 2ä a
1.200 parells„ cable interurbà
de 25 quadrets i cable de fil nu
amb una longitud total de
230.85 2 metres, que representa
2 3.221.5 00 de metres de fil o

r
sigui una longitud mes gran
que la del aterida; terrestre.
c
seguida que les obres de
l'edifici en construcció he per- 1
nacieren, va contonear la instal-lacia de l'equip automàtic.
que actualment compta amb
2.300 abonats I es ampliable
tant cona el desenrotllament
telefònic de Saragossa ho requereix. Respecte a les linies
interurbanes entre Madrid i
Barcelona, existien en 1924
dues Hules dencients. En procedir-se en 1925 a la construccid de nous eircuits, hom va
creure que amb una ampliació
de sis tintes ja n'hi bavia prou
per a cinc anys. En el mes d'octubre de l'any actual es va notar que el servei havia augmentat en forma tan considerable que es tela necessària
l'estesa de nous circuits que
avui ja arriben a Saragossa amb
les noves hitties. L'equip de Saragossa es identic al que funciona a Madrid, Santander, )(oree i Pamplona i al que s'inaugurarà a Barcelona‘ Sarilla,
Valencia, Bilbao i altres capitals espanyoles."
Acabä donant les gràcies t
les autoritats, personalitats
Prernsa 1 forces vives que
assistien. Tot seguit el governador va prendre la paraula 1
es va congratular de l'activa 1
fecunda tasca portada a cal
per la Cornpanyia i la seva perfecta organització. No hi t'aura
espanyol — va dir — tutoressal en els problemes vitals patris que no es doni compte de
la importància de l'obra reelitzada a Saragossa, que ha de
mostrar-se satisfeta de comptar des d'aquest moment amb
un servei tan meravellós cona
el que acabem d'inaugurar.
Acablt a g raint a la Cornpanyia
Ja sera amable invitaci6 i de-.
clarant-se molt complagut per
lacte que se celebrava.
Tot segttit els invitats recorregueren la sala de l'automàtic
i pasearen despees a la de la
interurbana. i a la sala on estä instalIat 01 quadro de forca
i acumuladora seis va servir
un esplimdid lona.
Toles lea personalilala que
hi assistiren expressaren la viva satisfacció que els predubt
velare arnb piara entusiasme
afecte aten la Companyia tots
els serveis, no sola els que
afecten al públir. sinó als funcionaria que treballen amb
'erial novissim 1 gaudeixen dels
última avancaments 1 comoditata.

Aquest número ha passat
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Diumen ge , 1 de gener de 1928

PENINSULA
El cap del Govern ha declarat a un redactor de la "United Press" que no estarà
satisfet de la política exterior del seu Govern fins que Espanya signi un tractat
general d'arbitrat ge, amb to tes les nacions, declarant la guerra fora de llei
LA POLITICA EXTERIOR

L'informe quedà sobre la tenla
per tal d'estudiar-lo en la primera
sessió que celebri.

ESPANYOLA DURANT
L'ANY 1927
Per a ocupar el cadiral de l'Acadèper defunció del marUn redactor de la
mia
Madrid, 31 • - vacant
president
qu'es de Laurencín, hi ha per ara com
"Unired Press" ha visitat el
del Consta, per tal de sollicitar un
resum de les tictivitats i orientacions
de la politica exterior espanyola durant tany que finalitza avui.
El marques d'Estella ha declarat el
trä

a candidats els senyors Redonet,
Eloi Gullon i Alfons Dänvila.

següent:

LES INDUSTRIES CIVILS
Madrid, 31. - El Govern tramea l'Assemblea Nacional, per al

seu estudi i informe el projecte de

decret
sobre nacionalització, ordena-En la relació que s'adjunta es
demostra ben cairament el grau d'acció i mo y a:te:veló d'indústries civils,
per la Junta técnica que
acabat
tivitat internacional de tota índole as- ja
actua al ministeri de la Guerra.
solit per Espanya en 1927, perb per
la mera part no estaré satisfet menLA "GACETA"
tre no pugui signar en nom i repreMadrid, 3r. - S'ha publicat a ni
crarbitractat
un
sentació d'Espanya
ordre d'Hisenda,

pital de Biscaia, i en aquesta junta
es Ilegi una !letra de l'ex-ministre
senyor Goicoechea, en la qual aquest
diu als seus correligionaris que l'ac'nació de l'Assemblea consultiva no
cignifica altra cosa que collaborar
amb un Govern que si avui té a Eapanya fora de la Constitució, aspira
entrar en la legalitat, exempta deis
perills i xacres de l'antiga vida espanyola.
Peris aquesta cooperació, per lleial
que sigui, no aminora en res la seca
independencia absoluta, acreditada
amb les seres intervencions en els
debats de l'Assemblea i en el tre-

"Gaceta" una reial

tratge general en que tots els paisos
suprimint rassignatur a independent en
declarant la guerra lora de la hei es
el pla crestudis de l'Acadèmia ofin
a
acceptar
els
falls
de
cosnpromet i
rial d'alumnes, la de reconeixement i
les deralt
tribal*/
internacional
i
Cassificació de libres textils, induint
cisions que aquest prengui en el senla continguda en la d'Anälisis químic
d'arribar al desannamen t total de
i tiraprovant
els programes dels dos
les nacions.
cursos de Tecnologia industrial i AraEfectivament; en la relacto que ens
lisis quimic.
ha lliurat el marques
d'Estella, es deAltra
d'Hisenda,
fixa la cotització
mostea fa sorprenent activieat del mique ha de servir de base per a

mitja
nisteri d'Estat. Durant l'any, ?han
la liquidació dels recàrrecs per detres
tractats
d'arbitratge,
tres
de moneda, en el mes de
signat
preciaciä
d'aviació, nou de comer-e, set convegenerque
ras especials de diversa índole; s'han
Altra assenyala el recàrrec
ratificat nou convenis Irmb diversos
denen satisfer en la primera desena
paisos s'han estudiat convenis. actualment s'estan negociant els d'arbitratge amb Portugal, França i Alemanya
i es pot dir que amb quasi tots els
p'aisos europeus, amb els quals encara no tenim aquests tractats, ja se'ls

per Espanya per
arribar a la conclusió d'un conveni
ha fet proposicions

sobre la base de l'hispano-bel ga, fans
arfa el més ample arbitratge signar

a Europa, car estatueix robligatorietat d'arbitratge absolutament per a
tots els conflictes.
Pel que fa a l'aviació, a part de
les gestions que per a ra ratificació
de "Tiane" vénen negociant-se amb
els naisos americans, Espanya té pendents negociacions amb Portugal,
França, Gran Bretanya, Suissa, Pairos WaiXOS i Dinamarca.
Sobre comerç, en virtut de la noca
política aranzelària del Govern, es
proposa suprimir els drets consolidats

especials per a diversos pajes que £1s

tenen concertats, existint actualment
negociacions amb Grecia i Turquía,
tramidant-se també la revisió dels convenis comercials viegrts amb Bèlgica, Txecosloväquia, Fitländia, Allstria-Hongria, Itàlia, Noruega, Suecia
i Suissa. Queda pendent de signatura el negociat amb DinamarCa.
En propietat intellectual, es negocien tractats amb Cuba, Bolivia, Xile,
Venezuela, Uruguai, Santo Domingo,
Argentina i Portugal.
Sobre reciprocitat sobre valides'a de
títols acadèmics, es negocien conve-

nis amb Mexic, Equador, Argentina,
Brasil, Venezuela, Santo Domingo i
Cuba, a mis de les pendents ratifi-

balls de la Comissió de Reforma
constitucional.
Totes les seres aspiracions queden
reduídes a que en ella prevaleixin els
desitjos de N'Antoni Maura, l'actuaió del qual en la vida pública té
tants models que imitar.
ateDefinit amb tota claretat
geix - el meu pensament, i la meya
actitud, no cree que sobre ella es
puguin suscitar dubtes raonables.
No ent sumern al Govern actual
ni compartim la seva responsabilitat; l'ajudem, sí, legalment, a preparar el trànsit a una vida normal,
dintre de la qual hem de procurar
que sigui important i quasi decisiu

de gener de 1928, les liquidacions dels
drets d'aranzels que es facin efectires en moneda de plata o bitllets i que
sera. de 15 enters 96 cèntims per roo.

UNA NOVA EMISSIO DE LA
COMPANYIA DEL NORD
Madrid, 31. - El cha Pa de gener
entrant, tindrà lloc l'emissió de ea
milions de pessetes en obligacions de
la Companyia de Ferrocarrils del
Nord, en 54 mil titols de 5 00 pessetes
d'interès anual, amb
cada un, al 5
la garantia especial de la línia d'Alora a Santander.

NOU GENERAL DELS
CAPUTXINS

A la reunió celebrada a Godella (Valencia), pel capitol de l'Ordre dels Caputxins. fou
nomenat general dels caputxins, el
P. Benvingut, de la residencia de
Dos Hermanas (Sevilla), que era
actualment el primer conseller de
Valenica, 31. -

l'ordre.

EL GOVERN MEXICA CONTRA
LES PROPAGANDES
ESPANYOLISTES
Madrid. 3/. - El doctor Allsinyana ha enviat des de l'Havana un
cable en el que diu que ha estat
expulsat de Mexic pels seus articles
defensant les reivindicacions espanyoles en aquella República.

EL PRESSUPOST COLONIAL
PER A 1928
Madrid, 3 0 . - Avui publica la "Gaceta" un decret de la Presidencia, pro-

el nostre paper polític.
DOS QUADROS MES DE
GOYA
Madrid, 31. - Al ministeri de Ma
rina han aparegut dos quadros de
Goya, que estarcir a la biblioteca, avtu
en ruines.
Tots dos quadros, de forma circular, són molt interessants: un, representa unes filadores, i l'altre una
allegoria al treball.
El ministre ha ordenat que es por
a un altre lloc del .ninisteri, i es
proposa collocarlos en lloc preferent

en la part dedicada a atusen en el

nou edifici pròximament a acabarse

Marina.
PR.ORROGA DE L'ACORD
COMERCIAL AMB GRECIA
Madrid, 31. - Els governs

del ministeri de

d'Espanya i de Grecia han acordat prorrogar 'fins el 3 1 de gener propvinent l'acord comercial que provisionalment existeix entre ambdós paisos.
EL NAUFRAGI DEL PESQUER

de la brigada i al personal del
Dipòsit de la Guerra.
El mestre de taller senyor
Camacho, ha Ilegit unes quartilles d'elogi per al coronel Jurado, i el general Ardanaz ha
dit que parlava en absència del
president, exaltant la tasca

realitzada per la brigada obrera, i ha anunciat que aquest
organisme pensa superar-se a
si mateix amb la realització, en
dos o tres anys, d'un pla amb
escala Al per 50.000.
Ha elogiat els treballs de
l'Institut Geografie i Cadastral
i al seu director, general Elola,
perquè en sin termini de vuit,
anys quedarà acabat e lpla de
la totalitat d'Espanya en la
mateixa escala que ara el del

Alarme.
En nom del president del
Consell ha felicitat tots els organismes que intervenen en

ESTRANGER
Els caps nacionalistes alsacians detinguts estan inculpats d'haver conspirat per 4
la proclamació d'una república independent
FRANÇA l'avió han quedat morts a PacELS AUTOUNOMISTES ALSACIANS ACUSATS DE SEPARATISME
París, ,3r. - El diari "Le Petit
Parisien" diu que les detencions prac-

LA VIDA RELIGIOSA
ANY DE 1928
Fins entrat el segle V no s'arribä

primer de mare era Ilavors repetit en
el calendari romà, d'on vingué el nota
científic de bixest.
Diumenge, r de gener:
•
Culte: El de la Circumcissió de
Nostre Senyor Jesucrist. El dia de la
octava de Nadal Jesús és eircumeis; i
11 la donas el nota de Jesús, ço que
signifiea Salvador. En la ment del
?roten bajes, que un evangelista re'
curda, Emmanuel és el Messies coperat i que vindrä en la persona de Jesucrist.
Els noms de Manuel i de Jesús, i
Ilurs aplicacions femenines, comenearen a adoptar-se en els baptismes dels
infaiils era èpoques recents i de decadencia litúrgica. El segon, sobretot,
d'una exótica importació a Catalunya
i no ha pas arrelat.

