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Una declaració oportuna

de les extremes
Fa dos dies que El Debate, de Madrid, l'òrgan conservador, en
partit
al
uns
consells
dretes espanyoles, adreçava
els quals l'estimulan a aceentuar la seva significa da si no volia
veure's totalment desfet ben aviat. Entre aquests consells hi ha
t de recollir, perquè
una afirmació que ens sembla interessan
de les forces
condensa arab notable precisió el pensament polític
que treballen amb mes energia per la permanencia d'una situació
que tots coneixem prou be. Deia el diari madrileny: "Los elementos
rte orden—de orden material y de orden jurídico, que no se excluyen,
y el segundo no puede darse sin el primero — se habrán percatado
ya de lo que puede esperarse de los elementos de izquierda." No ens
proposem enumerar que pot esperar-s d'aquests elements d'esquerra que alludeix EI Debate, per?, per les seves paraules sabem que
hem d'esperar dels elements d'ordre que dirigeix. Per a ell no pot
l'òrgan més
haver-hi ordre jurídic sense ordre material; segons
tot és l'ordre
significat de les dretes espanyoles, dones, primer de
Material, i el jurldie n'es una simple conseqüència. Nosaltres ho
formularíem completament al revés: no hi pot uver ordre material
estable si no es l'expressid d'un ordre jurídie. Són les dues concepcions antitètiques tradicionals: la força font del dret o el dret
generador de la foro.
Per a les dretes monärquiques, la conservada de l'ordre material és la preocupació preferent ; la qüestió es asegurar aquesta
mena d'ordre; després vindrà la realització del dret. Tots sabem.
pepe, a quin ordre material es refereix el collega alfonsí, i com
que ho sabem ens es fàcil de deduir la mena de dret que se'n derivaria. Nosaltres reconeixem igualment la ncce-ssitat d'un ordre
extern, pera discrepem totalment de la seva concepció jurídica.
Sense un ordre material és difícil, efeetivament, que el dret pugui
realitzar-se; però el dret que neix de l'ordre material que ell precanitza, per a nosaltres no és dret sitié que és tort, i justament decía
quem totes lee nostres energies a adreear els torts que pretén
perpetuar.
Al cap de set anys d'anormalitat constitucional, quan la situad()
creada pel regim de violencia instituït amb el cop d'Estat de 1923
asfixia el regim, la deelaració de El Debate és molt oportuna. La
posició de les fores sensibles a les seves inspiracions és ben clara:
enyoren la dictadura i confien solament en solucione politiquea equivalents; per') perquè es tan clara la seva actitud, per antítesi ho
resulta igualment la dels que som liberals. Per damunt de tot,
nosaltres hi posen) el dret; ell és rúnica justificad() que pot 'tenir
la foro. Quan els termes es capgiren i es pesa la foro material
com a llei suprema es crea fatalment el desordre. La realitat política d'aquests set anys ens ho fa masa evident. L'ordre material
seta assegurat a Espanya; ha calma i la confiança. pera, hi tenen
igual tracte

LA REVOLUCIO DEL PANAMA
El ministre 'del Panamá. a Washington, senyor
Alfaro, accepta la presidència de la República,
que ocupa provisionalment el senyor Arias
Balboa (Panama), 3. — La revolució contra el president Arosemena
es descabdellà amb una gran ramdesa i es resolgué en poques hores.
Esclatà a les tres de la matinada i
es llançaren al cacee alguna grups
de revoltosos, que assa:taren alguns
quarterets de policia, on trobaren. en
genera: poca resistencia.
Aquests grups, engruixits despees,
tractaren d'assaltar el palas presidencial, a la qual cosa cposä la
guàrdia alguna resistencia. Es revolucionaris voltaren el palau, mentre
altres grups cercaven els ministres,
als quals feien presoners.
Per a la presa del pala y presidencial hi llagué alguna Ilota i es
dispararen molts trets. Per fi, despees de dues hores de setge i de
petites escaramucees., els revo"uc:cnaris aconseguiren apoderar-se de
l'edifici i feces presoner el presi'den Arosemena, i alguns abs feodonaris. El nombre de víctimes is
"d'as. Es desmenteixen les xifres exagerades que han comunicat alguna
corresponsals estrangers.
A la tarda del mates dia es restabli la normalitat, sota la direcció
deis caps revolucionaris, que foren
adamats per la multitud. — Fabra.
Balboa, 3. — Ha quedas restablerta la calma despees de: nomelament dels dos caps revolucionaris.
Harmonio i Francesc Arias, corn a
ministres de l'Interior i de Negocis
Estrangers, respectivament.
El president de la República ha
dimitit, i llavors el senyor Harmonio
Arias ha assumit la presidencia de
la República. El senyor Ricard
actualment ministre a Washington , serà probablement proclamas president de la República. Fou
elegit vice-president abates de les
¿arcenes eleccions, anullades pel
Tribunal Suprem. — Fabra.

No hl ha hagut actea de

venjança
Balboa (Panama), 3. — Es declara que la revolució no ha estat sagnant ni a conseqüència del seu resultat ha calgut lamentar actes de
'venjança. El president destituit, senyor Arosemena, fou posat en nibertat aisti que hagué signat la renúncia del sets mandat.
Ha estat elegís el senyor Vallara,
Per a sots-secretari de l'Interior del
Govern provisional. — rabea.

ocupas provisionalment la presidencia el senyor Harmonio Arias, i el
ministeri de Negocie Estrangers el
senyor Francesc Arias.
El Tribunal Suprem. en funcions
de Govern provisional, ha anullat les
eleccions del president i del vicepresident de la República.
El senyor Harmonio Arias ha
confirmas en el càrrec el senyor
Francesc Arias i nomenat ministre
d'Hisenda el senyor Enric Jiménez. — Fabra.

El senyor Alfaro, accepta
Par,ama. 3. — El líder revolucionan senyor Harmonio Arias ha assumit interinament les funcions de
president. havent ja pres possessió
d'aquest arree, el qual ocupara el
senyor Maro tan aviat cotas torni
de Washington, d'on és esperas d'un
moment a l'altre. — Fabra.
Washington, 3. — El senyor Alfaro, ministre del Panamà a Washington, ha acceptat la presidencia
de la república panamenya. — Fabra.
Washington, 3. — En Manuel
Herrera, president del Tribunal Suprem del Panama, ha invitat el senyor Alfaro, ministre als Esteta
L'nits, a tornar a Panamä per encarregar-se de la presidencia de la
República. — Fabra.

A GUATEMALA

President dimissionari
Guatemala, 3. — El general Lazara Chatón, que per sentir-se malalt embarca darrerament amb direceló a l'Havana, ha dimatt oficialment el carrec de president de
la República.
El president provisional, general
Orellana, d'acord amb el que esta
establert en la Constitució, ha encarregat al senyor Josep M. Reina
Andrade que ocupi el comandament
presidencial, per al qual fou elegit
el dimarts passat per la Cambra guatemalteca. — Fabra.

Presa de possessió
Guatemala. 3. — El president
Chacon ha dimitís.
El senyor Josep Reina Andrade,
elegit dimecres, ha pres possessió
del poder. — Fabra.

Ha estat restablerta la

normalitat

Balboa (Panamà), 3. — Després
ael triomf de la revolució la tranquiHitat ha renaseut i l'ordre és
complet.
Es confirma que el president, senyor Ar osemena, ha dimitit i ha

A ANGLATERRA
El president del pròxim
Consell de la S. de N.
Löndres, 3. — El "Tintes diu que
el vinent Consell de la Societat de
Nacions seri presidit pel delegat angles senyor Henderson. — Fabra.

Ha mort el mariscal Joffre
El

cadàver del vencedor del Marne serà enterrat dimecres,
després de passar per l'Arc de Triomf

YNIV

Catalä de nom i de raça, només
una f sobrera indicava la ganicització del seu cognom. Francés per la
cultura, se sentia tan catala com
els altres catalans de França adscrits
a un Estas que té una gran torça
d'irradiació i assimilació. i un "rayonnement" cultural que és el secret
de la seva virtut absorbent.
Físicament, realitzava el tipus de
l'home que designem amb . el nom
de "gabaig". Era gros i ros, i el
català del Rosselló li esquela tant que,
mes que un gran militar, us semblava veure en ell un gran colliter amb
el qual asseguràveu que badea tel
amistat en un mercat de Figueres.
I com a catall ben raçat. i com a
ten trances políticament ben educat,
era, abans que soldas, un ciutadä que
tenia una idea exacta ireis seus deures
com a timada i corn a soldat, un militar que rad baria fet mai política.
L'home que ha guanyat la batalla del
Marne no tenia ni el sentit decoratiu
de l'ofici; l'home ue podia exhibir-se
carregat de condecaracions preferia
presentar-se modestament. L'home que
banda pogut fer creure que hi ha una
mena de mägia en la ciencia militar
i en l'art de guanyar una gran patalla es limitava a d i r que l'"estratecia
és una qüestió de bon sentit". I aquests
eren els secrets de la seva p-ópularitat.
Joffre era un dels exemplars típica
del seny catalä, mai prop ponderat. I
hem de tenir a molt honor que aqueas
seny fos posas a contribució en el moment mis crític que ha vist Europa,
a la primera batalla del Mame.
S'ha dit que, entre altres exceHents
qualitats de comandament, Joffre tenia un gran serenitat i per cahsegnent
la virtut d'encaixadon Charleroi va
ésser una prova molt dura per a l'exercit francés. Seguint el pla Schlieffen, els alemanys s'havien llançat sobre Fraga passant per Belgica. Pass
senerals haurien resistit aquesta desteta. Joffre va enca i xar i va preparar-se per a una altea batalla i va guanyar-la. Aquest concepte tan català,
segons el qual l'estrategia és una qüesti6 de bon sentit, havia triomfat. Erança haya trobat ahorne, can va trobar-lo en la persona de Foch en la segens batalla del Marne, com va trobar-lo en l'actuació de Clemenceau i
ara recentment en la de Minaré.
Modest com era, Jof fre ha deixat discutir la batalla del Mame, i un dia,
preguntat sbbre aquestes disputes, va
dir nomes que "l'interessant era que
havia guanyat la batalla un general
francas, i que si la batalla s'hagues
perdut l'hauaia perduda en".
Joffre ha mort amb la serenitat en
qué havia viscut. Els caricaturistes el
pintaven dormint en record de les vuit
hores darles que dormía durant ele
dies del Mame. Feia dos dies que estava cense sentits, corn adormit, i aixi
ha mort. Corn als elefante de les guerree púniques, la malaltia havia començat per segar-li les carnes. Fins a darrera hfira va resistir tense plänyerai,

i s'ha mort sense esgarrifances, mm
si fingís dormir, contemplat per un
iam de roses de Ribesaltes.
Josep Joffre, fill d'un botar de
Rivesaltea, estava destinat a tenir tan
dels cärrecs de mes responsabilitat
lt la història contemporània. Nascut
el 12 de gener de 1852 i educat a
Perpinyä, va ingressar a l'Escola
Politécnica l'any 1869. Va fer la
guerra del pa corn a sots-tinent d'enginyers, i acabala la guerra va continuar eis seis tstudis a la Polit2e-

nica i a Fontainebleau, i en surtirne, a vint anys era tinent.
L'any 1885 va sollicitar per anar
a l'Extrem Orient, on va prendre
part en els treballs per a la defensa
de Formosa. Amb aquest motiu
fou concedida la Legió d'Honor.
L'any 1888 tornava a França, i era
designat per dirigir un batalló de
ferrocarrils. Al cap d'un any s'encarregava de la catedra de fortificada, a FEiebla de Eontainebleäu.
L'any 1892 se canana. al Sudan a
dirigir les obres d'un ferrocarril. Finida la seca tasca en les obres del
ferrocarril, se li donava un cárrec
purarnent militar, i comandant una
de les dues columnes destinades a
l'atac de Tornbuctú conquista la caltat negra. Aquesta vietaria li val
un ascens en l'ordre de la Legió
d'Honor i el arree de tinent coronel. Al cap d'un any sen va a
Madagascar a treballar en les obres
edl port de Diego Suarez.
L'any 1901 era general de brigada.
L'any s903 era nomenat director
d'enginyers del Ministeri de la
Guerra. Passa a general de divisió
l'any e9o5 i s'encarrega del comandament de les t'orces de Lillc, i poc
després de les de París. L'any 1911
era nomenat generalíssim.
I aquí comença la gran història
de Joffre íntimament Iligada amb la
guerra europea. Des de l'any 19r1
a 1914, Joffre es dedica a organitzar
la defensa nacional de França. Va
constituir un organisme encarregat
de' dirigir una guerra eventual, va
planejar un sistema de mobilització
i un projecte d'operacions que el Govern va ignorar fins a la declaració
de guerra. Davant del Parlament va
defensar la hiel deis tres anys de
servei.
Un top declarada la guerra, la
mobilització projectada per Joffre
va funcionar com una máquina de
rellotgeria. Tothom sap que al cap
de por s dies de començada la guerra les operacions van arribar a un
moment crític al Mame. Sobre
aquest punt shan escrit milers d'articles ticnics i molts llibres. Aclarir
aquest punt sera potser impossible.
En comentar la batalla que va decidir la primera derrota de l'exercit
alemany, derrota que havia de decidir que la guerra seria Ilarga, han
sortit uns adversaris i uns defensors
de Joffre. S'ha dit que el governadel- militar de París. general Gallieni, nomenat mariscal a tito' pòstum,
va decidir la batalla; sha dit que
l'exercit de von Kluck baria avançat
massa; s'ha dit també, i aquest comentari sembla just, que en avançar
precipitadament l'exercit alernany,
Joffre va tenir la serenitat suficient
per recular a un eitme encara més
räpid, tenint temps suficient per a
preparar la defensa, mentr% els alemanys arribaven extenuats i havien
deixat encera les reserves de muna.
don! i queviures.
Sigui corn sigui, el , nom de Joffre
anira sempre unit amb la glòria de la
primera batalla del Mame.
Perb la guerra durava, i l'excessiva durada de la lluita gastava el
prestigi dele generals i obligava el
Govern francés a substituir el general Joffre.
Allunyat del front, era nomenat
president del Consell superior de
guerra deis exarcits aliats el dia
13 de desembre de 1916, i el dia 26

del mateix mes era nornenat mariscal de França. I quan ja era mariscal va fer un viatge als Estats Units,
viatge que fou una gran propaganda
a favor de la intervenció militar
nord-americana.
Els catalana no oblidarem que
el mariscal Joffre va acceptar la
presidencia deis Jocs Florals de Barcelona i que va voler presidir personalment la festa.

LA NOTICIA DE LA

MORT
Paris, 3. — El mariscal Joffre ha
mort a les 823 d'aquest matí. — Fabra.
París, 3. — L'estat del mariscal
Joffre, que era gravíssim des de teia
molts dies, accentuä durant tot el dia
d'ahir la sera gravetat, especialment
a la nit.
Des de les onze del mati del dijou
malalt no hada pogut ingerir
cap aliment i l'agonia llarguissima i
lenta prengué ahir els caràcters d'una
gran postraciä, la qual, a mesura que
avançaven les hores, devingué en una
immobilitat gairebé absoluta.
En tot el dia d'ahir no abandona
mis que molt imperceptiblefnent el
sopor, el qual, durant la nit, tenia els
caires quasi duna mort, de manera
que des de les darreres hores de la
tarda s'esperava el desenllaç fatal, contra 1 qual la vigorosa constitució del
mariscal ja no podia Iluitar.
La mort sobrevingué a les 823, d'una manera dolça i gairebé sense transita). — Fabra,
París, 3. — A les set del mata
quan el doctor Fontaine estava prenent e lpols al mariscal Joffre, es dani compte que la mort era solament
qüestió de minuts.
A les vuit el pare Bellescour dona
la darrera absolució al malalt i sagezollt per resar la pregaria dels agonitzants.
El mariscal morí, com sha dit, a
les 823. Malgrat l'hora i la inclemencia del tempa al carrer d'Oudinot, on
hi ha la Clinica de Sant Joan de Din,
esperava nombrós públic, especialment
ex-combatents. La noticia, ene que
esperada, causa enorme impressió i
corregué immediatanient per tota la
ciutat.
A les 8'5o ha arribas a la Clínica
el Cap del Govern, II. Steeg, el qual
havia demanat isser el primer d'acotar-se davant les despulles del mariscal. El president dona el pisan, a la
mariacala.
Poc després arribaven a la Clínica
l'ainbaixador d'Espanya, senyor QuiCoses de Leon, el general De Castelnau, ha. Briand, el ministre de Justicia i el cardenal Verdier, arquebisbe
de Parla i d'altres personalitats.
S'ha disposat que el cadaver sigui
ernbalsamat. Despre• de l'embalsatnamera seda traslladat a l'Estola Militar i des d'allí a Notre Dame, a l'Arc
de Trionif i finalment als Invàlids.
Si el testament expressa el desig
d'ésser enterrat a Louveciennes o en
un altre lloc, e cadàver seria inhumat
provisionalment als Invalida al pante6
demariscals,
En sortir M. Steeg de la Clínica,
anä a presidir un Consell de ministres.
El Govern testimonia el set, homenatge al vencedor de la Manie, la modestia del qual havia augmentra la se-

COMENTAR1

Una estada provisòria
Si jo fos un màgic poderáa, com diuen que era Merlí, voldria
inventar una contrada i anclar-la al mig de mar o, si molt convé,
penjár-la al mig de l'aire.
Hi ha molta de gent que es troben de grat en el lloe on sen
i en les circumstàncies històriques que els han escaigut. O perquè
hi san feliços. O be perque els plau de sentir-s'hi rondinosos amb
una carta comoditat, i protestataris en lloc conegut (un café d'Oslo
o de Puntarenas me'ls deixaria tots desorientats). O be parqué,
maneaba d'imaginaci6, viuen dins una mena de clofolla que els
sestreu al ftat de les contingències històriques. Tota Retuesta gent
no ha estat mai profundament intoxicada per un ideal. I tal segada
són a tot arreu el major nombre. A aquesta gent mai no be voldria,
ni en época de vacances, ni amb cap pretext de turisme, en aquella
embuda encara inédita. No hi voldria sine, els exiliats per torea.
Eis que volien fer fugir Iltir país d'una cosa o altra i han hagut
de fngir ells mateixos. Els que han tingut una fe errada de comptes
o eagarriada. Els que han sentit el despertador a una hora exageradament matinera. ELs que prenien els batees del cor com a símptomes de maror popular. Els sor:Ambula d'un idealisme, els allueinata a causa d'una llarga fretura i ele innocents traïts.
Naturalment, Ariel fóra nomenat governador de la entrada,
perque caldria entretenir tota aquella gent amb visions. La realitat
immediata no reeixiria paz a consolar-loe. Caldrien per a ells cera
inviSibles, que els diguessin que fct i fet han trioenfat, nimfes etèries
que els oferissin llorera impalpables, emmirallaments illusoris de
nous riereis i fontanelles quan ells es giressin a les més anides
tuembries. Hora els tractaria una mica com a infanta convalescents,
amb tantes de belles joguines, fonedisses. és ben eert, pere contínuament renovellades. Hom cercaria de fer-los una vida més delectable que no pas la que menen els rica i poderosos de la terra que
voldrien aturar l'esdevenidor tot pujant-hi de peus, i pesant-hi
amb els seus interesaos, i amb llurs satisfaecions dels sentits, encara
més fugisseres que no pas eis somnis Hom cercarla d'inventar-los,
en aquest endemig de llur vida, un ordre mes alt que no pas el
que hom procura mitjançant els bans. Hom cercarla que en lloc
de caboriejar dolorosament, sense sostre i acuse llar, deserts d'amistat i de protecció, visquessin, per obra megica, en una mena de
comedia de màgia, sense intermedia de desencís.
I els voldria tenir allí fins que l'esfera hagués dat els tombs
que calen, fina que les pronestigues fossin complertes, i hom haguas
bastit expressament, per a llur retorn, un are o altre, sota el qual
haurien de passar entre carea iluminadas i rialles i tritlleig de
festa, que ella de moment creurien calcaba de les passades escenografies manegades per .Ariel, un bon geni de l'aire, però que no
trigarien, tanmateix, a reconèixer que eren de be de bo, parque
entre les multituds generoses veurien aplaudir qui havia provat
de descoratjar-los, qui no havia fet cap a la cita i fina i tot qui els
havia tralt.—BELLAFLLA.
va popularitat. Acordi retre-li iguale
honors que al mariscal Foch.
La vídua Joffre, desitjant no exposar les tropes u la població a les inclemencies del temps, evitant l'exposició del cadáver del mariscal a l'Arc
de Triomf, ha sollicitat que quan
terrament hagi sortit de l'Escola Militar i quan hagi acabat la cerimbnia a la catedral de Notre Dame. es
disposi que el cadaver estigui solament alguna moments a l'Are de l'Estrella.
El cadáver ser1 exposat a la capella de l'Estola Militar el dilluns i el
dimarts, de les nou del matí a les
nou de la nit. Dimecres, a les nou,
començarà la destilada de troves.
En Fenterrament solament sed ä pronuncias un discurs, del qual s'ha encarregat el ministre de la Guerra, M.
Barthou, inembre de l'Acadèmia Francesa. — Fabra.

Sera enterrat
a Louveciennes
Paris, 3. — El gendre del mariscal Joffre ha confirmas que no es
trenca cap mascareta del rostre del
difunt, observant alai les seves darreres voluntats.
Aquesta tarda l'alcalde de Louveciennes ha rebut confirmació de
la familia del mariscal en el sentit
que el cadàver d'aquest sea inhumat a la seva propietat de la dita
localitat.
El cos del gloriós soldat comandrä exposat tot un mes als Ineälids, i despris sen ä inhumas al pare

de la propietat del mariscal, prop
d'un bosquet on tenia costum d'anar
a descansar, dotaras d'haver efec-

tuat els seus treballs d'horticultura.
L'embalsamament del cos del
mariscal acabà a les 746.
Monsenyor Chaptal, que estigué
a la clínica per tal de fixar els darrers detalle de la cerimania religiosa que ha de tenir lloc a Notre
Dame, ha declarat que aquesta cerimònia sen ä igual a la que s'efectuà quan la mort del mariscal Pode.
El cos del mariscal serà vetllat
aquesta nit per torns, per oficials

del seu Estat Major.

La seva esposa ha manifestat
igualment la seva intenció de P us
-sarlnitpodecäv.—Fabra.

Banderes endolades
París, 3. — A conseqüència de la
mort del mariscal Joffre, algunes
arnbaixades estrangeres, especiallitem la d'Anglaterra, tenen la bandera endolada.
Tots els edificis pública de París
la tenen en igual forma. — Fabra.

difunt i al Govern francas. — Fabra.

El telegrama de Jordi V
Londres, 3. — El rei d'Anglalenta ha dirigit al president de la
República francesa, senyor Donmergue, un telegrama de condol per la
mort del mariscal Joffre, en el qual
diu ie9s1pe.cialment:
4
"La desaparició del mariscal Joffre faca brollar un sentiment de dol
a tots els pateos aliste de França
co
El sobira, evoca després les seves
converses ama el marisca/ durant
les visites que feu al front.
Acaba pregant-li que expressi a
la mariscala i a la familia el seu
condol i cordial siMnatia. — Fabra.

L'homenatge de la prensa
de París
París, 3. — Tosa la prensas de la
nit dedica en gran espa a la rnort del
mariscal Joffre, al qual reten homonatge i posen de manifest ele meras
i les excenents qualitats que guarden
el desaparegut Mariscal, que ucasegut fer-se una aureola de glòria i
popularitat i que ha mört voltat de
la gratitud, afecte i respecte de ton
els francesas. — Fabra.

El president de la República visita el cadàver
París, 3. — El president de la República, seriyor Deurnergue i el president del Govern, senyor Steeg,
‚'han traslladat a la cHnica del carrer
d'Oudinet, on ha mort el mariscal
!oí fre, per a expressar oficialment el
condal a 'a familia de l'illustre soldat.

El telegrama del rei de
Bèlgica
Bruseelles, 3. — El rei de Bélgica
ha adreçat al president de la República francesa, senyor Dournergue, un
telegrama en el qual diu:
"aFassocia al dol de la nació francesa, i sific intèrpret del sentiment del
rneu país, retent homenatge de prodagratitud a la memòria de/ Marftai.,,
El tg envo: Doumergue Ii ha contestat expressant-li emocionas e! sev. reconeixement. — Fabra.

Més telegrames
Paris, 3. — Nombrosos telegrames
de condol i simpatia, procedente de
tots els paisos, es continuen rebent,
en ocasió de la mort del marisca
Joffre, tant al domicili de Villustrei
soldat com al Palau de l'Elisi i als
ministeris d'Afers estrangers i de lal
Guerra. — Fabra.
'Continuació o la pagina 9)

Impressió a Washington
Washington, 3. — La noticia de
la rnort del mariscal Joffre ha estat
acollida amb vivissima emuló.
El president de la República, senyor Hoover, i el ministre de Negocie Estrangers, senyor Stimson,
i el general Pershing, han cablegrafiat el seu condol a la familia del

El match

Uzcudun Goodfrey
Merla 3. — El match de boxa entre el púgil espanyol Paulino L'exudan
i d negte Geoeses Gcedirey tindra
llo cdefinitivament al dia 5 de mang
Fabrs.
eiltest, en aquesta ciutat.
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LA MIELA/UY

Borsa-Finances
La Borsa. setmana
per setos:uta
Cap orientació no haurio estat
possible aquestes setmanes.
te Veme Ala eseserat fatigadis.
sima de l'esforç que ha fet tota
aquesta temporada enireat
deveniments que passavert i els que
es temien.
Quart abres ha tingut l'aparença,
sitió de solucionat, de domeayat alruenye, la Borsa no ha tingut esma
de reacciortar.
Abel:mete vettia de segu ida l'agreujartaent de la situació craltres
/torees, la de Nov. York sobretot,
oil tot Es fantàstic i fa d'habitud
trametre-ho i comunicar-ho encara
mes fantästicarnent.
El parentirt no hi Es. pecó al la
particularment si traba
el terreny adobet.
Mil de prop esa tecava el malestar barmari i bursätil de Fmnça. No
aeul, sitió • totes les Borses fluixeee• les Chades: les Fiilp7nea, corn
Cr15 les ineuis el veinatge amb ele
*g rata Unita, baixaven més fort;
Madrid i Bilbao abocaven a Barcelona vendes d'Explosius i Mines del
Rif, i en unes sessions, malgrat la
tiondat dels valora i sense calca)
de reudiments que, molt mes curte,
mai no s'havien volgut tenir en
compre. trontollaven totes les accione de totitzrig ions multiplicades
juatificadameot del seu nominal.
De Filipines s'arriba ara al mlt ninsum de moles suya ençà, i de Mines del Ftif a una cotització que mai
no s'havia visi tan baixa a la nostra
Elorsa, ädliuc inferior a la que tenfen
abans d'entrar-hi, malgrat preml de cotitzaci6 que obtenen.
D'abra banda, el . carrito- Nardo'
• Atacante. 1 no esmentem ele Andalusos percitti aquests, de tan calguts. ja no eomptaven - han estat
castigara insistenunent.
Ei veritat que els carrils. antics
dirigetits de moviments bursätils, fa
an yt que no influeixen en la vida 1
ondee de contracions dele altres
Vii0T5 que han acaparar l'especular/6, pecó am, en girar Feeguard cap
a elle, coa en les cases joves qua
trontollen •eaguarda l'avi oblidat i
arraulit, no ha deixat de tenir importincia que Lambe ella s'aclofessin mes: alunen-ve no s'hi ha trobat
cap moral de sosteniment.
Les dobles per al gener, a preu
molt balar, tampoc no varen tenir
cap influència de millora.
D'altra banda, molts especulador,
Clatigats han recorregut a allò que

ee e/ perill m'axim de tot joc o especulació, o sigui el voler refer-se
en seatit contrari al sentit equivocat, i Diga començant-ho a tanta
distäncia d'entera de quan s'obstinaven en la confiança.
Arad da com hem vist en mis de
henil Joya de Boris /es grans perdues o anullaciong resultant equivocades les campasnyes, una darrera
Fatua, i doblete els perjudicis incalculats.
No trobarfem gens estrany que
ara els passés una volta nube als
que s'hi arrisquin.
Est el uomptat receit5s és fora de
doble que en les sessions d'ahir i
avui-yrtieneres sertsions de l'any ha cornencat a notars'hi afluencia
de diner. Si cap esdeveniment o
nova preocupació pública no fa recular /a disposició consa/escent, es
pot anar accentuant fortament i rápida la dita afluencia-per esser
enorme la quantitat de din« deturada i disponible de fa torsos i que
aquests dies d'interesses i amortitfarfolla t nmra 5 . 17V.allt5 mes d'aquí podria venir un to general de
Borsa diferent, dintre la prudencia
que el temps de tot el alón aconsella.
Diem prudencia quant a alteració
de cotitzaCione, no pas quant a esmergarnents, que és l'única sortida
de l'estivi i gairebé rúnica de capitals no aplicables en els afers que
no acceptin desetrotIlarnents, que
avni sdn gairebé tots els alece.
El cas de la forta baixa de les
obligacions del Metro Transversal,
desentesa de tota altra cosa per un
cas particular, no compta en el to
general d'aquestee sessions.
Han pastee de 84 a 51, malgrat
anunciar-se el paganient del Capó
sencer que es vela en perill.
Si per arranjar la situació de la
Companyia es dernana o obliga que
robligacionieta accepti tina reducció
d'interes, de/ 6 per roo al 3, per
exemple- ni que los al 4 i mig o
al 4-, els tiene a que ea cotitzen
ara serien extremadament higos,
tant que revelen dues coses: o que
la sensibilitat d'aquests temps de
deeorientació ha portat en eta tenedora un pänic cense mesura, o que
no es creu -1 això da el que sembla - que ni amb aquest eacrifici
que es ven venir resti definitivament
arranjada la situació crítica de la
Coznpanyia.
Ho ha agreujat encara la suepensie5 de les obra de la Companyia
del Nord, des de la placa de Catalunya a la seva cameló, que Es la

vida i el rendiment que s'esperava
per al Metro.
Necessitat del Nord? No se*
tant.
¿Protesta i creació de coa/lides
pel trigar inexplicable de l'Estatat
i arranjament, necessari com l'aire
que es respira, de la qiiestid ferrovaria que el Govern sembla que
vulgui endossar a les Corta?
Potser això és més versemblant.
Es juitificadíssima tota protesta
i actitud de les Companyies de carrils abandonades (ni es fa ni se les
deixa fer), però protestes i actituds
ciares i terminante i comminatòries.
Si es cerca el Conflicte per tau- -i que ens perdoni el Nord si
aix6 estés Ihmy del sen intent i en
realitat l'hi obligués una necessitat
absoluta- no estranyarà la Colnpanyia, que tantes voltes hem elogiat, la nostra eeneura d'avui, per
tal com, en tot, el que més ens
irrita - és l'habilitat inconfessable o
la més lleu ombra d'hipocresia.

pació Forestal 1 de la Inddstria fuetera crEspanya, Associació de Productora de Saro, Aesociació Espanyola d'Importadora de Fasta, ' a
-socia6d'InutrlSes,
düstria Reinen!, Paperera Espanyola, Associació d'Ajudants de Monte,
Paperera Ibérica, Associació Nacional de Propietario de Suredes, Inscut Forestal d'Investigacions i Experiències, Ajuntarnent de Cuenca,
Associació d'Englnyers de Monts,
Cambra Sindical de Fustes de Barcelona, Associació d'Importadors de
Fustes de Valencia, Diptitacions
provincials de Barcelona i Madrid,

1

R. SURINYACH SENTIES
Dissabte, 3 de gener de ron

II Congrés Nacional de
la Fusta i de lea indús-

tries derivades
En el mea de maig vinent se ce-

lebrarà a Madrid el II Congrés Nacional de la Fusta i de les inddsfries derivades, per a prosseguir la
tasca iniciada en el primer Congres,
celebrat a la nostra ciutat l'any ton.
EE1 Congrés estudiari i proponrä solucione a tots els problemes
que té avui plantejats la producció i
la indústria forestal espanyMa.
El Comité organitzador, constituit fa pocs dies, eetä formal per
representacions de l'Agrupació Patronal del ram de la fusta, Societat
"La Práctica", Comitè executiu del
primer Congrés de la Fusta; Agru-

Banca

Nonell

Canvls-Talors-Glrs-Cupons

'

Rambla del Centre. rd

REIS

Diumenge. 4 de gener de 1931
Instittst Agrleola Catalä. de Sant
Isidre, Cambia' Oficial de Contri-e
de Madrid, Unió de Municipis Espanyols, i Cimbra Oficial d'Indüstris de Madrid.
En la darrera reunió del Comité
es va acordar sollicitar l'oficialitat
del Congrés 1 ritie eta ministeris
d'Economia i de Treball, aixi com
les Direccions Generals de Monto.
Ferrocarrils, Duanes i Marroc i Coh5ntes designin delegat per a fonmar part del Comité organitzador.
La secretaria del. II Congrés està
domiciliada al cartee de Sant Ben.
¡tal, 65, estatse social de l'Agrupació Patronal del ram de la fusta, co
poden dirigir-se totes les consultes.
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SERVEI METEOROLCGIC DE
CATALUNYA
Situació general atmosfèrica d'Europa a les set del dia 3:
Sota els ofertes d'una extensa
depreeeió barométrica situada al canal de la efeeega fa temes nuvolós
1 es registren pluges a Pcccident
d'Espanya. al centre i nord de
Franea i a les costas de Noruega.
Entre Alemanya i les costes de
Suecia persisteix el fred i g en freqüents les nevades.
Les altes pressions es traben a !a
regló del Sahara.
La depressió del Canal de la SUnega tendeix a internar-se a -Franca
i a les costes de Galicia es forma un
mínimum secundare pel qual motea
el mal temps es generalitza a galrebé tot l'occident d'Europa.
Este del tempt a Catalunya a les
vuit:
La nuvolositat és general a Catalunya, amb vents fluixoe del nord.
OeSt a Tarragona, i del sud-oest entre Barcelona i Girona.
Les temperatures extremes registrades durant les darreres vint-iquatre horra han estat les segiients:
máxima, lo gratis a Barcelona i Tortura; mlnircia, 4 gratis sota ser° a
l'Estangento.

