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Aquee mitnero ha ;sanos per /a censura

L'error de la
A • La Ven" han descober: un catallanütz, "un estalinista a seques"
pseudóniza da mea mal gest l,
no trola:cut— que ha atablen catedra de doctrina catalanista. Els
arircics d'En Seques són un producte
tiple de h famosa acola aotIstica de
la Lliga: CSI E::11, si històricament potser no es dio cap mentida, no hi ha ni
cinc limes g'.14 siguin recital. Evidextmea aqueas art consumas so s'assoleix
Lles en arribar a ven, fin' que es té la
consciencia que no 4 .4s aiicionat a la

política, clase im Maquiavel corte una

Lliga

Vas mateix dieu mis aval; el que
See halria de contestar jo:
"Es ir.comprensible que un movernent
d'una naturalesa determinarla es tanqui
les possibilitats danció, i barregi les
seres idealitats amb altre, que ii són
estranyes. Amb altres, a més a mes,
que, en l'experiencia de molts dels catalanistes d'ara, hhi han haut de topar 1 forea."
Mes avall "Un catalanista a seques"
diu:
'Costará de fer-nos creme als qui

durases tants anys haguerem de auitar
amb els ler rouxistes, com a catalaLa tesi del saga, arlicle, titulat
Mutes, que ara no hi hagi irles soler"L'error d'i,scció Catalana", ES •que cia per al problema catala que posar
el catalanisrne compatible arab tetes
les marres forces en una acció con:es formes de govern. Però mal no janta republicana al costas d'En Lensaalaa. dir que el catalanisme puma rosa, i hacer d'esperar diquest i de
asser consubatancial ame la Rapa- l'Alcalá Zamora, un altre adversari
Mica".
constan: de les 3olaciJas catalanes, que
¡ofen rar- implantin la República per assolir el
Tot laparete tietbric exposat
ticle no é Jala, però ea evidentrisatt
triomf dels nostres id ea s."
incomplet. Quant a la dialéctica, és
Suposo que l'articulista de "La
tan feble, que l'ar ti culista ni errIts a
Veu" eres ferie el favor de no conpensar en l'existencia del contraopiforldre'lli anda eta lerrouxistes. Des
r.act Si un foz possible amar trans- dels editorials de LA PUBLICITAT
crivint tot rarticle el veuria que a sala dit que la forma lerrouxista del
san faca girar sla argumenta del se-republicanisme barceloni no podem
ayer Seques, que sovint la conseqüenconsiderar-la com un partir carala.
cía cau ¡obre l'articulista cono cae
nosa:tres samba costara de fer-nos
:losa de plan. Mires si es feble larcreare que era han de salvar el duc
gumenueió /a dialéctica que cada de Maara, el dile d'Alba, el
senyor
conelnsió pot enes contestada 'ad /so- Alba, el comte de Guadalhorce i
d'aln:Usan". I no œ queda res Gairebé a
tres amlcs del senyor acabó. Certa.
tot arreas ce traben CI mese rtpithli- ment el catalanisme no is un
problecons substituía-lo pea de monarquics ma d'afers ni d'emir., persanals
d'un
i
trobareu feta la feina de contes- líder.
ten el senyor Seques
Sense la mes mínima teneenea a que
Cree sincerament que upen "alrargannent pugui ESSer re/orear contra
televisa a seques" ha llantas Mi das
el "catalanista a seques", aquest
diu
=asan perillas, un document tan alin- encara:
dad que muebla estriara que puma ha"Corn anirem estudlant, /a rectifiya estat watt anab la ploma d'un cada dels rePlehlicary en aquest punt
advocat. I, no °tetera, a h carrera confirma el que nosaltres hem dit
de Dret s'estudia Lógical
sempre; que el catalanisme es compaCzeneeeem per analitzar la imaccen- tible arnb tota forma de gotean.
Perle
ces dialéctica de l'articulista de "La mai no voldr2 dir que
el eatalanisme
yen" i A pobrería deis semi
james.
pugui 10311- OXITubstancial amb la ReAl coi:atacara= de l'article día:
pública, i que aquesta pugui esser en'Pecó una cosa és que es pugui btizad= necessari del triomf de les ase= catalanista i republicà, o a:a:apiracions de Catalunya. Si tot això fos
mista i monerquie, i una altra, ben
veritat, ¿corle s'explicarla que el reoontradictbria, que e'hagin de solida
piblicanisme hagi estat, durarle tanta
ritzar les aspiracions catalanistes amb d'anys, el baluard mes fort contra les
les repn-Wicanee, fins a fer dependze
idealitats catalanes?"
caquates el triomf d'aquella. D'alTorneen al joc dels subrat:lats: alta
ua banda, convé destriar tarnbé
on diu repubiicans poseu-hi mona],
doctristal de rueden positiu ZWCZ; ose diu República posen-hi models :ets. 1 aquests ens disten que, narquía; an fuer re,tublic,anisme escriquan meren, da temcrari solidaritzar via monarquisme i haureu contestat
les idees catalanistes arnb eis ideals de
el senyor Sumes.
República; quan al procés de le forTant des dels punta de vista d'advomació i desenvolupament del catalanis- cal com de periodista aquest segon arme, aquest, lluny de trabar el sea con- t:cle de "La Ves" ES una "gaffe".
tera en el3 partits republicans, hi traL'art de la po:errica no hacia donar
ba, sobretot al començament, la mis
mai a les págales de "La Ves" una
forta oposició."
prova tan evident de decadencia.
Eis subratIlais republicanes i repuLes illustracions histeriques que
blicans san nostres Subtitniu-los per acompanyen aquests equilibris dialecacs
moadrquiques i monarquics i tingueu són tan incompletes que poden ésser
en comme que el catalanisme ha toma
qualificades de falsea Nomas als alls
igualment ami> eis monarquics i amb d'un lliguer la histeria del catalanSme
els republicana, molt mes amb els mopot apareixer cosa un moviment reacrserquics, i teuren destruit l'aspecte
cionara El catalanisme no es un prodoctrinal 1 respecte hiseóric tia lardarte de l'esperit de tribu dele cataguineas..
lans, ainó de l'esperit europea i de
"Un catalanista a seques" afegeix:
l'esperit de llibertat dele catalana. Si
"El catalanisme penetre en les en- el catalanisme va derivar cap a unes
tranyes de la vida catalana, i ene a
formes reaccionàries que el ielen sosbuscar la arre, de test alió que en ela
pitós davaat d'Espanya, en ti la culpa
la
Llaga. Si fou possible que Lerroux
és essencial i caracteristic. Mentre siau ha estas, ha
aparegut com un mo- pogués crear un partit amb aparences
vi ment original i fort. Aquesta origide partit obrer i dernocratic en té la
nalitat l'ha fet tin moviment distint culpa la Lliga, que havia
cenvertit el
de tote els altres moviments
catalanisme en un moviment de classe.
política
apanyole. I alzó li be donat la
Posada
a
dividir,
a
limitar
i
a fracciosen
agditat, la aeva force, la sera aptitud
nar el catalanisme, la mateixa Lliga,
Per a Servir el país, coas cap altre moque en va expulsar els cbrers catalans,
viment paria."
ara en vol fer un monopoli monarquía
Molt Perb, senyor Seques, ¡per i expulsar -os do republicans.
que els del
vostre partit heu desnatuDes que hi ha catalanisme hi ha
ralitzat l'originalitat del moviment cahagut catalanistes republicans. I sobre
talanista convertint-lo tll rusa
tots els catalanistes republicana i ratoforca
CaSa.

thonarquica?,

tan pantagruelic cona els precedents.
Els botiguers, gent sensible com cap
altra a les oscillaciona de l'humor
públic, van remarcar que no hi haría gaire delit a adquirir queviures,
vins, objecte, de fantasia, etc. La
impressió general es que hi va haver un positin arronqament de butxaques...
Pela Reis, en eanyl, va mantenirse, ai fa no fa, la mateixa intensitat
de compra-venda que en el3
anys: això, almenys, es la ven dominant.
Sospito, pera, que aquella diferencia ea deu al fet que la illusi6
dels infanta sembla més respectable
que no el dellt gastronbmic del,
adulta; un pare 1 una mare es priven mes aviar de sobrealimentar-se
per Nadal, amb els consegüents perills d'indigestió, artritisme, feridura, etc., que no d'actuar de Reis
d'Orient, mentre els fills dormen el
ton deliciós de la innocencia.
De manera, que aquesta revifalla
de la generositat ha de considerarse com una cosa excepcional. En el
fan & del ions, el propòsit d'estrenyer les despeses queda intacte.
Es trist pena fórem covards si no
ho constatäve men veu alta: hem
entrat en un periode de contenció
i de mesura, que contrasta ben desagradabkrnent arr.b el perlode de la
guerra i Ins arnb els primera anys
de la post-guerra. No es pari que
ens eroberst en una situació trágica
com la dels Imperas centrals, l'endesale de Versalles, no; nosaltres
arribern —ara corn ara!— a la tragedia prepiarnent dita. Perle no podem dissimular, malgrat d'algunes
aparences daurades, que ens ha calgut fer aquella operació Ileugerarnent cernica que consiste:a a fer
córner un parell de forats endins la
sivella del cintura.
canas
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de preparació
d'un atemptat contra
uns diputats

Acusació

Varsòvia, 14. — Avul ha estat Ilegida davant la Comissió de Reglament de la Dieta una canta del ministre de Justicia, de la qual resulta
que es diputats senyors Sawick:,
Gloocosz i Dubois estan acusats de
preparació d'un aternptat contra el
Govern. — Fabra.

La destrucci6

del sucre
a Cuba

Nova York, ra. —Al "New York
Times" Ii telegrafien de L'Havana
que, ma/grat les mesures preces pel
Govena continua la destrucció en
gran escala de la canya de sacre.
Sola a la provincia d'Oriento, forras cremades ahir 675.000 arrobes
de canya de sacre. — Fabra.

Un baró acusat de sabetatge se suicida a la presó
Estocolm, 14. — Segons els peritdies ¿aquesta ca e- ha!, un clutaaa "SUEC
que acaba d'arribar proceacnt de Rússia, ha rnanifeaat que el cap d'una
fábrica de Len:ngrad, el buró Reutlinger, ala suicidat a la presa deChiarlanain, on havia estat conduit a pesar
de trabar-se malla, el ¿la 2S de desernire aarmr, acusat de sabotatge respecte al pla dels cinc anys. — Fabra.

A PORTUGAL
Dimissió del cap de
l'Aeronàutica
Lisboa, 14.—El coronel Cisca
Duarte ha presentat la dirnissió
de cap de l'Aeronáutica, i ha
estat nomenat per a substituirlo, el general Nieira da Rocha.
—Fabra.

Grans freds a Xina
xang-fiai,
— Des de fa mis
de roo anys no es recorda ute fred
tan intens cisne el que fa actual.
ment.
El term A,metre ha arribat a marcar 25 grane sota zero — Fabra.
närquics hi ha hagut la figura eminent de Valentí Alm i rsal, el primer teoritzant que ha tingut el catalanisme,
un heme molt superior al seu temps
i porser al nostre temps.
MANUEL BRUNET
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UN

ORAN ENOINY.— Avesi

sola s'albira a Madrid una possibilitat de qué Caraba pogués tenir
vara alta en un Govern: si hora
aconseguhi que Sancha Guerra n'ocupes la presidencia. AMÓ no vol
dir que Cambó no pensi altres coses,
i a més ancerti.
Potser que aquella suposició tia
fet saltar a molts sobre Hura cadires. N'hi ha per saltar, efectivament
i cadascú per on l'enfili, àdhuc el
mateix Sánchez Guerra si vara Si
tots els desigs humanals admetessln realitzacions, tot aniria corn una
seda: l'entrebanc Ea, que gairebie no
es viu mes quss de contradir els
propia acudiera
El Gcrvern present, ara per ara
da itnmovible. Ell ha restat en peu
després de la sot. gada revoarcionäria, i no essent possible que els
revolucionaria al substitnebrin dies
del regim monàrquic, manquen las
dueä principats raons que en la mecanice política obliguen a substituir
ran Govern per un altre que refusl
les idees o els desigs que han provocar una erial pública, eo es: el
fracäs, i la conveniencia que ele
que l'han provocat endeguin Ilur
protesta en una acuña governativa
benfactora. La caiguda de Ma y ra després de !a protesta Ferrer, i la pujada deis partas liberals, es un
clasaic cxemple d'aquesta familia de
crisis, inaplicable a la present.
Peris d'això a que el govern Berenguee sigui el que lucí lea alecciona, tal com ara esta constituir, hi
ha un cana Ilargulssim per vacar,
aguaitar cte tota mena de perilla
Ilarguissims; malgrat que tan sola
manca un mes i mig per a primer
de marea El Corita de Ministres
darrer, amb la sien nota oficiosa i
els comentarla arnpliatoris autoritzata per la censura n'és una confíemaca!). Hi ha tranquiHitat a tot
Espanya, perra, malaurat del que
prosa de trencar-la, parqué el GOvern esta alerta i obrará de seguida
amb la maxima energía; i de mis a
MES, aquesta situada, i aquest alerta
de present poden perllongar-se,
àdhuc fin, a ultrapassar el periode
elector, I, pule que els ministres cerquen anteccdents de simaciona greus,
per tal de poder fer les e:eccians
no tan sola /arneses lea garaaties
constituciona.la sine, tumbé en estat
de guerra.
Dins el Govern hi ha algun minutre molt amic del parlamentariame — tan amic que ii han donar la
pasten per ma y ar el pa 1 curuca
despres—, que troba que unes eleccion3 tetes dista d'aquall ambient
res no resoldrien. Cal a Espanya
després de la dictadura i després
de la prora revolucianäria, una real
solució política, sempre dins de la
afonarquia, i cal cercar l'home representas-in que presideixi aquesta
solucitS i els bornes que l'acampanyia; quanti mis fossin aquests mas
be anirien 1ES COSES. Aci con:anea el
paper de Camba, corte element acompanyant i prestig:ador, tal com es
voldria aprofitar a les altares; el
del duc de Maura, el de tothom que
volgués ésser-hi, conservadora, ciervistes, liberals, i si remisa s'hi deixessin anar, republicana i socialistes:
i, per no deixar fora ningú, adhut

sindicalistes de l'amic. La presencia
de tosa aquests elements de Govern
seria un alianeament de la sinceritat
de les eleccions. Aqueas isla granEllas, no es cap somni quant a la
concepció: ka un propòsit de rcalitat
pel Qual treballen alguna personatges des d'alguna die3 enea, perfeccionat, segons sembla per En
Camba, arras algun toquet pràctic
d'aquella que l'han acreditat sempre.
Ara potser parlem per parlar, perque aquestes coses semblen impossibles. Pera, ¿penseu la transcendencia que tindria si alga aconseguia
que els capa de la passada revolta
que ara són a la presa fossin amnistiara, que perquè això suceda
promeressin no abstenir-se d'anar a
les eleccions, i que el Govern d'aseeplissima concentració ele asäcguraa
el triomf als respectius districtes?
Evidentment la transcendencia seria
si no definitiva, fruitosa per molts
suya, sobretot si el Govern feia unes
eleccions de les enceres de bo de bo.
Horn fa una patita objecció a agüesta sinceritat: si les eleccions fossin
sinceres, scom podrien assegurar als
amnistiats el triomf? Pera, això són
p etiteses que ni arriben a gratar la
grandiositat del pla.
Per realitzar toma aquestes coses benailques cal un borne d'un
tipus tan extraordinari p. les circumstancies de la seva actuada, que
ha de tenir aquestes condiciona: que
hagi estat molt conservador; que
després hagi estar molt revolucionari, i que sigui molt energía, i sola
davant de situacions greus gusi contrariar tot el que ha dit i fet darrerament "en aras de la salvación de
la Patria", corte solem dir en les
ocasiona solemnials; i a mes, que
sipiga esmaltar de versets els Salll
discursos. Només n'hi ha un, que
reuneix mores aquestes circumstancies 1 aembla una plaça forra ecosbatuda amb carona del 42. Fins ara,
diuen que la seva resistencia a acceptar armest cabdillatge que certamen: li estan nennt, por Yac: comparada a Verclun: pera) hi ha opta
mistes que toben que a la fi es
retir a. Guardern-nos molt be de seguir-loa.
Totes aquestes coses san tan
gnus que, naturalment, san també
difícils d'executar. Per al cas d'una
fallida, hom prepararía mas ópera
Inés perita: en lloc de "La posta
dels Déus", per exemple, "La mala
sombra", interpretada per Bugallal,
Cierva, Romanonss. HOTP no sap si
els ducs i el seu gran arillo hi tiadricn lloc, si yo:di :sal ésser-hi; pena
potser tumbé fa:len un sacrif:ci.
Hi ha optimisme a les regions governamentals. Avui, dilluns, :savia
de comenzar la simfonia, pena ara
alaco que fins a primer de febrer
no es pot pensar a començar.
UN MANIFEST.— L'han firmat
Menénds Pidal, Ortega Gasset, Maratón i Pérez de Ayala. Encara no
ha sortit.
SOLEDAT.— El ministeri de la
Governació está descrt. Ni •an
sol candidat relsejat hi va. En canvi,
els neafits plena dallas:ama hi pialen amb tanta d'innocencia, que fan
plorar de jala.
AGRE
Madrid, Muna

L'ACTUALITAT POLITICA
Combinació de governadors civils -- El de València
és un general
Madrid, re. — El sots-secretari
de la Gorcrració ha rebut els periodistes i els ha manifestat, per
entumen del ministre, que el disculpessin percaté no els rebia, puix
que hay a hagut da bsentarase del
¿espata.
Ha afegit que a partir d'asan el
ministre nomas rebr ia visites els dimecres i dissabtes al metí.
També ha dit que havien estat
admeses les dimissions dels governadora de Val¿mcia i Sant Sebastiä,
i que s'havien nomenat per a substituir-los Y general d'artilleria sensor Villar Besada, per a Valencia, i el sensor Rostet Garcia Noves,
per a Sant Sebast:ä.
A continuació ha facilitat la següent constinació de governadors:
Es nornena per a Cuenca el que
}20 era de Segavia, senyor Manuel
Salvadores; per a Caceres el que
ho era de Cuenca, senyor Enric
Barrandos; per a Cädiz el que ho
era de Caceres, seayor Canal; per
a Santa Cruz de Te nerife el senyor
Morales, que ho era de Cádiz; i
per a Segevia el senyor Guinea, que
ho era de Santa Cruz de Tenerte.

"A B C", com "La Veta",
també creu en el nerill
d'una revolució comunista
Madrid. — El dairi "A B C",
contestant l'article de "La Libertad", en el qual es diu que la salvacié, d'Espanya esta en la llei, coinoideix en aix6 i afegrix:
"Si la flojedad del Gobeirno o de

la opinión pública hiciera posible
una nueva intentona, es innegable
que Esta derivaría inmediatamente
hacia el tipo revolucionario comunista que está puesto en acecho en

toda Europa y se encontraría, a su
vez, can otra revolución tipo anticomunista puesta tarnbian en marcha por todos los gobiernos de Europa."

Els regionalistes gallecs
són monärquics del
senyor Cambó
Santiago de Compostela, t4. —
Centres universitaria s'insisteix en
que possiblement s'establ na una intelbgencia galaico•satalana, per tai
de crear ur.a organització regionalista a base de les idees defensades pel
senyor Cambó.
Si s'arribes a la formació d'aquesta organització, és possible que el
Cornite regionalista gallea resideixi
eec aquesta ciutat i fóra integrat per
destacades personalitats universitàries.

Corn el Govern, el senyor
Camb6 vol unes eleccions
sinceres
Madrid, lis. — Un perlbdic diu que
en rentrevista entre el senyör Matos
i el senyor Gambó es para manca
palment d'eleccions.
Segmis aquesta referència, el senyor
Camba retomaras' molt vivameta al
ministre de ja Governació que en la
vinent contencla electoral el Govern
tracti de salvaguardar per tots els mitjans la 'liare emissió del sufragi, fent
que en el passible el resultat electoral
es manifesti amb la mis gran sincera
tat.
El senyor Camba suggeri la necessitat de dictar disposicions governamentals contra les suplantacions, subasn, formada de grupa electorals i
altres procediments caciquistes que

—Estiguee tranquil que co passarà res. ¿No veus qua el senyor Nadal

no ha anuncias cap nota?

han estat sempre en vigor a Espanya,
arribant si as precia al nomenament
d'inspectora especials, amb una missió
concreta i amb les degrades garanties
d'imparcialitat
El peribclic afegeix que el senyor
Cambó aconsellà al senyor Matos que
el Tribunal Suprem comenci a actuar
de seguida que cornead el període
electoral, i que si di necessari que
¡'amplias les facultara notarials per a
intervenir en les eleccions, prenent
mesures perquf no manquin notarle oir
siguin requerir,.

Quan hi hagi Corta caldrà
un Govern de debò
Ma drid. la. — El periddic "Informaciones" diu, parlant del mamen
potala, que pez a acarar-se amb els
problemas que es plantejaran a les
Corte sena indispensable la formada
d'un Govern de mä.ximes capacitats,
de rigor innat i d'insuperable autaritat
clavarle l'opinió.
Per a aixa es convenient una unió
sagrada de tots els afins per a posar
serme a l'actual anarquic confusionisme /solida d'Espa.nya.
Pensin en aix6 rota els bornes política afectes al regim per a organitzar saca gran creuada patrietica que
doni a Espanya im instrument de Goversa que sera indispensable quast
les Corts es timbal en condicions de
fer una obra depuracrara dcl passat,
confirmadora de resdeveniaor, a base
ae l'implacable imperi de !a llei.

La qüestió deis alcaldes

de R. O.
Madrid, 54. — "La Nación", refennt-se a la qüestió deis alcaides de
Reial Ordre, diu el següent:
"Si el Gobierno se decide a que los
elijan los Ayuntamientos, ha de empezar por devolver a éstos su relativa
pureza automatice, ya que no se encuentra otra fórmula viable porque la
inmensa mayora de esas Corporam"6:res ha sido modificada por disposiciones gubernativas en forma que
actualmente son en numerosas pobla
to--chiesard to,n
dos merecedores de calmar con organismos que no se deben a un legitimo
ascendiente, sino al amarlo.
Nosotros pedimos también al Gobierno que sin pérdida de das ni de
horas autorice cuantas propagandas
electorales no tengan caracter revalucionario y tiendan a contrarrestar los
designios perturbadores al par que las
amenazas caca:tulles."
—
Madrid, ta. — 'La Epoca", referint-se a les manifestacions dable
tetes pel senyor Camb6 referents
als alcaldes de Rei al orbe, diu que
no ha d'ohlidar-se que ralcalde no
as sol, president del Municial. airea
una autoritat delegada que representa el Govern. La %ice exigeix
que el mandatari sigui nomenat pel
mandant.
En unes eleccions corrents, nosaltres votariem per la subsistencia
d'alcaldes de Reial ordre. No obs-

tant. reconeixem el carácter especial d'aquestes eleccions — diu el periòdic Es precie extremar la sirs.
ceritat dels procediments i metodes
electorals.
Si per a demostrar aqueixa sinceritat pot ésser útil el Govern, per-

sisteixi's a nomenar alcaldes en bona
hora.
Estem segura que la monarquia

no perdrà un sol diputat; I en
aqueixes alecciona el que cal demostrar es l'absoluta impotència
dels enemics del regim. Pere nosaltres creiem que la sinceritat electoral no depèn únicament dele alcaldes

de Reial ordre.

A ITALIA

Atemptat contra un
feixista
Roma, 14.—De Groseto telegrafien als diaris que el secretari del Feix d'Istria ha estat
ferit per uns desconeguts.—
Descobriment d'un amfi-

teatre romà
14.—De fume ii 6112er.
al "Giornale d'Itàlia que s'har
descobert, a Terzatto, les ruines dun amfiteatre roma dur
gran valor arqueològic, — Fa-

Un violent huracà a Trípoli
Roma, 14.—Comuniquen de
Tripoli que un violent huna
ha deecarregat damunt la clutat.
Silo esfcndrat una casa 1 han
estat arrancals pel vent arbres
de gran corpulència.
Diversos vaixells han resultat amb importants as-arios.
III ha tres mona 1 alguna
rits. — Fabril.,

Suspensió de pagamento
Tallinn, 1 i. — El Banc Comercial d'Estönia ha suspès els
seus pagaments.
El passiu puja une 13.000.000
de corones.
El principal creditor fe el
Banc de l'Estat.
Fabra.

El comerç d'esclaus
a Libèria
Baltimore, ra. — El diari '5un"
diu que el ministre de Negocia estrangers, Mr. Stimsom esta decidit a acabar, costi el que costa airar el mercat
d'esclau3 negros p rocedente de Liberia. S'assegara que el ministre ha entrat en negoc:acions amb la Societat
de Nacions per tal d'obteMr que sigui enviada una cornissió mixta que
actui a Liberia i tingni poders strficierta per acabar arnb l'esclavitud.
El fa que a Liberia tothom, començant pela funcionaris de l'Estam, fati
la sera fortuna comercia= amb aclares dificulta la tasca que abs
' imposat Me. Stimson. No obstant, hora afegeix que 1.1r. Stimson té el propait

que sigla abolit l'esclavatge a Libena. — Fabra.

A Sevilla estan a dos graus
sota zero
Sevilla, 54. — Se sent un fed latera
sissim. El tesmenictre ha arribat a
dos gratis sota zero.
La gent está alarmada, pea que
mai no s'havia conegut en aquesta ciutat urs free tan fort.

Uns salvatges, que es diuen
republicans, es van menjar
un ase. Eren 191
Bilbao, 54. — S'ha viat a Orduña
la causa seguida contra el, inittraus
que fa alguna dies, a la nit, despris
d'haver-se menjat un ase en &mima
gatzara, donaren lasques a la Republica.
Han estat condemnats al pagarnent
de quinze pessetes de multa i un da
d'arrear.
En total abe
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El

de la nostra economia, l'Associacid
de Comptable* de Catalunya reco-

SA FINANCES
normales formularen la conclusió que
la artesa que suportava l'econonna
espanyola era la cirrega litnit per no

preasupoat de l'Estat
de l'any 1931

fer perillar seriosament

la seva exiatencia, i lambe tots estaven 'lacar' a
creta-e que el pee de lee imposicions
dificultara el normal desenvolupament
de la vida económica peninsular.
La primera preocupació del Govern
Berenguer, l'any panal, en pujar al
Poder, lene recluir, arnb el anule=
de pertorbacians possible la disbauxa
económica de la Diciadura. Per
acuesta rió ha eorpres malta gent el
fet que aguar any, en lloc de c n.tiruar aquella pontica que recorrartaven
el ban seny i la prudencia més elemental, slagi preesupostat un augment
de despees. Aquell augment, menos
l'expanció del R. D., puja 53.361.503
pessetes, de les mute 38.000000 de
pc•sseree corresponen a augments de
*aus. Mentre la peseta devana i ele
ama de les vosee augmenten. &pinar
sous equival a consolidar aquella bat¡ a contrarestar la politice desitjacle revalt7:lzr.ciü i es.abilitzac'3 de
la divlaa mor,etaria.

