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Eis departaments catalans
La delimiteció deis nous deäl.arriba a prevaler, com sembla, el pensament d'establir una partamento catalana ha do 1- crdisrisie territorial de la Cata- ee despres de licsta la delimitació
liti4xm autónoma en departaments comarcal administrativa, puls
poWice-administratius, subdivi- que han d'estar constiluits per
dits a llur torn en comarques ad- agrupaments de con/arquea entemilisiratives. quedara plantejat res. Peró el nombre i els tramis
tot seguit el problema del nom- generals o fisonmnia. dignem-ho
bre i els límite deis departa- així, dels departaments haurien
mento. La simple transformad() d'esser ja estudiats i, si fos posde lee aetuals províncies en de- sible, fixats per endavant.
La Ponencia ile la Divieid terparfaments catalana. no .'ß de
cap nianera ciesitjable. ni tan ritorial. en prineipi. ha recenesolament com a soluciO provisio- gut la conveniencia de donar
nal. És evident, peró, que les realitat legal 1 administrativa a
guatee provincies en part respo- les guatee Catalunyes: de l'est,
nea
/Ila realitat geogràfica. his- del centre, de l'oest i del sud.
Partint d'aquesta divisió en
tór .a i económica deis guatee
sec . ;re oriental. central. occiden- guatee termes, ens trobem al'
tal :i meridional. A aquesta rea- un primer problema: el do BarlitAt respongueren ja, amb ma- celona. Si la eapital catalana
jo-, l o menor eneert, la divisió en quedéis englobada dins la Cata"jalees - , del temps de Jaume II, limya central. aquest departai la divisió en departaments. del ment tindria un nombre d'haliiteinnea de la dominad() napoleo- tants inolt superior al dels nitres departaments entalans, cene
desa t,any 1812).
liees -juntes" medievals foren ara la provincia de Baredona
qudire, com les actuals procín- excedeix a les altres tres provindes?: tenien les mateixes capita- ejes del vell Principal. Pol dit
litaks — arnb l'excepció de la titolill i per alguna altres, ea pre".luilta” del sud, la capiteiitat ferible que la nestra neerópoli,
de ;la qual era Tortosa —. i al amb le.s pliblavions del SPI1
evallavant de earlaseuna hi hacia ennetitueivi un departament a
un -sobrejunter". Pere en llar Parta HO é5 (10 ereure que un tal
fungeionaraent, aquieta organie- desdoblament xeitu. amb cap °bimes. eren una imitad() dels que t:releo Tindrítirn ja així cinc deambl et mateix nom havien estat partsment.s,
altre problema que es planinetituits a Arenó en ei segle .,'XIII. i per ai.vb no arrelarei teia 4; el de la Catalunya
a ettalunya i hagueren d'eseer dental, i. Ha de erial-se un deabogte pel comte-rei. Des d'ales- partament que eorrespougui. eit
lumias fins a la pèrdua de les len principals línies, a l'artual
lliltais catalanes, no iii liagui:i provincie de Lleida_ tan aliaren tia divisid administrativa del ga.eada de sud a nord i tan
1'r4lcipat altres eauvis sind et:‘, diferent en les seves diles parca
d e es carincions en el nombre i merid5onal 5 septentrional? La
napoleònics. que wiutimede les vegueries i sotave t rice. la históe:a de les quals va Leida amb les ;erres dei Reir
esta :força relacionada amb la :le Ebro. In, era tan cara la
- lee keamarquee tradicional-i. El Posterior arria/cid de ia proviaotia
deciet de Nova Planta dividí la del 122 i e!. 1833. No ós que
a 74,
_ ('as Mitre retsthda en dotze ur- sieui recomanable a: Ti'
gen lenta. leaueilts quas : toa; per per mine da banda. e l departament del lei 12; peK, ra(...)ma:
r A itpament le lee veles vegueri,..s i sotes-e g uedea. Carlea 111 atable d'aliar a la creació d'un
ae fer una divisió de l'Festat al; ce ddiartement. que podríem
esn vol en provinclee. per; na anornenar pirenene, i que natalprendr'.a 15 rall d'Aran. el Paarr
a realitzar-is.
..
r sima>,¿ii : les divisH e. pro- Ilars,
nasser la ('er.vis:. ale :me del territerl cat:.la dir';' i
13e.g ailS. i qui
val! a» Ribes.
ir. -is i9 ,.*Rearn franeeseas a
pr . eireisi del segle XIX. Nepe- Mesc:;;, a i'ent. la zona pirel ed..en l'any 1812, dividí Cata- nenes cata'ena entraria dins la
liarla, anexionada a Franca, en Catelnnya oriental, que pel dequaida d e partament, el del Ter. rmis no ealciria ene fes molt diel aei Montserrat, el de le. Do- ferent de l'a • dnal provincia de
..
que ' de [libre i el del Sgre, Ctir:ma. La car i ta! del d e parl aanal les capitals rese e etives a ment pirenene hauria d'eseer
ent
, set-tibia indiscutible—la
'
Cama. . Barcelona. T.,:eida i Puige er21. La vall Nearan, en es par- S'en diUrgell.
l'U g itIT problema, encara: el
la el gasee, i que ja fou objeet.i.
en - temps an t ire, de qiietrtione de la ('0151 tina central, sin eap
en e ret Caraluw-a i Frenes. fou 2,'Iingués d dit 'ir asse ra r-n e
/le:grade ei d e paesameni fra p Pcceelona i la :-eva rodalie. ;No
-de !' Alt Garniiii. La ilife--se sena titilee de tler-ne dos &parr ,„ h mea notable düepiesta di- tantents! Quetterie aisi r12.".4 provi .r e apeete e la divisió priave. /x.reictia t el nombre ti 'hahilants
ojal posterior, i ls la formada del deis departaments no baree'.0d tement ninm e nc, anomenat hiaa. 1 .serla mes neil de resoldei ,Segre. mentre que Lleida va dre la nilestió de la enpitnlitat
enei) sa en ei o.ttotor de l'Ebre en aqiu-sta part i . entral del teri am.rei:: erlgida en capital. iinf..s ritori eata13, molt relacionad:1
9 pe, 2 de la l'atalunya de l'Oeste en/1 la melie'enil : . Les O0.112a e{ ques centra:e podrien agrude fla Catalenya del Sud.
lornplint les disposicions de la lindes aisí: a 1'erst. Cardener.
',anea ( enen d ()den!). i potieir
C oretitmee de Chdie. de It'any
181e. les Corte del . . ii/M g li8/2 Bala L i ehreee ; Inane
i 18144 a p rovaren una divisió de de Vie. Valles i Atare:inri. Sobre
1 'fil st esparyel en provtneien, l'últim punt au, tine encara rep
pere lle. qua! Catalunea era divilema. Ele estudia i
did win tres provincias: dues de quostes que actualment realista
InaViines (capitals. Bereelona i le Ponencia suhministraran eleTi, rmigenal i una d'interim. (ce- ments de jucliei per a rescoldos,
p't - i i, Sin il 'T_Irge11). Fr'rean VII, amb- les m'eximes probabilitats
en retablir 1 'abi-olte isme en 1814, 'd'entren aquest problema i els
anitIlh PIR acords del nerl,le eltrea preldemes reiatius a la
c e nd it eeienal, i en lloc d'eseer
territarial de le Cataapl )(vida la divisió en provinatahoina, que ben aviar
e:ea, s'anii a la reorganitzadó veurem amb els nostres ufls i
deis. eorregiments. En el segon saludarern amh els neg ree corla
perhle co nstitucional fou estaA. ROVIRA I VIREILT
Mento; una diciaiil en provfneiee.
i entiel e squarterat el territori
eateigia en les de Bareelona, Terrampas
' . Lleida i Girona (anv L'aparició d'un vampir ti
aterrades les dones
1821 ; tenia p artidario la crea.ció . d'una cinquena provincia
Varsòvia, 2. — De§ de fa alguna
catalana, amb la capital a Seu
d'Urgen, per?) no ion acceptada dics que les avtoritats estan nrolt me&mesita d e manda. Re n aviat ocupades a conseqüencia d'has-es - se
6'on111.3nsh la Conatituci6 de registrat diversas atar, contra dones
joves, portms a cap per un desconerally. 1820. i Catalunya torn a gut a la regió de Beuthen.
Ja evisió ea eorregiments. fins
Totes !es agredides han resultat feque ten reial decret del 1833 dis- rides a pum :ab:des. i dues delle, tro.
hades
en greu cstat.
posä.11a divisió de l'Estat en 49
La impressió produida per aquests
p resencies, de les quals 4 corfets
és
molt gran, i són molt poques
repelen a Catalunya i eren les
les dones que s'atreveixen a sortir soinateirtee del 1822.
les de oa3a seca quan arrita. a nit. —
Fabra.
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La qüestió de les plantilles, dels nomenaments
i ascensos de personal
Corn és atès el dret de control dels diputats
de l'oposició

Quan ja no siguis més, catear, any mefinorable,
ab hornee, al tutor, amb ton caliu
Icolgat,
faräs un gran senyal de foc instoDable
a cada non tió de Ilibertar.

Una carta del senyor Jaume Bofill al President
de la Generalitat
Ahir al vespre fou circuiada

la Genera q tnt, ¡la ndrcrat al Prcsident tic la Gencralitnt e
lIonorablo senyor President
de la Generatitat de Catalunya.
11o:u:rabie senyor:
D'enc. il que. en visitar-vos amb
el seo:ver Albee! Bastardea el 24
de novenibre, ens -7:l ren saber que
el vostre criteri personal era —
com el nostre que us acabàvem
d'expo,:ar -- que l'os convocada
l'Assemblen da la Diputa.ció provisional, vaig ereure que era tul
den la; la minorin ‚tat ala ttltea
republicana preparar-nes pe r
durl)i la p ostra eollaboraeie.
gairebe totaiment de les
dades (pie ene caben, ja que el
(lovern provisional no sol publiear-ne ii i ens n'havia conrunicat
pnrI . ,.fflarmen! als Dipidats.vaig
acudir a einnienemnenie sie
seutbre n1 de,patx oficial de!
senyor Vega i Meted) i Ii vaig
deinatiar. eme a secreter*, gene.
ral eue &: de la Generalitnt,
que de momee, can a més ejesneniaIs. so m'aendlren.
Pote die despr(ss. ami) auca
!letra d'aquel] senyor data 9 de
desembre. rabia. amb altres dadas públiques, la collecci(' comp leta dele set reimeros del 1)111dels quals
havia rebat oportanament
els des primera, i un exernplar
retires del preenpost tic l'any
1931 de l'extingida Dipmeeie
Provincial de Barcelona. Pea
despre.s rebia els pressuposto.s,
impresos. de 1921. de les abres
extingides Dinutacions previoeatalanes.
111 que no vaig rebre force
le.s dades in ?2dites que hada demanat. aixi) es: a) reinció da
cidt

transferencles acordadas poi
Cons e ll provincial i. en general.
tol ei que feia referencia a la
del pressnuost. :deshorca vigent. de 1931. esto tla
ara, principals consignacions esmemailie s i) no eernereades, etc.;
i plantillas del rier4onal —
pothie i whninistra,tiu —i nornemeuents i ascensos, posteriores
tare-, del persenat
lt
de plantilla. con) del temporer
i Cte l'eventnal. astil, el respc1Ctlino ritnuß, sous 1 gratificacions,
( ' firmes en atan ase-ignota f folien; que realitzen.
Va l, a di* mie, en dernanar les
(jades s o :or aeeretari general. aquest senyor ;ia m'advertí 9I/P, quent a aquestes, Medites. ist, podria faeiliter-me-les
amao consultai a ho abans a la
Presidencia.
Sortesament. ainl, motin d'una
excursiö oficial a Sitges. veig tenir avinentesa— era et 20 de
desembre— . de poder complanentar-veia tina estena. honorable
eseryor Preident, i de fer-cos
saber lee meves gestiona a Seorei Huir resultat infruef uds.
Vis em responguerea rfipidanient que ja l'avíen donat ordre
a Secretaria que cm fossin servides totes lea chicles que jo tenia
den:anadea i totes les que pogu(s
demener.
Malgrat les vostres (Jedrea,
medgrat, amb iletra del 2;1 al menn -ar setretati, haver insistit
la nieva petició que qualificava

d'urgent pOr eiser molt pAsime, segons havia manifestat el
menyor President, la reunió de
l'Asserublen, fine al die de Nadal
no vaig relea , par! de les dades a). o sigui tina nieta n le
transferencies fina a 30 ele nevembre. En les ratlles acompiin.vateries —data 24 --el senyar
secretari tenia l'aina.bililat de
dir-me n. ne tn'envinva part de
dades que Ii hacia demanat
"a reserva de trametre-li les que
falten alai' que eetiguin Ilestes".

Els RR. PP. Benedictins i la casa Joan
Fonolleda Serra fan avinent a Ilurs
amics que no és legitim licor de Montserrat tot el que s'intenti vendre amb
altre nom que el de
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A L'.4NT QUE FINA

Malauradament. es reuní l'Assemblea el dia 30 i no hacia jo
reistet encara les notes de personal 1 /a resta de les dades demanades ami) tnnta d'anticipecid. L'única •doeumentac;i6 que
r egaterem tenir els diputes catalenistes republicana per a discutir el projeete cle pressiipootes
!aren una nota de transferencica fins al 30 de novembrc. sonne
cap especificad(' ni justifieant,
i un exemplar de les modificacions que introdnia el Gevern
en el pressupost de 1931 en proposar-ne la prórroga per a 193'2.
En seesie vaig reiterar la peticid. i el senyor vice-president
del Consell reiterà la promesa
de facilitar-me totes les titules
demanades. Vaig protestar del
retarde i el eeryor cice-nresident del Govern s'excusa. en les
burocràtiques. No veig
cometre en aquell miement la inilisereei6" de mirar la cara cine
devia fer el senyor secreteri
general en escoltar anuelles paranles, porque em eomeneaca
semblar que aquelles dilbelons
eren Inés aviat polítiques que administratives.
Vexat d'acluesta aninnala oltstinació de clandestinitat, l'endemà. ata 31. vag escriure al senyor Vega March la lletra seetiient: 'Seny.or seeretari general 1 reertingit Idta
de Nadal vaig rebre part d les
dades que li tine demanades des
:le primers de mes i l'amable
Retira de V. en la qual en/ mani(esteva que em serien trameses
les que faltaven així que estiguesain Ileetes. Abir se eelebrii
ist seesió de pressupastos i encara
no he sehnt la resta d'aquePts
dados. aleó es, la resta—no ticmesa el clia de Nadal —de les
transferències adenia des encucu y i absolutament res de la
tiesta de netuenaments i d'aseenses de peleona' de plantilla 1 de
personal temporer (mema selle
tatiquers.„) acordats pel Cenad
de la Generalitat durant anneet
any. En renova eal la sede)
da'ahir la petieifi d'in:neme dadas, era bou ratificada la p rorutenea de facilitar-me-les cale em
feu el senyor Peesident el da 20,
a Sitiara. En protestar de na
lsstscr -ma-lgs faci4tiodes encara, el
aeenype viro-president del Con-,
selIsjexenetl en le lentita& administraetyives. 1 perfeettunemt
‚inc les dades de perenne] peden
(aeer aplieacles—a base de les
ni,naincs, etc.— rapidíssiuutmesgt.
Malgrat alxli, eneara no les -bine.
JO ii prego pie, complint lee
ordres que el senyor Presideut
va donar. em siguin trames:es intmediatament 5 en tot esa que V.
esa contesti per eserit el ludri
del retard i por a quin dia
podré refiar de tenir-les. Perdeni la insistencia, M;23 que
excusable", etc.
El mateix dia 31, vaig rebro
del senyor see.retari general
aquesta resposta: "Contestant
seca amable d'emú en la (piel
insisteiv a demanar-me algunos
dades relatives a personal i &tes asarinples, beig de dir-li
Orts, he pase a coneiszernent del
avnyor eonseltir de Csavernfati nn
neva demanda, i m'ha dit que
ja (en donarà les orares ()portafree." 1 avni mateix, pum ja tenia
rednetada apuesta lletra.
rebrula ena del conseller de (lovernachl, senyor Terradelles, que
din alai: "El semyor 'Vega, secretari general d lnitnesta CON,raNtat. m'informa que us lis

comunicat, en contestad() a a
costra lletra de 31 de dese/abre
propoas-sat, que la paesarii.
conseller de novernaci(i. El veatre desig de rehre una nieta del
personal de les oficines d'aquesta
Corporació serit notmés al Consell en la reunió de dilluns vi -

JOSEP CARNER

a

L'homenatge
Nicolau d'Olwer

.La iniciativa (raques f acte ha tingut
una e.rcellent acoM.1a, no solament entre els afiliats al Partit Catalanista
Republiej, sind també entre molla elements que, senss tnilitar-hi oficialment,
(re »castra el desig de significar atnb

llar assist:mcia pe;uoncl, la simpatia
amb qué han eist l'octnazió dcl asare
Nicolmt d'Ofzt,:r e» el carrec
ministre d...! primer Gavern de la República, i Zu consideració a an., s';:a let
mereixedor per la sera tasca persistent i intelligent al serrei deis ideals
catalanislcs i rePubEraus.
Són especichncm remareables les adkcsions rebudes
fc,a Rascelana.
E: dv rnaPs inrire!.7 ft! Catalun:,, a eue
kan anunr;at Ifur t .Mm:da grups damulos ectelcuisles republieans, la qua!
tosa terma d'essegurar que la representar:d rlc les canssrques catalanes a
l'a:te de dissabte vittent, taus pet
rem per la significad(' dele mei fa
inte.,traran, serä sinnidanamt hapertam.
meteix, han tranIt .ia llur
hesió expressa, bei i anuntie.nt
sistencia de deleaats. Ir majoria d'en!del: cUegarions del Partit Catatasiria Repullityl.
14 'Arrié; Catalana Refrebllearta e' a

LA. PUBLICITAT (Carta Cam!cncs,
5 S 9i - i a Mofet reben res
inscriprione es 1::•,:n els firmes.

