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La psicología deis oficis
Hein llegit amb interés unes notables observacions d'un escriptor belga, Y'. Dussor, a propòsit de les diferencies psicològiques
entre els diversos oficis manuals. En el fons, la tesi de Valludit
eseriptor no ens sembla prou exacta, puta que dona molta portäncia als factors de diversificació i no en dóna gaire als ctors
que estableixen la unitat de l'ànima humana, no ja en e les
múltiples branques del proletariat, sinó entre els homes d totes
les classes socials. Feta aquesta reserva, reconeixem que hi una
gran part de veritat en les observacions d'Y. Dussor, relatives a
les característiques psicològiques dels principals oficia.
"Es cert eseriu— que tothom ha ormstatat les diferencies,
de mètodes discursius d'un francès, d'un alemany i d'un angles.

Però el que hom remarca menys és que, Ens entre els obrera, les
diferencies són tambe mercadea d'una professió a l'altra." Declara
l'articulista que un Congrés de minaires no s'assembla gens a un
Congrés de metallúrgics, de vidriera o de mestres de cases. Els dos
oficis de psicologia més allunyada són, segons Dussor, els minaires
i els metal-Itirgics. Troba que el minaire Iks seré, realista, amb una
certa amplada d'horitzons i una particular comprensió de les possibilitats, i creu que aquestes característiques són degudes al fet que
l'home que treballa sota terra es troba sovint davant la mort, i
davant una mort les causes de la qual sobrepassen de vegades les
previsions dels més savis homes de ciencia. El fet és que el minaire
da indulgent i sap dominar-se.
Per a prever aquestes afirmacions, Dussor cita un curiós Mis
del qual ell va ésser testimoni presencial. Això era en un Congrés

de minaires socialistes, presidit per Joseph Dejardin. Havia demanat la paraula un obrer comunista, i el president preveis que l'orador pronunciarla un diseurs violentíssim i insultant contra els
socialistes. Era segur, en aquestes condicione, que el comunista
seria interromput i es promouria un formidable eseändol. Aleshores
Dejardin va apellar a un recurs propi d'un home que coneix profundament la psicologia de les multituds. Adreeant-se als congressistes,
el president va dir: "El company que ara parlarà ens llançarà
damunt moltes injúries; però nosaltres l'escoltarem fins al final
del seu discurs sense interrompre'l. I quan ell hagi acabat, un de
nosaltres Ii respondrà". En efeete: començà l'obrer comunista a
insultar terriblement els socialistes que l'escoltaven. Va ésser una
niitja hora d'insults seguits. Però els minaires socialistes, disciplinata, van escoltar sense una interrupció aquella torrentada. Un bon
observador podia notar que els socialistes de caràcter més apassio-

nat havien de fer grans esforeos per contenir-se. N'hi havia que

es mossegaven els llavis i estrenyien amb les mans el seient. Però
fidels a la consigna que ,el president els havia trames. no deien ni
una paraula.
Dussor opina que en un Congrés de metallúrgies no s'hauria
pogut donar Un exemple anàleg de disciplina collectiva. Segons ell,
els metallúrgics sbn molt més nerviosos, d'esperit menys ponderat,
d'intelligencia més subtil, però menys profundaf i canvien sovint
de palmr. "t Qui pot admirar-se d'aquestes eatacterístiques— afegeix — quan pensa en els inferns dins els quals aquests homes
treballen, en el soroll eixordador de les mäquines, en el moviment
de les cadenes i dels volants, en les espumes i en els raiga de foet
Qué té d'estrany que mostrin una inquietud nerviosa que es reflec-

teix en llur manera de pensar 1"
fien -vos ací un suggestiu aspecte de la vida Social. Em sembla
que Dussor exagera quan presenta els obrers d'un ofici emmotllats
per les condicions especials de llur treball. Però és indubtable que
aquestes condiciona influeixen en la psieologia de cada ram obrer
i que han d'ésser tinglides en compte en Pe:studi del proletariat
contemporani. No és possible de formar un judici ben orientat sobre
els problemes soeiais, sense tenir una suficient coneixença de la
psicologia obrera.

A. ROVIRA I VIRGILI

Informacions de "La Publicitats

El Congrés socialista francés
El Congrés de la Social Democracia Francesa (S. F. I. 0., secció francesa de la Internacional Obrera), té
la més gran importancia no solament
des del punt de vista de l'esdevenidor
politic mes pròxim de França, sinó
per les conseqüencies internacionals
que aquesta situació podria representar. Les possibilitats d'aquesta situació
es velen fàcilment si hom te present
que una homologació sobre la base del
socialisme dels gabinets de França i
d'Anglaterra—cosa molt previsible,
degut al fet que s'acosten les eleccions
generals a Anglaterra—representaria
un canvi de metodes i de procediments
que podría tenir conseqüències molt
llargues.
Avui els destins de França estan
regits per un gabinet d'eminències nacionals. Aquesta situació ha tingut el
mèrit incalculable de salvar el franc
en un moment que el capitalisme
francès havia perdut la confiança en
la sera divisa. El franc, de fet, ha estat estabilitzat, i el judici que la histbria donara de la (eina feta pel Gabinet Poincaré, serä uns dubte favorable. Peris s'equivocaria lamentablement qui penses que una situaci6
aixi durara indefinidament Les situacines nacionals són en tots els paises
democrAties situacions momentànies
per la simple raó que la base de tata
democracia és la Huita política. De
fet la unió sagrada l'han rompuda fa
uns dies a França les mateixes dretes
inundant els carrers de tot el país de
manifestos intencionaclíssims, anticomunistes, manyagament antisocialistes. La propaganda és en aquest moment tan forta, que hom ha fet servir
ielhuc la figura d'Hindenburg per a
aquests propbsits, ço que ha motivat
una reclamació dipl omática d'Alemanya. Aquest gust de la polémica ti

tots els aspectes d'una baralla electoral.
Tot això fa suposar que ne passa-•
ran pas gaires mesas sense que vegete
la situació del gabinet nacional posadas
aprova.

Es penrmi aquest fet Es segurhelm
que el Congrés socialista és egull a
tot el Inin amb tant d'interis. lOai
han de fer ele social-dentherates frie-
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L'äpat a , herior ciel poeta Josep
Sebastiä • Pons
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socialista d'esquerra semblen decidits
a fer condicionalment bloc amb els comunistes. Els de dreta demanen, per
contra, una collaboració tambe condicional amb els radicals. Totes dues
tendències són prou fortes perquè
sen pugui eliminar una qualsevol pel
gast de fer pujar l'altra.
La primera posició políticament, es
important, perquè el partit comunista
francés ha crescut considerablement
aquests darrers untos. D'aixe, no hi
ha dubte, i només cal haver segun les
variacions del baròmetre de les cleccions parcial per veure-ho clar. El
partit, a mes, anirà en augment menee
subsialeixi la crisi industrial i comercial creada per l'estabilització del
franc. Tota estabilització representa
un acostament a la veritat monetaria, i
aquests acostaments fan moltes víctimes en tot allá que la inflació crea
d'artificiós en el camp industrial i comercial. A Franca hi ha obren sense
feina, hi ha una agitació evident en

tots els rama perquè siguin posats els
jornals a l'alçada de les necessitats
elementals. Aquesta crisi no es pu,
de tota manera, tan forta perquè es
pugui dir, cofa els marxistes, que les
condicions objectives del pais són revolucionàries; en tot tu són favorables a un augment—ja veurem ai serà
definitiu o conseqüència de les eircumstáncies del partit comunista.
Quin dubte hi ha, dones, que un bloc
format per aquest partit i l'esquerra
socialista podría constituir un alar-

mant partit d'oposic161
Els socialistes franceses mis häbils
—posem per cas el refinat camarada
Léon Blum—no semblen pas decidits
de tota manera a portar el partit pa

aquest cerní Le erra politice C . )1 silteix a convertir l'organització MéS que
en una força purainent de clave—coas
ho seria si hom s'aliés amb l8 comtV.

e

nistes—ert una lores en qué hi elpiga

tothom. Els anglesos, en aquest pum,
hin donat la pauta 1 per entrar en el
parlit anglas no es necessita pa' un

certificat de pobreta, ni tan sois un di-,
ploma d'obrer. Muerta dilatad6 tfirbita do, favorable. ea dur e* tenue. •
mis aprotelmaci4 cap ale radical,. aproxime% que pot Euer ara de le me

d

helletan a Melad durase mes-

La familia reial d'Anglaterra té ei
costüm d'encerregar cada any, ieti Un ges de felicitad& de Nadal 1 Any Non
a la casa Raphael Tnek asid Sons.
La collecci6 de targes d'aquest any,

compren 3.000 exemplars d'assumptes
diferents, semana les composicions dels
pintors Bernard Gribble i Flora Pilkington. El rei el prfncep de Gal-

les han esco/lit asar/metes maritims;
la reina, tranquila paisatges de jardins; el duc i la duquessa de York, un
record de nula secan viatge a Austrä11a, el post de Sydney. Manía la princesa Mary sisa . reservat assurnptes
histórica.
La felicitació del rd Jordi són redactats kixl: "Amb els desigs de

poca 1 tots els bons vots per l'any'
que ve".
I, sota d'això, versificas, naturaltnent en angla:
"Que aquesta alegre epoca us acrtota felicitat i la salut per atènyer
la prosperitat"
La pricesa Mary, per justificar la
leva elecció, fa seguir la seva felicitació d'aquesta sentencia:
"Es que ela vells coshuns no contribueixen a fer mes dolça aquesta

e

vida?"

El vell jove i 1a companyia

d'assegurances
Un súbdit hangares, que havia
arribat a una edat avançada, contracta fa alguns anys una assegurança de renda vitalicia amb una de
les mes importants companyies de
Budapest, la qual, a causa de la seva
edat, Ii feu condiciona especialment
avantatjoses.
Peto:, després el rendista va anar
a veure el doctor Vororsoff, el qual
el tractà segons el seu métode i sembla que el deixä com nou.
En saber-ho, la companyia s'ha
negat a continuar pagant al set;
client la renda vitalicia contradtada
i sosté que el vell ha fet frau "en

prolongar artificialment la seva vida". L'assumpte serà discutit "clava« g is tribunal, de Budapest. Per
la seva part, el jove vell din que ojogil
hauria fet cap objecció si, en
comptes de mirar de prolongar els
seus dies els hagués abreujat fent
es d'alcohols i altres tòxics.
Peyó, de totes maneres, ¡aun demostrar ä la Companyia que el seu
client ha prolongat efectivament la
seva vida? Aquest es el problema.

La corona de Polònia
Feia molts anys que la corona de
Polònia havia desaparegut i ja es
considerava perduda per sempre,
quan ha estat descoberta al museu

de Dresde.
Havia estat amagada, 'amb altres
objectes preciosos, per la reina Maria-Josefa a l'anunci de l'arribada de
Frederic el Gran.
Es perdé el rastre de tot i aquella
objectes foren considerats com des-

apareguts.
Molts anys després, trobats a la
galeria d'armadures dins d'una canta,
fosen portats al museu sense haver
estat identificats.
Finalment, ara, el conservador del
mu gen, doctor Rudolph, els ha re-

conegut.
La corona, ksa per August el
Fort, pesa quatre lliures i és de
plata daurada i guarnida de pedrea

precioses.
Ara ocupa el lloc d'honor al tunseu de Dresde.

ta última legislatura s'ha obert malt da

pas entre els socialistes de dreta, el
nucli dels que en podríem anomenar
els de l'apetència ministerial. Una
collaboració d'aquest ordre serä en
tot Cal condicional i a base de qué els
radical; acceptin una lleva prodsional
sobre el capital; però aixi com Fans'
mas refusaren totes les proposicions

de collaboració ministerial avançades
per Herriot, avui poner abans de dir
que no, s'Id pensarien.
Una lleva sobre e/ capital da una

cosa que fa molla por, pub per l'aire
que van prenent les coses, d'aquf a
uns quanti meses, en Pot fer menys
que ara. A Anglaterra hi ha actualment una formidable polemice a tota
la Prensa sobre la proposició feta
per Mr. Felip Snowden—ex-ministre
de Finances del Gabinet Mac Donaldtendint a la cread(' d'una mbretaxa
(que no seria res mis que una lleva
sobre el capital), per tal de pagar el

deute a Amarles. Un parea de MCS03
de polemice 1 a Anglaterra es parlará
de la qüestió sense cap por, amb la
Inés gran naturtlitat, i les posicions
seran dares. A Franca pot palmar
Igual 1 no tindria ree d'estrany que
les presdrnei eleccions el fessin die-;
piensan a base de pm: el palie 40
vant la necessitat di decidir-se par)
la lleva o contra la lleva.
El Congrés, paran, revista tt emite. Omitan i agitant-lea, ha començat en realitat la campeara.
IL

Ahir a la tifb va celebrar-se, a k
•"liaison
norte", l'àpat

nfvolej i afectuosa salutació d'etn

d'hm:meato

al poeta Josep Sebtstiä Pons, oías
pels "Amics de la Poesia". Despris de
l'aclamació popular a l'Olympia, anit el
poeta rossellonès veia a la vera seu,
a la Mula, una representació viva de
la nostra inteliectualitat i de la liostre
literattra. No ion un äpat a un hoste...
El , poeta podia sentir la germanivola
efusi6 amb que era tractat. Se adula
a casa. Això digui el poeta. i alise, es
eomsdagueren a repetir a, l'hora del
brindis tusa eje qui seien al seu volt.

.

ELS COMENSALS
Hem dit que hi havia'representat
postre món literari. 'Veg eta sinó, uns
noma d'entre els assistents, A la presidencia hi havia la senyora Pons, Pere

Coromines, Josep Sebastià Pons, Erancese Maten i senyora Alemany. I entre els comensals: L Nicolau d'Olwer,
aforad Chauvet de "L'Independent";
Alemany, Tomàs Garcés, Josep Maria
de Sagarra, Melcior Font, per LA

l

PUBLICITAT; Amadeu Vives, Planes, Navarro Co itabella, de "La Veu
de Catalunya"; Joan Gols, per "La
Nau"; Maria Manent, per la "Revista de Poesia"; J. V. Foix, Cases. Batista i Roca, Quelus, Joan Maria
Gasch, entre malta d'altres.

LES ADHESIONS

.

Octavi Seltor llegl les adhesiona a
l'àpat, entre les quals n'hi ha de Bofill
i Mates, Antoni Rovira i Virgili, Valls
i Taverner, Josep M. López-Picó,
"Revista de Catalunya", Salvador Albert, Josep Carbonen; "Amic de les
Arts", Carles Riba, Unís Guarro, Joaquim Pellicena, Caries Soldevila, Ma-

agrapament de l'altra banda del Ptreneu, "La Colla del Rosselló", que
te per devisa "fixar la trad.cio" i
que per encapplar el seu progrima
hi .ha poaat el culte de la 'lengua

ancestral.
I dones, is amb un sentiment
.d'alegria i d'orgull que havem conegut el vostre desig de preparar
un homenatge a l'un deis nostres,
a Josep Sebastiä Pons, que considerem com el poeta mes representatiu de les ¡nutres tendel:mies i
com el
el mes digne de la vosee ad-

.

ri

Ell será el primer que he trobarà
estrany de veure's sei, rodejat de
la vostra cálida afecció, ell que
mames desitjaria de somniar quietament a l'ombra arrodonida de la
figuera. D'igual manera que ho den
haber estrany de d'a-e entre chitadans, dl que mes s'estimaria de
s'aturar i tardejar tot l'any en les
hortes delicioses d'Illa i en les comes de Canigó
Me plau la sena alma, perquè
exalta la tersa dels avis Li raja
de la ploma una remar d'aigües
vives i dolces. En llegmlo, hom
ereuria oir el doll 'clar de les fonts
catalanes que aconsellen a l'infant
que s'estigui en ses terres i que s'hi
arreli per sempre mes. I ja no use
seca de l'ha y a anornenat "el Virgili català" en la premsa perpinyanema, ara que estic present a le
grandiosa manifestació que li ofe•
reison els poetes de Catalunya.
Me plau sa Musa, percrie es ple-

nuel de Montoliu, Ferran Agulló, Josep M. Junoy, Carles Capdevila, Ignasi Iglesies, etc.
TOMAS GARCES, EN
NOM DELS "AMICS DE
'LA POESIA", OFEREIX
L'APAT
'Poeta Pons — digué —: Els
"Atines de la Poesia" us han cridat a
Barcelona a rebre un homenatge que
de temps us cra 4%14. Seise anys
d'esforç que van-t
ja "Roses i Xiprers"
al "Singlar", bi,.justiiiquen
ció popular de diumenge a FOlympi_a,
i la ¡ola tense limiti amb qui mis
' as-

r a de vida i d'espontaneitat, pesque

Ralla:enea. El vostre liristne, que
arrela en una bona realitat, tal cont
volieu, Es He; matisat, personal. Es,

a alv ades"
:or
"Saht Galdrielot colrat 1-de cara
morena";
Sant Silvestre, de Ilum tot coronas;
Sant Joan, "pare dé l'aiguatge i de

seiem en aquesta tanta. La vostra obra,
Tosep Sebastià Pons, honora le riostra

en una paraula, patata autentica. I per
això els "Ardes de la Poesía" són el;
vostres amics. Però en exaltar el poeta na oblidern mis la bona realitat que
nodreix el seu cant No oblidem 'el
Canig6 barbaflorit, l'Albera cristallina,
les fonts innotnbrables de noms saboreaos, els corriols que fressen els car-

bonas pels Aspres, els Sants de les
vostres errnites pairals, l'escenari
tic d'Illa, les veles inflades da Coliffl.
Es tot el Rosselló que palpita en el
nutre vers. I el sentim tan viu i tan
bell, 1 tan misteriosament nostre, a
dins sie la urna de la vostra paraula,
que ens en ve !'enyorança, o com dirien els pastora de Pral Cabrera,
l'enyeté. Vet aqui, dones, l'abast d'ae
quest homenatge. "Perque té el gust
de l'arrel de l'alzina i del terrer que
cria l'oriol", alear el beire per la
vostra poesia es, també, lliurar-nos a
l'encía del Rosselló.»
EL PARLAMENT D'HO-

RACI CHAUVET
Senyors:
Es l'estament de l'escriptor que vall
exaltar tot primer, aquell art que consisteix quan horn es poeta a fer volar
tot entorn d'un bocinet sie temer blanc
i prim tot un pote d'aninees que

amiat poblaran els nostrii, somnis:
aquell art que consisteix, quan hom
és novellista, a imaginar i callase
unes ficcions que ens /aran descuidar
un moment /a factor de la vida; aquell
art que consisteix, quan hom és periodista, a distreure el lector amb unes
acolorides bufes de savó. o a crear
alguna cosa de res, a interesar el
lector tot parlant de la pluja i del
bon tenme o de les coses 1 dels bornes que per cert tasen una instabilitat que desconcerta com la temperatura.
Sol* aquella que mai han Igafat
una ploma ignoren kit el *my que cal,
i la fantasia,1 l'audàcia que tón necesarles per parlar de tot sense , veritablement conèixer gran cosa de res,
per donar a les mentides una color de
veritat, per aeolorir un fet banal imb
una pintura original i viva.
Aleare , &mar beire a honor de tete
aqueas qui tenen ratrevinent d'eagarrallnyar el paper-diari 1 el papar-

.