.J_A I.) INA E SAURET
7, PELAYCe, 7
InrumriewlrintanOnrnnrInrririrtnr.,
Die 5, al tesere
La sardana
Unión Radio Barcelona, coree* de
-quienes per la cobla Barcelona-Albert
Martí.
CARNET SARDANISTIC DE
Dia 6, al mea
BARCELONA, PATROCINAT
Fornent de la Sardana d'HostePER LA LLIGA SARDANISTA
frenes, a la plata crElptnyt, per la
Principal Barceionlne.
Indicios: dfd sardana e celebrar del teme Le
Foment de la Sarilena de Barcelona,
4 al Plt de gene,.
al Parc, per la vetee Popular.
Dio 4, al mati
Amics ...1e la Sardere de Grecia, a
Foment de la Sardana de Badalona.
le plaza de Rius i Teuert, 7cr la cala
1 la Rimma, per la Principal Bar«,
Barcelona.
Ontna
Agrupació Sardanista de Badalona,
Pomos de la Sardana de Barcelona,
a la Rambla. per la cobla Llobregat.
O Pare. per /a dobla la Principal de
C)rfeS Ei Roser (Ros«, 33), per la
Barcelona.
tObla Empérium.
Peble Espanyol de l'Expaitld, per
Dirocrts`o la tardd
la cobla Barcelna.
Crup Renaixement. Tapioles, 2, per
.Agrupació Sardanista da Sant Gerle
cobla
Barcelona-Albert
Martí.
easi, a la pena de la Bonariova, per
Agrupació Sardanista de Barcelona,
Pa eob/a Popular.
al correr de! Marques del Duero, rot,
Fornent de /a Sardana ¿'Hallaper la cobla Barcelona.
franca a la placa d'Espanya, per la
Foment de la Sardana de Barcelona,
cobla Eserium
A Al torda a l'Ateneu De:leer/tic Regionalista,
XgraPeeld Sardanha de Barcelona, Wad Rae, tog, per la cobla EmpbII terror 611 Mareta del Duero, hura.
ter, per la dobla EmpdrIum.
AUDICIONS ORANES
Crup Renabtemeat, Tapiolea 9, per
Avui, dittmenge, a la tarda
ha cobti Popular.
Concert de sardanes i gl3ssee per
Foment de la Sardana de Barcelona,
l'Orfeó de Masnou i la cobla Bateeal Centre Moral del Roble leoe Pulona-Aroert Ifartf, ä Masnou.
jades, /76 i 178, per la cobla Barrelacia.
51! siespre
-.
Centre Cultural Sardanista, Manta- Dr. s. solé A mbrás
be; 4, per la cobla Popular.
Clrurela-tarolorrla
Agrupaci6 Sardanista de Barcelona,
De S a 6 1 de 8 a 9.
Rambla Cle cara/eme. SS, primer. gegons.
per la cabia Empbrium.

Granja
Boyal

GATEAUX DES ROIS
amb virletat de sorpresas
Al Dispensari Pompeia (Sant Gabriel, 5) durant Pan>, 1930 hi han
acudit 6.640 malalts, als quals seis
ha practicat 33.168 visites o cures, 5.617 injeccions, 3.474 aplicacions elèctriques, 400 anàlisis, to5
varen/atiene i 56 petites operacions,
el que Una un total de 40.820 serveis. A mes s'hars lliurat gratuitament 2.725 especialitats farmaceutiques, el valor de les guata es de
11.140 pessetes.
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aRAMBLA DE LES FLORS, 27
NI
111 PABRICII. PLAÇA DEL PEDRO, NUM. 8 -- Teldon 22717
YA
dinnizziazezzannuneisaunizonammuminownwima
INSTITUT SANITARI D'ALLETAMENT. — Directora: Dra, A. ARNAU 1 Ir. A. INENNBERO. — Análisis ClInIcF. Raigs Ultra-Violeta
(sol artificial). Especialitat en reooneiaament complet de dides.
Balmes, número S, principal, tocant a Pelayo. — BARCELONA

M. PINTI
Tel. 1
Rbla. Flora, 18-8834
Bates, EtatIns, "Robes de
Chambre, etc.
Gran assortlment
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PUBLICITAT

Ali
.1 _ aogt ataqui el dolor..5
REIS: Màquines SANTASUSANA
Clame, 40.
de cosIr I brodar

atäquil
e-to etlft,>a lile menee,
1 qualeavuiga 'pan del coi
etOnt eentt e101eta reumitloi
o muesulare,VENCI Al. DO1.0R apileant4r; senil leer.
u nlment do Sisan.
"—-

.i '4d'

Relació dels objectes trobats a la
vía pública i dipositats a la Majordomia municipal a disposició de
les persones que acredites que ele
pertanyen:
Co parluet uni) rets: ci da=
amb una clau plana i cadena; un
hitIlet del Banc d'Espanya; una IRbrota de la Cuino crEstalvis a nom
de Josefa Perilla; dos documents a
nom de Jaume obilla; una arracada negra; un clauer arel: tres
claus; urs clauer amb tres claus; una
cartera amb papers i un passaport
a nom d'Anna Cabot; un paquet amb
robes usados; diles catees i llicencia
a nom de Franeese Aparicio; un
portamonedes que sembla de plata
amb metellic; un mocador contenint un portamonedes amb metie
líe 1 altree efectes; un rellotge de
polsera; una cartera amb una pòlissa
i una cédula a nom de Salvador Cases; ur. clauer amb set claus; un
paquet tontenint cordó de seda.
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elfillleillarent delentumets
ate muleles, torna la the- 1 "ver
albll/tat I tres el dolor.
Comprl un flato() avul
matelx.
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AIGUA IMPERIAL VICHY
Le Junta Directiva del Collegi
Oficial d'Agente i Comissionistes de
nenes de Barcelona per al corrent
exercici la forma els següents senyors:
President, En Miguel Lerin Aranyós; vice-president primer, N'Enrie Argimon Piquemal; vice-president asgan, En Josep Pujol Rubió;
tresorer, En Lltds Cortes Garen;
comptador, En Francesc d'A. Bohera; secretare En Joaquim Soler
Vila; vire-secretan, En Joan Matarrodona Cabrer; vocal primer, N'Aristides Penya 1 de Freixes; vocal
segon, En Casimir Martorell Ciervo; vocal tercer, N'Ernest Genio

8.-I
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REIS
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1
trgiu Vi le vtistrei •m-üller I als vrfsfres fills la mh- i
xima prova de consideraci6 I estimació; ofrenant-los i
pullom
de positiu 1 perdurable
I que representa lil
..._
1 "'Nna Inversió d'infalible rendiment:
1
'
I
UN TEllllENI AlittillilEii 1

VERGE do MONTSERRAT
Roig; vocal quart, En Joan Maynou
Catarineu; vocal cinquè, N'Antoni
Flus Boladeres.
PARAIGCES CARDLIS
Porta Ferrlssa, 10
"Catalunya", Associació Autonomista del Districte V (canee del
Conste del Asalto, 16), celebran eaguany tambe la tradicional Festa
de Reis, fa XVII anys començada.
E1 dia 5, a la nit, tindrà lloc un
espiendid ball de gala a honor de
SS. MM . els tres Reis d'Orient, els
guali taren la &leva triomfal entrada al Casal precedits d'heralds, parges i criats, portant joguines per
als fills dels senyors socis.
El dia 6 al mate de les deu a les
dotze, tindrá lloc el festival de beneficencia, en el miel els tres Reis
d'Orient taran el repartiment de
mes de ecioo lots als nois i noies
de families necessitades que es presentin proveits del corresponent
val, que anticipadament s'hauran ja
repartit.
La Comissió d'aquesta leste Unalita, en agrair Molt cli donatius QUE
ha vingut rebent per a apeste testa benefica, admetri fina al die s
tote aquello que encara vulguin trametre-li les persones caritativet.
Tenint en compte l'entusiasme
existent entre els componente de
l'Associació, els actes esmentats prometen tenis. importancia.

PANYERIES
TACIIIER
Pelayo, 50

DONATIU ALS SORD-MUTS
La Societat de Socorsos mutuo
entre els sord-muts d'un i altre atare
de Catalunya, que te el seu estatge
a l'Institut Catea de Sord-muts,
carrer de Montiertat, 20 , ha rebut
del sets president honorare el molt
iIlustre senyor En Jaume Petit Ros,
la quantitat de 700 pessetes, donatius aconseguits en lea csixetea quo
l'esmentat aenyor té ale mas establimenta per a recetar lees amb
destinaci6 a la Cabra d'invalidesa 1
de vellesa deis aord-muts perlanyents a fermentada Societat ,

Pelayo, 68

ie °reguera

Falxes
Unto Oablnet Ortopédlo dIrIgIt per faoultatiu.
Rambla de Catalunya, 8
Forran, 8
Rambla del lallg, 27
ifieni

NO HI HA PAGAMENTS
D'HISENDA PER A DEMA,
DILLUNS
El delegat delisenda no ha assenyalat cap ordre de pagament per
a demä, dilluns.
EL VOSTRE GABANY
Gil k•
U a Pinrevée, queda non.
Taller sastrería, Lleona, 3, P. Relal
-i r

REIII: Aparells fotogräflos
Novetats Cuyits - P. Angel, 29.
L'Agrupació ¿'Alumnos i Ex-alumnes de l'Escota Abat Oliva efectuará el vinent dia 6, (liada de Reis,
una visita a la fährica de perfumeala "Myrurgia". Lloc de reunió:
Passeig de Sant Joan encreuament
amb la Diagonal, davant del monoment a mossen Jacint Verdeguee,
a dos quants d'onze del mate
— L'Agrupació d'Alumnes i Exalternes de t'Escala Abat Oliva celebrarä el vinent dia 6, diada de
Reis, a les cinc de la tarda, al sen
local social, Marqués de Santa Anna, 4, una sessió pública de pro.
jeccions, a arree del seu vice-president, senyor Jaume Mlia.
REIS: Gramoles I enemas
CUYAS, Portal de l'Angel, 29.
Relaci6 dele objectes trobati en
ele cotxes de "Traenvies de Barcelona, S. A.", "Companyia General
de Tramvies" i "Tramvies de Barcelona a Sant Andreu i Extensions",
durant el mes de desembre passat,
ele quals sien dipositats a l'oficina
corresponent, Ronda de Sant Pau,
41, Primer, a dispoeició de lea per.
eones que acreditin tenir-hi dret:
Trenta-cinc paraigües, guatee basten», divult bosses l portamonedes,

Perfumeria

,
,
Kre pment no causarà als Vostres una major !
i
..emoc16 I alegrla '
1

relayo

Tolden 15942

RECENT INAUGURADA.

...._____

E/ rolas ~mi asiere en productos de tota mena de Peritomerla propi por a presenta de Reia. Compareu cli nostres preste

SOL.LICITEU INFORMACIO A

LA MILLOR ASSORTIDA

PELAYO, 1, PRAL.

1

Urbanització Valldoreix
A 9 als nostres agents a VALLDOREIX
JiMildiadlifixiMilaffiál",11...M2M1.1n

1

vuit patena de guante, un rellotge
polsera, una capea amb un vestit de
eenyota, una boina de nen, una cartera per a documente, dos zefirs, un
Capell de senyora, Cinc bufandei,
una polaera, un doble metre, uns roserie una gorra d'home, una jogulna, dos colls d'abric, una medalleta,
una capea amb joguines, una petaca, un xal, un parell de sabates de
senyor, una manteleta, un especific,
una pell per a scnyore, un paquet
erute un pantalon de homo, un paquet amb lämpares de rädio, tan paquet amb un vestidet de nena.
JOIES VERITABLE OCASIO
per a comprar a ton preu aneu
a la Joleria Magreilt, Tallers,41
L'ACCIDENT ALS OBRERS
DEL TRANSBORDADOR AER:
DE. MIRAMAR NO REVESTI LA
IMPORTANCIA QUE DE
MOMENT SEMBLAVA
Per part del "Ferrocarril Aeri
Sant Sebastie-Miramar" se'ns pregs
la publicat16 de la segiart neta amb
relaeld a la desgracie ocorrmluda fa
doi dio en acicates Obres:
"El cable trencat no de cap dele
cables catean deflnitivament n1 provIs í onalment, sind tan Ola tina brega que lligava una politxa. La braga
en trencar-se encterrcia una bastida i resultaren amb Ileugeres contusione tres obrera, que reprengueran Immedisttment el treball, i amb
masegament general dos mes, que
s'incorporaran a la feMa dilluns vinent."
No tal dir com ho celebrem,

TASTEU ELS I
TORTELLS DE REIS
ANTIGA

1

MES DE GENER

Retalls-ecasions

. 11 111 11

Relleu rominle model original JOAN
BERRA, Canuda, 33

CASA MASSANA
Ferran, 14
1
UNA DONA QUE PREN MAL
Al dispensare de Sant Martí ha
estat auxiliada Tomase Busquet§
Fulquet, de trenta-dos anys, d'una
lesió Ilen que es produi en topar, al
narren de Valencia, un carro on
anexa amb un tramvia de la tinta 6 0.

p.
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Vestits Gavanys Pellisses - Trinxeres Vestits Abrics Sueters
%limen Mitges - Roba interior
Edredons
Flassades • Cobrellits
Carpets
Catifes
Jocs de taula
Camises Corbates - Paiames - Capetes Mantons Manila • Echarpes
1 tota mena de Calçats
Tots aquests articles poden adquirir-se avantatjosament a

EL BARATO
les Seccions Permanents de Religió i
Celta i Biblioteca Circulant i Pública,
estableixera Igual que ele anys anteflore, per a l'any 1931, un concurs per
premíat la Ilegidora que per la aticeció de llibres Ilegits durant l'any se'n
faci mereixedora. La inscripció tindrà
Roe fins al día 15 de gener, a la Secretaria de al Biblioteca.
Secció Perinanent de Relacid i Treball. — Recordem arnb tot interés a
les senyoretes inscrites a la Secció
de Borsa del Treball l'obligacib d'assistit a la tova Junta general, que tindra lloc el vinent dia II, a les ole
del reate Preguern la mes estricta
puntualitat.
Secció Permanent d'Econotniee i
PeOtreiment.t. Llista de la setmana:
Dimecres, llom farcit; dijotts, pantche de verdura; divendres, empanades
Victetia; dissabte, perla Ponte:alee —
Classes de les tardes: Dimecres, inec
anab taronja u Hugelof; dissabte, pastas de verdura i Torta Rosa-Blanca.
Menjador econòmic, exclusivament
femerd. — Obert tots els dies d'una
a tres .Preus dele tIlnare a diari, 3
pessetes; per abonament setmanal, 2'50
peesetel; per abonament mensual,
pessetes.
Secció Permanent d'Esparta i Excursion.s. — El vinent diumenge dia
II, O tres quarts de deu del mati, ein<ira lloc la Junta general. Es prega
eassistincie de totes les senyoretes inscrites al Grup Excursionista.
Seastan organitzent, per començarlos el primer de febrer, uns tes-conversa per a pràctica dediornes, cmfiats a persones de reconeguda cornpeténc;a. Queda oberta la inscripció
al propi Institut, Secció de Classes
(planta baixa), on es proporciooara
tota mena de ¿culis.

Pabii
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Passelg de GrhG11, e8, Clerli, 48.

GATEAUX DES ROIS
emb aleares etepreese
SUBHASTES DE GENERES
AL MOLL
Al local del jutjat de la Comandancia de Marina de Barcelona el
vinent dia 7 de l'actual, a les onze,
a dos quarts de dotze I a les dotae,
se celebraran les subhaetes deis generes i efectes que es ressenyaven,
les quals quedaren desertes el dia
31 de desembre últim, amb una rebaixa d'un 25 per roo en el preu tipus
que iiguraven.
Les dales necesseries ido facilitades per l'esmentat jutjat.
6Derni, dlumenge, a mee dele interessants concerts anunciats per a dos
quanta de dotze del mati a la Plaea
del Pubis Espanyol de elontjuic, tindrä lloc la primera de les conferencies organitzades per la Junta de efuseta i L'Associaci6 de Pessebristes.
.Aniri a arree del conegut folk-lorista eenyor J. Amadas i versare sobre "Costums nadalens i el pessebre
casolr.
La conferencia ,età donada a la Sala d'Actes del roble i comenearia a
dos guarts de deu en punt del mate
ELS REIS D'ORIENT ALCENTRIS SOCIAL DE BETLEM
Com en anys anteriors, el vinent
dimarts, día 6, a les sis d ela tarda,
els Reis d'Orient visitaran el Centre
Social de Betlem i repartiran joguines, llibres, roba i queviures entre els
nens 1 nenes que assisteixen a la Secció del Catecisme, solfeig i ¿'nitres
secciona que funcionen en l'esmentat
Centre.

CAPRIN 1E T
LICOR ESTOMACAL
INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE
LA DONA
Seccid Permanent de Retigid 1 Cabe.
— Diumenge, dia 4, a les vuit: Mista
resada de Comunió. Dirnarte, dia 6,
festivitat dels Sants Reis, a les vuit
Missa cantada de Comunió. Despee.
de la missa se sortelari una Imatge
del Jeauset entre les aseociades que hl
hauran assistit,

Secció Permanent de Biblioteca
i Pública. — A la bona
memòria de Na Maria Pateen i Rabel! (a. e, a) el Censen directiu

sol d'altura, 163. En total, 3.565 ser.
veis.
En el :tutelar mes ingresaaren
seu Palau de le Mutualitat 202 Me.
lalts.

M. PINTÓ

Rbla. Flors, 18 - Tel. 15334
TrInxeres I Impermeables
de tetes menee :: Suetere,
1 Pullowers, Bufandeta, 140.
COL.LEGI DE NOTARIS
El dia 31 de detembre van proa«
¿ce possessió de liare reapeetioa
càrrecs de la Junta directiva taquest Coliegi de Notarit els indivi
das que van Esser elegit, en leg
eleccions parcials verificarles el dig
14 del mateix mes. Lt dita junta
queda constituida per al trienni de
1931 a 1933 de la eteient manees;
Degi president, Antoni Par 1 Tus.
gueto; censor primer, Valentí Marín 1 Llovet; censor segon, Antoni
Sasot Mejia; tresorer, Guillen Alcover Suceda; secretar', Josep M.
Ferrer Moreg6.
111111.1=n11319113M1WailLIMMINIII~m.

Gateries Layetanes
CORTS CATALANES, 613.

rileaLEs, JOIES, TAPISSOS
1/121P A RE9 decorad& pro-

1 lentes per etrlInents artietes

El dia 8 d'aquest mea, a les nou
del mate seran venuts en pública
subhasta, al Mant de Pietat de la
Mere de Déu de l'Esperança, Organismg de Préstecs penyoratius de
la Caixa de Pensione per a ti VeIlesa i d'Estalvi, les penyores dels
préstecs de joies venudes amb anterioritat al 1 d'octubre de 193 0.
L'entrada a la sala de aubhattes es
per la plaga de Joneueres, 2, entresol.
REIS. El milite present una
elegant i sólida maquina de
cosir i brodar

té el millar present per a
les nenes:
LABORE' COSTURERS
BOSSES - CAIXETES
i CISTELLS LABOR
SELECTE ASSORTIMENT
EN NINES
PRESENT DE LA CASA:
Cake. - necesser somPlot,
per 490 Píes,
AVINGUDA PORTAL DE
L'ANGEL, NUM. 31
Telèfon tE096
AL PORTER D'EN CONVENT
LI DESAPAREIXEN 2800 PESSETES EN UN BANC
El porter del convent de les Religioses Esclaves del Sagrat Coi- va
denunciar que en l'interior d'un
Banc del carrer de Fontanella li varen prendre un sobre on portava
2.800 pessetes en bitllets del Banc,
que per ordre de la superiora anava
a ingressar en aquell establiment
bancari,

REIS

eramerons. Discos. Radio.
Attleles Esport. St. • eme, Si

EL 'TIMO" DE LES MISSES
A la plaça del Pi, pel procediment
de les meses, dos desconeguts estafaren a Emilia Arinyo 450 pessetes que portava.

M. PINTÓ
Rbla. Flors, 18 - Tel. 18834
Darreres novetats en oorbates :: Proveu la nostra
"Conbata Inarrugable"
Duran: el mes de desembre pas
tat le prestaren els següents ser
veis a la Policlínica de la Villa d
Salut "L'Allanea":
Clrurgia general i estómac, 421
medicina general, 298; malalties d
la infincia, 110; malalties de la do
na, ro; gorja, nas 1 orelles, 6o1;
S'ice urinirles, 346; embaràs i par
43; cirurgia ortopédica, 18; malai
ties nervioses i mentals, 73; mala!.
ties de la pell, 121; odontòleg, 170;
malaltiet dele une, 3531 massatge.
41; cor i vie0i, 12; p ulmons, 49;

111.1111114,61T
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L'ASSOCIACID DE PESSEBRISTES DE
B ARCELON A
Havem rebut un fascicle d'aquesta
Associació en el qual es ressenya.
da l'actuació d'aquesta benemérita
entitat en l'any 1920-30.
Aquest fascicle conté mes de einquanta peines ben atapeides de Berra i en elles s'hi pot veure la tasca
intensissima que ha portat a cap,
tasca que Cota els catilin g i leerte
cularment els amics de le belles
coses heno d'agrair-li, car ha fet reeixir amb gran esplendor i bon gust
una tradició pairal que endolceix
aquestes hiles diades commemoratives de la naixença i infantesa de
Nostre Senyor.
L'esmentat fascicle conté les següents ressenyes: Memòria de l'actuació de l'Associació, en la que
s'esmenta: Dinar anual, Calvaris,
Conferencies, VII Concurs püblie
rans, Pessebre social, Pessebres dels
infantil de Pessebres, Concursos fosocis i vi5jtc collectives, Moviment
de socia, Defunció, Estat de comptes, Publicacions, Exposició de
Barcelona, Arxiu grifie pessebrista,
Domicill social, Homenatges i gràcies, Fitxer, Propaganda i premse.
Conté també la Memeria del VII
Concurs Públic Infantil de Pessebres, L'extracte de comptes, Extracte d'acords presos en Juntes geneREIS: per a ()Memo, Ouyks.
Lloguer pellioulee Pathé Baby
CUYAS, Portal de l 'Angel, 39.
IV CONGRES DE LA UNIO
CONTINENTAL DE LA PUBLICITAT
A Viena, sota la presidencie ¿Ion« del ministre doctor Ludwig i
l'efectiva del doctor Trebitsch, findra Iloc aquest Congrés del 3 al e
de juny vinent.
Pel programa provisional que te.
Min a la vista, es discutiran temes
interessantlasims amb els guate es

RAMBLA CATALUÑA 1T— NINGUNA SUCURSAL EN ESPAÑA
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l'aparen s'ha de mantenir a nivell. Les fotografies inclinades
poden evitar-se tentnt cura
de mantenir la Unta de l'horitzó
ben beltzontal en el visor.
(Continuarä.)

PTNEMA AMATEUR

Notes per als

principiants
per H. Syril Dusenbery

Ro és possible d'informar l'ama- r parell disten que aquest s'ha d'aguantar
teur cinematogràfic de la mateixa
ferm, però es diu poca cosa sobre com
manera que el professor escalona les alzó s'aconsegueix. Per aguantar l'aalieons del sea cura, lliçons destina- parell correctament, el braç esquerre
ala de mantenir en posició de mades exclusivament als alumnes matriculats. L'amateur cineinatogräfic
nera que el co'ze i la part superior
del braç estiguin fortament apretats
ro és un aluume que es matricula
en una epoca determinada de tany; al cos, L'avantbraç ha d'estar quasi
Os una persona que adquireix sin apa- vertical, es a dir, en l'aire i al tnateix
temps tan prop del ci5s com sigui posell i se'n vol servir: is per això
4ue aquests articles no segueixen sible.
En aquesta posició, el palama mama regular per instruir un
men de la inä esquerra rnirarä
luombre determinat d'amateurs, sitió
cap arnunt, i darnunt della hi
;que tan aviat van molt endavant
reposarà l'aparen. La nia dreta,
Korn tornen cerera. I afinesta és,
amb el colze i l'avantbraç tantprecisament una época de l'any propicia als recomencaments. Les les- be tan prop corn sigui possible
te, de Nadal, Cap-d'Any i Reis fan del cos, aguanta i cpera laparell mentre la mà esquerra en
cada vegada mis amateurs cinema'importa el pes.
togräfics, pel fet d'ésser un aparell
El punt principal a tenir en
cinematogràfic un dels presenta tnés
compte
do que, per a mantenir
agraits. Es per aizzet, ¿once, que
loparell fix, els colzes han
avui ens dirigircm als novicia i per
d'estar baixos i apretats al ros
a ella traduirern uns intaressants
consells que els dóna H. Syril Du- —no pas en foro o en l'aire.
Amb tapare)) fermament aguanEenbery. - Diu alai:
tat en aquesta posició, ei de
"L'extremada simplicitat de rapanecessari seguir un objecte en
rel cinematogrific modern atrau cada
cop raes aficionats al fascinant camp
moviment, gireu lentament el
de la cinematografia amateur; però cos— molt lentament —per les
eaderes. No mcveu mal els peus
encara que l'aparell hagi estar construit de manera que no calgui en abquan opereu arnb l'aparell.
fetoen
solut cap coneixement previ
Moveu-vos des de les endet-es
grafia, per a obtenir resultats satisfaccap amunt 1 tan lentament com
toril hi ha, no obstant, un cert nomsigui possible. Va sense dir que
bre de euggestions i consells que aju/aran el cinematografista inexperient.
Després d'haver examinat un cert
nombre d'amateurs novencans, vaig
arribar a la candi:5;6 tb.-re que mi
dels mis generals defectes era que lapare n no era agafat correctament.
I es fotografíes ¿amura la pantalla os cubren i sihraguejacen. Els fascicles
amb :nstruccions que acompanyen la-

Basada en robra "La dama del
Armilla"
la peillcula de la q ual es Parlera
n_0;1 1 be... perqur no aan he d'altea que migan comparar -s11, en
aquesta temporada
Un &ene extraordinarli
Vivienne aegal, l'estrena Me5
eieaant de la pantalla sonora;
Allen Prior, UII artista de prestancia
rarontroia t gran talent Interpretallo; Ford Sterling, ti celebre
-Shendori" de "SALLY"; Lluisa
Paz e ncla, anima Log, Walter Plagada, etc.

la IV sessió de "Studio Cinaes" quan
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Direocl6 CINAES . M. C. IN.

Passeig de Gracia, 23
Scssions 4 1 6 tarda 1 10 nft

Les circumstancies—i no pas les de

j05e
[_producción. PM( ert

-€MANAA.

Reus, oh, no—ens impediren parlar de
.21
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AVUI, DIUMENGE,
4 de gener da 1931
SESSIONS ESPECIALS DE
CINEMA per a INFANTS
"RIcardito niño "bien" (node let 3'30 a lee 6
"TÚNEZ" (Documental)
"Ricardito", infant "bien" (comedia d'aventures per Richard
Talrnadge). "MOCHALES es
un héroe" (dibujaos animats).
"NATACIÓN" (cultural). "Lo00 por el deporte" (cómica).
"Boda de etiqueta" (per La
Pandilla)

•

Pe.
ass

CARIES
CRiSTALLERIA

LLORENS
baile les Flors 30

a

et

•
reilaneevem

or

Hem rebut el núm. 12 de la interessant revista cinematogräfica
"Filma Selectos", que en aguce número pot dir-se que e3 veu com
cada dia millora, ja que tant la intpressici COM el test, són els milfors
que fina ara hem vist en revisten
de la uva classe.
L'interessanassim sumari és el se-

VIDOR

iti
-mese

•

-

"Chevalier ( p asdoble pe: mestre
Guerrero). — Música y ruido (Per
Maria Luz Morales). — La polémica del cine: opinión del maestro Jacinto Guerrero (per Frai Can). —
El cine y la moda. — Argument i
fotografies de la pellicrila "El enemigo silencioso", etc. — Suplászent

.

ALELUIA." — Pompeu Fabra.

(Del "Mirador" del primer de gener.);

BUTAQUES a r PESSETA

CAP! TUL

NOTES OFICIOSES
n'era tenlas, i ara que no n'es ens en
priva la V sessió, impediment acate«
darrer, que ens empleas de joia perque demostra la vitalitat de la iniciativa que féu possible a casa nostra la
presentació del seguit de films que hem
anat veient.
"Hortnigas".—Film L. U. C.—Detalls de la vida de les formigues;
reportatge. Film inhuma, de tan hurni.
Qui 5ap si da äneels del cel cris
cenen and a nosaltres? Arribeu a tenir por de s'Emniar-lo. Amb una mica
de ralenti i millor preparaci6, en film
magnif le.
"De l'amor, r a lo bsine"—Film de
/goa. En aquel] temps era un eran
drama; arni. una comedia plena
eis i de grotesc. Drama d'amor rApid, esquemàtic pretext per a filmar
el moviment extern, qac j a hi has-la
prou feina en aquell temps per preocupar-5e de qiiestions internes, art h altres crises. Amb tot el seu
me, pera ten recorda coses tan modernes con] el film parlat, sense panula, i el tecnicolor sense color.
Dibuixos animata—Una nota del programa adverteix que no havent arriba .. "Vals de .Mefisto", film de cinema pur, e5 projectaran ¿'es pellicules
de dibuixilis animats, una del Gel Félix i una ultra de sonora maderna, de

les "Silly Simphonies", tiulada "Invierno". En dibujaos animase no slia
inventat, naturahnent, res de nou;
l'art s'ha perfeccionat antb nous reclines; no ha pas canviat. El film de
Pat Sullivan, amb mis simplicitat de
mitjans, aconsegueix grans efectes;
sc'l pot trbbar vell per simple, perú el
sea humor no ha perdut res de la seca
joventut. Naturalment, la introduceit5
dc la música ha donat una nova direcció a les aspiracions del film di-

buixat; no es ja l'humor pur, sitió
l'humor aplicas a la müslca; un humor interpretatiu. 'Invierno • ens presenta tota la fauna hi yernal saniesa
als rigor., de restació i traient-ne el
mlllor partit possible. Holt divertit,
més varal que "Primavera", que ta
coneixen els Centres lectors.
"Turksib".—Fi:in sovietic de V.
Turin.—Documental. Bon document de
la construcció del ferrocarril del Turkestan a Siharia, recentment pírisat er.

SESSIONS "MIRADOR"
La idea d'organitzar ima revisI6
cinema mut, que 'Mirador" ha comencat a portar a cap, re-apodo a un
dasig del nostre públic, cota pagué
confirmar-se el dia de la inau gural en
veure la r.ombrosa concurrencia que
hi assistí.
Circumstäncies diverses han °Miga*
a ajornar la segona sessió, la qual
tincira. Une divendres vinent, dia g, al
cinema París, a les deu de la nit. Per
a aquesta sessió ha estat combinas un
excellent programa que respon crim-

MATEMATIQUES

LES

NO

S'EQUIVOQUEN
Vegeu aquest càlcul, senyor Ernpresari, i us convencereu:
Installar un amplificado/ . de fono, amb tots els seus accessoris per a projectar solament pellicules de disc ... 8.000 Ptes.
Arranjaments que se li vulguin fer, ja que la seva audieilí•
es detestada pel públic
2.000
Pèrdua de clientela durant la temporada, per mala audició 3.000
Despeses
Installar un bon equip que reemplaci l'anterior... ...
Despeses per a tornar a acreditar el local ...

... 13.000
17.000 Ptes.
5.000

Total general de despeses... 35.000
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NO LLENCEU ELS VOSTRES DINERS. COMPREU UN

zrsr
A. AMIGUES SCHROEDER
CORTS CATALANES, NUM. 761 -- Telèfon 52157. --- BARCELONA
+6+4444+444444444+

'No

sols rime

També trobaren

Amor - Misteri - Enmeló
en

L'ambició mes gran de petits
i grans: un

Patlié-Baby

NEVERES

AIX ELLES

KING

Publicacions rebudes

presentat amb èxit immens sota els auspicis de "MIRADOR"
"Cap film no m'ha produit tot ell una empció tan förta com

Belecoi6 Sonora "C1NAE8",
en merevellee teenlcoler

donara un nos avene a la publicitat
cientlfica.
Els temes a tractar en el trenacuro del Congrés secan limitats, per
tal que hom pugui profunditzar en
llur estudi i donar majar valor a les
conclusions internacionals que s'adoptin.
Aquests temes 86n: Primer, temes
ja tractats en el precedent Ccrig n és
de Brusselles: Fixació de cartells,
publicitat directa, plagi en publicitat, T. S. F. 1 cinema; i segon, nous
temes subjectes a estudi: Publicitat
coHectiva i la Premsa i la Publica.
tat, quedant en aquest el tema limitat al control del tiratge i a la mida
mialimétrica deis anuncia
Per tal d'aconseguir una discus
sió útil, toses 1es poraincies, traduídes al francés, alemany i anglis, seran impreses i repartides als congressistes un mu abans.
L'últim dia del Congrés, el 7 de
juny, coincidirä amb el comen çament de la semana de festet que
anualment se celebren a Viena. Per
a aquest dia esta previst la Cavalcada Internacional de la Publicitat
amb carrossee representara allegóricament les gr an marques mur,dials mis conegudes.
Espanya da representada en el
Cansen d'Administració de la U.
C. P. que organitza el Congrés de
Viena, per "Publi-Club", de Barre
bus, organitzador dele Congresßos
Nationale de Publicitat, el segon
dele quals tingué lloc a primers del
mes anterior a Madrid, amb gran
i entusiasme.