L'econornia de lea sacia» et veu
afectada imperativament per lea necessitats de la vida económica delt
Estás; la intervenció que el govern
d'un Está cal que tingui en lee elestiene neonetáries per mizji dele Banca
nacionala; el paper primordial que jupa en la seva qualitat de consumidor
de riqueses i capazitats humanes per
executar ele therreis que •'atril:teje;
el poder d'absorció de les rendes nacional, per mitji de l'impuse, eón factor* que condicionen a promeritar dele
pobles segons el bon á o el mal its
que ten faci. I, per trina influeixen
d'una manera decisiva en llar potencial.tat eambmica.
Per aquesta rió creiem indispensable donar mea idea de conjunt del
pese:muno« publicar suara, que no es.
diuortadament. sinó una prórroga,
orreb alguna modificacions, del qr.e regí l'any anterior. No es e' momee
encara d'examinar els resultats del
pressurest de l'exercici pa..eat„ airó
cal recordae que, a part d'alguns estalvis introduits pel rr.inistre de Fialancee del GO Ven Berenguer. que
afecten princ.-Meliá/u l'ante prestepost ártraordinari, fou el que elaboré
La Dictadura. E! s representante del
Ga•Vern dictatorial debieren en el
Pressupost, enes en altres coses, l'are
Marca, Ihr estigma. Mancas de cuttrol popular, sense den-anar els ecce.
re% dele veritables representante de
recortornia, cada any auementaren lee
despean. i la quite; total 'tat d'-lo eco-

Per seguir amb desig d'encert les
normes de politice sana i crifortiment
del canvi caldria tornar a abaxar retribucions i aharatir preus, la qua' culta el dificil, o bé gravar mes tortarnent ia industria Per altra baana, en
momeen' de dificultats ecruinmques
mundial s, la generositat es politice por

meneara les del present cure ocupant la seve tribuna el notable economina senyor losep Estragu4s, el
qual disserterä sohre l'interessant
tema "Un any de crisi bursätil".
L'acte tindri lloc a l'estatge so-

ter aquestes drteguea. Ea de desitjar
que el treball sigui ben reiributt i aun:
partidaria dele salarla alta en l'Adadnistració; aró cal que aquesta innovació vingui acompanyada de la mejor
eficiencia en els sereis o s:gui deguda

cial de l'Assomació, i comencari a

respre.

leo den del

a un rendiment mis elevat del trebell.
Si no á aixf s'obté el mi.lorament
d'urea desate »miela a Ma r a d'unce

Cambra Mercantil

citat sobre el els comerciante ara darrerament excgmuats de portar et ',libre de Vendes havien de P resentar o
no les fullee de declaracions de volum
de vendes, corresponent a l'exercici
1930, la Cambra Mercantil ehe
mat, per l'Administració de Rendes
Públ ques de Barcelona, que el m sistre d'Hisenda acaba de resoldre Que
les dites excepcions no tindran cleclee retroamiuß, 1, per tant, tors els no-

Mb enclavara cornentarern albee aslacees interessants del Pressupost de
l'Estar, sobretnt ele que fan referencia a la mtroducció vergonyant d'un
non pressuport extraordinari per a
la Caixa Ferroviaria i les Cunfe5icracions hidrografiquea.
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Ens compineM a informar els nostres cliente que
tenen
ele Mole en dipdeit o que periädicament cobren ele cupons
en les nostres finestretes, que amb el fi de no irrogar -los
perbuticis, hem eslablert, sense augment en la comlesid, indemnitzar-Ins de l'import de lot cupó vençut 1 incobrable
per pertànyer a tftols amortilzats 1 no haver-los avisat
tot
al més lord trenta dies despres de la data del seu abonament
o pagament.

•

" Fararassa
• AndalueOt

Bdnea Noneli

BARCELONA

NEGOCIEM ELS CUPONS DEUTE
AMORTITZABLE, 5 PER 100
VENCIMENT 15 DE FEBRER VINENT

.e•

Les m'albas de

a

•
"
Siria
tres norn7 Eaplii•11

CAUCES DE

per • guardar valors. dneurn e nte. ¡otee
de valor, :: Ctmpartimente des de 22 peseetes anuals.
Pot vlsitar-se lote els dies feinere de 11a11 de 2/1 de 4 a 6

•

Rembta de Canaletes. 2 1 4

En coniptiment de l'arbole 59
deis Estatuts, la Junta directiva convoca a seesió ordinaria
do ,pulta general, que ee celebrarà el diumenge dia 25 del
corrent mes, a les nou del matt,
als sairns de la Cimbra de Llomere i Navegarió de Barcelona
(Casa Llotja, pis principal), essent l'ordre del die:
Lectura de les preecripcione
dels Estaluts, referente a la
junta general.
Lectura de l'acta de la sessió
anterior.
ALerertotire cli eei.91a r5olutem
pitene.ia .

440._

Explosiva
Petrolis
PARIS
Baterter 4 %
Cedu!•• Artrentme• f parpg)
tienda paro-esa 2

Continuant la tanda de confertnCite, iniciada el mee d'octubre pasee, tractant ele diferente aspecto

ALURS CUPONS • GIRS - CANVI

47-st

0550
584'-

Ornat
andalusos

BANQUERS

NEGOCIEM ELS CUPONS DEUTE
AMORTITZABLE, 5 PER 100
VENCIMENT 15 DE FEBRER VINENT

68'--

00'30
09'40
53'03

•
•
5 4 el.,
ACrJonz Bent 11.panya
Base Creellt LocaL ,
Furrera ('roter
80er/re ardln...
Fehruera . ........
Nora

EPSILON

ANCA Milla

›r:

DEL COMEITÇ I DE LA INDUSTRIA DE BAFts..'ELCI4A

Timas d'amortitzacid deis moldes 1 immobles de propietat
l'Associació t de la Germandat
(anhele 44. rilimero 2).
Renovarle, de Junta directiva.
Barcelona, 10 de gener
1931. - Per ancrd de la Jinda
xd aire;:iva,
d
secrelari, A. Bu.

de gene? de 193s

Vi«

ASSUCIACte IlsE VIATJANTS

RACIONS DEL VOLUM D'OPERACIONS DELS COMERCIANTS

Associaci6 de Comptables de Catalunya

Rambla dele Estudie, 11 i 13, I Bon-Succds, II 3

declaracions d'operada, resina:redes
durant l'any passat.
Le Cambn Mercantil, malgrat que
e'havia dirigit al ministre demanant
que ele industrial. exempts quedessin
lliures de presentar les repetides declaracion s de vendes, fa públic aquest
nclar.ment per evitar les molestes que
vidria irrogar-los l'incompliment de
tal requisit.

‘ mTINCIS WIER9NTILS

attres, 1 no s'aprotita el desig racional d'una millor retribuc ó per a convertir-lo en rea itat junt air.O una racional:tzacib deis scrveis pUhlica. Es
reg.strat tambe no augment en el
pressupost per als cossos de Segure:at,
mesura que no comentcm per escapar
a la nostra esfera económica, excepte
en quant indiscutiblement contriburix
a l' •.ncariment de la vida, prou cara ja
a Espanya. Augmenta Lambe el gressupoS1 de despeses d'Instrucció publica. Perd caldria que iaugment de despeses en aquest ministeri fas a expen•
sea de les aesignacion, dele almea
Sembla que d'un quant tenme a aquelta banda l'unica preocupació deis confeccionadors dels Pressupostos és que
acue3ts apareguin anivel'ats,
amb superavit; crian Si ha un excés
de recaptació sobre el calcula!. ecitbla
1171 monis de ¡rija, i cal que es drmin
comete que aquelh eicrelE obtin g ut per
l'Estat ha estar asso ! it en minas de
la capac.tat productiva, o del poder
adquisitiu, o del capital nacional.

recomanable, eabretot en en palo com
E/parir', on, per la importancia que
les contribucions indirectes i els inonopolie tenen respecte ale trop••stet
directee, lea desees rnodestea contritue:xen en mejor p • oporció a sopor-

CAMERA el:MAMADA
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D'ESTIL

LA PUBLICITAT
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URALET1A, amb pätl-

etteeCRIPCIO

PnlitJ31

nes de'roure foso, or
vell, argent. bronze
antic, ele.

Plea
l's0
1 nareelona, mea
PeninsuLs iberica, trimestre 710
• , 1110
mu stie* !liana
I altres palana
' , SS' —

Demaneu-nas oatblegts
1111,s:rata
--EXPOSICIO I VENDA:

Rosselló, 238

LENA, S. A.

(junt al Passeig de
Graqia)

====r-ra,:=I1=
!floc del
transeünt
Ult"a la incerrecció que Soldevila
traba VI eis testas futboletics, n'esisteis encara uno alfa que jo considero
mis gres, aerque és más declarada.
E.setspie: " .4 13 par: rtquip X
portava dos gols etareuebtge." •4qu:55
"a la milla part" eaustitueir una aberrund fenomenal mol, estesa en el
Ilenguatge parlat, i que !altre dia em
eütteraeia de trobar-la impresa en une
ressenya esrrita en dstala no record o
ti a "La Rambla de Catalunya" o a
PUBLICITAT.
"A la mitja pan so significa te:.
Un ízrtit de futbol consta de dure
'parto ti pruutro i la regona, i la per
referir-se o l'intimo/ o descans que
lobserse entre avistes dues parts que
zem p,3 ptreimentnt i intorrectotnted

i„,,,ps", "en comeNor el segon
tcrurs", "e; segon tems és mis 1110.
9111 que el primer", no queda gens
ca,ree(e, queda injustificada la frase
"al mig temps", "al medio tiempo",

per referir-nos al 'descarte", mol que
fa cric que el mis inetteat.
En resum : Veto a favor ds "o la
p-mser a pan', "al primer temps", "a!
dcsccns", "o la segarla part" i "al
segar& temps".
Voto contra "a la mitja part" i "a!
mig tetes".
Ara els tècnics gronsiaics i espor.t:ud
renos la paraula.

SERVEI METEOROLOGIG
DE CATALUNYA
Situada general atmosferica d'Europa a les set del dia 14 de gener
de 1931:
El centre principal de pertorbació
atmosferica es troba a Itälia 1 sota
la uva influencia es registren copiases nevades a Suecia, Anglaterra,
centre d'Europa i a les regions alpines.
L'anticicló atlàntic s'interna a Europa per les costes de França, bufen vents torta del sector notd
d'Escandinavia fins a les costes de
Portugal.
A la Península Iberica el temps
en general la bo, pea> sota els
efectes (le la depressió d'Itàlia i
d'un mínimum que es forma al Mar.
roe tendeix a perdre estabilitat a les
costes de la llediterrania.
Estat del temps a Catalunya a
les vuit:

Una noche de tos
es suplicio y desesperación

FlIMIOL

• la frase "a la milla ¡'art".

BUSTO

Potser l'origen de "a la mitja part"
tal cercar-lo en "al mil! temps", "al
medio tiempo". lo trec que aisb del

CALMARA
VUESTRAS
ANGUSTIAS

"rnig temps" is una altra aberració
eam l'anterior, si bi mis discutible.
U» partid de fiaba! dura noranta
nula, dissidišj en das temps (o Mies
parts); per tant, "en ar/t3cer al mig
temps" no precisa de quin temps es
trarta, si del primer, del segon e del
tearde total. la he earrie que aqttesta
incorrecció ia mis discutible; al 'neu

Fresco pequeño
(de pruebe):
Frasco grande:

3.50
5,00

enteedre, per3, ir indiscutible: des
del momee! que diem "darant el primer temps", "al final dei primer

Concepció
Lliurella Rieradevall
DE
DE

LLOBATERA

morta en la pau del Senyor el die 10 d'aquest mes
després de rebufa ele Santa Sagra menta I la Benedicció Apostòlica
(

A. C.

S.)

El seu espòs Josep M. de Vidal de Llobatera i Alba, filas Pelai, Xavier, Candi,
Assumpció 1 Maria dels Dolors*, nores Ma tilde Bassols i Maria del Carme Iglesias,
gendre Miguel Albó. néts Josep Maria, Maria del S. C., Jordi, Miquel i Ramon Maha,
germans, cosins 1 familia tota, preguen a lis seves amistats que vulguin encomanar-la a Din i que tinguin la caritat da asistir als funerais que, pel bé de le sea
ànima, se celebraran demä, divendres, dia 16, a dos quarts d'onze, a la parragain da
2e. Concepció.
També seran aplicades en sufragi 'de l'anima de la difunta totes les mieses que
ge celebraran dillune vinent, dia 19, a lea esglisies parroquials de Llagostera, Riudellots de la Selva, La Pera 1 Argelaguer.
El- DOL ES DONA PER ACOMIADAT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Mama 1 Raen% Be, A p q ueblebe da Yermen' I ele Exorna I 1t7ms. Sra. Blebee de Careelene, Oleosa 1
Vía, e'han digno: censa:le Indulgencles en la forme cloottumsda.

NteligeetWI
,
4 >"

sameamh.

1111,111INIMM.,

..micema•

A tota la regió edta el cel seré
amb vents fluixoa da sector nord
i ternpqratures baistesa Les minimes
d'avui han estat de ea graus sota
zero al Iba Estangentb, II a Adral)
i 9 samba sota reto a. Ribes i Sant
Julia de Vilatorta. E1 cabal del
Segre a Camarasa in de 57 metres
cúbics per segon i el del Noguera,
a Trernp, de 28.
EL COL.LEGI D'AtIVOCATS
El Col.legi d'AdvocatN recorda als
lletrats en exercici de fe professió,
que han de presentar, guata mes aviat
millor, i en tot cas dins del corrcnt
trimestre, les declaracibns jurades
dels ingressos professidnals obtinguts en l'exercici de /*o. Com de
costum, les fulles impreses per a
les dedaracions es trabaran a la Secretaria del Coliegi i a la Sala de
Tqgues de l'Audiència, curant la
preala Corporació de paesentar-les
a les oficines d'Hisenda.
L'Agrupació Fotograi5ca de Catalunya assabenta que el proper
dissabte, dia la a les adra de la
vetlla, celebrara Junta general erdinaria de socis per prdcedir a la
renovació de arrees de la Junta
Directiva i discussió d'assereptes de
gran interés, essent per aquest motiu que recomana l'assistència de huta
els seus associats a l'abans esmentat acte.

cutara algunes composicions en el
trajecte que recorren a cavalcada.
A dos quarts de deu la comitiva
assistirä a la solemne missa que
expressament se celebrara a l'església de Sant Josep Oriol, i un cop
finit l'esmentat acte religiós, es dinginä a l'esgliaia de Sant Antoni, a
fi de rcbre la benedicció de tonsuetud. Després la cavalcada recorrerä els principals carrers de la caltat i es dirigirä al ¡Ion de sortida.

Patines Laxants Prats
A la casa Oce3a, del carrer de Giriti, entraren els ¡ladres, obrint un
forat a la paret de i s'ernportaren generes per valor d'unes
ml pessetes.
Treballant a les obres del funicular
de Montjuic, l'obrer Ferran Caospilla es causa ferides gnus. Fou
portat a l'Hospital Clinie.
Domènec Cabrissea va denunciar
un dependent que tenia per fer el
repartiment de mercaderies, el qual
ha marxat havent cobrat l'import
de diversos factures que muntava
a unes cinc-rentes pessetes, de les
quals s'apropia.
A inatencies de Joan Penya va
ésser detingut al carrer de Salmerón
Tiburci Santamaria Marquinea de
vint-i-un anys, d'ofici sabater,
qua!, per haver estat acomiadat de
casa del denunciant, feia coaccions
als restants obrers perque no entressin al treball.

JOIES VERITABLE OCASIO
per a oomprar a km preu aneu
a la Joterla Magrnlä, Tai-lers, 41
En la sessió darrerament celebrada per la Junta Directiva de la Unió
de Contribuents del Districte IX es
va prendre l'acord de dirisr-se ala
seas socis per recordar-loa la conveniencia de passar per l'eatatge social, carrer de Sant Andreu, 288, tots
els diez feiners. de tres a cinc de la
tarda, per tal de formalitzar la declarad() jurada que del Llibre de
Vendes ha de preseetar-se anualmera a la Delegada d'Hisenda, i assabentar-los al nimba termas ei es
traben o na afectats per la Reia: ordre recentment publicada sobre exce/x:0ns a l'obligació de Portar al
dit Llibre de Vendes.

Al Passeig de Sant Joan dos d esconeguts timaren a Carlea Escudilla,
pel procediment de lea misses, uoin
pessetes que portal/.

TRANSRÁDIO ESPANVOLA
SOCIETAT ANÓNIMA
Relació de ràdios detinguts per
no teobar el destinatari i a disposició
de qui acrediti Esser-ho a les oficines
de Trararadio Espanyola, Societat
.Anònima, Ronda de la Universitat,
número 33:
Stuttgart: Erich Dome:, Travessera de les Corts, 8, principal,
GalatIr Jerasa Na:orca, 255.

PREGUEU A DEU EN CARITAT PER L'4511MA DE

VIDAL

a

ms.IPLt;it

LA FESTA DELS TRES TOMBS
Seguint el tradicional costuna
obrero carretera de la S. A. Daneses
celebraran també enguany Ii festa
del seu sant patr6. Per aquest fi,
a les nou del mati sortira del doma
cili de resmentada casa Damm, carrer de Rosselló, 515, una gran cava':
cada, a. la qual °l'ara pan una pareEa de :a guardia urbana montada,
seguida de la banda de cornetes
d'Artilleria de Muntanya 1 d l airsuns I
genets, al cap dels quals anirà el
banderer portador de: simbol de la
tradicional festa. Figurarà com a capita descarte el nen Anton:
el qual cavalcar una esplandida
haca, ricarnent guzrn Ma. Seg'aran
després tres esplir.rlds carruatges,
portadors, en d'ells, de !a irnatge del
sant patr6 dins la sea a capella.
co altre, anl!.) la !Janda de música
del regimant de Jaén, la qual exe-

ne JOAN BERRA
Re11134"/ Canuda, ne.m. 33
UNA BARALLA
Llorenç Benedito, de trenta anys, i
Batista Palanca es barallaren a l'Avin
guda !caria.
El primer resulta amb diverses contusions a: cala de les quals fou asmista al dispensari del Poble Noti,
ROBATOR/S
A la placa del Palau, a Miguel
Quetgles Nadal li timaren 275 pessetes.
— A Pau Badia Ii alearen la cartera arnla 3oe pessetes.
— Corn autora del furt d'unes medalles, perpetrat al mes d'abril, fou
detinguda Carme Sanchez López.
UN PALETA CAU D'UNA BASTIDA I ES MATA
L'obrer pa:eta Josep Terral. de 33
anys, migué de daltabaix d'una bastida d'una casa en corstrucció del narren de \Wanda.
Fou portat immediatament a l'Hospital Clinic, en morí abans que se li
pegue', practicar una cura d'urgència.

Les

UN HOME MORT PER ASFIXIA
Al correr del Carrne, núm. 14, fea
trobat mort per asfixia, per les ernanacizns d'un braser, el guardia de Seguretat Franre.se Tejedor.
Hom suposa que es queda dormit,
i les emanacions del braser
ren la mora
CO r REDISSES A LA RAMBLA
Atar a la tarda, al cafè Catala de
la Rambla de Santa Mónica, dos subjectes sörtiren desafiats al cerner i
va ferir a l'atare amb en ganivet: en
ésser perseguit l'agressor, un inspector
de vigilancia disasra tm tret a l'aire,
sonso tocar ninu,i, pera produint la/arma consegüent
EL GREMI DE VENEDORS
DE LLET
La Junta Directim del Gremi de
Lleteries (cense estable) de Barcelona
recorda a tots els industrial, cenendedors ci, Ilet del terna
de
Salke!,-1
--•• •- -en de

UNA DONA DENUNCIA UN
Si se tienellebre
INTENT DE SEGRESTAMENT
Toda
elevación
de la temperatura en el
Francesca Pujo!, de vint-i-sis
individuo es anormal e Indica una infección
casada, acornpanyada del seu
microbiana, Para hacer descender la fiebre es
formula davant la delegad() de
necesario ante todo destruir al microbio. Se
cía de Sant Andreu una denúncia
recomienda la Baissen Blanche del Abate
temptativa ee segrestament
alagnat, que produce efectos sorprendentes
Segons rnanifesiacions tetes, en
en todos los casos de fiebre, aún en los mas
tia ja fose, de la fàbrica de te:
graves, Tifoideas, Palúdica, Grippe, Escarlade Sant Gereasi, on trebaha, va .tina, Viruela, etc. En 24 horas y en ocasiones
en 6, el microbio queda destruido, la fiebre
Ces a la piala de Catalunya per
desciende y las infecciones graves y mortales
prendre l'autamnibus que havia
traslladar-la a la barriada de b son atajadas completamente. El frasco de
Boisson Blanche del Abate alaanat para
Andreu.
hacer un litro de bebida vale 3.10 Ptas, en
En arribar l'autämnibus a la par
tedas las Farmacias.

:14.zetteceekäist1
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N'Eduard P 1
morí el día

PER QUE PATIR D'HERNIA?
' estar exposat als perilla d'una ESTRANGULACIO
si poden obtenir amb tata seguretat una perfecta 1
comodissima contenció, la modificada at.soluta de
l'hèrnia mis antiga, voluminosa i difícil, i guarir-vos deanitivament 821i.
SE OPERACIO, sense el menor perill, sense doler ni suspendre les vostres ocupacions amb el tractament Antiberniari
(piten.
Sa'), aúnic premias a les Exposicions de Paris NOTTON
i Barcelona. Dertutnen
GRATIS el nutre dentIfic TRACTAT sobre l'HERNIA, amb centenar/
de caries de g uarirnent i agraiment, o acudiu a:
BARCELONA: Tota els dies feiners, de p anide 3 a 7; a
LLEIDA:
Dilluns 15 de gener, HOTEL SUIS, de 8 a z.
REUS:
Diumenge 25 de gener, HOTEL PAR/S, de 8
a t.
GIRONA:
Dissabte 7 de febrera H. PENINSULAR, de 8 a 3.
M ANRESA: Diurnenge 8 de fehrer,
11. SANT DOMENEC, de 8 a t.
Especialitat en PAIXES per a totea les dolences abdominals, Tractament
guariment de l'Hidrocele, INSTITUT D
'H E
Avinguda Portal de l'Àngel, ao. zer. RNIOLOGIA "NOTTON".
Barcelona. Telifon sco35
de Santa afarta, baixi del vehale per
formar para del nou Gremi Pinie 1 oblianar a peu a casa leva. De sobte
gatori, en virtut de la R. O. de'. taiaorta un desconegut, el qual ii digue
nisteri de la Governació del 16 de itsque el seu marit estava detingut a la
liol de 1930.
delegació de Policía de: districte i
Com que el Grant ha de coenenear
s'oler/ a acompanyar-la.
a 1- uncir:Mar al dia pi: tener de mea desCont sigui que la Delegada era baspres de l'aprovaci6 dels amas estatal%
tant llunyana d'on es trabaven, el delreglament interior pel ple de
conegut Ii proposà d' a companyar-la en
j untament, tal tom ordena la
bue
un taxi, a la qual cosa Francesca accinquer.a dictada per aq
tea
uest teta 41
industrials venedors de llet es comide-.
Pujaren töts dos al taxi, i esa arrimesan azrerniats des de la dita date,
bar a le safores de la ciutat ella sospita que aquell no era el camí de la i per tant vindran obligats a 'atilda._
la guata des d'aquesta, sigui quina siDelegada, i prega que pares el vehigui la que s'hagin done d'alta, de
ele. En parar l'auto, comparegueren
conformitat sich l'artiele tercer dels
dos individus que s'atansaren al cotas.
estatuts.
Franceses continua dient que Ilavors
La Junta Directiva, que &n'elite
scapitä que es tractava de segrestar-la
aquest intirva) de tenme per a la ter.i començà a cridar demanant auxili.
facció del cena dels g ens agreraiats,
No hi acudí ningú, per!, els segresrequereix als dita industrial' perquè
tadora fugiren i Francesca pagué marse serveixin Pealar qta3iev`74 5a
xar tranquillarr.ent cap a casa seva per
feintr, de les eiro a lea set de la ruda,
contar el sueceit al seu marit
per l'oficina cut t6 eetablerta a la
Unid Gremial, Ferran, 3o, principal,
ATROPELLAMENT
per a donar-se d'alta, snob l'obleas de
Joan Trias MonJinell, de 32 tinya,
facilitar la uva tasca.
Afea va ésser auxiliat al dispensari
del carrer de Sep úlveda, el qual havia estat atropellat per l'automòbil mlMere 1147, que es lees escänel.
Presentava e/ ferit tina ferida a la
cama i una a:tra al peu dret. L'ateopeilarnent ocorregué a la placa de la
EXPOSICIO RICARD
Universitat.

SANTOS
Dissabte vinent, ttrl estudiara de Medicina de vint eirs, pintor inedia
obrirà la seva primera exposició de
pintura i elibuis pos a la Galeria Artny!,.

La vida religiosa
Santa d'avui: Pasa p rimer ermita:
Mauro i Macan, abs., i Secundiaa, auge i renirtir.
Sants de densa: Marcel, papa i zar.;
Honorat i Faagenci, bs, i Priscila, vergeQuaranta loores. — Avui: par/ter:a
de Sant Jaurne.—Dema: a la mateixa
esglisia.
Cort de Maria. — Avui: N. D. del
Transit o d'Agg st, a Santa Maria del
Mar.—Denià: N. D. del Carme a les
Jeranimes, a Santa Anna o a Santa
Maria del Mar.
Comunal/. reparadora.—Avta: 041"la parroquial del Pi—Domé: Bastlica
de la .Merri.
Adorad(' nocturna. — Ara: Torn
' Sant Lluís Goncag a.—Demi: Torn
Sant Ignasi de Loyola a la parró'. de Sant Martí, del Clot
etlles ea sufragi de les animes del
.catori.— Avui: Tan de Santa Tee co Jesús.—Dema: Tora de N. D
: Szgrat Cor.

J. VIVES BATET

.'fa/alties G&2:to-Urinäriee
de 12 a 2 1 de 8 a 8
• cric Granadas, 13. pral. 1.•
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ie cereri7,

4 dei corrent

a 74 anys d'edat, confortat amb els Auxilis Espirituals
(

E.

P. D.)

Els seus Ueic-brifigats: esposa Na Isabel Palau, fills Pilar, Eduard, Jordi, Isabel i Albert, fills polítics Manuel Sagnier, Carme Verdaguer i

Artur

Suqu6, néts, germana política, nebots, parents tots, la senyoreta Margarida Gal3arr6 i les raons socials "E. PUIG CARCERENY" i "CLEMENTE VER-

DAGUER, S. A.", en recordar a les seves amistats tan dolorosa pèrdua els preguen que el tinguin present en llurs oracions i que se serveixin assistir
als funerals que, per l'etern descans de la seva ànima, se celebraran avui, dijo1s, dia 15, a dos quarts d'onze, a l'església de Nostra Dona de Pompeia
(Diagonal, 450), per la qual assistència els quedaran sumament reconeguts.

EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Toles 141 mieses que el meifelt
vie celebrare/4 a lis etglbriet p—ari•iiiiials de P177CCERDilt, 34BDÄNYOLA, RUBÍ, T rALLIRANA i
eta funsrals que dissabte
17, tindran lloc a l'etgl4tia d Sant Pare de RIUS s'aplicaran a benefidi de Pdnima del difunt.
Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona i els Exorne. i lama. Srs. Bisbes de Barcelona i Girona s'han dignat comedir indulgdnoies en
la forma acostumads.
MEIM11~1,311~111n1111711/1MUZIMIMS~~111114.111.11~1
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CATALUNYA
Passades lea festes de Nadal 1 dele
han tornat a cornenear les elaeees del carnet per a examen d'E A R
que es denen a! Rädio Club Catalunya
els dilluns, dinseeres i divendres, de
dos guatas de vuit a dos guarra de
non del vespre, a l'estatge Asanguda del Portal de l'Angel, y (Foment).

sigui el vostre?

P. Massó, Girona. — Va envio la
resposta per torreta segens els castres desigs.
Josep Domingo, Rigola. — Us enriaré la resposta per corren.
Josep Pérez, Cintas.— Tramo espires del vostre circuit de reixeta
de la primera váJvula. Amb un condensador de mitja millesima de micro f arad Ii corresponen den n'erres
de fil.
Jaume Casals, Ciutat. — Poeeu
fr, condensador de dues millesimes
di micro: arad entre els primaria
*la transformadars de baixa freqiiéncia i veureu com la ven s'acta:ira i la música se sentirà millor.
Joan Cali, Ciutat — El defecte
ei vostre aparen estä en que lee
arilvules de bziva freqüencia no teleen la seme ó negativa que neceesiten; en agtizst .s, per rr.ie que
lea vàlvules puguin donar un gran
volt= ei funcionen al Iloc adequat
ida la caract.rfstica de placa, no el
donen si la tensi6 negativa de reixeta is milla o insuficient, cae
el funcionament no es verifica segons la caracterlstica esmentada.
Franceac Pujol, Cintat — A l'As‘ lociació Nacional de Radiodifusit,
de la Ror.da UnCrersitat al solocionarem el defecte del vostre aparell. Venia a veure're qualsevol dissubte., de cinc a s a t tarda.
ENRIC CALVET

j

Programes per a avui
RADIO ASSOCIACIO EAJ - 13
(2,9 n/.)
aeta: Obertura de l'estació.
'fa(); Diversos dis selectes.
ra'oo: Tancament de l'estació.
A eo: Obertura de ftstaci6.
16‘caat Discos selectes.
t'a,a: Cura radiat de Graingtica

l

TELEFUNKEN, eta

s de 25 plec. mes.
(s . nse entrada) -:- Carrer d‘.
Ferran, 38, entresol.- TI. 21352

Un metge d'Anglaterra, per
encerrec del Ministeri do
Salut, va examinar un gran
nombre de nens presos a
l'atzar escampats per tota
la seva nació. Va trobar
que el 487 % acusaven
senyaM de requiliente, el
terrlble flagell deformador
de la infància. Centenars de milers de nens pateixen
en el seu estat general els efeetes del raquitisme.
1 no obstant el raquitisme és fácil de guarir. El 44 "i''„
(ea volum) d 'oh de fetge de haeallä cont:ngut en
l'EMULSIO SOOTT la l'aliment més rin en vitamines antiraquidiques. Els Hipofosfits -que
es fixen als asaos grAcies a la presència
de folge de baeallä— els proporde
cionen una gran fortniesa.
L'EMULSIO SCOTT le la superarme comprovada contra el raquitisme 1
contra la major part de lea malalties de
la infància.

Emulsió

S eott

GRAN PREMI
Exposició Internacional de Barcelona, 1929
Recomanarla pele metges en casos del

RAQUITISME ANEMIA
ESTATS CONSUMPTIUS DEPAUPERACIO DE L'OROANISME

TOS PERTINAÇ BRONQUITIS

Castellana, a arree del professor
Francesc Santano, de I" Academia
Cots".
17 l oo: Discos selectes.
r 7'30: Tancament de l'estaci6.
UNION RADIO BARCELONA
EAJ - e (349 m.)
LA PALABRA
Diari parlat de Ràdio Barcelona
8 a 8 . 3o matí, Primera edició.
8 . 30 a 9 mati: Srgana
Campanades horaries de la
Catedral. No-, 1 Servei Meteoroibgic de Catas-' a. Estat del temps
a Europa i a Espanya. Previsió del
ternos a Catalunya, a la mar i a
lea rutes &fries. Nota meteorológiea.lartirez,

Xaci2c,

ca radiotelegräfica per a les Mies
aéries.
Emissió de dobretaula. Tancament del Bord del matt El Sextel Radio, alternant amb discos selentes: °Robbong". marxa (G. Giltourt); "Cul an Nights", fox (J.
Salvato i E. Ursell); "Paso al echotia", :mis (Arom); "Una noche en
Granada" Oí. Pornero s, .: "La marra de Cädiz", selecció (Estelles i
Valverde).
/nformacid teatral i cinematogràfica
"Tentation", Intermezzo (M. Pelotas); "Serenata" (J. F. Pacheco);
'Cançó de caça" (F. Mendelssohn);
"Ariane", selecció (J. Massenet);
"Soitée intimel", vals (P. Linoke);
"Jerez", pasdoble (F. Gravina).
rçoo: Sessió radiobenefica. Oiganitrada exclusivament en obsequi de
les institucions benefiques, anda,

p

RADIO

,1144-44,4444.6. ffl

14.444444,41

Preus especial al compita
RADIO BEST
ARIBAU.

Consentireu que ho

Consultori de Rädio

PHILIPS

A lermtnis de 25 pta. mensuals.

De cada dos nens
un és raquiticT

LES LLIÇONS DEL RADIO CLUB

Minan .
A termini

Dijous, 15 de gener de tgr

LA PUBIACITAT .

4

hospitals i cases penitenciàries d'Espanya, amb discos facilitats per la
marca Parlephon.
z6 l oo: Tancament de l'estació,
17 . 30: .1 bert
-le l'estació.
Cotirsacions dels mercats internacionals i canal de valor,. Tancament
de Bona.
"Plus Ultra", manca (Diez Cepeda), Trio Ibiala; "Lohengrin", fragment ( Wagner), per H. Knote i orquestra; "Lobelia", vals (F. Salvat
Vilaseca); "Pobre miel", tango (L.
l'alelas', Trio Ihitia: "Marina", duo
(Camprodon i Arrieta), per Mere!
Capsir i J. Mardones; "Colette",
xarleston (E. fino), Trio Iberia.
Sessió infantil
x8'00; Arudits, contes, endevinaPes, poesies, ele.
Continnaci6 de la interessant i
pop dar novela "Aventuras de RoI • .son Ciare'
dc Daniel de Foe.
Collegi de sois. "Por los alrededores de Barcelona", original de
Torenky.
Tora els treballs seran II 4its pel
dit locutor.
"Sérenad,-Idulle" (E. F ente); "La
18'3o: El Trio Iberia nt terä:
Picarona", selecció (F. Aloneo);
"Chanson d'emolir" (E. Toselli);
"Alcazar", manca (P. Rilsalta)•
Noticies de prem_a.
tp'oo: AudiciA de discos selectes.
Idiomea
m'3): Cura ele-lental
arr'. assiste,cia dat' mn davant el
mierdfon, per les Escolci Massé, a
arree de la prof:,sora natl:ua Miss
Kinder,
ar'oos Campanees horiries de la
Catedral. Nota del " ',ei Meteor-n lògic de Catalenya. Estat del ternos
a Europa t a Esparrya. Previsió del
tarnps a Catalunya, a la mar I a len
rifles aéries.
Cotitzacions de monedes 1 valora.
Tancament del Bors1 de la tarda.
Opera
Retransmissió parcial de l'ópera
que es representan ä al Gran Teatre
dcl Liceu.
En l'intermedi: Noticies de trensa.
24 . 00: Tancament de l'enrule,.

per a
vós una
const a nt
amenaça

CONFEDERACIO SINDICAL Hl-

OROGRAF:CA DEL PIREDEU
ORIENTAL

Ee'ne prega la Inserció del
tegilent solf
"Per tal de fer possible la repcblació forestal dele terrenys
de propietat particular, sense

Dr7. FUR MILITAR.
A PAVOR DEL TRIBUNAL

INHIBICIO

As

CIVIL

L'autoritat judicial militar s'ha
inhibir a favor del tribunal de la
unió segona de l'Audiencia pro.
vincial d'entendre en diversos fet,
denuncl,ts per la senyora Aagela
13r.rba
ntra un tinent de cavalleComeneä a instruia les dilligén' cies el coronel j.tgz
1
causes d'arb- sta Cap:tania,
real
Joan Verd Sastre.

be, del moreent que es,eu nerruat, tant st 'lll• rros es vede crin el
Ñ gran, el maleta que tlorul les mesas que vint anca, es une cOnalant
amenaça st ta porteu deeruraaa o mal retlnguda
so us maceteen ros znaia;x incaicos une la mostee hernia no tu,
troeuetx cap doler. Penseu trua l'hern n a nomas la mal asan s'avena una
e/iris:rete 1 alunares retlerairaeal di Intesa lar0 per a posar-hi rapta 1
arree rernel.
Na ronnru ls ',ostra salut a senests ierralrem que tun amb un ern
Diurna o per quaranla pessetes: lance ault una tapadora o szna pany
anea, meraa•noaes inaarions o .w-prenents
pet11. 1 el de raer ¡tila &M
ajnarels que Moderen 1 amaretaip reeicalmeni lea Marine, enyanyin ele
imrettant malaFa asna asen a hif trusa cepsa
C ap
etibtemos Int sumare una amplia martini& de
tener- en e in, te no queden gimes
sous ii ss, so r'Cl'eveat p oolltrala de 'Inflan§ envite perque no rem
leil.N/E5 (cosa n maass.nlei, pera us
mirarías. te a dir' 50 al'ARIN LE%
1 acroptem la rie t: a que elle eximio que intuan;ant els nom
t'es moderniselms 1 perfore« enarena UVI turs, tete expremi er a cada
eas. vnstra Mierltra e rames rettn g ula 1 en termtnt tren ittlqul.
rtra un iamany tan geil, cin• os conceptuareu com inerme mas reite de is

g

y

r

L'Agricultura.

-

per
Don
secció t ercer,.
robatoli i eaLifa contra Antoni (Jr.
Sega i un altre contra losen Bilbao.
Secció quart... — Un oral per dispar contra Manuel Berjuan.

g

p

r

LA VAGA GENERAL DE
NOVEMBR7
Davant el jutge especial 1. 1 deTices de la passada vaga declararen
diversos testimonie, tAs del Sindicar de Llum i Forca,
EL TRACTE A LA TREMSA
El jatge especial de delictes d'Unpreinta ha acabat el sumari Mstruit
contra Ventura Gassol per un artiele public-.t a "L'Opinió". Es ton*
sidera d'excitació a la rebate,.

elitt e nItes 1 Informa :eme orante de den a una 1 de Mlal r e a e e t. Fes•
st':'. de deu e rata. a a galem l'intrressarit cpusele "nula del Herniado".

Gabinet Ortopi..dic "HER NIUS"

111511BRI •

"SALVACIO DE L'HERNIAT"
effl a, 277, cueread leona Itte r ar1 el M'ando,. 00 Passerg de anea).

o
Els Tribunals •▪

Confederació Sindical Hidrogrätica del Pireneu Orizntal ha establert un sistema de contrae-

sre

Sala primera. — Executiu. Banc
Popular de Suisa contra Pau Haas.
— Execurlu. Salvador Rovira contra
Martin Vila Major.
Sala sezona. — Menor quantia.
Maria Casrelbi contra Joan Gind
S. en C.— Menor quantia. Ornnia
contra Martín Gosch.
Secció primera. — 1)03 oral, per
estala i resistencia ec..tra Antoni
Diez i Ulpianc Segurado.
Secció segona. — Un oral per le:•ons.

7054
&victo*

AVUI

AUDIENCIA TERRITORIAL

,et

cc

ASSENYALAMENTS PER A

tes que han e.slat molt ben atollits pela propietaria que han
Ungut ocasló conèixer-k.s..
En el dia d'ahlr, davant el
notad d'aquest alustre Collegi
senycr Arias Miranda, se signà
un d'agunsts contractes per a
la repobacid forestal de les
finques situades a la conca del
Pontä ftiurlpranyes, propietat del senyor Franrese Font
nie Rubins!, I va representar la
Confederariö e! seu delegat regi,
excelleni leim senyor marques
de Campa."

Pcindat eninzg

o

o Foment
▪ l'Exportació
• eobram.n de Crd ts
ieform s mere a!s
•

Demaneu prospecte gratuit
Plaça H r quinaona, la primer
T e, ef on 19533 ;-: Barcelona

.ireseeece.x, aal, l-fre,aeleerKesa-iae-ret-a-et erearairesea-ar,a.a. arva.,-,eaarea-a• a-vaa,...-aaaaa ,
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recótrer a llur expropiad& la
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PROVEU

LA GAL ETA NATILLA
ULTIMA OREACIO

'

Vídua

d'En Vícents Bosch 1 Grau

Mori alfil., despres de rebata eim Auxilia Eapirituals I la Benedieriii Apostòlica

(E. P. D.)
Els seus desconsolats
Eulàlia, Francesc, Bortila i Vicents, fills polítics Josep Prat Marcet, Lluís Isamat Lazzeli
1 Juliette Sala i Coll, néts, nét polític, germà, germana política, nebots, cosins i parents tots, la senyoreta Montserrat
Soler Cabot, i les Paons Socials "BOSCH 1 Cia." i "LUIS ISAMAT" participen als seus amics i coneuts
tan dolorosa pèrdua, í els preguen que Ii tributin un record en les seves oracions i que se serveixin ass'stir a la

casa modudria, Corts Ca t alanes, 633, a vui, dijous, a un quart d'onze, per tal d'acompanyar ei cadaver a l'Església
parroquial de Santa Anna i d'allí a Badalona, per a la seva conducció a sa darrera estada.
Barcelona, 15

X
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de gener de 1931

NO ES CONVIDA PARTICUL ARNIENT
aiaaa ,

atas

LA PUBLICITAT

Dijous, 15 de gener de 193i

Informació catalana 1

terips. - 6o Vells olicis que e. perder'. - 70. L'Arxiduc. - 71. Carn-

pauar de Vals. - 72. Triptic e3trany. - 73. El culte a la sang. - 74.
Comandes a l'esperit. - 75. LliOme
ELS LLIBRES
que Va matar Un lleó. - 76. Basar• Oasi„
da - 77. Si trobessis un collar. titula el poeta Estere Surques 1 Mofes
78. Anna a la nieva cambra. - 79.
el seu ¡libre de atraes, deis quals Les tres poncelles d'un roser. - 80.
hens Parla amb simpatia. He editat el El bordet. - 81. El combregar. llibre, pulerarnent, ¡'impressor Daniel
Narcis 011er i la novena catalaMaideu, de RipoiL
na al segle XIX. - 83. Invocació. 84. La pròdiga emoció. - 85. Coatn
• Babbit,
de Valls.-pendi'hstarcl
la reoveala mestra de Sir.elair Lit*, preLa fadrineta. mi Nobel de Literatura en 1930. és tml- - 86. Recull. - 87.
88. El fill de la terra. - 89. Una flor
dulela al cata l a, com saben els lectora
al fang. - 9o. Paremiolo gia de Valls.
de LA PUBLIC1TAT, per C. A. Jor- 91. Dues primaveres . - 92. Corn
dana.
una visió. - 93 . - Lloca. - 94'
Canea dels dos CrepuSC:e3. - 95. EA•
JIL.Ti Caber,
su el pròleg de la seva traducc ió de El trella del Pla. - 116. Tres al Pol
Nord. - 97. La forma reSDICib. - 98.
roig i el negre, diu que en El roig i
El turmentat. - 99. Nit de maig. el ne3re a penes Isi ha descripcions: el
toa A la me ya medalla de congrelisie de* seas persanctges, un cambra,
cara - roa A la Mare de Dio de
paisarge, eón resalte en un peral de
ceeeeei. - roa A Valls. - 103
+elles. En cantti hi abunden cíe soliTiíptic, - toa. Paisatge i Anima. qua!: ens revela
!equis, m itjançant
el ressort de les grans P0.7.1:011.1 i ene ex- 105. Boires. - toa. La font i l'ermita. - 107. Els henal - 1c8. Cataplica la versemblança de les accione.
Retarden' que El roig i el negre és la lunya. - top. El tisic. ito. La
clamara que ha publicar "Edicions listada troncada. - ni. - Breus
Prof i forma dos taluens de la "Bi- mates d'amor. - 112. El turment
blioteca A Tot Vent".
d'amar. - 113. Vermella, tanmateix!
- 114. Des que cm vence l'amor. • Carlee Salvador...
ira Els vallencs pel carrer de l'Arilbstre puta valencia, te ".,ittar margura. - 116. Esguarda l'amor ene
nutra
t
regu
e
de
patines
apa
del !lib r
ve. - 117. El ventriloc - 118. La
ti:ulat Rosa dele venta, P ,0;07‘g ter festa del jovent. - 119. La reixa. Martines
Ferrando,
publicar
r
d
a
E du
120. Del que fou. - 121. La pubila.
Per la Societat Costellonenca de Cultu- - 122. La cirera. - 123. Muntama
ra. Les comor.des a Editori a l Barcino, de ata terra. - 124. Penediment. Merto-ferrissa, 17.
125. Migdiada d'esta,. - 126. Notes
folklòriques vallenaaes. - 127. Epa
▪ Amadeu
talarni. - /28. Cantic de Fe. - lag.
fil‘fleg, ha H” gut cura de reF.211/eS d'heroisme. - 130. Lleida. dici6 de la famosa obra De arruare,
131. La ',mea de Cairn. - 132. Estamd'Andreu e! Capelld. Aquest te:ebrat
pes amoroses. - 133. Anhel. - 134.
tractor medieval sobre reme,. ,te
Amor
patri. - tia Les glòries de
ras en el set.' test Ilatf, acompanyat
rna Pätria. - 136. Rimes dimlnetesd'una bella traducció catalana del se137. LeS sabrades ombres. - 138. Del
gle XIV, en el nou vohms publicar
ngwa ter la Sonetos Castellonenca de meu cofre. - 139. A la Madona. Cultura din: la reza collecce de "Lli1 40. Montserrat. - 141. Les ¡acedes
-bree ras i curiosos", el qual ha errar
d'un cazador. - 142. aleta crist ana.
posat a la venda, a Catalunya, per l'E- 143. Les caraperales. - 144. Flor
ditorial Barcina.
bíblica. - 145. A un campanea rala L'eterna suggestió. - 147. Del
la La demanadissa...
poema "Maria de Magdala". - 148.
que ei ha hagut aquests dies deis Jocs
Font amoris. - 149 La candelera. d'infanta de la "Collecció Popular
15o. Estampes lunars - ist. El scrnBarcino", ha eshourit la primera edi- ni de la desiliuranea. - 152 Tres
ció i obliga a fer la segona d'apresta
ilegendes d'eixes serres. - 153. L'orobro del famde folklariela Morpotte i
fe. - 154. L'Alt Camp de Tarragona.
Labr6L
- 155. Caneó primaveral. - 156.
Glosas del "Mariner". - t 7 . VeasLES REVISTES
balata de latid de baster. - 158.
• Ara,
Amor de Patria. - Izo Un esperrer
una
¡ave
rovisto
materesano
de
raEl
que ensenya les ungies. - i (oo. llores
pante de la qual donarem m'ele a
radiants. - 161. launy de la ciutat. la seta hora. Atabem de rebre el mir62. Arastocracia d'un criat. - /63.
men, 3 (Manresa, gener de 1931). En
L'angleseta trista - 164. Orgull i Huel seis editorial Valors se Atta &Plum militat. - a55. Rimes blaves. - 166.
!le jeme: mis a la moda. Reviento DiosEnhorabona. - 167. A Guanera. Piafa i Sebartia Gasch i defensa el:
16S. Invocació. - 26o Redernptors. 3elees personal, autentice. J. Pf. Nie17o. Conte trist. - 171. Verge se16 comenta Roig 1 negre, de Stendhal.
ternbrina. - 172. Ella era al bese. N, Narria rafettic5 de mana gent per
173. Poble de marina. - 174. °cela
les novelles blanquee. f. Martf-Ferreres publica un nitre emir. 1. Amar i de paper. - 175. Valls, cimas agriPiniella, ¡avente:ir«, un Poema: Danses. co la. -176. Un viatge a Santa Marina. - 177. Una posta. - 178. Els
Francesa Pcdrd, unes notes erudites.
Frapad, un comentari igustrat. 1 Sois precs de les flors. - 179. Mots disaplegats, unes pb-sicions Off Ara demana persos. - 180. Idifli fontanal. - 18r.
Horco de dolor i d'amor. - 182. La
la creatid d'una Biblioteca d'autor:
Miradero. - 183. Riu enllä... El
manresans; d'un premi prriorlielic; de
Temple. - 184. El frare roig. - 185.
concursos literario. Rencvem la ncstra
-- 186 L'honor. - 187. LaTi.
salutati6 ais omite d'Ara. de Manresa.
- 188. El vagabund de La Morera. 189. Thes veas enamorara - 19o.
• Revista de Catalunya...
que continua publicam la se-so interesPassa :a Verge pel cel de febrero samissima enemi g a establerta entre ele
¡sir. Calenaari frlkbric. - /92. A la
nostres pacte: a propesit de les tres miVerge de la Canacla. - En Jellar, poesies pref ende: per Iturs autora,
pic. - roe Be,,, rein, i fra Pernat.
conté en el reu darrer manero la res- 195. Llene tas a!. poefit
taste de Cuernos de Lit:4 que fria d'amen - 197. Ba'ada del carnalant
Ofrena rural, Fcrrt de Sant Marea! i
i la bella hostelera. - t98. EvocaD'En Martí Brustenga. Les dues prida. - tan Garbella de peernes. meres figures al volum titulas Ofrena ‚Do. Glena. - 20f. Irle. - 202. Dos
rural; la arpone al de Sàtires.
poemes.

te

SECCIO BIBLIOGRAFICA
Encara sobre la crisi del llibre
Dies carera, en una visita a l'editor senyor Antoni López -degä
dels editors-Ilibreters de Barcelona-, vam sortir a parlar de la crisi del ilibre. I el visitat ens comunica les seves imprcssions, que anote
a transcriure pel valor que tenen,
donada la persona que ens les trenamesé, i perquè es de creure que revelen el sentir gairebé unaninie deis
nostrea Ilibreters.
Vaig llegir -ens diu el nostre
interlocutor- el vostre article sobre
la crisi del llibre i us he de dir que
aneu equivocas, i, cons vais, tots els
periodistes que n'han parlat. .afirIneti -continua dient- que existeix
una crisi del libre i doneu un xic
la culpa a la manca de propaganda
de llibreters i editors, com volent
significar que si aquests fessin una
propaganda constant la crisi desaparean:je. I ni és cena la primera
afianació ni Es encertada, comercialment parlan:, la saludó. La erial
del libre no existeix o cas d'existir,
la propaganda es tata solució que
no compensa el sea resulta!, perqua
hem de tenir present que un 'libreter és un comerciant com qualsevol
altre, qui, si fa despena de pualicitat, Es amb el fi de trobar-hi una
conspensació.
El que hi ha-afirma el senyor
López- és una crisi d'autora i
consti -afegelx- que no vull pes
dir que els nostres autora no ho
facin bé, perquè crec sincerament
que tenim alguns autors noeells excelents, pela) no restionen a eco que
el pablic espera d'ells o no trolien
o no conreen els temes que al (alible plaurien. No venein llibres moderas, es ceat, els llibreters vivim
dels vells autors: Ruslaol, Guimera,
Iglesies, sobretot el primer, e3 renco niolt mis que cap deis autors
de la gneració present. I quant
als autor, castellana llevas d'una
que altra excepció, passa el mateas:
es venen trléS Pereda i Alarcón, per
exemple, que cap dels autors novena

OBRES
AIGUADER (J.)
"La Inialtat a l'època" .
BARBUSSE (E.)
"El foca
BELLMUNT (Domenee de)
"Una anima vençuda" .
"Les banyes del Tibidabo"
"Les catacumbes de Bar•
celcna"
"L'organització internacional del treball" . •
"Dos dies a Sant Bol".
BERNAT METGE
"Lo somni"
. . .
"Obres menor," . . .
BERTRANA (Prudenci)
a Naufrags" .
. . . •
"E.1 mea aanc Pellini" .
.
"Tieta Claudina"
"Els herois"
" jasalet"
BLASa- 0 IBAREZ (V.)
"La barraca". . .
.
"Ia lor de Maig" .
BOFILL 1 MATES (J.)
conciard
a"
(segona
"Varo
edició)
BOSCH GUIM PERA
"Prehistòria Catalana"

350
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LA MILLOR B;BL1OTECA DE CULTURA

"COLECCION LABOR"
"Creo que cuantos alhelan una fuerte y vasta, intensa' y
extensa, cultura hispánica, debieran estimular la COLECCION
LABOR."
RAFAEL ALTAMIRA
"En la COLECCION LABOR abundan los libros excelentes
de producció nacional, y no sólo en les materia. hiepanietas,
Bino también en las generales, corno la Astronomía, la Zoologia,
la Pedagogia y el Derecho."
RAMÓN PÉREZ DE AY ALA
Preu del volum senzill: Ptas. 5 - Volum doble, a tes. 9'50
De venda a totes Ice Ilibreriee i

Editorial Labor, S. A.
-

111.119Il9rM

5'-

ELS 111AU `CMJECCION U11113'

BA RCE LONA: Provenga, 1114 -88

loable vers la producció de les noves promociona
Hi ha dues menea de propagandes
en general: la visual o escrita i la
dels teta, peda tractantme de Ilibres,
la primera és possible d'una
manera itnmediata i es la que els
11i5reters i editora han de fer sense
regate jan
Es una pobra teoria calcular els
efectea de la propaganda visual o
escrita -o sigui la que es fa pele
mitjans de la publicitat- pel seu
resulta: irnmediat, o sigui pel nombre d'obres que es venguin de les
anunciarles. La finalitat i els efectes
de la propaganda escrita són mes
generals. Persegueixen el resultas de
predlaposar el púlale a l'adquisició
de llares i tant-se-val que aqueet
adquireixi els anunciats o uns altres.
Ferio el títol deis anunciats i el
nora de Hura autors ii quedara present. La qüestió és que el COMUM
d'adquirir !libres vagi guanyant terreny cada dia: i no es pot dubtar
que entre els 'libres que s'adquireizas n'al haurä d'autrae vells i d'autors nous, que és el que ens interessa.
La propaganda pels fets, en el
cae deis 'libres, seria aquella que
fos filla de la consagració d'un autor i aixb no es una propaganda
en el sentit diramic que aquest tnot
ha de tenia La propaganda pels
fets és una cosa d'anys que la propaaanaa escrita i immediata ha de
reduir a la mínima expressió. Eis
anys, en passar, han anomenat un,
autors o unes obres milers de vegarles. fent Ilurs nenas populars, de
tal manera que el pablic, en proposar-se adquirir un :libre, es decideix per aquell que ha sestil anotnenar repetidament. Si el treball
dels anys, dones, el fem en un curt
espai temas, mitjançant la propaganda escrita, arribarem al mateix
resultas.
R. FOLCH I CAPDEVILA

AUTORS -PREUS

ALAIN GERBAULTe
111
"Perseguint el sol"
ä
trad. Miguel A. Baltä
EDICIONS ARIEL - 5 ptes.