és ingenua i encisadora i sap lligar
naturalment l'emoció i el to de la
conversa. Me plan sa Musa, perque te una amistat viva i misteriosa per la truita, el llapinot i la
perdiu, perquè s'encisa quan ou les
primes de la robla, i pesque s'asseu
de bona gana en el pedrís del mas.
Mire: com s'atura emocionada davant dels santa de fusta daurada
que troba cami fent! No cregueu
que vulgui bregar deeitament, ni

menys encara que sigui una rosetasanta, sin6 que aquelles imatges,

p

avui desdaurades,,s'incor oren natnralment en el seu patrimoni poètic:
"Sant Sebastià nafrat per les flet-

les remetes"; Sant Abdon i Sant
Sennen "amb ulls de vidre i la palma endaurada".

Aixi i ami] 'tos les raons de la
meva admiració per Josep Sebastià
Pons bé les coneixeu vosaltres que
li bayeta preparat en aquest dia una
gloriosa peanya. I vet aci perquè
no insistiré més, sinó per manifestar la nostra gratitud als "Amics
de la Poesia" que han apuntat aquesta festa literaria en honor d'un escriptor rossellonès i de la nostra es-

timada terra del Rosselló. Nostra
reconeixença va també adr eçada a
les personalitats que han volgut
adherir-se a l'homenatge, 1 que, totes juntes, eón una forta afirmació
de la cultura pairal.
Alçaré el meu beire a honor d'En
Josep Sebastià Pons i de tots vosal-

tres "Ando de la poesia", que sou
ansia del Rosselló.
. LES PARAULES DE REMERCIAMENT DE 10SEP SEBASTIA PONS .
Diu que du unes quartilles preparades, pallidíssimes, davant l'ernoci6 que
sent.
—Pero com que les duc—diu---, he
de llegir-les.
Jo us diré, *mies meus, ma joia i
ma gratitut per aquesta espléndida
manifestació que no mereixia. jo no sé
Si en maltea viles del mea s'hi junta
una societat purament anomenada com
la voisfia: Els Ansia de la Poesia. Si
m'heu reservat avui ,aquest setl d'honor, aixb . és degut a un simple loe

de la vostra imagineció que mis amunt

que ma paraula hi desvetlla el record
de les muntanyes regalades.
Tedia el lirisme a casa, el lirisme
que Es a la vegada una defensa i una

IMti ficacl6.

P el qul sap posar cada cosa a son
nunt, .1k poesia catalana es adualment
molt mis amable parqué te el prestigi
de la Jovenes& Es una meravella i és

g r trobi

una gräda per la cultura que una Ilenea musicalitat, 1 que de
ulu e
dia en dia vagi descobrint unes cerda

mes fines. Un dia, el mestre de Mallorca, Joan Alcover, Mga en son dolor paternal tres o quatre frases que
Pe r qua em plan "El Singlar"? Deiressegen, treballa inesperada, 1 que
rey que as ho
, Percal hi cal vena un candi pellip • lita per- eempre més un s6 mis par
en Farquet dele llavls.
un drama huml.
Un altre die, les mateixes Faules du.
Parqué ~Watt el dinamitar 'di'
La Foitraine ,'emmirallen en el catatä,
la Vengue catalana. S'Id • deetria
amb aquella gràcia feriseera que sein isise aperent tal lene "és
bleva desafiar les gesadies de la imlnosaltrea considerivent
Gui diu Retuelldahuterra de me- hief6.
Intacta del eses de
%luyes. 1 eom ata Multar" bu llen- raen la
Uds ,XL . m un mirall mana nftid
lid mime* Pura. Fautor, que ha' per la divertida& limeis deis meta
trateat mole 1 mel, lattse a
es Pe- ~mente.
)11 ea trobe oallitat de triar mis
L'afilie l qua tu unir,* sap ale désavise les - figures dremätiques entre de
ela Ii la nostra Pronta Ja le aceda
en& de arlo 1 de Naba lb de
Pese vine 1 *metro 111
li

1"
5
Lama

quell

COMENTARIS
.
n
1n111/410.

La 11.1usió sota la pluja
No aŠ si quan llegireu aquestes ratlles haurà parat de ploure
Ara que les eserie l'aigua can amb una naturalitat, amb una faly:
litat, amb n na mena de voltiptat que no m'estranyaria gens que
seguís aixl mote ja durant un parell de setmanes.
I entre les fila interminables de la pluja, entre l'aire fred que
hi llisea tot agitant-los lleugerament, la multitud va a la reeeren
d c les joguines. Els aparador% a través dels vidres etitelata, aboquen
al carrer una claror brillant ; les portes de les botigues i dele magatz

zetas giren sense parar per donar pas als pares, a les marea, a les
tietes sclteres, per?, maternitzades, als cueles que ordinàriament
fan el cot' fort, però que en aquests dies revelen un cana de tendre
sa... La iRusi6 deis petits, durant unes guantes hores, va:a governar
els grana. Ja els governa!
Que hi fa la pluja 1 Que hi fa la fredor insidiosa? Ningú no
deixa de carregar-se de paquets i de caminar hores i hores sobre el
fang infecte, tot per assegurar el somriure feliç dels infants... •
l Que n'és de meravellosa la illusi6 i que poc coneixen el co?
humà els que imaginen que pot malmetre-la una pluja, per interminable que sigui o bé una onada ile fred per molt que amorati ela
nassos i les orelles!
Adhue us diré que creta mena d'atmosferes hostils no sola no
apaguen et foc de les ilinsions sitió que li donen una Huís-sor especial— aquesta lldissor dels aparadors cap al tard. entre la pluja
l'alè de la multitud. Ningú no desitja que els Reis d'Orient hagin
de caminar sempre entre torbs i borrasques; ningú no proclama
que sols les illusions que cal portar arrecerades sota els impermeables i les bufandes eón les úniques bones... No. Pere,.. pub, no s'hi
perd res d'haver de fer els Reis d'enguany sota un cel inclement i
una terra enfangada.—C. Et.
bres de la "Fundació Bernat Metge"
s'hi destria un moviment precis i per>
derat que afirma la neta arquitectura
del catalä.
Un privilegi vostre es aquesta edificació del segle setze en l'ambient
la mis ardida ntodernitat. Aquell llorer, i aquella rosa de Ronsard, jo
creuria que espelleixen ara a Barcelona. N'hi hauria prou amb aquest
descobriment dels secreta que enllacen
la lírica moderna al passat, n'hi hauda prou amb aquesta tradició superada
per encisar tots els amics de les llenes. La lovenesa crida el joven, i ja
als vint anys pensava que com rosse!Iones tenia un dret natural de colla-

`

borar a la vostra obra de restajració,
i vaig escriure en cama, a fi que no
for perded& la snInd enraonia, delr
avis.. •
Pel caninet que-je. urdas la rama
d'olita plegada pel vent, senyalava el
ami de l'Empora Si voten una
comparança, jo som una petita abella
de Rosselló que us porta el vent de
tramontana. Havent recollit una poca
mel pirenaica, l'aire i les mates

han volgut que fos d'una qualitat una

mica semblent a la vostra.
Ja sé que el meu bugallä Es humil:

són unes caixetes de rusela tapades
ainb una llosa, itot al fons hi voldria
amagar la mel pura de l'amor i de la
pietat
'ALTRES PARLAMENTS

A l'hora dels brindis parlaren, Idtris En Tottuts Garca, En Josep Sebasti ä Pons N'Eloraci Chauvet, els
senyors Nicolau d'Olwer, Pere Coromines, Francesc Matheu i Josep Maria de Sagarra, al quals saludaren
l'homenatjat amb mots de cordialíssima germknor, subratllats per 'largues
ovaciona.
.1. S. PONS LLEGEL. ELS

SEUS VERSOS
Josep Sebastiä Pons, común, agral
les manifestacions d'afecte i, a precs
dels concurrents, llegí diversos poe-

mes del seis ¡libre "Canta Perdiu",
Foren uns moments dalas emoció. El
català dolcissirn del Rosselló, ombrejat
per pie: i boires del clar-obscur esborronadoe que ha immortklitzat els
mes bella deis versos simbòlics d'En
Maragall, cantà, sota la direcció d'En

•

Pons, amb la mis subtil de les tonades.
Cal sentir el poeta Pons recitar els
sea versos: ni la Inés lleugera suggestió académica en torbO el ritme.
Qui canela les mil remors misterioses
del Pirineus descobrir á el secret que
fa torbadores les estrofes del nostre
poeta. Poesia pura! Aquella qui anit
passada tingueren la sort de concór-

rer a l'acte de comiat que els "Amics
de la Poesia" dedicaren k En Josep
Sebastià Pons foren testimonia de
con: en la nostra 'lengua la poesia
pura hi té un instrument insubstituible.
Fou cernment un acte de comiat
que no l'oblidarà ni ell ni nosahres.
LA PUBLICITAT acomiacLä tamlle el poeta del Rosselló limb l'abraçada més efusiva.
EL POETA SAGARRA
LLEGEIX UNS VERSOS
D'ALCOVER I DE MARAGALL
,, El poeta Pons demanà d'escoltar
aquests moments de profunda
'emoció per ell versos de ¡mutes nosttes. Josep Maria de .Sagaere- os
disposa a complaure't Diu que al
primer äpat 'iterad que assisti hi
havia el seu mestre: Joan Alcover.
Aleshores que s'esqueia Ruben Darío a Barcelona, Ilegi "L'hoste", de
Joan Alcover. Deixeu 'que en aquegt
darrer àpat literari us digui uns
versos de l'alt poeta, el mestre enyorat. I Ilegi "La serra". Foil, en realitat, una poesía recitada collectivament Quan el poeta anava a perdre's, sortien de tots els indrets els
versos que seguien. Era un bornenatge ben devot a la membria del
poeta. Josep Sebastiä Pons estava
•

commogu d issim.
Josep Maria de Sagarra Ilegi des.:
pres "La glosa", de Joan Alcover.
—Per vós, Pons—deia Sagarra a
l'homenatjat, 1, abans de començar
la tornada pirenenea,
—Per tots—digué el poeta resse-

Don es, en tern i t.
Una ovació coronä la lectura 1 el
nom dels dos poeta.

L'EDICIO DEL "SINGLAR",
Francesc Mateu s'alça a demanar
als "Amics de la poesia" que en . record d'aquest bomenatge inoblidable
al poeta rossellonès, sigui editada
l'obra canigonenca representada a
Olympia diumenge passat, al metí,
Fou acordat unànimement i amb

entusiasme.
UN CONVIT

Horace Chauvet demana als literats que vulguin concórrer a la magna festa de "La Ginesta d'Or" que
se celebrará a Perpinyà pel maig vi-

nent. Pere Coromines agraeix l'oferta i promet l'assistencia. Recorda
que la darrera vegada que va anarhi, pagué collir el següent diäleg:
—Parlen com nosaltres—deia l'un.
—"Meme", millor—responia

Ire.
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R S A -s. FIN AN CES •
Litres" Per seg.

Caudal mitjà

Les aigües del Segre

• 2.5oo
D'estivatge .....
De ' revingudes
50.900
. • 110.000
A l'any
Es a dir, un caudal mitjà de 8.3 per

Dides,de comparaci6
B1' creixent interes amS) qué el públic segueix la qüestió sobre les ai- segon i quilòmetre quadrat, i una regneis de Lanós, ha motivas gran nommig i el
bre de consultes ; • puix si be el plet lació de 4 entre cl caudal
es vell i la seva impoi tanda extraor- d'estivatge.
proporció que correspon al Cadinaria, són molts els que desconcixen rolLa
es desprèn de les xif res segiients:
els. veritables termes del problema, no
Caudal del Segre a la Sets d'Urgen:
sulament en relació ami) la quantitat mil
Lanós, d'estivatge, 2.500 ; senamb qué els diversos ailuents eon- se elel
Lanós, 970 litres; a l'any, atnb
trilmeixen a formar el caudal total el Lanós,
so.000; sense el Lanós, 8.00 0.
del Segre, des del sen naixement fins
A saber, si es consentís el desviaa la confluencia amb el Carol, sinó meta de les aigües del Lanós, cap al
també a la gran diferencia de caudals
vessant francesa, el caudal mitjà del
que beneficien els vessants català i Segre quedarla perjudicas en un vint
sie l'Ariège.
cent, i en l'epoca d'estmatge, que
A formar wia opinis iHustrada, van perquan
les aignes són mes estimados,
etrearniaades aquestes quartilles, inspi- es
ésser més necessàries, el perjudici
rades en l'estudi tècnic del notable en- per
seria d'un seircnita per se-t, puix que
ginyer En Miguel Guerau.
es perdrien 1.530 litres per segon,
La conca hidrográfica del Segre, augmentant-se del doble la irregulariaigües amunt de la Seu d'Urgen, en- tat del riu, car la relació entre el cauclon uns 1.200' quilianetres quadrats,- dal mitjà i el d'estivatge passaria de
dels quals soo pertanyen a la zona dar mig i el d'estiustge passaria de
francesa, i gairebé una tercera part
•'
d'ella, o sigui t50 quilòmetres, al 4 a 8.
Davant d'aquesta perspectiva tan
riu Caed. La -resta extrafronterera
corres-pon als rica Fontvive, Vanera, desoladora, no pot ésser més justificat
el crit de les Comarques Ileidatanea,
Atigenstrinc, En- i Eyne..
Per a coneixer exactament el ren- perque si amb cinquanta anys d'esforgos incessants, solament s'ha acondiment trambdues conques, conside- seguit
convertir les planúries d'Urgell
tant com independent la del Canal, esla renúncia a l'augment
tablim a continuació en quadro com- en semi-horta,
cedint
paratiu de les mesures del Segro, pre- deis recs, en aquea!s moments,
les
aigües
premies
a les ambicions esses a Bourg-.Madanic, durant molts
astayS,. i les del Çarol a Puigcerdà.

trangeres, equivaldría a sancionar la
seva desaparició eorn a valor agrícola
apreciable.
La manca de ra6 de les pretensions

franceses significaria, a mes, una gran

injusticia, com es veurä de l'estudi
comparatiu deis caudals que beneficien
els respectius vessants, i que reservem
per a un altre article.
Centre de Lleida i les
•
:evos Comarques

'Lliga de Deiensa
Industrial i Comercial
'En la darrera sessió celebrada per
la Junta directiva de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial, sota
la presidència de N'Adolf Soldevila;
després d'aprovar la proposta dingr e s de tres noves agrupacions, s'adoptaren els següents acords:
Continuar la campanya iniciada per
tal d'arribar a la reducen') dele preus
a que es vénen subministrant
el gas i l'electricitat, malgrat
d'haver desaparegut en llur major
part els factors que determinaren el

seu extraordinari encariment, recaptant-se a l'efecte l'adhesi6 d'altres
importants entitats representatives
del Comerç i de la Indústria.
Gestionar de la Companyia Telefónica Nacional que els rebuts conpassant-se al domicili deis
abonats, en lloc de que aquests hagin de passar a recollir-los, com es
disposa en la circular que la Cotopany-ia acaba de repartir i que, a

snitjá Del Segre Del Carol
-650 1,32u litres
flT revirlgadei 1 4 .000 8.009 Per seg.
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projectes i la redaeció del preSeete
definitiu, dragat del canal d'accés i
dues dàrsenes. tanca de la zona, defensa del riu Llobregat, establitnent
de .serveis auxiliars (Hines fèrries,
carreteros, canalitzacions i serveis
sanitari), construcció de magatzems
per a
Ösit, sitges, dipòsits de combustib s h iquids, armament
unIlatge.
Les espeses d'aquest Pressupost
es cal len en 73,500,000 pessetes,
que es, cobreixen amb les aportadono econòmiques ja conegudes i
amb les que es troben en gestió en
sentit favorable.
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diles Obligacions podran presentar-se al cobramedt a le;
oficine de TRAMVIES DE
BARCELONA. S. A. Ronda de
Sant Pau, 43, qualsevol dia

REIS

feiner. de dült a dotze. Del

valor norfinal de rada una es
descomptaran 2'95 ¡iessetes por
impostos 'legáis.
Barcelona. 2 de gener de
1928.- P. A. ds l -T. D.,
secretari. P. Haas.