Aquesta tarda, a dos quarts
quatre i a les sis, i a les deu nit,
l'exit artístic de l'any: el film de

/Metro
Goldwyta
Mayer

LIDO

AL

MOJICA

ftlfel4

"HORMIGAS" -- UNA PRODUCCIO DE tgoa DIBUIXOS ANIMATS "TURKSIB", FILM SOVIETIC

La

novia
del
regimiento

expletati6, de les raons que el feien
imprescindible j dels beneficia que reportarà a tota l'Asia Central i a la
U. R. S. S. Una de les etapes del ¡ala
quinquennal. En definitiva, un film de
p ropaganda, pera/ tan ben fet, tan ben
fet, amb una lógica, una continuitat,
una progressió, una fotografia (Slaeainski i Franzisson) tan perfectes
que al final foren nombrosos els espectaffirs que aplaudiren. Imaginen
que un dia el llibrer López Liausä›
posés a l'aparador de la Catal6nia un
prospecte d'un específic—no es be be
alzó, perú--tan ben fet, tan bus' fet
que tothom entres a comprar-lo, no
!'específic, sin6 el prospecte.
ANGEL FERRAN

• \"4";Z".•,..*

"STUDIO CINAES"

CINEMA

Diurnenge, 4 de gener de 1931

Exempt de perills, car totes
les pellícules PATHE BABY
són ininflamables,
* * *
SOLLICITEU CATALEGS
a tots els establiments fotogràfics i similars, i a
PATHE - BABY, S. A. E.
Rambla de Catalunya, 8
BARCELONA

,
o netio!

¡Qué fenómeno!
pel astre de les gafes

Harold Lloyd
la ereaek néa humorística i
divertida del predilecte
de tots els públies

A.VIJI, GRAN lEXIT al

COLISEITM
Es un film Paramount

1

ag

räsirfron g e,
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de gener de 1931
xen a la ciutat a vendre el cotó i allí
es toba el primer amb Chicle, una
bailarina courera i d'ulls de perdició.
Tots dos entren en una taverna, on
SS desplomas per l'emana de la bailarina, conegut pel "Bala perduda".
Zeke, en donar-se compte de l'engazty,
descarrega contra aquest el seu r evólver, però en lioc de ferir a aquest,
mata a Spunk, el sea germà, que des
d'un rec6 de la sala observaba l'escena.
Zeke te la aisló de la seva missi6
apostòlica, i comenea una crcuada redemptora. Un dia torna a trobar-se
amb "Bala Perduda' i la bailarina,
els quals el coneixen i l'insulten. Peels ella n'a so:ga en sentir-se atreta pel
pastor i se suma als "salvats" per ell.
Zeke sent un altre coa a gi tar - se ea
el sen pit el dimoni de la luxaria davant la bailarina, i fuig arnb ella fins
que troben un serrador, co entra a
acemilar. Cansala d'acuesta vida, ella
&caja tornar a la etiln d'abans. i accepta les visite; de "Bala Perduda".
En ésser descobtrts. nroven de fugir,
1 en la persecució Zeke mata el rival
la bailarina ecu mortalment ferida,
la qua I mnrt noca eS10112 després als
braços de Zeke.
Les eancers populars i religiöses
que registra la pellicula sen bellíssimes 1 amb fregancia impressionen
per la seva fönda clase& En el repartirnent intervenen nombrosos artistes negres, recotleetats per Vt.dor
els teatres de Nova York, Xicago i
Menphis.

Inaugurac;6 de l'Hostal
del Sol

Setinana de Reig,„
Doncs cerqueu un espectacle optimista

Diiiiiane-3,

J t URSAII
v

en la va primera Opereta parlada i cantada,
de gran espectacle

No us parlaran d'angoiXe5, ni de tragèdies; al
contrari, us contaran la
divertida aventura de
Willy Fritsch en una
cort d'Europa
Producció UFA
pktamens a l'objecte que els organitradar& CS proposen. L'integren la
rnaxima pellicula muda "I el món
marxa, de King Vidor, un film
dirigit per
W. Grif fittli: "Flor
d 'amor", realitzat en laao.
' ALE LUYA!" REVEYA EL CABAL EMO CIONANT DE
LA
RAÇA NEGRA
King Vidor hará descobert
la riquesa dra mática 1 e
de la
raça negra, i per a mocionant
de mostrar-ho va
concebre Mateas drama
que és "Alebayal", pellfcula de Metro Coldwyn
Mayer.
Naturalment, aquest desdabriment
del gran director resulta un xic endarrerit després de les fantastes antropolagiques del comte de Gobineau,
peró te el gran merit d'haver-ho compres en un país com els Estafa Units,
on el negre Es considerat com un ésser inferior i se'l desprecia a cada
hora en non.] d'una sup erioritat racial
tan discutible com ridazul.
"Aleluya!" rnostra la rala neva
tal com Es, arnb les seres passions, les
tevca inquietuds relialaises, els seas
sorna i les seves d es esperances, que
en essencia no el diferencien gran
cosa dels que somien i semen els altres
acorta:s.

La película es descabdella a la Ca-

rolina, i comença amb cacean de la

reroilecci6 de cötd als camps
lama. En aquestes feines s'ocupa la
farralia Johnson, composta pe la pares,
alguna fills i una filia adoptlaa. L'endemä els g ermana Zeke i Spuk
mar-

De la Placa de Prades, al
Poble Espanyol, on havia fet
tronar 1 ptoure del temps de
l'Exposicida l'Hostal del Sol ha
baixat a ciutat, i, com que tot
es modernitza, ha passat avis
als periodistes que si vallen
passar a visitar-lo, parava al
261 del carrer de Mallorca, entre el Passeig de Gràcia i la
Rambla de Catalunya. I aixi és
com, a les cinc de la tarda
d'ahir, els periodistes feren
cap al nou estatge del vell
Hostal del Sol, i el trobaren
obert de braços i de portes per
a rebre'ls.
Feien els honora als visitants
i distingida hostelera—
la senycra Pilar Bosch de Picabia, iniciadora de l'establimena i el seu germà Manuel,
assistit per Rafel Moragues,
els quals acompanyaren els
visitants a les sales dels dos
pisos de l'establiment.
En entrar, hom troba en el
mateix veatibul el recé de la
llar—una veritable llar a la
qual es podrä fer foc autentic,
i pollastres a l'ast i altres realitzacions artistiquas que fina
ara a Barcelona no es podien
accnseguir binó amb l'auxili
d'una imaginació ben entrenada. De la llar, amb el seu Ilenyer ben proveil, es passa al
menjador—ocre de parets, sostre empostissat, estores rodones a terra, corlines als finestrals. cerámica, sants en rajola de Valencia, quadros vells,
aranyes de vidre que pengen
del sastre, i damunt les tauletes
cobertes de drap de casa els
vidres esmaltats de Francesa
Elles 1 al voltant les cadires
de boga d'alt respatller i banca
de talent enecixinats. Sedes
del XVIII a les llixes i damunt la calaixera dels coberts
tres bells globus de vidre amb
aquells rama de petxines que
tots recordern haver admirat
petits.
A dalt, per aquella escala
descoberta que porta a la sala,
—aci intima, baixa de sostre,

que comunica per una arcada
baila amb el menjador de
boix—, un altre rnenjador, un
menjador de conversa amb f
nestretes de cortinas 1 vidres
pintats per Francesa Camps.
I sota d'aquest menjadcr el
santuari, la cuina regida per
Antoni Paras, e,:c-cilef del Rita.
Un ainhient de luxe ensota,
nostre, ben alimentat i cornforhable creat per Parquiteete Nirolan Rubio, per2i un arobient
que ha d'asser contpletat i confirmat, naturalment, i és d'es-

perar que ho serä, per la cenia,
i el pollastre e i l'oca amb
napa, i el "relleno" de perca ¡
tots aquells plets que fan de
la vida una feste mejor grassa
i satisfeta.
Amb la copa de xerripeny ala
dits — un got esmallal-- el e,
nyor Ribera i Rovira pronunciä
un brindis en el qual recordi la
tradició de l'Hostal de t Sol. del
Pode spanyol, i perlä de la 1 ecessitat don ef:;-1,iiasent
blat a la not: a ciutat, i un
nora de la prensa felicita
els
senyors Base)) per la realització d'una tan bella idea, 1 feu
notar com aquest Hostal havia
vingut a e stablir-se precisament al carrer de l'Illa Danrada.
El senyor Manuel Bosch li
contestà agraint la felicitaci6 i
recordant com illostal del Sol
no és pas una casa nava a Barcelona, sind rnés aviat una
r essurrecei6, ja que l'Hostal
del Sol lievia estat tan cälebre,
que donä el nom a un carrer,
encara existent, i feu vote per.
què amb el temps aquest carrer
de Mallorca es pugui dir de
Mallorca 1 l'Hostal del Sol.
:Iota dos oradora foren molt

aplaudas, i per demostrar que
els accesscris i mobles no eón
cosa d'escenografia, el senyor
Bosoh féu portar un porró 1
rompa de vi cirera de la Costa,
d'una bota d'un rec6, parqué es
tes ell tot sol la propaganda.
Hotel Moragues proposä després que, per consagrar l'Hostal pel periodisme s'hi dones un
dinar o un sopar a un periodista valí; s'acordä que fos a
Pera Aldavert.
Poe a poc s'anh omplint
l'Hostal; entre la concurrencia
in havia els llibrers López, pare
i 1111; Ramoneda 1 esposa; Adriä
Gua!, esposa i filla;Jcsep lit. de
egarra, doctor Borralleres, senyora dc Seguí, duquessa de
Santäugela, Isabel Llorach, senyora Foret, senyora Puig de
Sagnier, comtessa de Lavern,
senyora de Vidal Quadres, senyora Perallada de Ferrer
Güell...

Bona cuina regional, peninsular, francesa, un bon lema,
no cal dir.

Els teatres
NOTES OFICOSES
TEATRE NOU
Com que ja s'acaba la present temporada, l'Empresa vol
revestir els cartells dels darrers
dies de la InnIinla iMportäncla,
tant en obres corn en art1stes,
per la qual cosa ha escollit les
obres de més èxit no sois de la
present temporada, alisé de
temporades anteriors.
Es per això que en el oartell
d'aquesta tarda, per tots conceptes excepcional, figuren la
sarsuela 'Moros 1 cristianos",
per Matilde Väzquez, Francesa
Godayol, Pere Segura i Rodolf

Blanca; "En tierra extraña",
per Joan Rosich, Victbria Racionero, Empar Saus, Empar
Wieden, Rodolf Blanca, Marian
Aznar i Damià Rojo, i "Los claveles", superba creació de Matilde Väzquez, Adela García,
Empar Wieden, Francesc Godaycl, Pera Segura, Rodolf
Blanca, etc.
En el cartell de la nit, "En
tierra extraña" i "Los claveles",
totes dues pels mateixos intärprets de la tarda.
TEATRE NOVETATS
El secret de l'exit dels programes
dels des festina programes que interessen el públic en grau màxim,
el té l'empresa del teatre català Novetats. Ni un sol dia durant totes
les actuals festes ha deixat d'unplir-se i el públic ha aplaudit malt
les obres i l'admirable interpretada
que e!s donen eta notables artistes
del Novetats.
Avui, diumenge, en la funda de
dos quarts de quatre de la tarda,
dedicada als "Espectacles per a infanta", es posara en escena el heIlissim espectacle de Josep M. Folch
i Torres "Els pastorets", amb l'arribada deis Reis d'Oricnt, que obsequiaran amb Ilamatadures c:s nena
i nenes que assistci y.in a la fundó.
A la taras, a les 5:5, i a la nit,
a les deu, el rnateix programa eamic: la comedia en tres actea, aat
culte escriptor Caries Soldevila.
"La creació d'Adema obra divertida i de gran éxit, en la qual es distingeixen notablerneat eis notables
artistes Mars Morera i Domènec
Alineada i cl divertit sainet del
gran Santiago Pos:d ayol ' Gente
bien", creació de la cnmpanyia del
Novetats.
Per a dilluns i d , marts, festivitat
deis Reis, es preparen grans programes que cridaran molt l'asenció
del públic.

Cultura

explleacions i fent després conaultes sobre la matèria tractada, eo que demostra l'interäs
arab qué saguia el curset.
Tingué una setmana de durada, del 15 al 21 de desembre
passat, i els conferenciants que
es desplaçaren a Martorelles

ATENELT ENCICLOPEDIC

POPULAR
L'Atenct: Enciclopedia Popular
inaugura novas catases de preparaala examcns del mes de juny, aprocha per a l'ingres al Bate:Iteras per
fitara el pla d'estudis vigent. Lea
condiciono san molt econaraiquca i
practiques per als obren.
sAIFERENCIA
A rAteneu IiIn sicl•piiidic Popular
el dijous vinent, a les den, de la ras,
donara cl profesor J. Cases i
de l'Instita: d'Estudis Catalana, una
conferència soba: "La Histeria i la
Llengua catalana".

Seria de desitjar que servís
d'estimul als Sindicats dels altres pobles.

OURS DE CATALA

ram aderia.

El curaca integrat per set,
confer n ncies tecniques 1 per
practiques al cama, fou un veratable axila La nombrosa concurrencia seguí les conferencies amb veritable esperit de

superaci
ó, prenent neta de les

J. Carie

Contes
Noveiles
Clàssics, etc.
1 3 - Fontanella - 13

Paraigileg
Om br ei . les
Vano3
litastons

0111.11MI

Llibreria
"Hererzs Vda. Pla"

Carteres
noluders

.1. VIVES BATET
Mentales Gi,nitn-Urinäries
Visita: d ., 12 a 2. 1 de 6 is 8
F,nrie Granada,. flt. pral. 1.4

HOSPITAL, 27

Queda oberta la matricula
per al cure de llengua catalana
(Gramática de l'Institut d'Estudis Catalans), que sota la
direcció de Domänec de Bellmunt tindré Roe cada dio de
set a vuit del vespre.
A petició dalguns alumnes
que no poden assistir al eure
a lhora esmentada, se nobre un
altre que tindrà lloc de nou a
deu del vespre.
Les inscripcions han de ferse a partir de dem, al cerrar
d'Aribau, 43, principal, priUlard

Gener

Inauguracki de les veritab'es
ebaixes de Preus en biferents
Artides de la Casa

CAMISERIA
J. Rodríguez Casals
Ronda de Sant Antonl, 78
'sivatst Muntaner)

Corbates,
Paiames,
"1itges,
Mitjons,
etc.

etc.

La Música
NOTES OFICIOSES
GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui tindrà lloc la primera representar:O de l'apera "La Boheme", en
la qua prendran part es notables cantanta Lina Scavizzi, Carme Asencio,
Nino Piccagula, Pone Leen i Lluciä
Donaggio. Será dirigida pel mestre
Antoni Votto. Els esrnentats nom,
san garantia suficient per a esperar
una execució encertada, la qual, junt
a la cura especial que l'empresa po,a
en totes les actuacions, fan que no sigui aventurat predir un nou èxit del
senyor Roda.

CHASSAIGNE FRERES
Planos - Aulomanos • Grameforis
filtros • llotlloe • CLARIS, 43

UN Cl.1-e 39.T D'AGRICULTURA
A NIARTORELLES
Al Sir lira! .agrieala de Mal-ton-01m i arermitaat pel Deparlamen! de Tarnica i Pràctiques
Agrfralcs de la Diputael6 .lc.
Barcelona, tirgiié Poc un curset a base de vili - vinicultura 1

BEIS

Arr,ociació Protectora

demà la sondó de

CALÇATS

L'Assecacia Fa de l'E. C. , que sent
l'absoluta necessitat d'aconseguir per
als mestres de les enceles catalanes un

Catalana
INGRF.S DE SOCIS
En el darrer Consell Directiu de
l'A. P. de l'E. C. varen ésser acceptats els socia següeats:
Coliectius amb caricter honorari:
Ajuntaments de Rpoll i d'01
Collectius numeraria: Agrupaci6
Excursionista de Catalunya, de g as echona; Bloc Catall Republica, de
Cana de Mar; Fontent de la Sardana, de Figueres; Dclegaciai de Palestra d'Homitalet ile Llobregat;
Catalana de Sant Boi de Lioaregat;
Aarupaci6 Sardanista de Saat Feliu
de Llobregat; Assaciaci6 de la Presea
"Catalu gya Vela", de Vic.
lnaiairlua e:in:enriar a, de llar.'
lona, 53 de Figueres, as de Ripoll, la
de Mollerusa, 8 de Cervera, 4 de Eaaalona, Cornellà de Llobregat, Motugai, Sant Boi de Lacaregat i Sant Pere de RiudevitIles; 3 d'Hospitalet de
Llaareaat, Igualada, Olot i Tremp;
2 de Calella, Camplevanol, Girona i
Tarragona ; a d'Arboç, Benisanet,
Caldea de Mantbui, Falset, Matara,
Palafrugell. Pineda, Preixens, Sant
Feliu de Llobreer, Sant Just Deseen!, Sancelles, Vendrell, Ventosee i
VS anova i Ge/frú. En collult 277
amis nous.
Comissions delegades. — Havent-hi
a Cervera nombre suficient de socis
ter a constituir la Comissió delegada,
es pren l'acord de aelegar el senyor
Ramos Albar-esta, perquè faci les gestiona neeessaries per a constituir-la.

I

Gran

de

PER A renta, EN TOTA
GLASEE DE PELLS BLANQUES, NEGREE 1 COLOM;

a la

relleteria

SABATILLES

FONTANELLA,

EXTES ASSORTIMENT DE

CM-9ATS

DE BENYORA. 1 SEMI-1
nn•nn•nnn,..

, nnnwm.xmealee•••••••n••n•n•

MANUEL MARTI

Etaulture
Plus al 5 te azneo

CALERIES LA1ETANES
con .rs CATALANES, P13
Pintura
SOLEDAT MARTINEZ

Fins al te actual

LA PINACOTECA
PASSEIG DE GRACIA, SA
AqueeeMse
Fina al 10 actual

P. SABATE JAUMA

MARIA ESCLASANS
PIETAT, 10 (derra p a la catedral)
Cornprät-•ende de
ANTIGUITATS I OBJECTES :PAR?

SALA BUSQUETS
PASSEIG De GRACIA, 86
NI:Misa I °Opiatas d'art
Expoelele de pinturas da
E.

AMIGO CASTELL-TOR
Fine el 17 de

gener

SALA BARCINO
5. OARCIA SIMON
Rambla de Catalanes. 21
Expe.I.10 da pintura
moderna

Gramatica Catalana.—Prof. Pernees Fabra. D illurs, dirnecres i divendres, de set a aula
Histaria ae la Literatura catalanaProf. Jordi Rubia i Balaseer. Dillnns,
di rrecres i divendres, de vnit a MI.
Histdria de Catalanya.—Professor
Francesa Martorell. Dimana dijous i
aissabtes, de set a van
&torra fia de Catahmya.—Profersair
PaLi--‘'C'itil ra ; general de aeo •ra f ia hu
Dirnarts i dijouo, de vuit a non.-man.
TI—Curs menografie "La costa de
llenar", dilltma de vuit a non.

• • •

La primera es donara al dorniei'i
de l'Ateneu Polytechnieurn (Alt 4e
Sant Pes. 271.
Les restants es professaran a la
Casa deis Canenaes de la Diputada
provincial de Barcelona (Bisbe,
Les classes comentaran el dia ra de
l'actual mes de setter.
Unes de matricula: Associaei6 Pr3tectera de l'Ea s erivanea Catalana,
Ares, Y. pral; Estudis LTniversitaris
Catalana iarree del Riese. casa del,
Caneases. de les once' la tosa del
mat1 i de les set a le vuit de la sella.
Nota.—La Protectora, amb el propeala d'arrodonir tan ama s i gui poasihle mazne ala provisional d'estudia
complementaria normalista', realitza
gestions prop de arestiglises elements
de les Corporacions oficials de carieter popular per afegir-hi ele cursos
d'ordre tècnic mis inseressants.

16

i
I

ontova
Guariment räpid de la Blenorrigia
les sesea complkezlona Irnpothara
Avariosi. Pela Matriu. Diatermia. Visita d'u alisa 7; obrera de 7 a tj

Quadrat &avala 1-5 MIIPCS
MotIluree 5.: Relleue :-ä Tapia»,
Botera 4. — (Final Porte-Perrlese)

SALA BADRINAS
Diagonal, 405
—

enmiele A. esnriNer.
Aquarellta

desembre • 9 Me?

Herniats

,

U S IRA R IES

Doctor

MONTFALCOT

la

PANYET COLORS LLIsoS
1 ISRODATS
FANTASIA

......=.............r......,
1

OPISSO

D'ABANS
A. TERMAL)
Canes Neue, 5
Moblea dcliii 5-: Reproluaclons
de Mamut
Otmeraalens d'esta watt

1

Antiga

11.3~1~3.3¢4211piamme••n

mnams•

Pintura
F. 1/IDIL PrLMADA
TEDDOR ANDREU
EsTANMLeD DE MALANZO
JULI SOLER

D'ARA

Liquidaviai

complImentar les petIolons dele nena que
edil ¡Infles de les coses pritotlques

CALCATS

SALA PARES

complement de prgaració per ame.
(Cura r boas imita a Itur tasca,
está temps endarrera de la Dipotaci6
provincial de Barcelona la caleció
d'un Institut d'Estudia Pedagegics, al
gua] fi acoinpanyava cha corresponents
pf& d'estudia i pressupoat de sostenment D'aclama 1/rojeces E4 va trametre oficiosament una ce* d regidor
pouent de Cultura da l'Ajuntanaent de
Barcelona, per tal que s'interenit en
la dita instauració, tlfta legada que
amb el règim de les delegacions,
ta neceasitat han de sentir lee Carporabos municipals de la màxima aptitud dels mestres per a lea instancimas que patrocinas.
Pecó com que, pel moment, mambla
que tote, diles Corporacioas no han
cregut arribas encara el moment de
resucitar quelcom de similar als Estudia Normal, de la dissolta Mancoinunitat de Catalunya, cantinelas ¿ciprés per la Protectora fine a l'acabament dels curaos que s'havien corneecat creient la Protectora d'imminent
urgencia iniciar d'una manera practica
ela treballs d'organització des nous
estudia esmentats, Ita gestionat, d'acord amb la benemérita institne6 dels
Estudia Universitaris Catalans, per ta'
de proveir-hi.
Fru ta d'aquesta inteligencia Es l'obertura de les següents catedra-e destinades al perfeccionament deis mestres que aspirin a regentar amb fruit
les escales catalanes.
Com es natural, per a proveir les
Escales patrocinades per la nostra A s sociació, dinstituirä im raen preferent
fa presentació d'un cert i ficar deis esmentats estudia que es lliurari parcialment a la fi deis curses pe is respectius professors i ce conjunt per la
Protectora.
Les càtedres
citedres seran, Per ara, lea eeoimt

VIES

de

e,rter= ICLY

EXPOSICIONS D'ART

LA LLAR

VICSITTEIC la

EL BARATO
per tal

Han estat ratificades les cameliacions de les Comissiöas delegades de
Ripoll, Sant Boi i Mollerusa, que han
quedas de la manera regate:
Ripoll: President Enric Bonnin;
vice-president Esteve Busques; tresorer, Josep Sayos.
Sant Boi de Llobregat: President
Isidre Miravent; tresorer, Aadaeu
Grau; votaba Daniel Petit, Lluls Sabatee, i Baldiri Déla secretara
Mollerusa; President, Manuel Solä;
tresorer, Ramon Ser-ret; secretari,
Pau Domingo .
La ratiasi6 delegada de Paria
anuncia la celebraci6 d'un Curse de
llengua catalana; la de Mendoza trames 2.2oo pessetes a compte de quotes. També es reben per mitjä del
cansad senyor Antoni Rovira i Virgili la quantitat de 59 . 50 pessetes, que
el senyor Francesc Goda, de Santiago
de Xile Ii havia trames per a l'Assoclació.
Les Comissions de Reas i Sant
Mar-ti donen noves del Curses de llengua catalana, que van a càrrec, respectivament. deis senyors Pau Remeva i Joaquim Aroca.
Les Camissions delegades de Lieida, Igualada, Vic, Calella, Borges
Blanquea Girona, Montblanc, Blanes,
Figueres, Canet 1 Olot, comuniquen
sobre assumptes de tràmit.
Les de Falset, Vendrell, Gandesa i
Balaguer donen aoves de Ilurs treballa
de reorganització.
Es dóna compre de la circular adrecada a totes les Delegacions amb metal del tancarr.ent de comptes.
S'agraeix un &natal de as pessetes del sena-er Josep Pares, de Sant
Quise del Vallas.
CONVOCATORIA A ESTUDIS
PEDAGOGI 3COMPLPMENTA-

PIS

de l'Ensenyança

$b

ELS REIS VISITARAN

..71-3ent7.2.1,J1.

foren ele senyors A. Quixal
Liuis Guitart, pel Servei de Vitivinicultura, i C. R. Danés 1 Caseboso i Eduard Simdi, pel de
Ramaderia.

EL VI/ CONCR2S DE METGES
DE LLENGUA CATALANA
El programa de les Ponencies del
Vira Congrés de Metges de Llengua
Catalana que se celebrara a Maltea:a
durant el segon trimestre de ama ha
quedas establert de la manera següent
Tema L—Climatotogia ds la MediIttränía occidental. Ponerte, senyor
Ricard Fontsere.
Tema II.—ffipertensid arterial.
1.—Fisiologia de la teisi6 arterial.
Ponent: Dr. J. Puche.
H.—Bases farmacolagiques del trac
tament de la hipertensió arterial, Ponent: Dr. J. M. Bellido.
III—Fisiöpatologia clínica i terapentica de la hipertensió arterial. Ponents: Dr. P. Ferrer Seervicents,
Dr. A. Pedro Porig 1 Dr. F. Estepa.
Tema III—lasbarerlosi.
I.—Diagnòstic de la tuberculosi intratar-deies en l'infant 1 l'adula. Porenta: Dr. M. Salvat Espesa, Dr. P.
Martínez i Garcia, Dr. J. Freixes i
Freixes, Dr. H. Puig i Sala i doctor
Rosal Catarinen.
actuals del tracta.
fliesst de la tuberculnsi pulmanar. Ponents : doctor, LI. Sayé, J. Rebent6s,
C. Xalabarder, T. Sala i j. Darder i
Redes.
III.—Indicacions i tecniques quirdrsigues en el tractarnent de la tuberculosi pulmonar: Ponente; Dra. A.
Trias 1 Paica Bartrina, M. Corachan,
J. Puig Surcda i Ll. Frei Sera.
IV.—Tractament quirtirgie de la tuba rculosi articular en l'adult i l'infant
Panelas: Drs. J. Trias Fajol, C. Oliver Gurnä, J. M. Vilardell, J. Rfba
de Sane i LI. Riba.
V.—Prniilaxi de la tuberculesi i
ersanitaacl de la !Mita antituh,erculosa a Catalunya. Pnnents: Doctora
L1. Saya i M. Miraibell.
A la ;lista anteriör cal afegir els
ponents de Mallorca, la designada deis
quals
fet encara.
El termini per a trametre les memarica fineix el primer ile gener
teta
Es record.; als senyors crnareesistes ene seran admeses preferenterart
les camunicacions llares que tingian
renda ama els temes de les ponaners
Per a sota -nena darformes, a la
Sur-alela del Cortaras, Ram'-la
Cataluraa, Srs. i si l'ar asaitX1 de la
Santa Creu i Sant Pata tercera elfnica
maaica del ratella de Sant Carles.

10, Porta -Ferrissa, 10

ealleup

arencats

i irte iris aem P r e Pres iit que ole estilan aparella del mon per al gueronent sie loi
mena d'hernlel ido el. de le CASA TORRENT, seriar nieves n1 elastles engurroaos
oses mana; no molestan ni reo embetuno 1 s'emito:4Mo com una cuanta Hornee done.

I nena han d'user-ne En bri de la t'ostra salo, no bou de comprar mala traguen te
embenats de cap mera cense aluna visitar aquieta casa 13, CARRER 01 LA UNIO, 13
CASA TORRENT, Barcelona. — Molta cura a I10 e quITEEsc i TEI S e [Sil

NORUEGA
ala ezn!nentemente VrOdUOtoZ
p
iL imentos Mataos, con Tirtvileghado ch.
ma fresco y ealudable, en al q ue ae
trepara el renombrado Queme

PRIMULA
guau,

de fanto universal.

tilicllananta

digerible y apreciado Por tddic•
paladares Preferido a otro postro
Agente: J. Pibregas Imana,
ea, &S. Barcelona 111 03,) Tal.=

Diumenge, 4 de genes . ese loas

IMPLANTACIO DEL SISTEMA DE VALORS
ESTADISTIQUES DECLARADES
Els ciutadans collaboraran a l'Administració pides
a la implantació del sistema de valors estadístiques
declarades
Madrid. 3. s•-• La Secti6 d'Estadía.
tia de la Direcció de Duanes ha publicas el primer volum d'assaig per a
la implantada del sistema de valora
estadística declama. Correspon al mes
d'octubre.
Es publicaran Samba els corresponents a novembre i a desembre, tense
que deixin d'aparèixer per això les
estadístiques sobre salara unitaria.
Així,, el públic i la crítica podran
assenyalar Is eorientacions i els detectes, i els ciutadans collabliraran en
l'Administrad& aconseguint que Espanya posseeixi una estadística de comerç exterior homogapia.

El text Integre de la nota
Madrid, 3. - Heus ací el text Integre de la nota relativa a la implantació dal sistema de valora estadIsties declarats, fac:litada a la
Direcció general de Duanes, i a la
qual ens hem referit en un dels nostres precedente despatxos:
"La Sección de Estadística de la
Dirección general de Aduanas ha
publicado el primer tomo de ensayo
de la implantación del sistema de
valores estadísticos declarados, correspondiera dicho tomo al mes de
octubre, pues, como lud previamengo anunciado, se publicaran tres con
@tato sistema (octubre, noviembre y
diciembre) sin dejar de aparecer el
de valores unitarios. De esta manera $e observarán mejor las
perfecciones informativas, a como la
critica adatará los defectos y aportara las orientaciones, de esta colaboración entre la administración pública y los ciudadanos podrá lograrce que Espafia posea una estadística del Comercio exterior con homogeneidad de sistema con los de
otros países.
Para el logro de ello, en este toma de ensayo se consignan, con
tiempos diferentes, los valores unitarios y loa valores declarados.
La diferencia de ambos en el mes
de octubre a grande, y hace cambiar no salo el volumen del comercio ,sino el carácter del saldo de la
balanza.
En general todas las mercancías,
así en exportación como en importación, parecen con un valor decianado inferior al unitario. Por excepSión. presentan aumento algunas
partidas, especialmente en la importación de metales y maquinaria.
Ahora bien: los valores declarados a la importación rara vez ron
inferiores en más denn tercio a los
unitarios, si se exceptúan las gasa1;nas y petróleos, fosfato anión.co,
café y plátanos. Por el contrario, en
la exportación la mayoría de las
partidas acusan un porcentaje de
disminución superior a la tercera
parte del valor unitario, respecto al
declarado alcanzando a menos de
la mitad y hasta dos terceras partes
en artículos tan importantes corno
los vinos y aceites.
En las comprobaciones que ha
hecho la SeocIón de Estadística, la
Direccian General de Aduanas ha
hallado datos que inducen a pensar
en la mayor realidad de valores declaradcs. La gasolina P. N. cuyo
valor unitario se cifraba en 33 céntimos el litro, ha sido declarado por
el Monopolio oficial con un valor

Són requerits a comparèixer davant del jutge militar diverses personalitats
coro a presumptes encartats en el passat moviment
revolucionari
Madrid, 3. - A la "Gaceta" d'avui
es publica 11111 requisitória perque canta el termini de deu
compareguin
e Suprem de Guerradiesi Marina,
davant el jutge instructor senyor Guillen/ G. Pando, ele senyors Manuel
Azalla, Marcellí Domingo, Alexandre
Lerroux, D. Martina Barrio i Lluís
Nicolau d'Olwer, caen a suposats responsables d'un delicte de sedició a la
rebeló militar.

Yaga en una Sucrera
Trets i ferits
Terol, 3. - Comuniquen del poble
d'Hijar que elan declaras en vaga
els obren de la Sucrera a causa d'excitacions.
Hi acudí el sergent de la guärdia
civil, Manuel lafarmol, i dos guärdies,
els quals foren rebuts a treta encara
que, afortunadament, no tocaren a
aingti
Ei guledies perseguiren els agresson i en detingueren un. Aquest agredi el sergent i el fon.

S'ha concentrar la benemkrita.