57-laletafisica, per llene Driesch.
• El Día,
258-259-Lltcratura dramática española, per Angel Nalbuena.
PRAT
fs un diesel, també maiteeta, mals olent
Amb 103 figures i 20 lamines.
a la ten-sibil/O del temps. Pubiica j e285-281-HIstoria de le literatura griega, per W. Nestle. Amb
eiddiconsent una plana Llibres i Rev
figuree i 15 lamines.
les del
del mi.: viu interes. La darrera que
282-Las escritoras españolas, per Margarida Nelken Ara
vis?, ultra una informe/ció dele !li13 flamees, 17. lamines i 3 autògrafs.
bres nelt extensa, conté una critica de
283-La pinteea alemana, per August L. Mayer. Amb
Paradisos oceinics, d'Aurora Bertra72 lämlnee.
• (Ed. "Proa"), un noticiari de les
2 6 4-allialca bizantina, eel Dr. E. Wellesa. Amb 16
Iletres on s'ennenta Lace d'or, Pal!,
ces i nombreses exernplea musical,.
&veme', el fanes Bolles( ele l'Agrupa28 5-2 6 6-Armonía y modulación, pel Prof. flirt Riemann. Amb
cid Escolar de C. M., etc., i un anecdo..
nombroeos exemples musicals.
ton. Poeicid azeniguardisto.
287-268-Histcrla de Grecia, per J. Swovode. Amb 111 figuree,
32 lamines i 5 rnapes en color.
• Le Petit Meridional,
269-270--141storla de Roma, per Julius Koch. Amb 187 figures,
a• Marsella, en la uva seecid aecitoals32 lamines i 5 manes en color.
f7 ', Irles de la coHaboratid literaria
27 1--Geograffa de la Argentina, per Franz Kühn. Amb
ecr alano-ottitana i de la tasca connon71 figures, 2) lamines 1 5 manes en negre I soler.
As empresa pele estudiante ¡lenguado272-273 -Geología, 111, per F. Frech. Amb 887 figureu 1 16 18'cions de Lo Novel Lengadoc i els esminee.
«Mediante rolsellanesor de L'Alzina. ProE74-Morfologfa y Organograffa de Ias planta., per
pase com a puta de Meta cornil ¡'es-poM. Nordhansen. Anib 123 figures.
set per J. V. Foix a L'Amic de les
275-Geografía de M62100, per J. ()alindo Villa. Amb
Arts que publica, Integre, en francés.
58 figuleS , 18 lämlnee 1 E mapes en Color.
Signa rarticle Roger Barthe.
Ctem opinen chito eminente personalitats sobre la

Segona 1 darrera lista de camposicions rebudes:
Nana 5/. Resuena - sa. Versos
d'enyorança, - 53. Lee cadenea
- 54 El MI de l'odi. El cava 1 el ruc. - 56. Fivatler. 37. Va tres de drap. - S. L'agriadtura a Valls i la seva comarca. 5.9. La paraula de Sime6. - 6o Nostra patria. - 61. La muntanya. 62. Sol, ben sol. - 63. L'home ben
educat. - 64. Dilata conjuga'. - 65.
Le rivada. - 66. L'are-del-oel. Oliver& vela. -8. La caneó del bon

-
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ELS DIARIS...

Els Jocs Florals de Valls

de tota mena d'obres i orientar el

tala"
"Novet proves de la cata-

le a'-

MADRID: Ay g la, 49, dup. ant.

CAPDEVILA (Ulule)
"Memóries d'un hit de
matrimoni"
3'30
CARNER (J.)
* La creació d'Eva i altres
corles *
a'50
"Els fruits saborosos" .
s'CASELLES (R.)
"Libre d'han:ales"
a'so
CA FA LA (Víctor)
"La ntare-balena" . • • 250
"1 film, 3.0oo metres", 3 y , lo'so
COROal INES (Pece)
"Silen"
4'Jartl!ns de S. Pal'.,. 4.laa•L'OET A.)
"L'eres
mea mol". ,
;'5'c
"Paesieta cosa". (2 vol.) • 7 , "Frornont o Risler" .
3,5°
DICKENS
"Una caneó nadalenca" •
2'50
DOMÈNEC GUANSII
"Com vaig assassinar Georgina".
3'so
DOMINGO (M.)
„
"On va Cata l anya"
•
DOSTOIEWSKI
"L'etern mara" • ,
3,"La dispesera"
1'50
ESTEVE (M.)
"El regim jurídic de Catalunya"
FABRA (Painaeu)
"Gramática catalana"
•
3'50
FRANCE (Anatole)
• "El crim de Silvestre Bonnard
FRANCES . (J. M.)
"La Rossa de mel
3'GARCÉS (Tornas)
"El somni"
3,"L'ombra del Iladoner".
GOETHE
\V-)
"Les desventures de Werther"
225
GOGOL (N.)
"L'inspector"
S'50
"El capot"
3'50
"Taras Biaba * .
1'50
1-SARD? (Tomas)
"Teresa dele Urberbilles"
(2 volums)
IGLFSIES (Ignasi)
"Obres comp!etes (vol 1) . 5'Id. id. (vol. II) .
. 5'Id Id. (vol.
. • • 5'Id íd. (vol. IV) , „
5'Id. id. (vol. V)
5.LOPEZ-PICO (J. M.)
"Butlletins del temps"
5,MAETERLINK

CADA 5R7 'MANA CONTES. I
TAREA! DES D'AQUESTA
I' AG IN A BIBLIOGRAFICA
TOTES LES CONSULTES
QUE SE'NS FACIN SOBRE
PRODUCCIO D'SI U TORS.
EDICION.P, PREI S DE LI.!.
BRES, I TOTA .11 ENA DE
D,!DES DE BlBLIOGRAFIA
o - o EN GENERAL o - o

UYRA (J,)
"La parada" . • . • .
SEGARRA (J. M de)
"Paulina lauxareu" . • .
"Poemes I caneons" . e •
"All i salobre" . . . .
"El conste :arnau" . . .
"Café, copa o puro" . . .
"Canzons de retas i de vela"
SCOTT (aValter)
"El talisma" (a vol.) . •
5H AK ES PEARE
"Hamlet"
SOLDEVILA (Carles)
"L'abrandament"
. . .
"Recerques i comentaris" .
"
da/11, o les aventures d'un
aprenent de pilot" .
"Tres comidies"
. .
"El senyor Lltus" . , .
'Correspondencia amotinan".

"Falle de dietari" .
"Que cal Ilegir"
"Fanny"

2'30

4'-

lanitat de Colom"
.
VAVREDA (M.)
"Sang nova" (2 vol.) . . 5,VILANOVA (Emili)
"Pobreta 1 a'egrets" .
4.50

6'olio
5'2'se
2'50

3'50

l'5c
1'-

.
. 3'-

Pintura

GALERIES LAIETANES
CORTE CATALANES, eta
S'omitid do Pintura Catalana
dv gesni matees del eedle XIX
O. GA1 Oree EURIII
Pintura
MAS-COLLELLMIR
fina al si actual

-

LA

Correspondència
-

J. s., de Lea Franqueses. - Feta
la tramesa,
C. A., d'Ulldemo'ins. - Feta la
tramesa de la Història de Catalunya, de Serra i Roca, contra reernhorsatnent de pr etes 12. Dins el
plec trobareu un catàleg.
I. C., de Samper de Calanda. Feta la tramesa contra reemborsament de lo pessetes.
J. G., de Ripoll. - Idem Id. de
16. 50 pessetes.
J. T., de Tirria. - Idem id. de
350 metes.
5 pessetes.
D. R., de Semita. - Hem fot demanar els 4 volums Faanmarion a
París, perque le llibreries de Bar'
celosa no els tenen. Us els trametrem tot seguit que arribin.
R. V., de Torelló. - Les millors
obres d'excursienisme referents al
Pireneu són les editados pel Centre
Excursionista de Catalunya, de C.
A. Torres. El volum on es detallen
les excursions a Puig Sacalm es el
del Ripolles, núm. 4. que vol 9 pessetcs.
A. E., de Sant Feliu OnIxols.El libre que demanea 4s editas per
la revista "Pentalfa", el domicili de
la aura desconeixern. Procurarern
sabor-lo i us complaurem.

RECOMAl's'EM A EDITt)R5
1 AUTORS O U E ANUNCIIN LIURS PUBLIC AClO.VS E.V AQUESTA SEC.
CIO BIBLIOGRAFICA SETMANAL. EL MILLOR MITJA DE VENDRE LUCRES
ES EL D'ANUNCIAR CONSTANTMENT -LLUR EX1S.
o-o- o TENC1A o-o -o

PINACOTECA

PASSEIO De GRACIA, el
P. SUAVE JAUMA
Aquarekse
Chalan i *era*

MARIA ESCLASANS
PUTA?. lo farrees le Catedral)
Com p ra-vende Je
ANTICUITATS I 08.1SCTES D'ART

SALA BUSQUETS
PASEEN/1 011 ONAC14, ye
mobie. 1 objectes d'en
Ispoelchi de dlsturos
E. AMIGO CASTELL1011
gula 81 17 de gente

SALA BARCINO
OARCIA SIMIO"
Rambla de Catalunya. ES
exposlems a• pintura
moderna

3. T., d'Anglas. - Ideal id. de

LA LLAR
D'UNA»

0911111
VIRDIRAU
(fans, Nous.
!doblen d l einll 1-1 ReianeWeeenew
cle Illueou•
Decoesolons
neo

MONTFALCO N
adra;
1. 1 Cr ava ta
~es
Lauree n.t Relhous e-t Taplasoe
Roten, 4. - (Final Ports-Peftleee)

CURAREM DE FER SERVIR
A DOMICILI, SENSE AUGMENT DE PREU, T07ES
LES DEMANDES QUE
SE'NS FACIN DE LLIBRES.
LES DEMANDES DE FORA
DE BARCELONA LES FAREM SERVIR CONTRA
REEMBORS.-!MENT,
- RES DE DESPESES -e
Me,111.,

Cultura
CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA

Ea libres catalans darrera nent
spareauts són
següents:
:
CATALA (Victor)
"Contrallums" . .
. 5'CASES CARBÓ (J.)
"Assaigs de Paleontologia
lingüística catalana" .. S'LENIN, STALIN I BITKARIN
"El comunisme i la qüestió
nacional i colonial"
2'ANGLADA (Lola)
"Narcis" .
6'
CASA SALVAT
"Diccionari enciclopedie de
la Vengue catalana", Vo"a m I
54'CAPDEVILA
"L'amor tatrobat"...
4'TOR (Ramon)
"Ruta", poemes. . . . • 1FOLCH I TORRES (M.)
"Encens i mirra" . . • • 350
TUSQUETS (5.)
"El petit artiata cristia (IIIbre del mestre) .
4'(libre del deixeble)
a'ALEIX (Pere)
"L'ocell de plata".
,
i'3o
STENDHAL
"El roig i el negre", r vol. 7'BLANCO (Enric)
"Boston-Barcelona" .
5'-

Llibres d'ocasió
14.-HISTORIA UNIVERSAL. de Cesar Canta, lo voluta,
MONEDES CATALANES, J. Botet 1
Sisa. 3 valoras . . . . 250'z7.-DOMENECH I MONTANER (L1.). alistarla y
Arquitectura del Monasterio de Pol,lot, segona ed
cid castellana: paper Japó;
tirada de 8 exemplars • . 5oce-18.-HISTORIA DE CATALURA Y DE LA CORONA DE ARAGON, per
Valor Balaguer, r86o. 5 vol. me(Dirigir-se a l'Administrada de
1.A PUBLI ia I TAT.)

Una

exposici6
gravats

2.S0

2'50

S ALA PARES
Avul MauTureekl

Llibres nous

"La vida de les alienes" .
MANZONI
"Els prornesos" (3 vol.) . rso
afARTINELL (Cesar)
"La Seu noca de Lleida"
(tela).
25'
MASFERRER I CANTÓ(S.)
"La Joia Catalana" .
MESTRES (Apeaes)
"afargaridó"
z'so
MIALET (Pere)
"Pere Mieles presenta..."
MILLAS-RAURELL (J.)
"La caravana"
4'MINGUEZ (J.)
"Dies verges"
. . • • 4'MUSSET (A. de)
"Les nits"
.. 4'NICOLAU D'OLIVER
''Paiu , sies de :a nostra
hietar.a". . .
a Reeurn de literatura catalana"
"L'ex7anei6 de Catalunya
a la Mediterrània orental'
NIN (A.)
"Les dictadures dele nastres dies"
5,OLLER I RABASSA (J.)
"Quan mataren pels carrers"
3'50
OLLER (Narcis)
"Obres completes" (12 volums)
PERL. C/10 (A.)
"Catalunya sota la Dictadura"
4,DE LA RIBA (E )
"Nacionalisme"
2'POLS I PAGAS
"fnrdi Eraaanals" . . . •
3'RAHOLA (Cl
.
"Els Patos a Catalunya". 3.REPARAZ (G de)
"Catalunya a les mara" . s'ROMA1N ROLLAND
"Ualiatma Gandla", pròleg
de Fr. Muja
ROVIRA I VIRGILI (A.)
"Himen-la de latissia" . .
"¡listada nacional de Catalunya" (6 vos. a 40
pessetes)
240'"Els poatics catalans"
s'"Lciensa de la democracia" 4'"La erial del regun"

EXPOSICIONS D'ART
-u0131P S'IMPON
JI.CINT OLIVE

IN>

• La Revine,
lo magnifica pubtleadd que dirigeix
J. 14. Upes-Picó, acaba de publicar
ele quaderns semestral, corresponents a
nulin l-desembre de 1930, any seta2 de
llar publicace. En parlaren:.

Alb és. en essencia, el que ena
va dir el venerable Ilibreter, i avui,
recordant aquella conversa, ens plau
tornar subre el matear tema de la
crisi del libre per al de ratificar
i refermar la nostra conclusia de
la necessitat d'una propaganda coastant i ben orientada.
Acceptem l'aiirmació del senyor
López que la crisi del libre -parlant dels libres en general- no
existeix, i que n'és una prova la
multiplicació de Ilibreries que fa que
el negad slagi complicat i distabuit, i una altea prova les moltes
transaccions que fan diariament
Mbreters d'ocasi6 i les paredes de
!Pires vela i nous, cada dia mes
nombroses.
Tinguem present, tumbé, el fet
que els autors vells es venen mes
que els autors noma fenomen , per
ultra part, explicable, perque els autors vells han entrat a la categoria
de les cosco consagrades i de tothom conegudes.
I tindrem el problema prescntat
amb dues dades importants: la primera, eile el pablic te afany de
i, la segona, que es Ilegeixen
mes els autors vells que els nous.
La solada. pera, que tos corlee, es
que el públic dirigeixi el seu afany
a llegir els autors novells. ¿I qui
Iba de portar per aquest cani? Indiscuzielement, tots els que altercenen en llibres, editen i llibreters
en primer terme. mitjançant tina bona propaganda.
Si els llihreters seguras:en el dutetera arceic de m anysprear la f,0rnuanda ororrcrtt que els autors miren, no es vendran fins que eiguin
vena o sigui fins que els haga consagrat el ternas. I aixb es una cosa
que en els temps moderns no te
cap .s.intit; és una solueió antieconómica que perjudica autora i Ilibreters.
1,a !ras g a!, del llibreter no ha de
reduir-se a vendre els Ilibres que el
pablic bonament Ii demani, sin6 que
ha de consistir a activar la venda

TOLS 1'01 (L1.)
'Guerra t pau" (4 co l a.)
'El cant del cigne"
TU R GU EN EW
"Pares i fills"
ULLOA (LO
"Cristòfor Colom fou ca-

Aviat tindrä lloc l'exhibida de treballs que anualment realicen els deixebles de gravas artistie de l'Institut Catala de les Arts del Llibre.
Ana) el fi de posar de manitest
cellincia d'aquesta brenca encara trassa
preterida de la producci6 art'stica,
estes una invitada general a tos, els
gravaders d' Espanya pregant-los de
trameire algunes obres pròpies a leste/retarla manifestada, ço que han fet
ja la mejor part d'ells.
L'Institut fatale de les Arts del Ubre prei:a a aquella •Mistes que per
desconeixernent tIc Ilurs adreccs no hagin rebut le corresponent enmunicacid
vulguin donar- se per iniatats i presentir/ Hura produceams a la secretaria de
l'Institut, cerrar de Terral Anea, 6,
baixos, a'. mes aviat ¡amable, de set a
non de la nit. -• e ....-

Secció de Fotografia
Avui, dijous, a lea deu de la nit.
tindra lloc al Centre Exenrsioniste
de Cataamya la conferencia mor:
sual sobre cinematografia &matee
que donarà el sern.,or Josep
tanet, sobre el tema "Cinematogr:
fia documental" i en la qual es pa
jectaran diverses
La Secció de Fotografía invita t&
cineastes amateurs a l'esmentada
conferencia.
Secció d'Arqueología i Història
Avui, dijous, a les set de la tarda.
al Centre Excursionista de Catalunya i organitzada per la Seccia
d'Arqueologia i Història, donara una
crinferencia, illustrada amb proJeccione el senyor Pelegri Casades i
Gramatxes, el qual descabdellar el
tema "Betlem i el Temple de Sa!ornó".
ACRARISailE. LA QUESTIO
VITICOLA I LES SEVES SOLUCIONS
Avui, a les deu de la nit, tindat
lloc a Unió Catalana la conferencia que sobre "eagrarisme. La qaestie vitícola i les ISCVC3 solucione",
donare el senyor Albert Talavera.
President de la 'Federada, de Sindicara Agricores 1 Pagesos de Gtalunya". Les invitacions per a assistir-hi poden recollir-se a les ofiei.
nes de l'entitat, carrer de Clarfe, 24,
entresol. Motu del Sindicats 1 Corporacions Agràries de Catalunya han
promès enviar representaciozta
aquest actea
ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA

CATALANA
Camita Peinen! Pro-Escola
Ramona Gata
La Conüssió Permanent dre Dames de l'A. P. de FE. C. vega a
tots els catalans, especialment a bates les nostres dones, que en aquests
¿lea d'alegria familiar en la qual les
despeses no san regatelades, que es
recordin de la benemerita dama senyora Ramona Guix, que amb la
seva generositat ens Una ocasió de
demostrar la noatra, contribuint amb
el petit donatiu de cada una a aconseguir la realitaacid d'una obra de
cultura femenina tan necessäria al
Postre poble.
La terrera llista de donatius rebar, fa ascendir el total recollit fine
a la data a la quantitat de Lude
pessetes.
Es reculen donatius ala lloca 3tgiients: A. P. de l'E. C., Arco, s,
pral.; Federació Sindical d'Obrero,
Alt de Sant Pere, 1; Club Femeni
1 d'Esports de Barcelona, Pes de
l'Ensenyanea. 1, primer, pr;mera;
Institut de la Dona que Treballa.
Alt de Sant Pere, 1, balar»: afütua
Escolar Blanquerna, Provean., 381.
xalet; Institut Feminal, Vla Laleta.
na, 61, pral.

vis URI N 4RIE1
Doctor leontora
Guarimcat räpid de la Blenorragia
les seves eemplkscems Impotencia
Averías'. Pell. letrita Dlitermia. Vieira d'u a 1 t 5 a 7: obren sie 7 • p.
Clinica Comte del Asalto, a, pral. a.*
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Informació politíca
EL REGIM DE LA
PREMSA
La censura a Madrid

L'OFENSIVA PER A
LES ELECCIONS
DEL MARÇ
EVITAR EL CONTROL DE L'EMPA- El Director general de
DRONAMENT
Ccmerç, en campanya,
a Puigcerdà
Quan s'han fet unes nal:Ens escriu un corresponsal ocasio"LA RABIOSA SINCERITAT
irnputacions que no es DEL
VINENT DEBAT ELECTORAL. — El director general de Copoden sostenir...

Llegim a "El Sol":
"Para contestar a observaciones que
algunos lectores nos dirigen, creemos
conveniente reproducir las instrucciones vigentes de la Censura militar:
"Primera: De todos los artículos,
sueltos, informaciones y noticias, escritats y gráfiques, que pretendan pubiiar remitirán cuatro pruebas, impresas
Els lectora jutjaran fácilment la
con perfecta claridad, a la Oficina de
situació creada pel stnyor Maynes
Censura; si estas no fuesen fácilmenal seu delegas (que ja volia dimitir!)
te legibles serán devueltas al periódico
a la Comissió de secretaris polítics
sin autorizar.
per al control del Cens de població
Segunda: Enviarán igualmente antes
en desautoriczar-lo, afanyós d'atacar
de ser puestos en circulacien un ejemla gestió dels reg dors d'Acció Caplar de cada una de las ediciones que
talana, i sumar-se a la iniciativa del
se publiquen.
Tercera; LAS horas de recepción de I senyor Santamaria, que té un inseres
notor: a que els seus advergaleradas serán de das a siete de "a
saris no vigilia la confecció deis
tarde y de onze de la noche a cuatro
padreas. N'hi haurà prou perquè es
de la madrugada.
Cuarta: No se censurará ninguna lectora puguin jutjar-la amb que
noticia por telefonee y por tanto no aneas reproduint les explicacions
que va donant el dit delegas, seeximirá de la correspondiente respontabilidad la circunstancia de haber sido nyor Ferran Agulló (Pol), secreempleado este medio para la aprobación tari de la Lliga, damunt les pagines
de 'La Veu".
de ale una información.
En una de les últimes edicions
Quinta: Quedan terminantemente
transcriviem les primeres. L'efecte
prohib:dos Tos blancos y machacados, y
tampoco podrän ser sustituidas las ta- que produiren al sen) or Maynés —
no sabem si per les explicacions en
chas por entrefiletes intercalados en su
si. o per la transcripció a les nosJugar.
Sexta: Se admitirá una sola vez la tres columnes, o potser per totes
indicación de que el número ha sido duce coses—es fàcil d'endevinar a
visado por la Censura, lo cual r ió se través de !a carta oberta que Ferran
Agulló adrega— espontàniament, Es
imprimirá en tamal., superior a dos
ciar —al director del seu diari:
*t'alumnas.
"El Padró Municipal. — Senyor
aleptima; Las informaciones censuDirector de "La Veis de Cataluradas que aparezcan sin haberse eiima
nya. — Present.
aedo lo tachado de ellas serán objetó
Dist i ngit amic i company: Cal que
de inmediata sanción.
cornenceu a pensar de substituir-me;
Octava: Asimismo serán motivo de
em faig vell i els vells no servim
ella las noticias inexactas atribuidas al
Gobierno o autoridades y las que ten- per a res. L'altre dia escrivi pie de
gan carácter tendencios'6, aunque hu- fervor i catalanitat un article; "La
Nau" va comentar que jo era un
biesen sido aprobadas por la Censura,
que, por en condición exclusivamente gran humorista; en la c arta a "Pal",
tractant de la Comissió del Padró
militar, no ha de apreciar los matices
Municipal, vaig valer escriure unes
de fndole política
ratlles humoristiques, i LA PUBLICITAT les prengué tan seriosament que va copiar-les. De manera
que ja no sé escriure.. o no
El
"La
saben jutjar-me.
Calle" serà una
La Iletra a "Pol" tenia dos ohjectes principals; aixf ho deia el tito; de la crónica i ho ratificaren deEl senyce Joan Guixer fa avinent . clarac'ons concretes: ex p licar el que
eme el periòdic "La Calle", de rapafou la Comissió delegada i la meya
rició del cual donkern compte, no será intervenció en lestampació d'un
diari, sinó setrnanari.
cartell, contra unes paraules del senyor efassot que varen temblar-me
1 que ell cm fa l'honor
En
provisional insidioses
de dir que no.
Ja estat posat en liibertat proa:Ja releo: ni se escr'ure, ni sé Ilesional el ve{ de Sant Feliu de Liebregir. Altrament, i lora l'afirmació de
Anicet Garcia Poveda, detingut
que vaig expressar al senyor Mayamb mötiu dels darrers successos.
nés la mara decis'd de dimitir si no
es dissol 'a la Cornissió delegada, per
creure que sense autoritat damunt
personal no podio reeixir, perdiverses del
qué creia jo que no tothom complia les obligacions de cerrec i arriEa estas constituida a Olot una en- bo y en ens a mi denúncies de fets no
titat que es dirà Centre Catalanista gane agradables., ja at i a
- y e ro esi que nornis será regionalista.
crivia per a intervenir en la disLa Junta Directiva es compon dels
cussió entre regidors. ni 'a rad del
senyors segiients: andid Agustí, presenyor afaa-nés, el meu poderdant,
sidan; Enric Genaver, vice-president:
que estimo completa, no nccessiMiguel Sacrest Navarro, tresorer; tova que jo l'ajudés,
ni creia com
Manuel Serra, secretare; Frarcesc
crea, que quan d i scute xen els de
Pla, vice-presictent; Frarezesc Prat,
dale. s'hi hagin de tirar els de sota,
Ealdiri Desude, Ramon Casabe. Narsi directement ro els hi demanen.
el, Domenech i Salvador Baborés, voA i.xf, LA PUBLICITAT es va
cal,.
equ'rocar en estampar ei tito! da— La Pelease-16 Renub1icana Snmunt de la mey a !letra, ceno en
Cialista de PErnpordä ha designas el
aeglient Ciimite local: J. Puig Pula- creare que valla ajudar el senyor
Mayres... coro que el senyor Maydes, R. Rovira Bandera, Joartuim Bec, nés
no necessita.
Antoni Cerc, Marian Moncanat i
Moltes gràcies per l'estampació
Ednard Alegre cran a representants
d'aeuesta !letra, i queda scu atent
de Pieneres al Comitè retnarcalt Maafecaiss i m amic i company. — Ferrisa Puiul ä Vida! i J. Peo Calvet
ran Agulló."
— En la dar/era reun i ó del Centre
d'Unió Republicana de Girona foren
proveTts els quatre cerrecs v e ra-ts
la Direetiva. rase reeaigueren en vis
Causa a plenari
senyors Miaue! Farola, Antoni PC.
Ha estas elevada a plenari la causa
rk. Enric Subirachs i Francesa Perenc6.
instruida a Lleida pal cornandant d'i
— La Societat • Tris", de Mataró.
regiment d'infanteria de Navarra seha elegit la Directiva sessient:
nyor Ventura Gercia Tonel contra el
President, A rbert Puig: vire-prriciutailä Daniel Ricard Ortes, procesdent primer, Joan Pir.ycl:
sat pel suposat ¿elide d'insult a brea
sident seas,. Testa Amat; cameteeter.
armada.
joa q u Im Bilbertv; fre,ree,
Olives: vocals: lfart; Frm4erA
Ii Castro: secreta-i, Ca s imir Flaaiaah.
La imita nfreC'ea d el Ce-ree
a
Re-aullkana
("ast i la eei.
Va ln ecledat enn c.: CuMa
reeee.
Llegim:
re ressilent; Presi reset. Ga "lian Par"l'amada d'un exiliat. Abans
ee; vieeenee sident. Fl nie P a v a ;
d'ahir fou detingut a la frontera el
ca',: Tasen Baulurte. Tases, rAY. T. M
jove tarragoní Francesa Soler, exi:lat
P CR5<ir bit:al-iterare
a Franca. En tornar a Catalunya ha
Ermenegild Roure: tre s nrer. Jciaquira
estat agafat i ingressat a la presó
Pica: secretari, 'óseo Ronda
d'acuesta clutat."

suposat diari
publicació setmanal
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mete i política aranzeleria. senyor
Caries Badia Malagrida, este recurrent el districte de Puigcercla preparant-se l'elecció com a futur candidat.
Realitza el vistee arnb un automòbil
del ministeri d'Economia nacional, amb
el seu xofer corresponent i en companyia lacais amb casaques enribetades
de cap a razas.