DES IJE 95 PESSETES
LAZAR° I LOPEZ

número ha passat,
per la censura governativa.
Aguést

Rambla de Catalunya, núm. 11 1

Rodríguez i Ferrer

1

CAMISERS

Boqueria, 36-38 - Telefon 5027 A
SUCURSAL
Ronda de Sant Pere, 16 - Telèfon 42 A
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PER A OESTES FESTES DE
REIS, tenim un extens assortit de
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SOCIETAT TRAIIIVIES DE RARCELONA, EIXAMPLA 1 GRACIA
En e( le urle : g d'Oblfgaciutis
d'aquesta Societat, celebrat el
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han resultat amortitzades les
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Consorci del Port Franc, sota la presidencia del comissari regi, entre altres assumptes d'interés, es dona
compte de les gestions que segueix
realitzant la presidència per tal d'aconseguir que sigui una realitat la
unió de Barcelona i el seu Pon Franc
amb la frontera francesa, mitjançant
el ferrocarril d'anudaría normal a
Europa.
El comte de Caralt demanà que
constes en acta la satisfacció del
Consorci per haver estat designat
president del Comitè Interventor del
Mercas Bursátil el senyor Alvarez de
la Campa, afegint que la prova de
confiança que implica el R. D. de 16
de desembre darrer és conseqüencia
del goig amb que el Govern ha vist
el fall del seu delegat.
Fou aprovat el Pressupost extraor-

ANUNCIS OFICIALS

arribar a la construcció räpida de la
primera etapa del Port Franc i deixar-lo en condicions de funciona-

i esplèndid assortit en
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LUDES FACILITADES PER LA . CASA
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La darrera sessió
Aprovació del
Pressupost extraordinari per a la
construcció de la primera etapa del
Port Franc
En la darrera sessió celebrada pel

dingri d'obres i expropiacions per a

ara Ion intii ii n osertuzz a n it zet ze mot

n ii

Citados, de 832 a 834-; G. Metropolitá, 58'50; Explosius, de 16750
a 1 7 1 ; 'ensucias, 62'75; Filipinos, 325; Aigües, de 180 a 17950
i 17965.
SOMA TAEDA: ' -Nord, de 111a11395 a 114'20i 11405; Alacala. de 10910 a 109'30 a 10905 i 10910; Andalús, de -6930 a
6890; Orenses; de 3470 t 34'90 i 3465; Colonial, de 9700 a
9600; hades, de 812;, 816 i 813; Gas E, de 187 a 183; Explosius, de 172 a 168 i 169; Autömnibus, de 87'00 a 8600; Filipinos. 32375; Aigües. de 180 a 17925.
EIORSI N1?: Nord, de 11395 a 113'70; . Atientit,..108'80; Chades, de 814 a 015; Chades D, 15850; Felgueras, de 62'50 a 6210.

e "' e n•
Pr• ••tretis
e lt,e• • lerliflea 5 rnagaer.
va/tomen) Tire. I 1.4-1•111Ma.

Consorci del Port Franc

decretada de la tarifa primera de la
Llei reguladora de la contribució sobre les Utilitats, per mitjà de la qual
són gravats per l'impost els salaris
de gran nombre d'obrers, els quals
fins ara estaven exempts de tributar per tal concepte, i soHicitar diversos aclariments que es consideren indispensables per a la deguda apficació de 1.ml-tentada disposició, i mentre s'esperen els dits aclariments, fixar en fabriques, tallers i magatzems
Stil avis assabentant el personal afeetat de l'obligació imposada als patrons de retenir, des de primer d'any,
l'import corresponent a l'esmentat
inapost, la (mal cosa es farà tantost
es tinguin totes les instruccions i
dades precises; i a tal efecte, la secretaria- de la Lliga facilitara a tots
els seus socio que ho demanin unes
fulleo que contenen el dit avis en
deguda forma.
•
Finalment s'acorcla també facilitar a tots els socis exemplars de la
"declaració jurada" relativa a l'im-

Blanco Bafteres

I ANELL
Demaneu aquests Ilibres per
tot arreu

SORSI MATI: Interior, de 7 0'7 0 a 7075 i 7070; Nord, de
Obllg. PrOV. 614'
.. 20025
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Illy uWIC412/ä» ven«. 85'23
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nCnis .0vea. 4 2. -: 5*
Orenses, de.ä;
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Colonial, 9650;
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COIXINS - Gran fantasia
PANTALLES Alta novetat
•
TAPISSOS- Pintats iEstarnpats
•
FLASSADES I EDREDONS

BORSA DE BARCELONA

etrvIlla 1.1Do81918

dados i assessoraments necessaris
per al degut compliment de tan important precepto legal.

•

celk-

segon.
Mirem, a continuació les mesures del
Segre a la Seu d'Urge ll . abans i de-la
cs influencia arrfb el Balira.

estilla 16118

Prestar suport a la instäncia formulada pel Consorci del Port Franc
soHicitant que sigui inclòs en el pla
de ferrocarrils d'urgent construcció
el que lia d'unir, per maja d'una via
tle l'amplària normal europea, la
frontera francesa amb Barcelona i el
Port Frane.
Doldre's de la reforma recentment

Immens

La csmparació d'aquestes xifres
acusa un regim gairebé torrencial per
al Segre, rnentre que l'afluència del
Carol és regalar, degut a la major extemió i alçaria de la seva conca hidrografica i a que' en aquesta s'hi
forma un lla c natural que l'alimenta i
regula. Aquest és el Lan6s.
La conca que aboca al dit llac, amida una superficie de 5o quilórnetres
catadrats, als quals per la'seva glearia
ct s . correspon" un cabdal Maja dg o
litres per segon i quilòmetre, o sigui
un caudal mitjästdtal de ..3.000 litres per

onces . .
Pum ; . . .

ocasió.

REIS

roL'it'xia proporció de 18 lare is p-i. s. gon seilSmetre quadrat, mestre
a la concia del 3egre, pròpiament dita,
no Ii pertany més que sis litres per

•

mes,. mí es concedeixi la facultat , post sobre el volum de vendes i oped'usar de les comunicacions interracions, d'acord amb el R. D. d'II
urbanes,:des de les estadions"dellur-T de maig de 1926 i R. O. de ta de
respectiu abonament, sinó als abojuliol de 1927, que haurà d'ésser prenats que ho demanin, a fi de_ prevesentada a l'Administració de Rendes
nir possibles abusos i consegüents
per tot el mes de gener, proporcioperjudicis a qua aix6 podría donar nant - se per la secretaria totes les

ritia mm e aträsvizar izazza z za azio nz z azom

AIauy..
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BSERVATORI METEOROLOIC DE LA UNIVERSITA T DE

BARCELONA
Baròmetre a zero i al nivel/ de la

ar: 764.0, 763.7, 764.3 millibars;
o18.6. to18.2„ /oleso ruilliMsetres.
"ermómetre a l'ombra .sec: 5.7,
4, 5.8. Termòmetre a l'ombra (hdmit): 4.9, 5.6, 5.3. Humitat (cent. :mes de saturació): 88, 88, 91. Direcció del vent: calma, N., N. Velecitat del vent en metres per segon: o, 3, 1. Estas' del cel: tapat,
tapas, tapas. Classe de núvols: altastratus, nimbus; nimbus; alts-stratus, fracto-stratus.
Máxima: 9. 0 . elínima: 5.4. Mínima arran de tersa: 2.0. Oscillació
termométrica: 3.6. Temperatura mitara: 7.2. Precipitad() untosa, des
ce les set del dia anterior a les set
en millimetres de gruix, o
igui litres per metre quadrat: 2.3.
Observacions particulars: pluja durant tot el dia.

1-41/`S 203*
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eld441727,
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t.- Acida en.—'JUMO— colmados

JOGUINES

per a Rels. Oran assortit.. Frena
baratissims. - CASA LAYRET
Doqueria, núm. 29, i Sucursals.

SERVEI METEOROLOGIC DE

CATALUNYA
Situació general atmosférica d'Eu-

ropa a les set:
La 1Mia de pluges i algunes nevades que abir assenyalàvem al centre
d'Espanya ha passat aquesta nit per
la vessant mediterränia, arnb notable
pertorbació del temps i vents freds
del nord-oest.
Està ne(ant des de Brusselles a
París, i plou a tot el sud de França.
Al centre i oest d'Espanya el cel
s'aclareix ràpidament, per dstablirse les altes press:ons de l'Atläntic
es forma anticiclònica sobre la nostra Península.
. •'
Estat del temps a Catalunya ' a
les vuit:
El temp, es molt variable a tota
la regid, llevas de la comarca del
Pallars, on el cel està completament
sere.

CAPES

IMPERMEABLES
Teiratnen
assarjat des de Ptas. O au
- -o-

Cautxú extra -

Gabanys

impermeables

Cautxú extra, per anen
NENS, des de Mes.

—o-

iTRINXERES
TRES TELES,

per a nff
NENS, des de Pta. . au
-o7, RONDA SANT PERE, 7
9, PLAÇA SANTA ANNA, 9
33, TAPINERIA, 33

nany ee; per tant, la Junta de Govern do la Secció es veuri obligada
a «dotare de lea Distes d'inscrites
a les sócies que, cense un gran motiu, faltin a le dita junta general.
Vénen, per tata, obligades a disculpar-se degudament

Neva a la valle de Ribes, als voltanta d'Igual, a la fORCIll de
Tremp i als cims elevats del nord
de Catalunya.
Les temperaturea mlnimes d'aquesta matinada han estat les següents:
graus sota teso al 'tac Estangemo. i 6 graus sota zern , a Ribes
i a Cabdella.

REIS

persones neetasitadea Que In Mesenda iunb el corresponant Nal, de
tnet de mil Iota, que expressament
per a ella han portat de les sayas
Ilunyanea cenes.
Aquests actes prometen revestir,
la maleixa importancia que revestiren els que se celebraren en alee
anteriors.

Els

REIS

JOIES VERITABLE 00/1810
Jotes en or I piatf - Rellotges
Preu tia
41, Tallara, 41.
El millor present per a REIS
és una elegant i sólida maquina
de coslr i brodar, WERTHEIM
PROVES DE COMUNICACIO
RADIOTELEFONICA AI93
ELS AVIONS CORREUS DE
BARCELONA A MADRID •
Amb l'objecte d'establir les condicions en que poden ésser oits els
avions en vol els avisos rädiotelegrafics ordinaris que el Servei Meteorològic de la. Diputació emes per
l'estad() EAJ i (Radio Barcelona),
i d'acord amb aquesta emissora, es
faran els dies 4. 6 i 7 de gener proles seriades cada vint sninuts, començant a les onze i acabant a les
catorce. Els senyals emesos consistiran en dades sobre l'estat de
l'atmosfera en el trajecte de Barcelona a Madrid, part en telefonia, i
part en Morse, aquesta darrera xifrada segons la clan meteorológica
internacional. Els avions de la Companyia de Transports aeris Iberia,
amb els quals es faran aquests assaigs, contestaran en Morse amb
ona continua de 900 metres; l'avió
d'anada deu minuts després de remissió de Radio Barcelona i el
de tornada, cinc minuts mes tard.

durant l'any.
Tota proposició que vulguin fer
les associades ha d'ésser presentada amb vint-i-quatre hores d'anticipació.
•
Es recomana l'assistència.

1

Presents de Reis

Pianbs, Piannles, Instrumenta
de milsica — Casa Parramon.
Carrer del Carme, 8, primer.
El más gran assortit de

JOGIIINES

per a

BEIS
-

CASTELLS

le, Porta FerrIssa, 18
Es recorda a les sòcies de l'Institut de Cultura inscrites a la Secció de Borsa de treball que el vinent dia 8 de genes, a les once del
matí, celebrará junta general ordinaria per a la renovació de càrrecs
d'aquesta Secció i també el dense
que tenen d'assistir-hi, ja que, de
no fer-ho així, ensems que falten al compliment de ço que oreveuen els estatuts, palesen la seva
indiferencia per tot ço que interessa a si mateixes i a les seves com-

Un bon present
1
Un vidre d'en GOL

/Cesar icente

JOGUINES

per a Reta. Oran assortit. Preus
beratissime. - CASA LAYRET
Boquerla, núm. 29, I Sueursals.
UNA FESTA DE REIS
` Catalunya", Associaci6 Autonomista del districte V, estatjada al
carrer de Comte del Asalto, 16 celebrará enguany la tradicional ie
sta
de Reis (any XIII de la seva celebració) amb els següents actea:
Dia 5, a les deu de la nit. — Extraordinari ball de gala en obsequi
i honor a SS. MM . els tres Reis
d'Orient, els quals faran_ la seva
triomfal entrada acompanyats d'un
lluit seguid, compost d'heralds,
criats 1 patges, essent portadors de
honics presents per ala nois i noies
fills dels senyors socia
L'Institut Folklore de Catalunya,
en atenció a la visita de SS. MM .
prendri part en aqueas acte, bailan;
diferents ballets poputars de Catalunya.
Dia 6, de deu a dotze del matí.—
Gran festival de ben eficencia. SS.
MM. els tres Reis d'Orient, reyes
tus del mateix aparell luxós de ?a
seva arribada , taran personalment
lliurament als nois i noies fills de

•n••••••••••••••n•••••••• -senninwinimminwt ..............••••• n••••••n••••n••n••••••,_.»•

MADAME

PABArCACIO PATENTADA
nuM COMERCIAL REGISTRA y

nn•••n••n

X

eauuu per • aprimar, des de 85 pta,
&MILI.» per ä u edyer et ess.

geArxze

1105TENIDORS per a r matear la Unta.

per a tenue la remó ne resuma,
amasa per • entine dar lea Carnee.
Nsa per a formar ei Mea.
APARILLS coneeeunatev
TOT DI Cattlli• PU S

PIIIMNP

CHI HOMO

Fabrica fundada l'any laso
//M'AM...4.moms n•nn•••nn•••••,....••••

131111.1.133111111.~~11

dient que hi entran a cercar
tots els diScos de ¡gran

Passelq de Gracia, 127

En Joan Saltor Buxeda
ha mort a l'edat de 57 anys, després de rebuts els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostólica
(A. C. S.)
Els qui el ploren: esposa Montserrat Pons, alls Joan, Lluls, Carles, Manel,
Oriol, Jordi i Montsenat, germana, germana
nebots, tia política i familia tota, en assabentar llurs amics i conegutspolitice,
de tan irreparable

pèrdua els preguen que el tin guin present en llurs orac ions i se serveixin
miste a la caaa mortuòria, carrer de la Travtasera, núm. 183, pral., 1.', avui, dimecrea,
a doe Quarta
de ouatre de la tarda, per tal d'acompanyar
el cadàver a Plagleaia parroquia! de
, aant Joan, després al Cementiri Vell.

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

per ss Rala. Oran assortlt. Prima
baratisslms. - CASA LAYRET
Boquerla, núm. 29, I Suoursals.