Querella per estafa
Madrid, 3. - Un periòdic de la nit
publica la següent noticia:
"El procurador don Luis Balbontín ha dicho que doña M. M., viuda
de don S. T. y eiposa actualmente de
don J. V. V., ha entablado querella
por supuesto hurto y estafa por vara)s millones de pesetas contra el conocido capitalista don F. A.
El asunto se halla relacionado con
un negocio de explotación salitrera en
Chile.
El juez del distrito del Hospicio ha
dictado auto de procesamiento contra don F. A., que es peruano, exigiéndole una crecida fianza para la
libertad provisional y responsabilidades
armuniarias."

de 17; en tabacos de rama, la declaración de la Arrendataria es también un so por ciento inferior, en
su promedio, al valor unitario; en
aceites, el valor de factura es de
1 . 25 pesetas oro el kilo y el unitario lo viene siendo de 22 3 pesetas;
en los vinos tintos y blancos, los
valores unitarios han sido, respectivamente, de 058 y 062 y el declarado 019 y 022, siendo éstos
más acordes con lo que la realidad
del mercado ofrece.
El resumen general de las estadísticas del comercio exterior, durante el mes de octubre, comparados ambos valores, y ellos, a su vez,
con el de igual mes de 1928 y 1929,
arroja los datos siguientes:
1923. Importación. Por varios artículos, 2 47 . 349 . Octubre 1929, valores unitarios, 213.061. 1930, valores unitarios, 197.056.
Exportación. 164.342, 186.210,
228.902 y 121.3 09, respectivamente.
Saldos, en contra y favor: 23.007,
26.85z, 31•847 y 12.320, respectivamente.
as diferencias que se destacan entre los valores unitarios y declarados en las mercancías cuyos datos
quedan consignados, explican y justifican que el saldo favorable de
318 millones de pesetas, resultante
en el mes de octubre, por la aplicación de los valores unitarios, se
hayan convertido en un saldo adverso de 12;3 millones de valores
declarados referentes a las mismas
cantidades de mercancías importadas y exportadas.
En modo alguno se considera aún
perfecta la implantacian del sistema
de valores estadísticos declarados,
pues estamos en el período de ensayo y apramdizaje, pero parece que
sus resultados se aproximan mucho
más a la realidad que la aplicación
de los unitarios. Todos los países han
tenido que vencer dificultades hasta
lograr cimentar sobre bases sólidas
el método de declaración de valores
para sus estadísticas y se rconstantes
en la vigilancia para impedir su
fracaso, y España no iba a ser una
excepción, pero como la bondad del
sistema no ofrece dudas y una vez
implantado, era preciso atender a
su perfeccionamiento, se ha considerado indicado y conveniente la
/acedan, sin aumento de personal,
corno anejo a la Sección de Estadística de la Dirección General de
Aduanas, de un servicio de valoracianea eme, es diando y contrastando los datos recopilados, proceda
a su comprobación, no solo dieces
ramera por la inspección o examen
de las facturas y antecedentes de
las declaraciones de valores, sino
también utilizando las cotizaciones
de los mercados, todo ello sin la
menor intención de ocasionar molestias ni imponer sanciones al comercio de buena fe, sino persiguiendo alcanzar la finalidad deseada, es decir, tener una buena
estadistica del Comercio exterior.
Para ello se excita de nuevo a todos
los interesados para que aporten
caantas observaciones quieran, pues
un servicio nacional cordo el que se
implanta debe ser fruto de le calaboración de todos."

Actitud dels liberals
El niarquas d'Alhucema', parlant
amb un periodista, va dir que davant
les c ircumstancies politiquea, cal
anar al mas aviat rentlor al Parlament, en Corta ordinaries, on es pot
demanar si procedeix, les constituents.
Amb aquesta fórmula, aniden al
Parlament Melquiades, Romanones
i Sánchez Guerra.

EL CONSELL DE MINISTRES HA ENLLESTIT
EL PRESSUPOST

BARALLA SAGNANT
AL PUENTE DE
VALLECAS

El senyor Wais diu que tindrem un pressupost nivellat,
amb un superàvit inicial 1 amb un augment per als
funcionaris de l'exèrcit, marina i administració

Un matrimoni mort

Madrid, 3. - A un quart de sis de
la tarda ha quedas aulas el Consell
de ministres.
El president digna en entrar que la
reunió estarle mancada d'interès i que
es limitarien a rellegir els pressupostos i deixar-los en cadicions d'ésser
sotmesos a la signatura del rei.
El ministre d'Estat digné que aqueas
ta nit surtirá en direcció cap a París, des d'on es traslladarà a Sean
Moda i Ginebra.
El duc d'Alba estará de tornada a
Madrid el 20 n21 de l'actual.
El ministre d'Hisenda digua en entrar que duia ja ultimats els pressupostor.

Sea augmentat el jornal
dels ferroviaris
Madrid, 3. - El Consell de ministres ha acabas a les nou de la nit.
El ministre d'Estat maría una hora
abans, per a emprendre el seu anuncias viatge.
El senyor Wais ha dit en sortir que
ha quedas definitivament ultimat i
aprovat el pressupost, amb un superiris inicial.
Mi ha una minora per a tasas els
funcionaria de l'Examit 1 marina, civils, administratius, facultatius, etc.
Un periodista li ha preguntat a quant
pujava el superàvit.
-No pur avançar-ho - ha contestat - fins que ho dugui a la signatura del rei, qe sera denla; pera l'impartant 63 que s'administri amb aurteritat, aplicant-se amb rigor els eradits i que es recapti be. El que sf ruc
assegurar a vastas fe que aquest pressupost esta sincerament anivellat.
Ha acabat insistint en que no podía
donar mas detalla mentre no signi el
rei el decret.
El ministre de Marina ha dit que
el petit augment que es refereix al
sea denartament Es principalment per
a cornunicacions maritimes.
El general Berenguer ha dit:
-Ei Cense!' ha acabat mas tard
del que jail em creia; i as que el ministre de Foment ens dona comete del
problema de la vaga al carne andalús
i hern estudiat mesures per a resoldrea.
Els ministres d'Economía. Cocernació, Gracia i Justicia i Fasnent han
continuas reunits fins a tres auarts de
&u.
Ea sortir. el senior Estrada ha dit
que havia estat autoritzat per Gesteen
per a posar-se a la parla amb les
Conmanyies f emroviaries a fi de tratar resoldre el problema relatiu a
l'auement de s7n., del personal. i que
t ras aviat caen s'arribi a sm arord nar17. -1 nos-unen t amb el rresident. DeIra cernenran l es converses arel) els
remesentent3 at les comeanyies.

Referència oficiosa
Madrid, 3. - La re:craneal oficiosa ce.l Cansell de ministres diu aixf
"Pres idencias-A m'asesta de la
Comissió romenada /al : a la implantada del Cornet d'identitat. fusionas
arras la delata personal, s'acordo que
passi a execució ministeri de la
Governació, d'acord amb el de Tres
ball.
Estat. - El Œnisell ncord6 que el
duc d'Alba, ministre d'Estat, assisteixi, c-re a rearmentant del Govern
e m envaa a la reesaa convecada a Gir e be a . per al 16 IIC l'artua!. en relecia
ciiib el pral e cte calaela earanea. presentat per af. Ifeiled. La d i ta reuni6
/mece-a:ea a la del Consell de la Soeietat ¿e Nzelens.
Dimart l'a sna-mi/ del due d'Alba, el
sots-eerretari d'F.-trt sen" r Tnrcease, en ejem cle ases e eitzeria eseecial

que li fou cenfeeide. smaasea antara,
gat del despetx chas assamates en
mes del dit rr!nstet.t.
Ex'ere - Sobre casal a l'Alimtement de Cádiz de terrenvs i
ce

Ampliació d2I Consell
Els pressupostes
--Madrid. 2. - Sembla que la xifra

global dels p ressupostos s'eleva a
3.730 milions de pessetes.

Sera, ampliat l'aeroport de
Barcelona
Madrid, 3. - El general Kindelan, parlant amb un prasident, ha
explicas els propesits que l'encoratgen, en eo que fa referancia als plans
a desenrotllar amb respecte a l'aviació espanyola, en el present
any.

Continuaran els serveis directes de
Sevilla i Barcelona, i a més, s'estudia, d'acord amb el Patronat Nacional del Turisme, la cread() de la
línia Corunya-Biarritz, mal com altres linies de gran importäncia, entre Barcelona València, amb les
Baleara, línies que permetran realitzar en sis Iteres el serveis de com
reus Madrid - Balears.
S'han de construir /3 aeroports
i ampliar-se considerablement els de
Barcelona, Sevilla i Madrid. Particularment el de Barcelona sofrirä
grana modificacions, puix que aquella ciutat mereix tenir un aeroport
da veritable luxe i amb totes les
comoditats corresponents a una capital del träfic que tú la ciutat
comtal.
Si s'arriba a la creada de l'estudiada línia de Canario, s'establirä

un servei bisetmanal, amb un empalmament que entinara amb una líala francesa de Dakar.

Madrid, 3.- Quedà aprobat, corn
diu la nota, amar:diera sobre el carnet d'identitat, que cemeneara a regir a comprar d'aguces any.
Segons l'informe que r: ;:ori la
tomiLsió, aqucat carnet durara cinc
anys. Es absolutament granda a
compte de l'Eetat, i rolara:lit ygara el contribuent la fotografia. Es
donará d'acord aquest any, natural/nena al padró munlcipal, i dintre
de cinc anys es confeccionara co
pasteó especial que rinda les caselies adequades, que cls ciutadans
!munas
Naturalment, per a les eleccions
no servirá aqu-st anys.
El ministre d'Estat va dir als cene
companys que assistir à a les deliberacione de Ginebr-, probablement a
les prirneres nomas, i allí papasen
els desitjos d'Espanya d'adherir-se
a tota obra pacífica.
Té en compte per
assistir a
aquestes . sei s, que en les primero es dimutira la proposta de
M. Briand.
També dona remate el ministre
d'Estat de les noticies rebudes de
Im revolució a Pa :na i Guatemala.
El Gsvern ha donas les oportunes
ordyes als imstras representants diplomaacs a a .tells p aisos Pesque
s'stinguin a elles en relació a la situada de l : nostres cc:
latas.
El ministre d'Eco-are:a portà al
Censen un expedient de l'Institut
d'Agricidasra, de Roma, que al complir el 25 a. 'versad de la seva fundació reclama el Preni Novel.
Per a fcr ao,1.
petició a Suacia
el Canastas aquell bao les adhesions de diversos laicos, e.tre elles
la d'Espanya, E el ministre d'Econonti* quedà encarrcgat de concedir

aquesta adhesió per mitjä dels órgans adequats dependents de la Direcció d'Agricultura.
Parla el ministre ds Foment extensament de les impressions que
porta del sets viatge per Andalusia.
I a crisis del camp cada dia que pasa s'aguditza més. Es necessari fer
despesss en obres per a atendre a la
situada que amb el tancarnent de
fabriques s'h. creat, que resulta grey
en aquests moments.
A l'efecte es proposä la realització
d'obres durant els eneso3 de gener i
febrer, que l'agudització del problema assoleix caràcters greus, 1 en
aquest sentit el Govern donará les
oportunes cedas perquè es posi
remei.
El ministre d'Economia, en funcions de ministre inserí del Techa,
don is comiese de la situació dels conflicto pendents a Madrid, el cura
dels guata és satisfactori. Es retara
principalment al plantejat per les
arts gràfiques.
Queda aprovat, com diu la nota
oficiosa, el pressupost general de
l'Estat.
Aquesta vegada conté el decret
un preàmbul que abans no figurava
perqua no és costum.
El ministre ha volgut concretar
en aquest prambulbul els mosto de
la prórroga i les circumstàncies que
Iban obligat a anar a ella.
No eslava decidit si havia d'emprar
una nota oficiosa per a 'Murar ala periodistes o si havia d'ésser el preàmbul esrnentat; peral eta ministres optaren per aquest darrer procediment
per jutjar-lo mis oportú per a concretar els punta de vista del Govern.
Apareixerà a la "Gaceta" dilluns
mateix, és a dir, que demä será sotmas a la sanció del rei.
A aquest efecte, el ministre, amb
l'alt personal del departament, treballa aquesta nit molt activament, i a
primeres hores de densa ata portat
al Palau.
L'articulat del Pressupost as mél
breu que d'ordinari, ja que bastara
a que contingui les partides en les gneis
han estas introduides variacions.
El pressupost va, com ja s'ha dit.
amb un superávit inicial i, naturalment,
amb una sincera nivellació.
La novetat del ministeri d'Economia es que es minoren aquells serveis
d'Econernia que el ministre estima indispensables.
En teta es ministeris, a excepció
del de Finances, es fa ue.a reforma de
plantiles, que suposa l'elevada, o almenas la correguda de liocs, en ler escale sdels diversos funcionaris.
Com sigui que aquest pressupost ha
d'Oso osianrs una sIntesi del vessupuse getieral, tata vegada que no
figuraran en els articles del pressupost
que ara es publicara més que les variacions practicades, com ja s'ha dit,
és a dir, les partides que sofreixen alterada, cada ministre diliuns donarà
una nota explicativa del pressupost del
se udepartament, amb l'objecte que el
públic s'orienti sobre el que conté.
Cap ministre no volgué fer mani
que concretessin el contin--festacion
HM del pressupost, perqui ho jutgen
de poca delicadesa abans de coneixem.
:o el rei.
El ministre de Gracia i Justicia digué que, a base de l'arquebisbat
Granada, té una combinació eclesiàstica que, per no estar ultimada, no
podrà publicar-se dilluns vinent
Per de proeite, el bisbat de Madrid
es fusionara amb el vicarial general
castrense, que, naturalment, ha d'exercir el doctor Eijo.
Es poma l'expedient de Cádiz, al
qual es refereix el final de la nota oficiosa, ea la part reservada al departament d'Exèrcit.
Es resolgué l'expedient atennent els
requeriments formulats per la ciutat
1 de Cadit en el fa referencia a les seves enuralles.

Cbrcrs ncorniadatz. - Són
auterlizades teta mena de
reunions
Valencia, 3. - La Conmanyia Siderúrgica de la Mediterränia ha començat a acomiadar obrers davant Veteassedat de treball. No obstant, la normelitat es perfecta.
El capita general ha autoritdat al
governader civil perrera concedeixi
permisos per a tota mena de reuniains
i ainequi la censura als centres que
cregui convenient.

Els darrers tocs al decret
de Prórroga dels Pressupostos
Madrid, 3. - El ministre d'Hisenda ha estat treballant al seta desnata fns a darreres hores de la nit,
donant els darrers toca al decret de
prórroga de pressupostos. Per aquesta
raa no ha rebut els periodistes, als
guata ha dit que aquesta tarda duria
el proiecte a escamen dels sea carnpanys i que el rei signará ¿ema, mataras anee diunsenge.
-------

Detinguts alliberats
Madrid, 3 - Aquest matí han estat elliberats els periodistes senyors
Lezama i Escudero, el catedrätic de
Farmacia senyor Giralt i l'advocat senyor Botella.
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AVIS ALS NOSTRES ANUNCIANTS

Havent constatat que un subjecte que es diu
representant o aget d'anuncis de LA PUBLICITAT ha visitat alguns anunciants del nostre
diari, dels quals ha sorprès la bona fe demanant-los quantitats a compte de l'import de
l'anunci, ens interessa de prevenir els nostres
amics, subscriptors i anunciants per tal que no
acullin com a agent de publicitat o representant
del nostre diari, ningú que, no essent-los conegut,
no pugui acreditar-ho degudaraent.

i diversos ferits
Madrid, 3. - Aquesta ni: a les dotze ha tingut Ilcc un sagnant suceda
al carrer de Pi i alargan, al pont de
Vallecas.
Sernala que en el número 3 de l'esmentat carrer vivia un rnatrimoni que
té un hoste. Aquesza nit entre el matrimoni, segons les primeres versions
del succés, s'ha produit una discussió
que ha degenerat en batalla; l'hoste
hi ha intervingut.
El tnatrimoni ha resultat mora l'haste greurnent t'eras, com Samba dos
figs del matrimoni.
S'ignoren tant els noma dele protagonistes cona el mbau i detalls de la
batalla.

El fill gran presta
declaració'
Madrid, 3. - Aquesta tarda han pres
-at declaració davant del jutge ell
fills del rnatrimoni mort en la tragadiadescabdellada anit a la barriada del
Parat de Vallecas.
El fill mes gran a reconegut com o
pertanyent com a pertanyent el seu
pare la navalla ¿'afeitar trabada al
lloc del succés, pera, desconeix el ganivet que es traba al mateix iloc.
E; confia en que l'autòpsia servira
per aclarir quelcom la forma en qué
sucol el fa.

El silenci de Sänchez Guerra i l'opinió de Villanueva
respecte a les eleccions
Madrid, 3, - "A 13 C" continua

publicant opinions sobre el moment actual. El senyor Sánchez Guerra diu
que el que podria die ara ja ho va dir
oportunament. El seu silenci actual res
de nbu pot expressar; significa una
ratificada de la seva actitud, prou coneguda.
El senyor Villanueva diu que li
sembla molt bé l'anunciada convocatória del Parlament.
li'hauria semblat millor-afegaixsi s'haguas fet abans. No dubto da la
voluntat del Govern, pera precisa que
les eleccions se celebra s: amb absialuta
legalitat.

Funerals amb motiu de la
mort del general
Las Heras
Madrid, 3. - A l'església del BonSucede s'han celebrat aquest migdia
solemnes funeral: per l'anima del general Las Meras, organitzats pels generals de la sera promoció.
Donaven guardia al túmul cinc soldase d'infanteria, sense armes.
Ocuparen la presidencia un ajudant
del rei en representació d'aquest, el
cap del Govern i els generals Sanjurjo, Ardanaz i Garcia Benítez.
Omplien el temple nombrosba generals, capa i oficials de l'Escancie Entre els primera s'hi trobaven els generala López, Pozas, Orgaz, Ruiz del
Portal, Minan Astray, Goded i d'altres.
Tumbé hi havia representacions de
l'Armada i de la Guardia Civil.
Despeas de la missa ha resat un respons al bisbe de SiO.
El capitageneral no hi aasistl perquè
ert aquella hora efectuant una visita a
les presons.

Regidors que tornen
a l'Ajuntament
Valencia, 3. - Alar van assistir a
la la sessió permanent els regidors
republicans que s'havien absentat.
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A MALLORCA
informació
La malaltia del bisbe
Miralles

Palma de Mallorca, 3. - S'ha
agreujat con siderablement el babe
de Mallorca, doctor Miralles.
Li han estat administras! els Santa
Sagraments, i es tem que mori.
Han arribat els canonges de Barcelona, senyors Riera i Ortega Lorena, que ven asser familiars del
doctor Miralles, quan aqueas era
bisbe "de Barcelona.

A la Presidència s'ha donat
ordre de desallotjat
habitacions
Madrid, 3. - El personal subaltern de la Presidencia ha rebut ordre d'abandonar les habitacions que
ocupen amb aura familiar en el dit
centre oficial, puix que s'han de
realitzar obres per tal d'habilitar
habitacions amb destinada, semb la, al president del Consell.

Casos de tifus a Melilla
Melilla, 3. - Sisan registrat en
aquesta ciutat diversos casos de
tifus.
Les autoritats sanitario treballen
activament i estudien l'origen, que
podria ésser en les aigües procedents de Tigorzaten, per be que atad
no ha estat comprovat encara.

S'autoritzen reunions
i conferències
Valencia, 3. - El capita general
ha autoritzat la celebració de reunions, conferencies i sessions a les
societats legalment constituides, prbvia petició d'autorització.

El ministre de la Governació no pot rebre, però hi ha
tranqui/litat per tot arreu
Madrid, 3 . - El ministre de la Gavernació ha conferencias aquest mati
amb el general Sanjurjo.
Despeas va rebre e senyor Gabriel
Manea i el comte de la Cimera.
El soassecretari del departarnet ha
dit després als periodistes, en nom del
ministre, que sentia nsblt no peder rebecas, puix que un assurnpte urgent
particular ti lela abandonar el ¿espata
en aquel moment, perb que no tenia
res noticiable per a la Premsa corn no
los la falaguera evada que hi ha tranquiaitat a tut arreo.
Un periodista li ha rreguntat si podrla dir-los l'abjecte de antevista
amb el senyor Maure, i el senyor Martfnez Acacia ha contestar que hasaa
estas tanattot el matl al seu despene
i no sabia res.

Madrid, 3. - TambE rebé el ministre de la Governació una comissió de farmacéutica que II va demanar que en el Canse!) d'aquesta
tarda es tracti de aassumpte que
tenen plantejat els farmacéutica 2,
Cayena, ja que el general Buenguer els va dir que en el Consell
passat no era posaible, per dedicarlo exclusivament a pressupostos.
Tumbe va rebre l'advocat senyor
Huertas, que li va demanar (me el
Manicomi Provincial sigui trasliadat
de Cienpozuelos a Alcalá de Henares.

El Sr. Francos Rodríguez
millora

VIATGE
D'ESTUDIANTS ESPANYOLS
Han arribat a Lisboa ele estudiante madrilenys que anaren de Madrid a Lisboa a peti.
Sortiren de la capital espanyola
el dia 1 de desembre, 1 han fet
un recorregut total de 892 quilúmetres.
L'etapa mds arga que er"tuaren fou de Càceres a Mdrida,
el qual trajecte es de 72 quiItirnelr es.
Visitaren els periòdics 1 el
Consolat d'epanya. Son portadora de cartee del general Berenguer per al general Domiinec Oliveira; del duc d'Alba, de
l'alcalde de Madrid i d'altres
personalitats.
Ne es mostren cansats, (teta
han manifestat que els havia
rneravellat les temes de la frontera 1 l'entrada a Lisboa.
.
TITOLS PROFESSIONALS
Al Rectorat s'han rebut ele
següents litols:
De Llicenciat en Medicina 1
Cirurgia, per als senyors Roman Montserrat, Pasqual 01(neu Pujol, Manuel Antoni García Naranjo, Wenceslau Dutrem Dominguez, Antoni Palacfn Camps, Josep Torres Garrige, Miguel Saabter Oliveres,
Joan Manera Rovira, Antoni
Anguera Hoppe. Bernat Corbera Matalonga, Leopold Acosta
Camps, Ignasi Garrete Jaques,
mili López Rico, Josep Macip
squerda, Josep Segarra Fontanet i •Agusti Vilarnau Llanes.
Llicencit en Ciencies, Secin
de Naturals, senyor Llufs Sole:
Sabarls; Seci6 de Física, Antor
Viora Ripolles, 1 en Farmäcia
senyors Anlcni Ag/111112/1C1/
gual, Llufs Sofíes Vinvals. Jo
Francesc Trilles An;n1la,
card Castelo Gómez i Na Dolía•-

Oriol Soler.

!com.

D'UN

COrFPANY

Ens comunica la Federacir

d'Estudiants de Galicia que h:
mort a Vigo un dels mes ferm
lluitadors de l'ideal universitari, Robert Orge i Fernändaz.
Era jove de cos i d anima, i
pcsseit d'una intelligencia i
d'un' caräcter que el possibililaven per a les actuacions mes
positives.
Ens adherim cordintment al
dolor justissim dels
companys, per la pèrdua da
l'estudiant Orge.
D. E. P.

El tercer atracament
contra els taxistes

El banquet sevillà
L'assumpte dels farmacèutics 1 el trasllat d'un
Manicomi

universitiela

a Rolllanones
Sevilla, 3. - Han quedas ultimara
tots els preparatius per a la celebrada del banquet organitzat pela
elemnets liberal» sevillana a honor
del comte de Romanones.
Tindrä Ilse a l'Hotel Eritafia, i
constará de sco coberts.
Para ús de la paraula el president de la Penya Liberal, senyor
Rodríguez de la Borbolla, rex-cliputat senyor Barrio del Camino i l'alcalde de Sevilla.
S'espera que en el discurs que
pronunciará el conne de Rumanoneo, (ara declaracions d'interès nacional.
L'ex-president del Comeell arribará a aquesta cap.tal el dia 5, procedent de /a finca denominada "El
Aguila", situada a la provincia de
Cardos-a, on es timba rattert, actualment.

El xofer Antoni Iniesta Fallan e,
trovaba a les cinc de la tarda d'ahial carrer de la Diputació, quan se
li amansa un desconegut que li llaga
el cotxe dient-li QUE ei p ortes 2
l'Hospital de Sant Pau.
Pocs moments abans d'arribar-hi.
el passatger es va treure un revòlver i va arnenae,ae el xofer tot demanant-li els dama que portava.
El soler li dona 32 pessetes, que
era la seca recaptació.
El desconegut Ii ordena que marxes cense tombar el tap, puix que
del contrari el matarla.
Una regada com8s el robatori, e:
deecenseut es féu esca7cl.

LLEGIU

LA

PUBLIC1TAT

Madrid, 3. - El senyor Francos
Rodríguez continua millorant, encara que lentament.

Ateneu Obrer clausurat
Gijon, 3. - El governador militar ha ordenat la clausura de l'Ateneu Obrer, excloent les classes i

la biblioteca circulant.

Augment de sous i combinacions a la Magistratura
Madrid, 3. - Entre les reformes
pressupostaries del ministeri de
Gracia i Justicia figura una que
afecta als sous de la Magistratura,
que puja a duce mil peesetes.
El ministre de Gràcia i Justicia
sotmetrà el vinent dilluns a la unció regia una combinada, de la Magistratura, i per a mis endavant en
prepara una altea de mis extensió
1 Importancia.

AN-ni.

tarda

Sus qualis i le

1.2/2u Milmci /mames
Eadevenlment artlateo
J'ESTA D'ART, EN GLORIFICACIO DEL NADAL
El minen eles del Nadal. canta) pela grana meetres:

Faurtt, comen/1s. casar Franek, Strauss , Wolf, Roer
neens grifa dele ortnorls del Nanal I Sin mostea
,/,/ J. S. Baca I timen !el, per l'eznInent cansaseis
CONCEPCIO CALLAO
JOAN GIBERT CAMINa (p/an0)
Primera e un.:4 anilklé de:

EL POEMA DE NIDAL
rectal Is st aai ¡stop: aunar, el eran poeta
JOSEP SE* DE IBEGARRA
anib ela mimarla esctnarls de
JOSEP ORIOL,

reamar:6 deis escenograts Dallle I AmIgó.
Nombra chor sahntants, surtan pm marre
JOAN TOMAS

Looalltatat al ~tela Palau

LA INTERVENCIO
NORD-AMERICANA
A NICARAGUA
Ha provocat molt disgust
3 teta l'Amèrica llatina, ha
dit Mr. King
Washington, 2. El representant
demócrata de l'Estat de Wah, senador
lenyor King, referint-se a la >ata
que hi llagué alar a Nicaragua entre
els fusellers marins nord-americans i
una partida de bandas nicaragüenses,
s'ha =ni:estas a favor de la retirada
immediata de töts els fusellers marins
nord-americans que es troben encara
en el territori nicaragüenc.
El senyor King afegí que dilluns
vinent ptesentara una proposició demanant la retirada completa, tant sota
el punt de vista politic com militar
dels Estats trata de Nicaragua.
La intervenció de Nord-Amèrica-ha dit — és susceptible de provozar,
i ha provocza ja un gran disgust a tota
l'Arnerica llatina.
Encara que l'encontre que hi bague
ahir — ha continuat dient — hagi estar consideras clarn un dels pitjors desastres soferts pels Estats Units des
one aceal la gran guerra, i malgrat
que es reconegui que a conseqüencia
cratmest encorare scfreix en gran
manera el prestigi de Nord-Ameriea a
l'Ameraca Central, remes petits detalls
han estat publicats aquí 'sabre el saa
-ces.
Sembla que el clepartarnen t de Mava
re're
rina. eue fen el primer que
les infeernacions sobre l'encerare, ha
establert una mera de censura oficiosa en el cese es refereix a aquesta
noticia. — rabea.

A IUGOSLAVIA
Explosió d'una bomba en
una alcaldia
Belgrad, 3.—Avui, a les tres
la tarda ha esclatat una
bemba a l'edifici de l'Alcaldia
de agrevo.
L'enquesta oberta fa suposar
que es tracta d'un atemptat
comunista.
S'han recollit fascicles revolucionarle portats recentment
per un correu soviètic, els
quals deixen preveure la realitzaci6 d'aquesta mena d'atemptats per a l'aniversari del
Fabra.
6 de genera

de

Els danys no sán gaire
importants
Sagrebo, 3.—La bomba que
aquest a tarda, a les tres, ha fet
explosió al pis bala del Palau
ie l'Alcaldia quan se celebraa una recepc16 cficial, ha causal danys de poca importancia.
—Fabra.

No es tracta sini d'una
demostrad()
Sagrebo, 3.—Es confirma que
'explosió d'una bomba als pazsadissos de l'Alcaldia no ha estat mas que una demostrada,
I que no podia causar vfotimee.
L'hora de l'explos36 havia
sstat escollida de tal manera,
(un el personal de totes les ofisine ja en fos fora.
Els danys materiale causats
es redueixen a algunes finesres 1 portes trencades. — Falta.

ELS ACCIDENTS
DE L'AIRE
Caiguda violenta de Paparell que anava de Londres
a El Cap
Tuniß, 3.—Els aviadora anglesos Mejor Bernard 1 Lord
.,-ovelace, que sortiren ahir a
ea 1130 de Tunls amb direcaló a Trípoli, prosseguint la
emptativa de viatge rapte] Loh'res-El Cap, a bord del seu
tparell trimotor, han caigut
siolentament a terra, a darrera
j ora de la tarda, a alguns quiametres de l'Aeròdrom deTrfOIL
El Majar Bernard i Lord Loelace, aixf com el mecänic que
le acompanya, d'origen america, han sofert greus ferides
han estat transportats a Trfoli. — Faltas,

ELS CONFLICTES
OBRERS
Conseqüències de l'augment de les tarifes clua.
iteres xineses

Londres, 3.—Diuen de Liverpc: ol que avui ha causat una
gran sensació entre els 4.000
obrers i funcionaria: de la Bale
pany, la noticia de que a partir
de la setmana entrant norra35
trehallaran tres dies cada setmana.
Aquesta mesura ha estat
adoptada com a conseqüancia
de laugment que litt introduit
el Govern xinas en les tarifes
de Duanes respecte deis cigars
i cigarretes.
El personal de l'esMentada
Ccmpanyia venia treballant des
de feia algun temps en hores
extraordinaries per a poder
atendre les importants comandes rebudes de Xina, les quals
atarjea estat formalitzades en
la creença que les diles tarifes
duanere s no entrarien en vigor
abans del mes de febrer vinent.
--Fabra.

El conflicte miner
de Galles

Cardiff, 3. —Despras d'haverse trencat les negociacions entaulades entre els representante dels propietaria de mines
i els obrers del País de Gallee,
el senyor Cook. secretari de la
Federació de Minaires, ha declarat que la dita Federada
tracta d'cbtenir immediatament una entrevista amb el
president del Consell, senyor
Mac Donald, i espera que l'esmentada entrevista podria celebrar-ee dilluns vinent. — Fabra.

Gestions fracassades
Londres, 3. — El Consell
conciliació dele conflictes miners ha eatat reunit al mati i

a la tarda, i han cornparegut
davant ell ele representante
deis propietadels minaires
ria de mines del sud del País
de Gallee. S'han ocupat de les
mesures pròpies per a plantar
cara a la vaga i procurar el
seu acabament.
Els propietaris ha nsolmhs
proposicions eugerament
dificades, que han esiat discutides amb gran extensia pele
repreaentants minaires, i, finalment han estat rebutjades
per aquests.
En conseqühncia, la vaga de
120.000 minaires del País de
Gallee continua, malgrat les
esperances que havien posat
el resultat d'aqueafa conferAncia.

En un comunicat. en el qual
s'anuncia el fracàs de les ni,gariFicians, el ministre de Mines manifesta que una Delega.
cidde minaires seria rebuda
plan:era de la setmana entran
pel primer ministre, el ministre del Comare i el ministre da
Mines. — Entsra.

ACCIDENT
FERROVIARI
Quetre morts & 4•ze ferits
en un descarrilament
Londres, 3. — L'exprés del
migdia da Edinburg a Londres
ha descarrilat a conseqüència
d'haver agafat malament les
agulles, prop de l'estació de
Carlisle, quedant fora de la via
la laccrnotora i la majar part
dele vagons que componien el
comboi.
A conseqühncla de l'accident
han resultat quatre viatgers
morts i dotze de ferits. — Fabra.

Més detalla.
Londres, 3. — Es coneixen
ncus detalle sobre el descarrilament oeorregut prop de l'estar: 16 de Carlisle.
Al cap de pocs moments de
produir-se l'accident acudiren
al lloc del sinistre diversos doctors i infermers, per tal de
prestar llurs serveis, pera ele
fati impossible atendre immediatament a alguna de les viotimes, purgué aquestes es trobaven materialment enterrades
entre los d e sferres deis vagons.
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ALS ESTATS UNITS
Els estralls de Paklüllol al
país de la Ilei seca
Nova York, 3. — Els diaria publiquen extenses informacions i comentaras molt irats dels successos
ocorreguts amb motiu de la celebració de la testa de Cap-dAny.
En aquest día es va fer un consum innmoderat d'alcohol, i com a
conseqüència dels molts embriagamente, es van registrar centenar; de
baralles, moltes d'elles mortals.
mas, van ocórrer dos suicidis, deguts, segons sernbla, a l'alcohol en
males condiciona i per la mateixa
red, nombrosos accidents de la circulacid.
En un restaurant en sopasen 70
persones, van entrar dos bandolers,
contra eis quals la policía va fer foc
i amb aqueas motiu es peedui l'aldarull que cal suposar.
Hom calcula que el nombre de
persones mortes per totes aquestes
causes, que teatral l'alcodol com a
origen, s'acosta a 40. A més, 600
persones van ésser hospitalitzades.