DE

L'ASSASSINAT
FRANCESC LAYRET

S'ha cli • tat ante de proeessament en relleMia contra
Ramon Sales
El jutge especial que Mstrueix els
sumaras ite cz...nicter social s'assegura que ha dictat sute de processament i preví en rebeItia contsa l'exp7C3ident dais Sindicats Lliure_s
Ranton Sales, L'acusa d'ésser autor
per inducció de l'assassinat de :11lustre. lletrat Francesc Layret.
ee,

A:1S Irtfl
. 3 0eT Arril

Els segeils
de Montserrat
L'Adantnistrari,", Principal de

Bareelona recortla al qto
s'abstinan ui, en el successiu, de
franquojar la eore,spondencia
ame segells commengrratius del
Centenari de la Fundació del
Monasteri de MonIscirrat. ja que
el tormini de calidesa concedit
per a l'üs d'aquests segells esPeeiale neabh el din 3 1 de desoni fi

nent. lamb molt de gust ras eoinureieare. immediatament el que
aeerilat.”
Davant d'aquest nou ajornament. m'he deddit a acudir a
Vds, senyor President. i a aeudir-hi en forma pfiblien, perquè
en defenser les meces pr-Tregatices de ilipntat. defenso en
aquest das el che: que te el poble
ile Catalunya a saber ersill tía
governat i administrat. Si es
tracters de secreta de partit no
-trn ezeuria ami) dret a exigir-los;
per.) As al senyor President de la
Generalilat ti (pa m'adreen j el
Govern de la Generalitat no pot
tenir meerets política ni mbninistratins envers els diputats
Catalunya.
Vull creure, honorable senyor
President, que, assolientat saís
la inexplicable 'cut itud d 'u n
preces ten senzill i tan fficil
d
l'aren que siguin con/.
Piide la fi, les vostres ordres.
Baldan:cid sigui de justicia l'atendre im. us anticipo. per aquesta amabilitat, que tindreu las

MONTSERRAT"

Dictadures 1 dictadors
Sorprén e i nombre de dictadures
que han sorgit a Europa després de
la guerra. A tot arreu, com un mal
epidèmic, van apareixent. Llurs caracteristiques, Ilurs causes, llar evolució i desenvolupament eón ben d1fermts — sovint antagemics. Però
aixO no treu res al fet en si.
Han aparegut múltiples explicadors del fenomen, favorables, desfavorables i més o menys imparcials.
Les causes general, i veritables són
més senailies del que sembla deduitse de. Ilur aparent complexitat. Peró
no volem nosaltres donar la nostra
opiniO en aquest article. El que voletn contentar es el llibre d'un espectador autoritzat per una llarga
experiencia política i diplomàtica, coneixedor de pobles, i que, collocat en
una posició honradament imparcial,
plenament objectiva, ha vogat estudiar les d:ctadures i escatir-re les
causes. tractant d'arribar a una condusió general.
En efecte, en el seu llihre
tateurs el Dictatures de l'apresguerre" (Gallimard, ed., Ptttti, in!),
e! conste Siorza ha tractat de collocar-se en un pum de vista imparcial,
tot parlar:t
dictadures tan disvatieles cara :a soviética o que el toquen
tan de prop com la feixista.
Actor ell mateix en una de les més
terribles tragedies dictatorials que
ha vist l'Europa de la post-guerra,
coneixedor de molts dels homes que
han intervingut en :ea abras, paces
eren cls real podiert tractar el tema
amb m'es coneix.mça.
Successivament examina ar_tb
desa, en :es eran, plmtes del sea
volurn, el felxiame, l'oligarquia boagares-a, la dictadura iugoslava, la
polonesa, el perill s'emane, les caractefietiques de la dictadura runa,
el règim hemallata, ira conseqüenMes i les responsabi15tara de :a (1:ci3dura espanyola, 1, fiazhnent, les
:Ilusiona, :es znalogies i les realitats
de lea dictadures, i les perspectivas
que ofereixen per a l'esdevenidor.
Notein de primer antuvi que no
s'ha ocupat d'ena altra dictadura europea, carea:erística i simptoralticat
la portuguesa. Això és inSust. Car
ro solament la lusitana atrae., l'atenci6 perque és una de les mis cruels
i brutzle, i de les ntés rUri..;.oe.es financierament, alzó que —113 l tut
si considerem com a secundaria per

sentar-se com el salvador de !a patria, traicionada pels politice... Hauria, dones, fet bona figura al Ilibre
del comte Sforza. I encara que ho
sembli, no és menys transcendental
que altres dictadures de paleas secan/lar:5 europeus.
Un dels capítula mis penetrant;
és sens dubte el que dedica al cas
alernany. La psicologia germànica
ha estat molt millor copsada per
aquest fi esperit italià que pels politics i intellectuals fratcesos teadiclonals —presents i passats, que en
aixen els francesos 'oc per loo tenen
les idees amb qué s'han amoblat e i
cervell tan trastornades com eis espanyo:s les traen respecte als musulmans, :enernic tradicional... i aquesta
falsa formac-i6 mental ha fet fer moltes //Mieses irreparables a uns i altreal PobIe de tècnics, poble d - uvestigadors. poble d'espec521:etes
de savis, rúnica cosa que el, alemanys no saben esser és pedir:5.2::
desgrat deis múltiples Ili'ores Ç'Je
awaalment es publiquen a Alemanya
sobre qüestiona polítiques o Telacionades amb la política, nitres, segons costum, doctes i ríes de documentació i de bibliografía...)
Amb no menor agudesa ha sabut
veure Sforza la dictadura espanyola.
Responsable directe: el rei. Encara
circula a l'estranger l'opinió que
aquest Habsburg ripie fou obligat a
al:m:1re ela jets consumats per PriMO. Però el comte Sforza dejas
aquesta llegenda de banda. Cal dir
qae en general estä rernarcablemeat
assabentat. Alguna petits fets de detall no treuen gaire a aquesta impressiú general. I aquests petits tat;
vénen del següent: mesurar, equiparar actas i bornes poiitics eepanyote
si punt de vista i de mesura que sön
moneda e:nuera a Europa. A:xi, Rrraanones a Canalejas forza dos Ileials
espznyols que advertien al re: :a
conveniència que tindria per a e h !
identificar el seu nom al dei progrée
social del país. El , conne Sforza,
qual ia rMra a ridiculesa infantil
pesada "del pobre de Rivern",. e!
Bren seriosiment en un cae, un

de sol: e! Marra:. "Coneixia
qüestió; fina i tot era la sola
qüest:O que tonelada. I sbE fer
an servei al seu país, a desgrat
steel sea rel, desgrat de: :e.a exercit." Ja sé que aquesta idea alta
escarrrpat per :estranger, quan en
realitat i on tot e! contrari. Peret en
un Ilibre tan perspicaç con/ el de:
cande Siorza calla destacar aquesta
eueepció. Finaltnent, l'autor giren
massa seriosament —nitant una ar.écd,ota entre ell i el rel— el genera:
Weiler, el qua', en realitat, sota un
aspecte marcial 1 acónic, fou un de;s
més incapaeos i deis mea immorals
entre els caos que Espanya envià
sea imperi colonial quan estava
punt de per lre'l... Si hem destacat
aquesp punts, ea justament per in"
la critica da les poqres Coses aM,
les quals no podem estar d'acere
en aquest clarivident i valoras. Ahrü no ;i treu res de :a sera
vAlua excepc:onal.
e:1 aquests moments histórico,
en eh quals moltes coses podria sernblar que ho desmentien, el comte
Sjorza couc:ou que les dictadures
tractusen, mentrz la democracia i la
fedzri:ista eón
seluctens anés segures ras annes,
trmnems de :oscor per a Europa...
GONÇAI. DE InT.1RAZ

a! m'al interae.cional acinesia lea
peen gnus— a, mil, una de les
més típiques i de les ntós iletilM2anerrt Iligades arib la gue:ra i, pe:
tant, anth el ¡encamen general europea. Es dar tuse jar abans d'a:presta existlen els germen9que l'han
.portada (integralisare ultracatbac,
hereu deis bons tempa de Dom
alist del De-ti Garles
espanyol). Pz-ró el que no existia a
Portugal és la hipertrerlia de l'exerAquesta l'ha pastada la guerra.
El. prestigi i Ia influencia que la milicia i l'herornn béllie terma a la
falsa civi:ització en eral. vivirn a l'Europa actual lean cre te aquest tipa,

ele dictadura lusitana, que en realtat no pasea cl;esser un K.rrint comunista ere soVi.e.ts de tinents, com
ja ho saben ele lectors de LA PU-

131.10,T;AT . pr're articles que sobre
qüetiö-hilietinblicat. Iteren directe de la guerra, recolzat en els elealtra-cafblics
calce
al yen t5523ny0, ernp:Is per
cArts 1nte.ressea futancters, el pretorinieire portagns ha v,-.•;:pt pee•
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me.ves grheies.

J e :cm: Berna..
Barcelona, 2-1-1932,

MONTSERRAT"

GRAN LICOR

BARCELONA, DIUMENGE, 3 DE GENER DE MI
m'es

Al volt deis Pressupostos Fine streries
de la Generalitat

a la prcinsa eepia de la segfeent
carta que ami) data d'altir el
ecnrffir Jame Bofill, eh:metal de

"AROMAS DEL

Pobres plores!

••

4.
e.ver

LA PtIBLIOITAT

Informació política

a

M0121/1 1C0
OAMIINER ESPECIALISTA
Clarls, 4
» menta la m4s extensa varlaci6
en ARTICLES PER A PRESENTS
CORBATES - PAIAMES - QUANTA - ABRICS - BATES
BATINS - MITJONS

PARTIT CATALANISTA REPUBLICA

CAPELLS BASTONS
B08SE8 - KIMONOS - MITGES - SWEATERS
PULLOWER8 PARAIGUES
e.

El senyor Marcelli Domingo ha suspès el seu
viatge a Lleida. on tenia
anunciada una confe-

SOPAR D'HOMENATGE
al senyor

NICOLAU D'OLWER

L.

Representant de Catalunya en el Primer Govern de la
DIA 9

República
DE GENER DE 1932, A LES DEU DE LA KIT,
A L'HOTEL ORIENT
Preu del tiquet: 20 Mes.

rència
El ministre d'Agricultura. senyor
Marcelli Donsingo, ha dessista defin:tivament del seu peojectat viatge a
Lleida. oir avui, al teatre deis Camps
Eliseus. havia de donar una conferen
cia sobre l'actual mamen! politic.

Inscripcions:
J'OCIO CATALANA REPUBLICANA,
LA PUBLICITAT (Corte Catalanes, 689)
I a I HOTEL ORIENT,
gut po:itic desquerra que tindrà
cura de les campanyes politiquea de
"La Humanitat',
Desitgem al senyor Companys
eme la seva estada al cano li serveixi per refer-se rapidament, pera
que amical no sigui a expenses dels
pagesos: Si el senyor Companys sap
aprotar aquestes vacances aprendra
el eatall i el francas. Si apean el
resala podrà tornar a dirigir "La
Humanitat" i no es trobarà en ei
cas d'haver de fer en castellä uns
articles que anaven destinats a un
diari catalä i que havien si éster
traduite.

Ateneu Gracienc
d'Acció Catalana
CURSET ELEMENTAL
D'ORTOGRAFIA CATAL.4NA
El vinent dimarts, din F, s'incitesrara el curra de eataid que ha ergonitrar la secció de Cultura d'aqueo

Atenesa.
Les c:asses :eran cada dirnarts i
vender; de mit a ums dci vesprc.
fortned itzar la inscripció ihaurd de
lee efectiva la quantitat de dues ressetrs ter a tot el rset.
Actuara de professor el armar S.
Sures.
Sets jc notnbroses les persones inscrites, i s'espera que aquest curse' a:saliva st, extroordinari
S'adme t en inscrircicns yois al ta-

Per a practico presents de

REIS

neet dimarts a la secretaria de
1,eu.

Olerle, 4

AIMEIMIn

Actes del Partit Catalanista Republicà a la
Comarca de Bages
Avul, diumenge, 3 de gener
A MANRESA
Organitzat per
'

La

1

Acció Catalana Republicana de la Comarca I!
de Bages
A les deu del mat(
Reunió de Delegacions del
Partit Catalanista Renobatc k a les Comarques de
Bages i del Bererada, a l'estatge social de l'entitat organitzadora
A les onze del mat(

MITING

al Teatre Conservatori
Hl prendran part:

Josep Comes i Sorribes
Narcís Massó i Valentí
Rossend Llates
Eduard Ragasol
Josep Toznäs i Piera
Martí Esteve i Guau

a

A SALLENT
A les nou dol vespre
I entitat PATRIA NOVA
CONFERENlIA
a Garreo do

ROSSEND LLATES

direcció
de "La Humanitat"
La

El diarl del aenyor Companys publicava ahir l'entrefilet següent:
"Cedint als requeriments que se li
han fes. degut a l'estar de la seva
salut. En Lluis Conlpanys ha sonst
a passar uns uante dies de cama,
per tal de refer-se.
Al mateix temps ha volgut abandonar la direccló de "La Hurnanitat", a la qual mai ha pogut dedicer-se efectivament, corn eren ea,
aeu% desigs.
Provisionalment, la direcció
ci uest diari sera exercida pel redactor en cap, senyor Antoni Pité. El
s enyar Compah y s hi collaborara
d'una manera mes activa, honoratitno s molt sovint amb la .seva aignatura. Properament l riostra Redacció serà valorada per un cene-

crisi de l'Esquerra

Copiem de "La Veu":
"A la darrera runió celebrada pel
Partit d'Esquema Republicana de Granollers s'acorda que en cas que eis regidors d'aquell Ajuntarnent senyors
Modest Gual i Joan Tia no retiressin
la acre conformitat a record mes dencoratjar el senyor Oriol Angtera de
Solo en la continuació al Gavera civil, siguin donats de lisias de l'esmentat partit.
Trobant un xie dictatoria! aquesta
decisió, hom pregunta que rara el

MINEIMBEIIMB
A

AOW/SIGO I
i anib els articles d'alta
cualitat, TROBAREU ELS
PREUS MES CONVENIENTS
Diaria, 4
partit d'Esquerra Republicana de Ca
talunya amb les manifeetaciens fetes
pel membre del directori sensor Marcelli Domingo.
L'acord de referencia es força contente a Granollers.

Curset de l'Institut Catala de Sociologia
A l'Aerieu Bareelones se celebra la
asara sessia del curset sobre socialisme, organitzat per I l Institut Catala de
Sociolegia, a cartee deis senyors Josep Maria Tallada i doctor Eausti
Balata.
El seilyar Tallada explica la genes: de la doctrina socialista en les teves diferente caneepcions. segons
posició de13 historiednre i el progrés
efectiu que han essolit les nasses obreres i proletàries.
Sostingué l'oportunisme davant el
socialisme perquè en cada moment
mielan adriptamse aqueilea soluctem
que corrigessin ele detectes i parills
que amenacen l'organisme politic.
El doctor Bailva dona a entendre
n rle en el ions de les utopies en que
s'han traçut totes les doctrines i programes sodalises batega un ideal de
justicia social, que és una superazió del
liberalisme indiaidualiata.
Ambdas oradars torea molt aplaudits.

No oblideu que...

tACQIIIICO
I

clans,

CAlvIISLR ESPECIALISTA

1 ...és la casa m»illor assortida en artic les de gust i qualitat propis
per n presea!,

u

un gener co 1937

la nit del dia 3t de desembre un fit-

SEGIMON ROVIRA
IMPREMTA - ARTICLES ESCRIPTORI
• RAMBLA DE CATALUNYA 62

Gran tomb a la regió
valenciana Pro-Estatut

obtingut de la casa certificat de bona conducta
Sobre la inexactitud de les mostees
reitrancies "a la casa i ala fets que
serveixen de pretext a l'article" recordaren/ al senyor Simon que a
més d- venir-nos per altres bandes,
les tenim deis senvors Estelrich, Capmany i del rnateix senyor Simon. Si
vale :Jis la pena 1 demanariem en
que l'entenguérem tnalament i amb
gust ho rectificarient.
I ens do! moltissim que toll sostenir aquella casa "espontàniament
i voluntZriament tantea pensions extraordinäries de vellesa" ni tina sola
hagi pogut afavorir aleen d'aquests
obrera que !tan treballat a la casa
f ' S anys que el lector acaba de
Agraim cordialment al senyor S::non els seus consells i ens permeira que anem seguint CO nous artic les exposant aquest cae perquè el
lector es faci ben be cartee Muna
de tantea forrnes del foment i cria
de l'anarquieme."
Mollee grades, senyor Director, i
disposeu sernpre del vostre servidor
i amic
JOSEP MARIA CAPDEVILA."

La Joventut Valenciana posa a coneixement de toses les entitats culta:
rala, esportives, politiqueo, comercials
i industrials, adherides i simpatitzants
Una nota interessant de la
amb rempre'a del nostre gran tomb a
la regid valenciana, que poden ésser
Unió Industrial Metallúr, abuts els excursicnistes pel acnyor
gica sobre l'atur forçós
alacia fins a dentà, dilluns.
Hem hagut d'ajornar, fins al vinent
Per a corrmlie les normes dictarles
diumenge, dia ro de l'actual, la sets:per l'Exc_rn. Sr. governador civil aclatia de Barcelona.
rint el laude de data 26 de setembre
Queden invitats a l'acte tots els endarrer, que estableix el subsidi per
tusiastes republicars catalans que volame ferçais en la indlistria metallúrmin encoratjar, amb Ihm presencia,
gica, la Unid. Industrial Itetallargica
els yue van a realitzar aquesta empredealtjant contribuir a la mes e:4;de
sa Fra-Estatut catala i craproximació ; formació del cens patronal, adverteix
tots ele industrials del rani, socis
cetalano-valenciana.
i no sede, de l'obligació de declarar
el personal obrer que testen actualment
Inauguració d'un curs , ocupat
a Ilurs tallern i la quantia de
de sindicalisme a l'Ate- sous pegata eada mes, per aplicar-se
sobre aquesta quantia la quota de l'e
neu Polytechnicum
per 100, tense disentid en el nombre d'obrera ni en l'irnport dels salaDenla. dilluas, a les amit del 'res rio. Els imiustrials que desitgin espm, Cl senyor Angel Peetatia donaser informats sobre la manera de
ra la primera Ilieó dels curs que, so- ' complir aquestea obligacions, o poden
bre Sinelicalaerne, ha organitzat Is
adreear a les oficines social, U. Anacedia, d'Estadis Econamiga, Politics
selm Claree, a).
i Sociais de l'Ateneu Polytechnicum.
En aquesta primera Ilic6 el eenyor
MIIM•••••n••n
Pestaea versara sobre "Germendate i gremis; genesi, descabdella¿Voleu passar una bona esment i insititat d'aquells".
tema? Demaneu EL LLIBRE
Per assistir a aquest cura que ea
DE LA BROMA 1 LA RIALLA
donara tots els dillune, de vuit a nou
del vespre, ea indispensable inscriuAl. LLAVI, deguts a la Plore'o aburre a la Secretaria de l'Atema festiva d'En Salvador
neu (Alt de Sant Pere, 27, pral.).
Bonavia
Hora pot fer-ho tota t'es dies feiners,
en Ai a /17,A del 'recline.

El robatori a la Facultat,

VIDA SOCIAL de Filosofia i Lletres de
Una carta del director de
"El Mati"
SeMs prega la publicada, de la
lastra eegüent:
" Barcelona , 3 0 de deeembre de
1931.
Sr. Director de LA PUBLICITAT
Ciutat
Distingit senyor i amic: He vist
• diari que dignament dirigat inserida tina nema que el senyor Jaismrd can/ a President de iaananima "Montaner y Simsn", cm dirigia responent a un anhele que sortí
a "El Mata" del din. 24 d'aqtrest
mes.
La 'letra del senyor Simon conte
alguns conceptes inexactos i ofenrMs, que cal aciarim vas, mutan,
Director, tindren la gentileoa de puWicar el meu aclariment abano del
Ea 6 de geno i al niateix lloc del
diasi on era publicat l'escrit del aenyor Sanon.
Per no omplir capea abusan: del
lector i del diari. bastara la mapasta prou cenyida que des d'"El Mari"
losem al scnyer Sanan, que és la
següent:
"E; senyor Simon diu que els diaria que es començareu a ocupar de
la defensa d'aquella obrera no la van
prossegnir. El senyor Simon deu saber per que. Estigui ben segur gur
nosaitres la portarem tata a! seu
turma.
El ari;' er blenon contiene dicet
que els obrero que han snscitade
eempanya tiriten una "nulla solvencia moral". Astur- t tracta que ei5
duna en la lletra prull i maese
arao lea queixes deis obrera. De
totes maneres, recordaron al senyor
Simon ri ar armests oarers són, el:
Senyor Atiaciet Hartali, que treballa
ro anys a la casa "Montaner y Simón".
El aenyor Pau Caos, que trcballä
anve a ídem ídem.
El senyor Jost¡, Cola que treballa
2.1 anys a ídem ídem.
E! aenyar Josep atacas, que treballa 38 anys
ídem ídem.
El eenyor Antoni Mas, que tre•
baila 47 anys a idem ídem.
E! senyor Francesc alas. qua treballa 47 anys a ídem ídem.
senyor Nimia Bern rail, que treballa 49 anye a ideal ídem
A mats, tota aquests obten han

la Universitat
—

HAN ESTAT DETINGUTS
ELS .alaTORS
E! dia 31 del passat desernbre, a
matinatla, el va cometre ans robatori
a la secretaria de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat,
don, aegons defienda, eis Piedras
s'emportaren unes quinze mil pessetes,
preeietat de/ aecretzei de la dita Facuitat, aovar Bralle.
ettquestes de la policia anaven
dirigides primerarrent cap a alguns
deis funcionaria, penis els agents de !a
brigada d'investigada, criminal, semors Oneubia, Cortes i Argente, saberen que el dia primer de general i

iriffromilA /lec inK1

ast com a lladre, especialitzat en els
robatoris de In Esglésies, i llicenciat
de presidi, havia despès bastants diama, i que Dula joies imprapio del
seo rang.
E o u detingut l'indicat subjecte
mentre estava soparan en un restaurant de la Rambla de Santa Mònica,
el (mal s'anornena Josep Fernandez
Gutiérrez (a) Fuetee, per ésser aquest
el sea ofici, de quaranta anys, natural
de Valladolid, i habitant al canee de
Sant Ramon, 11, el qual, interrogat
convenientmeut, acaba per confessarse autor del fet, juv amb un indivicht
anomenat Pere Mestre Miralles,
vint-i-dos anys, solter, sense domicili.
Verificar un eacoreoll a casa del
primer se Ii trobaren 5.700 pessetes,
un anell de brillants per valor de
1.230 pessetes, sin rellotge polsera,
Mor, una gabardina, vestits i Maltees
objectes propis per al vestir, tot comprat el dia 31, o sigui, destines de verificat el robatori.
Se li triaba tumbé, i atea fou la dau
de saber-se que era un deb autors, un
raspador, que fou immediatament reconegut pel perjudicat.
Al detingut Mestre Ii fou trobat
ballet de vint- i-cinc pessetes, una pluma estilcgraiica i un rellotge de polsera, que lambe s lharia cornprat aqueil
mateix dia. La pluma estilogràfica era

.‘11n
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La Llibreria Benavia, del
carien de la Ta p inerla, 4, és
l'editora del 'libre que han
de dernanar tes els nens
I nenes: LES PRIMERES
LLETRES, beceroles estalanos 114us t rades en colora,

Aten
e,
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INTERNATIONAL PHANNIACEUTICAL, 8.

de la secretaria, 1 fou reconeguda pel
seo propietari.
Ele detinguts explicaren que penetraren a la Ianirersitat, la marinada
del dia 31, per la reixa que fina al
carrer de la Diputació i del ¡ardí per
una finestra a l'interior, on s'apoderaren de les claus de les secretario,
com sigui que la Facultat de Filosofia és la mis próxima, i la elau per a
obrie-la la trobaren de seguida, esbotzaren el pany del despatx del secretara i, en trobar !es pessete s , comiderant que ja en tenien prono, sortiren
pel mateix 110C.
Afegiren quo Fernänder, que es el
que dirigi l'operació, lliurà al sen company, despees de realitzar el robatori,
ocio pessetes, i ell es queda amb les
restante, i sostén que no passaven
nou tral l es pessetes eue
baria al
calaix de aespatx, i no eminze
com s'anunciaren.
Ela detinguts, amb els diners ocapats i altres obiectes, pasearen a disposició del Jutjat de la Univeraitat,
encar:eaat d'instruir el ceeresponent
sumar:.
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EPICERIE FRANÇAISE - Hospital, 32
SUCURSAL: Salmertin, 133

El Teatre

Mantega de Torrelavega. la millor, la rOs fina pe:
la taule. Formatges (jet: vais. Petit Suisses. Recep.2,
diaria. Assortiment de fiambres i pernils. Llonganis..
de la nostra fabrica de
Xampany Ruinart, qualitat única: La Manteaste, Sillery, Vin Brut, Casil
Mont-Ferrant; Creaming \Vine Brut. pessetes:
Den demi-seo i do tex, 6'50 mes.; Carte Bleue. 550
pes..
Caixa, 60 Mes. Vins generosos. Licors de la Gitanee
Chartretre: ,laune et l'elle. Cognac Nap.oledr)'.
I.Vbroler Back
White

NOTES OFICIOSES
EL BENEFICI
DE MARIA MORERA
Demä a la nit tindrà lloc a: Tea-tre Novetats el beneaci de la gran
actriu Maria Morera. L'historial de
'aftraria Morera dintre el teatre catala és tan altament brillant, que
tot elogi que se ti poguée
Teurinaria pbllid davant la valor de la
meya actuació i les diades de glbria
gua ha donat a la nostra escena.
I ei huna te en compte que s'In
escpllit per a la nit del benefici "La
llorona d'Espines". de Segarra, que
l'obra que ha proporcionat mes
axits a l'eminent actriu catalana. i
"Qui compra maduixes!", queda
plenament justificar el tiesig imán:
me de volar assistir actrai al Teatre Novetats per a oferir-li l'homenatge d'admirada, i afecte que li
c orresporten pels merits conteets.