UN PRESENT

útil de sempre una elegant
peça de vestir de la casa Furest
Passeig de GräCia, 12 1 1 4

I

1

apsoques s Purés

FIGUERAS
edn ele millors del milin I

. ALS SENYORS METGES EN

EXERCICI

PEIX DECOMISSAT
Pel servei veterinari dels mercats
de Sant Josep i sic Sant Antoni fosen decomissats boo quilos de peix,
que no reunia les deglutes condicions
sanitàries per al consum
Hom diu que s'estudia l'organització convenient per a impedir que
semblants quantitats de pcix puguin
arribar als mercats en tals condi-

El Collegi de Metges recorda l'o1.);igació en que es troben els que
exerceixen la professió de presentar les declaracions jurades deis ingressos professionals obtinguts en
el període compres entre el primer
de genes al 31 de desembre de 1927,
als cfectes de la contribució d'utilitats de la riquesa mobiliaria, secomansos que ho facin abans d'acabar
la primera quinzena del vinent mes
de març: a aquest fi es facilitaran
a la Secretaria els impresos necessaris, ocupant-se també aquesta de-

cions.
RE1

ininistració sIe Rendes públiques
de resoldre qualsevol dable o dificultat que pogués presentar-se en
estendre'ls.

LA VIDA RELIGIOSA
Avui, dimecres. Culte : el de la Vuitena dels Sants Innocents. Ornaments
littirgics en la festa: color violat.
Quaranta hoces. A la Santa Catedral Basilida, de les vuit del mati a

Casal Català

La Secció Comercial s'ofereix
a orientar el Comerç i Indústris, del snegocis a fer amb
motiu de la dita Exposició.
Disposa d'amples locals. Plaea
de Sant Ferran, o.* O, Sevilla.

Gatean des

les sis de la tarda.

rEPILEPTICO ku.

Reis

siiencate todas las Afretwors nerviosas

(TORTELLS DE REIS

En los casos mas graves,
está su mayor éxito.

U

Conliteria ROM E

Com tots els anys, es distribuiran entre els excellenta "Gateaux des Ruja",
que s'expedelt Unen els
dies . 5 i 6

JMB

Valanola, 344 - Tel. S. P. 747

ARTICLES DE LUXE
DREUS ECONOMICS

UNA DONA I DUES CRIATURES CAUEN AL CANAL DEL
BOGATELL
Ahir a migdia hagueren d'ésser au/xiliata al Dispensari del Taulat els
infanta Manuel Hernandez Pintó, de
tres menos i el sen germà Pau,
trenta !sesos. També bague d'esser
curada la se ssa osare, Marcclina
Pintó, tots els quals Presentaven

to- PAX?
ti-P 5 R

10, Porta Ferrissa, 10
.

4 • • M. • • I

L'obsequi mes indicat per a una nena, per a
una senyoreta i per a la senyora, es una
bona milq ma de cusir

Santasusana
Maquines des de 10 pessetes uns als models
de mes luxe i mes perfeccionats

SANTASUSANA
del

Carme, 40

!dora Zola i Msilla
Dfrelor del Corlegi de Sarl
Mori cristlanament el dia 29. de desembre de i927
A. C. S.
La sevao alligida espose, fills Ricard 1 Joan i familia
tota, en recordar als seus amics i coneguts tan irreparable pbudua ole supliquen un record en Ilurs oracions
i que se servelxin assistir a lea mieses que pel descans
de la aova anima se celebrarán demó, dijous, die 5, a
l'esglasia de Sant Cugat, cercar de Carders, pet qual
*ele els quedaran reconeguts.
EL. DOL, MI DONA

PER AOOMIADAT

No ea comalia murriouurmenerr
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'Pringues onre peces

Mat en ducs jugades
(La sotüció el dimecres ripien')

Negra: (Calle)

SOLER I TORRA OmA"
BANQUERS
•ITLLETS
Francesos, 23 . to per cent.
Anglesos, 2849 pessetes.
Italians, 3t per ecos.
Belgues, 82 per cent.

Suissos, 113'no per cent.
Portuguesos , 0'28 pies.
Alemanya (Reichsmark), 139 pes
setes.
Austria (Schilling), o'83 ídem.
Txecoslovàquia, z7'7o pec 100.
Holandesas, 2'40 mes.

Marees (gidmae)

(73
14-P X P

Si se- 'C 3 A R; 15-C 5 Cl
15 -A X P

ys--•T X 44

Si 15... R 1 T; 16--C 4 A!; el ne:

gre no pol prendre aquest cavan, ni

/6-T X T
17 -T I R
18- C 3 C
I9--C X C
20— A. 4 A

n5-C 4 A
17-C 3 A
18-D 3 A
in-A X C
20—T I A R

Ccm dentasen la continuació, s'hauria hagut de jugar primerameut
P 3 T R.
2I—P 3 C
2I—C 5 C
22—D 4 A
22—T 6 R
23-T D
23-D X D
24—T D I R
24—P 6 D
25—R 2 C
25—T
26-R a A
2tk—c 6 R 4'
27-P X C
27 - C X A
28-A 6 T

•

rjjeKer

to-P X P
ri-C R 2 D

ara ni després T X A, degut a la
doble amenace que provoca C 5 C; as
veuria, &mes, obligat a. jugar
16- A 2 R, atub una posició desesperada dcsprés de 17—C 6 D. El sacrilid de qualitat és, dones, forçat

3E11. JIM

74M

No 11 C 5 R; pesque seguirla
T2—C X C, P X C; t.3—C 5 C.
D X P; 14—C X P R, amb atac decititi

3-A 3 T I
6R

J. Cardas

se.

p—P 4 D

Paraigües Vanos
Ombrel . les Bastons

OALEFACCIO IDEAL

que le *era teman

Ara aquesta jugada s'ha fet necessäria, /yergue si 9... P 4 A; zo—P 5 D!;.
pera la perdiz' de temps ocasionada
pels moviments de peces ja desenrot-;
nades, li treu tots els avantatges que
hauria tingut d'haver-se fet mes aviat,

REIS

i gran varietat de sorpreees
30, Rambla be les Flore, 30.
Telèfon A 958

Carrer

Co.

rancia al niatabi.Club
ceiba& sobre l'abertura de pitó de
duna, 1 la qtre darrerament dona al
A.NtO
;
927..
PoAli
cTTulDBRE,
LONDRES -- Voraces Martirizan sobre "Defoara
TORN ED; DE LON
'francesa", la que hom anuncia ha
d'éaser iateressantliesima, car ei 'osMonees
Negras
ApM4.2 VAn
cidmar
E. Cae tra illustre prob/emista ene té de1--C 3 A R mostrat que ea ensems un distingit
1—P 4 15
"causear" i un teòric perfectament
2-}1 3 R
,s-P 3 C D documentat.
34....p
--C 3 A
lt
ca
4-et C D
TORNEIG l4 DOMENEC
•-•
3--A 3 C+
Juguen actualment la final d'a- I
6-0 - O
6-C D 1 D
quest torneig al Club d'Escacs Bar"
7-0-0
eelona el campió del Club, En Ra-;
La jugada P 4 D és coatrisra
7-4 t I! la fel Domenec, i coi jove ¡jugador
teoria ultramoderna de la defensa de
N'Agustí Vilarnau. Porten tetes
,i 0C S tancats per l'estd d'aguce. No
partides, que han acabat ea
obstant, fóra la jugada que seg ura- dues
taules. Divendres al matí jugaran:neta haurien iot la majoria dala mesla
tercera.
Es d'esmentar el bell
he, fina fa poc temps; es recomanajoc que en les dues partides acabable por molts conceptes: dúos a
de . Rei un quadro molt fort a 3 D des ha fet, davant d'En Domènec,'
i treu a la regada tot Perill PCI Piró de En Vilarnau, el joc del qua), serè
seguríssitn. es mereix de sobres et
2 A D; restringeix lacció del Cavall
de Dama blanc, tenint sempre de re- resultas que fins ara ha obtingut.
serva per a ésser fetes oportunament
TORNEIG • DEL CLUB
les jugades alliberadores P 4 A D
RUY LOPEZ
o P 4 R; el que tanqui per un cert
En aquest torneig, que va comentemps l'Alfil a 2 G D, no es una çar ahir a la nit, hi prenen part els.
forta objeccid, ese slia de reconeixer senyors Vilardebb. So'er, Devesa,
que la força latent de l'Alfil ¡ixi colCastellä, Montaner, Pagés. Cheslocat és considerable, i que pot entrar ta, Roca, Illa, Aldercte, Fortuny.
ja
que
l'Alfil
blanc
en joc per 3 T D,
Montanya, Cundiera, Marcolí, Tores fora d'aquesta diagonal.
ner, Comes, Casals i A. Mayol.
Els dies de joc són els dilluna I,
8- A 1 A a dijous de cada setmana, a les den
8-D 2 A
de la nit.
›Amb la intenció de continuar per
Donarem compte de la marxa d'aP 4 A. Hauria estat millor ju- quest torneig, en el qual prenen part
gar imtrediatiment- 8... P 4 A; si algunes de les nostres primeres fi9- P 3 T D, A X C; lo-A X A,
A 5 R; seguit de... P 4 D, atnb un joc gures, junt amb altres meritIssfms
jugadors i que promet ésser fosca
tant bo com el que pugui esperar el
interessant.
segon jugador en aquesta altura de la
Partida- El dcs i g que demostren les neA. ELLERMAN
gres de conservar l'Alfil de Rei es
Alegres :ir peces
incompatible amb la idea general de
la defensa adoptada a la jugada 5.

tabl.0A tAIA OLIVERES.S.A • SARCELOili
ve.te. C te Dil FIRMA. CO I hm/

DEU MONEDES D'OR

Estufa

s Lingvo-

ESC 4 CS

9—P 4 R

Exnesiciú de Sevilla
" IBERO - AMERICANA"

1

p
• els equi

O • fono són el ini/lor

present. Aneu-los a veure o a
sentir. o demaneu prospecte al
LICEU DALMAU. Valbncla, 245.

pendencia de presentar-los a l'ad-

framminir-

-t•

JOGUINES

TXALIAPIN
1 els de
"LA VILLAR-A"
el darrer èxit d'En Vives

el trobareu a
Itareelona, Parle, Nova York

L'Alcaldia de Tolosa animcia el
proper enllaç matrimonial d'En Pere
Tomas, que va viure en aquesta ciutat, Placa Santa Madrona, 6, amb
Na Maria Lluisa Amelia Arjeau, domiciliada en l'esmentada població
francesa, el que hom fa públic per si
hi ha algú que vulgui presentar alguna reclamació.

Reis COrlent

4, Passeld de Gracia, 4

JOGUINES

,
ACERO 8ANDER901111
no vençuts encara per una altra
marca. FILL DE. BRUGUERA,
Rlarata, 28, :: Telidon A 9772
-INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Secció Permanent de Cerlmon'al i
festes. — Es convoca les associades
inscrites a aquesta Secció per a
la junta general ordinaria que per
a donar compliment al que prescriuen els estatuts se celebrará el
día 8, a dos quarts de set de la tarda, a la sala de les Mercès. Es tara
la votació per a la renovació de
carrecs, i es llegirà l'estat de comptes
i la memósia dels treballs realitzats

Sortosament, però, se'n donaren
compte tins treballadois" de, la brigada deis- ferrocarrils de S. A.,
els quals es llançaren tot seguit a
l'aigua 1 els salvaren.
L'accident, que havia eatat fortuit, no va revestir, dones, altres
conseqüencies que l'esglai conse•
güent.
La conducta dels abnegase obrers
fou molt elogiada i eta ferits pasta,
ren, amb e' cotxe de l'Arnbulansia,
a l'Hospital Clinic.

len fet avisar a la casa

Gran exposició de moblete per a
nena i nenes : Immens amortit en
sillones, balancinees, coeidor ets 1
tauletes de medalla j011e : teniadore, dormitoris 1 despistaos petita,
per a Rels. Oran assortit. Preus 'eunaltats en color* Praia de Obaratas:time. CASA LAYRET bric,a : F. OLAYA, Corta Catalanes, 549
Boquerla, núm. 29, 1 Sucursals.

- L'Empresa del Teatre Goya
ha contractat la originallssima
"estrella" Amalia de Isaura. Debutarà dimarts vinent, dia 10,
immediatament que acabi la
brillant actuació en aquell concorregut local d'Elvira de Amaya. L'any comença, dones brillantment pel genere de "varietés".

alniplomes i rairedassent,
a . conseqüencli d'haver celen al
canal del Bogatell, el »trua del‘,
qual ele baria arrossegat stil bon

Abandonen

Perque si 28 P 4 C; ze-T 8 A -l-,
R 3 C: so-T 6 R + n R T:
3I - T X 1' i guanyen.
LA VINGUDA D'ALEKIN
El fam6s Alekin, él guanyador
de Capablanea, ti anunciada la seva
arribada a Barcelona per al dia tR
d'quest mes. Aquesta visita del gran
jugador rus arran mateix de la vletória que li ha donat el tito/ de campió del món té una singular importancia. Barcelona sera la primera
població d'Europa que tindri l'honor d'homenatjar-lo, i hont podrä
gaudir una altea vegada del seu bellissitn joc, que tanta impressile ha
fet sempre que ha vingut a la riostra

ciutnt.
La Federació Espanyola i la Federació Cata lana, d'acord, organitsen diverses festes en obsequi del
temple., les quals anunciarem oportunament.
CONFERENCIA DEL SENYOR
VALENT/ MARIN
EI senyor Merin donara una conferencia al Club d'Escacs /huelo.
na el dia 13 d'aquest Meta, sobre el

suggestiu tema "Fieles

Grecia, foo per 100.
Suecia, i'58 pessetes.
Noruega, 1'36 pessetes.
Dinamarca, 157 . pessetes.
Finlàndia, 1450 per 100.
Romania, 3'so per ICO.
Bulgaria, 3'75 per toct
Turquia, 250 pessetes.
Estats Units. 583 pessetes.
Canea, 5'73 pessetes.
Argentins, 2.49 pessetes.

Uruguais, s'qo id.
Xilens. 065 pessetes.
Brasilers, o'62 pessetes.
Boliviana. en respetes.
Colombians, 3'00 pessetea,
Peruans, t9'oo pessetes.
Paraguais, o'co remetes.

pessetes.
Japonesos. 3'53 nes-etes

Venezuela, 1'00

Argelie, 2290 per cent.
Egiete, 2855 pessetes.
Filipines, 2'45 id.

R
Alfons, 115 per cent.
Unces, 115 per cent.
4 i 2 duro, 1/5 per cent.
1 duro, 7 pessetes.
Isabel, 116 per cent.
Francs, 114 per cent.
Lliures, 2875 pessetes.
Dòlars, 5'90 pessetes
Cuba, s'85 pessetes.
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Aquesta noticia fa pensar
qtte possiblemeret 'es tracta de
l'avió de Aire. Grayenti gue ea
einsidera deilnitivament perdts1.-Fabra.

Un prelat catòlic alsacià s'ha declarat disposat a sostenir ols sentimcnts religiosos
i patriòtics de/ seu poble, i un pastar protestant ha hagut de passar la frontera
perseguit per la poiicia francsa a causa de la seva activitat nacionalista
Els Estats Unas han enviat nous contiagents de tropes a Nicaragua

ESPORTS

.

SOCIETAT DE NACIONS
BRIAND CONSIDERA ABSURD

EL DESARMAMENT TOTAL
earfs, 3. - Televafien de
Berlin que la "Gaseta de Wo"
publica un interviu celebrat
per u ndels redactders del dit
periòdic amb el senyor Briand.

En la dita conversa, el ministre de Negocis Estrangers
francs ha ezpressat els seus
anbels de pau i que l'obra
d'a`proximació entre els pobles,
sala regirla de la Societet de
Netions, avene' .cada dia mes,
fins a esser felifunent coronada per un èxit compiet.
Na manifestat que esperava

que el Tractai franco-americh

peK a l'abolició de la guerra,
seres portat a lerme, amb
participació d'altres Estats.
Amb el que es refereix al
desaarmanient, el swyor Briand
declara que la renuncia t tot
armament seria un absurd;
però fa constar que per la seva
para Flamea ha reduit en un
23 per 100 els seus efectius en
retarle a 1914, 1 que aqueixa
disminucie areibar à a ésser del
45 per 100 en implantar-se el
servei d'u nany.-Fabra.

VATICA
LA SUPOSADA INVITACIO
DEL SANT PARE A LA
INTERVENCIO A XINA
Londres. 3.-Comuniquen de
Pequin a l'Ag è ncia Reuter, ele
'monsenyor Constant, delegat
apostIlic, ha neanifestat estar
autoritzat per a declarar que
la • interpretació donada a les
panales del Sant Pare en contestar a le felicitació del Cos
diplomätic amb motiu de Cap
d'Any, segons la miel invità les
potancies a intervenir per a
acenseguir la pacificació a Xine., manquen en absolut de fenatnent.-Fabra.

PORTUGAL

MORT D'UN MINISTRE
Usboa, 3. - Aquest runti ha mora
el senyor bao Bello, ministre de
Ira Colónies. - Fabra.