Dissabte passat, dia 3, arribä en
aquesta vila i visità de nit la sociesat
"Ressorgiment", de carácter exclusivament catalanista, no afiliada a cap
partit polític, per tal de recaptar
l'ajut dels soda, als qua!, dirigí la
paraula. Hom assegura atoe molts associats a "Ressorgiment" adietes als
partits d'esquerra catalana es negaren
a assistir a la reunid. preierint quedar-se al cafè particular installat als
baixes de l'edifici on té el sea doniicili social resmentada entitat catalanista, tot per a demostrar pelesatnent
!lux disconformitat amb les idees del
senyor Badia i negar-se a aludan un
candidat facturat per la "Lliga".
El diumenge dia 4, a la placa Mercada!, i en ple mercat, hom veié l'auto
i els alludits lacais, mölt abillats, a
Ins portes de l'Hotel Monestir, lloc on
el senyor Badia rebe els alcaldes de
Vallfogona, Combreny i d'altres pobles comarcal,, els quals hom diu
hack ea tat cridats pels guardabescbs
i peons caminen de la comarca per
tal de cooperar, tots arnb tots, a l'obra
de recepció triornfal.
Tal és en aquest districte el pressagi de rabiosa siteeritat que ens ofereix per al vinent dehnt electoral la
conxorxa nertnaIi.ea 'liguera.
Entenem que els elements d'esquerra del districte han d'unir-se 1 adoptar l'actitud corres ponent per tal d'evitar aquestes preesains i ceaccione
oficials. que &asarlas la representació
d'un (estriase liberal i dernecrata, per
essència. a un home de dretes, contrastar• ar4 Ci 5 resu l ta', oue
dels altres pelea 'le Catalanes, i ¿' E sme y a tota, ter int compte de l'estat
g eneral
país."

EIs
rime nn velen
fnr de reg,ionalista
Llegim:
"Los partidos menärquicos de Bafcebona han celebrado una interesante
reunión en el Circu'o efonerquico.
Se ha llegado a una perfecta unida
de todas :os elementos tradicionalmente espaeñolistas y menerquicos, Cine
lucharan juntos en las próxmas clec:enes, aceptando la cooperac:ón de
elementos ajenos.
Del pacto quedan excluid -6s los candidatos de la Lla a Regonaiista.
Se dice que se gesticnan ana.'ogos
pactos en las otras tres provincias ca-

ta.anas."

Els preparatius elector:21s a Vilademuls
"Enipordi Federal", de Figueres, in.
servio la segaran informació:
"El proppassat dijous, a les &les de
la tarda, va trair 'loe l'Assernb:ea Comercal convocada a instánciesdels represeraants cralguns palles del districr
te de Vilademuls que, ¿avant dels treballs que porta a tetare el candidat regionalista per aquell districte, creuen
arribada l'hora d'ernprendre 'a campanye davant la possibilitat, per alguna
discutible, que es facin en el termini
assenyalat pel govern les eleccions leaislatives.
Seta la presidencia del nostre company En Manan Pujalä. i ainb assistencia del representant de remontas,
s'obri l'Assemb ea pron; nciant el prosiaent re clar parlament sobre la finalitat de Yace.
Semaidament feu tís de la paraula el
representant de Casteiló. el qual considerä que en preparar-se per a unes
eleccions era coliaborar a l'obra del govern actual. Altrament resmentat representant considerava que no essenthi preents el, representants des pob'es que redirmen foro del nostre partit feia que el, acords que es
prenguessin no podrien tenia l'eficàcia
que seria de desitjar,
Li contestó la presidencia explkant
el criteri sustentas pel Comité comarcal, de conformitat arnb la realitat dels
fets i amb restat embrienari de rorganització republicana en alguns pob'es
que amen al marge de les nostres activitats.
Després de brea discussi6 sacarán
declarar l'Assemblea prou capacitada
per a acordar lanar o no a les cleccions t nornenar el candidat que es aregui mes pertinent
Segaidament s'obra d iscussió sobre
ambdós extrems, i s'iniciaren dos critenis netarnent cielinits entre els d'altres representants, que es declararen
de se tilda di sposats. com a bons republicans i com a veritah'es deekrates, a acceptar el criteri de la majotia sempre i matne la designada recaigués en persona declaradament repdalicana i federal.
Ea parta:atas de les dues persanalitats proposades, En Josep Bordes de la
Cuesta i NE. Isern Dalrnau, propugnaren amh vehemencia i en pro
de llora candidats.
La presidencia declara suficientment
discutida la proposició. Resala elegit
per majoria de vota candidats del par-
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Els articles 1 tole que reproduim en aquesta sedad,
Integres o extractats, són inscrita dnicament a tito!
d'informaci
ó. 1 Ilur aparició a les nostres columnes no
significa que subscriguem els conceptei que hi a6u
tincaos.

El to de "La Veu"
L'órgan realuitalista rccull l'equivocacee des diaria de Barcelona que han
reproclutt, l'un darrera raitre i atribuint-la a "La Veu", una informació
de LA PUBLICITAT —ben innocent,
per cert— relativa a la pasma:6 de la
vacant que deixa a l'Ajuntament En
Puig i Estere. Deapres Somple de cómica majestat per declarar:
"El nostre diari no ha escrit ni
acostuma a publicar notes d'aquest
Es tracta d'una de les informacions
que sovint dóna als seus ,ectors
gan dels republicana catalanistes, la
qua/ dcu haver estat degudanient assessorada pel tinent d'alcaide delegas
d'Estadistica, senyor Massot, a la jur:scacció del qual correspon la interpretaci0 técnica i exacta dc rap icació
del decret, regulant el procediment autoneitic per a designar els regidor'
actuals."
El to d'aquella nota no devia ésser
tan baix quan Iba reproduida Iletra
per !letra tota la premsa de Barcelona. El to de "La Veu", en c alls4 es
ben be aquest, d'una temporada enea,
quan parla dels nostres homes i de
llar gustó i de nosaltres. Ea un to
que no saariem envejar-li; revela una
terrible preocupació de devorar
versan: ens duu involuntinament a
la memdria una afortunada iniatge del
senyor Cambd a propòsit del canibalisme

El Patronat escolar de
Barcelona, jutjat per
"A B C"
'A B C" ha inscrit un article dels
seus, un dels bons, un d'aquells que
els catalana que ataca no agraeixen
mai proa, i que els nostres anace de
la Comissió municipal de Cultura, que
són en aquesta ocasió els catalans atacata acolliran com un premi inunerescut a Ilur gesti6:
"Lo peor del alboroto revolucionarlo es que distrae deplorablemente la
atención nacional sobre cosas efectivamente graves y serias que en España
suceden, y permite maniobrar el anta

patranamo en acecho. Por ejemplo,
la otensiva contra el idioma nacional
en Cataluña. Don Luis Bello, a pesar
de su republicanismo fervoroso y de
su excelente disposición para todas las
manifestaciones amonom,stas, ha escrito en Barcelona, ante la terrible
amenaza contra la escuela: "E3 preciso que el niño salga de :a escuela bien
dispuesto para andar per el mundo.
Aunque no abandone su solar le conviene contar con dos almas, dos lenguas, la suya y la que habla la mayoría clero del Estado y en los paises
de origen essaafiol. No aprendiendo
este segundo idioma auxiliar en la escuela sera dTeil que un campesino 'o
aprenda bien cuando lo necesite. Y

La vacant d'En Puig
i Esteve a l'Ajuntament
" El Correo Catalán" reprodueix la
nos:x-8 informació, publicada am a
aquest mateix titol en una de les darrenca ethcions, i diu que la copia dc
"El N:sedero Universa:e que deia que
la traduia de e La Veu de Catalunva" ,
continuació l'òrgan jaomí afeada:
"Suponemos que el último extremo
es una opinion de quien redactara la
noticia s.n iundamento lógico ni lega:,
va que no acertamos a ver con que
motivo podría saltarse por encima del
Distrito la, buscando en el IV quien
llenara 'a vacante. El real decreto que
estabiecia la elección auto:mi:ice i la
interpretacien que del mismo se realzara para nuestro A) mtainienta, no
permiten supcner que en justicia pan
'.0 darse otra salución que la de reemplazar el conee :- al fallecido sehor Puig
Esteve, eegdo por el Distrito II,
por quien °cepa el primer lugar de
sustitucien en el Distrito II], no hab'eado otras disponibles en ei antedieho d:strito.
Y en la batida de la resolución
del A y ureamiento fiamos, no siende
por tanto menester razonar con mayor
acopio de argumentos, una decisión que
en perfecta lógica es irrebatible."
J11n111n••Miln•

tit federal socialista de l'Empordà l'eloqüent advocat u esioreat propagandista senyor E. Ibero Dalmau.
Arnb unes belles paraules de la presidencia sobre els deures de tots a portar el trieinf a la candidatura que sistetnza els nostres ideals, ja que són
ells per clarmint de rhome, cls que han
cte Ice triomfar."

El Sr. Combe, s'entrevista amb el governador
de Girona
El governador civil de Girona, senyor jinICCCC Alonso, el qual es troba
a Madrid , visitó Cl senyor Gambó, amb
el qual celebrä una extensa conferencia,

Els "legionarios" del
senyor Albhiana
El "Partido Nacionalista Espaeal"
be dirigit un document al cap del Govern protestant que no s'hagi tin; ut en
compte el partit en la preparacid electeral
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esto es una limitación... No he encontrado hasta ahora en Catalufia razones bastante fuertes para convencerme
de que el catalän basta." Es decir, que
con la situación creada, Bello tiene que
implorar que el castellano sea al menos un "segundo idioma auxiliar".
Don Adolfo Marsillach escribía en estas columnas: "Si Dios no lo remedia. ti van las cosas en Cataluña respeto a enseflanza, que dentr o de uc03
años la clase popular, nacida o educada en el principado, no sabrá una

palabra ae castellano, pues lo que ocurre en Barcelona, merced al desintegrado Patronato, pronto ocurrirá en
toda la región. Entonces se podrá hablar con mäs funearnento que ahora
del hecho diferencial,"
Y esto sf que es un problema histórico de mas responsabilidad para el
futuro que /a eseanda'nsa agitación alrededor de la forma de Gobierno. ¿Se
han penetrado bien los españoles de
este intento de destrucción de la uni-

dad espiritual espaflola? ¿Han medid s- i lo que supone esta eliminación del
idioma nacional en la primera ríe las
ciudades espaeolas? Mäs aún; de la
persecurain del idioma de unidad por
el propio Estado español, encargado
hereditar i amente de mantenerlo y conservar el mayor traoro que le ¿ciaron.
Este Patronato a que alude MarsiIlach, y llega a preacunar al senviar
Bello, es tina creación del Estado p ara destruir el esprritu nacional en CataluMa. Tremenda e inconcebible paradoja! En los paises im per ialistas era
el Poder central el que unificaba las
regiones adheridas o sometidas mediante la imposición del idinma y de /a
enseñanza. En España, desunes ¿e tantos siglos de esn lendi.da eivilización
creadora de pueblos, despues de lograr

tina de las t r es o cuatrli cultura, mundiales capaces de exnansidn y universalidad, es el propio Estado sucesor de
los que hicieron so erandeza el encarando de deleaar en 1ns e l ementos de
disociación la facultad de arrancar el
idioma nacional a los Meres de Barcelona. j Es que se quiere pedir el se
paratisrno por Real decreto. la disgreanafe,/ y la anarquía peir Real decreto? Ni la fuerza está en el enemigo.
ni la debilidad en la Ley, ni ello se
aarecia tan refarmss remstattrianales.
Se arregla gobernando simplemente.

Aprovechando de un lado la discordia
barullera y de otro la puja aduladora
de todos los menesterosos de apoyo—
sean los que fueren y pidan alcaldes
de Real orden o distritos cuneros—,
se va a consumar esta catastrofe,
mayor que todas las ruinas morales y
sociales que hubiéramos podido prever.
O, cuando llegue el momento de remediarlo, será a expensas de trágicos re-

medios. Esta debe ser la verdadera
angustia ctrafiola en la hora presente,
la preocupación capital, superior al ccmentarais y a la querella misma. Y
también lo que hace volver los äjos
a las entrailas de toda la tierra espa.
fiola, de Cataiuea o Galicia y de Castilla y Vasconia a Andahtda, invocando uno de esos fuertes y hondos sacadimientos tradicicna'es con que , a falta del genio de la c entinuidad politice, nos ha dotado la Providencia para dominar tantas veces las crisis graves de nuestra vida póblica. Tanto estarnos nosotros contra los republicanos, que en San Sebastián pactaron
con el separetismo para hacer la resolución, como cióntra aquellos monárquicos — si los hubiere — que pre-

tenden defeneer a la Monarquía pactando con el separatismo. Puestas las
CeS23 en ese plano, ya no sabemos que
rePteliac con mayor energía. si Franco
en Bruselas, abarrado con Madi, o et
separatiernei hecho vulpeja con piel
conservadora."

Eleccicns, eleccions!
L'estat de guerra, les garanties
suspeses, la tersura no són cap insoria enient per a fer unes e'eccinns
sinceres". És el senyor Agulló, a
"La Ven", qui ens ho demostra,
i addueix precedents d'alees e'eccions fetes ansia estas de guerra i
que probablement foren tan sinceres
com les que s'anuncien:
"Respecte a l'altra excusa. hom
no sap si l'estat de guerra i la suspensió de garanties seguiran després
de publicar-se el decret de convocatòria, que no pot ajornar-se mis
enllä de la darrera desena d'aquest
mes. L'estat de guerra pos seguir tal
corn avui o modificar-se en tal forma que essent una defensa contra
els delictes de sedició i rebelli6 deixi
tumida (libertas a la propaganda, i
pot reclui r-se la censura de prernsa,
si no s'aixeca totalment, a determinades propagandes que res no innen
a veure arnb les campanyes electorals.
En iatfi es dec'arà l'estat de guerra a Barcelona; s'implantà la ten-
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aura militar de premsa i te celebraren efecdons de diputats a Corta el
24 de febrer.
En aquestes eleccions la candida.
tura de la Lliga obtingué allesoo vote,
i la de coalició republicana 27.000,
la xifra mes alta després de la
de tipos. L'estat de guerra s'aixeca
el 7 d'abril,
L'any tgage el 24 de mere, es torna
a declarar l'estat de guerra; al cap
de dos meso, i mig, el primer de
juny, se celebraren altra vegada
eleccicns de diputats a Corta Obtingai a Barcelona, la Lliga Regionalista 35.000 vota, i e:s radical*
aloco. El clia 5 de julio l se celebraren e/ercicras provincials, seznint
restat de guerra , que no
a'aixecä
fins al 2 de setembre.
En aquest darrer període es resta.
bl i ren parcialment les garanties conatitucionals per tot el que afectava al
dret de reunió durant el període elec.
toral, i el 30 de juny s'aixecä la
rensura arree on hi hacia l'estat de
Pena.

Les albea de vots obtingudes pele
partits extrems diuen clarament que
l'estat de guerra no els és pas contrata: a voltea contribueix a fer más
forta l'oposició al Govern que el
manté . I, en tot cas, permesos els
mítings i 'es conferencies, no pesa
pas gaire damunt el ras electoral si
aquest vol acompanyar el vot amb
desordres i atemptats."
El pinyol de l'anide ¿s entiese
fina'. La perspectiva que als catalanistes no monärquics ens e:ere:ame
les elecc i ons Es terrible— especialment als d'Acció Cata'ana, que nomas som catalanistes en segon terme. /Imag i na el senyor Agulló que
se'l creará ranga perque ell ho digui?
"Par:ant de rabstenció republicana, hom e3 pregunta de seguida:
—sQuina serà l'actitud d'"Acció Catalana", d'"Acci6 Republicana" i dels
altres grupo i grupets del republicanisme de Catalunya si els repub'icans espanyols, amb el, guata estan aliats, acorden l'abstenció? —No
tenim 1r:formuló que ens guii; pera
sf, per criteri propi, podem afirmar
que l'abstenció fóra ion suicidi i la
concurrencia una tralcid als pactes
i a la consciencia republicana, tant
mea que amb l'abstenció ro queda
desemparada. ni mo't menys, l'afirmació catalanista que, sobretet "Acció Catalana". té en segon lloc del
seu programa de partit."

DEL ellUXICIPI
La Sessió th La irer man en 1
EJ dol de l'Ajuntament per la mort d'En Puig i Esteve. -- Una comuni-

cació de la Diputació a l'Ajunhment, a propesit de l'arbitri de sola./z,
provoca un debat interminable
La reunió privada de la Pernioneu, fou ahlr 'larga i podara admetre que labor osa. Fins a les vu't
del vespre no comeneä la sessió pública, sota la presidencia de laicalde accidental senyor Martínez Domingo.
Saprova l'acta de l'anterior.
UN VOT RETROSPECTILT
DEL SENYOR ROCHA
El senyor Rocha diu que C5 faci
constar que, en renucgrar-se a les
seves tasques consistorials, adjunta
el seu vot al deis senyors Massot
i Cali i Redes, que votaren en contra de record de participar en la
subscripaió organitzada a favor de
les víctimes governamentals dels

darrers successos.
LA MORT D'EN PUIG
I ESTEVE
El senyor Massot saixeca el primer per fer l'elogi ianebre del que
fou regidor i gran patr ota, En _lose!, Puig i Estere. Recorda la sera
vida exemplar de patriota i de ciutadä, que en vernr a l'Ajuntriment
defensà d'una manera noble i desinteressada el> interessos de Barcelona.
El senyor efASSOT: La gran
obra d'En Puig s Esteve fou la
cecea 6 de l'admirable Centre de
Dependents. En Puig i Esteve feu
el miracle de reunir tots els dependents de Barcelona, no per interessos materials, SillÓ sota la bandera
del patnotisme i la cultura. En Puig
i Estere, que entronca la seva vida
amb la del Centre, ha hagut de e ure l'època d'humiliacions i vexacions
a qué el sotmeté la Dictadura. Ara,
que semblava arribada l'hora de les
justes reparacions, el nostre company ha hagut de morir sense haver pogut veure el seu Centre redimit. Aquesta circumstänc i a haurà
pesat en el desentlae dequesta vida
que fou tota consagrada al servei
d'un ideal.
El sens or Maynes, en nom deis
reg:onalistes, s'adhereix al sentiment de la Corporació i de la ciutat
per la mort d'En Pu'g i Esteve.
El senyor alAYNES: En Puig i
Esteve cornatava amb immenses
simpaties a tota la ciutat. Tota la
sera actuació fou moguda gairebe
sempre per impulsos frenes del seta
cor. En totes les seres campanyes,
adhue quan feria els adversaris, era
je seva bona fe, en alguns moments
potser excesslva, la que el guaya.
Recordo quan, cm a president del
Centre de Dependents, regale una
bandera catalana a l'Ajuntament. El
discurs que féu Ii \migué ésser Processat 1 perseguit. En Puig i Esleve era un gran patriota, i tots ela
patriotes sabien que actuava amb
desinterés, Hda mort d'una maltea

del cor: no es d'estranyar, perque
era el cor el que mes havia jugat
en tots els acres de la seva vida.
El senyor Pich d'u que. malgrat
tot el que el senyor Puig i Estere
significava en política, no pot (Idear passar el moment per adherir-se
al dol general, i proposa que es
prengu i record de comunicar el condol de l'Ajuntarnent a la familia del
finar.
Ha arribas el torn de parlar .1
senyor Rocha.
El scnyor ROCHA: Encaro que
estéssi mdistanciats en materia política, sobretot pel que fa referencia al concepte de pätria„ cree que
aquest es el moment de silenciar
diferénc'es i sor -se al do!or que ha
causat a tothom la mort del senyor
Puig i Estere.
El senyor 'Martínez Domingo re.
sumeix els parlamento. i diu qUe ea
amb gran emoció que s'assoc i a a les
sentides enrules deis representar':
deis graos consistorials.
El senyor MARTINEZ DOMINGO: Hem perdut un est mat
company, un bon amic. En Puig i
Esteve, borne d'idees dernocratiques,
era un cor obert i generéis. un gran
aniant de Cata'unya. Fati un regidor model; amb la sera tasca, mo.
¿esta i callada. treballa sempre per
la duras, posant l'inter è s pablic Per
damunt del particular. Es amlo una
profunda emoc i 6 que demano que
consti en acta el sentiment ¿e la
Cornissid Permanent.
Aixi s'acord a , per unanimitat
DESPATX OFICIAL
S'acorda que passi a la Delegació
d'Hisenda una comun i cació de la
Cormssi6 Provincial Permanent convidant l'Ajuntament perqui designi
un representant per e formar part
de !a Junta del Patronat de l'Iristitut d'Invcstigacions Econòmiques.
Que passi a Obres Púbiques la
eomunicacid del Patronat de la

cura
el

reuma

porque
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Raailaa de les Flora que ¿emana
que el mercar de flors a l'engres.
que ara té lloc a 1a Rambla a la
matineda, s i gui traelleant a pati
del que fou Hospital de la Santa
Creu.
S'eprova una comunicazió de ''Alcaldia que decreta la jubilació foe.
cosa d'ele:mis funcionaris municipa's.
ORDRE DEL DIA --roo.oco PESSETES DE SUBVENCIÓ A LA
"COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
CAMIONAJE INDUSTRIAL"
Deis dictàmens que hi ha datnunt
la tau/a tomes s'aprova el que fa
referencia a :a concessió de loo.coo
pessetes a la "Compaeia Espaeola
de Camionaje Industrial" perque
pagui seguir realitzant els seas serveis d'hig i ene púb'ica.
La resta de ''ordre del dia s'apova tosa, excepció feta de sis dictämens de Beneficencia. Obres Públi•
ques (Foment i Eixampla) i Ingressos, que queden sobre la tau'a.
S'arroya l'informe de la T an ta de
Capa opnart que. canea e: Reia'
decret del af inistcri de Fornent de!
22 de desembre de 1930. inserit a
"La Gaceta" de Madr d del dia segelent, amb el número 288. que fa
reerénc i a a la intervenció des organismes de l'Estat en la iurisdicció
que en materia de tramvies reconeix
l'Esa:tus municipal als Ajuntaments,
pugui interposar-se el recurs d'abús
de peder, davant la Sa'a corresponent del Tribuna: Suprem. demanant
la r,ullitat.
UNA INTERESSANT PROPOSId'O DEL SENYOR MASSOT
A PROPÓSIT DE LES EXCAVACIONS DE LA PLAÇA
DEL REI
A proposta del senyor Massot
s'aprova que e:3 tècnics municipals
sitie porten a cap :ca obres de Tetonatetecid a la plaea de: Re: de la casa
del Padellas es posin d'acord amb
el director de i' Arxiu Històric de
la Ciutat, a robjecte de reatare; les
°bits en forma que sigui possible
contr tute a la coneixença d'aquell
indrct dcl mont Taber, as actualmcnt Liii han trobat restes arqueolea
gasees del mis gran interès per a la
histar'a de la nostra cintas.
L'ARBITRI DE SOLARS, LA
DIPUTACIO I L'AJUNTAMENT.
UN POC FELIÇ TORNEIG
D'ORATORIA MUNICIPAL
Un decret de la Dictadura obliga
l'Ajuntament a cobrar un arbitri de
la Diputadó provincial, que conejateix en un ion per loo sobre l'arbitrf municipal de solara De manera, que l'Ajuntarnent ha de fe:- de
simple cobrador d'un jaspee destina a la Diputaci4.
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Una vista al Suprem
ES TRACTA DE DESVIAR UNA QUANTITAT
DESTINADA ALS POBRES D'ARENYS DE
MAR
A favor de qui?
Madrid, 14. - Al Tribunal Suprem
l'advocat del Collegi de Barcena seraer Dualde ha impugnat avui una senAbada d'aquella Audiencia per la qual
es declarava malid el testament atorgat
per En Francesc Berma:ce, en el qual
institult hereves dele seus bens a la
Comunitat d Gennants de la Caritat
de Sant Vicents de Paül, d'Arenys de
Mar, congwaci6 que., coto es derno,trä
despréaancrexistelx; Aleshores s'intelpretá la voluntat del testador en el
sentit de Murar l'herencia a les Germanees dele Pobres d'Arenys de Mar.
El Iletrab recorrent es lealmente
per a la impugnaci6 en les sentencies
del Suprern de 26 de setembre de rpo4,
24 de novembre de 1911 i 30 d'abril de
1 930, per les quals es manten el criteri
qef essent clara l'exposicia en el testament, no cap interpretar la voluntat
del testador; i si, drincs, en aquest de
que es tracta, s'institueix hereves les
Germine de la Caritat de Sant Viene de Puli d'Arenys de Mar, a falta d'aquesta instituci6, el testament
nul.
El valor de la paraula is tan conel en el dret que Ehering diu: "In
principio erst verbum". El testament té
una forma precisa. Qué conté? Paranles? Dones a elles cal atenir-se: "la
principio erst untura".
Esta/den el prineipi que es pretén,
podria donar-se el cas que un testadlir
designes corn hereus deis seus béns els
deseendents de Lee de Vega, residen!,
a Madrid, perque, arnb aquests diners,
es dediquin a difundir les obres tals
i tals del citat enginy.
Despees es comprova que a Madrid
no cha cap descendent de Lepe de Vega,
pera, si de Ventura de la Vega. per
exemple, i dio el tribunal: "Dona
aquests són els hereus designats en el
testament; i les obres que s'han de divulgar res de Ventura de la Vega".
Aquel Ea el ces que en: 5cupa. A
Arena.' de Mar no existeix comunitat
de Gerraanes de la Caritas de Sant Vicensa de Pal; i en vista d'això s'acorda traspassar l'herència a les Germanetes deis Pobre de la mateixa loedita

Ha atabla el senyor Dualde ¿ema
ni a la Sala que revoqui la sentencia.
El fiscal s'oposi a la revocació.