TORRO» DE TOTES CLAESES, QUALITAT E8PECIAL
Trarnesa de paquete p os:,als a l'estranger d.larticles
prz,ils per a presents

sucio os.
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Rambla del K'zit, 1
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RIFA DE MADRID
Premiar amb 500 . 01)0 perisetes
44.489. Paima de Maliorça.
Premiar amb Goo.000 pmsetes
11486, Maceo:, Va!encia,

•

Prennat amb $90400 pelkietee
M120. 53.i26. Madrid.
Prerniat amb I50.0 30 pessetes
34. 7 4, Barcelona, .51342.8,
Re5erva.
Prerniat amb 50.330 ¡ameres
7.Ú/3.
13 :Sevilla, Madrid, U.-
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Madrid, Va-

Niny.. 30.970, Sango.s2, Madrid,
COrde9a.
Núm. 3.268, Cap..tra, Madrid, To.

ledo.
Nem. 11.521. 38:aga. Madrid.
Núm. 20,970, Earella, Madrid, San-

tiago.

N01r1,

29944, Madrid, Orejo,

;im. 40_734. Lda. Madrid.
lifm. 39.338, Barcelona, Madrid.
•

40.07e, Madrd,
39 3 9. Barcelona.
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Petit o gran i administrat p vio
mateix, produirä gran restda mensual la premia triple de la qua)
queda al vostre poder. Rambla del
Centre, 37, pral., segona.
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Control de só i reductor estäfie;
Control automatic de volum.
Lämpares variables Mu.
AmplifIcació Pentodo Push-Pulf
Reixeta blindada.
Vàlvules de circuit Super-heterodf.
Compensador per qualsevu(ga 'largada d'antena.
Selectwitcit 10 kilocicies.
Cuaclrant Iluminós graduat a [d'acides.
Selector d'estacions de suavitat máxima.
Control de volum i tancament de corrent combinars.
Altaveu electro dinàmic "La Voz de Oro".
Chassis blindat de pes Ileuger.
Sólida,construcció sistema ATWATER KENT.
Mobles de riques fustes i exquisit bon gust.
Aparells complerts amb lämpares.
Tot amb el perfecte servei ATWATER KENT.

AUT01ELECTRICIDAD;13.
1
BARCELONA VALENCIA LA CORUNYA MADRID
Diputad& 334 C.Salvatierea.39 . - Teresa Berrera, 13 Sant Agusti, 3
Tel. 22090 1 22099 TeL 120871 129213 t
Tel. 2323
T:011.711121 I 341
•
BILBAO, BeltrinCasado
Cado y- C.8 ; Henao, Tel.
DELBOACIONS SEVILLA, Urbano Manea; Trajino, 10 - Tel, 21840
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Preus per a totes les fortunes i queicom més imPörtant
que el preu: CALITAT no superada per cap catre casa
constructora.
Demani cateileg gratuit.

•5000.42.
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on trobareu assortimertto molt extensoi I preus no:J.:rata
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Rinm INTERIOR, BAT/N8, MECATES, MOCADOR', Il
INITGES I melts altres artieles
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La vicia feerntdris precipito lo senertut — Si
vos i i; no fa ezercici, Ca tornarà vell abans d'hora.
Pensi, emb just horror, ele Vobestiot i en tole
eis malt «mugiente.
Previnqui's, dones, eantr.i.
seva decadincial
Mardingati Votge,
el pes normal i una bona eirculacid de 3919
(rd 093 plrete7 q , /a salut), fent exercki 071
motor "Master...
quorls d'hora d'exereici amb iis, "Mostee'
r( 111101 a tres heme del tett esport predtlecte,
l'arantatys que el primer no produeix fatiga
pot practicar-1a e casa. en saltar del llit. Ningni,
Vol dir que no té tempt per G ter ezereiet
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Faci exercici!
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trALIME SAVRET
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SERVEI METEOROLOGIC DE
CATALUNYA
Situació general atmosférica d'Eueopa a es set del dia 2 de tener de
roa.
L'anticicló que cis darrers dies encasa la gran liad de l'occident europeu

ELS ESPORTS
OX A
NEKOLNY, BATUT
baxaclor txec Nekoirly, els debuts brillant% del qua! als Estats Units
fiaren recollits per tota la prenisa. ha
experatentat, en el segon combar que
ha disputat en aquest país, la primera

6eafeta.
Ei seu adversari, en avaest segon
combar, fou l'america Ran, el qual el
la batre a bastament per punta en deu
erpl-C106.
ELS DEC MILLORS BONADORS

DE 1931
Heu-vos aci la nisla dels
boxadors de ron segons el diari francas ''L'Auto":
Max Schrnelinaa (alemany).
2 Jack Sharkey (arnerieit).
Mikey Walker, id.
▪ Lon Brcillard, id.

5 Tcny Cantonen, id.
6 Kid noc.olate (cabi).
7 Huat tiraucèsi.
• Ioung Pérez, :d.
o Newshoy Browin (amcricaa
so Lacatelli

GUEHRINCi, tE DELS PRONIMS .ADVERSARIS DE
PRIMO CARNERA
L'ex-campió Hans Breittensbralter,
actual matchnaker de l'aport Palast
de Berlín, acaba de deixar París amb

la seva motocicleta a un costat del
cama per tal d'evita:: entrapiments als
corcursants que el segueixin.
La sortida sera aturada, o sia sense
llançament, i será donada als cancur-

santa de dcs en dos minuta o d'un en
un. 35 els concur s ants fossin molt norabrosos.

CICLISME
UN EQUIP HOLANDES. VENCEDOR DE LA CARRERA DE
"SIS DIES" DE BRUSSELLES
Flan acabas els Sis Dies Ciclistas.
Apuesta carrera és la XVIII que se
celebra.

Ha resultat vencedor regulo halandes format pels corredora Pijnenburg
i Braespenning.

A segon !loe ha quedat Pecado belga
formar pela corredora Charlier - Deneef, distanciats aquests deis vencedcre
solament dama acata.
En finalitrar la carrera, només van
quedar a la pista cinc ermips.

CAMPIONAT
PRIMERA DIVISIO
Dla 3, a les tres de la tarda

ha pardal. importancia. Actualment
resta recita a la Península i Migdia
de França, degut a que pei nord d'Europa i E.scandinäria passen dues depressiors baromètriques de: nord-est i
sud-est.
Plou a lea Illes Britàniques i neva

des d'Alsacia fina a les costes d'Ale.
manya i Noruega.
Una pertorbació atmosférica situada al sud d'Itälia s'allunya cap ala
Balcans millorant el temas a la Me.
diterrania, pula fue anicament es registraren algunes plagas a la. regia,
compresa entre Tunis í
Fatal del temps a Catalunya a lea

‘uit
A les comarques de Lleida fa bon
tempa am.b cel serè i venta Aliaos.
A la resta del país domina cel mig
núvol i venta del sector nord adquireixen alguna intensitat al pa del Per/has, costa de Giro= i riberas de l'Ebre_
La tempfleabtri mínima d'arta al
llac Eatangento ha estat de /4 gratis
sota y ero, i a Capdella, Vilatorti i
Manresa 8 grane sota seco.
A Barcelona les temperatura extremes han estat les !agüeras: máxima, O graus. rrolninia, ,4 grano sabre
ceta

Braguero 611501113 Unla Glabinet Ortopedlo dIriglt per facultatlu.
Rambla de Oatatunytt, 8
Ferran,
Ramb i a del IfIlg rv
CAVALCADA DELS REIS

Eis clemente de les barriadas de
Racing Club Santander
Sane i Hastafranca que militen a les
direcció a la capital d'alemanya, porF. C. Barcelona
Lles de la Feaeracia de Joves Crisacilia

tant a la butxaca el contracta anib la
signatura de Primo C. :al/era per a !a
celebració d'un match entre el gegant
ltallé el pea fort a:emany Guehring,

que tandak afecte pròximament en
aclue::a ciutat.
Breitternsbalter ha donat les següents referencias del binador ale „rar':

Guehrin g té actualment vint-l-einc
anys, i acaba d'arribar deis Estas!
Unita, on ha romas san any i rieg, ha-

6, a les teca de la tarda
BARCELONA - ESPANYOL

Dia

Les Corta
Entrada: 250 pessatea

FUTBOL
Torneig de Lliga

vent disputat noti en tocares, dels guata

misa gaanyat vult i

empatat un.

Note! pregades
—
EL VINENT DIVENDRES AL
NUEVO MUNDO
HM!, el saapark i nou comió de
C ai tahniya deis pesca mig-fort, en la
pankaa retliada d'aquest any ser i
acarat al negra Estanisiau Frias. que
aurant tanss d'anys boxa a Espanya,
essent. sena dable, la gran ledatte
dels rinne nardencs. on ha aconatguit
un sens fi de iethries per k. o., sobre
tics:adora de reitioneguda
El nastre nou campió s'está imposant en cada combat, Ia que, ¿captes
aaarer Monitor, abans dcl
per al carnplonas, venci per k.
1 : zana. (me acaba : a de aclam a trar la sera clasee vencatt, d'alta manera rotunda, Daalia
El san carnbat amb Frias sera el
més dur ele tots e:e que ha efectuat,
puta que el negra boxa inoit du- i a
la peefecció.
Cm s'anindi Martínez Fort respatr elaera en Retuesta aetllada, en la
(mal, deis cornaats a atta represe s . 5eran els mAs esconda: Güell - Fardagues, arnbalbe imbaaits la inott de
temas. i que destaquen de tots els plomes aue boxea en Iltr categoria, i
li a ar a contra el chai'enger it'Arilla, el
madrileny has Heras.

PARTITS I ARBITRES PER
A AVUI
Primera divisió
A Barcelona

A Valencia
Vaaanca-Athletic sie Bilbao, Llo-

.1:cnaa-alad-aa, Arribas

A Dondstia
Dorinsria-Inin,
A Vitória
1). Alasaa-E,pane o!, Inaattati.

Segona divisió
A Oviedo
ath:etic-Sporting Gijón, Gonzàlez

A Múrcia
alMaaa-Sevala, A. Sanchez.

A Vigo
( sa lta-D. Coruaya, Alvarez Torner.

A Sevilla
Betas-Cata amya, Qair tana.
Tercera divisió

nan rebut lea següents:

(Tercer grup A.:
A Barcelona
Sabadell-Bada'ona,
Martinenc-Júpitar, Errnengea

A Saragoasa
lhar.a-Mallorca, alargaeta.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Scgona categoria preferent
Pnrtit
i
loienr:.at
e a ra s saL'ESPANYOL A VITORIA

EL CATALUNYA ES BATUT
A HUELVA

contrari deis catalana que, reservant-

inscrita.

come. 2 tote el, alasal frcats al al tema rr,dxm qe
tunantear s'acordarà.
Fi re'Infrf"ut sera prisaarrent
aeaaa la. ^in Com's; nrganitiadan
F i a cencursants honran sit tenir especial aura en cas d'ararla, de retirar
Medalla

iaahir a :a tarda, cle jugadors que
integran al prima: equip dei Racing
Cala aa Saatander que aquasta tarda
jrgaran a Les Corta contra el Barccloaa el corresponent partit dc

L'ina.
1..equ;rn del Santander alta (lespfaaza compl o t. 1 hart vingut, cota
malt natural, animaaissans i(1:sponte a no nerdre laxcelleat passiss:a que tenen mi la classificacalt
..ctual en aquest torncig.

Na en:vibre/u l'aguja del Barzebina. No ea «ir:tirara fins cl moment
sie surtir u: camp. Cans que alguns
itgadors ao es trobaven en candidiem dr poder jugar, ak.sperara. iln.
:a darrera hora per a confeccionar
l'amara Per acnie•t motiu ala jugador., en nombre de quinar. han estat
conveäte al mateix camp de joc,

es confeccionara regula.
E' collegiat senyor Balaguer es
l'encarregat de dirigir aquest encontre.
(47 .

Dayton. Dunelt, aan c. c.
s premie que es coneadiran en

ate(1111a d'argent per cada cinc

Carl y,5 la vista del Carona F. C. Desvais d'en, moments joc ruman
pu pan de requis coI. que assolí
das tantos en e: paaner temas. contra un dr1 Gironta aquest reaccioné,
graeltr a la sevr. millor técnica
1,1Z7Cia a't7f . n ger, t vencé per
taut, netarnord, per 4 a 2.

E :rolen a Ia noitra callar, des

Divendres, e: Ca.altinya va jugar
a Huelva contra l'Onuba, o sigui, el

arruara carrera són els segiients:
Una coaa d'argent al conauraant que
efectui el recorregut a majo,- promedi.
' per cada deu insUna medalla 'inc
erits.

El dia 7 de gente, a les neu del mata secan sensata er pública sabhasta
al Mont de Pietat de ;a Mare de Deu
de l'apena:ea, (n . ganisme de paistece
penyarttius cl la Caixa de Pensione per
a la Valesa i d'Esta:va. :es garantice

EL PARTIT D'AQUESTA

Guilirm Mrrqués, A. J. S., 25o c.c.
Patek.a. J. S., 25o c. c.
Pau Sagnier, Norton, soo c c.
Ina-ep Company, Mal, soca c. e.

Fi

P4Ra tali1E11 OARDLNI
Porta Fen risas, II

TARDA RACING -BARCELONA

'Ohr varen ,ortir el% jugadora de
:l'amansa,: cap a Vitaala ou han dr
jugar coatra ei Deportiva Alavés.
F..53 jugadors que sortiren san:
orensa„Arater. Mo:itier, Cristià,
Leicaa. Pausea, Prat, Soler. &la:raro. triseh i Javer.
avaluar. : 13esoli i Bale/rica.
Vaa acompanyats pe: directiu senao :: Clar a .C>Iced(..

Ultra les inscripcions ja publicadas.

*mis
LA

rarlfifrazrntrInmpe2pe,n,

Jogalna

'

CA KA DZLS SALDOS
Itseudellers, 114

Relació dels objectes trobats a la

ala pública i ilimitada a alajordomia
municipal a disposició de les persones
que aereditin que 5011 de Mur propietat:
1511 paquet ele dos e53/4g3 amb uneres; un portamonedas de pell, de nena;
un paquet amb una jagnina; dos paguata amh ciment adreaats a nem d'Emita Deloache un portamonedes de
pell, de senyora, amb set dalla i un
mocador; sass paraigiies (lamine; una
pòlissa d'assegurances a nona de Maria Adam ; una carpeta amb docta.
manis a nom de Josep Val'es, una arracada negra; un tarad gro% arnh
xarpelleras i una f , assada (tot usas t;
una bicicleta; iris paquet amb un tras
de teixit de l lana; una llicencia militar a nom d'Antoni Minguella: tut
bitIter del Sane d'Espanya; una maiii-

vela <l'auto.

Precents

Descompte del 10 al 25 %
Jo)aria Rambla, x a mfrà Tallara
ACRUPACIO
"CATALANS D'ANf FRICA"
La Cornissió organitzadora era-

club continuador del "Recreativo".
L'O/tuba jugis un bon partir, e:
se, amb vistes al teu match amb el
Betis i amb reserves abundants en
les seres Unjas, es limitaren a complir, batuta, al final, per tres tantos
7t ro.
Els catalana a'a:inearen de la negüent manera:
C71:7. Claudi, Ibifiez, Alminyana,
Bargute, Tornas, Porrera, Pequerul. Claclera, Portugus i Esteva.
UNA VICTORIA DEL GIRONA
A PERPINYA
Perpinyä. a. -- 1.3 hni

Spartiva

Perpignanaise va ribrc ahir al seu

TENNIS
CONCURS DE NADAL
Per la mateixa causa que en dies
anteriors, tainaé es van haver de MIS'
pendre els partits anunciats per a
ahir.
L'ordre de loe per a acné, diumenge es el segnent:
A . lea deu. — Soli contra Freixa.

Suquer - Puig contra X. Botar -Casanova!.
A lee onza — t'arder contra Sal
Sta. R. Makr ramera Sta. M. J. de
Ri'•a.
R. Andrcu contra Armet.

1 Gran Ball de la Perfumarla, celebrat el dia 7 de desembre a l'Ocell
de Eo_. aqueas Club eiectuara un repartiment de joguines a tots al: nena
i nenes de la Casa sIe Maternitat i

Expòsits (Les Corta) el dia 6 dcl corrent, a les 930 del mati.
BEIS. El millor present, una
elegant i sólida maquina per a
cosir brodar " WERTHEIM ".

molta urgència notIfIqueni per mit
jis del preaent aolt, cara !a reunía

convocada per a avui, diumenge, al
carear de Torres Amas, ti, alta ajo:nat fins a! ditnccres, dia ta a les
deu en punt del esnob
REIS: Vimiteu la nostra iinportant
amoló a 0 . 95 peinetas peca. Més de
moco anticlei diferents. La Casa
deis Saldos. Escudellers, .34
ATRACAMENTS A CES AUTOMOBILS PF.!, VOLTANTS
D'HORT A
El xofer Aatoni Llobet Nicolás, de
anys, es pacaenta als MC, S03 d'Esquadra de la barriada dlinrta denunciant que al quilatnetre to de la carretera de Cornellà a Fclis de Tordera l'obligaren a parar el cotxe cinc
individus armats arnb pistoles. ; atracaren ets passatgers qta: rartava, Maria GklaaCh. 4 . 2 70 eme. i la seva nOra,
ola:pm-le- a qué els lliuressin eis
diners que portaven. i aquestes eas IliUTa7t0 quatra ara:alca (ale era lot tl
pue sitien. Al zafar no li demanaren
TU.

Al cap de poca iistnna d'haver.se
formulas aque,ta demincia, es preenti a la guardia civii d'Horra el salar
de taais Alions Cavila, que denuncié
que al quilarnetre a de la carretera de
Cornr! la a Fogits de Tordera cinc individus iiistola eis mi i havent coalocat una coda per interceptar el pas
del catar eaigirea als passatgers An505i i Aloma, Finió Fernändez i Joaquin tastats qite eia lliureas i n els
diners que portaven. Emití Fernanden el% ;hura 200 pessetes i el reibt-

ge de butxaca.
Els incisos i els guàrdies donaren
una batuda sanar resultat; nomas sincantaren d'una corda que trobaren a
la carretera.
REIS: Mitges i mitjons a presse
atase can:petanca,. La Casa deis
SALDOS, Eseudellers, 34
DIN AM 1C CIES
Amb rnotiu del guany obtingut
alirapeix - Riviera contra Sangra
Puigmarti contra Rieea.
A les dotze. — Sta. CarroggioIluelin, contra Stas. Calonge - Pujol.
1ateb6 - . Sola contra Salariara - Da'
5a1SLra. Ferrer - Ferrer centra sea.,
teta Riera - Topete.
1. Casanavee contra
Suqua - Escaiola contra Marta GiII a :7 Sali,es.
.a la tina. -- F. Riera contra Mar
thea.
PiligMarti mitra J. Maneta
a l . Calcmge Hiena contra Blanch R. P•ill.
— aliaaael cantra Dar.A
der.
R. 1-dreu errara Escaiola.
Se a, It7 - Blancr COttfra Fle5,5Ler 53eça - 51iee-5,
O Sang:' - Mía
• • •

Mirapeix

iur per al dilluns serà
Ten. ris Club del Tura, a
IlMze del dia d'avui.

ifordre ls
•exaosat

partir sie

soctETAT ESPORTIVA
POMPEIA
Degui a lea c-n.5 , ants alaaa.les d'amesto <Vea, cl irage arbitre del canaria; social, eracard anth la ;unta die erliaa, cnnvingut ajumar-ti fins
a una data que sceä avisada oportorumana

carrer de Pan ' , entraren lladres, regirant els :nobles i apoderant-sa
jeacit valorad a s en 20.000 peaetes.
Eis mitras del fet tallaren eis cables de l'ete:tricitat per tal elle en
tornar els habitants del pis triguessin
Inés temar a donar-se ccmpte del robatori.
-Objectes per a regale. Joguines

Descompte del 10 al 50 170
Puig. Pelayo, 14

—
CES LL.aDREGOTS AFICIONATS A LA NUMISMATICA
A Vestatilinient q ue a l'Avingudi
diräria t Franccsc lionti,'et In entraren lladrcs.
Després de regirar els calaixos que

eis sernblà, determinaren endur-se'n
unes monedas antiguas valoradas en
diversos milers de pessetes.