mulgant el pressupost colonial per a
1928, que ascendeix a 6.435.806 pesOrnaments litúrgico per al dele de
setes.
la vida del Crist: color blanc.
L • EMBARRANCAMENT DEL
cacions de diversa índole, de conveEntre els serveis que a aquest any
Quaranta 1/ores. - Santa Catedral
"LEON Y CASTILLO"
nis sanitaris internacionals, convenís
s'atendrà preferentment, figura la SaBasílica, de les vuit del mati a les sis
internacionals de circulació d'autornbLas Palmas, 31. - En el vapor
nitat, creant-se laboratoris •amb mode la tarda.
hils, conveni internacional relatiu a
'León y Castillo' han arribat a Cap
delar instrumentral, consignant quanDilluns, 2 de gener.
la unificació de regles sobre coneixePerchel els tripulants i armador del
titats per a qué no faltin els medicaFestivitat de Sant Macan, abat.
vaixell motor pesquen "María. Encarrnents i canvi internacional, unificaments adequats a les enfermetats troCulte: el de la festa del Santissim
ció de regles relatives a la limitació
nación".
picals.
Notn de Jesús. Ornaments litúrgica,
Els soldats de la brigada disciplinéde responsabilitat dels propietaris de
Es reconstruirl, els hospitals
ministeris.
vaixells, conveni internacional d'un i - Sant Carles de Bata, a més dels ja na de Cap Jubi han vigilat aquells Manes.
ni-taranta hores. - A la Catedral
llocs mentre la tripulnció intentava el
ficació de regles sobre privilegis, hiexistents; a la illa Elbog, sertin isolats
Pasilrea.
salvament del vaixell, cl eral es dóna
poteca naval, conveni internacional els malalts del son.
LA VISITA PASTORAL
totaiment perdut par hacer quedat
d'unificació de regles sobre immuniEn un hospital construit i assistit
destroeat degut al temporal.
El senyor Bisbe, visitarà, el dilluns
tat de s-aixeils de l'Estat, el conveni
expressament amb tots els avenços
Castillo"
as
del
"Gua
y
El canoner
al mati, el Collegi de Nostra Dona
dei Panamà, estableix la franquicia
moderns, per aquesta funció s'extenpostal, diplomätida i consular, conve- drä Paccia, sanitaria al llarg de la ha recoilit al lloc del succés i l'ha de Montserrat, Germanes de la Sagraportada a aquest port la tripulació del
da Familia, Asil del Desert de Sarni de proteeció de propietat industrial costa i a través de 12 selva.
"María Encarnación", que ha estat
rió, Germanes Pttöles Espanyoles, Resegons el dipòsit internacional; dibujAllí on es construeixi un poblat es
concluida a la Comand.äncia de Marina,
ligioses de la Nativitat de Nostra Seaos, models industrials: arranjament
crearà un hospital.
on seis intrueis sumäria per abatidonyora (Darderes), Religioses Caputxiconcernent al registre internacional de
mernent injustificat del vaixell.
A Kogo s'establirà una estació
nes i Collcgi de Religioses del Sagrat
marques; arranjament referent a falEn
"Maria
Cont es recordarà, el
nitaria, a Baho, Zupepla, Eusork
Cor.
ses indicacions sobre l'a procedencia
de
la
costa
prop
encallar
carnació" va
CONGREGACIO MARIANA
de mercaderies; tractat sobre navega- Alem.
la
seca
tripulació,
d'Atrita
ilota
Formen el personal de cadascun un
PER A JOVES I CASATS
d& dret civil i comercial i residencia.
inclòs el patró, rabandora per por als
metge i dos o tres practicants i inEn
la Parròquia de Sant Joan de
A més estä acordat, a Ginebra, la re- t erniert indígenes.
moros, tornant a aquesta en un vaixell
Vilassar de Mar, ha estat canónicaunió de la Conferencia económica hisallí.
que
va
passar
per
.
rensenyança
i
a
l'any
S'intensifiacrs
ment erigida la Congreeació Mariana,
pano-portuguesa.
vinent s'inaugurarà el servei radioteLA PACIFICACIO DEL
artib les respectives seccions per a
La comissió nomereada a l'efecte
legrefie entre la Guinea espanyola i
MARROC
nens, ¡o y es i casats.
prepara activament els treballa en
Espanya, canvertint-se, ademes, en
Madrid, 31.-El general Sanjurjo
aquesta materia, i les deliberacions
CANONGIA VACANT
quincenal, el servei de vaixells que ha rebut des de Set una Berra d'un
l'Assemblea es portaran arnb un nmEn la Cancelleria del Bisbat, s'ha
moro de Beni Said, ex-caid de la caavui és mensual.
ple criteri respecte a totes les (lijesbila de Beni Fajan, oTerint-li Ilur sub- rebut un Edicte convocant a oposició
HA MORT EL BISBE DE
tions pendents amb Portugal.
a una Canongia vacant a la Santa
missió sense resistencia. Aquest era
ZAMORA
Catedral de Solsona, amb termini de
rúltim moro de prestigi que faltava
UN PROJECTE D'ELECTRIZamora, 31.-A les dotze 1 sotmetre's en la zona i Ii ha estat ac- 40 dies que es compliran el primer
FICACIO DE LA PENINSULA
deu minuts d'aquest matí ha
la
submissió,
pub
a
condició
ceptada
del pròxim febrer.
Madrid, 31. - L'enginyer senyor mort , nl Paladt Bisbal, el bisbe de no permanéixer en el territori de
COL.LECTES PER A LES
de la diòcesi, doctor Alvar BeCartífiano, de la Societat espanyola
¡'esmentada cäbila.
VOCACIONS ECLESIASTIQUES

de muntatges industrials, ha llimat
al ministre del Treball un projecte

d'electrificació total d'Espanya, que
acompanya amb la proposta del sindicat de banquers de Barcelona i de
la banca Power Corporation de Nova York, que es comprometen a realitzar l'empresa.
Es tracta de la unió de totes les

empreses de producció d'energia eléctrica d'Espanya.

L'ACADEMIA DE LA
HISTORIA
Madrid, 31. - En la sessió cele-

brada anit per l'Academia de la Història, ultra d'elegir-se president, s'acorda el nomenament d'un acadèmic corresponent a Billa i fou apro-

vat alai mateix un informe del senyor Merino sobre la situació defitiva de l'antic Tarteso.
A l'Academia de la Història s'ha
llegit l'informe de l'acadèmic senyor
Ibarra, proposant l'adquisició per
l'Estat del palau de Sos (Saragossa),
en el qual va néixer Ferran el Catò-

lic, i que sigui declarat monument
aaciOnal.

yano.

En el moment d'expirar vollaven el llit la sera mare, ger..

mans i familiars.
Aquesta tarda s'ha procedit
a l'embalsamament del cadàver,
installant-se la capella ardent
a un deis salons del Palau.
vetliait
Aquesta nit
cadàver el Capflol i autoritats
eelesiästiques.
Demà, durant tot el matf, es
diran Mieses a la capella ardent, I, segurament, dimarts
s'efeetuarä la inhumació del

cadàver.
NO SERA IMPLANTAT UN
MONOPOLI DEL CAPE
Madrid, 3r.-Ha estat desmentit
oficialment el remar procedent de Barcelona que el Govern es proposa implantar un monopon de café, igual al
del tabac i petrofi.
L'ACTITUD DEL SENYOR

GOICOECHEA

Madrid, 31. - Els mauristes bilbains celebraren ahir a la tarda una
n

cuera' en el Cireol de la ca-

EL MAPA DEL PROTECTORAT DEL MARROC
Madrid, 3 1. - Aquesta tarda
s'ha celebrat el banquet a ho110r de la brigada obrera topográfica de l'Estat major ami)
motiu dele treballs realitzats
per a l'aixecament i puhlicaciú
del primer mapa de conjunt
la zona (lel Protectorat espanyol al Marroc. han presidit el
ban q uet els generals Ardanaz,
Casa Davalillos, Jordana, Heredia, Losada, Goded i Eloita.
Als postres el capità de fragata senyor Rapallo, ajudant
del president del Consell, ha
excusat la sera assistene.ia.
El coronel Gonzälez Jurado
ha agralt als ganarais que presidien la sera assistència a
l'homenatge enaltint lles virtuts de treball 1 intelligencia
desplegades per a fer en ti meses eseassos un treball cona el
mapa del Marroc, i ha atribuit
l'èxit a l'otIcialitat, a la tropa •

Les collectes efectuades en aqueotu Diòceoi, durant l'any 1927, han estat el segficnt resultar: Vocacions
eclesihstiques, 24.548'7o pessetes; Terra Santa, 7.136'15 pessetes: Diner de
Sant Perc, 9.052 pessetes; Abolició de

l'esclavitud, 5.o8o'85 pessetes; Dia de
la Preinsa Católica, 12.698'44 pisseles.
DONATIUS
Per a la infermeria del clergue,

ilion rebut els segiients donatius: Janme Palau, roo pessetes; Rvd. N'Antoni Solanes, 5oo. Ademes, l'arquitecte En Manuel Puig, ha cedit 1;1 rneitat
dels seus honoraris.

La Casa litemany
Via Laiotana, 39
'SALUDA la soya distIngida clientela, i els desitja
un folie I pròsper

ANY NOU

Cairo-Bagdad que es pergué en el
desert ha estat trobat per un abre
avió. Després d'ésser reparades les
avenen, ambdues avions sortiren
l'un per a Bagdad 1

d'un organisme separatista a Alsäcia.
"Le Matin" aliu que s'ha de-

...

PEL DESERT CIRCULEN
MOLTS RADIOGRAMES
Bagdad, 3 1. - L'aparell de
T. S. E. de l'avió del setvei El
Caire - Bagdad, que es veló
obligat a aterrar al desert, funcionä perfectament; perb eta
seus senyals no pogneren ésser
captats a conseqüència de l'excesiva congestió de radiogra-

a
e

I HA REPRES EL VOL CAP

A BAGDAD
Londres, 31.-Telegrafien
El Caire que l'avió de passatgers que s'havia vist obligat a
aterrar en ple desert, a unes
dues centes mines de Bagdad,
a causa d'una ararla, pegué reprendre el vol pels seus propis

mes que circularen per la regid.
Quan l'avió fou trobat per un

altre aparell de socors, esterva
voltat d'àrabs, que es mostraren extraordinäriament amables amb l'únic passatger de
Varió, que era una dona, la qual
fou tractada qmb gran res-

mitjans cap a Bagdad.

Tots els passatgers estan
sane i salvats.-Fabra.

pecte.
Es creu que aquesta actitud
serà recompensada d'una manera convenient, per tal d'en:
coratjar-los a que observin
sempre igual conducta. - Fa-

HORA

DARRERA

guretat de l'Estat

LA DESAPARICIO DELS DIPUTATS COMUNISTES CONDEMNATS
París, 31.- La policia, no donant
crèdit a la noticia que els quatre di-

DE BARCELONA
L'ENTRADA D'ANY
Després d'un 'dl a nuvolós,

putats comunistes Duelos, Marty, Donot i Cachin, estaven lora de París,
ha fet diverses diligencies per a descobrir on es troben amagats. Si be has
ara tots els seas csforeos han resultat
en debades.-Fabra.

l'any vell s'ha ixtlngit discr-etament. L'any ha fet la sera
entrada amb una hit serena.
Les Rambles eren urhält concorregudes, Malgrat 'el fred
mes viu que dies enrera.
En tocar les dotze, a tots els
cafés, bars i eStabliments psiblies es veia la concurrencia
menjant els dotze grane de
rutina, bon augtirEper Tany que
comenea.
fins a priL'animal&
meres hores rle la matinada.

ENTREVISTA DE BRIAND I
EL MINISTRE DE L'EXTERIOR D'ALBANIA
París, 31. - M. Briand ha rebut
aquest matí el ministre de Negocis
Estrangers d'Albänia, senyor Vrioni,
ex-ministre plenipotenciari a Paris.Fabra.

AUSTRIA

DE MADRID

CONTRA LA FABRICACIO DE
MATERIAL DE GUERRA

EL SENYOR MARSILLACH
ES IRREDUCTIBLE

Viena, 3r. - El Govern austriac

ha presentat al Parlament un projecte
hei, prohibint la fabricació de material de guerra, d'acord amb les decisions adoptades sobre el particular
per la Conferencia d'Ambaixadors. Fabra.

Madrid, 31. - El senyor Adolf
Marsillach publica aquesta nit un

article en el periòdic "Informaciones" parlant novament del llibre catalä.
Es dirigeix al senyor Araquistain
dient-li que es passa d'optimista en
deduir pels sis mil volums que veié

ESTATS BALTICS

a l'Exposició que en català es venien

UN DIPUTAT LITUA
A MORT
Berlín, 31. - Segons noticies de Lituania el tribunal militar de Elovno
ha condemnat a mort l'ex-diputat socialista senyor Paplauskas, cap del

molts llibres escrits en l'idioma
nadiu.
Per bé que amb el renaixement
català es llegeix molt Inés que
abans.
Dels llibres catalans se'n fan ge-

CONDEMNAT

movirnent revolucionari i actualment

neralment edicions de soo exernplars,
i no respon que siguin tots venuts.
Per tal que a Catalunya es venguin alguns milers d'exemplars d'un
1Mb/te cal que els Ilibres portin la signatura d'aigun prohom de la política
catalana i sigui essencialment poli-

refugiat a Alemanya.-Fabra.

UNIÓ SOVIETICA
UN EMPRESTIT A FAVOR DE
L'AGRICULTURA
Moscou, 31. - El Comité Executiu
central de la Unió' de Repúbliques socialistes sovietiques ha aprovat la
emissió d'un emprèstit interior de l'Es-

Llibres de literatura pura no se'n
cenen, i molts dels que es venen no

es liegeixen.„
Hl ha, peree.excepeions, Es venen
obres de Pere Coromines, Eugeni
d'Ors, Víctor Carda, Ruira, Maragall i Bertrana. Els altres, llevat d'un
oblit involuntari, han costat diners

tat a favor de l'Agricultura.
El dit emprèstit que ascendirà a la
suma de roo milions ele rubles, serà
reemborsable als tres anys.-Fabra.

als seus autora.

ESTATS UNITS

.a 1

En catal-aitojeieZalkscriu per
patriotisme, per a fer nacionalisme;

EL DESARMAMENT DE LES

per crear una literatura i ami) aixé,
ennohlir un idioma.-

VELLES UNITATS NAVALS
Uashington, 31. - Els treballs d'e-

Joves cultes i abnegats, esberlats

levació de canons en els vells "dreadnoughts" nordamericans, començarà
dintre pocs dies. El ministre de Negocis Estrangers, Mr. Kellogg, ha anunciat que Anglaterra havia retirat les

per un odi mine causa i sense motiu, i un cor tot amor per Catalunya,
escriuen de franc i publiquen llibres
amb veritable esperit de sacrifici, pa-

gant-se ells mateixos les edicions, i
assabentats que han d'ésser poc Ilegits. Però saben la gràcia que faran
a la massa coma, i aixä els basta.
El que d'una traducció dels "Diälegs", de Plató, se n'hagin venut,
segons diuen. però que jo no ho
cree, quatre rail exemplars, no vol
dir que s'hagin llegit.

objeccions sobre aquest assumpte. Fabra.
TOPADA DE TRES TRENS
Chicago, 31. - Entre tres trens
viatgers s'ha produit avui una collisió,
entre les estacions de Chicago i Al-

ton.
Un dels esmentats trens s'havia
aturat per prendre nigua; poc després
arribé a aquell lloc un altre combad,

Les nieves noticies són que les
edicions de la Eundació Dernat Metge no passen de 1,5 04) exemplars,
dels quals no poca van a l'estran-

que tainbe co va deturar perfi imme-

diatament arriba un tercer que es precipité sobre cl que trobà davant, el
qual, al sett toro, anä a estavellar-se
contra cl primer. Fins ara es té noticia que han resultat 25 viatgers ferits.--Fabra.

ger a engrossir les estanteries de
bibliäfils i biblioteques oficials. La
resta o gran part es colloquen mitjançant una subscripció entre els
andes polítics del senyor Cambó,
que solen ésser fabrIcants inculta,
que saben de grec i de Ball el mateix que el gat de casa rneva.