Raid Nova Yerk París
Berraudes-Açores
Nova York, 3. — La sachas Beryl
Hart i el lloc-tinent aVilUarn Mac
Laren, han ernpres aquest mati un
vol transatlàntic amb destinació a
París, via Bermudes i Mores. Piloten el monoplä "Tradervind".
L'interès especial d'ageest vol és
que cas aviadora parten amb ells
gran (mamitas de mercaderies. Es la
primera temptativa d'aquest genere.
Mistress Hart ds una de /es pagues dones nord-areericanes que té
el tito: de pilot de transport de
Fabra.
mercaderies.

Miss Hart i el tinent Mark
han emprés el vol
Nova Yark, 3. — L'aviadora
americana Beryl Hart i el tinent Marca' hart empras el vol
aquest mati per tal d'intentar
la travessia de l'Atläntic.
Pensen arribar a les Demudes a les 1330, hora local, 1
després de fer proveiment d'essencia, emprendran de nou el
viatge a la nit, arnb destinada
a Horla (Mores), on confien
arribar despide de 21 hores
vol.
Els aviadors intentaran amarar al ene, 30 hores deapres i le

la sera sarilla de Nava York.
—Fahra.

A PORTUGAL
Disposició de tornada d'uns
deportats
Lisboa, 3. — El Cansen de ministros ha autor :test la tea-era:a dalguns repòrters polis : es que havien
estas deportats. — Fabra.

Els apare/1s del comandant
Franco i altres refug,r iats a
Portugal
Lisboa, 3. — Praserlsnts de Madrid, kan arribat alguns o fi cial; de
l'avieció espanyola per fer-se càrrec dels apare% en gua realitzares;
la seva anida el comendant Franco i companys.
Els aviaaots espanyols t'oren rebata per l'agrega/ militar d'Espanya a Lisboa i diversos asazdors
portugueses.
Avui faran la seca prescntacia oficial a les autoritats de Lisboa. —
Fabra.

A L'INDIA
La senyora Karaala Nehru
condemnada a sis mesos de
presó
Allababed, 3. — La senyora Ramala Nehru, detinguda el dia t de
l'actual per haver fet propaganda a
fi que siguin pagara els impostos, ha
estas condemnada a un semestre de
presa. El seu marit, el president del
Congrés indi, fou condemnat recentment a dos anyt de pres6.—Fabra.

A ALEMANYA
Conflicte miner a la conca
del Ruhr
Berlín, 3. — Els patrons minaires
de la costea del Ruhr han anunciat
que des del dia 15 de gener rebaixaríen els jornals dels obrera minera i
han acomiadat tots atmells que no es
conformen amb la dita rebaixa.
Es tem amb fbnament que els
obrers no acceptaran cap rebajan i
que es plantejara un greu conflicte del
treball que afectad a 300.000 obrers.
En certs circols canees extremistes es
crecer la vaga, com a resposta a
aquesta actitud dele patrona.
No obstant. les organitzacions patronals i obreres no extremistes trebailen activament per a buscar una
caleció a un conflicte tele ni una part
ni l'altra desitgen. — Fabra.

A FRANÇA
Reunió de tècnics
i financiera
Parts, 3. — "Le Journal" diu que
ahir celebraren una reunió al ministeri d'Hisenda nombrosal tècnics financiers anglenos i francesos, la finalitat de la qual era l'estudi d'una molt

estreta cooperada, dele merca« moretaris de Londres i ile Paris, els quals
examinaren extensament el delicat pro
blerna del, canvis 1 dele veta de primeres matarles. — Fabra

LA REVOLTA
DE BIRMANIA
Topada entre birmans
i xinesos
Rangoen, 3. — Durant els aldarulls que es produiren anit ala barris de l'Oest d'aquesta ciutat entre
birmana i xinesos resultaren dotze
morts i més de vint ferits.
Els dita desordres tingueren solament caràcter local, perd arribaren a adquirir tal importancia, que
la policia es veié obligada a dispaa
rar per dues vegades sobre els revoltosos per a poder dissoldre'ls i
que landre quedas restablert. — Fabra.

Més topades
Rangcon, 3. — Ca comunicat oficial diu que un grup de pundjabs
entra en combat amb un altre grup
formas per uns cinquanta rebels al
nord-est de Sitksvin, i litgaren a 15
rebels. — Fabra.

Les Au.ts
EXPOSICIO BADRINAS
Fina al dia 9 de gener estaré oberta a la Sala Badrinas (Diagonal, 460)
l'exposicia d'aquaralles d'aquest notable artista.
LA PIN.1COTECA
D-1 3 al 16 de gener figurad en
aquesta Sala ds: Passeig de Gracia
una ertposicia d'aquarelles de P. Sabater
UNES PARAULES DE
MARIUS GIFREDA SOBRE L.4 PINTURA DE
MOMPOU
Amb motas de la passada exposida de Josep Mompou, aferius Gifreda escrivia a la seas crítica.
"La pintura de afonipou és una
bona pintura dasvui. Aixa es mes
important del que sembla, parqué
rnoltes pintures que voten ésser
d'avui, quan arribi la depurada seameció del derna no meran de cap
ternps. Es dir "d'avui", vull dir una
pintura clara, neta 1 lluminosa."
"PARADIS" DE GARCES I MOMPOU, ES POSARA A LA VENDA
EL DIA lo
Amb motiu de l'exposició de Josep Momeen, que s'anuncia per al
dia so de gener, es posara a la venda
l'edició de lince anunciada aquest
dia, que com as sabut conté dcu
dibuixos colorits a la trepa, originals
de JCS22 Mompou,
OBRES COMPLETES
DE .70.4.n,. MARAGALL
El volum set de lea Obres de
alarap,all "Por el alma d: Cataluila”,
ja s'esta eneuadereant 1 es reeartira
als suascripters inunediatament.
Ccnta u pròleg do Valls i Taverner que la premsa ha publlcat aquests
SUBVENCIO A L'ABXIU DE RIPOLL
La Diputació de Girona, en una
de les seves airreres sessions,
acordes corcedir ras subvenció de
pessetes al Pr..,.ro:-.,t ele
i afueeu Folklaric de Sant Pere
da Ripoll.
Formen aquest Museu una munió
d'objectes referents a costuras i tradicions, principalment de la muntarisa. i Comarca. del Ripolles.
Una rolla de volurns, que amamanta cada dla, són l'inici de la
Biblioteca, juntanient ama l'Arxiu,
que conté els valuosos documents
que han restas de l'antiga comunitat
da dorners i preveres de l'esgleaia
parroqttial de Ripoll.
La subscripció oberta per a crear
eta ausclits Arxiu i Museo Folklòric
fou encapçalada pel bisbe de Vic
amb sil pessetes, i per l'Ajuntament de Ripoll arnb 4.000 pessetes.
L'EXPOSICIO DE MCINT
OLIVER.
El dia ro de gente celebrart la seva
exposició a la Sala Paré, el pintor
Jacint Oliver. De toses les exposicions
que l'esmentat pintor ha preparat, la
present és la que malee idea donad
de les seves condicions. Entre les obres
exposades lti hatea diverses figures
que seran la novetat de l'explisició.
Després de la llarga malaitia que el
senyor Oliver ha sofert, el sera art es
presenta de nou prometedor de grans
esperances.
MOMPO VA EXPOSAR FA
DOS ANYS.
L'exposició que obre el pintor Mompou el dia lo del corrent se celebra
desprea de dos anys que a la mateixa
Sala Paras va exposar les seves darreces Obres.
L'art modern catalä té en el pintor
Mompou un gran re p resentant, i es
per aixa que la Sala Pares vol donar
a aquesta exposició tota la importancia qua mereix, Es molt probable que
el director del Museu de Barcelona,
En Joaquín, rala i Torres, faci un
breo parlament a la inauguradé, de
l'exposició af ompou.
AMICS DE L'ART VELL
Conferència irialigvral del cura
Seguint el costum iniciat l'any pasa
sat i que tan ben acallit bou pel
aquest any ha retal organitzat un
curs de conferancics que anirä a carne deis senyors Pere Basa i Gimpera, Cesar Mart:nell, Francesc Martorell, Jerbni Martorell, Rafel Mine,
Llufs Pericot, Ramos Puig Gairalt i
Josep C. Serra-Räfols.
Aviat s'anunciaré la data en qua
tindré flor l'acte inaugural del curs,
en el qual farä As de la paraula el
president deis Amtes de l'Art Vell, doc-

tor Bosch i Ginipera, i seguidament
el doctor Lluis Pericot, catedrätic de
la Universitat de Valéncia, donara la

u-primera de les conieraneaes, que versera sbbre "La tasca del servei d'investigació prehistòrica de la Diputació
de Valencia.
L'acte sera palie.
MEMORIA ANUAL
Han estat rebudes a la secretaria
damsesta entitat bon nombre de felicitacions ansb mallo de la Memòria
anual repartida darrerarnent entre els
socia; i ÇD que is mis significatiu la
labor realitzada per Amics de l'Art
Vell, que hom detalla en l'esmentada
Mernaria, ha motivat noves adhesions
i alguna augments de quotaci6 entre
els ja adherits.
Es fa aeinent als socia que no ha
guessin rebut aquesta memada i a
aquells que sense pertànyer a l'entitat
desitgin rebre-la, que els sed tramen eratuisament dernananala per esa*
a l'estatge sOcial, Paradia, to.
EL PESSEBRE D'ELS
BLAUS'', DE SARRIA
Es molt visitat el Pessebre que,
cons tots els anys, exposa el Centre Excursionista "Els Blaus", de
Sarria, en el seo local social (Bonaplata, 2).
cert, figura un pebeter oriental molt
El d'enguany, molt original per
ric en presentada. i fantasia.
L'entrada és lliure. Les llores de
visita eón: de vuit a deu per als

dies feiners, i d'orne a una i
quatre a nou per ‚ale festine.

LA MORT
DE JOFFRE
(Continua de la primera pagina)

A Barcelona
La noticia de la mart del mariscal
Joffre fou coneguda a Barcelona a
les nou del mati per les pissarrea dels
diaria.
Durant tot el dia hi ha hagut la
bandera a nag pal al Consulat General de França, situat a la placa de
Catalunya, i a les escales france.ses.

La colara francesa 3 moltes per-

sonalitats barcelonines varen expressar
al senyor cònsol general el sentiment
de condal per la mort del gran rosseTamb ehan estas tramesos rnotta telegrames a la vadtra Joffre i al GOVeril francas.

Telegrama de condol
La L'n:a Catalanista ha trames el
segfient telegrama:
"Jordi Breusse. — Redaceld "L'Inaerendant", Perpinyas — Unió Cata/ pa-asta s'assecSa al del del Resselló
per pe s •ua del eral catala Joffre. —
Bellester, presiacntll"

Un telegrama dels Chors
d'En Clavé
Amb motiu de la mort del mariscal
ren ffre, Eaternense de
cfliors d'En Chiven ha trames un telen--anua a la sal u Jeffre reenraant
asee Pene ron l'Asscziacira guiada
pel mariscal, va vleitar la rarnba del
soldas desconegut a l'Are de Triomf.

onda Universa

MIMA HORA
DE BARCELONA
LICEU

"Hamlet'
La i-presa d'aquesta eella
apera d'Ambras Thomäs, temps
ha no representada a Barcelona, desvetllä anit passada escäs
:Mere. Porlrfem dir que lainica
cosa que podia explicar aquesta
exhumada era el fet de donar
a la celebrada cantatriu senyora Merca Capsir una molt especial ocas16 de hule les seves
facultat. L'artista no la desaprofità, en efecte, ens fau
admirar una de les seves. mas
brillante actuacions. La seva
mestria en el cant s'imposà
completament 1 triomfà de les
nombrases dificultat que la
partitura ofereix.
Es destacä també en el conjunt de cantaires el barfton senyor John Brownlee, que doné
una molt correcta interpretacid a la part de protagonista,
ben encaixat en el caräcter del
personatge i l'orea just tothora
en l'expressió.
La senyora Angela Rosslni
("Gertrudis") 1 el senyor Liuda Donaggio ("Rey"), actuaren
amb malta disereció 1 saberen
donar relleu a les principals
escenes en qua Intervingueren.
Concluí l'orqueetra amb encert el director Italia A. Volta,
el qual escolta amb ela altres
interprete repetits aplaudiments
de l'auditori, que, si no s'entusiasmä amb l'obra, cebé arreciar la lasca realitzada per frita.

s.

BOXA AL NUEVO MUNDO
Força concurrencia a la reunió
pugilistica celebrada anit al Nuevo
Mundo. Se celebraren combats entre amateurs i entre amateurs i professionals; en els darrers guanyaren
Compre els amateurs. D'aquests es
distingf per damunt de tots Bensan,
qui feu exhibid ó d'una boxa variadíssima 1 intelligent; les seres acciona rapides, múltiples i ben reeixi-

des 11 valgueren una bella victaria
per punts damunt del professionsl
Arändiga, el qual, sense que el sea

Madrid. 3. —. l'Arabeixada 'fe
!a rares, arrb rtais q u de !a re e rt as1
mariscal Joffre, enareola Ii. barae-a
francesa a misa pal i els balcons ostenten draperies negrea.
Han desfilat per l'Ambaixada nora-

joc auge:1 qualificar-se, va haver-se
d melmar davant d'un pugaista sense cap dubte rraller que no pas ell.
En segon lloc es destaca Llibre davant del francès Binan; Llibre palesa
eficàcia 1 encert amb el sea puny

La premsa de Madrid
Madrid, 3. — Tots els periódica
dediquen llargues necrològiques al marisca! Joffre, del qual recörden la
se ya meritissiraa tasca en la gran guerra i destaquen els dies träglcs de la
batalla del Mame.

Govern civil
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fea remarcar davant del profestiomal de la mateixa categoria de pes
Perron; Casals plaça molt oportonament el puny dret a la mandíbula en els rounds dos i quatre,
els guata seu seu adversari, malgrat
la major varietat de joc, passà moneents de perill, i això lt valgué una

merescuda victória per punts.
gell, un altre dels amateurs del qual
s'esperava quelcom de remarcable,

A Madrid

broms personalitats per a donar el
con -Ini.

'

esquerre, perd el combat fou en general monòton, a causa de la poca
diversitat de loe. Tercerament, el
modest pes fort amateur Casals es

deba decebuts els seus partidaris,
sembla que per manca d'entrenament; Andreu, el seu adversari, mereixia ben be un fall de match nul,
cae en dos rounds desconcertä MMguell amb series de precisos i rapista
croxets a la cara. Finalment, el ~pió deis pesos weiters, Macid, no va.

poder Huir-se davant Kid Chile, al
qual guanya per punts, per culpa
¿'hacer-se presentat aquest palesant

escasas o trulla preparació.
En els altres dos combata amateurs Gämez vence Vilanova II per
punts, i els mosquea Molons i
nova icen match nul.
CRITIAS

Catalunya
TARRAGONA
Estadística de mortalitat :: El
Sanatord Maritlm El; pressupcstos mentripals :: El Moneetir de Poblet
Durant l'any passat de 1930,
el nombre de defuncicns orarretudes a Tarragona ha estat
de 477.
L'estadística mostra una
minva de mortalitat en relaci6
amb l'any 1929, que les defunMane arribaren a 510, pera en
canal esta bastant per damun'
de les ocorregudes el 1928, qu,
nomhs se'n comptaren 420,
trn les sessions celebrades pel ple de l'Ajuntament foren rebutjats els pressupostos
municipals per a l'any en cura.
Les esquerres es van oposar
a quh prosperés el projecte de
pressupest que es va presentar,
i por a l'any actual regira el
=tela pressupost de l'any
sal, amb algunes modificadone.
— Des del dia primer d'any ha estat subjecta a pagament la visila al visita al Idanestle de Poblet.
L'entrada cae: tara una pesseta per individuo, i dues pesseta per individu, i dues pesi el Patronat del Monestir peti
drä establir preus convelida'
mals quan es tracti de visitel
collectives.

Millilial i ACCE,SIES
per a la fabricació de calçat

i espardenyes i tallers de

UNS ARTISTES ABANDONATS
PER L'EMPRESA A ITALIA
Els art i stes de la companyia San-

reparació de calçat

ehez-Reixach visitaren el governador per a assabentar-lo que l'empresari els deixa abandonas! a Italia,
i qun arribaren a Barcelona emigrats.
Sollicitaren recursos per marxar
a Madrid.
EL GOVERNADOR
A migdia el senyor Marquez Caballero es imité a donar compte
d'algunes de les visites rebudes.
Al vespre es trohava absent del
seu despatx.

HA PASSAT PER BARCELONA
EL GENERAL MARZO

Ahir, en el segon exprés de Mas
drid, arribé el general Marzo, exministre de la Governació i nomenat capita general de Baleara. Ahir
a la nit mateix seguí el viatge cap
a Palma, en la matones "Infante
Don Jaime".
Fou rebut i acomiadat per les autoritats.
UN DONATIU DE LA CAM-

BRA DE LA PROPIETAT
Segons va manifestar el capitä general, la Cambra de la Propietat
¡ha camal amb cinc mil pessetes a
la subscripeló a homenatge dele
Instituts Armats.
ALLIBERAMENTS
Per l'autoritat militar han estat
donantes ordres d'alliberament de
l'estudiant Llibert Estartús, Angel

Samblancat i els dos funcionaris
municipal, Pene Sirtaba Lorente i
Antoni Ortega Farreres, detinguta
arran dele darrers esdevenimenta,

13ank universal model AV.

EndreSi Bozung
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LA i'llBLICITAT

es pertorbacions en eis
aparells de ràdio
Mentre a l'estranger comença a néixer una ver:table legidació i s'estableix jurisprudencia sobre una serie
de casos de pertorbació en la lliure
utilització dele aparells de radio, al
nostre país encara no hi ha res lee
malgrat les lieis i reglarneras que semblen protegir els ràdio-aficionats, però
que, en la práctica, llar eficacia te

compietament nulia.
To/ aíicionat que posseeix un aparen de radio paga un canon a rEstat que equival a la llicència perque
el Pagui fruir i pug-ai captar les
ondes de les estacione emissores sense Que els altres el molestin. Per tant,
entabla ben clar que si un aficionat
qualsevol es ven pertorbat en la utilit za ció del seas aparell i si en lloc de
captar onda el crue fa és recollir
nua serie de sorolls intolerabies, procedents de les ir.stallaclons elèctriques
reines, siguin de la classe que siguin, te el dret de fer-les corregir
modificar pugne t permís de.iraparell de radio que ha pagat sigui veritablement efectiu.
A França, a Alumanya i a Anglaterra, per no citar mes nacions on la
ruktria çue els trameties, amb les línies
eral instaliades; les estacione radiotelegrifiques cornercials, penes d'harmänies illegale ; ele tubs iluminases d'anuncis, i tantes d'altres causes, fessin intpossible l'audició dels concerts radiote.
lefónics als aficionase que, en iss del
sea perfecte dret, posseeixen aoarells
receptors. Perca entre nosaltres aix6 és
impossible, i el pobre aficiona; que
es troba al costat o a les immediacions d'una linia de tramvies o d'un
anunci iluminéis, ja pot acomiadar-se
descotar cap estació estrangera, i
grades que li deixin sentir les locals
amb relativa perfecció. I no diguem
res de restació pertorbadora del Prat
de Llobregat, que constitueix una rifada continua per a tots els r a dioatente, ja que ni els articles sei els
advertiments que diverses vegades els
hem adreçat des. de la prernsa hi poden res. Els dkectors d'aquesta estarjó comercial de pertorbació es
nuen de la raeodifusió i de qui
va inventar, metre elle van cobrant
tranquiHarnent el preu deis telegraenes que el públicts va portant. El
que mereixeria aquesta emissora Es que
mai els radio-oients vulguessin utilitzar ele sesee serveis per a comunicarse amb qualsevol lloe del món, disposant, com disposen, deis telegrafs i telefons que no els ocasionen cap pertorbació. Aquesta es rúnica defensa
que potree arribaría a tenle, eficacia
contra una emissora que legalment no
té el dret de produir els sorolls que
producía i, per tant, d'impedir la percepci6 de lee estacione estrangeres mea
potente i perfectes. Aquesta estació fa
más rnal a la radiodifusió i a la venda d'aparells receptors que totes les
altres pertorbacions juntes; però era
fa sístematicament el ion a les diverses quinces que els representante dele
ràdio -oients ii adrecem de la preme

dividualisme dels riclio-oients no està
tan arrelat corn aci.. La nostra negligencia fa que les emissores treballin
en males condicione i que la radiodifusié prengui el caire d'empresa d'anuncis que ha pites a la no;tra ciutat,
i exploti, ensems, els senilmente beMies dele ciutadans en profit de l'empresa.

I mentre tot això es va produint,
mentre la radiodifusió cada dia descendeix a un nivel' més baix, es china
la paradoxa que rúnica entitat altruista, rúnica entita, que vol fer de la
radio /111 Miljà de cultura i de p rogris, en fi, l'Associació Nacional de
Radiodifusió, després de les provee
concloents i satisfactòries d'erniesiä
després del dictamen de
les persones que varen controlar les
emissions, encara és l'hora que ha de
rebre el perrería d'emissió, amb greu

regim transitori de la
Radiodifusió en el territori de
Estat espanyoi

Heus ad el text del R. D. publicat a la "Gaceta de Madrid" de
20 de desembre duren. Diu:

"Presidencia del Consejo de Ministros.
Exposición.
Señor: La Real orden de 24 de

julio último encomendó a la Junta
Técnica e Inspectora de Radiocomunicación la reorganización de la
radiodifusión en general con carácter definitivo, y a su vez, el estudio
de una solución transitoria para que,
mientras no se establezca el Servicio Nacional de Radiodifusión, puedan concederse nuevas instalaciones
sin dificultar en lo futuro la implantación del conjunto homogéneo de
las estaciones del mismo.
Dicha Junta ha propuesto las bases para el estudio del anteproyecto
general de instalación y explotación

de estaciones radiodifusoras que han
de constituir el Servicio Nacional de
Radiodifusión, creado por Real decreto de 26 de jr:lio de 1929, estableciendo al mismo tiempo las normas para un régimen transitorio que
permita el gradual desarrollo de la
radiodifusión mediante la concesión
de nuevas instalaciones debidamente condicionadas.
El Presidente que subscribe, de
acuerdo con el Consejo de Minis-

tros, tiene el honor de someter a

la aprobación 'de V. M. el adjunto
proyecto de Real decreto.
Madrid, lo de diciembre de 1930.
—SEÑOR: A L. R. P. de V. M.,
Damas° Berenguer Fuete.
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'A propuesta ele! Presidente del
Consejo de Ministros y de acuerdo
con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se aprueban las
siguientes Bases que han de servir
de norma en el régimen transitorio
para el establecimiento y explotación de estaciones radiodifusoras:
BASE PRIMERA. — Mientras
no se disponga cl concurso o régimen definitivo para el establecimiento del Servicio Nacional de Radiodifusión, se podrán otorgar concesiones no revertibles Estado de
estaciones radiodifusoras ajustadas
a las condiciones y características
técnicas fijadas para la red nacional
que a continuación se expresan:

a) Una estación potente de onda
larga, cuando se disponga de esta

clase de onda para las emisiones en
nuestro país, con una potencia misuma de do kilovatios, instalada en
Madrid, susceptible dc radiar un programa na:ional.
b) Una estación de onda corta,
instalada en Madrid, que pueda
transmitir en distintas longitudes de
onda y que alcance a diterminados
territorios nacionales, col-nias y protectorado y a los países hispanoamericanos.
c) Seis estaciones de carácter regional utilizando las seis ondas reservadas a España con carácter exalusivo en la siguiente forma:
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ENRIC CALVET

Les Bases del

estant. Ja veureu corn aquesta queixa Andalucla .
. . . .
349
tumbé quedara incontestada, com tare- ( alicia.
tes d'altres, i continuaran els sorolls
Provincias Vascongadas.)
251
de sempre, en perjud:ci deis radio2;29
cients.
¡Quin fóra el remei per a evitar
el) Estaciones de carácter local
aguase estas de coses? Solament n'hi
con una potencia comprendida entre
ha un: Tagrupació deis radio-oients
0,5 y do. kilovatios, en poblaciones
a l'entorn d'una entitat que sigui de importantes o zonas no comprendicasa nostra, que senti l'ambient de la das en el punto anteri, Estas esradio de la nostra terca, i que no vul- taciones utilizarán ondas comunes,
gui explotar armen ram en beneflci ondas sincronizadas con una regioparticular, fent de la radiodifusió una nal y podrán servir también de
font d'ingressos per natjä deis anun- "relais". Independientemente de las
cia, coas tal ho fa l'ernissora de
estaciones anteriores podrán auto•
"Unión Radio Barcelona". Aleshores,
rizarse emisoras de onda extra-corta,
quan che ràdio-oient fornsessin un sol de reducida potencia, trabajando
bloc, una sola entitat veritablement dentro de las bandas asignadas al
Servicio de Radiodifusión, sujetánpoderosa, amb la força que li donaria
dose a las condiciones generales que
la confiança de tots, es podria escometre l'empresa de posar a ratlla l'e- Se establecen en estas bases.
e) Todas las potencias se sobremissora del Prat, es podrien obligar els
indastrials que tasten anuncie ilumino- entiende son referidas a las que las
estaciones puedan poner en sus an0 s a modificar liare installacions amb
alsbjecte de no produir sorolls —cosa tenas en sus respectivas ondas porape é3 perfectament factible, i es po- tadoras.
f) Las estaciones comprendidas
dria fer pressió sobre la companyia de
Tramvies per tal que cures una mi- en los apartados a), b) y c) se insca mis les tintes perquè no s'In pro- talarán fuera de las poblaciones y
deissin les fugues de corrent que són en lugar donde no perturben los
servicios rad:oelectricos existentes y
la causa principal dels soso% in : ua las del apartado di, la
portalsks que es produeixen quan el respecto
Junta Técnica e Inspectora de Ratroilei d'un cotxe fa fimbrar Cl fil diocomunicación estudiará en cada
aeri que el conduela. Mentre aquesta caso su más adecuada instalación.
unió no es porti a cap, mentre els nosBASE SEGUNDA. — La duratres aficionats no estiguin afiliats a ción de estos concesiones no podrá
les nostres Associacione, com is
exceder de diez afios.
tocianó Nacional de Radiodifusió,
BASE TERCERA. — Si durante
que és rúnica entitat actual que no el tiempo de vigencia de estas contreballa amb mires interessades, la rä- cesiones se adjudicase el Servicio
dio portará una vida esllanguida i so- Nacional de Raeiodifusión, el conlimera sera. ' un simulacre del que es cesionario de éste indemnizará a las
en altres 5Ï5O5, on regoisme j rin- estaciones comprendidas en los apar-

Olas alCtIal0a

perjudici dele aficionats que recateen I
aquesta entitat i la radio en general.
la qual no es pot acabar de treure de I
sobre les llames radiades de "Unión
Radio Barcelona" amb tot el seguici
d'anuncia amb que ens obsequia continuament.
¿Qub fa la Junta Tècnica de Madird amb el dictamen de la Comissió
que controla la radiació simultania?
Es que les vacantes de Nadal no els
han permes de dedicar cinc minuto a
llegir un dictamen que no té volta de
full i resoldre en conseqüeneia? ¡O
és que es vol fer el buit a l'entorn
deis des ige deis ràdio-oients de Catalunya? Si de cas, mis val que es
pulí ciar; mes val que es resolgui en
un sentit o altre, que no pas que es
faci silenci en una cosa que el pUblic
está reclamant cada dia. Si la Junta
técn i ca estima que la radiació simultània no es pet perlar a cap, que ha
digui 1 que exposi les raons en que
es fonarnenta, i si es pot realitzar,
com alai es, sense perjudici de ningú,
que dictamini d'una vegada. Fer el
contrari seria una burla que es /aria
als nostres rádio-oients, i, la veritat,
no es mezeixen aquel silenci. que ja
dura mas:a i corneas: a a fer-se sospitós.

Platón Texidó
Diputad& 176 • 181. — Barcelona.
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Potencia
mínima

instrucciones que oportunamente se
dictarán, e inspeccionará la intaee
de las radiaciones, vigilando se acomoden a las indicacionee del Comité
de Programas.
BASE OCTAVA. — El Gobierno
se re3erva el de-echo de poder gratuitamente utilizar durante media
hora diaria cualquier estación emisora para un servicio oficial, y tam-

bién el de suspender el funcionaostento de una o de todas las estaciones por motivo de Gobierno o de
orden público.
BASE NOVENA. — El concesionario se obligará a mantener las
instalaciones con arreglo a los ale
tantos de la radiotécnica y a radiar
programas según las lineas generales y distribución horaria que establezca la Junta tTécnica e Inspectora de Radiocomunicación, asesorada por el Comité de Programas

afecto a la misma.
I3ASE DECIMA. — Estas concesiones se extinguirán:
Primero. Al cumplirse el plazo
de las mismas.
Segundo. Al adjudicarse el Servicio nacional de Radiodifusión.
Tercero. Por incumplimiento reiterado de las cláusulas de la concesión, siendo esta rescisión a cargo
y riesgo del concesionario.
BASE UNDECIMA. — Los recursos que podrits percibir los con-

cesionarios de las estaciones serán:
Primero. Las cuotas voluntarias
o subvenciones.
Segundo. Importe de loa armncios que como máximo serán de
cinco minutos por hora de servicio,
no siendo acumulables los minutos
no utilizados en cada hora de emisión.
Tercero. Las cuotas obligatorias
que se impongan, en la forma y
cuantía que se deterinine.
BASE DUODECIMA. — Para
ser concesionario se exigirá en los
concursantes la condición dc ser capa:mies o estar las Socieslades C01.3tituidas en España y que pertenezcan a españoles, al menos las tres

cuartas p ates del capital de soberanía de la Empresa.
RASE DECIMOTERCERA. —
Para obtener la concesión de una
de estas esta iones radiodifusoras se
solicitará de la Presidencia del Consejo de Ministros, por conducto de
la Junta Técnica e Inspectora de
Rediocomunicacian, eitarceando anicamente la clase de estación y la
región o localitiaa en que se propone instalarla, acompañando el resguardo de fianza provisional, que
será de 2.000 pesetas en las locales
y de 10.000 en las restantes.
Se abrirá por la citada Junta Tacnuca e Inspectora de adiocomunicadan un concurso, insdismte el anuncio en la "Gaceta" y "Boletín Oficial" de las p s vincias altteresadas,
por plazo de sesenta días, en cuyo
plazo se podrán presentar pr posiciones con I .3 proyectos detallados
de las estaciones, previo el depósito
de la correspondiente fianza provisional; la Junta Tecnica e Inspectora de Radiocomunicación propondrá
a la Presidencia del Consejo de Ministros solucien al concurso.

La taanza dafinitiva será el so por
no del presupuesto total de las instalaciones
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que ejerza sobre las estaciones, intervendrá eu las cmisioneg por medio'cle Delegados, can arreglo a las
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todos a), b) y c) de la bate primera, y a las locales a quien se haya otorgado este derecho en su concesión.
BASE CUARTA. — La indemnización a que se refiere la base
anterior se determinará partiendo
del valor de coste fijado al otorgarse la concesión o reconocido en
ulteriores modificaciones, deduciendo
la depreciación que corresponde al
tienipo de uso, según el plazo y la
clase de material de que se trate y
a vi estado de conservación.
A este valor podrá añadirse la

cantidad que se fije por la Junta
Técnica e Inspectora de Radiocomunicación, oídos los interesados y
peritos, como valor industrial del
negocio, que no podrá exceder en

ningún caso del 15 por loo del valor anteriormente obtenido.
BASE QUINTA. — El Gobierno
se reserva el derecho de anular estas concesiones, resciacliendo el contrato sin expresión de causa, previa
imlemnizacian en la forma eepresa
da en la base anterior.
La realizad :n de e:te supueato
será aun-jada por cl Consejo de
Ministros y contra su acuerda no
BASE SEXTA. — Como ciernense dará recurso alguno,
to de asistencia social funcionará

una Comisión de programas, qua
tendrá par objeto examinar la constitucian de los mismos y vigilar las
transmisienes por medio de sus DeIsgade , pele evitar la difusión de
programas o materias que no van
lecuadas al carácter público o nacional del sarvicio, contradigan su
prestigio moral o científico o provoquen reclamacianes de los radioyentes; .licha Comisión estudiará
también la organización de emisiones con la colaboración de clementes cultuales, artísticos, etc., de interés general.
La Comisión estará integrada Por
rs• presentames de las entidadc culturales, artísticas, morales y económicas que el Gobierno designe, y
estará cornpuota de cinco Vocales,
s i ndo .-eS071 de la Junta Técnica
e Inspectora de Radiocomunicación
y dependiendo de la misma para
todos los efectos.
SAZE SEPTIMA. — El Estado,
además de la intervención técnica

BASE DECIMOCUARTA. —La

entidad concesionaria de una estación regional tendrá derecho de tanteo en el concurso para el estable-

ea-ni:tito de una estación local en
su territorio o a s na de reccpeidn.
BASE DECIMOQUINTA.—Las
estaci ales de oada extra-corta, de

carácter local, podrán concederse,
previo informe de la Junta Técnica

e Inspectora de Radiocomunicación,
sin concurso público.
BASE ADICION.al. — a) las
actuales estaciones de Radiodifusión
seguirán funcionando como en la
actualidad hasta la adjudicación del
concurso definitivo, mientras no se
instale otra nitacian en la misma localidad, adaptada al régimen transitorio aprobado.
b) Cuando como consecuencia
del proyecto de instalación de una
emisora radiodifusora en las condiciones establecidas en este régimen

transitorio, considere la Junta Teanka e Inspectora de Radiocomunicación que deberán suspender sus
ernieiones algunas de las estaciones
actualmet autorizadas, o continuar
con carácter supletorio en las horas
que se fijen, o radiar utilizando una
onda común, en las bases del concurso para cada concesión se hará
constar la compensacian en los casos en que hubiere Ingaa que deberá smisfacer el adjudicatario el
propietario de la estacian, teniendo
en cuenta las condiciones de la autorización que tenga cencedida para
sus radiaciones; y en el caso de desacuerdo entre ellos, se practicará un
peritaje ficial por persoral libremente designado por la Premidencia
del Consejo de Ministros.
c) En las localidad s que no queden comprendidas en el ár de
buen servicio de les estaciones regionales o locales, según el plan de
conjunto de la Junta Técnica e Inspectora de Rediocomunicacion, podrán ser instaladas con preferencia
las estaciones de ' s actuales concesienariee que tengan que c c :as 1
su servicio con arreglo a lo fijado
en el punto anterior.
f)aeles en Palacio . diez y nueve
de diciembre di mil novecientos
treinta.
ALFONSO
El Presidente del Canse. de Mir' tree, Damaeo Bereriguer Fuste."