FRANCA
LA QUESTIO ALSACIANA
atrasburg. 3.- L'abat Hauss, rector •de Keskatei (Baix Rhin), autonos
* mista militant, que ha estat objecte de
diviesos registres policiacs, ha pronuneiat a la seva csgléssia un sermó
que., ha acabas amb el següent parägrais "A desgrat de toses les difamacines de 'que sóc objecte r de. les sospites oue contra la meva persona 's'han
fez ressó al guns periódics, continuaré
lluint per la protecció dels sentiments religiosos i patrióties en l'ànima
deis -nens la conservadó de la religió
en el nostre estimat país."
diari "Kurier", al donar compte
d'aatiest serrU& diu que mentres l'abat
Kesicatel predicava, gran pan dels que
el -entien plorava.-Fab-a.
CONTINUA LA PERSECUCf0
Eatrasburg, 3.-La policía ha rebut
una nova ordre de detenció contra un
pastor protestant, que ha jugat un paper n'eh important en el complot autonomista.

Diversos documents, els quals la
policía pogué incautar-5e durant diverbos escorcolls, han demostrat que

aquest pastor havia servil (Mercas
vegades dentermeiari i havia facilitat
a la premsa autonomista quant it ats importante.
La policía treballa aci!vament per a
trobar el pastar, però fin sara no ha
po gut esser detingut.--Fabra.
UN PASTOR AUTONOMISTA
PASSA LA FRONTERA
Estrasburg, 3. - El pastor Hirtzel, ahtonornista notori, ha fugit en
.automòbil quan anava a ésser . de-

eingut per la policía.
Aquest pastor, després d'una desenfrenada cursa, plena Ale peripeejes drarnäiiques i emocionants, ha
aconseguit passar la frontera i internar-se a Alemanya, malgrat els
esforeos fets per la policia per a
capturar-lo. - Fabra.
EL PROJECTE DE PACTE

ANTIBEL.LICOS
FRANCO - NORDAMERICA
París, 3.-Segons el diari "Le Matin", han arribas ja a París els projectes de tractats elaborats pel secretar; cl'Estat senyor Kelltgg, respecte a
l'arbitratge a declarar ilegal tota guerra en el successiu.-Fabra..
París, 3.-Les negociacions franco-

americanes per e l'acabament d'un
tractat d'arbitratge, es desenrotllen
dins dun ambient de gran cordialitat.
Els Estats Units es mostren favorables a negociar amb Frana la conclusió d'un TrAtat declarant la guerra t'ora de llei, creient-se que s'ar r iba.
a l'acabament d'aqueas, amb radhesr6 ds les abres poteacies.-Fabra.

ELS DIPUTATS COMUNISTES
NO ES VOLEN SOTMETRE
París, 3.-El diputas comunista

M. Vaillant Couterier anUncia en
"L'Humanice" que ni ell ni els 5eUS

Cachin, Doriot, Marty i
Duelos estan disposats a constituirle presoners.-Fabra.

ex>rnpanys

ITALIA
'ELE VOVIMENTS "11.1MICS

ES REPRTEIXEN
goma, 3. - A Castelli Remoni,

situat a uns 3 0 quilòmetres de Rodespresa•-.-exclusivaniant ennia, aliir a la nit es repródniren ave ells, atruti exelusiÚ dc 'iota
uns moviments sísmica, que can- 'intervenciú-estranatt que tractes d'itiuniseuir-saile
saren la natural alarma, fins a l'exEl piinistre. es detura partrern . que rnolts habitants, ma:grat
tidari
• de l'amistat sincera amb
el fred, acampen als afores de la
poblaciú.
Finalment, en parlar del proN9 es tenen noticies que Iti hagi
' hagut desgràcies personals. - Fa- blema referent ata les reta ca r ne ende Ritseia, ha dit que,
bra.
tut val) trencatice les uegocia-ALEMANYA calas naib
els Soviets; 'tomes
EL PRESIDENT
es poden- reprendre 'en el dret
REP EL COS DIPLOMATIC
amb la condiefti errevia
Berlin, 3. - El president de Impe- que els agitas de, teta dos paisos
s'aastindeen
de lote mena
rio, mariscal Hindentburg. ceba h:nb
motín de le festivitat d'Any Nou, al (le propaganda.--eleallea .
EL GOVERN GREC CRIDA EL
Cos diplornätic.
SEU REPRESENTANT
El Degä del rnateix, que és el NunA ANGORA
ci de Sa Santitat, manifestä en el
seu discurs que, a pesar de les difiAtenes, 3.-El GravelUt grec ha cridat el sea ministre a Angora, amb mocultats que es renoven sempre, la conmia de la reccnt clisparitat, sorgida amb
fiarle./ en els beneficia de la pau i en
Torquia, relacionada amb la interpreels acords internados/tila han contritació .per part ¿'aquesta potencia del
buit granment ala treballs de recuastractat de Lausana, interpretació amb
tit tició d'Alernanya.
la qual Grecia es truba disconforme.El mariscal Hindemburg donà les
Fabra.
grades al Nunci de Sa Santitat rete
vots que havia formulat per la feliUNIÓ SOVIETICA
citat del president i pez la prosperiait
de la República alemans'a i expressä,
INCENDI EN UN TREN
a la vegada, els vots més coralment a
PETROLER
favor de l'esdevenidor feliç dels EsDatum, 3.- A conseqüència
tats, representats . pel Cos diplomatic. d'haver-se despees Illse¡ receles
de grarts dimensions en piesar
El destacament dc Ist Reichswohr,
tant a l'entrada COnl a la sortida dels un tren de petroli, 27 vagons
representants sliplortúties, rendí els dal comboi e'incendiaren,
mes, resultaren an mota, i norme
honor; corrcsponents, formada a la
brosos feirts.-Fabrn.
porta del Palau presidencial. UN DISCURS
D'HINDENBURG
Berlín, 3. - El canciller senyor
Marx, al saludar en nom del Gavera
al president del Imperio amb motiu
l'Any Non, posà de relleu coste ha milloras la situació exterior d'Alemanya
i recordä que el mit ardent desig del
poble alemany és l'evacuació dels ter-

ritoris ocupats.

.
El mariscal Hindemburg, al contestar-li, reconegué que en multitud d'aspectes, la situació d'Alemanya laa millorat i (-Erigí una crida als Caps dels
partits; a la preinsa i als represes-transe
del poble en genral, per a que contribueixin a suavitzar les qfiestians de
criteri en raaté .ries de política interior,
particularment amb motín de les properes Iluites electorals, a fi d'evitar les
desigualats que poguessin surgir i que
bannen sempre cl'ésser- perjudicials a
l'unitat que en aquest moment, lue'S
que en cap altre, tan neeessäria es a/
Imperio. - Fabra.
•

HONGRIA
SEGONS ELS HONGARESOS
ELS VAGONS CLANDESTINS
D'AMETRALLADORES EREN
DESTINATS A POLONIA
Budap,eet, 3.-Segaineal'Agencia Hongaresa, els vagons que'
foren deseobert, i que contenten arnetralradores, declarantho com a maquinhria, anaven
destinals a Varservia.
La Duana hongaresa ha aecidit confiscar la cärrega.
Fabra.
París, 3.-L'Oficina de París: de
l'Agència telegràfica hongaresa. comunica la nota següent, relacionada ami)
lafer del descobriment d'uns vagan,
contenint armes, que han estas recollides per la Duana hongaresa
"L'Oficina de París de l'Agenc a

SEGUEIXEN FRACASSANT
París, 3.-A "Le Pctit Parisien"
tclegraiicn de Londres que la nedadora Huilion que hayia sortit ahir a les
pou del rima tte Tänger, per a teavessar l'estret'de Gibraltar, tingué que
desistir del seu interim, quan es trobava
a quatre milles i tnitja de' la costa espanyolai despres d'haver permanesent
vuit lrores i misia a l'aigua.-Fabra.

Contes
Novel.les
C lissics, etc
--Fontanella-
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"ihri Yða. PLA"
La Casa Alcalaily
Via Laietana, 39
3eva nombrosa clientela que de totes les
vendes qua efectui fins al
din e de -gener vinent se'n
participa a la

teneffelere L'HC2PITAL
LUE..r..PERIT SANT PER A
TUBERCULOSOS POBRES,
sitytit a St.., n driit de Beses.

L. eis

Jeglines

4.1.39M3133weetc9..

present
le major utilltat
Una agencia
tic butxaca

PER

La . fteqa de ruta precisa que la tramesa havia d'ésser dirigida a Novo-

mesti (Txecosloseaquia)."-Fabra.
ELS AUSTRIACS I ELS HONGARESOS NO ESTAN D'ACORD
Viena, 3.-Es fa notar que hi ha
una manifesta desigualtat entre els
comunicats -austríacs i els honstaresas,

relacionats amb l'incident de San Catando, car aquests comunicats no atribueixen la matches direcció a les armes decornisades.-Fabra.

ESCA N DI VIA
LOCK-OUT A ESTOCOLM
Estocelm, 3.-A conseaiiencia de les
diferencies sargides entre patrona i
ohrers per qüestions de sota s'ha declarat un loeut que afecta a 21000
treballadors de dif e rents indústries.-

Fabra.

RALCANS
LA POLITICA EXTERIOR

IUGOSLAVA
Bolgraci, 3.-Durant la discussió del pressupost del ministeri de Negocie Estrabgers,
el ministre del raen ha fea d avant la Coinissió d'EH-senda de
ja Camama, importante electarecions relacionades emb la
patalea exterior de Serbia.
Ha expressat el mirlistre el
'sets desig i el del seu raer.,
d'establ:r relacions amistosa',

amb

A 1928

Editat per Kirby Beard
C.. -Paris-Londres
Models des de. • za'so ptes.
En venda: Furest, Passeig
de Grácia, is i 14; Schilling
Ferran, 23; Sampons, Sanfá Anna, •2 i Cantada, 1; El
Siglo. Rbla. Estudis; Arruga, Ferran,357 Teixidor,
Rda, S. Pere, r6.
Agent gestern a Espanya
F. • FERNANDEZ, Rambla

*

Canaletes, z

Articles pe
per

fcbtografia

Cinema

Üth CONVE

ANUNCIA];

LA PUBLICITAT

duela-lene una tasca que gua-

nye tots els elogie.
El mestre Ezenliar, que concertà i dirigí l'obra, es revela
aletligent
tambe «un
i un perfeele artista. El resPacte itinb que, traelä la partitura i justIssien que
tothora assolf, diuen amb eloqüencia la seva +Mama.
'La presentació fou molt digna, i tot el joc escènic acurat
i harmenic.
Tots els intèrprets foren
ovationats Hargament i cridats
malles vegades a l'eseenari
.
eriepres de cada aele.
Una velllada, en resurta de
les rifle es rcoirden amb gola.
En parlarem ainb mes espai en
la riostra priexinia edieira
MADRID

AMPLIACIO DEL CONSELL
El marqués d'Estella Ita mostrat la

seva satisfacció pel resultat obtingut
arnb les liquidacions de 1927.
En el moment de reunir-se atnb els
sens companys i sense la preséncia
del ministre d'Hisenda, que s'havia
retardat quelcom per trobar-se en el
sen ¿espata oficial en una conieréncia atol, alguns iuncionaris del departament, -el president ha mostrat el se n .
content i ha ciit, segons manifestaciont.
dels ministres, que el resultat total
dels ministres, que el resultat total
dcl ptessupost 9115005 rer.resentava pzr
í Espanya una situació excellent i una
seritable esperaren per a l'estlevenidor.
Encara que no s'ha fet pública la
noticia. sabem que en la primera part
del Cansell a la qu al no ha assistit el

•

UNA BOMBA
EN UNA REDACCIO
Scranton (Pensilvània), 3-En- la
redacció del diari . "Serantor sui," ha
fet explosió una bomba resultant
dues persones amb feries de gravetat.-Fabra.

-""-; -
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EL VOL A L'AFRICA
OCCIDENTAL
• Perpinyie 3. - DOS deis tres
avions de la missió Frou.st-Grama que es dirigeixen a l'Afriea
han surtit aqueat metí de raeraarona. de Ea L'eva p ora amb

--El coronel Lindbergh litaarribat per via aèria prop les tres
datqueste tarda.-Fabra.
¿ERA L'AVIO
DE MES. GRAYSON?
• Post latid, 3. __._ El capità d'urus aerdeta que arriblit atta, procede:lit de Les Antilles, 'tau que
tote els tripulante; del vaixell
sentlren claratnent la nit dril
dia 23 de desembre el soroll
del motor d'un asea i a la poca
estona la caiguda a la mar d'un
cos pesat. No els va esses- possible trobar el rastre da l'epa-

estas empenyorades abans del dia 3 de
gener de 1928 i per l'import de 25
pessetes cada lot.
Eta ministres han aprovat aquesta
iniciativa per unanimitat tense que
es pogués calcular el valor d'aquest
donatiu per mancar en aquell moment
de dades coneretes.
En eis càlculs, el consellers han cregut que la xifra total no arribará a
dos milions de pessetes, si es té en
compte que els loa han d'estar crispenyorats en els Munts de Pietat i en

establiments similars de beneficencia
pública, sense que l'Estat pugui acudir amb els beneficis als establiments
privats de compra-venda mercantil.
El ministre d*Hisenda ha quedas
encarregat de trametre les oportunes instruccions a les provincies,
les quals es consignaran en un Reial
pdecret que pot sortir de mä o dem ä

(Tipus plegable)
Per a mandas: ENABLIMENTS MARAGALL
Petritxol, 5

3;
iä
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CASA. CA.bIELL,AS
SANTA ANNA, 4, BARCELONA
Abans d'adquirir una cambra fotogràfica,
El
visiteu aziucita casa i quedaren convençut
de l'immens assortit de que disposem, de
El
les marques Inés acreditades.
sa

e
El
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nins

petits i risras, trés barates que
T. BENEDIT I Clarls, 66

per

PI

licitaren no ja una situada igual a
la . que temen, sino la n'acensa placa, el mateix treball i fins ele mateixos instruments ainb que abans

treballaven.
El Reja! decret aprovat pel Consell regula els drets a la reposició
i regula lea seves normes.
El Consell ha aprovat un projecte de Decret elaborat pel ple del
Cansen Superior d'Aeronäutica sobre línies aeries de servei postal i
comercial.

aquest pla s'aclareix salines
línies són d'inter è s general i frutilisas pública nacional que s'estableixin per a satisfer les necessitats
de comunicacions räpides entre les
poblar . n-ms espanyoles mes importants, d'unió ami' les Ba'ears i Canäres i d'enllae ami) les líales
aèries internacionda que es considerin probables cap a la nostra fronr 11

tera.
Es declara que la linia aéria adjudicada a una companyia que rebrà

subvenció de l'Estat, el mínimum de
la qual sen ä de 1.500,000 pessetes
i U3/ termini infixim de consignació
de dotze anys, la Societat hanrä de
tenir, almenys, el triple de la sub-

serjúj ;fica . IMia que queda exceptuada totalment del decret es la Companyia Transaéria Colom-SevillaBuenos Aires.
En el pla de línies, les següents;
Madrid-Barcelona; aladrid-València;
Madrid-Corunya; • Madrid-Burgos;
França i Madrid-Portugal amb les
línies complementaries anexes.
La construcció dels torpediners a
que alludeix la nota oficiosa sen carregarà a la Societat Constructora Naval i tindran els mateixos noma
i les mateixes característiques que

els ventas a l'Argentina.
L'import de la construcció s'abonarä amb les aportacions producte de
la venda dels vaixells i per a la dosació i 'armament es votan & un credit
corresponent.
Les obres que es realitzaran al
Teatre Reial sön de substitució i consolidació, car s'han reforçat el ciments
amb 13 metres de contenció.
S'inaugurarà la temporada i despees
es taran ;d'ames obres complementades.

ÇU c KRONE

pessetes.