XINA
CAPITULACIO

l'altre per

El Cairo.-Fabra.

mostrat que els autonomistas
tenien la intenció de crear una
República independent amb un
ministeri propi, Ila Ilista de/
qual ja eslava estahlerta. Bona
creta que són imminents abates
delencions.
La policia cerca activament
el doctor Roos, cap oficial del
partii autonomista, qui ha desaparegut. Els detinguts han
quedat subjectes a processament per complot contra la se-

a la sintesi del dele anual i dels tocas
Pasquals. Dionís, monjo grec, fixa el
càlcul i establí la teoria de la cronologia "cristiana". Fea/ eixir de rany
hipotétic primer, o el del Naixement
del Crist, els esdeveniments cronológics posteriors i establí el calendari
Per als temps següents. L'utilització de
la :jira de l'any "cristià", per tant,
no aparegué en el ús públic fins al cap
de tres cents anys mes taré, en l'apoca del renaixement carolingiä. Des
daleshores la base de la vida civil ha
estat calculada a Europa, segens
aquesta cronología. Verá cal notar
la diversitat que persistí, els uns cemeneant el numerie de l'any el dia de
l'Encarnació-com a Catalunya fins a
mig segle XIV-altres el dia de la
Nativitat, altres en altres dies encara.
La revisió científica dels cälculs
del nionjo Dionis ha fet notar un error
de quatre anys en un dels punts d'elxida imperials, i així l'any de gràcia,
que comenea avui hauria d'augmentar
la seca xifra de quatre anys.
Es any bixest, que el poble anomena
de traspàs, comprenent el mes de febrer 29 dies. El sise dia abans del

Madrid, 3 1. - Aquesta matinada
fou facilitada la següent nota:
L'Alta Comissaria d'Espanya al
Marroc comunica que avui, procedents d'Arbana, han estat lliurats al
consolat d'Alcazar, vuit espanyols
nàufrags del vaixell pesquen "Asturias", de la matrícula de Málaga,
que s'lla perdut totalment davant
Sidi Buelhan entre Larraix i Rabat,
zona francesa, peresquent tres tripulants.
Els vuit nàufrags secan conduits a
Larraix a disposició del cònsol, per
a la scva repatriad&

TAT RETROBAT

El Cairo 31.-L'avió del servei El

ticarles per la policia a Estrasburg dels
principals caps del moviment autonomista alsaciä, ho han estat a \ conse(Menda d'haver-se descobert un docutnent que es referia a la creació

aquests treballs.
A instància del genere' Ardanaz ha parlat el director de
l'Institut Geogràfic i Cadastral
per agrair l'elogi tributat a
l'organisme que dirigeix.

"ASTURIAS"

te.-Fabra.
L'AVIO QUE ES PERDE
EN EL DESERT HA ES-

DE XEXEU

El corresponsal del
"Times" a Pekin din que despeas d'un
bloqueig de 79 dies ha capitulat la eleLoad' es, 31.-

tat de Xexeu. Aquesta capitulació
obeeix al deig del comandant en cap
de les tropes que sostenien el setge
d'esitar noria sofriments a la ciutat.

Ocupaven la ciutat les tropes de Xang-

si.- Fabra.

AVIACIÓ
ACCIDENT
Marsella, Ii. - A l'aeredrorn
de Marignano aquest mal' s'efectuaren les provee d'un hidroplä destinat a Ifa 'filia Marsella-Argel, tripulat per dos
pilote, dos mecanies I un radiotelegrafista. A les 10'55, quan
l'aparell era a quatre cents metres d'aleäria i a una distänent
d'uns sis eents metros de raerhdrom, ha caigut a tarea violentament I ha quedat destrossat contra la via l'ende ParísMarsella. Eta cine tripulants de
•

El

senyor Marsillach acaba

con-

testant l'article d'En Carles Solde-

LA runucITAT.
Encara que el senyor Soldevila-

vila publicat a

diu-cregui el contrari, la guerra ha
influit en la rneva persona. Sóc més
nniversthlista que abatas i aquella
fet arelar mes aversió de la

que abans tenia a tots els nacionalismes, en particular a aquella que,
com el de Cataluny a, es pot dir que

l' ú ltima evolueiú del carlistne.
On no ha inflttit la guerra és en
el nacionalisrne.
Avui defenso el mateix que fa
vint anys; res no pite escriure
d'esquena al movim/nt societari del

ér,

mema

LA REUNIO DEL CONSELL

Madrid, 3 1. - A dos, quarts
(le don ha acabat la reunid dels

ministres a la Presidencia.
El president, en sortir ha dit
ala periodistes.
-Llevat de dos o tres assumptes d'Estat (ratifieacid de

convenis) i algun altre de guer-r

el Consell ha pesat sobre el
ministre d'Hisenda, que ha presentat un projecte de pressupost molt sincer i amb un petit

ra,

superävit.
I die petit, perquè en un pressupost de la importäncia del

nacional no representa res una
xifra de sis centes mil pessetes,
encara que per a qualsevol de
nosaltres significaria un gran
alleujament.
La liquidació del pressupost
de 1927, llevat d'algunes dades
que manquen d'Hisenda, china.
un defleit inferior al pressu-e
post de 65 milions.
Jo creia que el clafieit se n'aniria als cent milions, perb només seria de trenta a quaranta,
sense arribar a 65.
El ministre d'Hisenda - ha
continuat dent el president-ha
presentat, com die. un pressupost rnolt sincer, absolutament
sineer, en el qual els ingressos
s'han calculat mott per sota i
en el qual per als ingressos
' ir a tin gut en compte 1 pràctica de la realitat de l'any
terior.
Vriam ei el que ve - ha aca.
bat dient el president-aquest
superàvit de 600.000 pessete s
s'ha convertit en 6 milions.
Felicitats a tots.

NOTA OFICIOSA
DE LA REUNIO
La nota oficiosa donada pel senyor
Calleja diu aixi:
Presidència. - S'acordi prorrogar
fina al dia 3 0 de juny de 1928 el Reial
decret-Ilei de 3 0 d'abril de 1924, sobre
auxiii a les indústries, en vista de que
el president de l'Assemblea ha manifestat que la Secció segona no ha pogut acabar l'estudi de la reforma de .

l'esrnentat decret hiel.
Estat. - S'aprovà el conveni comercial amb Dinamarca, i permuta ratificació del convertí comercial hispa-

no-cuba.

S'aprovaren diverse s .
Hisenda.
diversos.
transferaneles de crèdit d
5,
S'examina el pressupost d'ingressoa
per. ir l'any 192.
Reial decret reduint el donatiu de
la dericia en la quantitat que propon

l'apliczei6 ‚jr les classes eclesiästiques
de la nava tarifa Primera d'utilitats.
S'arroyaren les normes de transfor
rflat ions de crèdit en el pressupost
d'Estat.
Afea =delx s'aprovaren les normes
provisionals per al compliment de les
recents reformes de la tarifa primera

d'utilitats.
Es concedi als damnificats per les
inundacions de Cartagena, lang 1919,
la contintrai5 dai pagament deis havers de 1927.
Malgrat haver-se dit que els ministres soparien al ministeri de la Guerra, seas ho ha fet el president 1 la
seca familia i alarmes amistats.

LES INNOCENTADES
Sant Sebastià, 31.-El governador ha dit que castigar severament els que el propassat
din d'Irrnocents utilitzaren els
. t elefbnie g i es dedicaapa retls
ron, per a fer broma, a cridar
repetidas regados, sense justI-3,
fieaeld, els serveis de bombers
i el cotxe <le l'ambul à ncia sa.:
nitäria.
ANIPLIACIO DEL CONSELL
El mas interessant del Consell de
la nit isa estat l'examen de la liquidarla del pressupost aetual, i del nou
pressupost de 1928.
Sembla que la liquidació és molt
mes satisfamória del que es pogud
suposar, segons han manifestar els
ministres, de tal manesa que la xifra
es luce mes superior als calculs que

ministre dHisenda havia fet fa
uns quants dies.
Adhuc és possible, segons mani-

el

festacions dels ministres, qua el déSeit no passi de 1.6 milions de pes-

setes.

Ni ha altres darles satisfactóries

que conegueren els ministres. i fou

que el Govern te al Banc, en el
co'mpte de iresoreria, 16 milions mis
que l'any passat.
L'altre aspecte

del Consell, també

interessant, es l'aspecte d'eroluce

del pressupost per a 1928, que 04

_ =
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.ez
calcula, el de despeses en 3257 mi-

lions, i el d'ingresaos en 3258 milions
¡ de pessetes.
S'han calculat els pressupostos tenint en compte els resultats de l'any
r: que acaba de transcórrer.
Són les partides les mateixes, sen, ae que es modifiqui, calculant-se en
més o en menys segons s'ha desenrotIlat l'actual.
L'augment dels ingressos es de
.; 185 milions de pessetes i el de despeses 118 milions de pessetes, aparentment, per tal com, per exemple,
la patent per a automòbils porta una
despesa de 24 milions, ja que cal
donar-li una quantitat consignada en
el deeret de realització als Ajuntamenta, Diputacions i Foment del
Turisme.
Tambd ja despesa s'augmenta perquó es xifren les quanfitats relatives a la loteria, cosa
- que antigament no es foja.
Aixf es consignen 16 milions
• per al pagament del premi do
la loteria de la Ciutat Univer-.
sitäria, perquè aquest es el
calcul que s'ha fet.
Hl haurä els ingresaos corresponents al monopoli o petroli, que se xifra en 78 minona de pessetes . lliurats a
_l'Estat, i en sis milions i mig
asle pesantes més.
'va Els -pressupostos parcials
" porten lambe un augrnent. que
-en total ve a ésser d'una 40 miions de pessetes.
A Marina s'augmenten cine
minora. A Instrucció uns nitres
cine, que serveixen per a abonar les 1.500 escotes creades
ja. que en l'anterior pressupost
només portaren la consignació
de tres mesos.
A Guerra s'augmenten deu
milions, comptant amb les ferene repatriades d'Africa.
Dos milions al del Treball,
un per a societats agräries i
u tunee per a un nou edifici.
De Governació hi ha una
puja d'una mica més d'un milió
per Sanitat.
A Gràcia i Justicia hi ha un
petit augment per a la creaciä
de la Sala del civil a Tenerife,
i dues noves places de magiatrat al Suprem.

Un dels ttfers mes internes-santa tractats en el Consell ha
estal la de dictar normes per
a dificultar les transferencias
de crèdit en els pressupostos
parcials.
Fins ara aquestes transferäneles esvenien fent amb una
gran Ilibertat, però, pels acords
del Consell de mintetres, ,ja no
es podrà fer més.
Les treves són daca: primera, que
les transferències sola es facha ian eredita homogenis, i a segona, que en el
successiu perquè ea faci una transfe-

rencia es precia suprimir de la part
que s'hagi de treure el doble del que
correspon a la partida que es vol nodrid, amb la qual cosa, com es comprez:di-a, la transferencia queda recluida a la meitat.
Aquest acord regid durant el 28 i
seran suprimides totes les transferencies a partir del 29.

Un altre assumpte tractat es el relatiu al donatiu de la clerecia, com diu
la nota oficiosa.
Cont es sabut, la clerecia per ésser
materia concordada, cobraba son, sense descompte, però per a elevar-lo als
funcionaria, es va acordar que fessin
un donatiu de poc més o menys equivalent al descompte deis funcionaria
daifa i ara es rebajara aquest descompte i també es rebaixa el donatiu que
ha de donar la clerecia en unes 400
mil pessetes.
El donatiu era d'un minó set centes
mil pessetes.
Un altre assumpte també important
is el relatiu a la norma per a l'habilitació del treball, parque molts patrona
s'havien dirigit al ministre preguntantli corn tributaven i com cobraven els
impostos.
Es consideraran 'obrera que hauran
de tributar el que porti un any de treball i tributarì des de que cobri 3.250
pessetes, i s'entenara aja{ als que tenen ro'6o pessetes • durant els dies
abonats de l'any, i si aattanyaren jornal
tata els dies 890.
També es donen normes per als
funcionaria quant al descompte de
les dietes que abonaran la meitat,
i la residencia al Marroc, també la
meitat.
Tal com diu la nota oficiosa, s'ha
ajornat el cobrament del termini

que hävia de donar la ciutat de

Cartagena per les moratòries
l'any me en atenci6 ale temporals,
a la greu crisi del plom i a la para-

EL VOL DE LINDBERGH PER

lització del treball.
La prórroga del decret d'abril sobre protecció a les inclíneles, Es

dor Lindbergh sortiri demä cap a
l'America del Centre, amb rumb a

per un any.
DE

L'ESTRANGER

THOMAS HARDY, GREUMENT
MALALT
Worcester, 31. — A conseqüència d'un atoo de gtip està
malalt de molla gravetat l'eseriptor angles Thomas Hardy,
l'estat del qual es mes inquietant degut als seus 88 anys. —
Fabra.
L'ACCIDENTAT VOL
D'ANTHOINAT
Bermt, 31. — Després d'un
accidentat viatge, durant, el
qual, corn alta dit, fou empresnnat per les autoritats turques,
el eapitä Anthoinat ha declarat
que espera repfendre el vol a
l'Indo-Xino francesa la primera setmana del mes de genera
L'aeroplà amb el qual efectuà
el seu raid l'esmentat capità és
actualment a Rayak (Siria)
per reparar-lo.—Fabra.
L'ACCIDENT D'AVIACIO
DE MARSELLA
Marsella, 31.—L'hidroavió proce dent de l'aeròdrom de Marignano que,
com s'ha
s'ha estavellat aquest

mati en ealitzar unes provea, estava
volant cap un quart d'hora sobre el
Ilac de Berro, acuse que s'advertís res
anormal, quan tot de sobte, i per causes fina ara desconegudes, entra repentinament en barrina, anant a caure

sobre una granja.
ii dels aviadors .

Immeditament s'acudi en auxili dels
aviadora, però quan s'intenti auxiliarlos, es veié que ja havien mort.
Sha obert una informació per tal
d'esbrinar les causes de l'accident.
El pilot Enderlin, que portava el
comandament de l'hidroavió, era
considerat com un dels minora pilots comercials i exercia la sera professió des de l'any 1914.—Fabra.

GRANS MAGATZEMS
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REIS
Visiteu la nostra grandiosa Exposició de Jo- 1
guines i Articles per a
Presents, que ocupa
tres pisos complets

L'AMERICA LLATINA
Felise ( Honduras), 3r. — L'avia-

San Salvador. — Fabra.
ELS POBLES BRITANIC8
BLOQUEJATS PER LA NEU
Londres, 31. — A conseqüència de
la intensitat de la boira, no ha estat
possible als aeroplans avituallar es poMes que encara segueixen bloquejats
per la neu.
Tan sols un aparell ha pogut sortir
de l'aeradrorn de Stag Lane cap al
comtat de Surre)'.
Els londinencs han aprofitat la

gelada per a dedicar-se al patinatge
i altres esports a les rodalies de la
capital, i una Companyia ferroviiria ha organitzat serveis a preus
molt rcduits durant tot avui i 6mä.
El temps ha millorat, però encara queda pela carrera una Ileugera capa de neu. — Fabra.
EL TANCAMENT OFICIAL DE
LES MINES DIAMANTIFERES
DEL CAP
Johanesburg, 31. —Les mesures restrictives adoptades recentment pel Govern en relació
amb els buscadora de diamante,
es tem que donin lloc a desagradables successos, car totes
les persones que es dediquen a
aquests trebars s'oposen resoltament a cumplir-les.