PHILIPS RADIO

A terminis de 25 pls. mensuales.
Preus especials al Comptat
ARIBAU, 61
RADIO BEST

Diumenge,, 4
ALE2TA, VALENCIANSI

L'INTENT DE TRASLLAT A VALENCIA DE
L'EMISSORA RADIO
CATALANA
Tots :apene que hem vingut defensant desinteressadarnent la radiodifusió de Catalunya pel prestigi que
per a nosaltres representaria el trobar-nos dignament representats en
el nión sensfiliata, tot i reconeixent-li
algun defecto destorbador, no henil
deixat de concebre algunes esperances favorables per a la radiodifusió
cat."-na en el R. D. que publicó
la "Gaceta" el 20 del proppassat
desembre. En aquest estar de coses,
es amb doble sorpresa que ens as
sabentem que U. R. B. ha anuncias
durara la darrera sctmana, que en
virtut d'una Acial ordre ( e ) l'emissora Radio Catalana seria traslladada a Valencia. Horn arriba a pensar si es tracia d'una simple invenció deis senyors de Unión Radio
Barcelona, altrament és difícil ex-

plicar-se que la Junta Técnica i successivarnent el Govern, hagin pagar
atorgar tal autorització que esta en
pugna amb el contingut del R. D..
a que hem fet referencia abans, el
qual en el primer parágraf del preimbuí diu: que fou encomanat a
la Junta Tecnica "el estudio de una
solución transitoria para que, mientras no se establezca el Servicio Nacional de Radiodifusión, pueda:1 concederse nuevas instalaciones sin dificulte.: en lo futuro la instalación
del conjunto homogéneo de las citaciones del mismo".

"Sin dificultar". Aquestes dues
paraules deuen voler dir també que
no será permesa la instaMació demissorcs que represzatin un obstacle
per a les estacione que en el mateix
R. D. es concedeixen; dones bé:
amb el trasllat a Valencia de la
Rodio C. salema es crea una dificultat económica al concursant que
deslig,i psesentar-se per obtenir l'emissora que aquell decret destina a
Valencia, ja que vindrà obligat a
indemnitzar a Unien Radio del valor que representi l'emissora Radio
Catalana (segons es determina en
l'apartat b) dc la ''base addicional"
rapaasat b) de la "base adicional"
de l'cament . decret). Actualment
qui volgu's insultar a Valencia l'emissora regional fixada pel recent
decret, hauria de pensar només en
el capital necessari .ue aquesta emissora representa; si el ti-asilas de Radio Catalana s'efectua vindra, a retés,
obligas a reunir eis diners que pugui
valer armesta emissora, la qual no
tindrä utilitat. Digueu-me ara si el
repetit traellat no és una dificultat
económica de consideració, parque
els valenciana puguin obtenir una
emissora potent (de 20 kilovvats) corn
els es destinada, i si no es posar
dificultase segons les bases del regin/ transitori de radiodifusió. Tenint e compte que la Radio Catalana no reuneix cap de les condiciono exigides per a considerar-la
tour a l'emissora regional de Valencia, puix la seva onda es de 2GS
/valses (s./19 cman la de
l'emissora valenciana ha d'ésser de
349 snetrss (86o Isaac.), i la seva
potencia co és la aue es requcreix
de 20 kilovats, queda ben demostrat
que l'autorització que comentem esté en pugna amb el R. D. del 20
darrer, essent contradictori autoritzar la installneid d'una einissora
(plan ja existsix Una ilie p zié ministerial que senyala la seca desaparició.
En realitat els únics que en trauríen profit foren els de Unión Radio, S. A., que d'aquesta manera
donen valor a una emissora de la
qual difícilment en traurien res si
restava a Barcelona. Passi que hi
hagi qui s'espavili a abSenir aroteccid pels interessos d'una empresa,
però no s'hi val a perjudicar tosa
una rsgiä per un interas particular.
Cal també tenir en compte que
Rodio Catalana fa mol de temps
que no funciona; no estic prou informat per a dir si és suficient per
haver-li caducas el permís que
gaudeix.
Representant, dones, un evident
perjte leci per als valencians el traslit que ' . anuncias Unjan Radio
Barca:me, els cridcrn l'atenció amb
el present escrit, com desitjariem
samba fer remarcar aquesta fets a
la Junta Tacnica i al Govern actual. 51 e3 tracta d'estabilitzar la
red:Mita/3;a peninsular, cal aclarir
l'ambient i no ensombrir-lo, inspirant•se amb un reate esperit de justicia i extirpant de tots els sectors
aquelles intromissions del qui no
perseguís p . sobre de tot el beneficiar el país i trcballar pel progrés
de la radielifusió penis' 'ar, delxa,nt, de moment, que es produeixi
lliurement la competencia, que és el
millor sis'ema d'esta ular ele uns i
altres.
J. M. AL: `..FULL SARDA
( a ) A la revista "Radio Bar e1 ma d'ahir es confirma la nova, així:
"Unión Radio instalard cri breve
IIPIO emisora en Valencia

Señores oyentes, y muy especialmente .sientes val cianos:
Tenemos la gran satisfacción de
comunicarles, que los constantes tra-

bajos del Comité Ejecutivo pro-emisora Valencia para conseguir que la
hermosa capital levantina ocupe en
radiodifusión el puesto y la altura
que le corresponde, han sido ceronadas por un éxito completo
El Gobierno ha dictado una Real
orden autorizando el t alado de la
emisora Radio Catalana a Valencia,
con lo cual, la instalación se podrá
comenzar rápidamente, y en breve

de

gener de 183i

los valenciano* tendrán una gran
l emisora regional que diariamente
ofrecerá los programas más variados
de toda España.
Al comunicar esta noticia a nuestros oyentes, no podemos por menos
de felicitar y agradecer al Comité
Ejecutivo pro-emisora Valencia, por
el acierto con que sin desmayo, y
a pesar de todas las dificultades surgidas, ha llevado a término su noble propósito.
(Nota empezada a radiar el dia d9

Una qualitat garan.
tida 1 un preu rao.
nable, són les carac.
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Revistes de Ràdio

A
RADIO TECNICA, Any V. Número ad, ej desembre de 1930.—Ma-

A

drid.

Sumare: "La Unión de Radioyente,

ha reacciona do (Per E. Gastar- di).

—

Disposiciones oficiales. — La marcha
triunfal de la película hablada.—Luz
sonido.—La vàlvula detectora llamada de potencia (pel Dr. E. Catvet).

— Receptores comerciales: Philips
os/t.—Ventajas y desventajas de las
válvulas fdrma tubo. — Cuentes al

micrófono. — Caricatura. — Recepción de ondas extra-cortas por un receptor enchufado a la corriente alterna.—Como transformar en un receptor de los más modernos, nuestro antiguo receptair (per J. Cases). — Las
principales emisoras de onda corta del
mundo. — Noticias. — Consultas. —
Libros. — Indice."
Boletín de la Asociación Nacional
de Radiodifusión. Any II. Número 15.

27 desembre s930. — Barcelona.
Sumar!: "Uns fermi amics. — Les
enneons del poble (per Joan Llongue-
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Programes per a demà
RADIO-ASSOCIACIO E A 145,
(251 ea.)
s 1 '15: Obertura de l'estació.
it'zo: Discos selectes diversos.
ó,
13.00: Tancament de l'estaci
leceo: Obertura de l'estació.
16'o: Discos selectcs diverso&
16'4s: Curs radiat de Gramática
Castellana, • eárree del professor
FraLcese Santano, de 1- Academia
Cots".
1700: Discos selectes diversos.
ra'atit Tancament de l'estació.

1

2

UNION RADIO BARCELONA,
RAS a (349 in)

res). — La radio cornil servicio público, bajo el punto de vista educativo
(per Pau Llorenç Gi spert). — Els industrials i comerciante de ricito 1 eis
qui escolten les emissions (per Eduard
Rifa). — Ante un P r ó xi mo concurso
para el servicio nacional de Radiodifusión (per J'o s en Bolet). — Bones
festes. — L'7rbra benefica de FA. N.
de R. (per J. II. Albafull Sarda).—

st'oo: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteorològic de Catalunya. Estat del
termes a Europa i a Espanya. Previsió del ternps al NE. d'Espanya.
a la mar i a lea rutes aúnes. Comunicas meteorològic radiotelegrific
per a lea linies airiea.
Emissió do sobretaula. Tancament del Borsf del matí. El Sextet Radio alternant amb discos selectes: "Solórzano", pas doble (R.
Gálvez); "Contemplación", vals lent
(J. Lerma); "Dominio", tango (Rubinstein i Vardaro); "Gavotte Directoire" (A. lefahy); "La corte de

Programes per a avui

tullo).

Subsenree pro liuda antituberculosa.
— De televleid (per Josep Pratdesab1). — Les nroves d'ern :ss ió s'multania entre FAJst i EAT-13. — Ncticiare — Convocaterias.•

1

Faraón", selecció (V. Lleó

i

Sou-

Informació teatral i noticiari
cinematografíe

RADIO-ASSOCIACIO E A J-i5
(255 m.)
1115: Obertura de l'estació.
11'20: Conferencia religiosa dominical pel reverend doctor Josep Castelltort, prevere.
1133: Discos selectes diversos.
1300: Tancament de l'estació.
26'oo: Obertura de l'estació.
1603: Lectura de poesies originale,
pel distingit poeta Josep Ief Rovira i Artigues.
16'20: Radiació de la celebrada
sarsuela cómica en un acto, original
i en vers, lletra de Miguel Echegaray, música del mestre Caballero,
"El duo de la Africana"
interpretada en la seva part parlada
pels artistes: senyores Enriqueta Viglietti, Concepció Catalä i Manuela
Gonzalez, i senyors luís lballez, R.
Gil, od. Córdoba i R. Garcia. La part
musical. en discos.
17'3o: Tanca
E A j ementdel:stació.
(ug m.

"Ma poupée chérie", btrecuse
(D. dt Severac-S. Chapelier); "Il
appy Eud", ose step (L. Cantees);
"Necizteufelchen" (P. Lincke); "Rose Marie", selecció (IL Frirnl i H.
Stothart); "Rcverie" ( R. Schu
dem Sternenbanner",-man);"Uter
marxa (J.
Soaso).
s5'00: Sessió radiobenefica.
Organitzada exclusivament ei cbsequi de les institucions benefiques,
asilo, hospitals i cases penitenciäries
d'Espany amb discos facilitats per
la Marca Parloph. .
16'0o: Tancament de l'estaci.%
1735: Obertura de l'estació.
Cotitzacions dala mereate internacionals i canvi de valore. Tincament de Borsa.
"Palia", pas doble (A. Serrano i
A. Araiz), Trio Iberia; "Colibrí",
itu tto cannic (Rosillo, Campa i Vela), per CM: Gäniez i F. Bretanyo;
"Oro del Rhin", pericos (3 Nubes
Joven); "El chulo galante", xotis
UNION RADIO BARCELONA,
(B. Nau), Trio Iberia; "El paño
moruno" (M. de Falla), per Coima
"LA PALABRA"
Supervia; "Chiquillo", one etep (J.
Diari parlat de Radio Barcelona Versalles), Trio Iberia.
c8'eo: El Trio Iberia interpretará:
S a 8.30 del mal!: Primera edició.
8'3o a 9 dcl mati: Segona edició. "Tus lindos ojos", serenata espateso: Campanades horáries de la
nyola (V. Coste Nogueres); "MiCatedral. Comunicat del Servei Menuet pompós" (I... Ganas); "Lysisteorológic de Catalunya. Estat del trata", selecció (P. Lincke); "Cantempe a Europa i a Espanya. Pre- zonetta" (E. To3elli); "Pencas",
visió del temps al NE. d'Espanya, pas doble (J. Salamanca).
a la mar i a les rute3 aèries.
Noticies de Premsa.
13'oo:Emissió de sobretaula. El
1900:
.
Audició de discos .electes.
Sextet Rodio alternant amb discos
SESSIO
POETICA
selectes: "En arri an t', manca (P.
20'30: La notable recitadora ElviLincke); "Flor india", pericon-java
ra Mudoz recitará les inspirades
(E. Gulasch Lloberes); "Xarleston
Daisy", fox (D. Bee i P. Packay); poesies següents: "Risa3 de llanto",
"Festa na tolda", rapsòdia gallega de F r- muerte Villzeepesa; "Alegría
(G. Preire): *La rosa d'Estambul", del mar", de Cartee Saber Ereasty, i
selecció (F. Lehar); "Sentimental", "Las campanas", d'Edgard Poe.
50 .45: Informació Deportiva.
serenata-intermedi (1. Martín Vi21 .00: Carnpanades horades de la
sial); *rVaya un schotis!", X01i3 (J.
Catedral. Comunieat del Servei Me.
yarque); "Four Fanny", melodia-serenata (J. Venden Eynde); teorol0gie de Catalunya. Estas del
"Tahis", selecció (J. Massenet); termas a Europa i a Espanya. Per"Paysage de neige" (L. Jessel): visió del tenme al NE. d'Espanya,
"L'Etoile de New-York", manca a la mar i a les rutes aarics.
Cotitzacions de monedes i valora.
(H. Paredes).
Tancament del Bocal de la tarda.
15 . 00: Sessió radiobenefica.
SETMANA COMICA
Organitzada exclusivament en obsequi de les institucions benèfiques,
21'03: Revista festiva en vera, esasils, hospitals i cases penitenciàries crita i recitada pel popular autor i
d'Espanya, amb discos facilitats per actor Joaquim Montero.
la im6..
arc,
2120: Conccrt a carrec sie la
aTrana cdanPulenc'tn.de l'estació.
Cobla Barcelona Albert Martí. "Con17'30: Obertura de l'estació.
ceroil " (A. Borgunyó); "Heroica AGRICULTURA
(E. Casals); "La Devesa" (J. Sanagrícola
dominical:
Sessió
"Mul- x0 Mermo): "Cecilia meva" (R.
tiplicació de l'olivera". Conferencia, Gálvez): "L'albercoc" (E. Morera):
en català, per Albert Brillas.
"Flor de neu" (J. Garreta).
O P ERA
aa'oo: Noticies de Premsa.
Retransmissia parcial de l'apera
22' 05 : "História del vestit", sessió
que es representara al Gran Teatre núm. 6, en catalä. per Adriä Gual.
del2l Liceu.
2220: L'Orquestra de l'estació i aAudició de discos selectes.
terpretará: "Serenata" (S. TranslaCONFERENCIA ARTISTICA
tour); "Basconia", aires del p is
21 3 0; "Los artistas antiguos y (Antoni Peña i Goñi).
modernos". Conferencia, per FranMUSICA DE CAMBRA
cese Arola Sales.
eirree
22 3 0: Sea
1 Constes
2400: Tancament de l'estació.
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LA PUBLICITAI,
DiuMenge, 4 de ganar de 1931
del Sol de Bala, PI el quid el Bar-

celona ha demostrat ésser superior ai
seu contrincant.
Malgrat abre), els castres jugadors
a la primera part no van poder aconseguir marcar cap punt, si be a la segona part pogueren prendre l'avantatge de tres gols.
Els tres gols del Barcelona foren
obtinguts per Massana. Dos d'ells de
bona combinació amb Junqueras i
Brull, i el tercer a conseqüència d'un
penalty-cärner.
Tingueren cura de rarbitratge Peuchot (francés) i Cullell, els quals allniaren els equips de la segiient forma:
Inqueterie. — P. Fourmentin, M.
Reisenthel, A. Fourmentin, Fourny,
H. Reisenthel, Denquin, Villa, Berthelot, Schneidau, Vignon i Legendre.
Barcelona. — Capella, Baiget, Bagoma, Pena, Borras, Agustí J., Jonguares, .Massana, Baull, Agustí M. i
Caralt af.
• ••
El partit Terrassa-Lille, jugat a la
ciutat dei Valles, dona la victòria als
de la localitat per un gol a cap.

PILOTA BASCA
PRONTO NOVETATS

a base d'un guany de deu mil cibiaca
per cada un.
— Abano d'ahir, a París, Benin
vencé l'anglès Jim Briley, per punts.

SANT PAU DEL CAMP
Per a &TUL primer diumenee
genera

A les set, novena a la Sagrada
Familia; a les vuit, explicació del
Sant Evangeli; a les deu, missa cantada; a les onze, visita espiritual a
la Verga de Montserrat; a les dotze, punt doctrinal, pel senyor rector.
A la tarda, a un quart de quatre,
catecisme; a dos quarts de cine, el
Sant Rosari, visita al Santíssim,
funció de les filles de Maria.
Dimarts, diada dels Sants Reis,
les mistes com els diumenges.
Dissabte, a dos quarts de vuit,
znissa i rosari a l'altar del Carme.
TRIDUUM DE PROPAGANDA
MISS/ONAL CAPUTXINA
Dies 4, 5 i 6
Dia 4, primer del Triduum i funcid mensual reglamentaria de l'Associació del Roser de Nostra Dona
de Pompeia. A les vuit del matí,
Missa de Comunió general amb plätica. A les deu, Missa solemne, cantada per l'Escolania del Convent A
dos quanta de sis de la tarda, imposició de la medalla de l'Associació
de Nostra Dona de Pompeia a les
senyore3 i senyoretes que ho han
sollicitat, a.guint immediatament
l'exposició del Sanessim Reessra,
exercici del Tríduum i sermó per
11. R. P. Alfons Ial. d'Ager, caputsta
Es posarä fi a la fundió amb la benedicció, reserva i adoració de l'Infant Jesús.
Dia 5, segon del Triduum.—A isa
sis de la tarda, la mateix funció que
el dia anterior. Eva el sermó el reverend P. Sacarias de Llorene, o. m.
cap.
Dia 6, darrer de Triduum i fastavital deis Santa Reis.— A les volt,
Missa de Comunió general amb plätica, per a totes les Associacions d'aquesta església. A les deu, Ofici solemne. La apella i escolanía del
c nvent c ntar Missa "In honorma S. J. C", a veus mixtas i
órgue, d'O. Rayana°. Després de
l'Ofici, la Junta n'irectiva i les senyores benfaetor del Collegi repartiran, en el Roe :costumat, els
presenta deis Santo Reis als nens
que assiste:...-1 a los Escoles g:atuites de Pompeia.
A dos qu 1 5 de sis de la tarda,
es començarà la fundó, que serä com
cada dia, predicant-hi el M. R. P.
Frederic de Sarga, guardia del Con-' ent d'Arenys de Mar. Abano de /a
reserva, es fara la soletme consagració de l'Orde del P. Sant Francese al Sagrat Cor de Jesús, i es
cloura la fundó amb radoració de
l'Infant Jesús.

Irigoycn II-Marcelino, 35
ESPORTS DE NEU
a jugador del Barcelona. Certament,
Gabriel-Arriola-Celaya, 40
Sis
de
ganar,
a
les
2'45
tarda
hi ha manifestacions o gesticulacions
F U
Per a vencer un tercet de qualitat,
que desdiuen de la bona educació
CURSETS D'ESQUIS A LA MOSENSACIONAL
a la canas del Novetats, calen unes
i res no pot justificar que siguin emLINA ORGANITZATS PEL CEN'facultats excepcionals, almenys en
ESDEVENIMENTI
PARTITS PER A AVUI
oradas. Però, sincerant-me, haig de
un dels components de la pacana.
TRE EXCURSIONISTA DE CAdir que no era la me ya intencui
Així ho devien cornprendre els comC. DE GIMNASIA
TALUNYA
Torneig de Lligues
adoptar la forma incorrecta en Ott
ponents de la cátedra, quan s'avenLa Secció d'Esports de Muntanya
Primera divisió
e vaig incórrer, que tan instintivament
ESGRIMA
turaren a favor del tercet, i així
d'aquesta entitat ha convingut amb el
i inconscientment va ésser que jo
A Barcelona
queda demostrat en el partit d'ahir
de Buenos Aires
professor d'esquís Hans Rosenve:g de
sóc el primer a sentir-me'n a y erEuropa-Athletic Bilbao.
en sortir victoriós, maagrat que la
i
&mar la present temporada uns curgonyit. Valguin aquestes cspontanc
A Güecho
tasca de conjunt fou un bon xic decontra
sas i Meces d'esquís especialment deArenas-Barcelona,
a regraciar-me l'afecte deis-tasper
ficient. Celaya, fet un heroi, pr:va
dicats als debutants. Aquests cursen
bons amics amb qua compto en els
A Irún
que la parella pogués aprofitar-se
F.
C.
BARCELONA
es donaran a La Molina els diumenges
R. Unión-Espanym.
campo de futbol i especialment dinde la manca de compenetració que
are el meo club.
A Madrid
Campió de Catalunya
imperä en el seu bandol, i això bas- al mata segons condicians que s'establiran oportunament, i quedaras rasarA la vegada desitjaria que el miMadrid-D Alavés.
ta parque els somrigués el triomf,
Les Corts :: Entrada, 3 ptes.
vals ala socis de l'entitat organitzablic en general m'ajudés. En el meu
A Santander
malgrat l'actuació poc intensa d'Arcas es troben altres companys dePer a aquest partit és impresRacing-R. Sociedad...
riola, que féu tot el joc en dos qua- dora.
Al mateix temps durant aquest mes
Segona divisió
qui n. La nerviositat pròpia del ioc
dros, i de la tasca mitjana de Gacindible la presentació del reel donaran acf a Barcelaa i en local
ve complicada amb l'exaltació d'alA Oviedo
briel.
but de 1931
que
quan
ors
Oviedo-Valen
gun sector d'espectad
Marcelino estigué magistral, i en adequat unes sessions de gimnasia
han perdut la serenitat la fan perdre
A Sevilla
bona part del partit, Irigoyen va adequada als esquiadors, sota la direcals alces. Això només ho sahen
Beti3 - D. Corunya.
huir-ve, però en les rematadas el ció de l'esmentat professor. Aquestes
Els partits d'avui
A Saragcssa
e:s eouipler s que han de sofrir les
vence Gabriel i estigué poc afortu- Ilieons seran donadas els dimarts, dimortificacions injustas de:s cae no
tot el partit en daninis de rOlot, el
Terrassa-Oxford, a les onza.
nat en les jugadas que es veié pre- JOUS i dissabtes, de 730 a 8'30 del Mari.
Els que desitgen prendre part en
A Marcia
Barce!ona-Llille, a dos qttarts de
saben comprendre que, malgrat de qual jupa un excellent partit. El gol
cisat a apurar.
la millar bona voluntat posada an
el marca rinterior Fernandez.
Miarcia-Athletic Madrid.
Molt igualat el partit, tomba tres aquest curset poden passar per l'esmtdotze.
el
joc.
no
sempre
surten
prou
b4
Arbitró cl senyor París.
en del Centre, on els seran donadas
A Castelló
vegades, empatant-ne nou, i en la
Polo-Inqueterie, a dos quarts de quales coses. Aquest calla i assistencia
més amples inforrnacions.
Els equipe eren:
Ca , telló-Sporting Gijón.
darrera a 33 es produí el moment
tre.
Ribera.
Dispes,
Ro
del
m'II-die,
espeeialment
deis
socio.
era
divisió
Palarnós:
Boix,
(primer
T:r e
sot3 - gTuP)
panic econòmic de la Me
Ea:ene, Guiri, Vilata, NapO:C6, Fer A Sabadell
als freadoe s de futbol no ces hauria
NADAL
ahnden, Girona, Viu i Rebes.
Sabadell-Badalona.
de faltar mai.
re1iosa
Molt agrait a la sera atenció, el
Olot: Arboç, Corornina, Pau II,
A Valencia
Aran, Domenech, Pau I, Oliver, Säez,
Llevant-Gimnistie (al Grao).
B
O X A
saluda,
Sastre."
Josep
Sants d'avui. — El Sant Nom de
Oliva II, Oliva I i Martínez.
A Sagunt
PARTITS PER A DEMA AL MATI
Jesús; Sants Gregori, bisbe; Prisc,
Els altres resultats de la j'amada
Sporting- Júpiter.
Club Batel-uta (Frontó Pralcipal
VARIA
UNA
DEMANDA
DEL
FUTBOL
prevere,
i Aquilí, mr.
/oren:
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Palace)
CLUB BARCELONA PERQUÈ
Sants de denla. — Sants Telesfor,
Cassà, a-l a Bisbal, o.
La Comissió de Nova York ha
Segona categoría preferent
Primer,
a
les
deu:
Vergara-BalNO LI TREGUIN JUGADORS
L'Escala, 2—Figueres, o.
adreçat un nou ultimätum a Max papa i mártir; Simeó Estilita, monA Barcelona
mas, vermells, contra Valentí i Lacha,
EL DIA DELS REIS
Famas, 2 - Montgrí, 1.
Schmeling. El campió del món dels ,j o, i Santa Apolinäria, verga.
Gracia-A. Obrera.
blaus.
Quaranta horas. — Avui: A la
Pesos fort té una setmana de temo&
La puntuació d'aquest torneig:
Segons ha manifestat el president
Martinenc-Atletie,
Segon: Oliveres-L6pea, vermel ls,
Catedral Basílica. Dama: A Santa
del F. C. Barcelona, aquest club
per a contestar a la Comissió si Densa
J. G. E. P. F. C. P.
Sans-Palafrugell.
contra Frigola-Artas, blaus.
Anna.
ex 7 2 2 27 16 16
s'ha dirigit a la F. C. 17 A. en prec
Palarnós
A Granollers
Tercer: E. So-Mann, vermells, con- o no recollir el desafiament de Jack
Adoració nocturna. — Torn de
que per al partit de seleccione CenII 5 3 3 25 13 13 tra Balet-Portabella, blaus.
Figueres
Sharkey.
Granollers-Euro.
Sant Francesc d'Assfs. Demä: Torn
treCatalunya siguin designats els
Ir 6 0 5 23 33 12
L'Escala
— Primo Camera estä fent una
A Termas
Quart: Recaída LaStegmann F.
de
la Mare de Déu de la Merca.
menys possibles jugadors del Bar- Olot
la 5 o 6 25 21 ro
Ten-assa-Manresa.
tournée d'exhibicions per les prind(campions de Catalunya), vermells,
Cort de Maria. — Aval: Nostra
celona, malgrat de l'honor que les
Cassa
ra 5 o 6 /7 26 as contra Julio (professional)-Aris, blaus.
A Vilafranca
palo ciutats d'Anglaterra.
Dona dels Dolors al Bon-Sucas o
11 5 a 5 17 20 an
Farnés
Vilafranca-Sant Andreu
designaci ons representen El motiu—
— La Comissió de Nova York ha
El jugador Jula procedeix de:s
a Santa Maria de Mar. Dama: Nosha dit— és que aqueix partit, que ha
ra 3 2 1 12 24 8 frontons brasilers, on les sayas actuaMontgrí
A Tarragona
desqualificat Paulino i ha suenes el
tra Dona de les Neus a Sant Just
de jugar-se a Madrid. coincideix amh La Bisbal
Gimnistic-Santboil.
tu 3 2 6 17 20 8 clans diuen que han causal furor enseu manager Loa Brix i l'entrenador
o a Sant Jaume o al Sagrat Cor de
el que el F. C. Barcelona ha de
Birnstein. Aquestes sancions han es- Jesús, al carrer de Rosselló.
tre els aficionats americans, i brinda
A REUS
FEDERATIVES
disputar al combinat argentí del
tat aplicadas en virtut d'haver
al Club Bascänia i el palia dad les
Comunió reparadora. — Avui: EsBARCELONA- REUS
Gimnastie i Esgrima el mateix dia
dan boxat amb Primo Camera a Bar- glésie dels Sants Just i Pastor. Daprimicias del seu ja.
a
Les
Corts.
I
com
que,
des
Reis,
El
dia
6
del
corrent,
a
les
2'3o
de
el
segon
partit
Davant
celona, malgrat estar desqualificat pel
CIib Barcelonh (Frontó Novetats)
ma.: Església de les RR. de Maria
d'una banda —ha afegit — les re f e- la tarda, tindria lloc al magnífic Esdit organisme.
Primer, a les deu : Llopard R.-Bo
Reparadora.
Centre - Catalunya
rencias de l'equip argenti són im- tad: del Reus Esportiu un extraordina—
Malgrat
les declaracions de Pau.
A., vermells, contra Sarró-NEguers,
Vetlles co sufragi de les ànimes
millorables, tant pel prestigi indi- ri partit de furbo] entre els dos esmen- blaus.
Dimarts vinent, dia 6, es jugara'
lino en embarcar cap als Estat; Units,
del purgatori. — Avui: Torn de
a Madrid el segon partit de la
vidual dels seus components, molts tate equipe.
Dickson ha fet saber que el base haSegon: Ords i Serraciara, vermells,
l'Immaculat Cor de Maria. Demä:
deis quals contribuiren a vi:bario
temporada entre les seleccions del
El F. C. Barcelona, per tal de corcontra Muliagorri-Jaurna F., b:aus.
via acceptat boxar sota les sayas or- Torn de les Cinc Llagues de JesuCentre i Catalunya. La Federació sobre el Barcelona aconseguides per respondre a les moltes simpatías amb
Tercer,
infantil:
Salsamendi
II-Gadres
a
Europa,
un
o
dos
combate,
crist.
Castellana ha format ja l'equip que clubs sud-americans, roan tumbé pel que compta a la provincia de Aarrago- br,e1, verrnells, contra Bilbao-Salsala representara. en el qual, per pri- reconeixeme nt que en fa la premsa na i principalment a la comarca de
mendi I, blaus.
madrilenya, que els ha vist actuar: Reus, desplaçara, arnb tot i tenir difemera regada, jugara Zamora.
Quart: Costa II-Arnat, vermells,
L'equip català sembla que sera, i, d'altra banda, la lesió de Samiaier rents jueadors se:eccionats i a mes jucontra Lieärraga (prof.) - Trinxet.
ni rnés ni menys, el mateix que l'al- i les que sofreixen a'guns jugadors gar tambe un encontre al seu camp de
blaus.
tre dis feo batut per refluir) base, obliga a servir-se de lote e l s dis- Les Corts, una forta srlecc:6 compoeClub Maniota (Frontó Arnalia)
amb les variacions, com és natural. ponib l es, és de creure que la Fede- ta gambe amb jugadors del primer
que ocasionaran les dues baixes que ració Catalana de Futbol Associa- equip i reserva,
Primer,
a les deu, a paleta: Maculetes varen sofrir en aguan partir.
ció, inte , essada com ningú en el
El Reus Esportiu presntara el seu Mondelly, vermells, contra LlabrésL'equip del Centre sera: Zamora, prestigi del futbol català, tindria en primer equip complet.
Orsola, blaus.
Torregro s a, Quesada, Arteaga, Es- camote en el possihle anual1 prec,
Segon: Casasa-Gambin, vermells,
parza. Peaa, Lazcance Marín, Gur- per a no restar farsa al Barcelona
contra Poruelo-Montóra blaus.
i no privar lampee als esportius
ru e begat G. de la Puerta i ()laso
Tercer:
ZUfiiga-Lafuente, vermells.
Suplents: Vidal, Calvo, Morera i de presenciar una nora fase ¿'aquescontra Rem.acha-Sa:vador, blaus.
batalla
a
que,
corra
a
element
de
'Ataca.
ta
Quart: Gasque-Julvez, vermells, conZamora, que actualment es traba
LA BIBLIOTECA DEL TIR
judici per a la supremacia definitra Iturbe-Almela II, blaus.
a Barcelona. sortirà cap a Madrid tiva, es Mutaran dos dels més geNACIONAL
Cinque: Latorre-Santos, vermells.
demà al matí, i allí sera reconegut notas renresentants del futbol sudObra de cultura és fomentar una contra Clemares-Marin, b:aus.
pel doctor 011er, el qual dictarb si am er icà i peninsular.
Biblioteca, els volum de la qual poden Club Afano (Frontó "Sol y Sombra")
pot o no aguantar un partit. En ras
éster fàcilment accessibles a tothom.
Primer, a les rail, a pala: Garcia
que el reconeixernent sigui desfa- EL PARTIT EUROPA-ATHL E La Representació de Barcelona. en
II-Erice, vermells, contra Escriba
vorable a l'actuactó de Zamora, juTIC DE BILBAO
crear la sera Biblioteca pròpia, poc
Padreaba,
blaus.
gara Vidal.
Aquesta tarda, al camp de l'Eupodía concebre l'èxit que d'una maSegon: Guirao-Juandó, vermells,
Caries Soldevila, conferen- ropa 'j ugara el primer equip d'aquest nera. encara que poe ostentosa, perä clintra Mufioz-Luís, Hazas.
club, integrat per Florenea, VigueSÍ sólida i eficaç ha aconseguit gric,es
Tercer: Arissó-Valensa, vermells,
ciant esportiu
res, Alcanza, Obiols, Laiola, Mau- al constant estora deis seus vocals di- contra Solsona i Roca, blaus.
rectors i de la científica tasca de la
El segon cicle de conierencieS o:- rici, Gironès, Bestit, Miró, Ca'vet
Quart: Giral-Almcla I, vermells,
ganitm-les amb tant d'encert per Alcazar, contra el de rAthletic
sera bibliotecaria, cömptant avui dia contra Hernändez, Gaseen i Rosich,
part de la Federació Catalana i que Club, de Bilbao, eue estarà format amb un cabal inapreciable d'obres de
blaus.
tan brillanttneet feo inaugure: al per Blasco, Castellan o, , Urquizu,
teta mena que són legít i m orgull
l'entitat i parlen molt alt en favor deis
de la 'Música Catalana, t:ndra Garizurieta, aftiguerza, Roberto, La.
una magnífica continuació amb la
setas associats, la major part protecfuente, Iraragorri, Bata, Uribe i
conferenc:n que diumenge vinent,
tors ¿'aquesta cultural secció.
Gorostiza.
Carnet
La directa) té la intenció d'adquirir
dia ti, donail el nostre rompary
Aquest mata fins a les (lotee a
obres d'importància, la qu : ca s a no
de redacció i illustre literat Ca:
les ofic'nes del Bareelona. i a la
de l'excursionista
Soldevila, el eual versara sobre el tarda a les taquillas del c am p , es s'ha pogut efectuar aquest any en la
forma que hom hauria desitjat, i no
suget estia tema "Esport i Cultura". despatxara n entradas de sed als qui
per manca de voluntat. A aquest fi
Sabem que un deis propòsits del aereditin ésser del citat club.
PROGRAMA DE SORTIDES.
es recornana en gran manera a tas
'eonferenciart és parlar de la litcEl parta con:aneara a les tres
raturitzaci6 de l'esport, que es in rnenys deu minuts i sera arbitra l: pel els socis que encara no s'hagin adhePER A DEMA
rit a aquesta secciä nue ho Lacia quan
dels fenämens ben fàcils d'apreciar senvor Melcón, de la reg l ó Centre.
La
P.
E.
"Aire Lliure" (Secció
més aviat millo:, puix que d'elle deen talón modern i molt especialment
pen que la Biblioteca pot aconseguir (Secció de Muntanya) organitza una
a casa nostra, en la literatura espor- DEL PRÒXIM CAMPIONAT
el seu ideal adquirint novas valuases excursió amb el següent itinerari:
tira abasta un getaix enorme.
DE LA LLIGA COMERCIAL
obres queobres que li són necessaries. Molins de Rei, Collera, Sant Pone,
Allres punts ben interessants, tamDE FUTBOL
Lledoner, cims d'Ordal, puig d'Aguserae descabdellats pel senyor
'fels clubs
ent
Es
posa
a
coneixem
Iles i Gelida.
Carles Soldevila, arrab aquella seva
comercials que desitgin preedre part
— L'Esport Ciclista Catalä ha ortan característica, clara i convincent
HOCKEY
ganitzat una excursió matinal a la
a I pròxim campionat, que comeneara
explanació tan prenedora.
font del Ferro, de Ga y a, on s'esmorLa setmana entrant pudran reto- a Ultims d'aquest raes, que passin
al local d'acuesta
TORNEIG INTERNACIONAL
zara. Sortida ale la plaga de la Unillir-se inv:tacions per a al/testa con- • itiscriure's
de Ripoll. 2z,,, principal,
versitat a les set del mati, afeeferènei, a la Federaci6 i als clubs • carrer
corren:,
de
les
El Palo venç l'Oxford per a a s
tuerta rallada pe! carrer de les Ces-te
zoons del 'La as nei
de futbol.
nou
del
vespre,
i
que
pasCatalanes, La Bordeta, Hospitalet,
Davant de nombrós palia, al carnp
set a lec
EN SASTRE PRESENTA LES sala
.,,limvataiimic~occummeelizueuazacie~•
aquesta da: t no els sesä passidel Polo va jugar-se aquest encontre, Cornellà, Viladecans i Ga y a, i la torSEVES EXCUSES AL PÚBLIC
ble de prendee-h part.
el qual tingué moments de molt inte- nada per Comen i Pedralbea. Total
Del jugador Josep Sastre, arnb
ras, puix que els anglesos oposaren 36 quilärnetreS.
pre de pu'alicar-ho, hem rebut la
S'invita a tots els ciclistas en
L'ESTAT DE SAMITIER
als del Polo un joc viu i decidit.
segaent lletra:
Bilbao, 3. — Eljugador cata% SaDe primer moment l'Oxford deba general, i com de costum, hi balara
"Estimaré que se serveixi publicar
mitier, let:onat d'alguna consideració
sentir una pressió sobre el seu con- el corresponent sorteig d'un ohjecte
en el periòdic de la seva digna direc- en l'encontre celebrat abans d'ahir, entrincant que durä fins que es produi útil al ciclisme.
ció la present lletra, perqua arribi a
tre les seleccione de Baseirnia i CataJOSEP TICO REBERT
el primer gol. Poca estona després el
— Excursiä organitzada per la
coneixement deis esportius, als quals
lunya, segueix al Bit, peri, hastant miCasa fundada en 1891 :: La més important d'Espanya
Polo empata en un penalty -còrner re- Secció d'Excursionisme i Cultura
em (lee en la me y a actuació de jugallorat de la seva !asió. Si no és pos- matat per Caralt.
del Foment Martinenc, a Tagamador de futbol.
Rambla de Catalunya, 15, i Corts Catalanes, 624
sible de precisar el temps que triganana Pressupost, s'a° pessetes. Lloc
A la segona part, i ben entrada ja,
Vull sincerar-me de la meya actira en guarir, hom creta que n'd posLa casa que té incontestablement més èxit per
el Polo obtingué la victäria gracias de reunió, a les cinc del mati davant
tud en el partit F. C. Barcelonasa-a, d'un mes.
del local social, amar de Provenea,
a un gol aconseguit per Webb, en
C. D. Logrolo, celebrat al camp
l'elegància i acurada execució deis seus mo587 B. (S. M.).
aprefitar una bala que Gracia li
Les Corts el dia de Cap d'Any, en
dels, procedents de les millors firmes de PARIS,
comarques
futbol
a
les
El
na en executar una falta.
— El Club Excursionista de Gräel qual jo vaig prendre part com
LONDRES I NOVA YORK
Els minoras de l'Oxford han estat el cia efectuarà una excursió matinal
UN FESTIVAL DEI, F. C. GUELL
trio defensiu, Hanham i Masterman, a Sant Jeroni de la Murtra. Lloc
Per a la prepara fesla dele Reís
deis artistas Rosaura Coma, pianisi deis del Polo, Ferrer, la rata. mit- de reunid, plaça dlJrquinaona (paras'está organitzant al F. C. Giiell tan ja, Caralt i Rodon.
ta; ConcepcM Comte, organista, i
da dels tramvies de Badalona), a les
'( W ARCA REGISTRADA)
festival
d'homenatge
dedicat
al
sea
Francesc Musolc . viola. "Soerta
L'arbitratge de Maip i Saträste- 730 del mata
primer equip, campió del grey B, i
núm. 2, en "do majar", per a piano
— LA. E. Tagamanent portarä
g ui, bo.
que consistira en una gran audició de
(IV. A. Mozart): a) Allegro modaLA MES ALTA QUALITAT 1 ELS PREUS MES REDUITS
Els equipe aren:
a cap denla, dia 4, una excursió fotosardanas, un impórtant partit de futhol,
rato: b..) Amante cantabile; e) AllePolo, — Ferrer, Teil, Calla, Grä- gráfica a Torello i Vidrä per les
en tota mena de pells de luxe, abrics, echarpes, renards, etc.
en el qual sera posada en Huna la Cogretto; "Sonata en "re major", per
cia, Goicoechea, Ribes, Lacour, Webb, VOrert5 del riu Gua.
pa Polar, i finalment un esplèndid
a viola i piano (I'. Nardini): a)
En la nostra secció especial econòmica
Radon, Caralt V. i Kammann.
Reunió: Estació del Nord, a les
Adagio-Allegro con fuoco; b) I anlonx.
Oxford. — A. Retey, D. H. Scott, 6'20 horas.
esplèndid de pells soltes de totes classes 1 qualitats,
un
assortiment
trobareu
ghetto: c) Allegretto razioso. PiaA PALAMOS
D. R. Aytel, C. L. Hawker, 11. P.
— El Centre Excursionista Alpinista aeompa .yant. Concepció Conuna
gran
colleceió
d'abrics econòmics d'un gust exquisit i a
i
així
mateix
n
Hanham,
D.
V.
Brims,
R.
Haylor.
S.
C.,
r
OLOT,
nene
fara
pràctiques
d'esqui
a
La
PALAMOS
te; "Sonata en "si bemoll", per a
J.
J.
C.
Masterman,
Landete,
preus
sense
competencia,
degut
a
la nostra qualitat de I llbricants i imporP.
A.
Molina.
Palamós.—Per Cap. d'Any es jugä a
harmònium (A. López Almagro):
H. H. Lynam i C. A. Hins Howell.
Hora de sortida: a les quatre del
a) Allegro rnaestoso; b) Larghetto
Palamós el partit corresponent al pretadors directes amb casa pròpia al CANAD k
matf del local social (El Guadiana,
c e ntabiel; e) Allegro ma min troppo.
sent torneig amateur de Girara. En El Barcelona guanyador de l'InqueNo deixeu do veure en els riostrar) aparadors l'artistlo 1 tradicional PESSEBRE.
número 22), i a les cinc de l'estació
2335 Audició de discos
terie per tres a cap
sortiren vencedors els locals per la
lactas.
Nord.
del
írlaannalaa ammirineeesaammaranumilam~earmarast
pera
jugant
quasi
Tancament de l'estació.
diferència,
mínima
Aquest partit va jugar-se al camp
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PILOTA BASCA