Demä soriirà cap a Barcelona, per
tal d'aesistir a la inauguraei6 de la

Sevilla Buenos Aires es modificare
algun detall, pera serae que afecti a

l'essencia del projecte.
Denla el cap del Govern esmorzarä amb el rei a la finca anomenada de
"L'as Barrancas".
LES RELACIONS COMERCIALS AMB FRANÇA
- Madrid, 3.-Durant els once primen meses de l'any últitnament amabat, les transaccion s comercia:e franco-espanyolee sumen les xifres seguents:
Vendes d'Espanya a Franca: franca
1.283.132. 000 .
Vendes de Franca a Espanya:
1.33z.233.000 franca.
En igual periodo de l'any 1926 les
operacizins foren:
Vendes: 953.618. 000 francs.
Vendes de Franca a Espanya: frailes
FUNCIONARIS DE LA POLICIA CASTIGATS
Madrid, 3.-EI director general de
Seguretat ha facilitat la següent nota:
Per la Direcció general de Seguretat abs
' disposat severs correctius al
comissari del districte de Chamberi i
a l'inspector que es trobava de servei
el dia que ea va tenir de denunciar
l'intent de robatori que anava a efectuar-se a la cambra lletra D del Pis
quart de la casa número 23. del carrer
de Monteleon.
UN TESTIMONI ES TRENCA
UNA CAMA ARTIFICIAL
Bilbao, 3.-Aquest matt un
individu, el no mdel qual s'ignora, i que havia acudit a l'Audieneia requerir per a deposar
eu tea testimoni a una causa,
ha saeta un accident i ha calgut a terra.
Un cop auxiliat, es queixava
amargament, dient: "Ene sernida que m'he trencat una cama" , i un metge li ha fet un
reconeixement per damunt del
pantalon, i ha diagnosticat la
trata i ira.
Avisee el servei sanitari, se
lisa tra:t1ladat a la Casa de Socors, i I asorpresa dels imfermers ha estat gran quan
reenEir el ferit han vist que la

cama que tenia fracturada era

arlifieial.
Aquesta ocurrencia es e:o/renta amb molla broma.
MORTS AL PIRENEU
Osca, 3. - Comuniquen del
poble d eBenasque que han eslit( trobats morts entre la neu
en A Ideclivi del port, a la part •
francesa, eis joves Ferran SoIones, Angel Armos i Josep Palacios, que dies enrera sortiren
cap a la lira de Louchon. Des
estan junts, i l'altre cadàver Separat a curta .distäncia.
Es practiquen trehalls per a
recollir els tres eadavers per a
practicar l'autòpsia i determinar ta eausa de la mort.
La -dificultat que ofereix el
cerní irapedeix l'accés al Roe
de la triste troballa.
PENATS EVADITS
I CAPTURATS
Tetuan, 3. - Les intervencions militars han tancat el
pas a la zona internacional, advertint al camp i fent-ho pregonar als socos ¡'ea-asió de presos de la presó pública, que

foren tots capturats anit en
intentar passar els paseos obligats per a Internar - se a Tanger.
ELS CONREUS
DE MONTE ARRUIT
Melilla, 3. - giup d'agriculturs propietaria d'aortes M'operes a Melilla han visitat avui
el general Carrasco, per tal de

donar-li compta d'haver adquilit mes de mil hectàrees de terreny prop de Mont Arruit.
Són els primers agricultor,
que es llanÇan a un negoci agrícola en aquest territori dese
pres de la catàstrofe de juliol.

DE L'ESTRANGER
EL VOL A L'AFRICA
OCCIDENTAL FRANCESA
Rabat, 3. - Aquesta tarda, a les
ha aterras en aquest aeròdrom.
un dels avions de la missió Proua
Gama, tripulat pel sergent Lafunacre. - Fabra.
5 . 20,

ELS AVIADORS RECOLLITS
EN ALTA MAR
Gibraltar, 3. - Portats pel vapor
anglès "British Knight", que els recollí en alta mar, anit, a les dotze,
han desembarcas en aquest port els
tripulants d'un aeroplà postal francés que es dirigía a Oran.
Ultra els dits tripulants, ha estat
salvada també la correspondencia.
L'avió, en ésser trobat pel vatxell
angles, et trobava a unes 63 milita
del Cap de Gata, - Fabra.

BESTIES AMB
PELUIX DESINFLABLE

CLINICA DE BEBÉS

fi

líala ahria alemlatya, el ministre de
la Governació i el general Soriano.
El general Martínez Anido anita
després a Tarragona.
En el decret de crearle de la líala

TOTES LES

uw

Gran novetat

Lampee de les Obres es calcula en
tres milicos de

a634.285.000.
Per a donar curs a la iniciativa
e'n quedaran encarregades probablement les juntes de Beneficencia i
una junta especial, composta pel governador de cada prosincia el delegat d'Hisenda, el president de la
Diputació i una autoritat eclesinstica.
Hi ha dubtas en la interpretació
de l'article de la llei de reclutaMent que parla de la reposició -als
tests destins deis individus cridats
a files quan haguessin acabas el
.servei.
Es clar que l'article es refereix als
que ocupen arrees de l'Estat, provincia o municipi i en empreses relacionades amb l'Estat o subvencionades per aquest.
S'havien comes abusos en la interpretació, especialment en les casos d'obrers d'empreses o societats
ja esmentades. car molts d'ells en
sarnas, invocant aquest article, sol-

tenir nacionalitat espanyola i seran
espanyols tambech pilots i alts f u ncionaris i els avions de fabricació
espatiyola.
La Companyia sera controlada per
l'Estat Mitjançant tut delegas del
Govern que tindrä, dret a vot contra els acords perjudicials als interessos de l'Estat.
Cor
n. que hi ha diverses linies actualment en explotació. queden exceptuades del decret pel termini de
vigencia dels contractes, pecó per
un acord adoptas en l'últim Consell
la prórroga deis contractes no podrà
excedir de sis 'Ilesos, amb la qual
cosa les Companyies que actualment
funcionen tindran necescitat d'acudir al concurs general assenyalat pel
nou decret si voten continuar en el

Taules de

bra.

diseca» a Rabat. Faz= escala
a Alacant i a Tänger.
Fel tercer aviú ha sofort unte
lleugera avalen en , emprendre
el vol. Tan aviat cene estigui
npnriat sortirà per a unir-se als
alt res eparells d'expedició.-Fahr a.
Rabat, 3. - Aquesta tarda -a
lea sis l'avió del senyor •Proust
no /anea arribal encara . , Ilorn
cree que Eltaure atrapat la nit
i s'haure. visa. °Migra, a aterrar
pel cenit en algun caen/ i. -Pebre.
EL VOL DE LINDBERGH
PER L'AMERICA CENTRAL
Tegucigalpa, 3 (Honduras).

senyor Calvo Soteto, s'ha acer-dat proprsar al Rel per al ministre d'Hisenda,
la concessió del collar de Cardes III.
Ja present ei senyor Calvo aculo,
el president del Cons-ell ha exposat la
iniciativa de la eommemoraci6 del superàvit amb la redemliciö, per compte
de l'Esta t , de robes, matalassos, Stassades i peces d'as personal que hagin

venció acordada per l'Estat. Tambo
s'estableix que la Companyia ha de

un avió del servei postal francés,
que punta remolcas cap a Gibraltar.
Els dos aviadora están boas. - Fa-

Ha afegit que el contarte diplentette eetablert amb Alhänia
perfectament correcte i que
les negneiacions en cura ande
Bulgària tendeixen a l'aprenda
nutei0 de' Bulgäria 1 Serbia.
Els palsos balcànics han
d'arranjar nUrel qüestiene-ha 1. real.

senyors Roseevoenge, Seydel,
Schutzendorff i Wiedemann,
que • presentaren un conjunt
i feseta indevi-

•>1->a-aem. o+4<-3exeeseeeeieo-04eeeeeeeeeeeeeee-e4->&04"

AVIACIÓ
telegràfica hongaresa, pat completar la UN AVIO POSTAL FRANCES
RECOLLIT EN ALTA MAR
seva primera informació coi-dimites
que, secans la fulla de ruta, lloc fiLondres, e. - Al "Morrena Post"
nal del comboi era Varsóvia. El tr à n- tli telegrafien de Gibraltar que un vaisit havia d'efectuar-se pel territori
xell angles ha recollit en alta mar
hongares.

LICEU
" EL RAPTE DEI. SERRELL "
L'estrena a la riostra crutat
sraquesta deliciosa apera cal-nuca de Mozart tengue An ll
passada un èxit magnIfie.
Es veritat que ens arriba
tard, i dol haver de publicat'
apresta confeseió: fa IfieS
segle i mig que l'obra era estrenada a Viena. Mes podena
dir que ens ha arrihat anth lotes les honors 1 que lia tel
aquí una entrada triomfal. Des
dels premorir números de la
partitura el ,Iseni de Mozart
s'Imposit o'reeistiblernent a tot
l'auditori. L'inter è s, en aquesta
obra, es concentra gairebe exclusivatnent en la múeica, que
té una meravellosa força
seducció i és sempre de la mes
•
pura qualitat.
La •interpretac,i6 Ion excellent en tots els seus aspectos.
Debutaren els artistas alemanys
senyores Jota i Schellenberg

DE

MES FORCES NORDAMERICANES A NICARAGUA
.WaFleingion. 3 -Avui han rébut dos
batallons ije fusellers marina ordre de
traslladar-se a Nicaragua, para prendre part a les operacions contra cl
general Sandino.-Fabra'.

Fabrs.

Reis

EMIMINBMIIMIDOMM•efflnennrs

ANIERICA LLATINA

compte que solarrnnt durant les fes•
tes de Nadal, han mort a Nova York
trenta sis persones a conseeeencia
d'haver begut alcohol mennetzinat.-,

DE BARCELONA

LES NEDADORES
DE L'ESTRET DE GIBRALTAR

LA INTERVENCIO NORDAMERICANA A NICARAGUA
Mar-llegue, avions de
la Marista nordarnericana bornbardejaren ahir les forces rebels de Nicarägua, que operen
sota ei comandament del general Sandino, cep cle les trepes
irregulars, les spials fa poca
¿les que ea un tiroteig sostingut amb les forces nordamericanes d'ocupeciú els hi causaren cinc morts '
Segons sembla, en l'expedield de eättfig qué han porta t a
cap lee Torees nordamericanes,
han causat melles vfetimes entre la poblada niearagüenea.--

ESTATS UNITS
LES CONSEQÜENCIES
DE LA LLEI SECA
Nova "York, 3. 9„ La Premsa

DARRERA HORA

5 PESSETES
3, Bisbe,

A
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Obnec res , 4 dr gener de 1928
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.‘DIO BARCELONA, 355, 8 M.

213 -

A les 11 del mati: Campanades hoà ries de la Catedral. Nota del Seri Meteorolk,r ic de la Diputació Proncial de Barcelona. Estat del temps
Europa i a Espanya. Previsió del
ocps al NE. d'Espanya, a la mar i a
cj mies aéries.
13 '33 a 14 .45: Emissio de sometanTrio Iberia, discos de gramola i

VALENCIA - 213

'111M11111111ilil i81111911111119111111111191111111111111311111113111811111111118111111111111111118111111111111111111111111111111811111111111111111M

Filbrica de Moneders, Carteres, Rellotgeres, Joiers,

GRANS MAGATZEMS

ÐJIMIJINS

iii

t;:cions.
Obertura de l'estad& Ernts,:, espzeial composta d'obres mnsicals
()unitet Radio, discos selectes de
i recitacions variades.
13.00: Cotitzacions dels mercats inerpacionals i canvi de valors.
ta lo: Ei Quintet Radio interpreta rl: (fox.), Bi G. de Silva ;
-El puna° de rosas" (selecció), R.
Capi ; "La costurera" (dansa ameriura). A Cotú; "De revetlla" (xotisl,
O. Worsley; "Manolo" (vals), E.
Waldteufel.
19'00: Tancament de l'estació.
2030: Gasse setmanal del curs dc
Gramàtica castellana, a càrrec de la
renattenada Academia Cots, pc1 professor senyor Santano.
cl'oo: Campanades horades de la
CatectraL Nota del Servei Meteorolós'e de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
epanya. Previsió del temps al NE.
d'Espanya, a la mar i a les rutes

REIS

leapses per a tabac. etc.

l

.4444444444444444444444¿
El millor present
per a Reis

Un selector BABY

30

pessetes

Y aparen de galena perfecte

FEM
Ni
126, Batmes, 126
2105: Cotitzations de valors i moredes. Darreres noticies.
21 . 10: El Quintet Rá.dio interpretara: "Poeta i camperol" (obertura), F.
Suppe; "Cheritza" (vals vienes), de
Brean, Ford i Ribó.
2120: Sessió poética dedicada a
rhivern. Poesies dels notables portes
kr.toni Machado, Francesz Villaespe<a, Ernest Mario, German Berdiales,
1",,,h,m Darlo i Rosa de Chevarria, re
per l'actor senyor Francesc-c.rdes

Y

21 . 45: El Quintet Ràdio interpretaco3turera" (dansa americana),
Vaya postin !" (xotis), N.
(marxa), L. Mignard.
Táncament de mercats.
El tenor Vicenta nuelart
"La partida", Alvarez;

(racconto), Puccini ;
(romansa acte primer., Puc.
rol -Don Juan de Serrallonga" (rormn,a), E. Morera.
2'33: La sopran Maria Teresa
González interpretará: "Campanar nerat", J. Zarnacois; "La nena jugava",
F. Longás; "Romansa sense paraules"
E. Toldrä; "Rosa", J. Pahissa.
23 l 00: Tancament de l'estació.

ALMENTADORS

l

per a filament

p aca; millors
encara que els
acumuladora

Willard

Auto-Electricitat, Dipulació, 234
RADIO CATALANA, 462 m.

B

21'00 : Butlletí meteorolOgic dc Catalunya. Cotitzacions de la Borsa de
arcelona. Sants del dia. Crònica d'art,
e 2Ports i modes.
Acte de concert: El duct còmic "Los
V illasiur, J. Ribes Igual (tenor), OrtrJestra Ràdio Catalana.
Programa del duet "Los Villasiur :
"Charla cOmica", Villaescusa; "Mità
Y mitä", Camprubi; "Escena campesia", Villaescusa; "Música celestial
6;itrena), Tavina; "La firairc" Campí; "Cuentos y chistes", Villaescu"Un tío castizo", Montenezro.
Programa del senyor. Ribes Igual:

nrub
a;

"Alborada", Alvarez; "A un beso",
Ach: "Por una mujer", Lambcrt ;
"El luthped del Sevillano", Guerre-o •

endins", Apelles Mestrcs.
Programa de l'Orquestra Radio Ca-

t a l lna:

'Da" (ortestep). Ccpcda;

"Plum d'azur", Volpatti; "Clair matin", G. Marie; "Glockenserenade",
K ockert; "Aires regionales", Planfis;
" argaritas" (fox), Dernon: "Ecos
de harem" (eapritxo oriental), C. Vila; "Gratin Maritza" (fantasia).

M

pos

E almann; "Almeria" (
Belmontc.
Tala-nrnent de l'estaci
ó

Polseres pell

ea

de

ül9

V

iftuxr.mt.s ENTrtATS
apor espanyol "Sagunto",

ainb càrrega g.rneral i 38 pasRalg ers, de Cartagena.
Vapor espanyol "flellver",
atnb c àrrega general i 35 pasRalg ers. de Malt6.
Vaper esvanyol "Rey Jai!"
tunb eisirersa general i
pa2satgers, de Palma.

des de

3 NOS, - Illihna a
moda

llena

• Marcs per a retrats Punts i cobertes
per a llibres, etc.
en el sea
El Casa

Treballs fencürrec

especialilzada

muuaauuuuuIaa
Vapor espanyol "Cabo Cullera", amb cärrega general, de
Gijon.
Vapor espanyol "Torres y
Bages", ara]) cärrega general,
de Cardiff.
Vapor Iltuanés "Emrny", amb
carbó, de Newseastle.
Vapor suec 'València", amb
càrrega general, de Goterbog.
Vapor suec "Liana", arnb
cärrega general, de Sudvall.
Vapor espanyol "Durango",
amb carbó, de Cardiff.
Vapor espanyol "Deva", amb
carbó, d'Avilés.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor holandés "31erope",
amb tränsit, cap a Genova.
Vapor americä "West Chatala", amb trànsit, cap a Valéncia.
Vapor alemany "Cartagena",
amb carrega genzral, cap a
Bonita.
Vapor espanyol "Cabo Cunera", amb càrrega general, cap
a Marsella.
Vapor noruec "Argen", amb
cärrega general, cap a Génova.
Vapor espanyol "Rey Jaime I", arnb càrrega general,
cap a Palma.
Vapor espanyol "Bellver",
amb cärrega general, cap a

Eivissa.
PROCEDENCIES BRUTES
Segons telegrama rebut a
l'Estació Sanitària del nostre
port, de la Direcció General de
Sanitat, fins a nova ordre es
consideraran brutes, per cólera,
les procedències de Bangkok,
Canton, Haipong, Rangoon 1
Singapoore; per pesta, les
d'Alexandria, Bassein, Bangkok,
Guaiaquil, Rangoon, Singapoore i Saigon, i per febre groga,
les de Dakar.
EL TRAFED MARITIM A ROSES
Durant rally 1927, entraren
al port. de Roses un total de
GO vaixells, dels quals 25 eren
•.apors i 33 velers, 55 d'espa-
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Joguines de totes classes i qualitats,
àdhuc les últimes novetats de l‘any

SULFOPILOL
Remei cientific
contra la calvicie

11111“111M111111111111
MRF.Bt tots els calbs no «ni per la seborrea, aquesta hipersecreci6 del cap,
G que es manifesta amb l'aparició
de la
caspa. La seborrea és el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre especific contra la seborrea que el sobe. I no es coneix mes que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, donci, un producte empíric, casolà, o de perfumeria, preparar sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en kit.mules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
1s l'únic remei que li aconsellerä el seu mete, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitarà la caiguda de/ cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrä, demés, sempre
i perfectament el caben net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i li faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
En centres

d'espectlIcs,alpren de 7'50 pis.

Llapis, pintures i articks per a coMegials - Articles
per a esports - Mobles de totes classe, propis per a
nens i per a presents - Capetes impermeabes - Objectes
d'Art de totes classes - Antiguitats
Marroquineria
Bisuteria Parai2iles Estoigs de perfumerb, manicura, etc. - Rellotgeria, joieria i argenteria
Tapissos Lämpares itot allò que desitgeu

ho trobareu en aquests MAGATZEMS

preus sense comptünciall
Cal que

us convenceu abans

de comprar
hattee-e4+040+44444.7

OLIS MINERALS D'ALTA QUAL1TAT PER

AU-

MAQUINARIA GENERAL
I
C. Rosal Casamítiana -:- Ronda ae sant Para, 21 -:- l e191.1013 S.