ELS ESPORTS
ATLETISME
AVUI ES CORRERA EL
IX GRAN PREMI "JEAN
BOUIN", ORGANITZAT PER

"EL MUNDO DEPORTIVO"
HA ESTAT BATUT EL
RECORD D'INSCRIPCIONS
Aquest matí se celebrara el
IX Premi "J e a n Bouin", organitzat per "El Mundo Deportivo"
i al qual la Federació Catalana ha
atorgat el tftol de Campionat de Catalunya de Fons.
El tancament d'inscripcions ha l'ea-

eat ja el primer record batut, putx
una vegada repassades degudament les
llistes pot estimar-se que el nombre total de les esmentades inscripcions hauri ascendit prop dels 264 corredora,
dele qual3 un, iro pertanyen a la categoria de Seniors i Juniors, que efectuaran el recorregut de lo quilòmetres
Esplugues-Saló de Sant Joan, i 145
neófita que efectuaran Pesmentat recorregut rcduit a la mitad, o sigui sobre els 5 quilòmetres que hi ha entre
el creuament de la Carretera de Sarriä
i la Diagonal i sotsdit Saló de Sant
Joan.

BODEGAS
BILBAINA5

SS.

L'interès per a veure com es decidir el triomf tant en la classificació
individual com social Es gran i realment justificada la expectació, perquè
en cap ocasió s'ha presentlt. tan incerta. La benctnerita A. E.w Tagamanent ha enviat també una inscripciä
nn•••
molt nodrida, que ve a fer la Huila
rnés renyida i a prestar-li majors
SALA PARES
atractius.
PETRITIOL, S
Pintura
Cap preveure que el públic que acuF. GIRINO
L. MEDIR
deixi a presenciar la sortida dels corE. MONSERDA
redors seni gran, el mateix que a
Fina al 13 actual.
teas recarreg,ut i sobre tot, a l'arriada,
GALERIES LAYIET4NES
al Saló de Sant Joan i per aquells
que vulguin plaure's del doble i magCORTE CATALANES. SIC
nific espectacle de la sortida i arribada
BORRELL
Pintura
J.
F. GUISARE
dels Seniors i Juniors, trobin facilitat
.t. PVIRDENGOLA81
Ilur desig per organització d'un servei
.1. ROVIRA
Pins al 7 actuaj
especial de autómnibus des d'Esplu•nnn•••••n••
gues fins la Plaça d'Espanya, des d'on
el rnetropolitä i els tramvies podran
concluir-los en temps hábil al Saló de
CORTA M'EMANES. 5 70
Sant Joan.
CARNE BARNADES
Aguare/11w
Fine al 13 actual
Els organitzadors tenen montat un
Pintura
ASSUMPCIO CID
servei d'informació al palia situat al
1 exposicld de runes
Fina al 7 actull
Saló de Sant Joan, pel que es donará
cornpte del moment de sortida dels
PINA.COTIECA
corredors i de l'ordre de moviment dels
CORTE CATALANES. 1144
mateixos per la carretera de PedralFins al 6 actual
bes, davant el Golf Club, per la Diagonal, creuament amb la carretera de
MAMA, ititCLAIWIALS Sarria, per la Diagonal, creuament
p ietat,
arnb el Passeig de Gräcia i finalment
10 (Sarros la Catedral)
«POMPO PEMEMIENT
l'altima referencia que tindrà el palie
rariUgultala 1 MUNE« CAN
será la del pas pel monument a Jacinto
Verdaguer. Abrí, des del Saló de Sant
Joan podrá "viure's" tota la cursa.
L'hora de surtida de ne6fits recordem que Es a -les onze del mati, podent
calcular-se la seva arribada al Saló de
Sant Joan vera les onze i vint minuta
sortida de Seniors 1 Juniors a EsRecuperen la vostra salut La
pingues serà a dos quarts de dotze i
Es creença encara molt estel'arribada vers les dotze aproximadasa entre els HERNIATS que els
mena
• •
es possible guarir-se amb l'ús
de braguers corrents. D'altres
Els orgaanitzadors recorden la arcespensen guarir radicalment i per
sitat de que els Seniors i Juniors que
a sempre recorrent a l'operaprenguin part en la cursa, tinguin en
ció. Els fets han demostrat
possessió 'e Pur llicencia de l'any
com van d'equivocats: portar
5927, sense aquest requisit els deleaquests braguers és oferir-se a
gato de la Federació Catalana no perla fatal ESTRANGULACIO HERmetran l'aliniació de cap corredor a
MARIA; una operarle), ben o
Esplugues. S'adverteix així mateix als
bal (eta, enclou en si seriosos
clubs no afiliats a la Feder p ció que
perilla i mai evita la possible
han inscrit corredors neófita a la qual

EXPOSICIONS IYART

ESTO» ARENYES

HERNIAT

reproducció de la HERNIA.
La HERNIA s'ha de combatre amb decidida resoluci6 mitjançant una acció eficaç I constant sobre ella. localitzant primer la lesió, descartant a (l'acte tot perill i fent-la desaparèixer despres. Aquesta seguretat
s'obta avui
amb e) maitu» C. A. BDER
al qual deuen la salut milers
d'HERNIATS, els testimonia púhiles dels guata fan patent ainb
fets positius els èxits obtinguts:
"Estaba& 16 de novembre de 5 927.
Sr. C. A. BOSS. ortopedic. Barcelona.
Molt respectable senyor I dIstIngit arrdc:
56c deutor a Deu pel aran favor amb
qué mlut dlatIngit: el guariment de dues
voluminosos 1 complicados hbrnies 1 la
reducció d'un torea desenrotllat aleroceles que ‘ als meus 73 anys d'edat, posaren mes d'un vereda la mera vida en
per111. Tot el que vals provar abans
d'emprar els aparells de vostè fou InAran: el tneu benestar actual el clec
a la pericia amb que. gràcies al seu encertat inetode, ha aeonasault el meu guarinnint, qua oral& impoulble. Amb tota
l'anima l'autoritzo yergue publIqul la
meva carta, 1 desItlo que servelat d'encoratjament per tal da prossezruir la sevo bona tasca en be deis trencats. Be
sap com l'aprecia aquest aftm. en Crist
a a a. 1 ande, Bid SANE, rector d'Esplugo do Franeolf (Tarragona)."
"Sr. c. A. BOER, Especialista herniara Pelayo, 60. Barcelona.
Atril Sr. n'en: Quep is la le l'hernia
torna voutmtnosa que tenla i que cm
donava mous sofriments, estic content
de manifestar-11 la meva sattsfarcle.
Els aparells C. A. BOEIR m'han donad
la «tus 1 permès treballar quan res no
podla entupir-me. Ea el que li autorimo publicar 1 soc de voste arm. s. s.
sOSEP 16.1110E, Santa Eutilla de Ritaprimer (PrOV. Barcelona), a 18 de novembre de 1997."
Reflexioneu i deHERNIATS.• cidiu-se. Demaneu
consell al vostre inetge i no vacilleu
mis. Assegureu la vostra existencia
abans no sigui maese tard. Curen
de la vostra HERNIA, pe pa no amb
perilloses rutines. Feu-ho amb intelligencia i ganare% gràcies al ME.
TODE C. A. !'BOER. L'eminent
especialista rep al seu Gabinet Central de BARCELONA, carrer Pelayo, núm. 6o (Plaça Catalunya),
cada dia, degaride 3 a 7.
Un collaborbdor del Sr. BOER

Joguines de totes classes i qualitats,
àdhuc les Ultimes novetats de l'any
Llapis, pintures i articles per a coPlegial - Articles
per a esports • Mobles de totes classes, propis per a
nens i per a presents - Capetes impermeables - Objectes
d'Art de totes classes • Antiguitats - Marroquinería - Bisutería - Paraigiies
Estoigs de perfumería, manícura, etc. - Rellotgeria, joieria i argentería
Tapissos
Lämpares i tot allò que desitgeu

ho trobareu en aquests MAGATZEMS

vulguin representar a llurs clubs, és
accedani que aquests s'inscriguin ofi-
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CASA

3E3

SANTA ANNA, 4, BARCELONA
Abans d'adquirir una cambra fotogràfica,
visiten aquesta casa i quedaren convençut
de l'immens assortit de què disposem, de
les marques mès acreditades.
111113111111241111 913M99M 2Men MIES
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cia/ment en la Federació, ja que, del
centran lluro corredors tindran d é ser considerats independents.
s
als
Per a evitar possibles emboteAmb el fi d'evitar possibles embotellaments tan freqüents en aquesta cuc s1, els cotxes ocupats per elements
que desempenyin arreas oficials atolran proveits de gallardets de colors
vermell i verd i aquests secan els
única que a l'arribada tindran accés
al recinte de la tanca del Saló de
Sant Joan.
FUTBOL

EL DELEGAT I SOTS-DEI.EGAT DEL F. C. B9RCELONA
:A LA FEDERACIO HAN DIMITIT LLL(RS CARRECS
Ahir van ésser lliurades al president de la Federació Cata:ana de
Futbol les lletres en que els senyors
Sunyol i Patxot presenten llur dimissió en els arreas que ocuparen
a l'esmentat organisme, com a delegat i sots-delcgat, respectivament,
del F. C. Barcelona.
ALGUNS EQUIPS PER ALS

PARTITS D'AVUI
F. C. Batee:arta

Primen—A les 2 50 de la tarda, al
camp del Badalona: Llorenç, \Valter, Elies, Arriata Castillo, Cartilla,
Piera, Ramon, Samitier, Acecha i
Sagi.
Segon. — A les onze del mati. a
Badalona: Hospital, Serra (J.),

••nn•n••n«n.”.mono

DEMA SORTIRA

Mister

Fips

E DI gil MI

CASELLAS

a

Sant

Donad, López, Guzman, Pons'
Serra (A.), Escaich. Pujades, A
dreu (J. M.) i Parera.
U. E. de Sana
Primer equip: Casanoves , Pere116, Mo-hect II, So-ligó, Gularons,
Calvet, Carpio, Gallart, Olivell
Creixells i Oliveres.
Suplents: Besoli i Domingo.
Segon equip: X., Domingo , Tor
redeflot II. Ca:vet II, Miró, Va
i Fondos II.
Espanyol
Espanyo: (probable): Zamora,
Saprisa. Portes, Trabal, Soler, Kaiser, Verstoldria, Orames, Estrada,
Boj i Comes.
DIUMENGE QUE VE NO HI
HAURA PARTITS DE .
CAMPIONAT

La Comissió Esportiva de la Federació Catalana de Futbol Asnociació. en la darrera reunió que
celebri , va prendre l'acord de deixar lliure per ala Clubs que no
tinguin partits de Campionats pendents de celebració la data del dinmenge dia 8 de gener, corrent sota
e!s partits dels grup a A i B
per a aquest d ' a 8, al diumenee
següent, dia 15, i els cl : aquest cha
555 al dia 22.
LOTA BASCA
PARTITS AL CLUB BASCONIA

Els partits que se celebraran
aouest mau al Frontó Principal Palace entre els socis d'aquest cub
seran els segiients:
Primer partit. a "cesta". A les
deu del mati: Frigola-Creus enntra

Giménez-Aris.
Segon partit, a mi: Aldace-Rios
Contra Ribalta-Abad.
Tercer partit, a "cesta": VinyalsArtías contra Palau-Tintorer.
Quart pz.rtit, a "cesta": Bo
1-

Moritz

Novella per Artur Nestadt

Traduida al catali per J. M. Armengol
PREU: 4 PESSETES
Si voleu reviure les gran festes mundanes i els esports d'hivern
de Sant Moritz, Dawos, etc., llegiu aquesta novella
na_a.a

MI:11711111711~161KM•111MM6

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CEN.
SURA GOVERNATIVA

kdmIntstració: taitonat Políglota Petritxol, 8

ciftenri,

a 1-d-xit d'lu- prodct.
,actó
$2Queix La Eats Ptc

Dagout Qt seu..éxit.
els F.

leduc s VAIK9Ki DANDY
els Ecitsiftquen!

Llle9itim sois es ven ernb.otelbat
E)
%--) a. granel es sempre faistrico,t
exigeixt.
al
LOCIÓ VARON DANDY
perruotzer

INDIVIDUAL

_precisament

rebri a

preus sellse competünciall

RE" dIlluns, 2 frenen N. PAIRO C.
dt..I 4 3.geelinerCO
, Nin
:UNNEPT
TiIGUALADA, Adlin
VELL
ONANOLLEMI Mima 8 cenar le EUROPA
aIRo
LA llirraa
dia.g re: 78 re
gannearr:N.H1.11 Airar«

MUERES diurna.. 8 tener, II. PARIS
OLOT, «duna, 9 gener, P. L'ESTRELLA
un anee couaboraaor del aenyor 80ER

Cal que us convenceu abans de comprar

rabel 8:

CIRCA,
A M y . I:l cenar. P. EE. ANTONI
itRa,
PooLA Di LILLIET, die, 7. P. ESPANTA
MANRESA, Ore. 8 genes% N. MUNDIAL
NORA D'EBRE dtv. ta gener P. COzu
s

I

?ORTO" d gmabte U rener II.

l'crfumcria P.arersa
taala.a.

"VARON DANDY" desala als seus
consumidors FELI ANY NOU
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.4Sas cuatro motivos
para no ser

Wachoyen le.

Sial no ha podido sustraerse a la avasalladora influenIcia de la radio. En la calle, en el cafe, en el tranvia, er
todas partes ha oído comentar el concierto radiado a
t
, la noche anterior. Y en las calles más céntricas ha podido escuchar el inarmónico sonido de los altavoces de
algunas tiendas.
Pensando cuerdamente, no ha querido usted gasta.
su dinero sin obtener una demostración previa. Fit
acudido usted al amigo entusiasta, constructor de apa
ratos con los que se oye estupendamente, luego, a
comerciante que le ha sugestionado con sus propagar.
das..., y ha sufrido otras tantas desilusiones: unas vece
no ha habido audición por tener el aparato una val% i:
la fundida, una bateria descargada, otras; aquélla h.
consistido en ruidos y silbidos molestos, no percibir
_s'ose la mas mínima parte del programa que se le tu
prometido escuchar.
Usted no ha podido convencerse de las maravil:a
de la radio y tiene motivos suficientes para burlarse d.
este invento y de la afición que ha promovido. Vamo
a sintetizar sus fundadas reservas.
In .
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3711Ceitras cuatro

razones
para «pe V. sea Waclio,yente.
la Radio es el mayor instrumento de
cultura de los tiempos modernos. Usted mismo, desengañado y reacio ha pensado alguna vez en lo mucho
que puede hacer la Radio. Nosotros, que en la página
anterior hemos compartido su criterio, tenemos vivo
empeño en demostrarle que este invento puede ser
todo lo que usted ha creído y que los fracasos enunciados tienen por causa el haberse confiado a técnicos
advenedizos, y a deficiencia de aparatos apresuradamente concebidos y a veces mal copiados.
Radio puede proporcionarle un estímulo, un conocimiento útil, un descanso de las abrumadoras tareas del día.
Nuestras cuatro razones para que usted $041

Ftadioyente:
.ridad en la recepción.
Los aparatos que figuran en estas páginas están construidos por la Radio Corporation of A merica, la entidad
constructora de Radio más importante del mundo. Sus
laboratorios cuentan con especialistas universalmente
conocidos como F.dison, Artnstrong, Langmuir, etc. A
ellos se debe el 90 por 100 de los progremos del. Radiotelefonia y los receptores obtenidos son verdaderos aparatos de precisión, con los que puede asegurarse la
audición en cualquier epoca del año.

perieCid._
La pureza de recepción obtenida por nuestros aparatos
ha provocado innumerables iinitacionen. Los circuitos
superheterodinos se han extendido universalmente y
los altavoces siguen ocupando el primer lugar por su
admirable reproducciiin de la palabra y de la música.

y programas.
Además de las extranjeras que se oyen perfectamente
u-uf nuestros receptores de válvulas, las emisiones y
programas españoles nada tienen que envidiar a aquellas, gracias a la labor que en toda España realizan
UNION RADIO y la UNION De RADIOYENTES.