La vida

1

Caves a St. Sat114 ni

d'Anoia

Pelleteria LA SIBERIA

Diada

de Reis

12

LA PUBLICITAT

--

Dfurnenge. 4 dA gener de 193f

Magma TiVOLI, 171
Xirtataggaigigasedla

La més gran 1 millor assortida collecció de roba interior de Senyora la trobareu en aquests Magatzems a preus inversemblants
Jocs de Uit
:roes de taula
Edredons
Flassades de llana i cotó

T T PEA, A PRESIENTS PEA.CTICS DE n'Elei
Incomparable present del dilluns, 5 de gener — Una peca de 5 metres Curat Retort,
clase superior, per 5 pessetes
,
Ty Aquest mateix present
per 3'75 ptes, a partir de
Imp r eantissini • les 8 de la nit fins a les 1.2esi devendrà
les 9 a la una del día dels REIS
II El

->""e-,e-S.,451,YeeMeMir",_ .leet:'

El moviment

n'aria)»

DEMANEU AR
mr.a.r.,21:33,g11447

Casa

fundada

VAIXELLS ENTRATS
Vapor anglès' "Almazora",
amb càrrega general, de Glasgow; vapor italiä "Franca Fassio", amb càrrega general i 11
passatgers, de Gènova; vapor
espanyol "Infante D. Jaime",
amb càrrega general i 88 passatgers, de Palma; vapor es panyol "Balear", amb càrrega
general, d'Eivissa; vapor aspanyor "Rey Jaime I", amb cArraga general 1 75 passatgers,
de Maó; vapor espanyol "Maria
Mercedes", amb chrrega general, de Palma; vapor espanyol
"Montevideo", arnb càrrega general 1 15 paseatgers, de Santa
Isabel; vapor >pones "Toyohaka Maru", amb càrrega general, de Yokohama; vapor
trances "Campana", amb càrrega general 1 passatgera, de Buenos Aires.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor anglés "ElcdywIl", ami)
traman, cap a València; vapor
noruec "Nurgis", en llast, cap
a Castelld; vapor espanyol "Mario. Mercedes", amb cärrega general, cap a Palma; vapor espanyol "Infante D. Jaime", amb
dureza general, cap a Palma;
vapor espanyol "Rey Jaime II",
amb càrrega general, cap a
Madi vapor espanyol "Balear",
amb cärrega general, cap a
?dad; vapor Italia "Franca Fasajo", amb cärrega general, cap
a Genova; vapor angle "Almazora", amb càrrega general, cap
a Liorna; vapor francés "Mont
Agel", amb cärrega general,
cap a Marsella; vapor espanyol
"La Guardia", amb chrrega general, cap a Tarragona; vapor
espanyol "Enriqueta R.", amb
cärrega general, cap a Màlaga;
vapor francs "Campana", amb
càrrega general, cap a Marsella.

Pany 1900

x
El millor present per a petits grans és un
CINEMA PATHE - BABY
i una

MOTOCAMARA PATHE-BABY
completament garantits per aquesta casa

LLOGUER DE PEL.LICULES
PATHE-BABY
El més extens assortiment
CINEMATOGRAFIA AMATEUR
Raimea, 12 - Telèfon 21470. — Barcelona
Austria (Schilling), s',35 pes.
Tkocosloviquis, 30 per zoo.

Isabel, 183 per reo.
Franca, 181 per roo.
Lliures, 46'00 ptes,
Dólar., 9'45 Otea,

29

llolande.sos, 385 pu,.
Greda, laxo per loo.
Suècia, ptes.
Noruega, 2'55 ptea
Dinamarca, iss ptes.

Cubä, 935 ptas.

BITLLETS
Italians, 4555 per 100.
Begues, 133'05 per zoo.
Portuguesos, 042 ptes.
Alemanya (Reichsmark), 2'27 pes.

f.

LA PUBLICITAT

Mexici nou, 183 per roo.
Venezue"a, /83 per roo.

Finlandia, 2260 per loo.
Rumania, 575 per roo.
Bulgària, 670 per ICO.
Turquia, 420
Estats Units, 955 ptC3.

INDUSTRIES DE PELLETERIA

Canadi, 9 . 40 ptes.
Argentina, 3'0e etes.
Uruzuais, 7'25 ates.
Xilens, 1'15 ptas.
Boliviana, 3' 00 ptas.

Colombians, 8'5o ptes.
Peruana, 36 co ptes.
Paraguaiencs, 0 . 10 ptes,
Venezuela, J'70 ptes.

SOLER 1 TORRA fi'MANS

LLEGIU

TaphioIc

Japonci0s, 480 PIes.
Algerins, 3730 pez toa.
Egipte. 46 . 50 pta.
Filipines, 430 ptes.
Hongria, 170.

rieres

S.A.

R
4 1 3 duros, 182 per 100,
a duro, o'to pta..

Casa central: BARCELONA
Fejran, 21, i Raurich, 8 i 10

VES URIN ARIES
IMPURESES DE LA SANG
DEBILITAT NERVIOSA
Pm de »Ira InQlllirasIt Captillate4 mala!.
CirliOilm al naravoco. derce ieriment data

Idi g 31119iliS 1181 111), SilINE
iiet arinär:es:

2

135117.;

mantrestaicionei uratritiv. prottatida. oretalltis, ara militar, ele.. Je l'han"
l vulvitis, vaginitis, matritle, uretritis, ea.
MIS mamulle, flu!zot, oto., ae la nona O«
,ita n ezieri neto
r sclicaintent ven e:a C
CO.
:›eg l ,r,,..aque, teprii,a 4„,
alta do' doctor tor pe. ir malear. ,, guareiten per Oh sola santa inlreciona
t. ni renta14. al aplleacluns de sondas 1 bugle., e:e.. In peruioa tempre que
F CurNitie., la prrieC r Iti n e ) nieta. I Oteas no i'easabenla ds so voaira
7 Vacila: veo Patena' ele;..
amas (a y :Mortal, sos • ra**, larval, ONeese 5601coses alegues de les Carnes), irrupolees "oorefuSama , s a ltonas, gota urticaria, etc., snaimnes aun unen per Casa. numera,
vlels o iverrn,na ne o rana per erAniquel I rebela Que alt inn, es 4110041 000
svlat amb Ira Pildnres ceniirativies dsi Cf. achaca, que a...So Li Medicar» 04.
, purativa iaeal i ertema, perouA aculen re g eneran: la lon g . la molan, aun, Menten solee lee ener gl av sie iorgaolstne i fomenten la s'Out , resultat
{niel les Sleerea, 'Meneo. grana, Inri:nada, allPura:/d de les
pur
e, Inueeses. ealguda del rabel'. inflimaelana co general, ere., queelaul la peu
9 Dataregenerada, el caben 500101)1
ente'.
ne cla;aa as. Veritelinn e lecual. del DISSa l.. Venda: 5 .10 iaaaaataa tae00.
urvI o. * impotencia (manea de vigor usual), paltualaaa
z
II ' 5.
a U nocturna aspar matar red ( ¡enlucir
*A garren% manual, pèrdua a. mamaria, malleoap, rertigene, dientas tour
solar,. rediga corporal, teernolore, palallaciont. &reatara. nervioso' de la daca
1 toles ea inanitestaelons ao la Neurastania o eagolament Denles, per ere.
ole, a ret,e;i
es guara:veo asura I rnitealin got 111513 411 Papabeasta potanClaiti del Dr. toleré. Idea que un inedleament sen un allegaos
artida. /m inuto eapeelalmen1
del cerval!, (Ordena 1 tul el aislarla p
(• euencisi
ale evacuase en la Mantel per tato sien, d'eacarsoe (vela asase &M'al.
per a r seuperar integras:non( loteo les fontana t conservar fina
l'eitreine
)
ballena
lente 010 55111 l'organtanse, el vigor sexual pretil de Pedas. 'tendal
s• esti
.
ne.ieatee flavo°.
e/Jifia

MADRID

PARIS

6, Avinguda
C. Peñalver
núm. 6

68 Boulevard
Seba s top ol,
núm. 68
r•ce.

Impureses de lasang:

Agent general de vendes: JOSEP SUÁREZ
Dipòsit: carrer Casanova, 110 - Telf. 70173. - Barcelona
Caves a Sant Sadurni d'Anola

E
la

-

•iCICLETE'S DE NEN

NI

CAPSES
BE LUXE
PER A CASAMENT8 I BATEIGS
ANTIGA CASA

DES DE 95 PESSETEb

LÁZARO I LOPEZ
Rambla de Catalunya,

BARGUES
— SAUT PAU — 38

VINOS

GRAPAOPON8 I

i.

A

impureza a.
debl•
lilas Den/leas. adereant•sr
envlaut 050 peaseles en sutil& per II
tranoue:. a M'n
e e' LabOrat0/1 Sooatarg, carne
ee Ter, 14, :ol .» 130 li
a. AL, aarcelees", rabean gratia un Illbre aspiterillu sobre l'urgen. .:
deaele011)alinteCt. trsetamens I guarlment d'aquelles malaiitea

DISCOS)

de totes ciasses preus. J. 60..En
AVINYO, S (entre Airean 1 Cali)

5.10 PaINCIPALI PARNACIES D'AIIPANYA. PORTLIOAL.
1 ANIIINIQUIS
ele paclents de /ea 'lee urinVies,
Ls sana o

Oferim el millor
obsequi per a
aquestes Festes
Nota: Els nostres preus sem incompetibles

i ¡si

'MATERIAL.
PER A TEULADE.5
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,iumen gel, 4 de gener de 193t

Undicador professional de LA PUBLICITAT
METGES

Moren (J.). Sta. Anna, 30. - T. 18364.

Berrea (Lluls), Rambla de Catallinya, 72.

n Marina". - P.* Palea, 11.0 10. T. 1859/.

BISUTERIES

DIBUIXANTS

IMPREMTES

Dibulsos comercial', Enric Granados, 52.

Furmenti (A.), Bailen, SI. - T. 54063.

Allberoh (J.), P. St. loan. 181..T. 73090.
Male:ties cor. palme) 1 ncrylosea.
ClInloa GImlsÕ. - Placa Bonuerla, n.o 6, 1.
Cortada (P.), Salmeron, 67, segun. • Teihon 78715
L'oreas I Ribas (al. do) - Dermatnlogla.
De 4 a 7. leletans, al.
Urologia.
Mosoot. Nas. Col!, Drenes. Tractament
les sorderas. Bruc, 34, 1. De 3 a 5.
Perramon (8.) Oculista. PrIltlerga, 7, I.
nubló. Oculista. Hospital, 27. - T. 12001.
Sala de Llaberla. Esp. gineedInga. Don«.
Pelal. n.o 10, eta t.
Intants.
(F. ) - Hataltles °ralle. esa I gola.
T
número 32, pla principal.
Anna,
Santa
VIranom (8.), Satinaron. 73. • T. 78680.

BATERIA DE CUINA

Oteo, a., h Casaluny a. tle. Llieuns eant.
musical. - j0, Let.:II/aya, 110, 4.

ADMINISTRACIONS

". Catalenta". Moneders. Ferran, 41.
Cales atienttea.•Calabria. 97. - T. 30485.

CAMISERIES
Alberti (AgustI), Sant Pau, reta. 1.
Ferrer (Enric), Princesa, mimar° 7.

Terraza (A), Argenlerla, 35. - T. 15891.

CAPELLERIES

ADVOCATS

Serrats (Vda. de 3.), Tratalgar, 10.

lea

nürn. 18.
Canal» (Jauma), Fortuny,
" Colmnea, p.. Anee!. 19. Salmeron. 13.
Rimo (3.), valencia, 312. - T. 71985.
CONTRACT ISTES D'OBRES
Sorra (M.), Paleta, 1MM 8.
Garbo:1011
Cnisliiòa (sanaktor), BalMes. Si, legan.
R ooy (A.), FroridalHanca, 14 - T. 31016,

Santle, Pelee lo. • Telefon 15094.

ARTICLES DE FUSTA FiCA

Ellquel (Isidro), Valencia, mbalero 358.
Pou 1 Mea', Vailtionzella, 8. - T. 14935.
Tomad (E.), C. de Cent, 283.- T. 14346 ,

Diputan), talM. 990.
COSIt patentat per a !libres comerç.

Pou I Rlpoll, vaudonzetla, 5. - T. 14935,
Falang Citail. • Corta, 513. - T. 12674.

TEATRES

C,ompanyla da Vodevil JOSEP SAMTPERE
Pruners aclara I directora domes San>
pare 1 AleXanclre Rolla. Primera actriu,
Marta Fortuny
3,111, diumenge. tarda, a 2/4 de 4.
3 ubres 1.
RECOLONS- QUINA NITI
- 1 2- DARRERA NIT D'UN SOLTER
Nit. El sedes% de nure:

Teatre Català Noyetats1

1

Iran CoasDaaTI• Cstilen•
Dtrooclo. CABLES GAposveLA
A 21 Ce 4. El nees 134 cielo es . •
Jectacleo ELS PASTORETS o l'Ad- 'II
veniment de l'Infant Jeme, de Folcb
1 i. -:c. Choro !maúlle s , de dlab/ea.
,3.3 pastora. L'Anunciaohe lea Calderes eran Pera Botar. Cuplets per
', - .sylarich. Sorprenent apoteost. 3'r o , popular. - A les O tarda, 1
a /es 10: el programa de la
gl'an dalla continua. La dIvertldis•
3':'.1 comedia en 3 actos. (le Car.a: e-otdevila:

Darrera nit d'un solter

OLYMPIA
CINC EQUESTRE

v La creació d'Adarn
l'Aymersch; GENTE
1:,cta3romola
SIEN, famosa comedia en 1 acta,

.1. g ran broma, do Rosam>. ol. .. Urda: LA MAMO D'ADAM
, GENTE BIEN. - ,:it, eatraorrlina.
; a ren reentarin a y LA CORONA
D'ESPINES. - Lenta d .. is Beis. a
2 3 de 41 ELS PASTORETS. A les
: ELS PASTORETS, amb la ea'aleado dels Santo Rels, que ob•
serie/U/rail la tualnada. • Nit: QUI
L'HA VIST I QUI Et. VEU! 1 LA
BALO IRONA.
r),94.~..4I434444444444+44

Avul, tarda 62, 4 de S. Nit a 1 , 4 d'II.
Exil de . CROQKETT, PRINCE TOKIO,
SULLIVAN. TRIO DALCY, RARO ERANBORO, ELS 0511013 COMEDIANTE, LEE
4 PENAS', BRONCO DILLS,

TROUPE BENISMAIN

GOMES I AMIANTS

GUANTERIES

Por( umerla Llobet, St. autora »al, 24.

TEATRE NOU
Companyia BAUS DE CABALLE
Sagura•DIve tenor: J. Roalch
Darrere dIes de la 1emporada. Tarda,
a les 3'30. 4 actea, 4: 1, MOROS Y
CRISTIANOS, per :e. VÁZQUEZ 1 GODAYOL (F.): 2,
Director: P.

EN TIERRA EXTRAÑA 1 LOS CLAVELES.

4444444+64•6441444144444444

Avul, diumenge, tarda, a
un quart de,sis. La comédia en tres actes.
EL HOMBRE DE FRAO
Nit, a un quart d'onze.
F U N CIO DEDICADA AL
CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DEL PLATA i al
E. C. BARCELONA. La comèdia en tres actes, de
Disceploo i Rosas,

TEATRE TALIA
Companyla do vodevil, comedias 1 sainete
Avui, dlumenge, tarda, a les 4. Nit,
a les 10. Programa de gran broma:
TOT PER L'HERENCIA, 1 el vodevil en
3 actea, de formidable extt de rlure:

GIACOMO
Denla,

El desig de la Carmeta

Els pastorets a Betlem
A leo 5'45 tarda; Me I cada nit, a
1 4 CIII 1'e511 bomba:
EL GEST DE

XANG-HAI

TEATRE POLIORAMA

tarda

5.441(441+4444,4444-544414.+6.4
.0•71aNIIM

TEATRE VICTORIA
TEATRE GOYA
Companyla Ulular. - Primera actrlui
Cama -Anches
Durare' funciona d'aguaste Companyla
A 0111, dIssable, a lee 5 de la tarda 1
10 tat, els 405 grans exits:
EL MIURCIELAGO
1 l'aproy•ott do JOAQUIM MONTERO.

Companyla Itrio& ele primer ordre en la
qual figura l'emlnent barIton MARC
REDONDO
Aval, diumenge, tarda, a le' 3 , 30; 1,
LA CHICHARRA; S?, LOS CLAVELES; 3,
EL CANTAR DEL ARRIERO. - \II, a be
015. LOS CLAVELES; 2, EL CANTAR
DEL ARRIERO.

Denla, tarda a les 430, 1 nIt a les 10:
Limarle, comist de la Companyle I
benetici de la primera actrlu Carne
131ncher, aniS tra triat programa.
( 40IIe51 teatro*, te caleraccid)

• FAUSTIND aneVTARO
Avul diumenge. Tarda a le s 330. El(
exila dr l'any: POR SI LAS MOSCAS...1
1 EL CEÑIDOR DE DIANA. - NIt, a les
10: LA GUITA, 1 realr deis exlts:

FUNCIO PER A AVUI, DIUMENGE,
" Tarda. a les 4' 15

,

GRANDIOS PARTIT
IRIGOYEN - CELAYA!
contra

LARRUSCA1N BER RONDO 1
Nit, a les l0'15
MONUMENTAL PARTIT

IRIGOYEN 11- MARCELINO

PARIS GIRLS
per Sur): Vernon, D'alele Parola 1 5411 1
Esther.
Tole els ales nO feat11111, entrada única,
larda, a 2/4 de 5, 1 pta. NIt, a lea 945,
1'95 plea.

RESTAURANTS
tnep-i-Out. Diputectd, 802, P. Cregliti f.
Cima Staat,

COLISEU POMPEIA
COMPANYIA CAZORLA
AVUI. Tarda, a les 5. Nlt, a les 10:

CHILE CINEMA
Pamois de dant sean, eant. Aossalit
CINEMA sONOR (Aparen Western)
0es110 continua des de 2/4 de 4
a les 12 de la hit
Revista - DIbulioa sonoro

TEATRO FOMENTO
MA.RTINENSE
Tetaron 84411
Provenga, 687
Companylo d'Art Drametlo
Ousadd, - Rovlra
Aval, (limeta:e. a 2/4 de 5 tarda:
EL GRAN GALEOTO

SASTRERIES

Albal, Pela!, no 14, p ls PrMler.
Costa (11.), Mallorca, 253, Pral.,
Monteo (P.), P. st. aseo Oriol, 9, Peal

SERNALLERIA

ACHA - LIZARRAGA

DIbulzos sonoro Paramount
HAROLD

en

LLOYD

;QUE FENOMENOI
(ES un hIrn ParaMottal)

Telefon

PROGFLAMA TOTALMENT

zeta

SONOR

FERINA - PROGRAMA TOTALMENT SONGA

Avul: tarda a les 830 1 a las 8 (especia/), 1 oil a les 10: Diart Metrotone especial; el film
d'art "ALELUYA" ("El alma negra"), dirtgida per King Vidor.

KURSAAL - PROGRAMA TOTALMENT SONGA
Aval: tarda a les 330 1 • leo 8 (especial), I rdt a lea 10: Darreres prOjece/ons de Noticiar'
Fox, I les cintos sonoras deis Artistas Associats: EL PUNTO FLACO, per Futale aldea I COQUETA,
per Mary Platord. - Lema: estrena de VALS DE AMOR (U.P.A.), per WIlly FrItz I L. Harvry.
Avui: matinal a les 11, tarda 990 1 8 especial; ntt 10: Rol!. Fa; LAS TRES HERMANAS, FOZ, cantada per Loutie Brea.
ser, Tom Patricola I Kennet Std. Emana; LADRON DE AMOR, e inta Fox, totalicen!, parlad!! 1 cansada en espanyol, per loso
mente, 1 Mona Merla.

CATALUNYA -

PROGRAMA TOTALMENT SONOR

Avul: matinal a les 11, tarda 330 1 4 especial. nit /O: No II. Foz; ENTRE PLATOS Y NOTAS, «taúca, Fox cantada ea
espanyol. • Duren dies de proJeccl6 de la cinta 1 ox pallada en espanyol, per Mona Marta I loan Tcrena LEL MISMO
.4
BARRO: tercer mea, O.* aetmana, 86 dla I 273 ProJe ce/0.

PATHE PALACE I EXCELSIOR -

CINEMA SONOR

matinal a lea ff, 1 des de les 339 de la tarda e La grandiosa I sorprenent película HOLLYWOOD
REVUE. per totes les principals estrelles de la Metro Golclw yri Mayer; la cinta sonora V/tapbone LOPEZ Y SU ORQUESTA DE JAll; Noll. goa. A mes, al Mace: CASI CA sADOS Im (ida); I a l'EXce/slor: CAJERO AFORTUNADO (muda),
Ami:

IRIS -

PARK -

CINEMA soNos

Aval: matinal a les 11 I des de 830 terna: LA C ANC/ON DEL DIÁ. tota parlad!!! cantada en ensa y o), Per Tino
Folgar, Consol Valencia 1 Faustl Brotaba; Revista Paramou nt, 1 la cuita muda SUMOS DE ESTRELLA. per Edil Roberts.

MONUMENTAL CINEMA - CINEMA

SONOR

Ami: matinal a les 11 1 tarda des de IPS 530: la grandtoss cinta de "Seleeclons Cisnes" EL GENERAL CEIACE,
per John Barry more; la cinta sonora VItaphone RIGOLETTO. 1 IfolL FOx. • Dama: TRAGEDIA SUBMARINA, de la Foz.

GRAN TEATRE

COMTAL -

CINEMA SONOR

LIDO CINEMA - ORQUESTRA DOTRES-VILA

Avul: matinal a les fi I tarda a les 3'30: Se:letona Infan tila Clnaes, Preu tole, 1 pta.: TUNEZ, documental; PICARDITO, NIRO BIEN. per Richard Talmaclge; MOCHALES ES UN IIEROE, dibulx0s; Retan) Esportiva; LOCO POR El DEPORTE, Malea, I BODA DE ETIQUETA, per la Pandli/a. - Tarda a lea 6 (especial) 1 ttlt a lea /0: EN UNA PENSION, per Mar..
gol Landa 1 LA CASA GRANDE, per Lloyd Migues. - Dema estrenes. Dimane. Setee5 Infantil' Chulea: AdOracilt deis beis.

MIRIA

Avul: CAJERO AFORTUNADO; CASI CASADOS, per 011 ve Borden 1 Morgan Parle: Cómica, 1 Cultural.

• PEDRO
ROYAL - IVALKYRIA

BOHEMIA - ARGENTINA

SPLENDID CINEMA
Consell de Cent, 217. - Tel. 304312
Aval, diumenge. tarda, dura seSelens
continuas: Cultural I COmica; CASARON
DE LA SIERRA, Tont Sanscht: TEATRO,
Marcelle Albanl. - Nil: NOCHE LOCA,
Reglnald DennY.