Una familia intoxicada
Santandea, 14. - Anit un matrimoni es despertà als crits que donaren
els seta guatee filia teta de poca edat,
a consegrievcia de forts dolor'.
Foren reconeguts per um rnetge, el
qual certificì que estiren intoxicats.
. Una de les nenes morí poca estona
despees.
Els tres altres nena segueixen en
estat greu.
S'ignora si la íntoxicaci6 ha estat
deguda a la mala qualitat de la llet
amb que eren alimentats, o a les emanacieras del earb6.

Temporal a Santander
Santander 14. - Fa un templan:al de
vent, pluja 1 calamarsa.
A la part bala* de la poblaci6 s'acurnala gran qaantitat de calamarsa
els carrera.
Han hagut d'intervenir els bombee s
per desalguar les cates.
Tetes les botigues estan inundades
Serbia que el temporal es general
tota la provincia.

Despatx amb el rel
Madrid, 14. - Ama han despatxat
are.b el rei el president del Comell i
el ministre de Marina.
El primer ha dit, en sortir, als petiodistes que havia sotmes a la signatura regia Mi moviment de genera!s
de brigada, motivat pel passe a la reserva d'alguna d'ella.
Tambe ha airrnat el rei la romhircadc governadors.
El ministre de Marina ha dit que
havla satmes a la aignatura alguna decreta dr personal, que els donaria al

Dispara dos tres centre la
seva dona i la mata
Mita*, 4. - A la matinada passaaa,
davant l'Hótel del Princep d'Asturias,
loa trobada morta una dona elegantmear vestida.
Li foren apreciades duce ferides d'a r .
out de foc al cap.
La policia comenaä immediatenent a
practicar diverses gestione.
Al migdia el grivernador cebé un telegrama del governador de Granada
dient-/i que fe ii havia presentat l'oficial de Correus Francesa Entrena
Gonsiles, el qual digné que havia arribat en autorrabbil procedent de 111
lega, desaires ¿'hacer mort la seva esposa.
Sembla que ele conjuges s'havien
'separat fea algun temps. Anit arriba
Francesa a Màlaga amb el n e0P6zit de
reconciliar-8e amb la sa ya esposa, C6neepet6 Utrera, de 20 &mis.
La 1de:in* era d'una formotor extraordiniria.
El marit ¡ni a cercar-la al seu domicili, 1 sortiren pleaats al carrer.
En arribar al passeig de Pedirte els
esposos discutiren i Francesc es va
tiente tina pistola i engegit dos tres
tontrt la sea d O
- na. Acte teguit ei fin
acepo',

La prepnganda protestant
Ciudad Real, 14.-Al poble rlaalhasnbra, pertanyent al partit de Manzanares. s'han presentas 11115 pastors motestanta anide l'objecte de realitzar paapagarifa.
Els reina s'amo/inaren i sortiren en
defensa de la RelUió catòlica,
Intervingué la policia, i restabll la
normalitat.
Els pastora hagueren de lugir cuitacorrents.

Temporal a Bilbao
Bilbao. 14. - Regna un imponen
temporal a mar.
Els vaixells pegares no han abandonat el port.
Han entrat d'arribada foreosa diversos vapors espanyols i estrangers
per posar-se a labric del trencaones.

Es enviat a Londres un
milió de Mares esterlines
en or. -- Els representants
dels Bancs emissors es
reuniran a Basilea
Madrid, t4. - El governador del
Banc ¿'Espanya ha declaras que el
milid. de Ilinres esterlines en or ha
sortit ja de Madrid cap a Santander,
on seran embarcades en el vapor
"Orbita" cap a Londres.
Ha afegit el senyor Bas que el
18 i lo del rnes actual es reuniran
a Basilea el Consell ¿'Administració
del Banc Internacional de Pagamenta amb ea directors dels princigala Banca d'emissió. El senyor
Bas es proposa sortir divendres a la
init cap a Basilea, arnb l'objecte d'assistir a aquestes reunions en representada del Eanc d'Espanya. Ha
afegit que entenia necessari que la
representació del nostre institut
d'emissió estigues en relaci6 contfnua i cordial arnb els altres Banca
d'emisst6 d'Europa.
Durar.t la sera absència ocupará
la presidencia del Banc d'Espanya
el conseller mas antic .
Santander, 14.- En el corres del
Nord i degudament custodiades en
un vaga especial han arribas diverges caixes de cabals que contenen
un milla de lliures esterlines destinades al Banc de Londres.
Des de l'estada foren traslladades
al moll en un camió-autornabil, sumare custodiades per forces de la
Guärdia civil.
Poe despees queda el tresor embarcat a bord del
"Orbita"
i salpa a les cinc de la tarda cap a
Liverpool.

Els tallers del "Vulcano",
de Barcelona, seran
ampliats
Madrid, 14. - "La Gaceta" d'avui
publica, entre altres, les següents
disposicions:
Dissolent les Juntes Mistes, central i locals, per al proveiment
d'alpe a les bases navais.
Circular disposant que els individua exempts del pagament de
cedula personal abans de so:licitar la
reducció del servei militar tecaptin
de la Diputaei6 el corresponent certificat acreditatiu de la dita exempc'6 i les circumstänries que hi concomen.
Accetlint a la sollicitad presentada per En Josep Maria Maristany,
en norn de la Unió Naval de Llevara,
peraue Ii siguin cedits uns terrenos
a la zona del non de Baraa'onai
per a ampliació dels saliera "El Nuevo Vulcano".
Concedint un aseen, de 500 pesretes a En Josep Santas-nada Alonso, professor d'Educada Física del
Liceu de Girona.
Classificant entre les entitats de
beneficencia particular la instituria
fundada per En Josep Codina Castellví, de Reus.

Coses de futbol
Madrid, 14. - Ahir a la nit es
reuní la Junta Directiva del Real
Madrid, per a tractar de la desastrosa actuació del seu equip a Santander i altres partits recents i adoptar enèrgiques mesures.
Sha imposat una multa del sea
de dues setmanes al jugador García
de la Puerta i d'una setmana al
jugador Olaso. Els jugador, Lau ceno i Eguía foren, a mes apercebuts. Centra el jugador Gurruchaga
no es prengué cap decisió, apreciant la bona voluntat demostrada
en els <farrera partits.
Per últ:m s'acordä reunir tots els
jugadora per fer-los veure la neceesitas que augmentin el seu zel, puix
que la Directiva està disposada, si
cal, a llicenciar-los tots i renunciar
a la seva participació en les cornpeticions a que está inserir el club.

Els de Chinchilla no tenien
presó. Ja tornen a tenir-ne
n'estan molt agraïts

A FRANCA.
Sacha Gultry, oficial de la Legió d'Honor
Paris, /4. -M. Sacha Guitry, celebre autor dremätic, ha estat nomenat oficial de la Legió d'Honor.
- Fabra.

• L'admissió d'or
Paria 14. - El Banc de França,
que fins ara no acceptava altres llengota dar que aquella el tito' dels
quals no fos inferior a 99s millesimes, ha acordat per al successiu acceptar tots eta llengots el titol dels
quals sigui igual o superior a goo
- Fabra.

Un empreatit emes en 1912
per Toquio
París, 14 - La Cambra Civil
d'Acusarla ha dictat sentencia en
l'afer relatiu a l'emprèstit emes en
1912 per la ciutat de Toquio.
La Cambra ha decidit que, corn
que l'emprèstit fou emes en lliures
esterlines, la ciutat de Toquio amura de pagar als portadora d'obligadone o en lliures esterlines o en
francs que representin el valor de
la lliura esterlina. - Fabra.

Antifeixistes condemnats
Paris, 14. - L'Audiència del Sena ha condemnat a tres anys de
pres ó els antifeixistes italiana Trenti
i Ongaro, acusts dlaver disparat
dos treta de revólver en el curs
d'una collisidi que es produi en abril
darrer, contra un grua d'italiana feixistes, dels guata dos resultaren
morta.
Els advocats defensora dels acusats han tractat de demostrar que
la culpabilitat dels seas dienta no
estava establerta del tot.
El Jurat ha donat prirnerament
un veredicto afirmatiu sobre la QUIPS•
ti6 relativa a la temptativa d'assassine. per6 Ira apreciat despee circumstancies atenuante. - Fabra.

La reunió de la Cambra
París, 14. - La mesa de la Cambra elegida ahir començarà a actuar
demä.
Al ccrnençament de la sessió, el
senyor Fernand Bouisson, president,
pronunciará el discurs de consuetud, referent als treballa que han

A L'DIDIA
Suposat atemptat contra
el virrei
Calcuta, 14.- Un tren de viatgers
descarrila entre les estacione de
Rangpur i Shampur, a la línia Eastern Bengel Railway.
Poc després d'aquest accident pasea el tren especial per la mateixa
conduint el virrei. Tot fa creare, dones, que es tracta d'un atemptat.-Fabra.

Incursions dels rebela
Londres, 14.- Comuniquen de
Rangoou al "Tintes" que a la regia
de Tarsancaday els rebela segueixen
fent incursiona cap a diverses poblacions, gerd que tan aviat con'
eón perseguits per les trepes es renieguen e s'escampen.- F:bra.

L'Assetnblea legislativa
Bornbai, /4.- Avui s'ha inauguras a Nova Delhi l'Assemblea legislativa india. - Fauna.

Detinguts en llibertat
Rombai, 14.- L'Alt Tribunal de
Justicia ha acordat que signa/ posats en Iliber:at cent cinquanta-dos
adversaris de la cooperaci
ó, que havien estat sanease illegalment - Falira.

El boicot contra !es mercaderies angleses
Bombea 14.- Els negociants indis
es reuniran dimecres vinent per a
estudiar les mesures encaminades
a fer mas efectiu el boicot contra
les mercadcries ingleses, -Fabra.

Eucarístic
a Rhodes

El Congrés

Ciutat del Valida, estat
fixada la data del 17 de setembre
de 193/ per a la inaugurada del
Congres Eucarístic que tindrä llar
aquest anv a Rhodes, sota la direccia del comitè italia que presideix
monsenyor Bartolomasi.
Ansia acmest motiu s'organitzen
diversos peregrinacions a Rhodes,
primera de les quals es compondrà
de l'itinerari Itälia-Atenes, Rhodes,
Constantinobla i retorn. La segona
peregrinació comprendrä a mes una
visita a Terra Santa.- Fabra.

Diputat socialista que mor
Lyon, 14. Als 69 anys ha mort
el diputas sccialista de la tercera circunscripci6 de Lyon. senyor Etienne
Richeraund. - Fabra.

La comtesa de Noailles,
comanadora de la Legió
d'Honor
París, 14. - La poetessa comtesa
de Noailles ha estat elevada a la dignitat de con-narradora de la Lega') d'HoDar.

Aquesta és la primera vegada que
la dita distincia ea concedeix a una
dona. - ¡cabra.

Epidemia de grip a Lió
Lyon, 14. - Hl ha en aquesta poblada una. epidemia de gala, que acaba freqüentment en bronconeumania.
S'han registrat ja divcrses defuncions.
- Fabra.

Un keportant terratrèmol causa diversos morts 1 ferits
Buenos Aires, 14. - Al N.O. de
l'Argentina i particularment a San
Antonio de los Cobres t'ha sentit
un terratresnol de torta viclencia.
Se sap que han resultat diverses
psrsones martes i ¡mides.
Els danys materials .són de gran
importancia, amx que s'han esfondrat malta edificis a la zona afeatatia pel seisme. - Fabra.

La prova del pèndol
de Foucault
Buenos Aires, 14. - El pronossor Cebo va realitzar amb exit cornpiel sota la cúpula del Congrés, Venpariment del rnevlenent de rotació
de la terca, repetint en tots els seas
diells la prova del pèndol de Foucault.
Van presenciar l'experiment el general lariburu, diversos rn:niatres i
nombrases personalitats argentinas,
que felicitaren el professor Cobo. Fabra.

L'extensió del terratrèmol
Una població destruida
Nova York, 14. - Segons noticies que es reben a aquesta capital,

Mr. Henderson cap a Ginebra
Els ministres anglès i francas Conferencien
Parle, 14. - El ministre ¿'Aleta
Conferències de M. Briand estrangers
britänic, que ha arribas
ami) els ambaixadors
aquesta tarda en aguce& clutat, ha visitat
el
seu
collega francés, senyor
d'Alemanya i Rússia
Londres, r4. - El ministre d'Afers
estrangers, Mr. Henderaon, ha sortit
aquest mati cap a Ginebra. - Fabra.

Paria 14. - 2.f. Briand ha corlerenciat ms-li l'ambaixador alemany, von
Hoesch, í amb l'ambaixador de Rúasia, Degaleveki.-Fabra.

La sortida de Brland
Paris, 14 - M. Briand sortirä demi al mas{ cap a Ginebra, on ha de
representar Franca en les reunions
del Consell de la Societat de Nacions
i de la Comisria d'Esmais europeos.-

El senyor 31ironescu

A ALEMANYA

Els deleaats musulmana
a la Taula Rodona
Londres. 14. - Fas diaris estimen
que la declaració dels delegats matamana teta davant la Conferencia de
la l'aula Rodera conetitue lx un veritable ultimas:un per als indostans.
El "Times" diu que el primer delegat indostä ha adreçat una carta al
set/ C4C5511 01115/.11Mä preposant la
creada d'una Comissió d'arbitratge,
davant la qua! passarien e:3 litigia entre els india de religions incicsthiques
i el; de religió musultnana.-Fahra.

El problema de les minories
lAndres, 14. - Els musulmans, que
constitueixen una de les minorlm Indio, han ananifestat l'exigencia que
es garantitzi, dintre del quadro del
projecte de Canstitució, el problema de
les minories, <Me co ha estar arranjat encara i que compromet l'èxit
earn r iet de la Conferencia de la Taula Redima.
Fa la resala celebrada ama per la
Se u -comissid de minories, ha bes as
de la paraula un represemant musulma. que. en presentar la seva acopodiaaa que aattesta podría posar
fi a la ca ltroveesia existent ca l'actualitat.
Li contestä el rearesentant indi. el
anal, en fer-ho, emprä ten ra conciliador, i deeprés s'acordä suspendre la
reunió perquè es pea, celebrar una
Conferencia hindramustaimana; de lotes maceres. no s'espera que aquesta
nit rugar arribar-se 3 tap acord dearatia. - Fabra.

REBAIXES en Flassades i Edredons
REBAIXES en Llaneria i Panyos
REBAIXES en Franelles 1 Panes
REBAIXES en Catifes i Carpets
REBAIXES en Cobretaules i Portiers
REBAIXES en la secció de Sastreria
REBAIXES en Gi•neres de Punt
REBAIXES en totes les Confeccions d'Hivern

a la regia de Poma (República Argentina), ‚'ha produit una triple
empajó, seguida d'un violent ternatrernol.
Et aclame va destruir quasi per
complet la petita poblada) de Poma,
i entre els ecombealls han resultat
mortes trenta-cinc persones.
Avui s'han sentit sotragades
migues, de Larga intensitat, a la rogil nord-est de l'Argentina.
os sembla que el terminen va revestir mis importancia fou a San
Antonio de los Cobres, on el, habitaras foren Basteas' del Bit per la
violeacía de la sotragada.
Enteros es va produ:r una explooajó veritablement eixordadora, que
va espaordir tota la població. Qttan
la gent fugia cap al camp per salvar-se, bou sorpresa per una pluja
de pedrea, que V2 anar seguida d'un
torrent d'aigua bullente.
Fins ara s'ignora el nombre de
victitnes; nomen se sap que la immensa majoria de les cuca i les collites han quedas destruidea, i que
un gran nombre de capa de bestiar han mort. - Fabra.

LA PP.OXIMA REUNID DEL CONSELL DE LA
SOCIETAT DE NACIONS

Londres, t4. - El president del
Board of Trade, Mr. William Graham, tingut ahir, tarda i nit, diverses
entrevistes amb els reprcsentants de:s
hbrers i deis patrona de les mines del
Sud de Calles.
La conferencia amb els obrero ha
durat fins a la una de la matinada,
sense que hagi estat possible d'arribar
a un acord.
Aquesta tarda es reprendran les negociacions, 1 com sigui que els representants de totes cines parte s6n a
Londres, el Consell de conciliada podrä celebrar una conferencia arnb patrons 1 obrers en era necessari.
Les gestions 4/1 51101t labOTiO339,
pera s'espera ele taider arribar aviat a
un acord. - Fabra.
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A L'AP,GENTINA.

Ginebra, 14. - Ha arribas el senyor
Mironescu 1 ha crmferenciat anide el
senyor Marinkovitx.-Fabra.

EL BA ATO

Els obrers sense feina

e

A ANGLATERRA
Les negociacions pel confilete miner de Gales

PER FINAL DE TEMPORADA

Madrid, 14. - El ministre de Foment va rebre una comidió de Chinchilla, presidida per l'alcalde, que
li va lliurar una placa d'argent ciseliada. contenint el nomenament de
fill predilecte de Chinchilla a favor
del ministre, e= agraiment del noble esmentat al rencor Eirrada, pel
restabliment d'aquella presó central.

Madrid, 14. -- Aquest mall
han recorregut els carrers de
Madrid alguna grupa d'obrera
cense feina, que demanaven
treball en actitud pacifica.

d'ocupar l'atenció de la Cambra durant l'actual reunió.
Es probable que immediatament
s'entauli un debat prop d'una proposició presentada pel senyor Martel Cachin, comunista, invitant el
Govern a adoptar les mesures necessäries perquè els senyors Marty
i Duelos, diputats comunistes, sigui':
posats immediatament en condicions
d'excede els seas mandats.
Corn se sap, el primer dels dita
diputara es troba detingut, i el segen, sobre el qual pesa una condernna, és escapo' de França des de
fa alguna anys.
En aquest debat, que pot qualificar-se de ritual i tradicional, ja Que
es renova al començament de cada
reunió de la Cambra, el Govern,
probablement, deixarà a l'Assemblea en llibertat dacia6 per a apreciar a la seva manera la demanda
dels .comunistes, i no plantejará la
qüestió de confiança.
El Govern te la intenció de milicitar a la Cimbra que celebra d'ara
endavant, vuit sessions a la setmana, consagrant, com ja s'ha dit,
de les tardes a la discussió del projede sobre utillatge nacional, i les
del talad, a la discussiú general del
Pressupost. - Fabra.

DijOus, 15 de gener de 1931

La situació de la Hisenda
Berlín. 14. - El ministre d'Hisenda,
senyor Dietrich, esposé aquest matí
davant la Comissió de pressupostos la
situació de la Hisenda del Reich.
Digué que en el discurs pronunciat
el dia 3 de desembre darrer davant el
Reichstag, evalui el déficit probable
per a l'exercici 1931 CO gao atilions de
marca, deis qua!, 3oo milions COM
conseqüència de les despeses suplementàries a favor dels obrera culparme í
els 600 milions restants per la disminació en aquesta quantitat experimentada pela ingresses f:scals.
Basant-se en els ingressos fiscals d'aquest darrers meso, el miraste adrnet
ara la possibilitat d'un nou augment
del deficit fiscal en roo maiona, de
manera que el déficit total serä de
mil miliorts de marco or com a rniXiMUM.
El dèficit del pressupost extraordinari, que era de 770.000.000 a principia de 1930, quedará reduit a
33 0.000 . 000 al començament de l'any
1931, per la inversió de rernprestit
Krauger.
Les nccessitats de la Tresoreria,
que a fi de mara de 1930 pujaven a
r.6ao.000.00as, mugen a T.780.000.000 a
fi de IllaTÇ de 193!, seran cobertes
per mitjans oedinaris sie bons del Treagr pel credit de transacció concedit
al mes de desembre darrer.
L'essencial is que el pressupost per
a /931 descansa sobre una base sa' obtingut
lida, i aquest resultat abs
grades a importaras reducciones en les
¿espeses 1 a l'autormania concedida a
l'a s segurança contra l'atur forçós.
Els ingresaos fiscal, seran, en s931,
nie 877000a0o menys que els obtingut ! rany Tils3at.
Si la lleugera millnra sobre la qual
es basen les evalumlons per a 1931
ro s'acrusecueix, Es possible cree el
deficit fiscal suplementarl evaluat en
too.ocal000 assoleixi la xifra de 200
a 300.Sno.000 de marca.
Donada la simuló actual, no es pessible eixugar arinest deficit eventual
rnitjanaant augment deis impostos.

Jurledleoló
CAUSA PER SUPOSAT DFLICTE 7' A FORCA ARMADA, EL"-VADA A PLENARI
Ha estat elevada a plenari la
causa seguida a Vilanova i Geltrú
pel tinent del regiment de caçadors
de Treviao, Rafel Galera Díaz, contra el paiaa Manuel Guitarte Estévez, processat pel suposat ¿dicte
d'insult a força armada.
L'APLICACIO DEL DECRET
D'AMNISTIA
S'han aplicat els beneficia del decret d'amnistia Jaume Tió Gil.
EN L'ATRACAMENT A UN
XOFER A L'HOSPITAL DE
SANT PALL HI INTERVE EL
JIJTJAT MILITAR
Inetrueix causa l'autoritat militar
per l'atracament de que fou objete
el xofer Antoni 'Mota Galiän, pela
voltants de l'Hospital de Sant Pau,
fet ocorregut la matinada del dia 3
del mes que som.

(misiva del centrarl i a les sena
repliques violentes.
conseqúencia, a partir del al*
round. Pérez segul boxant preferentment en cos a cos, la qual cosa li val.
ante una merescuda i aplaudidisairra
victòria per punta. Merfni es mosträ
durant tot el combat cm boudor resistent, efieaç can els copa 1 dotat reune
gran valentia.
Barboten entuniastni igualment
tetas admiradora. Quelcom Una mica
d'intintitat al començament del combat
gel cop d'esquerre de Curuneau que
tanta de knock-outs ha produit, Yeadversari de Ros nd va trabar el eral
de la victória fins a rnig segar: round.
Pera a partir de la tercera represa,
Barboteo a'ar.1 introduint amb tanta
facilitar fins la guärdia del negra que
a mesura que e l combat wrancava el
ten dornini
acceutuant.
Boxant excellentrnent amb les
dues mana, pera, mes 1 millor amb
l'esquerra que amb la ¿reta, el ca.
Cali arribä a matiz dammi . de Caruneau un domini absolut, bo
un foc variadfsaim, gri.ciea al qual
a les repliques i contraatacs de Curuneau, el match va mantenir
marcat interès, fins a reecolament
dele deis rounds. Barbotes produí
en el combat d'anit millor impresai6 encara que en el que feu vuit
dies abans amb Francesa Ros. Una
revenja Ros - Barboten ha eidevingut ara quelcom que t'imposa,
imperiosament.
En la resta dele combate de
la vetllada foren obtinguts ele
següents resultats:
Alemany vena 'bailes.
Fabregat venç Blanc.
Sensano venç Baten.
Tota els vencedora ho feral:1
per punta.
CMTIAS

El match Simendé - Bensa

Briand, 1 han celebras tots dos una
entrevista que ha duras una hora.
Com es natural, en vagilies de la reunió de Ginebra, els dos bornes d'Estat han examinat amb l'eaperft mea
amistas el conjunt dels problemes que
interese= a tots dos paitos.-Fabra.

de Franea del pes ploma.
En el match es disputava el titoi de
campió, el qual ha pastar ara a Si.
menda

Petició xinesa

Roth conserva el seu titoi

Ginebra, 1 4.-El Govern Minas, que ja anteriorment havia sollicitat de la Socletat de
Nacions el seu ajut per tal de
restablir els serveis sanitaris a
ins, ha demanat al Comen la
collaboració de dos més dels
seus crganiarrres teonlca.-Fabra.

Copenhaguen, - En un match
ce/ebrat en aquesta capital per al caznpionat d'Europa dels pesos aceitera el
belga Gustan Roth ha vençut als pnots
el danes Hans Holdt. - Fibra.

DARRERA

HORA

DE BARCELONA
BOZA AL "NUEVO INUNDO"
SARBOTEU I PEREZ VENCEREN, RESPECTIVAMENT,
MERINI 1 OURUNEAU
Els do* venoedore reberen
•engloe ovaciona
L'interéa desvetllat per l'anunci
deis dos encontres principal, del
prograxna que es descabdellà anit al
Nuevo Mundo, fou correspost amb
escreix per la tasca que en ells frfinen tls contendents, particularrnent
per Isidre Pérez i Barboten, proclamar, vencedora per punta al final
de les
preses previstes.
Isiclre Pérez, op a aat a Me.ini, realitzi un treball intelligent el qual
valgué unànimes ovaciona tant
el cura del match com en ésser proclamat vencedor. Feia tema& que
l'ex- campió d Catalunya dels pesos
Ileuger no havia escoltat aplaudimems tan xardoroaca Jan ele d'an'a
La dreta amb la qual Merini aconseguí tambar Robert Sanq per quatre segons fou aempre evitada per
Pérez amb tant d'aplom com intelligencia. Emprä el més sovint en
aqueata tasca, que era allò que caria ésser tingut mes en compte en
la !Mita, una collocaci6 precisa. De
seguida que s'inicie/ el combat, Pérez es plaçä fora de rencalç de la
dreta de l'italiA i per mitjä d'entrades ràpides a la mitja d'stäncia, el
colpf de dreta i esquerra a la cara
amb rapidesa i precisió.
Les repliques de Merini seguiren
a l'asee contrari molt contundents,
pera. ni Sane desmaiä ni detail durant tota la Iluita de portar la iniciativa de l'atac. A la quarta represa Pérez ataca insistentment l'eltórnae i es guanyä una ovada, per
la Set'a tenacitat. Perd al round següent, en volee gravar fortuna en
el Inc a distäncia per tal de donar
rnés lluiment al combar, va fallar
el ¡tu intent, degut a la boxa de-

Parts, i. - El boxador Simmende
ha vençut per punta a Bensa, campió

T'ATRIL BAROCLONA
"Lidvame en tus ala.", d'Enrio
de Rosas
Abans d'alear-se el teló, Enrie da
Rosas, autor, protagonista i endegador de l'obra, sorti a fer un petit
parlament en el qual vingué a dir que
"Llévame en tul alas " era un eneatacle que no rolla talle cap transcendencia i que no aapiran Mea que a
divertir una estrena.
Es clar que la pretenda) no ea
gens modesta, encara que ho zemblí.
Apressern-nos, pera, a dir que aconaegueix realitzar-la gairebé completament. L'obra Es gairebé mes que
altea cosa una revista, amb un fil
d'argument que aguanta les diverses
escenes. En conjunt reaulta una mena de cock-tail de momeas sentimentala, de duce d'amor, de tangos.
¿'carenes de cabaret, de batir ' social, etc., etc.
L'espectacle, done", resulta força
variat. Potser per Fuer ben bi del
gust de: palie d'ad' caldria espurgar
una mica la aera part sentimental,
que ens sembla butant empalagosa
i falsa.
La presentada 66 molt ben ateas.
Hi ha decorat molt han rescata, alguns amb molla fantasia. Ela efectes de Ilum ben aervita. El veatnari ben entonat
En fi, la interpeetacid sorpreaant,
gobretot al tenim en comete que la
companyia tao da preparada per a
aquesta mena d'obres. Hl estatl, !urea tan ben entrenats, que poden representar-la tense apuntador. Ultra
el senyor De Rozas, hi ha finges
un exit ben personal la senyora Delfina Fuentes, que ha cantal une tanp t.. G.
gos amb una notable garboaita
INCENDI
Al carrer de Sicilia, número 338,
magatzem de drena de Joan Camps,
ea declari un incendi que dura miaja hora, i los extingit pe's bombera
del Parc, comandats pel senyor Sabadell. Per ara no ea poden precisar els danys soferts. No lat bague
desgracies personals.
CAIGUDA
Melare arranjava 3151 rellotire al Puetig de Gracia. número a, Antoni Tomis Codina, de 41 ama, caigué i es
produi fractura de l'hínner esquerre.
de proobstic reservo, de la qual loa
auxiliar a la Ronda de Sant Pere.