Economía.
Nuestros aparatos son de tan fácil manejo que este puede ser realizado pnr un niño. El empleo de baterías especiales y de la aliinentacion con la corriente de alumbrado reducen el cítate de funcionamiento • unos pocos
céntimos diarios.
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cInformes y calcileges en 8, 7 C. E.
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VALLADOLID

BARCELONA

BILBAO

SEVILLA

Aportado 432

Apartado 330

Apartado 17C,

ZARAGOZA

LISBOA

Apartado 33

Apartado 316

Apartado
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Successors de

mingo i Sabaté

DECORACIO
Passeig de Gràcia, 77 - Tel. G. 2990 -:- Sans, 114 - Tel. H. 475 -:- Tallers: Passatge Vapor Vell, 2
BARCELONA
OBLES

Es conplauen a saludar la seva nombrosa i distingida clientela i el públic en general
i al mateix temps els desitgen FELIÇ i PROSPER ANY NOU
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AUSTRALIA DES DE FRANÇA
Alguns ràdio-oients del nord de
Franca diuen haver aconseguit captar
una emissiO feble i confusa procedent de l'estació austealiana de Sidney (a FC, 5 quilowats de potència).
Aquests ràdio-oients han Ussolit aquest
bjecte amb apare:1s diversos des del
lampares ordinari al superheterodi
e 6 o 8 lampUres.
'AGRICULTURA I LA RADIO
Mr. Ricard, ex-ministre d'Agriculura de França, la donat una confeencia a l'AcadéMa d'Agricultura del
carrcr de Bellechasse, parlant del
dsenrotllarnent de lb rattiotelePonia
entre la població agrícola dels paisos

estrangers.
En el curs de 'a seva conferencia,
Mr. Ricard ha fet observar la preponderancia de la radio entA els
agricultors d'Aletranya, de la Rússia
dels Soviets. d'Anglaterra. i, sobretot, dels Estats Units, on actualment,
prop d'un milió fe granges tenen la
i grades z ella gaudeixen no
solament de distrarcions diverses en la
solitud dels eamm, sine, ademés d'informacions generals i preferentment
gricoles. preus deis mercats, senyals
meteorològics, re'eréncies sobre els
cultius, etc., tot flegat molt
Arreu—va acabar dient Mr. Ricard—
els Governs es preocupen de prestar
el seu concurs al desenrotllament de
la radio entre els agricultors.
ELS COMUNISTES DAVANT LA
RADIOTELEFONIA
"L'Antenne" Ist fet sra interviu al
diputar comunista francés Mr. Berthon, a propòsit éels debato que han
tingut lloc a la Cambra Francesa, en
discutir-se el mompoli de la radio.
Berthon és partdari de la lliberrat
d'emissi6, absoluta, total, per de moment. Es interessant de conèixer el
que ha dit:
"Sumàriament, heus aquí a grans
trets la nostra comessió, en tant que
comunistes, de la rádiotelefonra.
Som partidaris Le l'absoluta llibertat de les difusioni radiotelefóniques;

ATWAMER
KliNT
IRADIO

_
Un 801 Comandament a
manejar :-: Una esla.^16
a cada gran
FidelLat
absoluta de to :-: Servei
constant lperfeete

AUTO - ELECTRICITAT
DI p uta ce, 234
.. ..... ,.„ .
. ................
som enemics de tot monopoli: el de
l'Estat o el de les rans potencies financieres o capitali:tes.
Donar als Governs capitalistes el
Control exclusiu i tirbitrari d'aquest
aparell de difusió i de propaganda formidable i encara insospitada que és la
ràdio, fer-ne un instrument de la seva
política, de la seva diplomäcib, del
seu imperialismo, de la seva repressió,
ens sembla contrari als interessen del
proletariat.
Es igualment contrari als seus interessos, l'abandó per l'Esrat capitalista, dels seus drets, a potents societats que exercirien un monopoli, de
fet, tan perillós con: el precedent.
En resum, volem per a la radio el
tnateix que volem per a la premsa:
un regim de llibertat. Vull que "L'Huntanite" pugui tenir la seva rädiodifu06 com "JA Petit Parisien"; que

el partit comunista es pugui fer escoltar com ho ha fet fa pocs dies
Lean Daudet a la Sala Bullier.
Vuil que els comunistes puguin sentir la paraula de la Internacional mentre els catòlics sentiran la del Vatia."
Altrament, a la Cambra Francesa,
el diputat comunista Albert Fournier,
després de fer unes reserves als punts
de vista de Mr. Berthon, deia en la
sessió del g de desembre:
"Els comunistes Iluitarem contra
aquest monopoli, corta hem lluitat contra tato els altres, Es molt greu d'abandonar a la indústria privada el monopoli o el quasi-monopoli de la radio.
Horn pot preveure les conseqüencies fatals d'un semblant abandonament.
NI; ha una, per6, de molt important, que no ha d'escapar-nos, i que
jo, membre del partit comunista, haig
d'assenyalar : és que la radio és el
mitjà internacional més perfeccionat
que té a la seva disposició la financa internacional. Per aquest mitjà, es
pot provocar una baixa, es sembra un
pànic bursatil, es fa el que es vol.
Això .és massa gnu."

La continuació del curset sobre
emissores d'aficionats, en petita potencia que ve donant En J. Castell
E A R ao, se celebrara, en lloc de
demà, dilluns, dimarts a la mateixa
hora, a l'estatge social, placa de Santa Anna, 4 (Foment).
El passat dijous, el senyor Antoni
Blasco Sirera dona l'anunciada conferencia descrivint els diferents mitjans
de construcció d'un altaveu casolà.
Per a sentir l'autoritzada paraula
distingit tècnic, acudiren norbrosos
aficionats a la sessió, que resultà interessantis sima.
El Radio Club Catal-laya recorda
als seus associats que la Junta general
és convocada per a divendres, (ha 6
del vinent gener, a dos q . tarte d'onze
del mati.
-•-•...11111•

La revista "Ràdio Lot"

INSOMNI

Tempestats per ràdio
L'escena en una botiga de venda d'aparells de radio. Entren un pagès que
ha sentit cantar les excellències de
l'invent, i esta disposat a gastar-se uns
bitllets amti ure aparell que Ii permeti
sentir l'Amèrica en ple dia.
L'ertcarregat l'establiment, que
no espera pas mai que li diguin de
provar els aparells abans de vendre'ls,
fa voltar els condensadors, maniobra
els selfs, toca els reostats, mentre una
tromba de parásita atmosférica fa remugar l'altaveu.
—I América ? — pregunta el pagès.
—De seguida hi serem — fa el vencdor —. No scntiu el soroll de la
mar? Ara passem una tempesta de
El pagès ha restat astorat d'havrr
assistit de Iluny a una tempestat tan
desencadenada.

I era es complau a fer escoltar els
bramnIs de la mar als pagesos de les
cases de camp %reines. Alguns diuen
que potser que ja són masses tempestato les que senten. Peró, caja, encara
no han perdut la fe...
.41.41.1>vbfrmn•••n

"Tosca", de Puccini,
per ràdio
Avul, diumenge, a dos quarts de sis
de la tarda, Radio Barcelona retransmeträ des del Gran Teatre del Liceu
la regona meitat de l'òpera "Tosca", de
Puccini.
•n••n• II.

Les activitats del
Mullo Club Catalunya
A les múltiples activitats d'aquesta
entitat, respon l'afició acudint a les
seves sessions i assimilant-se amb relativa facilitat les lliçons que leS mis
destacades personalitats de la nostra
afició venen donant regularment al

adiu Club Catalunya.

r: "Any nou, vida vella", d'A. March;
"Mi pueblo estä de verbena", de M.
Abril; "Fantasmas", de López Mar-

tin, "L'any nass! Cap d'any!"
2020: El Quintet Ràdio interpretara: "La verbena de la Paloma" (selecció), T. Breton; "La Gioconda"

(ballables), Ponchielli.

Crònica esportiva.
ó.
Tancament de l'estaci
RADIO CATALANA, 462 In.

20'40 :
21'00:

21'oo: Sants del dia. Crónica d'art,
esports i modes. Servei esportiu (darreres noticies amb els resultats dels
partits de futbol i altres informacions
interessants de tota classe d'esports de
tot el món).
Acte de concert: Francesc Torre
(tenor liederista de l'Orfeó Catalä),
Lola la Trinitaria (cantadora), Rafe!
Rejon (guitarrista), Orquestra Radio
Catalana.

Aquesta interessant revista catalana
de la radiotelefonia s'ha vestit de fasta ara per Nadal, i se'ns ha presentat
arnb tota rd pompa, les gales i les
pretensions d'un "magazine" europeu.
Poques revistes a la nostra terra
han aconseguit fer en tan poc temps
un camí ascendent tan räpid cona el
de Radio Lot, només amb 28 meso,
que duu de vida. De la petita revista
d'aspecte infantil ha passat a la revista de gran format, amb tot el to
de les illustracions de fama.
Aquest número de Nadal te 48 pagines i és posat a la venda a ao centims, performance també admirable.
Felicitem els editora de Radio Lot
i la impremta Occitänia que és qui
Iba vestit de nou.

PROGRAMES PER A
El malalt, que no troba manera
d'adormir-se: —I aquest "Somni
d'una nit d'istiu" que no acaba de
venir mai!...

A l'intermedi Cotitzacions dels mercats agricoles ramaders.
20'00 : El senyor Toreslcy recita-

AVUI

RADIO BARCELONA, 24.4'8 m.
¡loo: Campana lej horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteoroh)gic de la Dipfa:t6 Prov ; ficial de Batechona. Estat del ten:, a Eurola i a
Espanya. Previs,6 del tem-„e :A NE.

24'00: Tancament de l'estació.

PROGRAMES PER A

188

DEMA

RADIO BARCELONA, 3448 m.

itoo: Carnpanades horades de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Espanya. Previsió del temps al NE.
d'Espanya, a la mar i a les rutes aèriel.
13'30: Emissió de sobretaula: Trio
Ibéria, discos de gramola i recitacions.
17' 30 : Obertura de l'estació. Emissió especial composta d'obres musicals
pel Quintet Radio, discos selectos de

gramola i recitacions variades.
"17'45: Retransmissió de les campanades de la gran i popular "Tomasa"
de la Catedral de Barcelona, que sera
liencada al vol.
18'oo: El Quintet Radio interpreta-

rà diverses composicions.
zo'oo: Tancament de l'estació.
2030: L'Escota Industrial i l'Institut d'Orientació i Selecció Profession ale; conferencia pel professor senyor

Jaume Artigues.
21'00: Campanades horäries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Teatre del Liceu. Espanya. Previsió del temps al NE.

imma111111111zumemii

25I0 : La setmana cómica. Revista
festiva en vers, escrita i recitada pel

popular autor i actor Joaquim Montero.
21'20: Audició de sardanes dedicades al mestre Josep Baró Güell, como.
pastes per aquest compositor i interpretades per la Cobla Barcelona.
22' 00 : Tancament de mercats.
22' 05 : Selecció de la comedia en un
acte, original del senyor Jacint Benavente, "El marido de la Téllez".
22'45: Seleoció del joguet
original de Seraf í Pitarra, titulat "Cura de moro".
aSoo: Tancament de l'estació.

462 m.
21'00 : Butlletí meteorològic de Catalunya. Pronòstic del temps. CotitzaRADIO CATALANA,

cions de la Borsa de Barcelona. Sants
del dia. Crónica d'art, esports i modes.

d'Espanya, a la mar i a les rutec aeries.
La Banda Municipal (eventual).
1730 Retransmissió de l'bpera que
es donara. al Gran

d'Espanya, a la niar i a les rutes aèries.
21' 05 : Cotitzacions de valors i monedes. Darreres noticies.

alg a Mili

Acte de concert: L'Orquestra Els
Fatxendes, de Sabadell, sota la direcció del mestre Vicents Petri. Alicia

Navarro (tiple), Orquestra Ràdio Catalana.
Programa de l'Orquestra Radio Catalana: "Türkisches marchen", Linotagnan". D. Vila; "Tranen, die man
ke; "Canzonetta", Ambrosio: "Av.
weint amb Mutter herzen" (vals), Proles; "Hay en Almirante una ermita",
J. Martínez; "Sevilla", Albéniz; "La
danse d'Aladine", Mary-lis; "Atendez", J. Esteve; "The gocen of BlackBotton", E. Gimeno; "Sanlúcar" (pa
doble), Vol in sestu.

—Aquí n'hi podeu entrar, perquè em consta que ereu
gran afeceionat a la beguda.
—Sf, pare; però només bebia AperItIu Rosal.
—Si és aixi... son a casa vostra. Passeu, passeu...
APERITIU ROSSI en ampolletes, selecta creació de Martini &Riitua.

NI u Bu ama asinarazza

1
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Rodríguez i Ferrer
CAMISERS

Boqueria, 36 - 38 — Telefon 5027 A
SUCURSAL
Ronda de Sant Pere, 16 — Telefon 42 A

Tancament de l'estaci
ó.
En l'emissió d'aquesta nit el periodista senyor Domènec de Fuenmayor
donan una divertida plätica sobre el
tema : Actual itats".
24.00 :

e
ADVEWTIMEWT
,
ProtitIom a tofo ole «ostras
oomunloants que, en tra-

metre'ns Solfa sor a base,
oula1Ioata - aoredllin
perioniidzki'dlielännin"Ud •
segell o signatura 1 el do»
adolli de l'entitat o par-

PER A OESTES FESTES DE
REIS, teniro un extens assortit de
CAMISES, CORBATES, GUANTS, PULLOVERS I SUETERS per a poder complaure
gust Inés renal 1 a preus ben mödics

ticular Interesa:de

VULLET6 DE « LA PLIBLICITAT .