DIANA -

ESPORTS
CAMPIONAT NACIONAL
DE LLIGA
AVUI, DIUMENGE , 4 GENER
- Tarda, a les 550 : -

04114+4444-44044-4444+444~4

'Cine Principal Palace
Tetaron 11882
(Aparell Western EleotrIte)
Sess16 contInua des de 2/4 de 4
de la tarda
Revista Paramount
81 NO TENEMOS BANANAS,
idaulxo, sonoro parials en espanyol
LA TRAGEDIA DIE UNA CABRA
per eta') Laurel 1 011vcr
CASCARRABIAS
totahnent parlad!! en ,espaayol,
Der ERNEST VILCHES

ATHLETIC BILBAO

CINEMA PARIS
Matinal d'II a 1. le tarda, de 330
a 545. Numerada. de 6 a 8. Nit, 10:
RevIste Paramount. EX1t d'Irene Rich
1 011ve Brook en

d'Ernest Vilches
CASCARRABIAS

13FIEUS

CONCERTS
EL POEMA DE NADAL
SEGARRA - OBIOLSCALLAO
AVUI, tarda, al PALAU
Liuda anund espada) a la sereld de
"Les Lletres", tris q uen maleta dlarL

Palau Música Catalana
Rondes, Cançons,
Danses i Jocs d'Infants

DIreech5 artistica: JOAN MANEN
Ileon concert, dts 17, 6 larda:

Julieta Teiles de Menezes
SALO DE PESTES DEL UNTE
Terrh,coacert, dla 31.
per ala Sede
Ese
Mecemos: Casp, 40, entl. Do 6 8 8
de la larde, 1 U. hl, E., Palaeig OfSels, 54.

Aval, d/umenge, tarda/

GRAN BALL
SALON DORE
de la GRANJA ROYAL
TES - SORTIDA DE TEATRES
amenttrats pel fam0a

TRIO KRAUSENECK

C. D. EUROPA

DOS PIANOS I JAll
1 l'ORQUESTRINA ROYAL.
De 10 a 12: Concert Toldrä

Camp del Culnard6 - Entrada sanaran
2'50 pe/tostet
Par a entradas i Mealitats, a les Ottcl[tea del Barcelona 1 de l'Europa, 1 al
bar "Les Eures", placa de Rlus I
Taulot, n.o 1.

DI'VERU3S
"NUEVO MUNDO"
Narguile del Duero, 50 - Telaton 12503
Aval. tarda: ELEGANT BALL. Banda
"NUEVO MUNDO". • Nilt Selecta Ball
cantina. Banda "NUEVO MUNDO. ornepertori moderniselm.
CheStre "STAR".
Estrenea a tOlea les santona
Obsequia a totes les senyoretes I per
sorpresa, 8 grana presenta mes.
Sala predilecta dele protesslonals I
amateurs. - FarnIllara reunlons a las
guate assloteixen gentlls senyoretes.
Entrada. Kit, peamtes: 1'11 3
Reeervat el dret
Nota: Dla 10, dlesable, nll, programa clm
4 Inauperablea Exhibicions, 4
SANTOS - LOPEZ - MARIA
1/3ARRE - VISITA, I I' inownparable
Parella PERET
a les senyoretes I 3 ale
3 grane presente Detalle per cartel'.
oenyors ii

CREUERS
PER LA MEDITERRANIA
Primer Illetse 1931
Vapor "OCEANA" . 30 stner-le labren
Seson Platee 1931
Vapor "SIERRA CORDOBA"
19 (Arar - 12 maro

VIATGES CATALONIA
Rambla del Centre, 37 - Telefon 23252

LA BOHEMIA
Eeplandid oala de ball
Avul, grane bella, larda 1 nit, per la
sempre aplaudida BANDA IG/.EsiAS, in.
superable programa en ballnbles de noveiat. IMPOIITANT: El ball de la nit
sera extraordlnarl I CONTINU, alternant
la Panda IGLESIAS amb el renomenst
Jazz-Band COCKTAIL.

SALO DE TE DE
L'HOTEL ORIENT
Avul, tarda, de 5 a 8, se celebearit
en aquesus magnifi c a salons. el sempre
Ion concorregut TE, predilecta de la
nostra bona socletat.

RESTAURANT DEL PARC
Avul, dl n nnenge, a 2/4 de 6:

Venus Sport Palace Ball
Elda. de St. antoni, 69 1 84 • Tigre, 17
Aval, enmango, ball de socielat,
tarda 1 lilt
EbTHENES
One-Stopt "Amen"
Fox-trot: «Meso"
Pu-doble; .. Espalla Mora"

para a loan Calatayud, ocorreguts
la matinada del dia de Cap-d'Any
a la Riera Vaticana.
Per aquesta resoluci6 sembla ésser que l'autoritat ordinäria no s'inhibira a favor de la militar per
considerar que el delicte comès pel
processat no esta compres en el ban
del Capita general.
Com es recordara, Garcés ha c aigut, de mis a mis, en la responsabilitat Exacta pel ban de declaració
d'estat de guerra, per as inicie
d'arma.

VISTA INTERESSANT I DE
GRAN INTERES PER A LA
LLIBERTAT DE PRENSA
El dia 5, a dos quarts d'onze, ha
de veure's a la secció quarta de
l'Audiència, el recurs contra l'amilatid presentada per "Solidaridad
Obrera" al fall del jutge que ordena
la auspensió del periòdic durara un
mes.

CASA JOAN
Per a manjar els plata Upicli
catalans i la millor paella
PIANOS
tl
Ilaeuor, dos de amamos
al mas, C.
BRUC, 78

81

Els Tribunals
LA FABRICACIO DE 'CARTES
DE PAGAMENT D'HISENDA
El jutjat de la Llotja segueix rebent declaracions a diversos testimonia en la causa per la fabricació de
carnes de pagament de la Hisenda.
Entre els que han declarat, hi han
uns Comerciante un dels miaus presenta una carta de pagament de
l'any 1921 en la qual sembla ¿asar
que hi ha ben clarament unes esme nos i la tinta és d'altra mena en diverses partidas de la matabas carta
de pagament.
El jutge ordena que Co deinanis a
l'Administració de la Delegació
quantitat que figura entrada en Fassentament que correspon a aqueeta
carta i a mis, si les signaturcs alll

estampadas eón realment deis jun.
donaría que co aquella data estaven
encarregats. Una de les signaturas
ea del proceasat Parra.
VISTA D'UNA CAUSA PER LA
MORT D'UN INFANT GUIANT
L'AUTOMOBIL
Ha comparegut davant del Tribunal de la Secció segona Manuel Vi-

LES IIELECTE8 AUDICION8 DE

Filharmònica de Barcelona

IRIS--PARK

(CaM0 16 de elige 1 traspanya)
contra

TE SELECTE
REVISTA SONORA PARAMOUNT
"MUSICA A LA CARTA"

CORT" CATALANES, 589

TALLERS DE JOIERIA
Valent1 (EL), Passeig de Gracia, 91, int.

Aval: LA TIGRESA Y EL RAJA, per AdOlphe 5Ien/ou I Evelyn Brent; EL PODER DE LA INOCENCIA; COm. 0401. Pez.
644444.44.6.64444.4

les aecelons de nene 1 nenes de
l'Inetitut Catete de Ritmloa I Plättica,
tunal I dIrIgit pel mestre Joan Mangueras. Obres de Scheiben/. Blensdortf,
Jaquearnalcroze I Llonfru6res. Progra•
mes 1 Watt/ata: aval, de S a 7 de la
tarda, a l'Administrad° del Palau.

contra

Catalunya,

co1'mc13NS

VADMINISTRACIO DB
"LA PUBLICITAT"

per AdoMbe Meniou I Roseta Moreno. Totalmetd Arlitda en espanyol

per

Avul, tarda, duce sessiona
A lea 330 1 a les 605 ESPECIAL
NUMERADA. N11, a les 10:
--

A

Aval: MISS DESDEN, per ~out Moreno 1 Estelie Taylor. 1 UNA AVENTURA ATREVIDA; Cerdea I Cultural.

1:HADA PELS REIS, a 2/4 de 5, tarda:

INEMES

DEMANET

EL PEREGRINO DE BROADWAY
AMOR AUDAZ

LOS HIJOS ARTIFICIALES
Localitats, a/ teatre I Centre plaça
de Catalunya. D.

A AQUESTA SUCIO

Pon ga, L'Orla, 87. Per a Veas delleati.

Ñ a.* Forja Catalana",

OSTRICS AMICS

FACIN INSCRIURE

LLURS NOMS 1 ADRECT3

untrerattal, 5.-5. 91480.

SABATERIES

T 161t6

TOTS

Aval > matinal a les 11 . I des de les 330 de la tarda: la cinta de Selecciona sonoras "Febrer I Elay", EL AMOR
EN EL RING, per Max Sri:Imanas . 1 Olga Tac/lecho-va; ZOO REVeE, dIbula sosonors, 1 Rondar% Fox.
Demd: SENDAS TR.UCIONERAS. de la Fax.

Film totalmant en espaneol, admirable n ent actut.da per Rama Pera11, Canme onc'rero 1 Barry Monto')
BUTACA PLATEA. 2 PTES
ESPECIAL, 1 PESSETA.

Nit: GRAN PARTIT

Detalls per canalla

DELIKATESSEN

Per Harry Lledge I Mullere Parola

Celia Gamez

Denla, dilluns. tarda: No hi ha fungió

ORTIZ - ALDAZABAL

rrstata en tegnicOlor
ALICIA ) els seus mnols de Panel'

81. MI no 'enemas banana" (Paramouni)
1 la sublim cretona

HERNANDORENA -GUILLERMO
contra

SOL DEL OESTE
Aparell tumor EXCELSIOR

Teta els dies nous CUPLETS DELE
"BOTONES", per BRETARO I les genMiss/mes GIRLS G.AMEZ - GUILS.
neme. entinas. Tarda a les 5, I t'In
a les 10: LA CUITA i EL CEÑIDOR DE
DIANA. • nono, A, tarda 1 n1t. beneflci
Dedlcat a les MOD/STE7ES BARCELO•
NINES. - SenSacionals Programes.

4 DE GENER DE 1931

QUE

A

CAPITOL - PROGRAMA TOTALMENT SONOR

EL CEÑIDOR DE DIANA EL CRIMEN PERFECTO

iIIIINI1111111111211111111111111111111111111111111111111111111Y111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

EL S N

RENTATS EN SEO

CELIA EAMEZ

• • • • • • • • • • •• 4* • • • • • • • • • • •
Frontó Novetais

RECOM ‘NEM

Atenido, (V.) Mantener, 315. • T. 71518.

TIVOLI -

Gaumont

TEATRE APOLO 44-14044444.444444,4444+41.44

EL MURCIELAGO 1 FELIZ AÑO NUEVO.

klea6 1 a 14 d'II:
LAS SORPRESAS DEL DIVORCIO

XOCOLATES
Bombona Ana Gurisa - Corma, u.* 8.
Foil, La mes famosa a la pedra. T.72883.

Aval: Manila] a les 11, tarda 9'90 I 8 especial ; nt: les 10: SUERO DZ ARTISTA (110n0/11);
Notician Fox; /NNIERNO, dlbuisos s'atínala; EN HOMBRE DE SUERTE, iota parlada I Cantada en
espanyol, per Roben Rey, Masar Pino, Mar:a Luz Calleja 1 valent/ Parara. Ea faciliten .aurlculars.

EL HOMBRE DE LA MELODIA; ALICIA
ENTRE REJAS. - Merina TRES DE CABALLERIA; LA MUCHACHA DEL VOLGA,
,JAS. - NOU: DELI1 ALICIA ENTRE
KATISSEN (sonora); AVES DE PASO,
(mulla per M. Sar0en1) 1 DONDE ESTA
MI SOMBRERO (camina) 1 Actuante!'

BRE DE FRAC.

FELIZ ARO NUEVO

Cumpanyla de Carneen"
CARNE ORTEGA
1' n . dlufnenge, a 9/4 de 4:
LA CASA DE LA TROYA

dilluns,

GIACOMO. Nit: EL HOM-

K i r11 11 (9.). Avtuy6, 52. - Tel. 111105 ,

RELLOTGERIES

PENSIONS

TEATRE BARCELONA

Companyia argentina de
comedias Rivera-De Rosas

TINTORERIES
VIDRES I CRISTALLS

Paree (40...), Resumir, numero 4.
Rellotgerta Nusud. Paulad. l'any 1885.
Sant l'au. n.o 31. - Tetaron 83465.

Panela Laletana. Laletana, 49. T. 22212.

peagralall p., e leal
Completament sonor. Triomf r MATABA;

Cór Sairt 11.0 171. • Tel. 5135fi

Vida' I Pons (C.) Lttirla, 40, 1. T. 12158

TRIOMF, MARINA I NOU

EN TIERRA EXTRAÑA
per v. RACK:NE:lo, A. SAUS 1 g. Ro.
SICH, 1 LOS CLAVELES, per VÁZQUEZ
1 GODAYOL. DemA, tarda. A les 4'90:
debut del notable tenor JOAN C. SORIA.
maantA tules primer 1 tercer):
EN TIERRA EXTRAÑA. N/t , a les io:

CIRC BARCELONES

dIlluno, tarda a les 3. Popular:
XOFEFt... TAXI: 1 UN BON BALL.
Nit. t cada Illt, el g ran eo . t ele rlures:
EL DESIGI DE LA CARMETA

Llobet (Manuel), Valencia. n.• 187.

•

Argu yo (A.). Muntaner. 105. - T. 77111,

PROCURADORS
DEI.8 TRIBUNALS

PELLETERIES
pone «nejo), C,rne, , Se

cultora Parró (C.), Valencia, núm. 312.

Entre Pastel.; de Gracia I Remota de Catalunya. Telefon 713110. Programa tener

El frelfor programa de Barcelona
A la tarda, obsequie entre ele concurrenta. nema. darrera sena:tan, COLOBsAL FUNCIO.
Minarla 3 dimecres: LINCREIBLE.

EP,

MERCERIES

per V. RIC/ONERO, J. ROSICH, t SAUS
(A-) 9, LOS CLAVELES, per 51. VÁZQUEZ 1 F. GODAYOL. Nil, a les 10.

LA BOHEME

Cornpanyla VILA DAVI
tata. tarda a les 336. Ela REIS 31Aa reeolleran els eneirrecs dels nene,
1 el rneravellds espectacle:

Sumen, D. Balz 81. g ene, 11. - T. 19357.

ROSSELLO CINEMA

GRAN TEATRE L10EU

Teatre Català Romea

Casa Amigó, PetrItiol, mimar° O.
Quadroa, ReUeus, Mot/Inres. - urgen. número 94.

Casa Ilarsalld.

PI NO.

PINTURA DECORATIVA

OFICINES TECNIQUES
01.18 I 8A10118

LLOGUER

Puquio( (P.), Mallorca, 450. • T. 70702.

O. T. T. A. 1., Leleuna, II. - T. 111850.

RAROS 1 ESTAMPES

EN TIERRA EXTRAÑA

Tel. 15505. Aval, larda 330 1 620.
Ntt 930. Darrers dies de RAMPER, el
ret d'atunera humoristas I ele seus EsAaul, dunnenge, 4 gener 1031, a 2/4
pectacles Ilainperlans. Denla, nil, Reno.
le 5 en punt, 12. e de propleIat 1 abo- I MI Cte RAMPER. DImarte. larda I nit:
nament a tarde,. 1.. representad() de
comlat,
ADE1' A BARCELONA de RAMPER
1 dpera en I acres de/ mestre GLACOMO,
pela celebres &Mates LINA SCAVIZZI,
litME ASENSIO, NINO P/CCALUGA.
' NZIo LEON. LUCIA DONAGGIO,
re director. ANTONINO VOTTO. e ts. larda, segona representaciel
. , pera HAMLET, per la celebre
e • :atrlu MERCE CAPEIR.
L., despaaa a Compladurta.

Avingli, 37. - T. 14319.

14onlins

Casa 011er,

PIANOS DE

gavanyY.

TALLERS MECANICS

Audenis (J.), !Jaime" 116, • T. 75041.
Gonritlez (C.), Cürsega, 29. - T. 23890.

OBJECTES D'ART

MAQUINES PER A OFICINES

verd9 1

Pro/nada (J.), Villarroel, 51. • T. 35144.

DESPATX

MAGATZEMS DE FERRO

ESPECTACLES
Gran Teatre Espanyol

ROBLES PER A

Redefeuez (Pausen. • Acere, Tul», Moles, Cargols, InIllatge, etc. • Marques de/ Duero, 109-111. T. 32327.

PUNT

Medlna I Romanl, Corta, 599. - T. 33856.

Anal: (4.), Paloma, 19. • TelSfon 10849.

C/OMPSI..

LLIBRES RATLLATS

PER A SENYORES

ROBLES
Meta (J.), arman, Id • Tel 14019,

Salillea (Vda. F.),

FOTOGRAFIES
FUSTERIES

GIMA, 145. • Tel. 73165.

CORRETGES

LLIBRERIES
Americana, Rambla Flore, 91, passatge.
"Central". Compra-venda !librea de Iota
mena. - Muntaner, 42. • T. 32657.
Parad (J.), Mont•SM, 3 Die. - T. 16799.

FARMACIES

Caes)', Vertrallans, 4, prim, - Tel. 17815 ,
Codina

Asan GermenI, Trarelger, 14. T 14898.

elalart (J.), Corto. 423. - TeL 30067.

GENERES DE

(Andreu A.), 1 tarta, 5. - Tel. 0813.

LUBRICANTS

ESTORERS

C. CaSany es, 1.. T. 16691.
Casa Puig, Zoaqutm Costa, número CO.
U. Betlern (Fea. a Farrae), Carme, 8.

CORD1LL8, CANERI I COTO

Grau (C.), Fontanella, 6, Y • T. 12565.
"Valen Catalana" - Asaeg. CriStalle.
Paras (J.), timen, 42. Lada

CasemItlina, E. - Anbau, 111. T. 77217

OOPISTERIES

e E GURA NC

Bis

E870105

CARRETEIGS I TRANSPORTS
(Da, Calabria, 123. - Tel. 30945.
Bande
CON F ECC1ONS PER A SENYORA
CONFITERIES I PASTISSERIES

LAMPISTERIES

ENGINYERS INDUSTRIALS

g'

E.' de la

HOTELS

Arrasa (V.), Estrucb. 0. • T. 155 013.
Puls Sanee, - Rosselle. 168. 4.- 2.•
Vall-L l obere (4.), Prov., 314..T. 741e 9 .
PI I Suller (C.) - Corto, ne 529, 2.

Ferrer (Vicente),

enasten', (4. ), It .11en, 19_ - T. 53552.
Cosas (R.), ral t. -t. Pere, 44. T. 10519.
Duran Reynals (E-) . Val6nnla , 247.
Greca" (Tomäe). Corts, 658, primer.
Aovar I Nansa (1.1.), Diputad!), 292.
Maleó, 110ger de hidria, 39.
Juanola
Telefon 19599. De 3 O 6 tarda.
Juey I Vlies (P.), BruC, 70. primer.
paiterola (D.) (Don:sanee de Bellmunt).
Aribau, 43, pral.
gueemot (Ed.), Corta. 092. - T. 54605.
Fehola (0.), Alt St. Pera, 1 0, pral. • 'Teloros 10179.
R2g13 (X.), Corta, 830. - TeL 01341.
pral.
Tapies (Jeans). Labetana,
Tornil Piara (4.), Viladomat, 106. Dret.
Yergas (F.), Y. • ausels, 4, p. - T. 16818.
- Caso, 63 , P r al. 2.•
v creas i asee,

DENTISTES

ELECTRICITAT

GAFES

DE FINQUES
TOresllas I PaNIU•I (Eduard),
13. 5, rumia. tert. ..T. 75004.
Vidai i Pone, C., Liarla, 40.-T. 12158.

A.2

GUARDAPOLS I GRANOTES
Pons (11111arlus), Bda. St. Antonl, 26.

cam, Rimas, Corma, 31, Egipelagues. 35.

TALLERS DE SASTRERIA
use.% s. - Especialitat" en reformes de

PERRUQUERIES

CURTITS (FABRICA DE)
Carceren y (F.), Trafal g ar, 48.•T. 18185 ,

BASCULES I *ALARDES

ACADERIIES
Liosa Manean, Valencia, 240.-T. 78350.
ACADEMIES DE MUSICA

lardell, qui conduint un automobil
pel carrer de Salmeron atropellä un
nen i el mata.
La pena sollicitada pel fiscal ha
wat la d'un any de prasó i to.000
pessetes d'indemnitzaciú.
AUTE DE PROCESSAMENT
CONTRA EL DETINGUT PER
ZA BARALLA A LA RIERA
DE VALLCARCA
El jutjat de la Concepció ha dictat sute de processament i prieleó contra Yicents Garcis, autor deis dis-

DENUNCIA CONTRA UNA
DONA PER MALS TRACTS8
A LA SEVA FILLETA
Ahir a la tarda es presenta al
Jutjat de guardia, Francesa Martha,
per a denunciar que, com que no
treballa ele dissabtes a la tarda ee'n
va anar a casa d'una dona que te
una nena d'un any i de la qual ell

is el padri.
La nena es diu liada Francisca
i la trobà acnb una cama trancada 1
cremadas a la cama.
Preguntada la mara, que is vidua
i viu al carrer del Cid, núm. 8, manifesti que no sabia com la nena
s'havia 5 et aquells terides.
El denunciant s'emporti la nena
a tasa sera per a atendre-la car tem
que és objecte de mals tractea.
La policia, per ordre del jutge es
presenta a casa de la mere però
aquesta havia marital tense indicar

on

ASSENYALAMENTS
DE MA, DILLUNS
Audl4nola Territorial

PER A

Sala primera. - Tortas. inoident: Rogeli Muftoz, contra
i'Advocat de l'Estat.
Universitat. Pobresa: Carlee Mes, contra Francesc Miró;
Sala segona. - Matara. Menor quantla: Benet Jofre,
contra Joaquim Bota.
Sud. - Major quantla:
Sorietat AnOnlma, contra el
Une de Bilbao,

AudIénola Provincial

Secció primera. -Drassanee:
Dos orals per 'saleta. 1 furt,
contra Manuel fialan i Vietbria
Millän.
Socci6 segona. Vilanova i
Oest: Dos orale per robatori,

contra Josep Bertran i Angel
Anua.
Secold tercera. - Sud: Dos
orate per estufa 1 rapte, contra
Esteva Miró 1 1ctor Glronba.
Seeció quarta. Univeraltat
Dos orate eer furt 1 abusos
deshonestos, contra Franeesc
Martin i Jpau Bartra.

14

LA PUBLICITAT

Dissabte, 9 de gener de

S PER

EDICIONS PROA-Badalona
LES

AVENTURRES
POLZET

VIATGE AL PALS
DE LES

DE

tTraduocId de M. Porpinyä
Xtlustruions de Castanys
eso ptes.

36.000 VOLUNTATS
Traducció de M. Font
Illustracions de Oampmany
450 ptas.

1931

INFANTS

A Barcelona: Bar de la Victòria, 7 pral. - Telefon 22306

LES OBRES MESTRES DE LA LITERATURA
EXPLICADES ALS INFANTS
: A 2'50 pessetes volum
CANIGÓ

ELS ALNIOGAVERS

El poema de Verdaguer I per Joan Gola
explicat ala infanta
Ifinstracions de Joan d'Ivorl
per Artur 'generen
Ulisl y noinns e Quelus

CONTES RUSSOS
Adaptats per Joan Gols. Illustrats per Joan Juneeda

IVANHOE
per Pau Romeva

CONTES

CONTES RUSSOS
0011 O km.

1 Illustracions de Prat

10A0

Ressos

Goa O...0

ELS TRES
GUE.RRERS

El gallet, el gatet
11a guineu
š%"'

•

Folie% o El tal del bosc, es un enser
blinden', una miniatura d'home que té
una Anima extraordinaria. Com els seus
germana, el popular Gra de 10111 I el
no menys popular 1 sagacksim Perol
lettrrasqui, Solset encarna un mIte. Es
l'homenet que cabria a/ pamell de la
me, l'Instinl, la intelü g encia 1 la sena/L-111M del qua/ e/ (an vencedor de
tots els paranys que ti posen la naturales& 1 els bornes.
Poliet passa gairebé lotes les noves
aventures al bosc 1 al camp. Tanmateix
es posa tambe en contacte amb l'home
1 la vila. En una jornada de la sera
existencia canelo Una InfInItat d'uperlencItS. Dialoga amb lea flors, les plantea /I revelen secreta, Es guanya la conllanca 1 l'amistat amb les bèsties, les
qua/s el conviden a presenciar llurs esbollos. En ti, tot 1 petit com una nou
Os je el rel Co la Natura. No per esser
ret deixa dc cerrer molts perills. L1 cal
Penglny, l'andada 1 sobretot la comprensló. Patencld amorosa a les coses
per a fer-se'n mostee.

Nlat.ge al pais de /es
36.000 v(..duntats

Andre alaurois. (u aqUeSt Illbre, di•
rh.ti que rimara el tema dels encisos
I de les fades. Les seres redes, mes que
visions d'un poeta, o que evocacions
noleta
folklòriques. sena el somni
que ha llegit metes 1 !antes, que ha
estudia( Historia Sagrada I Aritmética;
que ha coniemplat el vol dels entona 1
que sent un entusiasme precoç per Pantomen.

CONTES NEGRES
PER ALS INFANTS

DELS BLANCS
Traducció de J. Llongueras
Mustracions de RIcart
eso ptes

•ÄlC,i05Å,

La gran 1 dolça poeSla de Mosses cinto no podio mancar en una colleceld
destinada al, Infants. Canige és la venturosa confluencia de les (Mes mases
que 11 inspiraren els mIllors canta: 15.
pica i la popular. La histeria d'una pasele amorosa, en l'època de la recon q uista, en mig del Plreneu Catale, cldua
tema a Verdaguer per teltir una lie•
geoda amarada de puesta, de flalres terrala. L'Infant que respiri Pencls de la
poesia aerelaguerlana se'n sentir& cornees per sempre mes.

Les avales dcis ilustres a,antpa,saks
en el moment de mes arriscada empresa. La gran figura de Angel . Cle Flor
1 l'empenta aventurera de tot un noble
senyor de la Medlterrenla. Una alcurnia
heroica. conquistadora 1 marinera que fa
rstremir. A l'intima dels nostres temps
de comodltats materials aquest oreig
mar 1 de perill, no a pot esser mes que
saludable. El men modera torna a estlmar el risc, l'aventura, la osadia. Els

g

Almogtwers ens ditten com els catalana
Orem I ron] podem tornar a esser.

GUILLEM TELL

Volums a

que van venint al món

¡es virtuts.
JOAN SACS

Aquest peilt miran merar( que reflees
tela un nulo Ideal molt apartat del Srimitinisme deis elassics cantes, guarda
aquesta barmonla pura apta per a fer•I0
plenament cornprensiu • l'anima dele
note.

Cap lectura infantil no lluvia loteroslada mal tant. L'ha rellegida altres regarles. La sena ImagInael6 en fou enterament complaguela, com le la mes fanMelca I poética de les rondalles. t. cona
en una rendalla, pe pa mes profundament.
triaba que Macbeth 1 la sena muller sOn
horrtbles I que aun que els passa Os ben
naereseut.

pesseta

2. Tsarevitx Ivan.
3. Ivanutxka i Elenutxka.
4. En Bonhome i En Malhome5. L'Aranyeta d'or.
6. Marfutka.
7. Els tres guerrers.
8. El gallet, el gatet i la guineu.
9. Pardalet.
10. La noia espavilada.

senzilla dels cadellets

de la política i de totes

una

El peixet d'or.

1.

f er plenament l'avidesa

algo trabara atrevit d'oferir aquesta
tragedia ala Infante. Una experiencia ens
ha demostrat el centrar!. Una nena de
vuit anal, aficionada a furoneJar en la
biblioteca del sea pare, un dla apara
l'aciaplacló catalana de "Macbetla" teta
per C. A. Jordana. Ea pansa tota la tarda Ilegint entusiasmada fina que Vacan.

141.11,16

El poble rus compta amb un ti esor riquíssim de
contes tradicionals. Popularitzar entre nosaltres aquest
tresor és una obra de cultura que incorporara al nostre esperit una espléndida galeria de visions d'humanitat, plenes del més dramàtic interés.
M. de Montoliu

per Joan Gola
Il-lustracions de Busqueta

Illustracions de Prat

NIngt1 no discutida l'oportunitat
ferir aqueata gran flema hIsterIca 1
Ilegendarla als nostres infanta. /Quin
crells no voldrla Beeer un Guinea/ Teil?
La sena penca Infantesa la es fa estimar. 1 quan, fet heme, ddna /a vida
per la Illbertat del seu pala, l'Infant
ce timba davant rberolsme autentle.
Lernend mes pura neta aleshores en
el cor de Pintan!. L'espectacle del des!Meres personal I de l'heroisme mal no
el rimilgareM DrOU entre els nutres
Intants. De mes a mes, la histeria' de
Vberol suls es tan bella!

Suc PC t,A VIC10.14. ?PaL

HERCULES

MACBETH
per C. A. Jordana

per Itlelolor Font
IMustracinns de Busquets

Castells. tOrnelgs, eavallerositat, nobles sentIments I la gran figura de lateara Cor de LleCi. amblent, el color,
els reatas, les armadures, tot anima l per
la Inventiva de Walter Scott, produeix
a l'Infant la sensació que vlu un morneut de la história. ;Quantes ilicons
(l'histeria, a l'escota, no aconseguiran
pas fer-lo entrar dirime una epoca, feria-DI respirar, com la lectura d'aquesta
narrad() poelleal

Són llibres per a satis-

dels negocis, dels crims,

COICION3 PROA•BADALONA
1.244
nFICTO“ Pa/a. •
...su..., De.

EnieleNt PPOA•aabaLóga

Proeses Incommensurables, un herol
gegantl. No encara un deu, stne un Dome que le quelcom de sobrehuma. L'exaltac16 de la foro, d'una força mal
Posada al servel de/ mal, es un enmelar> enfortldor. Som capaços dc ter
Molt mes del que fem. Portem dintre
nostre une limite molt mes vastos del
que ens ImairInem. Cal només posar en
tensid la voluntat. Hércules sense ro.
luntat es un pon. Per la voluntat es un
gegant. un herol, galrebe mesurar/a la
sena puixança amb la dels Cene.

L'estil de l'adaptador, que és planer i elegant en
sems, i les finíssimes troballes de la fantasia tan fecunda i delicada del seu illustrador, fan d'aquesta collecció tma veritable delicia literaria.
M. de Montoliu

PASTILLES

CINES BEIS
IIII•0026Mletetellall11121‘1011

Pathe.-Baby
Víctor - Agfa - Kodak

Zeiss
Aparells Fotogriafies
1•1011111111BMIIIMILBOMIlitieltrewits&

elodels

des de

20 Ptes.

Casa J. Sitbat
Fontanella,
• ••

"ORTOPEDIII MODERNA" I=

FIJI de 8. Carcasona

MARCEL VIL

MERINO
TREUEN LA

Extens assortit en

S

LES RECOMANEN ELS ME -LOES. -- PORTEN L'AVAL D'EN
PRESTIGI DE LA MEDICINA ESPANYOLA
LINA PESSETA TUS

..•••
L, 1_, O

EN

impcna ahieS

s

Fàbrica de Moneders
1 Articles de Pell

213, VALENCIA, 213
(entre SALMES 1 ENRIC GRANADOS)

e

ES

COTILLES ORTOPEDIOUES

per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena

Me de 50 anys de prnetita san la millar garantla
Casa fundada en nes

CLINICA ,GALLEGO
18, COMTE DEL 4SALTO, 18

Vhee orlarles. - rasarle. - impottneka
8154. - Alta tratiOdnola, Olatärmla.
Raiga X. - Cona,. tO a 1 1 4 a 9. Diomeases, JO a I, • colme del A15110, 11

es
de
d

5 '9°

Impermeables Trinxeres
ABRICS CAUTXUTATS ESTAMPKTS
(Darrera novetat)

CASA ROSICH

••
••
••

Fàbrica fundada en 1850
RONDA DE SANT PERE, 7 -- TAPINERIA, 33
NUMERO 26
AVINGUD A DEL PORTAL DE LANGEI.,

:

C. Guilera Farré

GRAN ASSORTIT EN JOGUINES

amamERIA, GUANTERIA, NOVETATS.
nopiamat en puntea, mligee I guante, //anee I aedo l per a labora
VALENCIA, 312 (xamtri amb L'Orla) B•ea e 1 on •

•
•
•

e• PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

!TELEFON NUMERO 10910

BRAGUERS REGULADORS

Cil;eieS

exPOsiCIO reopArmeN.
corra CATALANE1 570 e1e70e9494

Tallen despatx: ESCUDELLERS BLANCS, 8

per a la retenció absoluta de la trencaduro
Faixes de totes menea,
Faixa cotilla abdominal
Modela modems

REIS

•A(VaTuRES 4.9Aft.i&O(1k

Cada any sorgeixen nous 1111"1"111122t Conegudes des de 1827 1
mal superades. Fabricarnedlcaments que diuen rr
des sols amb productes
derIvate deis vegetale
que guareixen la11
1•111511151113111

el

PELLS LEGITIMES
Preus a l'engrás
••••e••• ••••••••••••••••••••••••••••••4•••••

JOVE
busca dispesa casa particular, 30 duro,.
prop carrer Nou. Escriure a LA PUBL1CITAT. número 4794.

•
• DIVERSOS
• MALALTIES DE LA PELL

viel (untarles. Detectes sexual% ,Illgs
nadieterepla. inatórmla. Dr. Farra ?liosa. Rambla de Canalete,. 11 ieacala
de la Steirerial.

REPRESENTACIONS

Les aecepto, amb exclusiva, Madrid. —
Joscp Ruta. - Silva, 46.

ES

NECESSITA

famIlla de des a (Pil tre Persones,
per a treballa de menudee°. per a Para
de Barrenarla. si no CO saben, seis ensenyare el trebell. — EsertUre: F. B. •
Unió, 14 Mil.
tina

CATALANSI
adoulriu an

JORDIE T,
Val 3 pies.
Novetat de

1

CLINICA DE
BEBES
6, Tapinerla, 6
(ala Llantina)

IMPREMTA DE

LA

PUBLICITAT

Carrer

Barbad, 11 1