Acaba de publicar-se
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L'AMATELTISME
A ALEMANiA
La Federarib Alemanya de Son

Amateur ce.ebrarà dintre poi: el dese
en:versa:a de la seva tundea.
Correga actralrnent amb mes de 40a
clubs, que etUne:Xen Un% 60.000
paeseiaCe5 de Ilkencia.
vint-ares rraichs internacionals
dispetats des de la fuatlecia,
han vist teje/liar els colon alemanys.
REGGIE MEEN CRISF.I.LE
Parfs.-Al 2 de fehrer. a Mancheeter. tindrä lloc el match entre Griselle, templó de Franea de tras els peReggie Meen, araraes. La dissas,
aotze rounds.
ta:te:a del combe: és

gräfic fortament diafragmat, I
es vea ben rocía acuse esforA
ni fatiga i a un maleta lemps el
p rocurant sernpun
t de
pre que agries( estigui central
dins ei diafragma. la qual cosa
s'oblé facilmeid, ja que

seu nnlural, en visar cerca
la par'. mes neta, que en aquest
cas es ßernpre el centre, :idearfin( que un errcr en cantear el
dmfragma reasi n me Donlels un
des.ximneut (VI ern. n 50 incires,
2 cm. a 100. ele., ele.
Entre els diferente modele
que. en el corriere es troben, ele
mes rerfeeeinnals fina ara són:
el Lyman (americal, el B. S. A.
suistaugleel 1 d'anees modela
diferents
sise i tenacee:os

ma rques.

TENNIS
EL GRAN MATCH INTERNACIONAL
ROT-WEISS -BARCELONA
Ja sOu entre nosaltrea ela notables temnates alemanya del taus' Weisa, de teolonia. Furcia rebuts carulyoaament a la sena arribada a
aquesta ciutat, atnr, a i.riora aziunc,aila, per part dels nostres ciements
tiaiectito, y-alma:as i atic 'nata.
Alar visitaren el local social del
Bareetuna, aprotitai.. la vol per
entrenar-se a les sevcs pistes. Poc
temps aracticaren pera, fou el suricient per a poder-nos ionizar una
idea de la aeva alta guatitas de loc.
Per alece, ens ira:laven/ a creare que
el gran match es presenta sitticil per
al nostres defender&
Els equipa contenderles queden, en
dennitiva, integrats en la mema seguent:
Rot-Weiss: Senyores F. Kuhlmane i E. Nourney, i senyuretes
Hade Krahwinkel
Iringard Rost.
,
letal
Senyore E. Malee
, i P. Stadreu, i senyoretes Marnet i
Torres.
La senyora d'Herb rg, per tro'oar' se indiapos:iae, no podrá prestar el
• seu valuas colina a tan interessant
, competida.
acord urdidas capitans d'equip,
ea forma J de partas que
detallen, a continuaciói
Divendr ,
P5:
Senyureta ost contra senyoreta
Torres; Nourney contra S'atarea
Senyorcta Krahe kel contra seae -treta alarnet: Kuhlmann contra

Tole aguaste dinfragmes F 6n
tA DESFETA DE LEN HARVEY
a base de "clics".
conslruits
MA PRODUIT MALA IMPRESreruPsprn a cada un, en una
SIO A ANGLATERRA
arma de cenó normal. un desEl dehet de Len Harvey, camita viar/len! de la bala en relació
al blanc calcula! en 5 mm.
d'Anglateera del res mitia, al Madiene Sauare Geeden, de Nava York, 30 metra, 2 cm. a 2 O Om. I
eae es tradui en tina acea
3 cm. a ZOO ni.
punta, orasienada ter Veme Donare.
F.,5 n ä demustral que rt.13 del
ha cansar mala imoressita puix e'le diefraerna permal una visid
Len laorvey du'a per a ameen ccenhat
mes nVe precisa i més
'Jets els nrorastics a favor Se%
regatee anide menys fatiga per
Antesta conträria (-arman n
eo que tarea un auganelas obstaculites els penjectes que el
e/vial de preeisia i fa. rier tan'.
guie-en Ans a Noca Vrak. aelacionets
augmentar rscore" del tiraamb el campionat mundial.
d,r que l'usa.
PER
S'INTF.Ra'a-SA
HOM
ICKEY WALI: ER
A Fredelfia rainteeessen per Mic- Enrie Blanco es proposa
key Wanete, e! camele del aran dele donar In velta ai món a
pesos majos. que ha disputa! diversos
afeetunats enerntree arrib bornes de la
bord de 1"'Evalu"
categn.:a pes fort. Una oferta de ele!
MaDieisrSabte, dia 57:
mil aalars estat feta a Jeck Sieipleianco, a propasa del Set/ in.
Senycreva Rast-Nourney contra
key i a Taima Strih'irc per a Un tent, del (mal ja tenen notic.a ele nos- E a. nyoreta Marmet-Sindreu; senyomatch erme Miekey \Vencer a dtsrutres lectora, de donar a; vo ta al món
reta Krahwinkel-Kuillmann contra
ter nel jury raleen al monumental
senyoreta Turres-Maier; Kuhlmanna bead de la seva penta ernbarcació, ha
eetaai d'armella chnat
fet unes deciarat.ons a un collega . Nourney contra alaire-Sindreu; seNATIONAL BOXING ASSO- dicta entre a:tres coses.:
nyoretes Krahwinliel-Rost contra
senyoretes alarnet-Torres.
7ATION I LA CCIM-Saia) DE
Diurnenge., die 13:
Si tot es resol amb la ropidese que
NOVA YORk
j,„s
aa,,,,,er
a
pagera't
Senyo,eta Kreassiakel contra Tore:';;;70. e! niel]
Die-a de Xicaco que !a N. II A.
ne;
laularnann canira
treu,
veem :me mocita en la geal se cen- darrees del tuteara mes.
n.vure ta Rus: centra sene ala ta älar-Las carea sol?
sura la Coirissió Nona Verle aer
net; i\ ur ¡ley contra Malea%
-Amb la meva filleta Eyalu i un
herer derm.eit Mas! SA-m-e'ire del
Els partne senyva, es jugaran
sienificat espcrtista cata,ä. el raga del
titel de templó. La N. II. A. afienta
a cinc sets, i els de senyoretea i
que la clecis:6 novaiarquina es singa- qua! us plic revelar encara.
inixtee, al sala r de tres.
Aquest Ver mata estat met
iar i dubta de la cera el:dc:a.
Con. es veo, el programa de parsan mana els eiae se pallen cfert per
VETLLADA ENTRE CATALANS a acompanyar-rne, pera due sita no Nadie formar-se arab mejor
Per a la setmana entra., el pa. cantean), per a una eacaesie, a'aquesta encert, i per tant, l'omite. de joc per
icee Sporting Club, pesant en cisconatura:esa ee cosa rno:t dificil. Cal pos- a cada dia ofereix el mejor allicient.
en, el pla aaorganheacia que te plan- se:e un tremp especial, forja; a base tant per ala jugadora amara, com
tejat per a l'any actual, caganitza ena
nuata serenitat, velor i tranaigeneia per als aficionats.
gran vettlada amateur, en /a qual el davant les adversitats. A mis, Per a
Esperem, ara, eae el ternos ea
seu equip serä acarat amb el del anar dues perscirees juntes en una empresenti indulgent. i que reacia deR. O. P. de Fe:mime:e en figuren
..iostri una vegada mas els seus
presa en aluestee concliciens ea lamesIr:mes de ciasee que i.an aetentat alsan que ambslues posseeaisin u, carae- ; ame. pel depo. t tenn !zaite fcnt acte
ienes aitys el Campionat •ati Rasseila. ter :non all. No poden existir desconde presencia ala palana que queden
Iluita entre els ceta'ans de l'una
enumerats.
fiantes. enveges, ni diacrepäecies.
raltra banda dels l'reneus, entre els
-I l'Evalu" está en condicions per
desvetllai
gran
aficionats a la baxa
a poder reartrar aqueA cr,:rcr tan coninteres, puix que si l'equip francas- siderable?
AVIACIO
eatelä compta PrIb velamos elemente,
-Es un bol] 1mi:cela
vaixell corteame., sen Narrran (masca.). Fané (gen),
truit expressament per a aquesta :nena
ESCOLA D'AVIACIO BARLubie (ploma), Martine.2 Fermer
tratiessies. Pera per a donar la Voa
Peeinery (welter\ MartInez'LaiiCELONA
:a al 3.eA, sala d'acabar de posar-lo en
-ent (razia) i F: atv-is (fort', ci
Es neceseari faltar el seu
Bequea
per
a pilot, gratuites
del
Palace
üficlal
Carl,
ventee de cottre, cal datar-la de velan.'
San inanitat els individus que
-ing Club. compra aria eliversca -7:ra- nou i recarvi, cal caneiar el
corpazas de Cataienya i d•Espanya, com datge i cal dotar-lo de les provisiont han manifestat desigs d'esser pilota
aviadora: dificultase d'ordre eton6eón el mosca Arias. el plnma !Libre i
necemsaraes. I aiaai és el aue ara tracmic -hi ha que comptar que l'ael welter Macal, a rart d'airees eleto
de
resoldre.
perqui
aer
a
nixa
fan
ments meneo impelieres, coa, san
viada es mait cara- han constituir
falta
d.ners,
poca,
den
mil
peesetes,
Bensma la'as" deis amateurs, Rorneper a alguns obstaele insuperapera justerreent que jo no poeneeixo.
ble, i, en contra la seva voiuntat
"a i Casa's. Aixf és cele. maiarat la
-Aleshoecs?
han hagut d'abando.lar el seu ideal
elasse deis cata'ans del R,s5ellii. no
-Un
trua
ele
persones
salan
intede fer-s.: pilota aviadora.
peedre la coniianea del trearnf,
reses
per
mi
i
pel
rneu
i
ara
aernaa en artuesta °casa.; el lincee paA Fubjeete de donar possibilitats
van
a
°reanime
un
parta
de
ftelbol
ei"a es yeatiä ben defensat per un
a aquests aficionats, e'han cveat en
per
tractar
de
recollie
aquesta
cmantipOen dies, tina diveesitat beque,
e al cual el l'alece no ha eacatimet res Perrilla surti hen preparat per tat facaitar la realitzaci6 de la mesa gratzt'Aes, que és intereesant que el
projertada
excursió.
públic co. egui. Va comenear a doa pader conquerir la vicharia ptr a la
-Ja tenia triscada la ruta?
nar l'exemple l'Escota ti...aviada
naeara
-Fin, a la matar o quelcom menys
Barcclena oferint dues bemies grade la meitat. La meya primera etapa nates a una neia i a un roi que
sera Barcelona - Canäries; despees
pertanyin a alguna entitat espe>rtiva
L'Havana, R:o de Janc:ro. Monteri- de Catalunya. La inscripcia per a
deo. Buenos Aires... Passar l'estret de
ambdues beçUe5, acaba a fi d'aquest
Magallanee cap al Pacific i recarrer mea.
L'EMPRA3f ENT DEL DIAFRAGlotes
les
ales
trbpirrues
d'aqueeta
mar
PRECI:310
DE
TIR
Va seguir l'Excma. Dfputació de
MA EN EL
Despees d'alli estudiare la ruta a seBarcelona. creant una beca d'aquesEla avantatges que per a la
guir. peró, tanrmeteix,
risfrar
ta
mena i clintre de poc en crearä
d'una
preeleió del tir determina
Jaca. Sumatra, Borneo, Ceilan, India diversas mal Despees, el Reial Aeri
:dasera indiscutible el diafragi Japa.
Club de Catalunya n'ha ofert una
tea a les carrebines de preci-Quant temps penseu invertir en per ala seus associats i la naixent
816 calibre 22, en lea arrnee de
aquesta ruta?
aseuciació "ArnMs d'Aeraidrom CaMatch, 1 fina en els matersos
-L7ns sis anys, durant els quals vral
fusits de rhstat, han fet ge- risitar els paisos mes agrestes i iel nades" crea tina beca per als seus
neralaar el seo e.mprament de ales mis descoregudes.
Es d'esperar que aquest 'llichi d'a
fajad que resulta absoluta-Penseu fer quelcom durant la era. aicionats que fins ara no han pogut
Ment precia el seu ús en eles ves0?
ingressar en les filrres de l'aviació
cencursos de tir; per aqueeta
-G,.anyar-me la vida?
activa, taran els esforeas necessaris
ra6 es convenient tre ula Lis a-Com?
per tal d'arribar a obtenir alguna
dars coneguin be les se-;es ca-Eserivint artiele5 sobre el 'neo viat- de les beques abato mencialadi s.
ructufstiques, perque del seu
ge 1 vibre els paises que visiti. acornque ande tant d'altruisme i amor a
bon maneig depAn l'accnsegui- panyats de fotografies. En el mea equi- l'esport, han ofert aquestea emitas'
ment d'altos puntuacions al pat. e va una maquina fotografica i una a qua abato herir, fet referencia.
camp de tir.
de cinema.
El diafragma, com da salud,
-Per quin, periadies i revistes esconsisteix en un Mar, metailie te airea ?
CICLISME
derivable alcitria i en direc-De moment tine sienat un cenal
trepant
petit
un
trarte
amh
una
revista
de
Nova
York
cid amb
RELACIO DE LES PROVES
I una altea de Londres. Ara espero la
;:entre.
SELECCIONABLES PER A
Practicament, per a una vista resoluc:ó d una importam revista esnürmal aqueet trepan! d'es- t'enyeta i de dns peried:ce de Baree'oPARTICIPAR AL CAMPIOna. No cree poder estalviar res. pera
ser dT5 a 3 min. i la distancia
NAT D'ESPANYA
tease, galnynr-me la vida per a mi
de l'ull, de 8 a 12 cm.
La Comt‘,6 Esparta., ae la U V.
per a la nieva filleta.
Es un fel experimental que
E. en la sena darrera reunió acorda
miran% per aquest rural, el (lisa
confeccamar el calendar! de proves senegre de la diana del Mane de
leccionables per • participar al canaCal net
tir es veu una inica mes petit,
picnat d'Espanya. Aquestes san les seper?) molt mes net..
górnts :
de l'excnnionit2
aquest es veu gris o apa8 de mart : Carrera nacZonal, Club
reixen innbres, es que el (La- CENTRE EXCURSIONISTA DE Esportiu
Ayitb. Calatayud
Metre de! trepant la dislän30 i 31 de ma,g: Volta a SantanCATAI -1NYA
eta de l'un estä en COntlider. "El Diario Montañés". Santan.
Demä, divendres, a les deu de la
cions npropiades amb la vista
der.
A, el er• yor jz Maria Gudera
del liradcr.
as de juny: Vo'ta a Los Puertos
continuarä la lectura de fragmente
El disc de forro stifirient en
Madrid.
seu llibre "Carne, d'un eSqUill•
2 em. de diämetre ha d'e,ser del
29 de juny: Carrera internacional
dor". Es referirä principaiment a
nogre exemple reflexus lea excursiona amb esquIs. f tes
Bascongades,
norius.
23 a 26 de jullolz Volta Astáries
l'any 1020 i als Concursos que se
Er. usar el diafragma es pot celebraren a Núria els anys gen Penya Ciclista Gijonesa Gijón.
prescindir perfeelament de ral3i de juliol: Circnit de Gancho, Besal Ir.23.
ea. ja qu'e en mirar pel foral
con atles
La ' ctur anirä atomparyz 'a de
dei diafragma adquireix /a la projecció de fotografiea d'aquella
ti a is d'agnst: Volta al Palo Base.
prbfunditat de l'objecte foto- eme.
"Excelsior". Bilbao.

1

16 d'agost: Carrera Nacional, Cha,
C. Romero-Faura (Valencia).
6 al t3 de seternbre: Vulta a Catalunya. U. E. de Sans.
20 de setembre: Vo'ta a Piqueras.
Club Esportiu Logroño (Logroño).
ti d'octubre: Carrera Nacional.
Madrid.
r• d'octubre, Final del campicnat
d'Espanya. Madrid.
Fou tamhé comideada corn a selec:
eionable la carrera campionat de
Gumnscoa. pendent d'aseenyalament de
la dita palit'ca per coincidir amb la de
la Volta a AstúrZes.
•••
Foren reservadcs amb carácter preferer,1 les dates sollicitarles per a les
segnent% carreres:
de febrer: 11 Campionat de Cräss
Ctcle Pedestre. Slnt Sehastiä.
39 de mara: Tercera i nonentans.
U.29Cd.
: Prova social de 30 quilennetres. C C. Coll-blanch.
12 d'abril Ca.mp osas Provincial de
Girena. SIllort.ng Club Girona.
12 d'abril: Prosea social de so quiltimeres. P Santa Eulália.
3 de mala: Campionat peeya Cklj,
Boeavista Mames&
.
de maja: Eim,natóries camp:'0nat Espaeya darrera moto. Mallorca.
: Final del campionat
t7 dr
d'Esnanya darren mato. Mallorca.
7 de juny: Campienat de Co'l-tdanch
Terma nevencana. C. C Coq-blaneb.
la de juliol: Campional
Vit. Tercera naveneanat Urea C Vic.
le de juro. Carnp:onat de Catalunya U E de Sans.
de itilma: Carnriarat saciat ; lo,
. eal Nriveneans. P P SantaFulalia.
ao d'egos/ : Cimas Alt Llabreant
Cameienat Meraran P. C. Boeavaaa
d'rembret Cuna:arar de Sarria.
Sareia Eetaietiu.
te d'ocitubee. Carrera comarcal. Tercera i nnviereane U. C. Vic.
25 d'octuaeet Prora sneaal e5 quitaSanta Eulana
rla-tres. F
4 de nevembre: 11 Circuit de la DeVena. Carona.
13 de desembre: Campicnet
C. C. Coll-b'anch.

ATI.ETISME
EL CAMPlUNAT DE cATALuNYA DE ableaSs COUSTIZY
Són convotatts sets els corredors
part.cipaars en el Campionat de Catalunya de Cross Ccumry, que es correrä diumeeee vinent. per tal que es
trobin a les den de: mati ai canee del
F. C. Baece:ona (Les Corts), a l'objezte d'eme:per-se en els vestuaris d'acales? club i recollir els dorsals qtie
els corresponen. Als de'egats de's clubs
seas lacilitera una carteasenya perque puguin entrar al terreny de joe.
E5 digne de lloanea la gesta del F.
C. Barcelona en ralear a la diaposició
de !a Federacite eis seas terrenys de
roe de Lcs Corto i Sol de Bata. permetent que l'arrihada deis corredurs
s'efectui al sea camp de Les Corts. i
procuran/ aixl una mejor vivual tal a
aquest important caririonat. Tambó ha
pnitat a dispos:ció des corredora participents cn el Cross de Cataletiya tate
els serveis i dependancies de resalentat
Passen ja de aa el5 torrediirs inserits
al caniaionat. Han presentat les seves
Iiistes els clubs Barcelona. amh 40 corredors; Tagamanent. amb 13 torrednrs. i cha eubs Federa:id d'AlumTres, de l'Esrola del Treball, Laietänia,
de Matara, i diversos independents.
El eirciat que senara de base en el
preae- campionat de Cross estere morcale i handeretca, i a Inés es
cat
mentara nodrit servei de centrols a
l'ea-ah:ate d'evitar eue cls carreelors puguin despistar-se en el MéS minim.

CINEMA
roll, per exernple, que porta els vestits tan be, es dificil per a la mo.
dista pcrque no li agraden i es posa nerviosa de perdre el temps en
es provea. Lillian Roth, d'altra
banda, que surt a la pantalla tan
despreocupada del vestir, es. en la
vida de cada dia molt meticulosa
i tot ha d'estar en el seu punt."
ELS VESTITS VELLS
La vella qüestió de qué fan amb
els magnifica siestita que porten lea
strelles en lea 1>cl-titules, la con'esta la Paramount de la seguent
nancra: "Si a una estrella agrala un vestir i el vol comprar. pos
ier-ho per una suma médica quan
'a peHicula esta acabada. Multe dels
iestits, no obstant, no ea poden
portar pel carm i aleshores eón
.enjats al departament de guarda•
La mcalel del qual par:avene en una
crónica arterior. Vestir d'inspiració
rasas portal per loan Cravvford:
cartutateres a les manea-tes i al plt
de la jaqueta llarga fins als genolls.
Al darrera hi ha un Ilas de caracul
blane

jtjAN TORENA

despatxen !ondeara cense
recirrer, a LIDO CINEMA,
tots els dies, de 3 a 7.

Es

NY: EN ESPAÑOL

LA MODA
EN

Dimarts, dia 20, al Saló Cataiunya

BLANC I NEGRE
I LA FALDILLA LLARGA

ELS DIRECTORS

Miss Putnam, la modista que es.
cull el! vestits per a la mejor para
de les estrelles que vesseixen n'altor,
diu, cm/ventear les medra en geneval: " se que les modes que surten a la pantalla tener, gran influencie al usan; peró eis direatore. tors
els que he trobat, diuen mal de lee
faldilles Baratees, enrampen retad
dr les actrius, per() amh tot jo crec
que encara es portaran durant al.
gun temps en els vestits de nit;
agraden a les dones, encara que la
1113i, part dels bornes aciraa'a que
prefereiain les faldilles curtes. Parlera de la moda a venir. cree que
la influencia gaga contatua i ver,
mentara. as graciosa. cosa que serapre es fa rcerimanar.
Tos sovint em :robo amb difecultats per fe, portar vestits verds
a les acuito: hi ha una sitaersti•
cia que no pue vencer; i no cbstant,
verd fotografia esplandidament.
ningiv que pugui
hi
en veure una acuita a la pantalla,
si li agraden molt els vestite-continua Miss Numere-. Nancy Car-

robes tal com es traben o es remanten per servir per les catres.
A ics extres seas esigela que tinvestits de nit propis; Peca de
vegades es tr0ba una xico,a aomaa
el vestit de le qual r.o es apropiar
i substiminplo per un altre es pot
utaitzar el seu i tothom content."

La pellirula sev'etica pralnhida sis
anys - Exit actual de va Iguarda •

ROSSELLO CINEMA
AVINGUD1
EL

aova, Mary Pickford ht ha introdais un nou pentmat que ha rebut
el nozn de Kzki i sembla que ha fet
furor a la colónia cinematografica.
Es traeta d'una manera de portar
el cabell tallar --cabella curta encara- tirat endarrera i ondular,
mostrant les melles. Els hornea. entre ells Reginald Denny, duien que
es el mas Uemeni que s'ha trobat
Entre les dones, Margaret Livingston l'adopta tot seguir de velare...
HOPE SINCL.AIR

LidoCinema I
Avui, dijous. a les 1-.30
SESSICZAI ESPECIAl-g DZ
CINEMA PER A NE1,8
De I N:gel al Senegai.
11/vacunen\ tili.
-Los senderus del Oeste"

(Cavallinta).

PENT1NAT "KIRI"

Mary Eickford porta a la pantalla
parleda una obra que Norma Talmailge havia dut amb exit a la pantalla muda: "Kiki", le histäria d'una noieta venedora de diaris. Com
que serepre cal fer-hi alguna cosa

1

I

"El aviador" (Dibuixos sonula).
'El Circo, encanto de los
chicos" (CuituraP.
"Lucas, chofer" (Per Clyde

Coorki.
"CRARLOT aventurerc•
(Per Chartie Chaplin)
Butaques, a 1 pesseta

lnfantils
Diumenge vinent, dia 18.
Maliral i primera eessid
Prarimea.

de tarda

OTES ICIOSES

AL

Josg

de
moilCiley .tiidglo
Fadolla sonoro'
1

f. eh

LAJDLON AMOIL,

futbol a les comarnues

Club

"YEDO"

I PIZOWCCN

praduccaM. F7X are esen_eset.-

A SANT POL DE MAR
C. E. San-pedem. 5; 11. E. Vilassar, o
Sart Pol. - FI remetat del parlit jugar el diumenge passat demostra clanment la superioretat ele! Centre d'Esports Santpolene sobre el
seu adversari. Malgrat presentar algun reserva, va saber desfer-se de ;a
derrota.
El pertit va tenir diles parts her
diferente. A la primera, amb motiu
d'haver-se canviat totes les linies
deis lorals. es vele una part fluixa
i acaba amb el reeu'tat d'un gol a
zero En transcarrer el partit. els
locala recobraven pressió, de tan
bana forma, que feren posar el marcador a cmc gols a cap i desconcertaren comp!etament els seus adverSar
Els gols foren mareats per Comes (2), Surroca (2) i Tarrides.
L'arbitre, senyor Rovira, regu'ar
L'equip vencedor s'arrenglerä de la
semient manera; N Serra, Bache.
Estol. Vernes. Cfiera. Vives. L'overes. Comes, Surroca, Tarcides i Domenech.

Cinta es
(LIDO CINEMA)
Presentará
Demä, divendrea, a lcs 27,
en
SESSIO UNICA
Una producen" L.
C E.:
"CRISTALIZACIONES"
Un as-a g de CINEMA PUR:
"VALS DE MEFISTO"
lin flan "avainguerre";
Un film de JEAN V1605 BORIS KACFMAN:
"A PROPOS DE HICE"
Un film de T. KINI:GASA

EN

F UTROL
El

Studi o
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SALO CATALUNYA
Seg4cixen al Sal itiC.atalunya les
projeccions de l'excepetunal film de
lairst National Cinaes "La isla de los
barcos perdidus".
La llegenda de les rrars Sargasso
serveix yergue aquest ens rpostri
tot un aniblerit de nutaDle Jan:asa er
el qual les mes puetiques liegendes de
triar semblen trevbar mes be.la realitat. Virginia Va.li, Soah Beery i
Jasun Robars texetaer, els las de la
mur gant hIsttiria que anima les eseeres daqueet film, que la critica del
clnerua amertca ha sumeeptuat corn
una de les obres de mes gran merit
que s han reaZitzat darrerarnent en el
cinema
'La isla de los barcas perdidos ha
actinsegua al Sabe Cala unya un trionif
tan gran com raerencut.

rill.MatitAILEkillijaabill6111381~41041hOffleilegielg

TIVOLI
Tarda,

WL111,..W.LatM,..11

a les cinc, i nit, a les den

I CrilCer0 rOleillki
131311111101811•111211M1111131:11114131111.11

de

Serge 31. Eisenstein (Sonora)

Femeni i d'Esports
de Barcelona

Diumengr, a les 15 del mata va
temr lloc a la sala d'acres del Centre Excurs onista de Catatuitya
junta general ordinäria del Club
d'Esports, per . renovaFernenl
eZó de cauces de la Directiva.
Aquesta va quedar conetituida en
la forma seguent:
Presidenta, Teresa Torrents (reelecci6): secretaria, Anna Mural:
vice-secretaria, Esperanea Figuereat
tresorera, Trtritat Altabe; compradora, Merei Sagrera; aricar-re, Rosa
Pradest bibliotedria. Franresca Ser.
rulo: vacals: josefina Tort ents, josefina Fieruerela de Cota (reeleee
ció), Elvira Reig i Meret Pastó.