—Estic molt content de conèixer-vos; he sentit parlar de vds,
com n 'ha sentit parlar tothom — digné.
Kotxubei digné alguns mote de la rebuda que Araktxeiev havia
fet a Bolkonski. Speranski eixamplà el somriure.
—El president de la Comissió de Codis militars, senyor Magnaski, és un bon amic meu — digné accentuant cada sfllaba i cada
paraula, i si ho desitgeu puc posar-vos-hi en relació. (S 'aturà en el
punt.) Espero que en ell trobareu tota la simpatia i el desig d'arribar fins allà on sigui de raó.
De seguida s'havia format un grup al volt de Speranski i el vell
que havia parlat del seu dependent Prianitxikov, adreeä també una
paraula a Speranski.
El príncep Andreu, sense prendre part a la conversa, observava
tote els moviments de Speranski. Aquell homo, que feia molt poe
temps que encara era un obscur seminarista, ara tenia entre les
seves mans blanquee i molsudes el destí dele russos. El príncep
Andreu esteva admirat de la calma extraordinària, desdenyosa,
amb qué Speranski responia al vell. Semblava que li adrecés la
seva paraula indulgent des d'una aleada inaccessible. Quan el vell
començà de parlar massa alt, Speraneki somrigué; digné que en no
podia jutjar l'avantatge o el desavantatge d'allò que plaia a
l'emperador.
Després de parlar un moment en el grup general, Speranski
s'alçà, s'acostà al princep Andreu i el porte a l'altre cap de la sala.
Ea veia que trobava necessari d'ocupar-se de Bolkonski.
—No he pogut parlar-vos en mig de la conversa animada que
aquel! respectable vell m'ha entaulat, príncep — Ii digué amb un
somriure discret, com si volgués significar amb aquell somriure
que ell i el príncep Andreu comprenien la nullitat d'aquelles persones amb les quals acabava de conversar. Aquesta actifhd afalagava
el princep Andreu.
—Feia molt de temps que us coneixia, en primer terme, per la
vostra qüestió dele pagesos: es el nostre primer exemple; cal desitjar que sigui seguit per molts; i després perque son d'aquells que
no se senten ofesos pel nou decret sobre els gratis, la qual cosa provoca tants enraonaments i fa tant d'enrenou.
—Sí — féu.el príncep Andreu--; el meu pare no ha volgut que
m'aprofités d'aqueata dreta; he començat el servei per beis.

Menire esperava la noticia oficial del seu nomenament de
membre del Comitè, el prIncep Andreu renovä. antigues coneixences, sobretot amb persones que sabia que eren ben vistes i que podien
ésser-li tils. A Petersburg experimentava un sentiment semblant
al que experimentà la vigilia de la batalla quan una curiositat inquieta el turmentava i l'empenyia a les altes esferes on es preparava
l'esdevenidor del qual depenia la sort de milions de persones. Per
la Mera dels vells, per la curiositat deis profano, per la reserva
dele que estaven en la qüestió, per la presea, l'aire preocupat de
tothom, pel nombre incalculable de Comités, de Comissions que cada
dia deseobria, comprenia que aleshores, en 1809, a Petersburg ea
preparava una enorme batalla civil; no coneixia qui l'entaulava,
que se ii presentava com una persona misteriosa i genial,—Speransky.
L'obra de les reformes, que coneixia vagament, i l'actor principal,
Sparanisky, eomençaven d'interessando tan apassionadaMent que
aviat la revisió del codi militar pasä a segon termo en lea seves
preocupacions.
El príncep Andreu es trobava en una situació de les mba
bones per a ésser ben acollit en les cereles mes diversos i mes elevata
de la burgesia petersburguesa. El partit reformador el rebin i
l'acollia hospitaleriament: primer perquè tenia fama d'home de
gran talent i molt instruït; segon, perqud l'emancipació dels sena
pagesos el clasaificava com a liberal. El partit dels vells, descontent,
se li dirigia perquè era fill del sen pare, i en ell cercava a simpatía,
tot deplorant les reformes. La societat femenina, el "món", el rebia

Diumenge, 1 de gener de

LA PUBLICITAT

ELS ESPECTACLES
_
Teatre Català Romea

TIEATR£S

Companyia Vilo-Davf. Primero »t'In:
Marie Vil*. Primero actora: Dad I Rolla

.ae"+"4444.1444444.444+

Avut, Mumenge, a les 330 t 6 tarda:

Els pastorets Garrofa
Palianga

LATE CHALA
NOVETATS

Me, tarda, a dos quarts de
ELS PASTORETS
o L'ADVENIMENT
DE L'INFANT JESUS

Tots ele nens I nenes scran o/A/mulata.
Nil, a les den: El divertit

4:

Un milionari del Putxet

Denla, a dos Quarts de cinc de la larde:
PREUS POPULARS

d'En Josep 5/. Folch 1 Torres
A les Sis:
ELS PASTORETS
arnb rarnbada dels Santa Reta,
flASPAlt, NIELCIOR I bALTASSAR,
Que obsequiaran els nena 1 neneS
Que assisteisin E respectado. Sorprenent Pea:labre. Gran apoteosi.
PM, a les den. Josellna Tapies I
Harnon Marion, en robra del mes,» G n'aten,

ELS FASTORETS GARROFA I PALLANGA

Nit, a tres quarts do den:

U51 AdLIONARI DEI. PUTXET
faleledm.

COLISEU POMPEIA

t1MAR
I CEL I
,
I humorada d'En Montero, en dos
actas,

'TARZAN DE LOS
e ..:.:t.i.LEGINT
ISSOUJS"
..
l i flema, tarda, a les cinc:
LA VALL DE JOSAFAT
'
d'El Crenuet.
4legint "Tarzan da los manos"
' Nit:
urt ESTUDIANT DE VICH
Elegint "Tanzas de las monos"
Es despatxa a Comptaduria.

elreirre4+.1*.44444-0444444444
•
Gran

Teatre

del

Liceu
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11 de propietat i abo-

nament a tardes, a les cinc: SE • D'ONORE i comiat del
celebre divo Miguel Fleta i comiat de la diva Gilda Dalla Rizza.:Unica representa n de Vi)
pera en tres actas TOSCA. Hi
prendrà part el celebrat hariton
Apeno Granforte. — Dimarts,
estrena a Espanya de la genial
comédia lrica en tres actas i
4 qtrodros, música de l'immortal Mozart. EL RAPTE DEL
VEENALL. Debut deis erninents
arti tas senyores Jokl i ScheIlenberg. senyores Noswaenge,
- Wisdarnann, Sahutzendertf i
Seldel. Mestre director. Szenkar.
Direcció escénica, Hoff
4 decoracions novas de S. Alarma. Vestuari 1 atrés i guardaroba non. —Diniecres. LA GIOGONDA, per Poli Randacclo, Zinetti, LIndi, Granforto i Vela.
—Es despatxa a comptaduria
per a totes les funcions.

s

Travessera, 8 I 10. - Tel. 272 G.
Empresa Companyia
Claramunt - Adrià
Avui, diumenge, diada de la
Circumcisió del Senyor. 'rar-

da, a dos quarts de cinc, i nit,
a dos Quarts de deu: Tercera i
Quarta representacions del sairiel en tres actas, de Caries Arniches,
EL ULTIMO MONO
Presentació més espléndida de
totes les que sisan fet.
Ovacions als intèrprets
Divendres, 6 de ganar, ELS

;

FRERES

2 t'e-411' •

z

Clarls, 43

UP1311ANO

Companyia de comèdia
Aurora Redondo
Valerià L.c6n
Avui, diumenge, tarda, a
les cinc, i nit, a un quart
d'onze: La comèdia en tres
actas, de Paso i Abati,

Ei

La fundó de la tarda comenearó :mili l'entremès
LOS CHORIOS DEL ORO
Demä, dilluns, tarda',
Los extremeños se tocan

l el maravellós
''1
k
1
Plierv 1 debutarà al I

xe 1i

iI

2de gener
••••nn•••n•cse 111n01•710n0n041131111-1NM.n••n ,.......

TEATRE COMIC
talreccF6 crtfetica: MANUEL SUGRANYES
Avul. Tarda. a les 4. SOL a los 945.
46 t 47 representaelons

EUREKA

O

S

OLYMPIA
AVUI DIUMENGE, FESTA DE CAP D'ANY
A LES 4 TARDA I aso NIT

L'ESDEVENIMENT CINE5IATOG1SAFiC
D'OLY5IPIA
DUES GRANS PEL.LICULES
A CADA SESSIO
la basada en la celebre Opereta d'Oscar
Strauss

EL SOMNI D'UN VALS
la renta/ t magnífica creacld

Emil Jannings 1
Lia de Pulli

"VARIETE"
Prens tarda 1 rilt: Elutaques de primera
desee; 150 pesantes. Butaques anona
clima, 1 malta: Entrada general, 050.

-

4+44eeecemeteceeeeeeecev
TIVOLI
El Bald de loe grana exclusivas
I,1Local
reforma: i Ceta .. da tot non-

fort :: Catenezel5 :: Hombreas ornuestra sota In e1irecció del mesIre Dotrcs- Vila
Avul, diumenge. Matinal a les 1030.
Tarda, a les 330 1 a les 6 (espenal numerada). NIt, a les deu:

El millor cspectacle
del filón

FESTIVAL

L'èxit (iris grans 55115. Darreres ropre-

sentacions d'aquesta grandloaa obra.

JOSEP SEBASTIA PONS
Sardanas: Cobla EIS MONTGUINS

5LANCA SELVA : CRFEO GRACiENC
ORFE0 DE SANS
"La test de l'Albada"

BEN-13

(Produccld elm de la Metro Goldwyn Mayer)
Dilluns, tarda, a les 5. Nit, a les
10, 1 cada dta, tarda I nit,

t• Empordä I Roe:Selló"

EN-HUR

"EL SINGLAR"
drama canigonenc: Corma Boixaciara, Cta.
rpmunt Admä, Adnib iluai. Preils pepulars
LOcalaals 1 entradas a taquilla.

prenont-hi part ols amistes
CONSOL HIDALGO
HARRY WeLLS
BETTY ROWLAND
Renciff • Pep Vinyee
flicelanva
Rosse Ferrer : POU3S.inot • Rafael
Dita : Rowland : René I
Concopció Garzón : Manuel Múrcla
«neo Torree
150 dones internacionals de conJunt
Dome,. (1111uns, a la tarda, en MATINEE POPULAR (hutaques
a 11 pessetes). t a la nit.
Charivari (selecció) I ALLELUIA:

i
roEr:
d
DEtS' ler.;

gener,

uIt

Es despatxen local/tate ama deu
diez d'anticipad&

exeeeeeerepeeeseeexweat.,
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CINEMA PATHE-PALACE
ErpeciaL o'go 1 Preferancia, o'iSo
MIRI A
REINA
VICTORIA SALO
General,
i
General, clao 1 Praia:tracia, o'bo

PATHE-

o Pro eorresat:
o'yg
s
111

o'ao

aval, alumenge. Gran almea de la magnifica 1 emocionant superproducc le "SELECCIO OPTIMA" ad
S. A.,
grama VILASECA 1 LEDESMA,

12
111
1
11_

o
n

actor WlaellmIr Gaidarov, secunclat .,:ers., 1pa erbeAlln,I nssaunQa NesitzHaroMmaracerla
eprAl
e!....
magistral I (tentativa Cread() del gran per
Franck Merr111. — EL Tom DE L'ESCAMOT, cernid,. Revieta Pathé
bant — EL DOCTOR BATALLADOR,
De i ultnem
a dbos deilunairntss,
- noi shr rp.ae lilltecei;laPELPA LO'FALMLA
GF' 11%AU ,' per 1,11 Lago are i Gasta Ekman.
dEe. tdreesn'a n d°o'nelsa afloriM

IfiMICUZIMMIUGMLIMCIO CAZIZIMILIEtirlIZUCCIMIBIllille19112 BZ2/11321111311172E1Z1627.27S:2474.1EEVIinfialSM

ESPORTS

TRIONF. MARINA 1 NOU
diurnenge: Cor d'un co-

FUTBOL

vard, No juguis arte l'amor, El
cavaller de l'amor, Actualitats
Gaumont, Un paro d'armar.

Campionat

CINEMES

44~•~•••••••••••~1
1 Monumental :-: Pedró
Wallcyria :-: Excelsior
—.1
Avul, diumenge. Sentó matinal ..
(reune a una. barrer ala de Loe
chicos do la escuela, Per "Pitenlo:'; Por volar presumir; Parca de
sacre, M•nica. Tarda: El boxar
d'almea Lempo, per Renee Adorre.
Nit: estrenes: La moderna Dubarry, per Maria Curda; Quan una
dona estima, per Mac 'tusen. Denla,
dilluns, El copita Pare Martel, per
edaelge Bellarliy; Autos a mida, mimica; Magazine Metro.

„444<firamrt:›ro-rweesir,

•=213Mi•MIMMINI•lil,

i HUI Oía
iFLENUIll
C. de Cent, 21: A. Teatre, 58
Aval, dinmenge, monumental
programa: Actuaiitats; Tupè Sobrer, tennista; L'engany, per
rioyena; El senyor Huraoä, per
Reginal Denny; Afortunat en
amors, pel fainös Adolph Mmjun. A la nit, estrena. de la
Preciosa cinta El camí de la
giäria, per Monte Mire, i A través de la frontera. — Dilluns,
grane estrenes. — Dimecres vinent, la gran produrci,3
L'ESCLAVA BLANCA

BALL

cPuP A

RESTAURANT DEL PARC
Tots ala diumenges, a les 5 tarda
BALL FAMILIAR

Canso

Ciencia

1

Badalona-f3arcelona Badalona
Sans-Sabadell
Sans
Espanyol-Terrassa
Espanyol

PHI

GRUP B

g

cama

Iturc-Martineno
Iluro
Lleida-Gimnàstic
Lleida
Sant Andreu-Júpiter Sant An-

dreu.
At létic
Per a entradas i localitats a
les oficinas dels Clubs, i a les
taquillas deis camps el dia dels
partas.
Servei extraordinari WrintümL
nibus des de la plaça de Catalunya als camps de l'Espanyol i
del Badalona per la Companyia
General d'Autennnibus.