TOMOBILS. MOTORS 1

nyols i cinc d'estrangers.
OPOSICIONS PER A PRAOTIC,
DESERTES
Han quedat desertes les oposicions que havien de celebrarse ahin al mati a la Comandància de Marina, per a cubrir una
plaea de präclie, vacant al port
de Cadaqués, per no haver-se
presentat cap aspirant.

inureis Mmssitich
DEMANDES DE TREBALL
per a encarreaat o
JOVEdPa'oferolx
a soci industrtat per a
generes de punt dins o ("ora
mas

13areelwia. Ese/Idee •
TAT núm. 3800.

(le

LA PU/M/C&

VENDES
e cabele, oesald lot acer, de.;
CAixE O de 150 >meces. Mallorca,
numero 125, interier.

Reis: WONDER

la In/11w IdelcIrda. Mallorca, 21,9,
metal Passeig de Gracia.

1LOGUERS
siTGEs

rewiNeNT m 141nm,,

nostra grandiosa Exposició de Joguines i Articles per a
Presents, que ocupa
tres pisos complets

Visiteu la

'orada Uhivern. 5.0 An0, .338, prInier, segrona.

LOCAL

probt per a estudi de pintor o eseultor. "mole, 46.

DIVERSOS
lellities

deis

hrontwis

aletee mmerlal/eta 1 , 01411/13CH 1 ROURA.
Corts catalanes. Mimen, 11114.

MALALTIES DE LA PELL

Vies mtnarles. Merma sezuala. FAIMI1
r13 0111 Metro emeraallala. atabla osmiaus& natal» ti.

Ins ,-0.4 os 1 :4 elaWeiTATe

sigui que aprecies els talents del príncep Andreu, sigui que li

sembles neeessari conquistar-lo, posava davant per raonar-hi sense
eap partit pres, amb calma. Usava amb ell aquell afalac fi, servit
per un aplom extraordinari, que consisteix a reconèixer tàcitament
que el vostre interlocutor es l'únic que, com v6s mateix, pot cotoprendre tota la ximpleria de tots els altres i el seny i la profunditat
de les vostres pròpies idees.
En la llarga conversa del dimecres al vespre, Speransky li repetí moltes vegades: "Nosaltres que ens interessem per tot alter que
surt del nivel! ordinari, de la rutina..." o, amb una rialleta : "Per?,
nosaltres volem que els Ilops siguin saciats i les ovelles salvades..."
o: "Ells no ho poden comprendre,,." i sempre amb una expressió
que volia dir: "Nosaltres, vós i jo, sabem quó aún ells i qué som
nosaltres".
Aquesta primera llarga conversa amb Speransky no féu sinó
augmentar el sentiment que hada experimentat la primera vegada
de parlar-Id. Ili veis un borne raonable, un pensador profund, un
gran esperit, arribat al poder per la seva energia, que utilitzava
exelusivament en Iré de Rússia. Als ulls del príncep Andreu, Speranalry era precisament l'home que ell volia ésser, l'home que
explica amb raonament tots els fenòmens de la vida, que només
troba important tot el que es pot raonar i que pot aplicar tota la
mesura de la raó.
En 1 'exposició de Speransky tot semblava tan senzill, tan dar,
que el princep Andreu, malgrat el desig de enntradir-lo, cada vegada
acabava d'acord amb ell. Si el contradeia i hi discutía era simplement perquè volia ésser independent i no sotmetre's completament
a les opinions de Speransky. Tot ho trobava bé, però una cosa el
mortifieava: la mirada freda, glacial, que no deixava entrar a Vänima de Speransky, i la mó. blanca, ¡lonja, que el prineep Andreu
mirara involuntàriament, tal com ordinàriament un hom mira les
malas dels homes que tenen el poder. Agua esguard glaçat i aquella
mil tova el molestaven, sense saber per qué. Encara se sentia desagradablement sorprès pel gran desdeny per als honres que observava
en Speransky i per la diversitat de provee que retreia per apuntalar les seves opinions. Usava tots ela procediments de raonament,
tret la comparaci
ó, i segons semblava al primen Andreu, oassava
amb massa atreviment del» uns als alees.

GUERRA /
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1E39

—El vostre pare, unlome d 'alt re temps, és evidentment superior
als nostres contemporanis que malparlen tant d'aquesta disposiciö
que simplement restableix la justicia natural.
—No obstant, a mi era sembla que hi ha alguna cosa de positiu
en aquests blasmes—digué el princep Andreu, proeurant combatre la influencia de Speranski, que ja eomeneava de sentir. Li era
desagradable estar d'acord amb ell en totes les qüestions: volia
eontradir-lo.
El princep Andreu, que ordinäriament parlava fi-anees, i el
parlava be, sentia que s'expressava amb dificultat parlant amb
Speranski. Estava massa preocupat en observar la persona de
Villustre borne d'Estat.
—S6n motius d'ambició personal, potser — digné poc a peo
Speranski.
també una mica per l'Estat.
—Quó voleu dir? — preguntà Speranski abaixant els ulls lentanient.
—Sóc admirador de Montesquieu i la seva idea que el principi
de les monarquies 65 l'honor, em sembla incontestable. Certs drets
i privilegia de la noblesa em sembla que sé/1 mitjans per a sostenie
aquest sentiment.
El somriure desaparegué del rostre pällid de Speranski i la seva
fesomia hi guanyà molt. La idea del prineep Andreu li semblà
curiosa, segurament.
—Si agafeu la qüestió des d'aquest punt de vista... -- eomeneä
pronunciant el francès amb dificultat i parlant Inés lentament que
en rus, però sempre amb una calma absoluta. Digné que l'honor no
pot ésser sostingut pels privilegis noibles a la marxa del servei ; que
l'honor pot tenir dos signifieats: o una eoneepció negativa, l'abstenció d'un acto dolent, o la font d'aquella ambició que aspira a
obtenir les aprovacions i les recompenses degudes a tal abstenci6. Les
seves deduccions eren breus, senzilles i elares. La instituei6 que soshi
aquest honor, la font d'emulad& és la institució semblant a la de
la liegi6 d'honor del gran emperador Napole6, que no solament
no perjudica sitió que ajuda l'èxit del servei. Això no és un privilegi de casta o de cort.
—No ho diseuteixo pas, però no es pot negar que nels privilegia
de la cort no hagin assolit el mateix fi—digné el príneep Andreu.
Cada cortita ea oren obligat a sostenir dignament la seva situació.

Dimecres, 4 de gener de I

LA PUBLICITAI
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EX_POSICIO 11 A. TICLES PE ALS RE

Invitem a visita' els
9
nostres aparaders amb la
1 quedaren convençuts que la mira Casa és la Inés ben assortida de PRESENTS PER ALS REIS

Bastons i Carteres, Petaques de pell i de plata
Para:gües de senyora i de senyor
Bosses i Carteres senyora
Articles de fumador, els més nous, des de . BoquiCorbates de dibuixos exclusius
Encenedors automàtics
Mocadors i Bufandes de seCla
Bisuteria fina de senyora
lles fins a Taules de fumador: veritables novetats
Bates i Batins de seda i de llana, Sueters i Pullovers, i les NOSTRES ACREDITADISSIMES NINES

Bronzes Marbres Antiguitats

"Cc

heilles" de flors a l'estil de Nfça, Reclam, a 5 pessetes

TEATRES

TEME CHALA
NOVETATS
alee 5. L'obra d'En GUImer"
Preu popular.
MAR I GEL
Protagonistes: 3. Tapies 1 MartOrL
Nit: JOVENTUT JORDIANA;
MAR I CEL
MADAME INUNDETA
(Robee et chapease)

Demä, tarda.,
ELS PASTORETS
aMb l'arribada dels Sants Ad-5,
que obsequiaran els nens 1 nenes
que &sale:tren a l'espectaele.
Sardanes, cuplets, sorprenent 'pi/tecle Magninc pessebre.
Nit: TERTULIA CATALANISTA

Gran

Teatre del Liceu

Avut, 34 de ProplettiT 1 abonament, a les nou: Primera representad() de l'bpera en quatre actes LA GIOCONDA, pels
célebres artistes senyores Poll
Randaccio i Zlnettl, senvors
Lindl, Granforte I Vols.—De:1M,
nO hi haurà fundó. — Divendres, tarda, LA GIOCONDA. —
Dissabte, EL. CAVALLER DE LA

444114954444444

tilassaigin

Gran ownpanyle de sereuela del
"Teatro Llrico Nacional"
Avul, dIzneeres, tarda, a tres quena
de clac. I nit, a tres quarts de deu, la
Jota musical del mestre VIVES

La gran creació de Carme BORI.

LA VILLANA
L'exit deis gran3 txits. Darreres representacions d'aquesta araninosa obra.

04441444~344-044444~ooffl
eb

TEATRE BARCELONA t
Companyia de comedia
Aurora Redondo
Valerià León

TEATRE COMIC

LOS EXTREMEÑOS
SE TOCAN
.- Demà, dijous, DENEFICI DE VALERIA LEON,
tarda i nit, La venganza de
don Mendo. — Dissabte, be
nefici d'Aurora Redondo, El
niño de oro.

50

representació de la grandiosa revista
d'èxit creixent,

EUREKA
L'espectacle de Pelearte, de la ramos!.

tat, els grana artistes, les dones maques.
Triomf de TARARIRA ET FREDOFF.
LES 818TER8 G... ANSELM FERNANDEZ
I teta la companyle.
110 ARTISTES, 110
Weedeventment sensacional del sede
EMOC20 : MISTERI • TRAGEDIA
El, famós I desconcort.ant

16444444 1 404+0•444+04444444
Teatre

DERVITICE

FRERES
11111111111111111111111111111111

Claris, 43

AUTOMANO
1928
MODEL

Darrer perfecolonament de le casa
124ASSA1ONE FRIERES
Vieiteu-noe i us g eollitarem tata

mena de dedeo

1

detalle

Rotllos a 5 pessetes

Teatre Català - NOVETATS
Demä, nit: TERTULIA CATALANISTA
MAR 1 CEL

I

MANDARE MUNDETA

Es despatren vals: Rellotgerla Mullor,
Develada de la Frene, 8, teieton 3629 A.
I Capellerla Gil/. Hospital. 16.
Durant els entreactes es renovaran
les localitats a l'AdmInIstrael6 del teatre

mahornetä

amb els seus terr/bles exporim o nts, superiors ala deis fakir! Indio. HeUt ac/
les inexplicables experiencI n s
Q,,:a sa
sotrnetre AZIZ: Ea clavare un punyal
al cap a cope de maese :: Ea clavar: un
punyal el plt
Perforada de la Vengue
Amb una bala de ferro al y ermen es
tour:: dos ous damunt la 'lengua il E.
farä clavar en una fuete
Els que patelittn inatallies iiervloses,
sobretot els cardiaco, han (liebsionir-Se
de veure AZIZ, que trnballara un top
acabada la REVISTA, per tal que les
persones Impresslonablo s no es vegla
obligades a presenciar ri3 terr • n/ ,, s experimenta. El dervitre numés treballarä
un cop al ME en les fundió de nie, per
la intensitat del Sea eafore. 10 tinlques
funciOns. III ha servel especial de metges 1 infermeres per a assistir als seddenlat.
Bid/Les/ e s e 5 ptes. Relente numeres a E
Denla, larda 1 cid: EUREKA
1 PlinprestiOnars:

Nit, a tres qua: u de cleu

CONSOL HIDALGO, HARRY WILLE,
SETTY ROWLAND, NICOLAEVA at
RENOFF, PEP VINYES, ROSER
FERRER, CONCEPCIO GARZON,
P0',ISSINET, RAFAEL Dill, 1101NLAND, MANUEL MURCIA I JOSEP
TORRES
150 dones Internaolonals de con-

Un milionari del Putxet

Dema, a ricei falaris dc chic de la tarda:

ELS PASTORETS GARROFA I PALLANGA

Arribada sumptuosa de la comitiva de
SS. 5151. els REIS MAGICS
Tots els nens 1 nenes seran obsequies.
Nit, a les 9.2n, TERTULIA CATALANA

Juntl
Denla, dijous, tarda, I lotes les
tardes. Matinée a pro» popular*:

MAR I CEL
1 GENT DU FABRICA
Divendres, 5 dos quaris tic quatre:
ELS PASTORETS

ALLELUIA

airub assIstenela lets Iteis Maalcs.
A les sis de la larda:

NIT, I TOTES I.ES NITS,

1 ESTANQUERETA MACA
Nit, a les 10:

Ea desPaixen localltats amb deu
Mes d'en/MI/lacha.
ga equeet teatro hl he aaler10•16

ALLELUIAl

LA PlifiTAIRE

UN MILIONARI DEL PUTKET
Ola 11 vinent, Estrona ute T'ESTIMO,

AZIZ

comedia d'En Honre.

1

LsOetecCió a tote ele leuda
A yul, dimecres. Eilt de la bella pelilcula marca EMELKA

PARADIS DE LA CINEMATOGRAFIA : ORQUESTRINA SU«
Avui, dimecres, selectos estren“s: La formosa i alegre comedia "Procine" EL SOLDAT, interpretació del rei de la rialla
Larry Semon "Tornaset"; El cel a la torra, superproducció
"Metro-Goldwyn", per Conrat Nagel; Un bany turc, molt còmica; Revista Paramount. — Nota: Avni es despatxen bu-

Avtd, dimecres. Tarda, a les 430;
Nit, a les 30:
Succés Sor011i5s: RUSSIA, darrera
creació de Wladtmir Gaidarov.
Eilt del rel de la rialla, favorit
del nostre
— CASTEX —
Debut de EUGENIA FERNANDEZ,
bailarina espanyola.
La genial vedette do /a canee/ espanyola,
ELVIRA DE AMAYA
Amb repertorl nou.
AVIAT: ANIALIA DE 1SAURA

ALLELUIAI
prenent-hi part els artIstes

1

TELEFON A 38

4444444444444.44•4441~
•

t
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taques numerados per a la sessió especial de 6 a 8 de divendres, diada dels Reis. — Dissabte, estrena de L'ESTUDIANT NOVELL, creació cómica d'HAROLD LLOYD.

CINEMES

TIVOLI

El Saló de lee grana «dudase
Local reformaa l dotat de tot 00:1Nombroaa orfort I Calefacció

COLISEVe

questra sota la direcció del mete.
tic Dotros-Vila

EI millor espectacle
del món

BEN-HUR
de la Metro Gol-

(Produccid cizn
dvvyn Mayer)
Preferencia (butaques pan I arelateatre), 3 Pies. General (butaques pis 1), r ws. 1'25.
TANT LA PROIECCIO DE LA TARDA COM LA DE LA NIT, COMENI ÇARAN RESPECTIVAMENT A LES
CINC I A LES DEU, I AMB LA
PROJECCIO DE. BEN-HUR.
Avul, de sis a vult, cOmeneara el
despatx de localltats per a la numerada de les sis del Die, de Rels.
illrinegiiver41441+61/411iirt

mestre Blay Net

AVUI. Dues ESTRENES
LARRY SENON (Tomaset)
en
EL SOLDAT

(Supercomedia Pr ocine)
Rende Adorée

Johnny Hines

en
EL OEL. A LA TERRA

(Metro-Goldwyn)

CATALANA
BALO PER A BAI1QUETS

4be44eree1eeeeeee6~~
Monumental :-: Pedro
Wolefria :- : Excelsior
Avui, dimecres. uitim ata de La madama Duharr Y, Per Marta Corda;
El capitä Pare Martel, per 51adge
Bel/amy; Quan una dona estima,
per Mac Busch; Autos • mide, ehmira: Magazine Metro, resista.
Dema. diJOus, estrenes: Gent de
guante, Fox, per Qeorge O'Brilen I
Edmund LOwe; Cabrita que tire
al monte, basada en la comedia deis
gernians Quintero; Un mleeatge eecret, I d'altres.
44+94114.30-b-v4eltlervys

1
Al principi de la seva estada a Petersburg, el prineep Andreu
sentí que les idees elaborados en la seva vida solitària quedaven
totalment enfosquides per les petites obligacions que l'atuïen.
Al vespre, en tornar a casa seva, apuntava en un carnet les
quatre o cinc visites o entrevistes obligatòries a hores fixes. El mecanisme de la vida, la disposició (lel dia per arribar a tempt3 a tot
arreu, se n'hi enduia la major part de l'energia i fins de l'existència. No feia res, no pensava en res i ni tenia temps per fer-ho. Només
expressava, i ho feia amb èxit, allò que havia arribat a elaborar en
el seu esperit, al camp.
De vegades observava amb disgust que repetia les mateixes
coses, el mateix, en reunions diferents; però tenia els dies tan ocupats que no tenia temps de dir-se que no pensava en res.
El dimecres segiient Speransky robé Bolkonski a soles a casa
.Seva, hi parlà llargament, i, igual que en la primera conversa a casa
Kotxubei, Ii produl una gran impressió.
El príncep Andreu tenia per éssers despreciables i nuls una
quantitat tan gran de persones, tenia tal afany de trobar l'ideal
vivent d'aquella perfecció a qué aspirava, que fäeilment cregué,
que en Speransky havia trobat l'ideal de l'home assenyat i virtu6s.
Si Speranalcy hagués estat del mateix brae, del mateix nivell
moral i hagués tingut la mateixa edueaci6 que el príncep Andreu,
aviat Ii hauria trobat els costats febles, humana, no heroica, però
aquell esperit lògic, estrany per a ell, li inspirava tant més de
respecte cofa menys enterament el coneixia. Altrament Speransky,

Cinema Princesa
Via Laietara, número 14

Sempre colossals program
Avui, dimecres: La reina de
moda, extraordinària cinta

gran luxe, per Esther Raid
Assegurança contra l'amor,
Laura La Plante i Toni Moor

Revista Paramount; El ret
ge de Coco, còmica dc dib
xos; No juguis amb l'arn
preciós fi lm, per Jacqueline
pan, —

Dijous, cinc grans

litillEM1A

110A

ARGENTINA 7, 11011AI1 311S PA

'vol. roag rne p ro g rama. Filmo cl
traordinarts: t'INCA ALEGRIA,
genial artista de la risita liare
I Lloyd (E11, Parafinen/ni; En el d
sera blane, por l'ir:t a l] ren: ro s I',
RIN-TIN-TIN; °MIMES SnglSTRE
intens drama, pe./ John Gt;beri
PARAMOUNT-RZVISTA NB171. 77
1 KOKO, POLICIA. p,rtanYent
TINTER MAGIC.
Demä, canvi de programa. Ora.
estrenes: LES DONES MANEN, p
Jacqueline Logan; PEL FILL,

Fábrica de

ESPARTERIA, 6-VIDELERL4, 18
Taléfrm 1378 A.