O XO

caceo

97.1EBIG

.RODT

BUSQUEN PIS I ELS FRENEN
PER ATRA CADORS
Uns individua et presentaren a un
forn de pa del carrer de Rosselló,
mero 218, demanant detalla d'un pis
que hi ha per legar al mateix edifica
Alguns malfiats seins es pensaren
que aren mis atracadors, i junt aria) el
pillaba qua hi acudí agrediren els des-

coneguts.
De resultes d'apesta confusiii resulté un indio-irle andi ferides llena

JOIES VERITABLE 0011810

Per a compres a bon preu aneu
a la Joferla Iflagrlfie, Ta llara, 41
UN HOME MORT Al. PORT
Ahir al mati un borne d'una transa

anys 'apropin a un braser que crernava
al moll dels Pescadora, i mentre s'escalfava Ii sobrevingué un atar i al cap
de poca astcna mara
Al dispensan. el /tetar de guardia
certifica la seva mart cm de causes
naturals. Per ordre del Jutiat de guardia el cadáver fou porta t a: dipòsit
judicial.

gtrats
Rbrics ï uestits queden
nous. -:- LA REFORMADORA,
Trafalgar, 3, 1, or - Tel. 25809
EI.S DESESPERATS
Un borne intenté posar fi a la seva
sida a casa seca, el núm. 620 de les
baratas d'Horta, produint-se una
ferida incisa al colza amb un ganivet.

Cases

Fan auxiliat al dispensari d'Horta
i d'a i ll pi:asá a la 'Villa de Salut "L'Alianza".

FILLA DE J.

CASANOVAS

Preseas präctics en anides dt punt
per a REIS
22, CARME, 22 - BARCELONA
UN ROBATORI ORIGINAL A
BORD D'UN VAIXELL
A Paced del vaixell america "Saracero" tres indivichis pujaren a bord,
un tripulan: que els barré
agredint
i
el p:•+ 3 eatrarrn en un cambrot apoder ant-se d'una matra que contenia ro-

bes i afectes valorara en mil pessetee.
Despres tornaren a :erra embarcats en

r r ri
a t

6t

LIccna 3 (tocant P. Reial).
111 1-1AGCE CE ATRACAMENT

A LA CARRETERA DE LA
RABASSADA?
Per Barcelona circulà cl rumor que
a la carretera de La Rabassada uns
india:das, pistola co uta, atracaren els
acuaants d'un auto particular que es
(1:ríala a Terrassa.
Ala centres oficia:a no es tenia n a tima (lel fea ço que fa creara que ea
perjudicats, d'asser cena la noticia,
farien la denúncia a Terrassa.

mantlesractons.
• Es el mes ocetsm estimules' de recomo neuro-esphm•meduto-geoitat.
Sine:tic i homo • esiimuldda de les Ondules
Producte
compleuemeniinolensw. hai perlUdIC1 es leal0e0 Can oreut.
.5 e% tunctonameni dala rnet n tos.
No com&. ti esuicnine, ni losturs ni cenrerides, ni can d'Ira medica,

PRODUCTE maoNe E INSUSTITUIBLE PER A pecosa»
LA p eaouoa FELICITA: CONIUGat... PROSPECTES
1...boratori, Peemrrológres del Dr W Dan-em

cavre

Jar de Jant pm. SO 1340CE'l ONA•

186.1,

Apuesta entitat prega a tots els
seus socis i arases que vulguin assistir a l'enterrament de desgraciat
company que se serveixin assistir
avui, diumenge, a tres quarts de
nou, a l'estació de França, o ve a
les deu a Badalona, al carrer da
Prlm.

TAP IS S OS
MARCS
El

Dia 13, "Cabo Palos`, cepanyol, de Buenos Aires,
Dia 20 "Uruguay", espanyol,
de Buenos Aires,
Dia 20, "Virgilio", Hall/a, de
Valparalso.
Dia 20, "Saarbrucken", de
Manila.
Dia 21, "Cabo San Agustín",
espanyol, de Duencs Aires.
Dia 22, "Conte Verde", llalla,
da Buenos Aires.
TEa. 31, -Campana", Trances,
de Genova.

ANTIGA
GASA AMIGO
Petra:col, 10

movimen t

LA REORGANITZAGIO DELS
SERVEIS TRANSATLANTIO8 A

maritim
—
VAIXELLS ENTRATS
Vhapol• espanyo/ "Rey Jaime I", amb carrega general
62 paasatgers, de Palma.
Vapor noruec
Grenland
amb carbó, Swancea.
Vapor italiä - Marisedda", eri
llast. d'Alacant.
Vapor italiä " Milanesse ",
amb fusta, de Kogc.
Vapor noruec "Torfinn Jan,
amb chrrega general, de Londres.
Vapor !l omee " Estrella
amb rärrega general, de Filadelfia.
Vaper espanyol " Hieres
amb carbó, d'Avi/es.
Vapor danaa, "'Sorbo", amb
carbra do Sandarland.
VAIXELLS

Preu: 21'75 ptas.

DESPATXATS

Vapor itallit "Franaa Fassic.",
amb carrega general, cap a
Genova.

Vapor espanyol "Aya Maamb eärrega general, cap
a Bilbao.
Vapor empanyol "Roberto R." ,
amb rärrega general, cap a
Màlaga.
Vapor espanyol 'C. Segarra".
amb càrrega general, cap a
Cerda.
Vapor es p anYcl `ne Y Jai
, amb cärrega gen2ral. cap-meI"
A Palma.
Vaper espanyol "Marta Dys)me
de P." , amb chrrega general.
cap a Castnnd,
Vapnr italih "Marisedda", en
l'as!, i•ap a Sabona.

VAIXELLS TRANSATLANTICS
DF. PASSATGE ESPERATS AL
PDRT EL MES DE GENER
Dia 3, "Campana", trances.
de. Buenos Aire.
Dia
" Triar", alemany, de
Ha:dburg.
Din 8, "Duilio", itallä, de aem'ya.
Dia 1 1, "Colomer', ttattä, de
Gaova.
Dia 11. "Flcrida", francem, 'de
('c6nova.
Día
"Magallanes", eepanyol, sie Valparaiso.

ITALIA
D'acord amb el ministeri
Comunicaciona. 1 sola Pi s euepida de la Banca CC/Marcial
Italiana, sis gratis Societats de
navegació. Navigazione Generale, Lloyd Sabaudo, Marítima
Italiana, S. I. S. M.. Lloyd Tries.
tino i Cosulich, Sss clecidit reunir - se 1 formar dues grane Sorietate anomenades
i
"Lloyd Triestino", pie flInri,.naran 'des de primer d e gener.
La "Italia" eatark filmada
ner la Navigation. Grnerale
Italiana. e! Lloyd Fallando i 12
Cosulich, arnh un capital de 7,'“ n
milions de tires.
N. G. I. aporta la seva flott
de 212.000 tones amb els V11
xells "Augusins". "Bullir," "11,
raso", Jtsiti, CeszarP". "Colt'«.
bo", "Virgilio". "Otario", "Caprera", "Sangra" I "Rax".
a t ilarrer P I 1
roda:uncid
de 51.000 trmes, esst las':" rin s a y al duran' l'any 1932. Y Sabaudo" olorta 166.(to0 io,i "Cosuirl.". 114.000 t n-•nes.
La Colm,anyia Ititlia raili a Genova, amb sucursal a a
pote.
El 'Lloyd Trieetino" esta,
formal per l'entitat del dit
i la Marítima. Italiana .r la S•
rietat Italiana de Servei mar
time S. I. S. M. Tindrä un rr
pltal de 200 milions de lire
Les flotes que aporten les c,
tes entitats sumen 182.0 0
10.000 i 286.000 tones, rente.
tivament.
L'entitat tindrà el seu
ri/i a Trieste, sarda el port d'a.
mainent sera Genova amb s•
cursa! a Nepote.
i el eLloyd Trie,
no" esteran rcgidee per una
refleja i Comite central a C
nava.
El traban bancari de les dur,
Soclefate se qi repartii: un 4'
Per Ion a In Daura Cmercia
Italiana: un 40 per 100. a l'Ins
titut Italia de Crelit Nava'
sin 18 per 100 a l'Instilut
naneler de Lloyd %atinada.

-

PELI,
MATAD) - PROSTAT.1 - 54POTE-TUIDS X - ELECTROTER tP!
DIATERMIA
0. 10 a I 5 de 4 a a
15 (davant
Or OVERAU DE ARELLA/40. -

Vies unnäries

Reta Centre,

COLONIAL

en receptors
americans
Terminis — Canvis per vells

La més alta qualitat

De venda a tots els establiment

RADIO SATURNO--

Rambla Santa

Mònica, 2

.

CORRETGES •512 . St. Pau, 54. T. 11732

o_ —
.....•••• • .....

111111(011T-111
KETENS ASSORTIMENT
EN PRESENTS PER A

REIS

ARBRE Di NOK
COR TS, 615
....

"Catalunya Nova" passa la pena
d'haver perdut el seu volgut consoci En Josep Cervera Doiratc, una
altra de

JOHN HUNA 'n'ASA
VIDUS DE RAFAEL MONJO SEGURA
morí el día 24 de desembre passat

despres de rebuts els Auxills Espirituals I la Elenedlccie
Apostblica

REGATES .A ALACANT
El Club dr Regatea d'aqueixa localaat ha cursat invitació ' ah clubs

El Club de Rem Barcelona ha

(MANCA DE VIGOR SEXUAL)

De le tyaculació prematuro Iperdues seminols), de la Feblesa y
mol, Oras per a comban' la NEUBA5TEN.1.0. en lotes )6 sevep

ue‘d•oasrtire nabric, aTal'lilnerre vdese

D'UNA DE
ENTERRAMENT D'UNA
LES VICTIMES DE L'EXPLOSIO DE BADALONA

cur3a5 la 5eva i/ISCtir t i 55 per 3 la
oro y a nacional de iota a vitae ' e mero I timonera

EspecIfic de I'
ASTENIA GENITAL (IMPOTENCIA)

un bot.

E

local' per si tenen a bé inscriure's
a lea vinents regates que el dit club
organitra per al dia 17 del niel que
sana amh a • eirthleia del President
de la República.

0T YL

eer

meas Incisas,

ROBATORI DE JOIES PER VALOR DE 2o.o.ao PESSETES
.01 do:sricili d'Adolf Fortuny,
del

guasca Agrupació ens prega amb

Oviedo-1..astelta, Comarera.

A Madrid

PROVA PER CAMINS DE NI L'NT.ANNA

Catalanya.

mateix tetnps que faro reviure rant:ga teadició de la diada dras Pea canatauirà un tete que donara fe de vida
de la aova entitat Federació de Joven
Crin:aria de Cata:unya.

Verl.
A Gilecho

140TORISME

p irtarO a la práctica el Moto Club de

Per portar-la a cap haii abtiagut
Eaditenló entusiasta deis mea destacats
alemanas de les barriadas hades, els
quais han aportat la. sea collaboraeh! moral i material. La cavalcada
tindri vn carácter deblement significatita car en reearrer els carretas filtS
import. ni% de Sans i Hcatafrancs,

t1GUA IMPERIAL VICHY

Fiara:

esi GENER 1032
El vinent dilluns, a les set del vespre. quedarà alosa a '.rets semilla la
inseripció per a aquesta prova que el
a:lamen:ted i 0 — d'uta en vuit —

tiana de Catalunya han organitrat una
Cava:cada dels Reis, que sortirà de;
Centre taatälic de Sans ;a iigília dels
Reis, u les vuit de la atila.

liaracicna-Racing de Santandar,
Taa:aguer.

dels empenyoraments de joiells veaauts abans (lel dia a a'ocattire dc /931.
L'entrada a la sala de subliastes
la rdaea de Jonqueres, 2, entrcsol.

2110

PenInsala Iherlea, trünestre. VIO
•, aso
Amirlca Siales
.
•
alares paltos

DE

Diumenge, 3 de gener de . 1932_

les

victimes onasinnades

per l'explosió a Badalona de la refi-

neria Badrines.

MUGES 1 RELLEUS
wil358iND OLIVELLA
Boten, 119 I 21 - Telefon 12842

(A. C. S.)
Eis qtii la ploren: Jesús, Joan. .1 a !ime. EtaaCarme, Pilar i airard, filies politiques Pilar Font,

Tosefina Trill, Censo! Huberti i Josefina Camprubi,
néte,.germans, germanes notifiques i familia tota, fan
.-aber a Hurs ansíes . que denla, dillOns, dia 1, a das
luarta d'onze del mati, sr. celebraran els funerala pe;
retern repós de la seva ánima a l'església
MI. PP. Dominica (Ansias March, 54), agraint l'assistencia.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

DiUMenge, 3 de gerier de 1992

LA PUBLICITAT

Catal unya
SABADELL I TERRAS8A
Inauguraeló de t'anglos oentrale
telefbnlguee automätIgues, amb
els correeponente discursos (en
eastellel del senyor
Hern liebut el següent le/efonema:
-Inaugurada central automelira Tarrasa con asistencia
Presidente Generalidad General
cuarta división y secretario Gobierno civil Barcelona en representación gobernador acompañados por alcalde, concejales,
prensa y fuerzas vivas localioad. Ofrecido rlii.vo servicio en
nombre Compañia Director señor Gil Merino hizo resaltar
autornetico Tarrasa no figuraba
en obligaciones contrato concesión y labor hecha en España
per Compañia. Contestó señor
Maciä en castellano agradeciendo oportunidad se le ofrecia
pala congratularse de que labor intensa Compailfa favoreciera logro ideal converse pueblo y estimarse como hermanos,
terminando felicitando Compañia por esfuerzos persistentemente hace para poner alcance
pueblo últimos adelantos ciencia ayudan marcha triunfal progreso. Saludos."
De Sabadell hern rebut un
altea telele:mema exactement
amb l'única variarle
-- es clar — del nom de la cine
tel.
SORT
Acte agricola
Adhesió al senyor Anguera tic Sojc
Incendi
.ntenclonat
El dia 27 del mes paseat bregue Joc a cal Feble una reunió
de pagesos de tul el Pallare,
amb fcbjeete d associar-se per
donar vida efectiva al Sindical de Pallare, que es cree en
establir la Cooperativa Llefere.
Després d'una serie de contratempe. la Cooperativa Lletera
ha entrat en un període de franca coneohdació, havent augmental la seva producció, que
cada dia es mes sollicitada del
públie.
Pediern estendre 'Meció del
Sindicat, perb ens mancava el
cap directiu. El senyor llamen
Rece, registrador de la Propia.
tat. fent-se ressò de la voluntat
deis pellaresos i de les seves
n cessitats. no ha dubtat a posar-se devent d'aquest movirnent. netament sindicalista.
La reunió del dia 27 fou un
assistint-hi nornbrosa concurrencia. amb representaciens
de la Vall d'Aneu, Vall Cardós
i Vall Farrera.
L'alcalde accidental, senyor
Josep Carlea presidi Pacte. i
iresselter la conventeecia de:parear-nos de l'individuelistne
actual. ingreesanl al Sindical.
que tan grans beneficie pot
reportar ale pagesos i al Pallare. en general.
El senyor Pla feu ressaltar
tembe la necessitat d'associarrice tole. ja que rice ens calla
d btar comptant cona
remeden, anlb la bona voluntat
etineixements tècnics del se.
et a,' eforelhí d'Esterri, i amb la
ferina decisió del senyor Elena.
0;:a posseetx un tatent i cultura
e jablee, eneems que roneix
l e s rer emitele dele pallareeos
pele an:r5 que fa (re roncee
a 7.1h elle i sap reiter e i
ear ele eseumpten. eempre
a ala un put de vista prectic i
roe...Drene/tu.
El senyer Morellei ten re.sealter e le beneficie que perlero eseerar del Sindical, en tof el qu.,
prineipalment, es refereix a
radquieleici de farra t ges, pilases
1 arene per a la rarnaderia. aeereetraere del e« abals i sobretot en evitar els intermedieris
en la vende de vedette per a
rana. la que. mentre era venen
ele erielle a 3 neeentee
cl rsUnlid IT a Pareelona el
raes a eia 7. resellant que
entre els tractante. i mes enrara pele pr veidors dc Pareelt na que arte el regirle restring il de matanee fan neeecie febeleene. en perjudiei deis cris.
ders.
Detalle e/ b nefiei que peerf m esp e rar, d'establir l a venda a Bar elenn d e l veden de
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l'ea que als tres meses peearia
une 60 quilos, venda establerta
ja arrea. en les grae poblecIóns,
la qual cosa permetria de munyir durant tina !larga temporada les vaques. manera de poder
augmenlar raes la producció de
la Cooperativa del Pallare.
Foil Moll aplaudí/.
Clogué laute el senyor Roca
amb una extenea conferencia,
duranl la qual escolle nodrits
aplaudiments de la nombrosa
eeneurrencia.
Seria 1131 g seguir els diferente lentes sobre ele guate die.
serth. vire esligité en fols opere
tunissina
Fen resealf ar l'endarreriment
de la pagesia al Pallare. oblidada per les esteres efe-tale. i
aronselle que e ncara que el Sindice, ha d'ésser una entitat anoUltra , no pedem desentendre'ls
de la nostra renresenlacie a lee
Corts espanyoles. però menee,
palmen! a la teeneralitat. pece
curant que sigui i renegui lee
necessitats del Pallare. ja que,
un cop aprovn I l'Estiit"I. caldre
que Catalunya es doni la seva
Constitueie i es indispensable
que el nostre representanl s55piga que els pallaresoe, que
lote som propietaria, abandonen, sovint la riostra preepielat
per a anar a s sser obrera a
ciutat. Que no ha de continuar
el pagès pagant la contribució
de la propietat, enseins que la
pequeria i en molla rasos la
industrial, com si el consumir
res farratges que enll i anar a
fira a vendre el bestiar que cria
o rectia , no f, s temenbetancial
de rúnica manera d'esser de la
nostra pagesia. Que es indispensable que cu-sei de fer-se les
eleccions per eircurnscripcionse
ja que. cenit ara sureeeix. tindriorn semp re represent ante
que ni coneixerien ni e interesenríen per lee remarques llunyanes i sense cap mena de representació cauriem en un can.
tralierne que per esser dins
rasa noslra, seria rnolt mea
odies que el rnateix die Madrid.
Cal fer la divisie de Catalunya,
no per partits eleetorals, stinó
per ecrnariques nafurale. la interessos de les quals eón, generelment, eerenns.
Foren la majoria ele que
s'inscriviren Cc ni a eoeis, i se
l'aplaudí com a president del
Sindical.
— El mateix die a la tarda
hi hagué una reunió de propioferie per a renstiluir l'Assneiarió que ha de designar els ve.
cale per al tribunal mixt,
ennformitat ama les instrueriere rebudes de l'Instituí A. C.
de Sant Isidre , de la poni/tala
qual see nomenà vocal, ama
el senyor Cesamade. perquè
aporti al dit inetitut Agrícola'
les oriente -tone que cal que
s'adontin de e ira a la realitat
que s'imposa a tot acres].
Durant lela niel/este die!,
ha estat ehj ele d e melts r nm ., ntari g raelllud el Te plenlAlll
d ' Esquerra envere el di gne
-verndosyAie
Sejo. ei recto procedic del qunl
niereix ele mes, entusiastes elogie dele munteny nes pallareseg.
rn imponent ineendi
arreenu. giiirebe letehrent el
bree de leenharre.
Fa menee de vinf a ave (Ve
remenee la repehlarie de le
dita partida, el rlitriele forestal de ',leida. P:13S: mes tard
reve, Ilideelerrien Fereetal.
e l p erennel teenie de la miel
1105:3 esnerial ivOrrds a ronl1nuar C e bra mf' le lefettire
Lleirla.
Ibsen sde ingul nn formes
tesela i trab arniestn crema.
es aren in n i rada.
eronia!. upe litrints rol-llenare de
IMIere
pina.
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Arte d'afIrmació eatelertIste.
Corten per l'r rfeó Illanresä
Noticiar/ divers
Per a diumen e vin nt. Arete
Catalana de la Cernerte de
Bagre eelebra re un nete d'afirmarte ratalanieta a 1 Teetre
Cam ervaleri detorte la riufat.
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LLICRIEICIA
cArrAueru.
RONDA DE SANT PERE. 3
La més gran exposicio de Barcelona de

Ubres per a infanta Jocs instructius
Plomes estilogràfiques
Relligadures d'art
Edicions de luxe
ELS MILLORS PRESENTS!
ENTRADA LLIURE

Palau de la
Generalitat

Se celebrarä un mtting 1 un
àpat.
En el primer parlaran ele
eenyors Josep Comes Sorribes,
Narcts Mesen i Valenti, Eduard
Ragasol, Mari( Esteva i Guau
i Mates.
Jaume
El mrting se celebrar ä a les
onze en punt, al teatre cernertat. Per la qualitat dele oradora
que han de prendre-hi part
seerible que revestirà extraordinärla importancia.
— L'Orfe6 Manresit anuncia
per al dia 3 de gener un cone/eh de nadales al Teatre Conservatore !Iota la direcció del
mestre Miguel Blaneh.
— Ha caigut en un braser i
oduit diverses ferides el
mestre de primera ensenyança
senyor Artur Xandii i Mas.
— Segueix el fred intensíssim de dies enrera. El termòmetre senyala als matins de 7
a 8 graus sota zero.
Durant les peesades festes de Nadal han vingut a Manresa la majeria dele manresans
que reeideixen fora de la seva
ciutat natal.
— Acoló Catalana ha adreçat
al governador civil dimissionari. senyor Anguera de Sojo,
un expressin i enlueiestie telegrama denlhesiel signat pel :en
m'ej.-lene el jove advocat senyor Josep Martí. En igual eentit s'han expressat altres enit ate.
— L'Ajunfament anuncia un
concurs per a la provisi6 de sis
places de metges auxiliare.