Atlètic-Manresa

5-aiLISEVM
Orquestra dirigida pel
mestre Blay Net

AVUI. Dues sessions a la
tarda: 1., de 3'30 a 530
2.' especial, de 6 a 8.
LA PAPALLONA D'OR
(Exclusivas Balart i Simó)
per la gentil Lllí Damita
Richard Dix i Mary Brian en

Al

Venus Sport - Palace Ball

Ronda de Sant Antoni, 62 i
i Tigre. 27
Avui, diumenge, tarda, ball
de societat per la banda Venus
Sport, dirigida pel senyor Ponsä. Nit, l'inimitable ball de
PLATA en el qual s'obsequiarà
I e s senyoretes concurrents
amb un sorteig de 25 PTES.
COCA a premi indo per a la senyoreta afavorida amb el número de la sort.—Estrenes:
Tango
"Amor etiollo"
Marra . . "España moruna"
Foxtrot .
• 2. • eersió de
"Charivari"
Nit, entrada UNA pesseta

El knock-out

comédia dramätica
"Paramount"
El gat Feliu (dibuixos)
i Revista Metro

CONCERTS

GEGANTINA TALAIA
FERROCARRIL AERI
MUSEU DE GUERRA

Tren de muntanya,

GUERRA PALf

FULLETÓ DE "1...4 PUBLiCITAT"

graciosament parqué era un partit rie i brillant, un personatge
gairebé nou, amb l'aur'éola de la història romàntica de la so a mort
imaginaria i de la tràgica fi de la seva imiller. D'altra banda, l'opiniö general de tots els que el coneixien d'abans era que ¡savia
canviat molt en aquells cinc anys, que s'havia endoleit i afermat
alhora, que ja no tenia aquella actitud altiva i eaustica, sinó que
havia adquirit aquella calma que donen els anys. Es parlava d'ell,
la gent s'hi intere.s.sava i tothom desitjava veure'l.
L'endemà de la seva visita al comte Araktxeiev, el príncep
Andreu anà a casa el comte Kotxubei. Li explica la seva entrevista
amb "Sita Andreitx" (Kotxubei anomenava aisi .Arahtxeiev, amb
la mateixa burla vaga que el príncep 'havia observat a la sala
d'espera del ministre de la Guerra).
—Estimat, fin.s ni en aquesta qüesti6 no faren res santa 3likbail
Mikhailovilx. En ho fa tot. Ja li diré... Fa prometre'm que l'hidria
aquest vespre...
—Per?) qué hi té a veure Speransky en el codi militar ? —
preguntà el príncep Andreu.
Kotxubei acotà el cap somrient; semblava que no sabés avenirse de la ingenullat de Bollsonski.
—Hem parlat de vós amb en aquests dies, a propòsit dels
vostres pagesos afranquits...— continua Kotxubei.
—gAhl sou vós, príncep, qui ha emane.ipat els pagesos? —
dignó un vell del temps de Caterina, tot girant-se amb desdeny a
Bolkonski.
—La hisenda era petita i no donava res —responguó Bolkonski
provant d'excusar el seu ante per no irritar inútilment el vell.
—Tenita por que us passin al davant —digné el vell amb ulls
dirigits a Kotxubei.
—El que no comprenc és una cosa—continuh; g qui treballarà
la terra si se'ls dóna llibertat? No costa gaire d'escriure Beis, pera
governar As bon xic més dificil. Com ara; jo em pregunto, comte,
¿qui serà el cap de l'administració avni que tothom ha de pasear
per uns examens?
—Els que s'examinin, em sembla—replicä Kotxubei tot posant
una cama damunt de l'altra i escampant una mirada circular.
—Així, dones, a casa serveix un tal Prianitanikov, un bon borne
que val tant d'or com pesa; té seixanta anys i també haurà d'examinar-le?

y

et

Tots els dies festius hi haur
missa a lesdotze a l'esgResa
del Sagrat Cort

t;
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SALO DE TE
DE L'HOTEL ORIENT
Aval da 5 a 8 extraordinari
Te familiar : Selectas ballables

Den

. 1.11~.".

BFLEN (Pessebre )

A pro g t de la Creu Roja Eapanyols
Solerrani de la Placa de cataluuya, 32
vant de l'Hotel Coiorn. Entrada, 1 pu.
Gratis als nena menors de volt anal,
que vagin acompanyats.

j
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LA JOYA
Santa Anna, 23, Jaume I,

Soases I Moneders
El present mes elegant

10

PALAU MÚSICA CATALANA
AVUI. DIL1MENGE,
430

PIADA DE CAP D'AM',
El tradicional

CAPITOL

TARDA

CONCERT DE SARDANES
Cobles "ANTIGA PEP", de Figueres.
"ART GIRON1", de Girona.
,, "BARCELONA".
Atienen', de sardanes de Morera, VIvos. Garreta, Tohlra, Car, ademont, SerJuma, etc.
ra, Potcy, Martillen,
La segona part del cuneen, a carnee de
L'ORFEÓ CATALÀ
sola la direecld del mrstre MILLET.
Interpretar:S de 1, mes celebres
CAN901413 NADALENQUES
Localitats a taquilla.

CINEMA

PARADIS DE LA CINEMATOGRAFIA : ORQUESTRINA SUME
Avui, diurnenge. I de ganar de 1928: Sessió matinal d'II a 1.

3
Tarda, de 2/4 de 4 a 6; especial numerada de 6 a 8. Nit, de
2/4 de 10 a 1/4 d' I. Exit de la luxosíssima producció LA PA- g mcid.
PALLONA D'OR, creació de la ideal nina del cinema Lili Z ante
Damita; Knock-out, film Paramount", per Richard Dix; El 3 rucr
e tren de cascabell, dibuixos cómics; Magazine Olotro.—Nota:
-1 Durant la sessió matinal es despatxaran butaraies numerades per a l'espe cial de 6 a 8. — Dimecres, estrer a de lacomédia El soldat, per Larry Senior 'Tomaset". — TELEF. A 38.

.
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ARISTOCRÄTICS KURS AA L 1 SALO C1TALUNYA
Ele predilectos de familias

LUXE
CAPSES de
REIS,
PER A

ANTIGA CASA
BARGUES
38 -- SANT PM) -- 38

Mar.
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—Si, és dificil, As alar, parque hi ha molt peen instruce.iö, però...
El comt, •, Kotxubei no acabà; s'alçà, agafà el príncep Andreu
per 11 mli i a,là a rebre un borne d'uns quaranta anys, alt, ros, calb,
amb un gran front descobert i una cara llarga d'una blancor extraordinaria. El que entrava anava de frac blau, una aren penjada al
coll i una placa estrellada.al costat esquerre del pit. Era Speranski.
El príncep Andreu el reconegué de seguida i sentí tremolar
alguna cosa en la seva anima, tal cona esdevé en els moments greus
de la vida. Era respecte, enveja, inquietud en l'espera? No lao sabia.
Tota la persona de Speranski tenia un aire particular que el feia
reeoneixer de seguida. En ningú, en la societat en que vivia el princap Andreu, no havia vist mai aquella calma i aguan aplom de gestes poe elegants. En ningú no havia vist aquella mirada ferma i dolia
alhora dels seus ulls mig closos, una mira humits. No havia vist mai
tanta fermesa en un somriure insignificant, ni havia sentit mai una
ven tan fina, tan igual, tan dolça. Sobretot, no havia trobat mai
una cara d'una blancor tan delicada ni unes mans que ami) tot i
ésser amples fossin tan molsudes i blanques. El princep Andreu
només havia vist aquella blancor i aquell afinament de rostre en els
soldats que havien passat molt temps a l'hospital. Era Speranski
secretari d'Estat, confident de l'emperador, company d'ell a Erfurt,
on havia vist i parlat més d'una vegada amb Napole6.
Speranski no repaisava una persona després de l'altra amb els
com s'aeostuma a fer involuntariament quan im hom entra en
una gran reunió, ni 3'nfanysva a parlar. Enraonava bnixet, segur
d'ésser escoltat i només mirava l'interlocutor.
El prineep Andreu seguia arab una atenció particular cada mot,
cada moviment de Speranski. Com esdevé sovint amb els homes,
espeeialment amb els que jutgen severament els nitres, el prineep
Andreu, en trobar-se amb un non personatge, sobretot amb .un borne
com Sperane, el grial només coneixia per la reputació, esperava
trobar-hi la perfecció completa de les qualitats humanes.
Speranski expreasä a Kotxubei el greu que li sabia de no haver
pogut venir més aviat; l'Imvien retingut al palau. No digné. que
l'hagués retingut l'emperador, i el príncep Andreu remarcà aguasta afectació de modestia. Quan Kotxubei Ii presentà el princep
Andreu, Speranski fità lentament els ulls en Bolkonski, amb el
mateix somriure, .i es post a mirar-lo, silenciós.
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Orquestres: JOVER i TORREN1'S

aquestes tiara: es despalsaran
Ana, dlumenge. Matinal d'II a t. Durant
especial. Tarda. menina, a dos guama
butaques numerades per a laa sessId
MI,
a dos quarts de cleu, darrer
1
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de quatre; segona, esperial,
El. TRESOR AMAGA'', cirnlea: prall exis
dia d'aquest selecte pro rama:
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p t.I • E: POSAT A PARAIGUSR, ,iel ie. 1 la magnifica
inós artista MONTE
LA
SIRENA
DE PARIS, per la enial artista Doretny aitekant.
alta comèdia

pele

itera'
Que

g

4.4 er04444.4~0+4444144444.11444 n04.44

186

Tibidabo!

A respirar aires purs i bol
sämies. Preciosas vistes di
Montseny i deis Pirineus coberts de neu.

:-: DIVERSOS :-:
ereaszom

Via Laietara„ número 14
Sempre grans programes. —
Avui. uumenge, tarda: El tresor de plata, stiperprfiduccio,
per George O'Brien; Noticiar'
Fox; La pista dels brillants,
preciosa cinta, per William
Fairbanks; Dansant sap al desti, còmica. Nit: Ei sastre botina, per Clara Esas i nistrenes
de La reina de la moda, per Ester Ralston, i Assegurança contra l'amor, per Laura La Plante
i Tora Moure.

Avui, diumenge, tarda, gra'

Catalunya

2racia-Suropa

diumen ge. Grans programes.
Matinal, a les once: La reina de
la moda, par Estor ilalsIon; No Jugueu amb l'amor, per Jacqueline
rozan. Tarda. aunnent de pro raI
ma amb Noticiar Foz núm. 30
Goa 1 arnic (almment cómica). Nit.
En el decert
Prios grano es: renos:
blanc, per l'Intelli g ent gos itin-TinTM, I Vinga alegria!, per l'arda
Uds,: ,E1).
Dil/uns, canvi com plet de Prnizralila. Estrena le Ornbro• ainistres,

Cinema Princesa

de

Vaenola, 179 (entre Anbau
Muntaner)

Avui, diumenge, a les 245
de la tarda:

.444-94.444-04.04444-31444444
BhÄ WITIL Mi9111
ROM

IRIS PARK

lirxmIIrinaMM:Iffl2M

En equeet teatro hl ha caleftoe16

1-:

Preferencia, 0111

Qatefaeedd a iota ale tocata

•
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AZIZ

a liOnOr 1 ami) assist encia del poeta
roSseliones

LA VILLANA

ALLELUIA1

41.111~,n1K

A les onze del matt

I

4444444444444444-344444444
TEATRE NOU

Nit

S4444.94.44~44Wr-O4.2.

OLYMPJA
GRAND

ELVIRA DE AMAYA
NOS I brIllant ropertorf.
VO44.4‘,9•11~111+•-944.441

_

El aran tacafío

I COMIC

DILLUNS,

Avul, dlumenge. Tarda, a les 4'30;
MG, a lea 930:
!lin ceas rorollós: RUSSIA, narrara
creacld ile Wladlutir cialdarOv.
EzIS del rel de la rldla, favorit
del nostre
— CASTRA —
FLORENTINA DE AMAYA
Inimitable bailarina, concertista
musical.
La genial vedette de la caneó eapanyola,

Aval. ditimenge, 1 de gener. fiada de Cap d'Any, a les 4 (le la tarda 1 a los 915 riel tespro.
Solecció
quadros de la revista
CHARIVARI, f 07 / 013 representacisne del super-rSpoetacle

l

AVUI, PIADA DE CAP D'ANY

g

íb

amb els seus Incomprensibles 1 OrnoelonantS eaperlMents, entre ells ela3 ar se un putiyal al cap a cops le massa;
clavar-se un punyal al p/t: la perrorac16
de la ilmigua; amb una bola de ferro
al vermell es cOura dos ous damunt la
Ilengua; es fartt clavar en una rucia.
Les persones que patelain mal:1111es nerviosos, sobretot els cardiaca. han d'abstenir-se de veure A 5 I Z. 111 l'aura
un servel medir per a atenclre aCCIdents.
10 Untes elles, 10.

Obsequis als nens
Es despatxa a compladuria
sense augment de preus.

notlios a 5 pessetes

Gran campanyia da zara ata del
"Teatro Lírico Eacional"
Aval, ri:umenge, tuda. a les 4'30, I
a
les
045, la jota musical de/ mes.
Stil,
Ire Vives.

eran tc

PASTORETS, Espinguet 1 Papanates. Grandiós espectacle.

tmz....eAwx..caAgnrze,-=rxnsznsoszrcpa.......e

TEATRE ELDORADO

fr-

Púnica gran revista. L'espectacle de Palegria. la fastuositat I el bon gust anlfstic, I els grans artistes.
Butaques a 5 pies. Seients numerats a 9.
Demei, dIlluns. EUREKA 1 sensacional
debut del moravellOs derviche mahometa

MODEL 1523
Darrar perfeccionament de la caaa
CHASSIGGNE FRENES
Visiteu-nos I 00 focilitarem tota
mena de dados I detalla

323.•

COLISEO DE LOS VARIETATS
Empresa Vliateca 1 Ledesma 5. A.

TEATRE BARCELONA

Demà
450 thassainu

ATRE GOYA
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DEMA, DIADA DE CAP D'ANY, A LES ONZE DEL MATI •

eRANDIOS FESTIVAL
a honor i ami) l'assistència del poeta rosseilonès

7

Pons
jose Sebastiä
MONTGR1NS"

Sardanes: Cobla "EIS
BLANCA SELVA - ORFEO GRACIENC - ORFEO DE SANS
"Empordà Rosselló"
"La font de l'Albera"
SI
N
GLAR"
(drama
canigonenc)
"EL

Carme Buxadós, Claramunt - Adra, Adria Gual
Preus populars. Es despatxen localitats a Olympia i a la Unió
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel, sense augnient.
Detalls per cartells i programes de 1123.

44i+Oe11444

Joan Irosa

i.

AGENT DE GANYI I GOMA COLtEGIAT

Fontanclla, 16, pral.