A

nu43, es projectarit en dites sessions

,a gmasia del itegintleinto I
(Seleccite armes)

Es despatIcen lacalitats a Comptadurla, fliensc recgteree
astarmaseeuraasentasearmstammiaczaarairawaellägePfflaeleareleekallaretleiglii

LA PIJIII.ICUTAT
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g

s Ains el 31
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Dijous., 15 de gener de 1931
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poden aprontar
les
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Cap

f P3'r
"
EDREDONS FLASSADES DE LLANA I DE COTO -IL

en tots els artieles de
la present temporada

CATIFES SUETERS VESTITS INTERIORS EN APELFAT SUPERIOR
AMB DESCOMPTES INCREIFILES
En visitar els notres Magatzems, poseu una especial atenció en l'actual LIQUIDACIO DE MITGES. ES EXTRAORDINARIA!!
EIIIIMIXISffligningiumgcs

El moviment

waritim
VAIXELLI3 ENTRATS
Vapor espanyol 'Cabo Orlegal", amb oarrega general, de
Bilbao.
Vapor espanyol "La Guardia", amb eärrega general, de
Seta.
Vapor espanyol "Vilafranca",
hast, de Veranda.
Vapor espanyol 'Rey Jaime I", amb cärrega general i
52 passatgers, de Palma.
Vapor espanyol "Aya Mendr",
amb cärrega general, de Tarragona.
Vapor noruec " Samlane ",
g mb bacallä, d'Iscfjord.
Vapor angles "Pelaço", amb
Otrrega general, d'Anvers.
Vapor italit " Bellenden ",
amb cärrega general de Fiume.
Vapor danès " Britti ", amb
ehrrega general, de Portlaues.
Vapor espanyol "Cabo Toriftana", atnte cärrega general.
Vapor espanyol " Balear ",
amb cärrega general, de Maó.
Vapor espanyol "Betis", amb
càrrega general, de Castelló.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Rey JaiMe I", amb càrrega general,
cap a Palma.
Vaper espanyol "Sac 3", arnb
g ärre g a general, cap a Palma.
Vapor noruec Orm Jarl ".
bmb cärrega general, cap a
València.
Vapor Ralla
Bellenden
amb cärrega general, cap a
;Tarragona.
Vapor espanyol "Cabo Tori-

IESPECTACLES
'4 -g44

Teatre Cata/ Novetats
Is,

Gran Campanyla Cal/siena
Olreco10. Cacera CAPDEVILA

A les C. El meravellds espectacle,
ELIS PASTORETS, de Folcb I Torres, atnll l'arribada deis Scnts Ileis
l'Orient, ene obsegularen els nens
necee. Cuplets per llovellä. Da- 4
¡lelo populars. Sorprenent apoteosi %
A les 10: "TERTULIA CATALA- .
NISTA. L'eolt3s de l'Ars. LO SE-,'''
NYDRETA PORTA EL VOLANT. - 'Ç
Demä. tal ja. nto7.-ram,, de gran
! ', roma: ELS RETRUCS DE L 'AMO R
1 L'ANGNIM BLAIJ. ut, • Forneet ,,
da la Bale:Lusa": LA SENYORYTA
PORTA EL VOLANT. b.dnenge, a
0/4 de 4, ELS PASTORETS, amh
els Reís. A len E: LA SENYORETA
PORTA EL VOLATIT. Nit. a /minen e tze a l'ezre gla &Ir!, Merla Cc- ..
rera: LA CORONA D'ESPINES. Acte ob
ne Coreen per una rnownacla #
i Cobla. Merca Pientada emb ei seu e')
selecte repertod. CENTE CIEN.
Es despatia a Comiceduria.

1

etpo-e-~:4-4-1,4•-.N.4-weez.44-,GRAN TEATRE LICEU
Avui. chjons. 15 de setter. a /es 930
en punt 29.. de propittat I al..,nament
corresponent a dttous. PRIMERA YORTIDA DEL CELEBRE TENOR,

JOSEP RIAVEZ
TERCERA SORTIDA DE LA FAMOSA
SOPRAN HONG...MESA,

MARIA NEMETH
Pecera represemacie cle 1 5pera en
S artes del mestre GiACWZO PIICCINI,

TOSCA
eels crdebres amistes MARIA NEMETIL
JOSEF PJAVEZ, CABLE8 31011E1.1.1.
Mestre director. ANTON NO VOTTO.
Dissabte, Oil. prInacra representació
d'ANDREA Ci4ENIEFL
Es dcspa1xa a Complaiurla.

CARVIS Dr. CAPITA

Per aquesta Comandancia ban
estat autoritzats els Canvia de
'capita dele vapore següents:
. Rey Jaime I", a favor del
-xenyor Pau Bruguera i Bcsch.
'aquesta inscripcid; "Generalife", a favor del senyor Josep
Cardona, de la inscripció d'Eivissa; "Río Mrfio", a favor del
Senyor Francesa Mugarlegui. de
la inscripció de Bilbao, i del
pesquer "Santa Ana". a favor
del senyor Josep I.ope Pasqual,
de la inscripció dTivisea.

BITLLETS

TeC-'..e

C5_7.117'1:1 RM2223.
Conmenyl• IPLA - DAVI
Mut, larda a les 5. Sant/Ca deis Mis
donen: a

Els pastorets a Betlem

Çrrecla, li'gto per Inta
ue'cia, 255 ptes.
omega, 253
• Mamare& 255 Ideo,
Finländia. 23'17 per mo,
Romania, 5 .45 Pe r roo.
Bulgäria, .
P er 100.

Dem), rdt, a 1/4 d't 1. Estrena de la
ccmedla en 3 ad es, d'Alfons honre,

Rifen', 1'05 Id.

Balivians, 220 íd.
Colombiana, gel íd.
Peruans, 25.50 id.
Paraguafs, o'ro tel

CAPSES
DE LUXE
PER A

CASAMENTS e BATEIGS
MEMA CASA

BARGUES

SS - 13ANT PAU - 38

FON DA SIMON

1. on menjareu la millar escudella
I olla. Saló per a banqueta. airarteria, 6, i Vidrieria, la. Tel. t7992

rSir

-rrenT--gr--

tlefUer, 41•11 de Paleatee
Iras, C. BIEGS

BRUC,

FLORS DE "MAR-BELLA"
4-4.26,34+944444446.E.X.3+64ffl

TEATRE GOYA
Gran Companyia de Com dies de Irene López Heredia
Primer actor i director:
Mallan Asquerino
Avui, dijous, tarda, a un
quart de sis. Extraordinaria
/ representació del gran äxit
i; de Molnar, EL CUENTO DEL
LOBO. Nit, a les deu. Primera renresnlaci6 de l'obra
din de Benavente, L 0 3 INTERESES CREADC3. Dernä,
divendres, larda: Los lotero:7,2s creados. Nrl. El cuento
¡del lobo.
1444,4444+944+11.4.1644444«
Compaayia lelca de primer orille en le
qual figura Derusent berftan MARC
REDONDO
As-tut. GIJouo. larda a les 4'30: 1,
LA GUARDIA AMARILLA; 9. EL CANTOR 1141 ARRIERO, Nit a les 9 . 11, 1,
LA 00011010 AMARILLA; 2, EL CANTAR L.EL ARAIERO.

Teatre Català Novetats
Del 23 al 20 gonce
dol
Fans,azittaciona

GUIGNOL DE PARIS

warmacarmarKdammuraamaarax-aaalasZ
-.aaaaaaaasaraw

"Pons les arilstes de Paria, toas vedettes,
pas un sen! petll rdle. Ses decors la
ID/me mise en eseene.

CEmpanyis de trimedia
CARME OSTESA
elljeus, ten 'a I :id,
I

RI

o LA mea DEL F.:F.110

Companyla do Vos'avli JOSEP SANTPERE
1' ile:u-9 acial s 1 elreetül s Jcsep
p:re 1 Alarandro IZolla. Prim ..ra actrlu,
Msria Fortuny
Avul, tarda, a les 5. Popular:
renne °mirras, ULLS CLUCS
,N11, a les 10:
EL TRUC DEL QUAR"a DE BANT

Divendres - ROMEA - Ectren•

EL REI DE LA LLANA

o ELS Toca FtLL8 0te1 FORMIGIJERA
3 Entes L'1*./rons Rauco

TEATRE TALIA
Com PanYle de vodevil, coisectiee 1 sainete
Al cl. dCelto. isrila a les s. ii'extiás;
EL DESIO Dr. LA CARMETA
Din, a 1/1 d'II. ExIt de rlure del
colossal vodevil:

Espectacles hallucinants
Comedies de fou rire
venliedl, 23. - LA CONFDSSION DES
VICLIN., condone. - LEG JARDINS DES
S'JPLICES, drarndlque; C'EST VOUS LA
NOUVELLE, cernlquo.
Dernoneu pregramcs anda les funcions
deis 4 rl:ES a l'ArlininIstradd. Dues
matInees extraordinftries cts d' es 24
I 26. Es ()esparza a Compialurla par
a aquestes Interessants vetnades.

Teatre
-

Català

Novetats

aelleala nit, 'TERTULIO CATALANISTA"

LA SENYORETA
PORTA EL VOLANT
Ea despatarn y ola: Capellarta 0/II,
110.5p:tal, 12, I Ftellotgeria fitullor, De-

vanada de la Pre56, b. Tel. 10413. .•

4ec44.4-eeerpe.at
TEATRE BARCELONA;
I

Companyia argentina de
comèdies Rivera-Do Rosas

+
iAvui, dijous, tarda, a un
quart de sis. La comedia en
! cinc joi nades, de Miguel de
Unamuno,
TODO UPI HOWIFIRE
a un guau d d'unze.
L'espectacle en tres rieles. i
quinze quadros, umb co' mantaris musicals,
LLEVANIE EN TUS ALAS
Tangos argentins. "Cueca"
xilena. - Demà, divendres,
tarda: Amo a una actriz.tia,: Llevara° en tus alas.
i

es44444-1444444-leateceeffl

CIRC BARCELONES
Tel. 13656. Paul, tarda 430. Nit 030:
MIRANO 8110THERS SELVAGGIO [musical " W1LLIF. LEWIS (bailar( excentrIc), CARMELITA SEVILLA
((strella del ball, TERESA MANZANO
(estrella de la caneó/. CORAZON DE
ESPAÑOLA ¡t'estila ce roma let ,. Regina).

TEATRE APOLO
Corspanyla GALA DEI CRISALLE
Primer actor I director: PERE SEGURA
DeMit. dha le. Nit a les 10. Inauguraciú de la temporada: LOS CLAVELES,
Por la seva creadora temlneut tiple
MATILDE VAZQUEZ. Actes lamen 1 segon de LOS GAVILANES, presentara-se
cl nuvell tenor ItICARD 31PYRAL (vedtable esperanr;a de I art ele) I dels
celebradissims cantanls ELENA DA1113/ON 1 JAUME MIRET, 1 Acte de Conred, hIel hitur e ldel" del
ÇliP cutara 1,3 lernas . a calman.,
"AY, AY, AY"

I

"GRANADINAS"

CINEMES

o ELS Tus FILL8 D'EN FORMIGUERA
8 dotes d'Altores Roure

Avul: Cernlea, muda; EL TESTAMENTO NODELKOF, Llaue flald; Dibulzos
sonors; la sumr-produce10 sonora,

CUATRO DE

INFANTERIA

.13•110[111113.7,..,

Avul, larda, sentó de 4 a 8,
repetint-se el programa. • NE a
les 10:
VENECIA
Varletats sOnorcs Tatamount
%Hita Sonora Paramount
Ctmilea sonora, per C/ie.iler Conklln
CON SIND EN EL POLO 8UR
Grandiosa epopela científica
(Es lan l'Ilm Pareumunt)
n••nnn•••n
n•• ••••••••n 6.nelMo•nn•nn•••n••....,1

KURSAAL - PROGRAMA TOTALMENT SONOR

CCVN/Kii
-ree,

Aval: tarda de 4 a 8. I nit a les 10: re oticlarl Foz: LA RUBIA DEL CUENTO, en/ pedid sonara
per Gien Tryon; LA VOLUNTAD DEL MUERTO, cinta de la Universal, totalment parlada
en cananyol, per Antonl Moreno, Lupe Tovar, A. Ce serurota 1 arana calvo.

CAPITOL - PROGRAMA TOTALMENT SONOR

Avul; tarda de 4 a 8 I nIt a les 10: Noticiar/ Foz; LAE TRES HERMANAS, cinta Foz.
parlad.% 1 cantada
Dreser, cern PatrIcola I Eennt Me. Yerma; LAMION DE AMOR, cinta Fox, letalment parlada 1 cantada en esp per Louise
a.:)Yol. Per
Josep Molica 1 Mona Marla.

CATALUNYA - PROGRAMA TOTALMENT SONOR

Avul: tarda de 4 a 8 I nIl a les 10: NOtIclarl FM la emta eGmlca
CON LAS RUB/ASI: GALLARDO Y TRONERA, dibuixos sonors, 1 la cinta (First r i atIonal), ae "Seleccione Chama",010
LA ISLA DE LOS BARCOS PERDIDOS,
per Virginia Vally, Noab Beery 1 Jasson Robards,

PATHE PALACE I EXCELSIOR - CINEMA SONOR

Arte!: des de /es 4'30 1 4'10 de la tarda, respectIvament, programa mist: EL ULTIMO DE LOS: VARGAS.
tinta Foz,
totalment a
prlada en esp any ol, p er Ioana Alcehlz I Corma II ntrignez; la cinta sonora Fox, TOBILLOS DE ORO,
Per Sue
Carol; VIVO O MUERTO, dIbuixos sonora; Noncnal sonor Fox, 1 la cinta muda EN UNA PENSION... per Margot Landa.

GRAN TEATRE COMTAL - CINEMA SONOR

Avul, des de les 8'45 de la tarda, programa miss: SUTIL LA FIECIUCERA ORIENTAL, sonora: ROO. F01; ENTRE
PLATOS Y NOTAS, cómica en matase LA CASO GRANDE (muda). per Lloyd Hugbeo 1 31argaret Livings:0n

IRIS PARK

MONUMENTAL - CINEMA SONOR

AVUI: des de les 343 de la tarda, p rorrama m'en 1:10A MENT/RAS, (11m Paramount, pariat
in espanyol. per
Carme Larrabeitl 1 Fellx ele Pomes, I la cinta mulo, EL LEG IONARIO 67.82, per llana
Slums, mea ,a l'Ir.s: TITTO
SCHIPA 1 Ftevilsta Paramount, I al Monumental: LA CAN CION DE LA NOVIA DE LA LUNA 1A.
NotIclar1 roa.

LIDO CINEMA - ORQUESTRA DOTRES-VILA

Astil, tarda a les 430: Sessid Infantil C)naes. Preu tI nic: 1 pta.: DEL NIGER AL SENEGAL, documental .
LOS
SENDEROS DEL OESTE; EL AVIADOR, clIbuloos sonora; EL CIRCO, ENCANTO DE LOS PISOS, cultur2: LUCAS,
CHOFER. per ClIde Cook; CHARLOT AVENTURERO. 1h 11. a /es CO, CdmiCa; Cultural; el film Pararnount: AMOR SINIESTRO, per Tomes Meighan 1 Evelyn Breca, 1 la cinta Clnaes: CAMAS GEMELAS, per lack Multnill I Doro2y
- Denle, nit: Scsaló St y rdo Canea Es despatsa Le 5 a 7.

CHILE CINEMA
'muelo de St. Joan, tosant Rosselló
Sessió continua des de 214 cle 5
de la tarda, nns a les 13 de la nit.
Notiolarl Fox
LA LOCA FORTUNA
(dibuloos sonoro,
JUGADOR DE GOLF
(ebm1cle). parlada en espanyo/
EL PRECIO DE UN SECO
otalment parlan nl espany0'

Aval: TEMPESTAD EN ASIA, per W. Zuppl

MIRIA
1 nedieerr; F...NTRE DOS FriEGOS (cómica), I cinta cultural.

BOHEMIA - ARGENTINA PEDRO

Astil: la dala Clnaes EL LEGIONARIO 67-82, per Mana Stuwe; el 111m "Pr.linclEe" VICTIMA DE LAS RUBIAS, per°
la comtessa Agnes d'Estberazy; COmica: Cultural.

DIANA - ROYAL . WALKYRIA

Avul: la cinta d-Exclualves Torres": PARIS GIRLS, per Suzy Vernal; la dual 7
PHIICIpe", LA CASA GRANDE.
per Lloyd Muelles 1 Margaret Livingston; Cdrnlea, 1 Cultural.
Ve-7Np, .
-8`,-84)44-111444.344.

ROSSELLO CINEMA
Entro Panela di Cacle I Rambla d• Catalunya. Telefon 70710. •ristl rem• «mor
Avult, nit, a les 10: Essi eveniment oinernatogräSio
ESTRENA

IVAN EL TERRIBLE
pdilcula soviettca
de C1uernator8Dca ALMIRA

144.44-e-S.114441/44.14.4114444
Cine Principal Palaceg
Telefon 11892
g
(Aparall Western Electrice
I Mumenge, sessid matinal CP11 a 1
Bulaquee a 1 pesstia
Sesea) continua des do 9/1 Co 5
de la tarda
DIbuixo• sonoro, Mikey

DIVERSOS 2E-E 2M
"NUEVO MUNDO"
Marque. del Duero, 50
CARNAVAL 1831. - DIssabie 17 gene,
ni:: primer Cels SeeerleS 1 extraordinaris CALLS DE O/U(1E88ES. - 16 re:Motos premie, 15, a les nistresses da
mes elegencla, riquesa t bon fue.; artistie. - Primer preml: Una mesinffloa
TAULA DE MENJADOR &mis lea tarea
correeponente SIS CADIRES.
Segun
premi: Un modern I butonet TOCADOR. Tercer prernl: Un PARAIGUER mis la
g asa Majblloa 1 Runa bleelada. - Tots
850e5IS /nobles, color corin p. Eta al.
tres presas, consistents en objectes
Carl 1 ralo:. Ortginal, artistIc I (astiles
ornament del Sold, mal viot a Barcelona. a carrec de l'acreditada casa Vlada.
de Mataró. Fantiatica IHumlnacld tense
precedente.

er4444~-1“444444144-o
TRIOMF, MARINA 1 NOU
Al Triomf: LA MUCHACHA DEL 1/OLGA (sonora). I TRES DE CABALLERIA
(mera). - Al Marina: LA SOLTERONA
;Sonora) 1 LADRONES isotiors,, per
Stan Laurel 1 01/ver
- Al Nou:
AGUILAS (sOliCce).

ESPORTS

Dipbs11 a Espanya: CANUDA. 27. - BARCEI ONA

."Teke.

vief
Es una veritat comprovada
pels seus efectes concluients, contra

r

PULMONÍA, PALUDISME,
SARAMPIÓ, etc.

ORFEO CATALA

Per a resoldre completament

dIrIrrit pel mestre 3111 LET
Programes 1 localltato: U. M. E , Pa g
de Gracia, a* 54. xsentrl :Sesgó.-arl
de 4 a 7 de la tarda. Conifte . ons capedais per als senyors socIs Ce l'Orfe6
Cata1.1.

les malahies

NO DEIXEU DE PENDRE

de Barcelona

Direcclo artIstica: JOAN MANEN
II Concert: die 17, 3 tarda

Teiles

de Menezes

FESTES DEL RITZ
111 Coneert: dla S1
Emitiste per als socia
InscrIpcions: Casp, 40. edel., de 6 a 8
So la tarda, I t. 31. E., l'asede de
Gracia, u.. 54.
SALO DE

FUNCIO

DEMANIN PROSPECTE EN LES FARMACIB6

DOS PERILLS AMENACEN
IELS' SEUS CABALS 1 LIARES

CASA JOAN

15 de ge,ner

PROTEGIUUS AM.G

Per a rnenjar els 1:Jets típico
catalans i la millor paella

Tarda, a les 4'15

em,

AR9UEs A NT3U

'n••••

(D'INSUPERABLE SEGUPITAT

Funció núm. 79

Alivi
segur per
els dolor.

INTERESSANT
PARTIT
PISTON - BLENNER

contra

SANS, i2 -BARCELONA- TEL:so225

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS
OFERTES DE

/RIGOYEN III

TREBALL

CORREDOR
relacionas amb aren:cates 1 contrae
assoclare amb poc capital a le
me ya bu:Manda establerta. - Ese. astiii.
F.. Relal, o.. le.

Viatjant confeccions

ARRIOLA

de cotó per a senyor, lateressa, anit
clientens a Catalunla. Ulcera 1 Llevan!.
Escrlure detallant Vetee. I pretenstona
a LA FL.BLICITAT, N . 6.000.

*
Nit, a les 10'15

DEMANDES DE

Funció núm. 80

Emplastres

LARRUSCAIN
NAVARRETE
contra
OLAZABAL

Alleock
Marca Agalla

Alivian els dolors al costat.
espatlIa, cintura, congestió
de pit i molts altres ,
cellent per abd6s sexes. 80
anys
De venda a toles les farmacia.

BERRONDO I

***
Detalls per cartells

indicades

SELECTES AUDICIONS DE

Julieta

FRONTO NOVETATS

TIFUS, GRIPPE, BRONCONEUMONiA

Diumenge, a les 5 de la tarda. Concert d'obres del compostior °celta CANTELOUBE (J.). Interprets: MBe. ODETTE RICQUIER, caniatrm solista dele concerta Colonne I easdeiou p , de Parle.
CANTELOUBE, compOlitor 1 plantita

Filharmònica

elf°4444~4+544~4

irtIT 14%.

AFAITEU-VOS AMES FULLES
SON BONES I ECONOMIQUES

Palau Música Catalana

LES

re,

No 118 deixeu EXPLOTAR. Per 50 pessetes podeu adquirir el
MILLOR aparell PATENTAT. Sense elàstics, còmode, eficae i
de durada, amb la maxirna garantia de 30 dies PROVA. Ultima
creació de la CASA VIVES, RAMBLA DEL CENTRE, 52, pral.
Telefon número 22515. - Barcelona.

CONCERTS

(C01únibla sonora)
°LIMPIA
Totalment parlada en espenyol,
per JuilEF CRESPO i M.ARLA ALBA

GRANDIOS PARTIT

LIMPIEZA GENERAL

Olvendree - ROMEA - Estrena

EL REI DE LA LLANA

SPLENDID CINEMA

per a avui, dijous,

ii.11174

EL MOMENT DOLC
El tcatre le cslefacclil “Petrornox",
o 1016 BEL MATEO(

amb Carme Guerrero, Ramon Parada I
Barry Norton. Film totalment parlat en
espanyol.

FANTASMAS EN EL CASTILLO

GRAN

Turquia, 4'29 ptes.
Zitats [Irrita, 967 idem.
Canadi, 9. 50 ídem.

La tornada de l'Orfeó
I l'obra Ilrlca de costums, en 5 acres,
orle/rial cte FRANCESC OLIVA I música
del Mestre JOAN BTA. LA3IBERT,

o ELS TRES FiLLS D'EN FASIMIC11ERA
Es cesiatxa a um.p1a0u.'u.

TEATRE IPOLIORAMA

d'Ernest Vilches
CASCARRABIAS

LL,',1
dljons, a leo 10 de la
INAUGURACIO DE LA TEMPORADA
1 e 3 7
Presentacló de la Companyla
E STREP
L'apropósit en 1 ECie:

EL REI DE LA LLANA

6 53

(Argentins, 2'95 Mera
Uruguais, 6'49 Id.

''›ICOMPANYIA
oi05EP LLIMONA

N11, a 1/4 d'II. El gran eta de Mire,

Anglesos, 4700 Pres.
Italians, 50'70 per ice

Alemanya (Reichsm.arck), 2'30 Id.
Austria (Schilling),
íd.
Txecoslovàquia. 23'oo per too.
Nolandesos, 383 Mes.

h

LA VENA DEL TERRAT

Trancaos 3795 per roo.

Belgues, 134'95 per roo.
Sulssos, 18750 per roo.
Portuguesas, 043 ptes.

Tarda: 430 - NIl. 10: Rev i sta Pararn ount; Oh/ve BroOk en
EL CRIMEN PERFECTO; SI NO TENEMOS BANANAS; Btogratla I enterrament
del itarlseet Joffre; gran calI

s.e

FEMINA - PROGRAMA TOTALMENT SONOR

Aval: tarda de 4 a a I nIt a les 10: REVISTA INFANTIL, tecnicotort DE FRENTE MAR.
CHENI, totalment parlad' en espanyol, per Buster keaton, Conxita Montenegro I rromuda TiraCIO.

-

TEATRE VICTORIA

G y an Teatre EGpanyt-,1

SUR 1 TORRA V"'

JL

+ee4#443-6.244.44444 4 .-,
TIVOLI - PROGRAMA TOTALMENT SONDA

Avul: tarda a les 5 I n11 a les 10: MICKEI MAQUINISTA, tlibuixos d'Ese/L:1111ms Ferrer I
Slip;
LA NOVIA DEL REGIMIENTO ("Seleccione Clnaes"); Noticlari Fax Mariscal Joffre; la grandiosa
cinta masa d'Eielnsteln. EL CRUCERO POTEMKIN.
Ea facIllteu aurlculars especials.

CINEMA PARIS

•

IS1 l_tre

TEA TRES

nana", amb cärrega general,
cap a Marsella.

Vapor espe.nycl " Balear
amb cärrega general, cap a
Maó.
Vapor eSpanyol "111.,anue1a C.
de R.", amb càrrega general,
tap a Cartagena.

ell=121

laatruccions amb cada emplaste,.

ii

agente 1

stiosnua:

URIACH 1 C S. A. • Barcelona
PIEMMAImEsEF--anagmBEEimul

TREBALL

S'OFEREIX
llores, JOV0 de 23 anys, amb cultura,
per a despatz particular o de metge.
advocal. etc., etc. - Esedure a LA PUBLICITA1, th e 4787.
a

E

N DES

Viatjants - Caixes per a
,talge 1 motete: Mole I Nelarcle, 9.
Sans.
Telefon 21493.

MERSOS
MALALTIES DE LA

PELL
ji lea o l'Inertes. Detectei desuelo dalos 1

liactloterApla. Meterme% Or. Parre pl.
joen. Rambla da Canalelea. 11 (eacali
de la Sastrerla).

LE S
ült RUPIA
31teid3

DORMITORIS,
MENJADORS,
REBEDORS, etc.

Pisos complets
des de 1000 ptee.
Facilitat de pagament
a preus al comptat

CARNE, 14
(tocant a les Rambles)