Els alumnes i ex-alumnes
de les Escoles professionals visiten la Generalitat
Els alumnes i ex-alumnes de les
Escotes professionals de Catalunya,
que celebren aquests dics un Congris, després da visitar Miramar,
el palay de Pedralbes i el Tibidabo,
estigueren lar a la Generalitat, on
recorregueren alguna depattameets
i passaren després al despatx presidencia!, acompanya.s conseller
de Cultura, senyor Gassol, i del
diptat a. Corte senyor Campalans.
Advertit el senyor Macla de la
preencia dele visitante, acudí al das.
patx oficial, on escolt) una afer uoea eahaacie que, en num dele cengressistes, Ii dirigí el senyor Frontussa a la qual contestà el senvor

,

Malt.

Deures els coagresa'....es es reuniren en banquet a la Residencia
d'Estudiante..

Donatius per ah obrers
sense felpa

Companyia General de Tramvies i .Autbmnibus de Barcelona, S. A,
2.500
Companyia d eRegs i Forres de l'Ebre, S. A.,
181
Suma total:

Joan Frands Rocamora
Societat Anónima Cros
OLESA DE MONTSERRAT
Diversa
Ha estar demanada la mi de la bella senyoreta .Antimit Segura pel
ve Jarree Martells.
—Ha tingut efecte, a l'Esglesia de
la Colònia Sede, el matrimonial enea; de la senyoreta Maria Sala Avefloja amb el jove Jaume Soler Cugat.
—Es troba quelcom millor de les
ferides sofertes en l'accident del des- n
carrilament del tramvia de Manresa a
Barcelona, fa alguns dies, el remeter
d'equesta vez. ,enyor Eloi Card Torres.
Venriemb amb molt de gust el seu
pròxim i total restabliment.

50
1. 00 0

L'excursió del President
a la Comarca de Bages
Aval, diumenge, Francesc Maciä
sortire de Barcelona. Visitare els
pobles de Naväs. Sant Vicente de
Castellet i Monistrol de Montsesrat, on presidir) els actes que tindran bloc a les esmentades poblacines amb motiu de retolar diversos
carrera i places amb els noms Sillauree personalitats de la primera
Repeliera i d'alga:1s deis märtirs de
la (huera revalució.
El Presiden; aprofitarit aquest
viatge per saludar els setis amics
de Manresa, Salen: i altres pobles
de l'esmentada comarca.
A Sant Vicents de Castellet ticdei bloc un acte d'homenatge al
President, organitzat per tols els
grupa republicana d'aquella pobleci6. Per assistir a l'acta esmentat
s'han rebut ja les adhesions de
nombroses entitats d'altres poblacions properes.

LlIbros de rondalles en oatalä: CGNTES DE PRIN.
CEPS U PRINCESES I LES
RoNDALLEL DE L ' AVI,
2 ptes. Liibrerla Etoneoe,
II Taelneria, 4. Teléfon 17325

TARRAGONA
El Chor de Metres da literaria.

La Fäbrloa de Tebeos Demogräfica
La Finta' !nórtica de Tarrage_
na ha anuncian que el coneerl
vinent del curs actual active a
Arree de la notable institucie
ehoral formada pels Mestres de
efereVis.
— Segons ha manifestat el
director general d'In.histria, senycr Niegues í Bisel. es cosa
segura per a dintre de por el
funcional tent de la nbries
Tebana Oc Tarragena.
Ha manifestat ene laten del
mur de contenció del Francolf
ds qüestie de poca <le ne puje
ene l'exnedient ja este ittlimat
sere presentat flott aviat a
l'aprovació del ministre d'Obres
Públiques.
Cene hom esp. la construcció
(raques/ mur de la ronditi6 prAsic per al funeernament de la
Febrera.
— Durant l'any 1931. lee
instripeions al Registre
de la /testen eiuttsl. han estat:
Naixeme»te. 575; Defuncions,
189; Matrimonie, 182.

S. A.

1

Us ofereix el més nou
distingit en objectes per a presents.

GUISSONA
D'art. — Municipals. — Diverses
Amb el gran exit que ja era d'esperar. a l'Ateneu de Gtrissona, se
ce!ebrá l'anunciada exposició dar.
en la qual han pres part tota els
aficionats socia de la dita entitat.
Contenga l'obertura el dia
migdia. ciansurant-se el dia 27,
les nou de la ret. Tots eIs treballs
l'oren exposats a la sala segon pie
de: Testre. el qua l fou degudament
guarnir anal, tapisseria de l'Alarma.
No cal dir ni superar els trehails
duce i altere, ja que en ells hi hacia l'afició dr cadascú, trehe.11ant
amb gran amor a l'art. Fencittin tata
els artistes de la dita exposició, ensems que el President de l'Ateneu,
senyor Mas i Roca, per l'encert de
la iniciativa.
—Leejuntament ha fet construir an
vehicle per dedicar-lo al recolliment
de les escombraries de les cases i la
neteja dels carrers. C¿ebrern i
eitern l'Ajuntament per aquesta rnillora higiènica.
— Per a¡ dia 6. diada de Rees, a les
guatee de la tarda, al mateix Teatro
Ateneu, actuare. la ce,apanyta del
Lara, de Madrid. que va de paseada
a actuar per una temporada al Talla,
de Barcelona.
— Les tires de Galls i dz Mossos,
tan tradicionals com simpatiques, torea conciirredissimes de contractant5
i de contractats. Com se sap, en
aquesta darrera lira. la dc Mossas ,
ea 1 -arta de cOtitrà propietaris ami
rnossos per liar durada deis darrers
a la rasa dels perer s.
— El dia z6, a la tardor, lleva
eopiosament. i queda ;a neu aferrada
degut a la eran glaçada que la precedí, havent quedat do:7 dies amb
la neu que bianquejá els camps.
— Ha estat un lies a aquella
vila el nostre bon amic En Pere
Freixes, el qua: marsza immedietement a Montecarlo (Franca:), en
s'estableix.
— També Iserci tiagut el gust de
saludar el manee bot amic En M:quel Armengol, conegut priaieasor
de la Banda Municipal de Barcelona.
el qual ha vingut a pasear el Nadal
amb la sera fami:is.

rasseig, de Grácia,
Ronda de Sant Pere 1

1
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Govern Che
LA GESTIO DEL SENYOR
ANGUERA DF. SOJO AL
GOVER CIVIL
Acció Catalana Republicana de
Sant Boi del Llobregat ene tramet
capia de la lletra que ha estat adregada al senyer Anguera:
"Honorable senyer: Acció Catalana Repu:ilicana, ca reunió de Junta
celeiirada el dia 22 de: corrent. acordi per unanimitat a nostra adhesió
a la gestió costra al cap del Govern Civil i fein vots perque continua amb els snés falaguers lela
exits.
Ço que tinc l'honer ute comunicar-vos perquè fea de la nostra adhesj6 el que tingueu per mis convenient.
Visqueu molts anys per lié de Catalunya."

,
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LIES PH11/11E14E8 LLETRES
sen les pritreres beceroles
en catete, lieustrades en colore, que s'ear, pulellena
139 pece. e 'letal; ics ;librereas i a Can Bieneeie

L

LA PRESA DE rOSSESSIO
DEL NO1: COVERNADOP,
SENYOR MOLES
Un periodista prenanta al senyor
Anguera de Sojo si sabia quan es
p.sssessTonaria el se.ayor Moles del
car-rec de gävernador cuil, i contcstä. que, segons eta diaris, arriba.
na Oill5T15 al 1112,1i.
Se li pregunta si Ilituaria en mateix el cárrec al nou governador, i
el senyo- Anguera ronte,ite:
—Si, fare Ilierament del dirrec ..1
senyor Moles, amb molh d'horma
per tractar-se d'en.
RECOLLIDA D'OPUSCLES
PORNOGRAFICS
La pulida procedí ais quiisseas de
venda de periódico a la re:vitela de
totes les publicacions de earäcter
pornogrifie, que feren portades a la
Jefatura Superior de Policia.
LA PROTECCIO
A LA INFANCIA
La Junta de Protecció a la !afáncia, durant la pecera quinzena del
mes dc desembre, ha recollit del
carter, abandonats o explotats en
mendicitat, 23 nois, que ha repatriat
als llocs de procetleacia segiients:
Almoradiel, Cartagena, Palencia,
Madrid , Alcantarilla, Múrcia, Alacant i Nulcs.
Tambi ha recollit del careen i ha
em arat 49 nois i noies que han ingressat a Ivs scves diversas inctitucions, en les quals ha ates una poblad(/' infante de prop de euo Deis
i

ViDAARELICIOSA
Sants d'avui. — El Dole Nom de
— Santa Anter, papa i märtir; Florenci, bisbe i niärtir; Daniel
cacen i Gordi, centurió i
màrtir; Pere, mentir a Velona; Cite,
Pren i Teegenes, märtirs a Fríelespont; Zòsilsr, Atanasi, Teopent i
Teonas, mártirs. — Santa Gens:ceva,
verge, patrona de Paris.

J. GASSA, Metge eanoolellsta
de ma:allies de la pell. litigues
varicosos i venèries
'l'altere. 29; (Fi tati de 5 a 7.
Feetine, (e1.1 a 1

Sanas de ciere.ä. — Santo Prise.
prcvere, i Prcclrà, diäcon, mártirs;
Gregori i R;aohart, bisbes: Malee
Aqu li, Gente Eugeni. Marcia, Quint
Teo.lot i Trifi, martirs a Africa:
Hermet, Aggeo i Calo, mártirs. —
Sorites Beneta, religiosa i mártir;
Drafosa, esposa de Sant Flaca.
mártir, i Angela de Fcligno, cidua.
Quaranta hores. — A la Catedral
Basílica.
Es destapará a les vuit del mati
es reservar) a les sis de la tarda.
Cort de Maria.— A Nostra Dona
de la Providéncia al Pi, privilegiada, o de la Visi%ci a les Salesscs.
Denn), a Nostre Dona dels Do-

i

.

PLOIII211, PLOREU
QUIE EL i.3L1RR0 ESTA
VAPIT JORDI; LA
CAPUTXETii. VERRIELLA, I
Lib 1.1rel .il .e.FOCS, seo els
prireers contes inustrats
quo sisan publicat en catalie

l.

loe, si 13011-51.11:CS O a Santa Maria
de Mar.
Vetlle en sufragi de les Animes

del eurgatori. — 'red/ del l-;,g,r;tt
Lar de je,(1.
Detnä, torn de liumaculat Cor
de lt aria.
Adoració nocturna. — Ton de
Sant Francesa d'Assis, a lesglésia
de Nostra Dona del Roser, dels Pares Caputxins.
Dcniä, toril de Nostra Dona de
112m.., a la Mateixa església.

.
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Tots els balanços que parlant de
cionada per un decret-llei atorgat pel
coses lligades amb Catalunya aquest
ministeri crInstracci Pública amb daany ca vidguin fer, forçosament han
ta ae d'abril. Armen és el pum mis
de registrar un falaguer percentatge
sobresortint, del qual podiem, des dade guany. Potser no tant roen en
ca, primera etapa de la catalanització
a:gnus moments has-inri esperang.a,
Je la Universitat.
perd innegal,lernent superior a l'obSeguí a 2OCÓ els cursets i confetingut de molts lustres engá.
rencies de Pompeu Fabra, Serra HanPer alai, no pot ésser sobrer, sitié
de profit, per a un judici de conjunt ter, Estelrich, etc. donats d'una maremarcar avui una fets del ja passat nera oficial a les acaballes del cure.
També hem d'assenyalar el norneany universitari, encara que ho fern
nament del doctor Serra Hunter, corn
d'una tasé a tota lInn: tan susa rec or de la Universitat, com a un
cMta cona a einverse, és complexa
dilatada la histeria de l'esmentat
deis fets mes profitosee a la causa de
any universitari, materialment farcit
la ncstra Universitat.
de novetats, cosa aquesta que el diA primers d'aquest any, abad constiferencia peeesament del; altres anys
tueix ura guama potser el mis positiu
ara Inés llunyans
de tots, force creades les ciltedres de
Tot el que és accessori roman
Llengua, Literatura i Histäria catalaunit a la cosa que li és principal.
nes, disciplines estrictarnent nacional.,
Consegüentment a aquest
miren./ que la nostra Universitat, a la Faculta: de Filosofia i aleteas,
encornanant-se respectivament a tan
que be podríem considerar com el
destacades personalitats cientifieues
primordial accessori de Catalunya, en
com Pompeu Fabra, Jordi Rabió i
resta adés i ara tan estretament leBalaguer i Ferran Soldevila. Es crea,
gada ami ella en totes les vicissituds
lambe, una catedra de grec, professohistiirlques que arriben a confondte's
rada per Carles Riba.
amb un sol tot. Linaje és, per tant,
Tots aquests guanys, que si els anoinc si el nostre país clogué suara
un any per obrir-ne un altre, sempre
meneas:ni migrats no exagerarlem
amb un interrogant a tall de porta
malea, adjuntats a algun altra, com
en tot ço que faci referencia a la és ara la
ganitzacid de l'Associaseva sort ceno a nació, per la seca
cii3 Catalana d'Estuel senta són
part, la Ulversitat du-irr) fer-lio
únics que pedem aportar al .....nalare
exactament, amb identitat de cird'aquest any.
cumstäncies.
Per contra ens ha restat — IlegintL'Estante si es afer de vida o
hi pérdues — de la Dictadura 1 de
more per a Catalunya ho és exactamolt mes enllä, aquesta mena d'estument per a la Universítat. Aquesta.mdiant imbècil que vegeta per la Uniperanea no és injustificada: la. IJniversitat insensible a tota mena de canversitat autónoma—de fet —que
vis; 11.83 una mostra tIJ
ave] tenim dem mateix moment
pasaste esde la proclamad,'" de la República càndols que solament d'esmentatelos
esté torea lluny encara de la Unise'ns cremen ele
versitat catalana per a la qual
En fi, Catalunya con% que equeet
Iluitem.
any rinde!, la sera Universitat , No esCoen va principiar l'any darrer
pera si la hi donaran amb l'Estatut,
tothorn ho recordarä. Es debutä amb
ans, únicament, espera com la hi dotota mena de neguits i es prossegui
naran. No pot pasme l'any ipa eom
la rebellió incessant dele primera
Ira lliscat el mar,
mesas del cura rebellió que no cal
Hem de recordar, tot comeneant
dir que bou la nota mis caracterls'any, aquelles paredes de Sineca en
tira de tot ell, aA darrers de gener
el seu tractat "De U brevetat de la
l'agitació escolar es iètr més palees
vida": L'imeditnent mes gran per
a bata la Península ço que motiva el
tancament indefinit de totes les Uni.
a wntre es l'espera que depen del dia
de demi u perd el d'ami.
cersitats espanyoles.
Tot esperant ens exposem a perdreBen aviar, pecó, tingué lloc a casa
'no tot.
nostra, cona en altres llore, l'organitzaci6 per la Federació Universitär:a
Escolar de Catalunya i Baleara, de
CARLES SENTIS
les elasses extra-oficials que comencarea el a; de febrer, i que, despréa
de publicar-se pela estudiants
ardent manifest, prengueren un gran
LA CONVALIDACIO D e LES
increment, i mereixeren l'adhesid i
MATRICULES DE
entusiestica collaborade de tots els
BATXILLERAT
catedrática i professons que mereixen basar anomenats de tala. Per a
Per l'Associació Catalana d'Estudonar una idea de eadhesió dels eadiants ha estat Merada al director
tedrätics tan sole direm que a la
de
l'Institut, rencor Pando, una
Facultat de Medicina foren solament
olor els professora que e-s negaren a instincia demanant que es traepas.
sin els drets pagats pele alternes
colfaborar-hi.
oficials que, d'acord amb el que
Apestas classes es donaren ale
liaos mes
ereoa: C l egi de Met- primerament es clisposa, es matricuge-s, le ermaceatics, Ateneo, i laren p 1 1 pla dit "de transición'.
Com que mis tard es digné que
ádhue a molts domicilie de catedrätics.
podien prosseguir Ittirs estudie eg003
el pla "Calleja", cosa que efe
Cal assenyalar aci una cosa qua té
més iniportäncia que cap altea. Un
canee molt mis, ara es trobaren
fet de reivindicació nacional en plena
que com ja havien pagat pel pía
monarquia. Ens referir:2 el fet que
"de transición", que són unes nitres
es donessin en llengua %remeda
assignatures, hateen dc tornar a
gairebe totes les c/asses extra-ofi- . matricular-se, cense que per la Secia/e, que no és sinenim d'extracretaria sels admetés traspäs o conuniversetäries. D'universitáries ho
validaci6 de matricula.
foren ratl a que les dorados al mateix
Fa dies que s'adreçe una instäncia
dos del carrer (le !es Corts Catalanes.
Abans de l'abril es reprengueren les al senyor ministre perquè resolgués
aixb, i aquest ho deist) a criteri del
classes oficials anda l'agitació adclient
Claustre, al qual aerA llegida la insaquells dies. Ve, linalment, la protäncia presentada per leessociació
cian:adó de la República, despres de
la quid — el eo 1abril — s'obri de Catalana d'Estudiants perquè resolbell nao la l niversitat que ami te- gui aquest afer, cosa erie no dubtem
hará en sentit favorable, ja q ue no
nim. El niateix dia, a primera hora iii
ha cap rae que obligui SIe alumdel mate el doctor Jaume Algarra,
nes a suportar les conseqüencies de •
arn'u veu emocionada, don) la sena
tot aquest tripijoc que 'a fa massa
classe d'E:anual:da Polit:ca en !lengua
temps regna en la qüesti6 de relees
catalana. El seducen altres professors
i matricules, que ni a les mateixes
Ins que la situaeió esdevingue sanSecretaries saben pas donar-Ce rai..
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L'any universitari 1931
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Donatiu que s'han rebut ¿arretarrient a la Caixa d'Estalvis de 14
Generalitet destinats als obrera acose feina:
Pies.
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LA PUBLICITAT

Divendres, 1 de gener de 1932
de "Rigoletto", estudiada minuciosament en tot el seu caracter per aquest
inte;ligent artista.
En la represa de "Marina" obtingué
un exit ben justificat el tenor aemor
Josep Palet, que cante tothora anta
gra., ha:Mentor la seca compromesa
parta Es sempre En Palet l'artista
d'eacellent escota i bon esta, de técnica perfecta, que domina els seas recursos i imposa la seva mestria. El
púbic l'aplaudí sovint durant la representació, pera potser la bella tas•
ca que el nostre artista realitzä no fou
del tct apreciad a en la seva labor. I
preseindina e, alar, de la qualitat de
l'obra. per tenir nomas en compre el
traban del cantarte.
alce correcta fou també Vactuació
dels senyors Cortinas i Vela. i excellert la direccia riel mestre Capdevaa,
aue amb batuta segura condui el con-

que ha de comprendre l'educaquin
cid musical a l'escota,
paper esta reservat a cada un
dele element que integrin el
cumplen d'aquesta educació.