1

Tclaon 2441 A

Inferid: compra-venda de vtuors a termini i al comptat, gire, mercaderes, prestaos, crédito 1 destemples de
tupens.
Solament la intervenció d'Agert de Convl 1 Borsa
tollegiati confereiz, mitiançant päiissa, el titol de pa'opietat deis valore.
LA COMPRA-VENDA DE VALORS EFP.CTIJADA—PkR
MITJA D'AGENT DE CANVI I BORSA COL.LEGIAT ESTA
EXEMPTA DEL PAGAMENT DEL 2'40 Yo PER. D4P082 ".
DE DRETS REALS
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EL CINEMA A CASA VOSTRA

5 C

Es el MillOr l'Huid

de

ReiS

PER A

HECIAKITAT

PET1201.1

CgRE

GANIVE TERÍA
gg

Projecta pellicules de 10, '20 i 100 metres
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tB

:03
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De venda als Grans Magatzenas, Establirnents de Fotografia i simiUs facilitarà Catàlegs gratis la casa PATIIÉ-BABY, S. A. E.
lars
IIIIIiIIIINI1111111111111111111 S, RAMBLA DE CATALUNYA, 8 . BARCELONA 11111111!1111111111111611111il

QUE US AFAITEU '2
1. — Allei-,ro" es el prInacr t finte atarell

1g Z edVFIJZail ''.(-I'l'ellUe^."'-nAl21I,fire::.1-.
(
_
etettara. Fui la prova: presenv u una
,....,__./VT,72' e r.luna r ehatJula a/ vendor de P"Allegro"
t er. peca mornents, devela vostre, la
que tal to . nora. 1 anil.:
liqu,ta maessIxa Tulla. si U tratteu anda
1-sAtie,,,,-ro", us afaltareu :oran/ un any
cada lila. 1 mes Pl que arnb 11113 Fulla
neva acuse estrenar
CE VIDA A CATaLUNVA:
Eurcclona: Schilling, Ferrero. 2. Lama.
na Ferran, 15: "El Siglo'. RC:fibla dels
Estudia, 3, 5 e 7; lierlblvn. Rambla de
les Flora, 1s; losep Redil, Playa del
Pl. 3; "La Florida", PaSaat sge da la
Merce, 5: Toll, Ferran, 31; American
E. O. LEYKUM, Apolat 113
afacnine, Ferrar), 33; V/he/ Illbes, Rambla de Sant Josep, 23.— Figuerea: Pena
Hornera del Rio, Rembla 23. —PalafruSAN S:13A.STLIN
(GL1PUSCOA)
„ , p,„,,aa
wuRo
a „„, petaca entl: lacha Idascort, Camera. 24.—Tarrancla: Cenad Lamas, LJea 1 s.—Reue:
L'Aliença. Montero/o, t.—Tortada: 11legal par n Espanyt I Colhnleat Vader S lar Domingo, Rosa, Il—Lleida:
Ralaheer. plaça Ce , a Sal._
3
t
-.1.1...../Larrai.15276.1711.2C,..W21,12127M.MMILN=rr...y.vasa,U=11.16.42/.11:1 n11lharie.
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, AS As/.
RESPiRATORIO
CO.BATEn
LAS CAUSAS re..51),
CE Ls105
LA CoF.,11 t...
'

CO1117314 LA PERDUA DF LLOGUERS, RISCOS LOCZTIU DE RECURSOS I DE PARALITZACIO DE TRESALL A CAUSA D'INCE8D1
Fundada en 1855
/NSGR/1- A. EN EL REG:STRE DEL MINISTERI DE FOMENT
Domlortiada a Barcelona —Passei9 de Gracia, 2
Capital SubsorIt: Pessetea 6.000,000-CaplZal desembarsat: Pes:sotas 2.000,000.—Roser4 Es.
tatutaria: Passates 1.000,000

1876
1886
1896
1906
1916
1926

át% hin E

GUAXEIXE/I RADICALMENT LA
2
..t 713

Primes

Anys

1

.61n21

•IMIL7211.

Imanar

II

Su

flrtflam

unalingla1~1.1fflIMInMI

indemnilzats

Reserva de risCOS en CllTS

55 95441
226,83077
234,73097
645,442'05
2.990,671'57
6.235,23106

98,144'26
219,732'05
350,176'02
667,37112
2.268,227'15
6.144,913'85

319,075'54
659,196'14
1.050'530'75
2.002,173'36
6.804,681'45
17.123,491'19

Autoritzat per la Ins p ecció d'Assegurrnees

CODORNIU

COMPANYIA

sinistres

(33

Perqué combaten llore caus-s.
cATAaRC3, ROLK'JERTS, APISOROS, t.r.r.warrte.. 13F1019oUITIS,
111.72EOICUL031 PliLMOPIAR, ASMA
tetec les iFeccSocs en 0-neral
II COLA, rkeri Q tes I PCLIKOZ4S
Les PASTILLES ASIPAIME superen toles lee conegulies per la seca rompo16. que nu po: derer rn , s racional 1 clenllflra. trust agradable, i p r esser
dues en qu e estä ree,lt el transcendental 1 , roLlerna Ilota Medicaments balices I volatns, que es cono rem Indellaltnerveul I mantean': Integres les seves
ravelloses pcopletats userltelnals per a come/tare d'una falsea constata. räplela
iIcaz. les Insialtles Ge les Idee respiratöriera, que sön causa
de T03 o de
locatis/.
Les PA3TILLES .181 , 5111TE 'dm les receptades pels metges.
Les PASTILLES A3761M5 eön les preterhles pels pacients.
ExIg,u sernpre /es I s dettme3 PASTILLE: ACPAIRSIE 1 no admelCU substiluas Interessades desearas o nuls resultats.
Les PASTILLES ASPFLIEE es cenen a una peaacta la capea ea les princIpals
c r:Cles l cleusFuerles.
Especialitat larmacolotica del Lrbcrutort SOEATARS
Oficina del Lrenratori: Garree dei Ter, 10.— LIADCEL3NA
AVIS laIPORTANTieel: g : Per tal de demostrar i conVSncer que ola r.. a
9 1 salisfactorts resuhats per a suarir la TOS initiançant Ses PASTILLES
PAIME sön possIbleu ante les e. ves sizn,lars, 1 que actUoluient no II; ha g
II: do pastilles que pri g uin superar-les, el /Abur iliori Sokaaars facilita a les
rarniaclee 1 Cretrueriee chEspanya. Portugal 1 Amena° una Culls,
rabie quantitat de capee/ s de !riostra perrine les repartelxtu gratis als chenis
e les solltelim per a t r ealg. TarnLe e/ Laboratorl Sokatarg carnet gratis les
mentades capsetes de PeztIllta Aspaime als gue enviin el henal d'aspiren anunci,
loent un segel/ de clac «tullíos per al frauqueig, tot (lino d'euvc/op Van- is
elat arnb dos centlms.

,

ASSEGURANCES CONTRA INCENDIS I EXPLOSIONS DE TOTES CLASS

3ITUACIO 5 DESENRCTLLANI ENT DE LA

COMPOS:"..10

Surr, Ilet. 3 eigs e xtenree reealessia, 5 ctgs.: cocaeLe dlacoOl. 3 miss.; extracte m duna
vaca, 3 mIrs.: Gona s nol. 5 mlsro.,
fuere mentoanlssat, quarntat
111111elent per a ;loa pastilla.

JOGUINES

LA CATALANA

.

TULES

Objectes per a presents de gust
qualitat immillorables
Eines de tall per a nens i nenes

I!

10...11~.1 3.16,2=--.1.:41,58~.61~11,e 1
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22

BARCELONA

e4,

)a

ROCA

Reserves est a-

täria

i

per a

eventualitats
74.794'76
195.37079
430,204'88
821,99123

1.560.000'2.800.000'—..

a 9 ele maig de 1927

Cambra

C. Standard

CASA CASELLAS
L'aparell més perfecte
Carrer de Sta. Anna, 4
de pellícula en rotllo
BARCELONA
Immens assortit

L'AUTO UNIVERSAL.

AUTOS
CAMIONS

Casa especia/ en articles de llana pura
per a persones'delicades

TRACTORS

Vodes a terminis

SI pa:1u Dronquals, DOLOR, o st esteu refredat. rompreu els Generes
de punt a la matelxa Fabrica. Samarretes. Pitets, Faixes de s o hyora I nen,
CalçntetS, Infus a. al/1)0g a 1 altres artIcles de Llana PURA.
Fabriquem a mida S' r/.-e alterar cl preu.
La Cesa más ban assortida en el ram de Ganares de Punt
Casa formal. PREU FIX. — Coa fundada en 1383

(1

Creu Conde, 103 "LA NIEVES" Ilostafranc; (Barcelona)

Davant el carrer Colase/1 le Cent

l'rop la Plaça d'Espanya

ADENIA OFICIAL

PREUS LIMITATS

CORSEGA núm. 235
entre Anbau 1 Muntrner

"'-izyzzaaaaaadaaenta,

k: Id '
I Fabrica d'articles de punt
RAMON FARRAS

Inciä, 5 - Telebn 5281 A.

MIMMInralM11.n

aee

iiA
1 P,;ATIG
! Captes impi-meables

•

1,LOGUERS
--

PER A IKEN3

MARCA "EXCEL510R"

lextens assortit de toza revela d'are
ISallt , d'esta/7i. llana I Ce/A per a bornes, dones 1 nens,
per Coser de fabricació premia. Ea
fa a mida tot el que corleé.

Abrie ora., contra el fred 1 la bou-wat
De motu deruda
Assortit estoma
D'e de Pesetas 11 en trnunt
-. I
•.hsg,,

la Villa at Pe' 4112 i Cotr.-Pefral, 32
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PENIA-ROBES DE FUSTA

Malaities dele bronouis

Vetan esr.rm iallsla :,-q4Er,raeif 1 RouRt
Curta Catalanes. nOlneru el 4.

giy, U

N altive espertileta.
huirteä. van:teto 11.
PIJOA

3acobtA c.a.

Capital

Accepto fabricar

remeses de poma arucIem de ruda per
a Industria I comerç. Incite:ir Masas I
prelle. A. Ventura. Plaça Manar, 9, Terrassa.

-0.75
-0.50
-0.60

"La Villa de Pará" - Ferran, 23`
Ir( baren vostre equip complet des de 300 mutes a la
SASTRERIA DEL QUOTA
_fflospewinerefflimm.~.. VIDRE, 7 (ent le Ve ça 1da1 i Fmatellers

la millor bicicleta atallor-o, 059, al
.cuera! Pa s selg de Grhela.
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E L'-:;• F.: E_LOGLIER

P e or, / Pe r a estudl
vine., to c o escultor. Ample, 4e.

dle1101111,1e. olerreeo per a IndüFtria
negocl 1.1/3. exploterlei p2tent Imenrld
o Introdureld. Estudiaré nornds propos16, 3 que Ineinffin ele,rment de que Cl
Puula. —
inim. 4 S79.

Votarse, 092, ponerla.

Sucursal de Barcelona

Loc AI

DE LA PELL
TAPISSOS
fin,,„*°:Z» casa mc. 0IALALTIES
Vles urtnArles. Detectes secuela. FARRE
Estserlan s at el, torq sona reltalosos. Emes

Pianola AEOLIAN Stec

Ct fi'edique poc "rEttanget ct les L.,:avalci

Ylesça Ce Ca ttzdttnYzt, '23

a
fabrica de ges neres de punt dins o Ion
de harcelona. Ese:Mire a LA PCBLIC1IAT núm. 3800.
per

:•-:`,0,2+->beerfle¢›.

Guartm e nz Ile roter, sorno, cansament,
bromen:lis. to7. 1 La stece causes per
un lisa sis L'usa. Trartarnent especial
de la 1151. Choice ANTICH. VIstea
dos quarta cllula a «S quartä ti,, duce.
Peles°, 7, jur. Gratis de tres a quatic.
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RECOMANEM ESPECIALMENT ALS NOSTRE2
LECTORS LES CASES QUE ANUNCIEN A

t E S.

"ler
LA PUBLICITAT

Diumenge, 1

Present
económic i de
gran utilitat
INDISPENSABLE A TOT

BOTIQUÍ,

miele

n!9

DE

VIATGE,

TURISME
i ESPORT

Indicadissim per
a tota panereta
de nou-nat
Elaborada baix la direeeiti del Farmaceutie
Dr. J. V1LAD OT
Regiatrada en Sanitat amb el nun. 9,252.
.,

1

1 eetit er t a5
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be 'plante ?flores 5.P..
arcelona
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• • • irae3K

er; totes les farmacies i centres d especifics
Deptisit general:- liaboratóris del
.Viladot,Copcell de Cent, 303

.
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Una sola fricció guareix el reuma si no es crònic, 1 si ho és, ralleuia
LES INNOMBRABLES APLICACIONS
LI
DE Lm AIGUA DE LA VENCE DE
IMPORTANT •. ENTRE
NIONTSERRA T", HEM D'ASSENYALAR
LES SEOCENTS,
QUE SON LES QUE L'HAN FETA CELEBRE A TOT
EL MOR.
Un bany en aquesta aigua de tota eina quirúrgica . és suficien t

par

a prevenir tota

infecció, ¡ el mateix succeeix en rentar-se amb ella les mans,
o passar-se unes gotes per la cara després d'afaitar-se, rentar-se una petita ferida o rascada,
una erupció,
friccionar-se el ea;

una picada d'insecte. Sobretot a les
infeccioses són freqüents, el rentar-se amb aquesta aigua constitucix una veritable cuirassa
ciutats, on les malalties
contra tota infecció, sigui de la classe i grau quegrans
Els seus components, usats ja rudimentüriamcnt amb èxit pels nostres avantpassats,
es vulgui.
la
fan
tan
tonificant,
que
fregant-sli
l'esquena,
el
pit
i
els
músculs de les extre.
snitats, es noten immediatament els seus efectes, assenyalant-los principalmen t si s'ap li
ca després de practicat qualsevol csport, després d'un llarg viatge
o en va por, després del bany gimnäsia sueca; demés és preventiva als canvis
en tren, en auto
bruscos de temperatura, sobretot en periodes de conv alescincia.
Com a corollari d'això que havem dit, es desprèn que fregant-s'hi les articulacions
de les mans, de dalt a baix, les
reforça i les deixa molt mis àgils, de la qual
cosa poden aprofitar-se els professionals i aficionats a la música, mecanògrafs, etc., etc.
Substitueix amb avantatge les aigües de colònia d'alt grau alcohòlic, l'alcohol camforat, l'aigua timolzda i altres similar'.
Si a tot això afegim que el seu perfum a plantes aromàtiques
de la Santa Muntanya és agradabilíssim, trobarem altra aplicació per a osar .
voritzador en dormitorio, salons, biblioteques, museos i oficines.
lo per mitjà d'un pol-

Pren del flasc i de 500 a 550 grams

Al Rodal AlonestIr de Montserrat .
. Ptes. 5`150
A la olutat de Barcelona.
. . • " 1580
A la resta d'Eepanya
N 610

Timbre oArree del públio

de

gener d