Nr1

presumir.

00811CA
i REVISTA PARAMOUNT

MENJARS A LA

—Per?) v6s no us en haveu volgut aprofitar, princep—digu6
Speranski mostrant amb el seu somriure que desitjava acabar amb
una gentilesa una discussió incòmoda per al seu interlocutor. Si
dimeeres em Un l'honor de venir a casa me y a— afegí, com que ja
haur6 parlat amb Magnitzki, us podr6 comunicar alguna cosa d'interès, i sempre serà un plaer per a mi parlar amb vós de diversos
Assumptes.
Clogué els ulls, saludà i, a la francesa, cense dir adéusiau,
procurant de pasear desapercebut, sortl del saló.

mics que paseen, Per yo

Orquestra dirigida pel

FONDA SIMON

IrCILLET 6 DE "LA PVIrLYCITÁT"

dirnecres: Al da
blanc, Mater dolorcsa, Els

trenes.

AVUI, I CADA DIA
Tarda, a lee 5 — Nit, • lee 10

a
190

General, o'ao i Preferencia, o%

General, cfao i Preferencia, deo

TRIOMF, MARINA I N

COLISEU DE LES VARIETATS
Empresa Vilaseca I Ledesma S. A.

FIDELITAT
GRAND FARDACCIO

REINA VICTORIA SALO MIR1A

CAPITOL CINEMA

»999

Avut , dimecres, 4 de gener, a les
4 ZO do la tarda, en
MATINEE POPULAR
BUTAQUES PLATEA A 3 PTES.
I a les 945 del vespre,
seiee i. fri tic quadros de la revista
CHARIVARI 1 73 1 74 representaclonS del super-esperiacie

Prefer ència. o'6o
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TEATRE GOYA

mg444.4444.444444444444444
/TEATRE NOU

Especia!, o'3o I

Magistral interpretació dele celebres artistes Lit DegOver l Goesta
.17 jo,ep
A .AP197
TA L, GcoOm
s, I. c, is REEleljnISa TD
VULTIM TESTIMONI, per Isabel Els om 1 Jalan flamillon; DEETIQ„ OHEID
De vuit a doe quarts de deu. DOMAR al Patbe-Palace. UNA NIT A ROMA. per Laurette Te/a/7 1 ToM MOMO
Dissabte vinent: ESTRENA de la produccid nacional RAÇ A

•
▪

TOTS DOS FILMS A LA SESSIO DE LA
TARDA I A LA SESSIO DE 1.5.
lns moda 1 MI: Batu q ues de primera
claus,: 150 pensetea. Butaques segona
desee, 1 paseata. Entrada general, OSO.

oe4.1~1~~4444,44**

PATHE-PALACE

LA BELLA NUA

CASANOVA

I.a meras-ella de les meravelles, el millar aim espectacular, la inagnIllea Interpreiació de
IVAN mosiGUKIN
La mes grandiosa evocacha de lea aventures del celebre D. JOAN DE VENECIA.

Primera octeto:
Companyla
Maria Vila. Primera actora: Da yl i Holla

AZIZ

DERV 1 TER

Català Romea

▪
al
N

NO1 O NOIA?

Seca,

DIrecci6 artística: MANUEL SUGRANYES
Avul. a tres quarts de deu de la nit,

CINEMA ,

Proa merme: cer

La deliciosa comedia moderna, dedt.

Avui, dimecres, tarda, a
un quart de sis, i nit, a un
quart d'onze: L'opereta sonse música en un pròleg i
tres actes, de Pere Muñoz

•

MAR I CEL

Mme. Mundee (Robes et eltapeaux)
Divendres, a dos quarts de [Rumie:
[1. 8 PA 8 TORETS
d'En Jorp M. Folch 1 Torres
A les sis:
ELE PlUITORETS
amb els Santa Reta, amb presenta
als menuts.
•
Nlt, a les den:
Totboin a T'ore amb l'obra en mig ue Enes, CEO Pous 1 Pages,
EN JOAN BONHOIIIE
ES desplaza • Comptacturla.

NOI O NOIA?

Ferrer. — Aviat, preskntació del
gran tenor divo Pare Lafuente.

▪ PATHE-

PIADA DELS REIS, DIVENDRES, 6
Nit, a lee 10
Tarda, a les 4
GRANDIOS PROGRAMA
DUES MAGNIFIQUES PELLICULES

TEATRE ELDORADO

ROSA. Debut dels cèlebres artIsles senyores Huesa, Born i

siblUällIBE1111111111011111114111111111111115rialliMRZBIgliAillEtLUIEBBIIIIISIRMIC91RZEBBIairall«ir

OLYMPIA

ELS ESPECTACLES
as

4.95444444+6+0444.644-54-

34«9•21-3-frelelhffleee-.5e-,.

•44444449+99449+.9e**k

reiäfan A 4592

SPLIIIIII C1131 1 C111111 CID
C. de Goal. 217 A. T'otro, 58
Avui, dimecres, grandiós programa: Noticiar, Fox; A través
de la frontera; Esplgoiant I sense reme El muní de la glòria,

gran producció Paramount, per
Monte Blue, i estrena de la monumental selecció "Optima" del
programa Vilaseca i Ledesma

L'EMIR RAM
pels famosos artistes del cinema Liane Haid i \Vladimir Gaidarov.

Pautes

Ceräntic!

Ra¡cles deVeléncial art!.
(lesna ccnstrucció

Casimir Vicens
1)0sPatat Tallero, 72
Toleren A.

ri.brloat earrer Benavent
prop de la Traveseen*
Sano).

BARCELONA
1 1 n11•nnnn•"

DINER

per Joies, gèneres I divo

ALTA

TAXA

Rambla dels Caputxins, 30, en
Es venen tota mena de jo
a la botiga
11•MMIlnMk.

ADVERTIMENT
Prenuern a tole els nostres
oomunicanta que. en Lemetre'ns solts p er a ésser
publicats, acreditin i l ur
personalitat mitjançant un
segell o signatura l el doInloill de l'entltat o Dartleular t'I terara :t ata

ARISTOCRÁTICS KURSAAL 1 SALO CATALUNYA
Ele predilectos do famIllee oIstiogIdos
Orquestres: JOVER i TORRENTS

18.
1 Alud, dimecres. Insuperable programa: REPORTATGE GRAF1C NUMERO
gran ball de l'emoclonant clnedrarna L'ASSALT DE L'EXPRESS, pel popular
artista MONTE BLUE; FENT DE PARAIGUER (cOmicat, 1 ein sena igual

de la magnifica no/ella d'amor LA SIRENA DE PARIS, pe/s grana amistes
CONWAY TE.ARLE I DOROTHY MC RAIL; tastuosa presentad&
a
I !mil, de sis a vult de la larda, es despatxaran butaques numerarles per
la sesstd especial de divendres. Festititat dels Santa Beis.
a
1
Le
Radlomen
La
dama
atrevida
DUssabte vinent, dues estrenes selectes,

pimeeres, 4 de gener de 1928
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ALITA"

CONC11

E

URALITA, S. A., obre un concurs Iliure per tal
de recollir una assortida col•ecció d'anuncis dels seus
productes, del tipus "manxeta", que insereix a les
capçaleres d'alguns diaris, en forma de frases de reclam,
"acudits", il•ustrats o no, "slogans", etc.
Podran ésser redactats en català o en castellà, i
seran preferits els que siguin breus i condensats, mostrant enginy i agudesa en la redacció.
El tema de tots ells serà la insuperable qualitat de
tots els productes URALITA, que gaudeixen d'una justa
fama, en totes i cadascuna de les seves manifestacions.
Als autors deis anuncis que hagin merescut la seva
publicació se'ls abonarà la quantitat de cinc pessetes
per cada un, i aquells el text dels quals vagi acompanyat de dibuix, tindran un augment entre 5 i 15 pessetes, reservant-se URALITA, S. A., el dret de desglossar el dibuix del text quan consideri que una de les dues
coses no és mereixedora del premi.
El text i els dibuixos dels anuncis premiats quedas ran de propietat de URALITA, S. A., que podrà, per
tant, publicar-los i reproduir-los en la forma i tamany

que li plagui, així com també traduir-los a altres
idiomes.
Els concursants hauran d'enviar els originals acompanyats d'un lema o contrassenya i en forma anónima
o no, a voluntat de l'autor, incloent-ho en un sobre diri
git al Cap de la Secció de Propaganda de URALITA,
S. A., plaga Antoni López, 15, Barcelona.
En cap cas es lliurarà rebut de les propostes enviades.
El concurs queda obert des d'aquesta data i es
clourà quan URALITA, S. A., cregui oportú, previ avis
en la mateixa premsa que haurà publicat aquestes bases.
L'aparició de cada un dels anuncis en la premsa
donarà dret al seu autor a recollir el premi que li correspongui, d'acord amb les bases del concurs, a partir
de dilluns vinent, totes les tardes, de cinc a set, a les oficines centrals. Els que no resideixin a Barcelona podran
reclamar l'import per correu i els serà lliurat per la
representació de URALITA, S. A., més propera, o per
gir postal a costa del beneficiat.
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EL CINEMA A CASA VOSTRA

Es el ¡niki* present

¿le

Reis

c.21=L-

(-4/4 PRESENT
I PRAGTIC

Capotes impermeables
PER A NENS

MARCA "EXCELSIOR"
ano, contra el fred i la hunittat
De malta durad* :: Aseortn estene
Des de Pautes 11 en amunt
AbrIc

i Com.- Ferra, 32

'La Villa de Pari

FABRICA PROPIA A

a

SANT CCGAT

fal

ar Standard

Cambra

•

REIS
Objectes per a presents de gust
qualitat immillorables
JOGUINES

Eines de tall•per a nens i nenes

Plaça del Pi, 3

(davantl'esgiösia)
•

PENJA-ROBES DE FUSTA

Projecta

pelelícules de 10, 20 i 100 metres

• De venda als Grans Magatzents. Establiments de Fotogratia i simi• . lars
Us facilitara Catàlegs gratis la casa PATIIE-MBY, S. A. E.
imiammin 8, RAMBLA DE CA TA LUN YA, 8 - BARCELONA ilanannimi
KV
fd CH El MI IR
el MI Mi IC El 112
is ma 113 Gi
ä II 52 0 MI IR II

CASA CASELLAS
Carrer de Sta. Anna, 4
BARCELONA

L'aparell mis perfecte
de pellícula en rotllo
Immens assortit
nn•1n11»,M11,

UNA CAIXA
de

VERITABLES

JUSCD Sathia

Fäbrica de Iones, lonetes

teles per a espardenyes

Saut

Po) de Mar

Pastilles VALDA
DEN EMPLEADA I AL

SEU DEGUT TEMPS

us detensará

(Barcelona)

le Sola, els Branquia i els Palmeas.
Combatir&

ala Refreclais, Bronquitis, Grip, Asma, Enfisema, etc.
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Veritablement meravellós 2ESTUFES DI QUALITAT
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_
froter-,,,,:,,, Senss flama! Sense oc! Sense fortor! ---ggä
=
¡UN
NOU
SISTEMA!
1
'
Procediment cientific, operant a baixa tem- g
lExit conclument i. difi
!
. . . m'in
.
' -1-z.r' e peratura fcr l'Acció Catalinca del Piad. E
k-- ..r.,...
Fmiciona sense interrupció ni cap perill, 3"
'U EXIT SENSE. PRECEDENTS.
• afcgint-li gasolina cada 24 hores ä
•. . • T, .- --.
e
h. talliacciä psr Cataliedi ai,iI diste 16114
Sense el m6,-, petit incentveitient
ni despesa en reparacie,

..n •

CONSUM QUATRE CENTIMS HORA 3

Demostracions serme comprenda de compra g
Concessinnaris: Eatabliments Electra
Arase, 177 (ent. passeig de Gràcia i Claris)

lag propagueu la

temmiglillIMINIMICINNINIIIRIMIMINOMMINessolliammildiMmtemktummilamMEESId4/101111111111111111111111111111001119111M1111111111111111110WIE1111111111

Va de Pará",- Petran 23

Pera sobre tot oxIglu expresamont

LES VERITABLES

PASTILLES VALD
qu'ea venen unicamen%

en CAIXES

amb el nom VALDA
a la tapa mal
d'altre forros.

'
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LES CASES que pels seus exquisits ässortits per als presents de
mo4D
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recomanem
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Al número

28

ACD
.^$42

són

Al número 11
El mifior assortit en Mocadors
Grans existències en Joguines
Nines, Babys, Patinetes, Pilotes
Perfumería artística
Gran assortit en abrics
isspecialitat en bruses

LA LYON ESA
Hi trobareu tota mena de JOGUINES
Hi podreu prendre xocolata, llet, nata
i tot el que desitgin els bons Gourmets.
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Al número

13

Als números 6 i 21

Calçats Raspall
Variat assortit

en modele per a nena
14.14444141

Ibm%.
110bir4
41.1/N"
1306$%.
IP*0
110b%.
Ibm%,

ONOW,
410101.4
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Al número 10

Pascual
Bis uteria
Portamonedes

7i
Als númerosMAGATZEMS
GRANS

J. Cardús
Paraigiies Ventalls Bastons Ombrelles
Medalla de Plata en l'Exposició de París

Al número 18
Vídua . de J. Viñolas
4700 A,
EL MILLOR ASSORTIT EN OBJECTES DE CISTELLERIA PROPIS PER A PRESENTS DE REIS
TELEFON

MOISESOS, diversos models
Escollits jocs de 2 BUTAQUES i TAULA, des de 14 ptas.

DE

DE

SENYORA

11.011mn

Jable

Telèfon A 3031
Sucursal número 1, SALMERON, 29 i 31
Sucursal número 2, PORTAL DE L'ANGEL, 10

FINS ALS REIS, GRANS REBAIXES

Al número 14

Casa Subirana
"libres Juguets Instructius
Dibuix i Pintura
•

Pelleteria Solsona
Proveidor de la Reial Caaa

AVIS!!
Visiteu i consulteu abano de comprar
Vegeu preus marcats

als

aparadors

Saleta Ganares Blisace

•
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Liquidein

sets ele Modele de Parle
d'II I VIE /f• s80 % de deeeempts
Ele Presente iodo präetlell
d'aguanta casa
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NOVETATS

La Innovación

Al número 23

Als números 7 i 9
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Núm 121
Secretaria General

No habiendo sido traído a la previa censura de este
Gobierno, el artículo titulado "L'äpat a honor del poeta
Josep Sebastià Pons", publicada en ese periódico en la
edición correspondie nte al día cuatro del mes en curso,
he acordado, haciendo uso de las atribuciones que me
confieren las disposiciones vigentes, suspender durante
ocho días la publicación del mismo, debiendo hacerse
efectiva desde el día de mañana.
Dios guarde a V. muchos años.
Barcelona. 4 de enero de

192g.
I. Mildos del Bosch

Sr. Director del periódico diario de esta capital "La Publicitat".

no rebran el diari fins el
Per aquest motiu els subscriptors

divendres vinent.
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