I

'asao:eta cada any. per
R.” n 5. al canto illustrat: LA
ATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA.
0n••11.117M.12711.1n......17

NOTES OFICIOSES
_•-

les nostres joiea i a:egriee nadalenque!, farà enguany "sant a anys que
ve celcbaant-sa amb un exir ereixent
i ama un interés cada any renovat.
rneelre Llonguerea, aquest in coneparabie amic dele nostres infante, ha combinar per a enguany
programa p:e de eorpaeses i de roVetat5
figuaen en ell ccm a estrenes la
dal;ciosa canaa "Ei mea goa**. de:
mestre Francesa Pajel, sobre una
bella pocaia del gran escriptor Joaqaan Ruyeaa. i duce cançons de; propi mestre Llongzeres: "Cada dia al
nsati a (ronda puntar franzeisaS, en
la alai: arenaran part un gran nombre elaniants molt xics, i "Ele gaudis del dia d'or" , que es d'esperar
constitaiaa un nou exit per al popular
edaaador i poeta i 111i13:C.
C. :el a primeres audicions, tenen
llor preferent al programa una nava : lucir preciosa canee ¿Otto
Bi:aesdaaf "E/ ball dele atece", que
ses-.27amcnt cridara mole l'atenció.
i 12 da'azaaa canas', "El nou germanas '. de Id o. J. Muset Ferrer, deixeble de rituaca del mestre Llongueres.
Cloura el progearna la tan celebrada "resta deas Reis", del mestre
Uengueres. en la qual prendrar. part
engasara mes d'un centenar d'infanta.

Municipi

Qt EaTIoNART PM, PRIMER
EXERCIT2 ELIMINATORI

Que entan el ronrursant per
edllearla rmigicul de 'infnnt,—
Quina ha Temer la finalitet
d'aqueeta eduearia ¿irte
Ete r ola p rimaria. — Qt19creee

R.200

Els Amics de la Sardana, de Gracia, han organitzat una bailada de
sedanes per a arul al matt, a la
pite.' del Nord (tramvies p i 381,
a arrea de la -obla "Popular", la
qual desgranare el següent programa:
"Or fi" (Soler, J. avía).
"Primavera gentil" (Catale).
"Des del che (Vidal i Roda).
"Peraleda" (Setra).
"Ele gegants de Vilanova" (Serra,

EI primer

SUPERHETERODINO
de ocho lamparas, construido al grado
de perfección establecido por LA VOZ
DE SU AMO en sus gramolas, famosos
en todo el mundo, por su esmerada
construcción é inigualada calidad

fill).

"Les ri pies de la Costa" (Vicenta),

muiical

Quina ha d'esser la finalitai
de reneenyament del solfeig
terna muele:11 a l'escola.--Lhe
i importhreia d'aqueet case.
nyamett dins el complex
Ye/Mirad el musical de l'infant.
— A quina edat pot conservar
i quin abast pot tenir el programa.—Mètodes que empraria
el concursan! per a 1 er ben

L'AGRIIPACIO SARDANISTA

LA VOZ DE «JAMO

Aquesta entitat ha organitzat pe:
a aquesta tarda una audici6 de tardanes al seu estatge del Parallel, rol,
a cartea de la tabla Cathalonia. Per
a aquesta nit estä anunciada una andicha de sardanes a córrer che la co-

SAR
VICEHT
C
PASEO GRACIA.4. izei-EUT3

bla Emperiurn.

DE

aquest ensenyament.

OMS° GRACIENC
Grup Sardanista de l'Orlen
Gracienc fa avinent a tots e:s sardanistes, e:1 particular als seas assiEl

VII
Quin paper pat representar el
ballet i la dansa popular dins
l'eclucació musical. -- A quina
erial pot ramenear aquesta
practiCa.—011ine exemples

Els presos van rebre !a noticia amb
la eonsegüent empresa, i alguns d'ells
van intentar de realitear una protesta,
i per aixe, puja a bord d'un dels
vaixells la secció ti'Assalt. Ràpidament

rne5 arlients dins et preerama

van desistir dc reaiitaar la protesta,
i comenearer
preparatius per el

ese,: lar.

viatge.

Principis en que es fcnanieni idea succinta deis prir.cipals mètodes d'educada mas/leal (la iniciacia musical en el
método Montessori:
pel Mim e . de Jaques Daleroze.
I el eieteanm Gerlaine, ele.' --per
I quin es decantarte el colea/reina o quin ha vingut emprant
en la seva practica docena
ten

IX

Carn paf conthrtie l'ernia a
farmacia a al deevetilansent
del gust musical de l'infanta¡ Po l esser introduida la batea
música dins els diversos ele-

Els 182 presos que oren
a bord dels vaixells
"Antonio López" i "Dédalo" han estat traslladats a le- t presons de
Mataró i de Vic

El Tribunal del coman; Iliure per a la provisió de quatre
P iada s da prafesecr d'edaracia
Taus/leal de les escotes primacies i grupa eeralars, ha resol!.
que els r o neureants practiques
ex e reirie, el primer dele quals,
roch eararter eliminatori, 11nda?, !fea al Ganp Esrolar allla
v anlanale el dia 7 dele flo r', a rt a . a iles a rI tlAr13 d'orne del
ritf.i eaneistirä en desenrat/lar per eserit, en el te -mini
rnej7irn ¿ l una aara, un dele (1011
ternes que e a r reepangui per
garteig. de Eadiunt

AMICS DE LA SARDANA

VI

jurídica assmora l'expressada
petirió, a fi de que, amb tota
urgencia, s'estudit 1 formuli per
la Comissid /sementada un
avantprojecte de hiel r e taren t a
aquella materia, farnitant als
Tribu p ale Provinciana Contenriaa- e per acordar l'embargan- e e pr ev e ntiu de bella partieutacs de lee autoritats demandades Pons a responsables en ma-

CA010 MUSICAL

La sardana

V

rió muelen), — Enumerar den
obres que el eancursant eregul
adiente en linee e p selons per t
infante, dins el pel iode encalar,

PPOVISK1 DE QUATRE PLACES DF PROFEISOR D'EDU-

ting recentment celebrat,

Cri t eri del conoursant scbre
el text de les caneone i sobre
les anomenadee reflectas asealare.—La caneó popular—Fino
on es ped aspirar en l'ensenya.
ment de la carteó a l'eAco18. --La caneó Higa& amb la tasen
i la vida general de l'escota.

•

inferioritat. Però, amb isser
surd i depressiu, encara ho 'Pe m6s
admetre que la bita contra la mataita' puguf en l'esdevenidor Asee
intervinguda, i en realitat mediatitzuda, dificultant el lliure exercici de
la Medicina.
Eón multes les violencies que, per
amartela, vénen conetenr-se per
enpitjorar, a fi de comptes, en !loe
le millorar, preteses reivindicacions;
pera aquesta depassa els limita de
la impopularitat. El programa que
inicia no pot esser mis dissolvent.
Ni respecte a decisions del Tribunal paritari, ni acatament a g entendes acaeptades, ni consideracions
d'ordre sanitari... Segurament el
s ector aensat del partit sorialista
rebutja aquesta desatentada actuació dels que exerceixen —aiaquera
en forma delegada —"una m:ssi n5 social de primera necessitat", segons
ho demostre eloqüentment el senyor Cordero, president de la Unió
General de Treballadors, en un mi-

Harte ha de reunir la caneó perque 5igni a l'abeet de Einfanl
en ele diferente perfadee seto.
izara tpärvills, primera grana i
gratis superiormi.—Enumeraria
d'algur e exemples de cancors
‚diente a cada un d'ariurel/m
pertode3 e g eole re.

FrIN A FER EFEOTIVE41 LES
nala Ciaa -l',7.-ITÄTS DE LA
DIZTADURA
La Canaseiri d responeabilitals ha rebut. un °fiel de la aleneraEtat de Catalunya. traelladant EacOrd del ministeri de
Justicia, contettlant una comuni e ació de l'Alcaldia relativa a
araneeguir de lea Corta Conatituents un pr qjeete de Hei que
modifiqui la jurisdicció contenciosa-administrativa de 1 8 94, en
el sentit d'haver-se transmite al
eenyor president de la Comiettó

CONCURS LLIURE PER A LA

• 1 U U U 11

IV

ments del romnlex de l'educa.

rits de declaracions de leeivitat
d'o e nrds. el qual examina/. pel
Gavern. miau' iaser BOtT05
las aa s. s.e arid de lea Carie,

aan

Imrartan a ia de la torna e, a
p lement rEeducacia general
cum a part integran! de l'eta.
caria musical. — (Mine s ronda

dos quena de cinc de la tarda, l'Insta::: Catalä de Ritmica i Pläatica.
fundas i dirigit pel mestre Ll011gorree. ceiebrara la sesea tradicional
audicia de Rondes, Cançons, Festes
i acera cianfants al Palas: de la afú-

indispensable per a completar

aa

Esbós d'un programa d'echa
musical que eamprengin
tot el període escolar.

JOAN LLONGUERES
E: dimecria, dia 6 del torrente..
Fasta dels Santa Reis d'Orient. a

bIo

aaa

II

LA TRADICIONAL FESTA
D'INFANTS DEL MESTRE

aira Curiana.
Aguaste festa clanfant s . que senr-

aaa

Els elements del l'emplea de
l'educació musical pacten desenvolupar-se d'una manera cíclica o bé entraran d'una manera progressiva dins aquest
ensenyament: en aquest ces indicar quitas figuraran dins tote
la vida escolar i amb quina in (ensila! i quina entran ¡talegrant-e'hi pregremeivament.

La ciirecció de Vescelea, a càrrec del
seayor E aforagas. ¡so ben acurada
feu ea:cejar molts detalla disposats inteaigantrnent.
BALT..\SAR SAMPER

L'axil mes gran de venda

am

X

Elements que pot utilitzar
"avui" el mestre dins l'estola
per a Eeducacid de l'Infant.—
Pcmeibilitate que oferelx le vida
musical de Barcelona, 1 que pot
n'editar el mestre per a aques-

ta edtlearió.

A la ura de la rnatinada van comencar d'esser trasladat s eis aeringuts a
te rca. ea que es va fer en grupa de
van i utaitaant setitea embarcacions.
Jane ala detinguts acaren parelles de la
guardia civil i del cos de Seguretat.
Taaa sanean a terca els detinguts, i
en grupa tanta de vint, van ésser
portats a reo era-a forres de la guardia civil i Segaretzt a l'Estació del
Morrot. d'en pesaren tot seguit als
trens formats, que a dos quarts de tres
de la marinada scrtlren cap als respectara !laza de aeetinacia.
Els presos gua Id havia a bord dels
varee/te: . vaixells SiSt2 rar.
Ei deeembareament dura prop de
bes

horee.

A dos luarts de quatre arriba a Mataró nut dels trens, i foren desembarcara els 92 detinguts, els guata van
inaaessar a la presó d'aquella ciutat.
A quarts de cinc va arribar el tren

• Vic, partantme ço.
Als detinguts els fou servit un ran• extraeadinari.

que han estar portara a les presons
provincials de Mataró i de Vic, clegat
a no basar estat acondicionada enaara
la presa de Barcelona, després de Ira
destroces que s'hi van fer.
Aquest trasllat del, detiuguts a bord
fels vaixells, es va lee anea, grans precaucions per part de les autoritats.
Al moll an es troten fondejats els

dits vaixells, hi havia na:nbrosa força
riel c-,,e de Carrabiners i de Segaretat.
Des de les erice es sa prohib ir l'alir tot anuell que no fas de les
tripulactens dels taimas iondeiaIs
dit mala
A maja rit arribaren da,ant el "DEdilo" i l'Antonio Ldpez", torees de
la guärdia civil, que havien d'intervenir en la condued& dels detinguts. als
lino de aestinac16.
A aquella hora, es van ¡armar a l'Es•
unió del Marrat de. trena, als quals
feren enganxats vagon3 reHulars erra.
bau de Madrid, i osen sigui que no
n'hi havia peal per a efectuar el tras
dele presos, alguno raras erdi•-lat
naris van éeser eenvertits en ceRu•
/ara
Ela pee.as dormir?, 1 fiaren despeefit,, i bota ela ordeni tul u trepa.
reg ala per a realitzar el sial ge.
•

l'Associació.

SOPAR D ' HOMENATGE
A BENIGANI
Una quanta amics i admiradora del
ninotaire Benigani, que arnb tant
d'exit celeara actualment la seva primera exposició a la Sala Paria, han
organitzat uni sopar d'homenatge per

testimoniar-li llar admiraci
ó, Aquest
sopar 5e celebrara al Grill-Room el

vinent dilluns, a dos quarts de deu:
e:a tiquets . 3 vetan a la Sala Paria
i al Grill-Room al preu de 1.3 pessetas.

LES ARES AL POBLE NOU.
Continua essent malt visitada l'exposició de pintura que al Casal Icaria
(passeig del Triomf. 3o) varen obrir
cha ten, associats Frederic Vis-als i

Jc.an Quilis.
L'exposició continuara °berra Bits
al dia a, (aula dels Reis, i pot viadi rle tots cls dies: e:a iestiaa, de les
deu del metí a les orzo de la vetlla,
i els dies feiners, de les nou a les

onze de la vetlla.

A CTUACIO DE L'ASSOCIACIO DE PESSEBRISTES DE BARCELONA,

Aquesta Associació, enguany, amb
Ea,S PREMS SOCIALS SON A
MAT ARO
Del% trastladats, n'hi ha 6o que san
detinguts per delictes de caracter social.
Teas elle van passar a la presa, de
Mataré.

Abans d'ahir, o la marinada, es va
realitzar el deaembarcament del% dctingane a bool dele esmentats vaixells,

LES ARTS

EL QUE EN DIU EL GOVERNADOR
El govesaador cliii sortint digné
ahir al migdia als periodistes que a la
matas:ala isavien estat tra sitadats a les
presens de Vic i Matan, els presea
que e-en al "Dedalo" i a l'"Antonis,

Lamea".
Fa arribar a les diles poblacions el,
fr sen t un esmnrzar.
—1-fe rettrt — ha dit — el teatimoniatge de gratitud al comandan! del
"Di-dala'', re! rel desenretllat decaed
l'estada dels vajjell, j
tambo em mer asrairnent a les brees
carrabirers, guardia civil i ;sonata.
que han ccoperat eu el trallat, cl qual
s'he efectuar %ta s e el mas petit inciden!.
Contarse dient ene a j a/ pur les abres
de la presa cellalar de Barcelona sipie; efect!tades, se-an tra s /las/ata novament a avesta datar els presos.
Aquestes obres ja haurien estat irreg. ai de; del mes a'abrit,
mena encara cm siamés haaues eatat
r er bumanitat. harenes donat la perita
quantitat a e aem Ii avialanava.
El gmerarclar no Vi dir que apresto
aemanda sahvenria ras desia i u ser atesa per pe); de na fer-se mal
veure ele rericlors de l'Esquerra Pels
seus aliats de la P.A.", q ue te nen de ciarat el boicot a les abres de reparecia de la Modela

le L.LIIIRIERIA 30 A I ,
Tapinerla, 4; telbfon 17 $15,
M on SI. Ilels derlent es
"Pasmaren de Illbres de esnifo Per a la mamada, en catea; Ilapls de colore, pinto.
me, plomes 0.1,Hour/diques,
etebtera, doblara.

de lämines, amb fotografies dels pessebristes de l'any 1861 de la medalla
de l'entitat i dels pessebres oficials de

nimia d'haver celebrat el dese anarersari, ultra publicas', corn els darrers
anys, el fascicle reasenyant l'actuada
de l'entitat en l'any 1930-31, i
que
consta de 56 planes de lletra atapeida, ha ptlicat un be:1 labre de
64
alanea de ',Set, en el qual, sota el tito! de "Breu noticia sobre el descabdellament de l'Associació de Pealebrietta de Barcelona durant els deu
primera anys" (des de la t'unduló
tgal a 1930, es ressenya la tasca inten e issima que ha portat a cap per fer
reneixer i dignificar la bella tradiei6

pairal dcl Pcs:ebre. Aquest Ilibret

conté le, següents resseitaes: Fundacaí de ¡'Associaria, Preliminares, Coastitucia, Actuacai de l'Asaeciacia, Pes'
achtes de socia, Pessebre social, Concursos públics infantas de pesebres,
Concursos formas, Co nferencies, Calareis, Dinar, Movinent de socis, Defuncions, Flomenatges, Diplome; i titols
de socia. Medalles. Domicili socia%
Publicaciens, Medallas de constancia,
Biblioteca, Arda a sätia Pesaelatista,
Arxiu imeografic, Comunicada, aml,
els sacie, Presidencia de l'Associacia
Propaganda. Restatata, Actuació fu,
Cura i un Apeadix amb el aleglament i
preacripcions de la Societat sl Pessebristes de l'any 1863. Completa agitesea publicada, un ~jeta de cleu parts

Es tracta d'un treball mole acurat,
tant pel seta contingut corn per la seva bella presentadas el qual constitueix un agradable record del Primer
desecara de l'Associac16.
EXPOSICIO DE 103E1? M.
GOL

Dilluns a les sts de ?a tarda eletdra
lloc la inauguració de i'Exposició de
Josep af. Gel a les Galeries Laietanes.
Aquesta Exposicia es compondra d'un%
vidres de realització completament
nova dintre el nostre país. A tné5, Gol
exposarä una valuosa cellecci6 de collera en materia cerämica.

das conaurrents, que P er cause
s de
force mejor s'ha vie obligat a suspendre les audicions de encanes que
tenien !loe els diurnenges a la nit.
Oportunament s'avisar à rl dia de
represa d'activitats.

7
•
El crim de Sant Boi
S'accentuen les sospites
detingut en sigui
l'autor

que el

Segueixen les investigado= de la
pulida per posar en ciar l'assassinat
de l'anciana María Amada Güell comes al vei poble de Sant Boi de Llobregat i pel qual este detingut Clitnent Sagrieta Soler. Es coneixen nous
detalla que, ultra dels donats a la pablieitat, confirmen les vehements
pites que existeixen que ell i no altre
hagi estat autor del crim.
Sembla qaz el mateire dia que es
comete l'assassinat es presente Ch.
rnent Sagriatä a la Delegació de Policia del districte de la Concepció per
posar un fet a coneixement lela agents.
En preguntar-li aquests el sea domicili i dir-los que vivia a Sant Gervasi, li indicaren que havia de denunciar
el cas a la Subdelegada d'aquella barriada Climent s'hi trelladai i digué
abs agents de guardia que des de feia
raguas dies venia rebent titulen" d'un
individu perquè actalfs a un bar, ja
que hacia de proposar-li un negoci i
que desconfiava que aqueas negoel fos
legal. :t'entre prestava declarada donara mostees d'agita ció, i de sobte demana permis als agents perque Ii permetessin telefonea a Sant Bol, on va
dir que tenia uns en/in i temia que
els hagués passat quelcom. Afegt que
dies enrera aquests arnics seis havier
cobrat una respectable quantitat er
metállic que ell el3 havia portat a
Sant Bol de Llobregat en un auto de
la seva propietat i que l'havien gratificat per això amb aso peseta.
El3 agents ti digueren que des de
la Delegada no podia telefonar, i
aleshores Climent digui que ho faria
des de casa seva. S'ha como:rae que
no felefone a Sant Bol, puix que de
haver-ha fet s'hauria sabut a la central d'aquella poblada,.
Queda encara per aclarir quin Sola
j'auto en el qua/ el suposat asumí es
traslladi a Sant Boi. El fet que fine
ara no s anagi presentat cap aceden fa
espitar que el dit vehicle no sigui a l tse que el que Sagristä ha dit que posseeix. La Delicia tracta d'incautar-se'n
per trasiladar-lo a Sant Boi i vetare
ai els velos de Maria América el rc

eaneixen.

Per la sesea part, amera eegaea:
negant, i assegura, cona digné des del
primer mornent, que a l'hora en qué
se suposa comes el crim ere en un
bar esperant son amic. Aquest extren
encara no ha

estat compras-2a

Divendres s'efectua l'enterrament
la víctima.

1,44-0444444444444444........+44~~444444444".ee

Rellotgeria Jorda

REUMATISME-OBESITAT
Dr. Enrio Serradelf
Menéndez Núftez. 6, pral., 1.a
De 4
7 --:- Telefon 20 020

¿Poden boicotejar-se
els medicaments?
La Unió Farmacéutica Nacional,
emita .-- que representa tots els farmacéutica d'Espanya, posa a coneixement nostre un fet d'indubtable
importancia coro a noca forma de
lluita societäria. Tractea, en efecte,
d'exercitar-la els dependents o auxiliare de Farmacia, que, contrariats
per l'acentiadanient d'unes obreres
del Laboratori Busto, preteren organitzar el "boicot" ala productee

preparats pel dit senyor.
Ha estat, pe; que ea veu ,
Que aquest acati i compleixi el fall
del Triaunal paritari en qüestió atle-

ta a l seu erigen i descabeiallament
tot motiu de repreaäl/a. La indemnitaació pecuniäria que la senteazia imposä ni) satkiett ;ere dubte
els senyors auxiliara, 1 ea !lec de
recórrer legalrnent d'ella —5i Cm que
es celen assistits per la ra6 — apeilen a una arma noteriament reprobable.
La classe farmacéutica s'ha dat
per notificarla i es prepara a la defensa eaun company, per creme que
aixi defensa el prestigi de tots. Perlile as intolerable que un personal
subaltern s'erigeixi en arna i senyar
eredit i del e interessos d'una
cla 'se unir ere ira ria , i deixi l'autoritat del iarmaceutie a ia seca peapia casa a un grau aanconcehilid

Plaça de Catalunya,
(Costat Naison Dorée)
Ha mort un altre deis
ferits per l'explosió
d'una destiHeria de quitrà de Badalona
.A la Clínica Mútila General d'As-

seguranees, de Badalona, ha mort
un altre obrer a causa de les gnus
ferldes que sofrt en el sinistre de
:a destilleria de quitra ocorregut
dimarts. El mort eaanomenaaa. Joan
Urtrell Martí, de vint-i-cinC anys.
Amb aquesta són sis les victimes
qua han mort en l'horrible sin:stre,

La Medicina
ELS SUBDELEGATS
DE SANITAT
Hem rebut la nota segtient:
'En la St55l6 general celebr; •
pel Conmuté Provincial de Subdel•
gats de Sanitat, presidida per
pector Provincial de Sanitat, ama

aesistencia de la majoria dels subdelegats, aproveada que loa l'acta de
la sessió anterior i llegida la MeInbria reg:a:nentaria pel secretara
fou elegida la nova Junta de govern,

que va quedar formada pchs senyors:
Dr. Soley Geli, president
" Oliver Redes, vize-president.
" Mas Akmany, secretara
" Pares Bartra, vocal tresorer.
" Estcve Salavera, cocal segoa.
" Miguel Vilarrasa, vocal tercer.
creaciA dcl nostre moarrn i cientiiic aparell HERNWS 1:ent
En arsmeatada sessid el nou Ins RESOLT D'UNA VEGA- sea
1):1 PER SEMPRE el problema. herniara ja que el nostre invent
peder Provinsaal sin Sanitar, daca.;
ha omplert rl buit que hl hacia en a
E Cincia de auarir hernies: grades a ell ja no hi ha
esaers inatila que pafeixin, ni ningú pot morir de la V Gabriel Harca namenat per al da
ä terrible estrangulada herniaria, pnix que amb el meras-ellas
caen en virtut de concites de meHERNIUS, que no porta traves ni elastics
e: de cap mena, que no pesa ni abulta i que s'adapta al CO3 com
ras, va dirigir breas i elogrients pa
una peea de eestir, es recupera l 'alegria =e
a„, • rasara als
ä de chut i tal metal! es TRANSFORMA EN UN
ESSER PERFECTE I SA COM ERA ABANS 1.-! la seca Subdelegar', manifeatan/
satisfaccie, per haver eatat
ä
§ D'HERNIAR-SE.
el seu primer acte oficial presidir 11
En adquirir ;VERNIUS no adquireix un aparell qual s
ä
evol, saló un element mecanateräpic dotat d, 1
3e5Ni. del t'os de Subdelegats metI r da, que aetuant mil el propi teixit supleix la peralosa deasiencia
del seu organisme i en pro- temps e
ges, farmaceuries i veterinaria, que
= i amb facilitat VENCERA total ment la seva hernia, per antiga i veluMinOn
que agui.
e.
Inancomunadame n t treballen pel areEis nostres modernissims aparells eón els única que es
CONSTRUEIXEN
EXPRESSAMENT
PER
gris
de la Higiene j Sanitat pabia
A CADA EDAT, PER A CADA SEXE I PER A CADA HIRMA sobre
nada
i
mota°
anatamic
efectuant el control saaital
de
/
(mea
la regia maleta, la qual cosa dama la seguretat alaso'ula i
un benestar tal que alai mis no recordareu que
i essent l'elentent d'enllaç entne
tigni herniat i menys que porti aparela
serveis sanitaris dependents del 1UPiaren de visita: de lo a r i de 4 d p. Featius: de ro a a
ä elcipi i de l'Estat.
Duplex: ARAGA, 277, entresol,
(clavara Babeador P. de Grieta).
E/ doctor Ferret fou

L HERNIA. VENÇUDA
i A„, :a

Gablnet Orto pedle

MERMA

mcdt aptan

4ALVA010 DE L'ilIDINIAT
Mores de VISITA: de g a 1 SOL \Mala

tut i felicitat per tots els subdelegat
de Medicina, Farmacia i Veterinaria
assistents a l'acte."

LA PUBLICITAT

Dttrelen.ge, 3 de
, que saa . una da le ende esplendente
«dota del nían.
El Ere,ident fou emanonadlenin.
pesares aaaralaoa. l'Atea", i es Ti
dirigir direetatnent a l'hotel.
Els
pea:odisea van parlar amb el
'
cap del Govna, ipreaamtaren lob cele del seu viatge a Cidiz. Ell contenta
-Cap. He virara a Cada a passejar i a arenare el sol. No cereiaía.
la Cate., i creien-me que as una merme:la.
Vez terittleees dengs de sortir per
ad a gaad:r d' test panorama i d'a .
Quast dla forroosissim ele sol.
Dempre es va referir a Easeampte
itilitar i manifesta que coneix le candicions d'estatiarnent de les forces
fanteria, i cal resoldre-lea. Espera que
l'Ajureament aquesta gesti6,
iaae té veitallernent imporaincia per a
la citett Afegf que ell havia parlat
amb ra1calde sobre l'ases:repte diverses
vegades, i el Govern teta disposat a
donar totcs les facilitats que colgajo,
comptant an* la cooptuació de la che
lea Parla també, de lee referencles que
,le la gilesti6 de referencia halda do712C el ministre de Marina.
Sobre la tasca del Par:aznent,
di- que cornenearia el dia 5 de genes,
primer aels preseapostos, per a r.o esgatee la prbrrega que les Corta han
cos-cedit.
El pla d'Hieenda Es 3er.zillíssirn.
S'ha d'arribar a la libe:acide cal fer
esse renaixi la confiarea al pala, pereuè
seise aleó ras padreen fer ni casernes,
ni eameteres, ni res.
Sobre la atiesti6 obrera, va dir que
• eabía a Cadíz quina aspectes tenía.
Respecte a la crisi de la indebida
•
raanifeete que és qiiestiú especial del ministre de alaríaa que l'esta
estudiant a NI?. El Gas-eis té un gran
projecte, ,eue de realitzarese resoldria
la qüestió per serapre.
Eis periodistes Ii parlaren de la
qüestió ferroviiria, i 1! preguntaren si
les declaracions del Sr. Tralateei Prieto
caer. del Govern tamba.
El Sr. Aletea carnet:4 me el COrl•
tlicte tarta:mi Es latent a•- ra•-•tes declaracions del Sr. Prieto saa lagiauee, raonaales ile precaució.
Desates parla arna l'alcalde i II usatsiies eme haaia resoldre de seguida el problema de lee cases- res, puja
que ne ha de continuar /a forza ala
actuals.
L'alcalde E Ti dir que l'Aí untar
rnent es troba dispo • at a donar les miximes facilitate, i el Sr. Azafin li va
respondre que no hi fa res cree la
quantitat arnb atta contribaeixi
tament la parai en un any, en quatre
a en cine, ja que tireiran a Guerra
eares les faeilitats, a base que sieuin
raonables les peeelans.

L'Ajuntarnent de Mencva
Tot queda a casa
Saragossa, 2.
El dtputat socialista JoSep Agora
ha presenta: aquest rnazi al goreanador una deaúncia en :a qua: du que
'Ajuntament de Idonova, está cortotituit en la forma vegtient:
Alcalde, Jceep Arta; tinent d'alcalde, Rafael Le-in, que es va a casar
amb una germaza de l'alea:de; e/
regidor Antoti Arte:. edema de l'a:calde; regidor Silveri Arta:, germà
rambi de l'alcalde; regidcc Martí
Cazo, wat zernb una neboda de l'alca:de cosí gernià d'aquest; regidor
Joaquirn Barbotan. ende ¿e l'alcalde,
denles regidor!. El acurdan dt Janene Herrero, cosí de l'alcalde i dels
atta, regidors.
Aquest Ajeztament ala arrendat
a ti mata una dehesa per una guara
taat itisagailicant, sense cap da.SSt
dv document o almenas conegut de:
aob:e. Com sigla que aquest mame:a
as do coma, els 'reina rolen que sigui arreadat a una junta de reine
perq-ae tot e pobac pagui ro:talla:o
en lloc de dieta-In a pasturar com es
fa ar-a.
Per abra banda tots da regidora
eón monarcieles 5 fins ara no han jet
cap declaració de earivater republica.
• hi han hager eleedocis per a elegir aguce Ajuntament i si (farrerament se celebraren fou degut a la
«metal:ció de la La G. T.
Per t'atina aquest famlEar Ajuntament no celebra sessions mai.
Totes aquestes ca5es han provocat
gran excitada) al poli:e í to seria
a searla que a regietressat lamentaales ai a--7,:bets.ri
a fer - se efectives
:mes multes contra un vol que Isa
tret llenya de la dehesa que l'alcalde
ea, eaaendat a si mata.

L'expiosió a la iniarestrta
del carrer de Martín de los
Eros

Diligencies judicials
Madrid, 2. - El aatge del districte de Palau Ita continuat les diligencies per a aclarir el suecas dc
la impremta del catre:- de Martín de
lo s Eros.
Davant el jutge prestaren declarada diverses persone, entre elles
alguna operarls dels tallen, les quals
tieclaracions na han tingut importancia pe: no haver aportas cap detall d'interes.
Aquest matí el metge foreste del
eli,/ricte ha practicat l autapsia al
cadáver daantotti Cabanillas. Encara
no s'ha trames laniorme sobre les
rauses de la mere
La familia de la víctima ha dernanat que demoras de l'autópsia li sigel lliurat el c adáver, i el jutge ha
a utoritzat el trasllat. El jutge ha
auteritzat le policía perqué es peraoni • a la casa on ecorreeté el fet
i p ractiqui ¿guate recerques per a
l'adariment deis fets.

La qüestió ferroviärla
Les negociacions entre el

Comitè executiu i el Govern
Madrid, a. - La Coinissi6 executiva del Sindicat Nacional Ferroviari ha dirigit al Cansen Obrer en
eacra en el qual s'expiasen la forma i e: desenrotllament de les negociacions entre el cht Comitè i el
Goaern. Reccmaaa a les secciona
que, especialment en apesta mantente, mantinguin la unió i la disciplina i observin cegament les ma
-dreslCamitcu.
El personal ferroviari ha nomenat una junta encarregada de dirigir els diversos nuclis en cas que
s'arribi a: plantejament de la vaga.
Tanab Ita estat constituit el Comitè de Ilaha per a fer cara a les
derivations d'aquest moviment
S'ha polsat el criteri d'algunes organitzacions obreres per conèixer
ajut que eis ferroviaria podrien esperarme. I.C5 gestiona han donat
exit.
_ -

Les relacions de la Telefónica amb els seus empleats
i obrers
Madrid, 2- - Atraen mau!, al despata del sots-secretari de Comunicaciaste, es la celebrar una reunió pe
a canviar impressions els representants
de la Compararía Teleimia Nacional i
ras seas deperelents i obrers, respecte
a la taza a:, la COMiSSió que ha d'entendre en els difercnts asperete, de les
relaciono entre l'en.presa i ele dependelta i obrera
El dimart3 vincee, previa convocatbria del sots-secretari, se celebrara la
primera reunió i es faran ele aelariurente petinents, euent a la competencia d'aquesta comissió, qüeeti6 cme seo
ha este! prejtrtjada en el canvi d'impensione Cana.

Don 31elquiades Alvarez
potser haurà d'ajornar el
seu discurs perquè est h
mi/ah
Madrid, a. - El Se. Melquiades Alvarez es trobíaai Ilit amb un fort refredat Per aeuenta causa, és molt iecil que sigui ajornat el discurs polític
are dena havia de pronunciar al leo.
Ire de la Comalia.

El personal de cuina dels
•rnenjadors d'assistència social amenaça amb la vaga
Madrid. - El personal de
ruina dele menjadors d'aseistèneia social han presentat a
l'alealde un ultirnätum que, de
no ésser &ro, si irarä noc a qué

aque.11 personal es declari en
vaga dilluns vinenl.
Sembla que per la forma que
la CASR del Poble, COM a Sindicat de cuiners, facilitava el personal, hi havia !oren deficiAncia en els menjare, i en inaugurar-se els men,jadors del carrer
de Santa Engriic:a s'acordä ocuepar dones en tic(' del persona/

del Sindicat.
El resultat ha estat bé, puir
que amb menys gènere els aseneare surten istlllos, i tI persa.
no! As tarob4 rtu , s rcduit; pera
els afiliets a la Caen Poble
demanen que siguin acomiadades aquelles dones.
Es comenta desfallorablement
aquesla actitud, mar quedaran
isenSe assistència les cinc o sig
mil persones que mengen en
aquella establiments.

Jaén
Es retira l'ofici de vea
JaEo, - La comisa:6 provincial
obrera que ten:a presentat al gover.
nadar l'ofici de vaga a aquesta provincia per al dia la acordat retirar
el da ofici en vista de que el governador 112 cursos als alcaldes les
ordres oportunas per al fidel campliment de les bases sie treball en la
recellecció de l'oliva.
Tumbé, caen a conseqüència de :a
reunió celebrada entra patrona i
obre:a respecte a les bases de treball,
el comité ¿'obrera agracultors ha
presentar a! governador civil un dieta7T.C11 COM a rectificació d'un altre
presentat par :a representada patronal, pregant que aquelles siguin sotmeses a un orgz.nisme tacniaa que
la primera autoritat estima necessari.

Sevilla
Commemoraci6 de la suhle yació de Riego
anilla -- A Cabezas de San
Juan es commemoni la data de la sublcvacia de Rafael Riego. Hi assistiren el director general d'administraKió
local en representada. del Govern, els
dement, co componn la ocrnissió nacional d l'hemenatge a Riego, una representació ele lee clanes espanyoles, la
senyora Riego i els seta dos filie Joan
i josep.
•
De Sevilla arribaren l'alcalde, repree
ientació de l'autoritat militar i reptesentantn dels poblet propere
Des d'un dele balcons de la casa on
Riego llança el célebre crit en proclamar la Constitució, dirigiren la pamela al palie diversos oradors i el
fa] de a senyma De Riego Ilegi enes
sentides quartilles.
De s pees es va organitzar la mani-

INFORMACIO ESTRANGERA
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A FRANCA
L'estat del senyor Maginot
París, a. - El senyor Marginot
continua en igual estat.
Segons manifestació dels metges
que l'anisteixen, l'estat general del
malalt as satisfarteri• - Fabra.

Ha mort el general Pau
París, 2. - Ha mort el general
Par. Tenia 83 ar:y3. Era president
de !a Cree Roja francesa. Tenia la
grau cree de la Legió d'Honor i la
medalla militar. Persigné part en la
guerra de 1870 com a tinent. En
auesta guerra va perdre la ria dreta.
Des de 1903 a 19/4 comanda la 20
divisió . Prengué part en l'ofensiva
d'agost de 1914 a la regia de Malhouse i fou un dels primera ne entra en mita part d'Alsacia. Loa
encarregat d'una importan! missió a
Raseia.
Tenia granascendència i simpatia
e iltre les trapes. i aquesta era la

,

principal eareeterfetica del general
Pau.
Als darrees temps de la seva vida
ala dedicat a obres de beneficencia. - Fabra.

Els sense feina
Paris, 2. - Pel ministeri del
Treball ha estat publicada una estadística segons la (tul en 26 de
desembre darrer el nombre d'obrera
senas feina que estaven inscrita era
de 131.074, en total, eo que reprelenta un augrnent en 26 de desembre de 15.935.
En igual setmana de l'any anterior hi havia tan sois 11.952 obrera
serie ko ala. - Labra.

Berilo, 2.- L'intent portas a cap
pel grup sindical revolucionar: a faVor d'una vaga genera: de minaires
a l'Alemanya occidental, pot considerar-se ecen fracageat
A la ccr.ca del Ruhr, els equipa
han treballat quasi completa i sola a
don pone han deixat d'entrar af naba! l eis obrera.
L'orde Es complet a tot arrea. Fabra.

Els suposats sabotejadors
del discurs d'IIindenburg
Berlín, 2 -La palien ha detingut
a dos funcionaria de Cocaras, que se
gaseara san e..3 autora de les pertorbacions registraaes abate d'alar dutant el discurs prommeiat davant el
eitles-Don pel president de l'Imperi
mariscal Hindernburg.- Fabra.

Comentaris a la gestió del
senyor Americo Castro
Berlín, 2,- Comentant la tomada
a Madrid de l'ambraxador d'Espiten,.
senyor Amaría° Castro, la "Gaceta
de Woss" escrita
Durant la seva estada a Berma
lambaixadoa senyor Anairico Castro
ha fet molt pel deseatedetlantetet de

DECLARACIONS

DEL

SENYOR

ALBA

Es mostra optimista davant l'esdevenidor de la
política espanyola
Paria - " Le Petit Parisiena
publica unes declaracions tetes al
seu correspotal
n per Santiago Alba.
L'ex-ministre declara, entre altres
Canes, que la República espanyola,
estabilitzada pel vot de la Consta
tuci6 no corre cap perill ni a la ¿reta ni a l'esquerra.
No hi ha ni un sol heme politie
que pensi en aquests moments en
la pcssibilitat d'una restaurada; no
existeixen tan sola ni punta manarquice a Espanya, puje que elan esvanit al cap d'una liara dictadura.
L'actitud deis 3C119 membres
d'indiferència o d'aliar-se als perrita
moderare.
Pel que fa a Peltre pese el fantascas y ermen, el senyor Alba declara que ha tingut la lava Ilegenda
a l'estranger, per5 que no hi ha peque témer-lo. El collectivisme pequé ger mini-afegi-neceesita asser
sernbrat per mana experimentades,
pera no és aquest el cae d'Espanya.
Exalta: moment, el poble espanyol no ha trigat a adonar-ee
que no ei poden compartir ni les
terres ni el capital.
S'ha operar una modificació sensible, i la tranquillitat no tríe-ara a
renéixer, p era-continua-si el comunisme no és perill per a Espanya,
la qiiestici obrera presenta tia aspecte bastant serias; hi ha nombrosos obrera tense treball.
Als °brees del cama encara hi ha
possibilitat d'emprar-los, pera no
asrlea-é el mata aria) els d'ofici. Per
a aquests creu el sen or Alba que
podria e5tab lir-se una cooperae ia en•11~1~~~.~1111~1~1

festació cívica que ara' des de la plaça
de la República I. ias al bloc on va estat' en:plagas el cementiri, cm es
C re:2 aue degua asser enterrat el cap
de Riego. Es van pronunciar diversos
p arlamenta i l'advocacla madrilenya,
Cencepció Feria hi dipositi uns latas.
La matniiestaeió es va traslladar a
l'Ajuntanant, ion se servi un lona.
Despras es va fer una visita a
on llagué una tetllacla necrológica i ahí pronunciaren diversos discursos. Tots van exaltar la figura de
Riego, qualificanalo de mártir de la
Ilibertat i representant de la sohirania
nacional.
A l'Ajuntament es Va celebrar un
bancmet i despras
Circol Reeublica
un animat ball. Els concurrents san
tornar serafín:era a Sevilla.

Les confraries
Sevilla; 2. - Ha oficial l'alca'de de
la Germandat de la Contraria de l 'Es'
peranaa, de Triana, la qual sortira la
seaniana entrant, si bi nap larca
2T12j ,,r que s'ho privi,
Flern assegura que les altrcs con{redes testen el maieix prepOsit.

EL PLET NACIONALISTA A L'INDIA

Vaga general de mariners f La Lliga de Salut Pública
i treballadors dels molls
pel manteniment de la pau
Londres, 2. -- L-Evenin New"
anuncia que la Unió de marinen, trehalladora deis molls, descarregadors,
etc., ha declarat la vaga general, a
partir del vinent daluns, cont a prote s ta contra la reducció dels salaris.
La vaga afecta a uns cinc mil afi!ate al Sindicat de Dockers. - 1 : abra.

El Consell Superior
d'adversaris de la guerra

Bombea 2. - La laica de Salía Pública de l'India ha decida arribar fina
a l'extrem limit que Ii permetin els
seas natjans, per mantenír la pau, i a
aquel cfecte. diversos membres, indis
i europea de la dita Higa, s'entrevistaran arta amb Gandhi. - Fabra.

L'opinió de Tej Bahadar
Sapru, cap dels moderats

tual i les derivacions que pugui tenir
l'actitud presa pel Congrés. - Faba.

Gestions de concòrdia
Bombai, 2. - El Consell de la Fecleraci,5 Nacional Liberal de l'India ha
decida dur a tenne una gestia prop
del airrei perqua s'esforci per a mantenir la cooperada dels partits progressius india a fi que tingui axit la
Conferencia de la Taula rodona.
Per altea pare la Lliga del Dé Púlale ha dirigit un telegrama al vítrea scalicitant que atenta a Gandhi
la facultas de discutir novament la situada creada per les recents mesures
adaptades - Fabra,

Londres, 1. - El Conseil Superior
d'adversaris de l a . guerra alta reunit
aval.
Entre altea paisos eren representate : Anglaterra, Alemanya, Austria,
S:asea, Rinsia, Txecoslovàquia i Nova Zelanda.
Fm-en zprovades diverses resolueions: una dalles, que preconitza que
al pcible indj i'assi,teix la rat, per a
demaraar la sena independancia; un o
altra, recomanant els xinesos i els japonesas que es ;erguís a prendre part
en les honilitats i a les altres racione
que s'abstinguin de enviaraos armes.
Darrerament s'adopta una altra resclucia, expresíant l'opinió que :a la
mitació i reluce; danraments ro sodra eliminar e! peral d'una guerra. i
encarnit el desarmament total. - Fatara

Alialiabad, 2. - Gandlti ha trames
un telegrama a Tcj Bahadar Sapru,
cap deis elements n:oderats, i li &enana que snanliest: la seva opinió sobre
l'actual situada.
Tej Bahaelar Sama ha centestat immediatameat, i rnalgrat que Gandhi
s'ha negat a (ti- públic cl contingut
del tniegrenta, bolis nreu saber qrte
sli plany del desenvolupement precipita! dels esdeveniments i mani(esta el desig de fer tot el possible
per a una aproximada' entre el Congris i el Govern.
Fahra.

Els minaires del Roe

A FINLANDIA

A L'ARGENTINA

mité Central del partit comunista
Moscou ha expullat

Essen, 2.- Eis demente radical!:
deis minaires de la canea del Ruhr,
intentaren organitmr una vaga pea a
protestar contra la elf•sirtenireid de eiinris.
Amb aceeest motiu ea registraren
alguna incidents ¿epoca importancia,
ea practicar:en diversee detenciona.
A Mulheen, el3 vaguistes valgueren impedir que eis minairea no vagitstea entressen tal treball; la policia
intervin,guE i peactlei un centenar de
detencione.

Guanyen els contraris a la
prohibició

Un incendi

ara del 59/.1 si significats MeMbres de l'oposició, entre els

Festival al Foment Català
Ponis. 2. Organitz2t pel Foment Catali, al sen estatge local
tingui lloc en festival de Capd'Any, rl cual In astati nombrosa
coneurrancia . - Eaara.

A ALEMANYA

Provatura de vaga
fracassada

A ANGLATERRA

les relacione entre Alernanaa 1 Espanya; la sena distíncia i azzeratat
ii han guanyat la consideraciú general.
Es possible que el Govern de la
República espanyola, epa-Mear.: ele
grana conde-miente dc: senyor América Castro ea materia d'eusenyanea
públIce, Ii con:U la carbma d'Inatrucció l'alslica. -rabea

z Fina ara e! refere.r.dum sobre la prohibició dena el se.
gliertt resultat:
A favor de la prohibició, sedo«)
vote; en pro d'una excepció a favor
deis TinS fl'.1;X05, 7.000 i en contra de
la prohibició 380.coo vote.
El Govern es disposa a preparar el
decret d'abolició que sera presentat al
Parlament.-Fabra

Serà reconstruït el rastel!
de Stuttgart
Stuttgart. 2.- El Comen de Wurtemberg Ita decidit recenstruir la
part del castell de Stuttgart que fían
destruida recentment per un Muenda - Fabna

LA CONFERENCIA
DEL DESARMAMENT
Stitsaon no hi pdyI part
Washington, 1. - El senyor Stitnson ha declarat que no ta inter.ció de
prendre part a la Conferencia del
Desarmarnent i desmentit els pers'atenta ramera que asseguray en que
desitjava assistir a la seva obertura.
El senyor Stimson cenferenciara
dirnarts antb el gezeral DaKes, arria el
senador Swansan i amb miss Voodley
per estudiar la labor preliminar dele
partas americans.
El secretar; del Departament d'Estat ca nega a donar explicceions sobre
les diseussions dels perita, pena segoza el "New York Times", aquests
assegararan que eta Estats Unas accenten en principi una limitada diaa
recta deis arrnanients amb la limitaci63
pressupostaria a fi d'arribar aun acoril
entre les dues tesis que s'enfrontin:
:a ¿'América i la d'altres Eetats Eta
repeia, especialment França.
E! periodista acaba dient que lan
.forme dele perita sope-sa a una reduccla del tenelatge dele ruireeens. Fibra.

ere l'Eetat I lee grasas empresas per
a procurar als obrers den el trehall
que comré a le, irres aptitud,.
Parlant de la qüestió catalana declare que no hi veu na perill greu,
ellnquieteid, per a la Repablica espanyola i que s'ha exagerat molt la
importancia d'agnest assumpte.
En el fons els catalana no san
Separatistes, no poden isser-ho; tenen matee sentit dele negocia per
ésser-ho. A manca de sentiments
posseeixen caleta i la unió arrib Espanya és per a ella indispensable.
En resuna, segons el senyor Alba,
no existeix macaría catalana, i l'anica preocupació que té el Govern és
la que encima la er-mai obrera, el nivel l del pressupost i preparar la lid
electora! per a elegir nova Carnbra.
¡A ma corresp ondrà aquesta empre5a?
El minieted actual no trillará a
dezapareierer, perb un altre eontisitiará. ele sena esforgos.
Els grane p roblemes nes .6r pa,.
trimoni exclue4u d'enceeevern ni'
A LA SOCIETAT
d'un partie
ir
DE NACIONS
elLa importa que es transa de Tea
diells o , de sociallstes; el que A
falta scía bornes caaaeos d'impone
Reprema d'activitats
/'ordre i la paz
Aquests home, u:agitan pergab
Ginebra, .2 - Durant el anes aclee eircurnstáncies els insposaran. tual es reprendrà l'activitat dels diTine fe en l' e sdevenidor del ateo ferente organismes ole integran la
país.
Societat de Madrino
Finalment, en parlar del tractat
La 66 sessiö del Consell se celede comerç franc o-espanyol, declare brard sota /a presidencia del senyor
ne el dit acord Es desaseas per a
Priand.
Copa upa.
El dia si es reuno:a el Comité
Per la costra medi aci6-4lgué
de
perita encarregat d'estudiar les
al
perio dista-conjuro els Meti3
bestions relaciunades tencib el progues de la Cantara francesa perquè blema deis canvist el ra ho iarà cl
ens facin algunes conc essions, i això Comité econamic; al 18 el Comité
en nom de les nostres bones rela- central de l'opi; al re el de perits
cione, que sentare he esto!
disposat que estudien la uniiicaciO de la noa defensor. - Fabra
menclatura duanera finalmens, al,
art, el Comité que ha d'examinar el
projecte de no agressió mal:atraca
que fea presentat pels Suvieta daA AUSTRALIA -rant la (te r rera Assemblea. bes,

No s'ha publicat la forma' ció del nou Govern
Londees. -- Al "Times" li
dinen de Melburn, que no s'hit
fet encara pública la formació
del nou 6uvern, esperant que
arriN el senyor Bruce. - Fabra.

El ministre d'Afers
Estrangers
Melbourne, 2.-El senyor La-

tham ha estat nomenat minis1 re dc Negccis Estrangers del
11,e1 G r. vern federal. - Fabra.

El Gabinet nou
Melbourne, 2.-El nou Gabinet ha quedat constitutt en la
forma següent:
Primer ministre i Trrsorerla,
Lyons.
Negocio Estrangers i Indústria, Lathars.
Defensa, George D'arce.
Fabra,

LA CONFERENCIA
DE REPARACIONS
Les disposicions
de les autoritats municipals
de Lausana
Lausana, - Les autoritats meuicipals d'aquesta població sitan retina per a prendre acorde sobre la
propera Coriferencia de reparacions.
Hom tren que s'adoptaranl es
rnateixes diaposicions que en 1933, 1
que la Conferencia es retirara al
caetell d'Ouchy, altura als eollants
del llac Lemas.
Cenit sigui eme al dia 25 de l'actual ha de reunir-se a Ginebra el
C'onsell de la Societat de Nacions, es
nie seran adoptades disposicions
pugna les eomunicacions ferroviarata, entre Gaiebra i Lausalie ¡ e f e c tu in amb la MéS gran rapidesa
possible, - Fabra.

La Cambra de Comerç
de Bengala
Bernbai, a. - El president de la
Carnbra de Comerç de Bengala ha conferenciat arnb diversos membres del
partit liberal inda sobre la situada ac-

Buenos, Aires, 2. - A Gualeguayche un incendi ha provocat l'explosió
de tros-cents barría de na5ta, havent
resultat martes tres persones. - Fabra.

TEMPORALS
-•Una pedregada al Canadà
Toronto, 2. - Ha passat per la
regid occidental d'Ontario un violent temporal de pedra. Es creu que
les perdue3 han d'ésser mole importants. - rabea.

Gran nevades a Itàlia...
Lfrbino, s, - Neva arda gran intennata
comunicacions d'Unzlaine arel
la resta de la provincia catan interrompudes. Alguna trena elcatrics han
ritedat bloquejats per la nau.-Fabra.
...i a bagoshlvia
Belgrad, 1. - I.a rica continua
caient arnb gran intensitat a tot el
país des de fa dos dies.
Al centre de Bosnia, la capa de
neu ha arribat a guatee enetres
ebria. - Pebre.

EL CONFLICTE ENTRE
XINA I EL JAPO
Els xisteaos s'atrinxeren
Londres, a. - De Togaie li disten
"l'anea" que ele xineos saariaxeren al tau Palarg i que ale dres bar.eire de la via ferrada han ebeee P r ofundes trismercs.
Eis bandolero e minutas paraifulare
sweat eetane aquieta derrees dies. -)

11i

Els ¡apoetevos 1an entrat
a Xin-Xew
T10902,
_ .41 selsoic
Nidi"
(iitten cale l'atetragearda
ponen ck les faceta de Kee Pan Te.
Itei entrat aquesta matinal. a Feria
Taco.
Avta alceitea epse etapas de les lacees d'oemael E,Iiastran .francrodat el eh:
Palir.g.
Les treoes han entras amb calma
perfecta, i el rea comandar.t ha publicar un manifest CA el qual s'assegura
que el _Tapó sss desitja apoderar-se de
la ciutat i que romandra allí el ternas
just. - Falos.

Detenció d'un bisbe
anglich
aang-15ai. 2. - Algunes baria; tle
aínescs han detinget. colpejat i robat
un bisbe astglif. - Pebre.

Es considera imminent
/a detenció de Gandhi
Bomba. 2. - Es considera imminent la detenci6 del líder nacíanalieta
Gandhi. - rabea.

Detenció de 'camises roges'
PC5h2:Var, 2. - La policia ha detingut a cinc "camines roges", que
s'havien apoderat d'un agent, al qual
tenien detingut er. un poble del disariete de Nowselma.
Tres "catEses roges" i un camperol resultaren ferits durant una colla
sil, entre rebele i forces de policía. Fabra.

quals hi ha Radeck t Yarctslawsky.
Aquest darrer és el cap -de
moviment actual que persegueix
a Rússia la destrucció de tatas
les creences religioses. - Fabra.

descobert el microbi
de la paràlisi infantil
Nova Or:eans, 2. - El professor
Eberton, de la liniversitat de Califarrna, en una Conferencia que ha
donat l'Asscciacia /lord-americana per•
l'avaneament de les Ciancie, ha amos'
dial que ha estas. ¿escoben el miesiobi de la paràlisi infantil.-Fabsa.

DURERA
DE

BARCELO•LA
TFATRE GOYA

PlaNCIO A 130Nte PMaeRGARITA XaRGiT
Cem calia esperar, remecí de la
hit
:crió a honor de Mazgazitla Niega
I de la seva inteepreració de 'L'elite-a' : d'Hofnumistal - sæ drum3
recordaren has-er vise interpretar en
eatalà - ha emplee comp1leenent el
teatre Goya.
Cal die que entre els enpectradoesan
huía l'ex-goveraadar de Barcelona,al qual ha estat tribrea6a una ovaiata.
afargaaida Niega ha fei en la latera:dada de l'obra una ele les sesee
mes 'nenes i superbes creacions. Irin ata
'i . bar ha estat liargammt ; tete
,
vi
eret aplaudida i resecas:Ti a
-enbere de paneres de aloca.
0 .1igaia a panlar, ha die. ea
- unes geetile parasito de regear
que !tan 5Qntt tetexles ama ama
ovtaaa.
ACCIDENT DEL TINSISIMaL
alentve trebatinea del ~e <3.ü.

ei d'electricista a l'Hotel 0016e
l'operari Pere Bufet, 31i114,
s'ocasionä ferides gres».
trastladat al seu
DENUNCIA PE« owkoosors

Francesc Frigola, ancarregát

tallero electro-mecitnie's
Guerim det carrer de Mallorca.
presentä una denúncia a la panda contra quatre individus
que el fan obj2cto de tota naena
d'amenaces i reaccione per haper ordre de /a
p21- manca de triehall, tres obrers dele dit tallers,
deis

DETENOtO

A RUSSIA

Al carleo de Ferran fou de-

Txitxerin devorat pel
comunisme
Alga. ?..-Lell(aMellt Na assegurant-se el predomini de Stalin
sobre el parid. comunista rus i
van essent eliminats tots els
antics collaboradors de Leen!!
i Trutzky, que donaren vida al
regim actual de la República
dels Soviets.
No fa gaires dies que Txilzerin, caigut en desgräcia del poder absolut de Stalin, era recolla entro els indigente dele
barris batoos de Moscou.
A Trtjerin, ex-primer comiscad del poble d'Afers Estrangruta, se l'asseljä per fam i se'l
condemnä a la "mort civil" vivint• en la més gran miseria,

ineIgeat de la tettable

mRiRitin

que SOliPi3.
Seguint la política d'eliminari ni dele tesis contearie, el Co-

litigia!, merare fuzia arnb un re1101ge d'cr a la m'a. Alvar Caydn,
el qua) eenfessä qua acabava de
furtar-lo a un transeünt, et
qual s'igiv..ra encara qui és, per
no haver denunciat el robatori.
L'ENOANY DE LES RUSISES

l'el vell procediment de les
mieses dos desconeguts sostragumen, al carrer de la Marina.
si Laredo Macip cent pessetes
que pan-lava.
En eanvi va rebre dele dita
individus bons consells i uns
quanta rel alls sIe liarla.
ROBATORIS

De la seva torre del carrer
de Yilafranca, uns destellanda
robaren l'americana, on portauna tartera amb un bitllet
pessetes i un Dintel. de la
Rifa premiat amb den mil pes›rtes. a Jordi Pujo:. que ha denunciat el fet 01.4414 de fruir-

dia.

LA PUBLICI r AT

Diurnengr, :": de gente de I9Z2

LA T. S. F.
La novnt entissora
Itädio-ra

Els afinats que pcsseenne arare l:s receptora dende és a dir .
Laarells que poden cobrir la gama
ahondes de zoo a 2.000 metaea, hart
ohservat les millares en potencia i meclulaeaS (me presenta la nova estecias
erMssora Radio-París, que trebaaa
amó 100 quiloveats 5.274 as. dc long : tul d'onda. Ja saben es racii.,-oients
cite, ultra aquestes caracteeistiques. :a
mesa emiseara Redio-Paris f5 n :znacteritza per obrar len-is., ama copa
a . gong, pel cernlon herzri en l'estai per a finalitaació de a Ae5:ió
aeeb la aareeellesa. La inauguració de
l'enaesora esmentada, una de les mes
patenta del mace, ha tingut lloc e! 13
de novembre proppassat, n.araare
naa aran date en ix história de
72.ciiadifusió francesa. Aquesta etnisaera
¡S situada a Saint-Pinly-l ' Hene73-. , al
eaetat de la careetera nacaenal de Parla a Chartre!, a trenta-vuit quilómetres del centre de París.
L'arribada a Festacai és veritablelatent impreehonant; tres pilens
eóri metres d'alearia fearnee triaagle equi:ater de 355 menees de costal,
i porten l'entena triangular de Radie:Paria. L'estació própiament dita n23
t- Dr5truida sobre un pla abs•neansent
a:retama, secar que cap onduladas aci
terteny rs cap grup de cases s'ores:
al liitzre pas de les onaes; aixi e:s
roa alli:01,7.13 d'antena que ec,rta,
ta poden
poden escampar-se arrea del
m6a tense a b3OrCians n; perdura. La
modleataí de la noca esta:id de Redie-Paris. que ele radic-oients senten
trabé, minuciosament e.:tudiaeia. ei
mateix que Cl renal:me:U, ha estas
to rtada fins al doble del que te-ls- la
ordineriament. gricies a un co y sistenla datar de ronda portadora, arate:n-1g modulo:id ter defasatne, deetit
a la in . cistis-a de M. Caire:x. ereeln.e7 paintapel de la Serietat E:e:trena Ra6;/eli:12::a. La pueesa de :2.10-,
ha esta: rodada fine a un gama
elaas : descoles:lit a Faatua l isat traestretent-se (ira a les freqüencies mea
elevadee. compreses entre a000
Poco periedes. D'abre, en resulta que
la n a tura :i tat de 'es emiasions de Ris
-Pie!, és absoluta, i, cesan a la-da
q.lartet de les audleions rrequeste estacie, pot mesh be dir-se re i e solernent
dependrä de la qualitat de l'aparen reruptor, parque el transtnissor do del are
peafeete.
L'onda de !a neva catada de RadioParle es lambe malt aguan, de rasera
que e:s elidid-Mema de lea n22:0: •J prepere, a l'emissora sean miet pc,c perjudicase per la pOterrC I a veritablement
extran7aMarla de restecia, Ilevat. ents
és p atera!, dels mateixos habitants del
poble ass is situada. els gaals, ruin és
natura!. ei amb e:s millers reetrels
ne accenceue:aen t-eure-sr-le del receptce, una veta f5 pasrda en fundel-temen:. i. per link, són cendemnats
• reo poden sentnt cap Ora erniseora.
Segona diverses experiencies fet ea a
Franca amb motiu d'aquesta nava estari. sala comprovat, sen se cap tne'na de clubes. que les eláCi0115 massa
lazóaeres del: arans centres ele poblucid. encara que slguin por pederctes,
perjudiren notablirnent mis les a:Id:daos que altres estacions
m'anea: Per exemple, una estac:6 c'e
Oannovats situada a tres quilòmetres de distancia d'un receptor, pe terbia nsoit mis que una altra de 70
o Pe guilowats, situada a 40 gil:jametres. Ea dones, evident tue les mena

loares que no senten les necessitats
de la nostra mara perquè tampoc no
stin de :a costra regias.
Quan la radio a Catalunya aigui re.
gila per nosaltres, com aixi és d'esperar despréa d'ésser votat alastatut
que teta desitgem, Ilavora es veuran
els notas horitzons que l'Asseciació
Nacional de Racilodlfusió sabrá presentar als re rlio-elenta per tal de guanyar el temes reedite i fe; que :a ralla-e a Cataluma, tingui el brillare
esdevenaler a que té dice després
tardes peripecies com ele hin fet pessar els veritables enemics n2 c la radiod if1 /5:(, . és a die, L'ilion Radio i les
seves cales cruisseres alarlard i
Barcelona.
ENRIC CALVET

l'opera que es representara al Gran
Teatre del Liceu. (Eventual!.
Acabada remissiú del ¡joma, con
versa en catalä. per Roe B012,172i.
21 ' 00: Programa del rádio.oicut.
(Discos a pet ici6 de senyors subscriptora de Ralio Barcelona).
2300: Fi de l'emissiú.

STEWART WARNER

emassores han de situar-se fera ale les
APARELL MIDJET DE 4 LAMPARES
grano ciutata no aolnment perquè ra<den naaoa, ame perquè perjucliquer,
lämpares Variable- afu i Pentodo
reszolta de trolt menor nombre de
RADIO VALENCIA
per Sr tes.
Altaveu electro-din/4min de gran potencia
Diquesta manera Franea, que en
11 .30: Trannnissió del conced que
elgun lampe anter:or havia reixat reRepresentants exclusius per a Espanya:
creautara ale Vivers (si el temps no
sa-dar-se quelcom ea el miel de la relin priva). 'a Banda 5Iunizipal, seta la
dada: us5 respece daltres nacions
di:Te:ció del mestre larda Aylion.
Vivó, Vidal i Balasch
esteangeree, notablement de les alentaSebretaula
Corte Cat.lanes, 602. -- Barcelona
re-es i angleses, torna a coliocar-se al
/3'30: Obertura de l'estació.
Genera/ "Motors Indio
nivel dr Ire mes potents amb FeriaPasselg de Reooletos, núm. 16. -- Madrid
Concert pel trio: "Chicuelo", Desda, de Radio-Pa:as, inc neilewatsReceptort d'alta euelitat per !a
doble (Arom); "Hureareske" (DenAGENTS DE VENDA: Joan Jordana, Ese udallera,
seva acurada tecnira, coberta
anteea. De teta azaesta competa:1c a
rak); "El perro chico'', fantasia
ensh 12 noves patenta. Preesteaneera, per l'renment de petencia
número 35; EstablImente Lutetla, Casp, núm. 22;
(Serrano): "El chulo calcetín'', xotis
de les seve5 C ruiSsoreS, sciatrent quesentats en luxosos
artisties
ASSOCIACIO NACIONAL
(terma); "De nti guitarra", intermedi
A. Mas Elay, Juliä Porte:, 1 4; H. Oliveres, Caranubles de ressonane:a equilida a ia cata. no ;2. JEuropa, sine, del
DE IIADIODIFUSIO
(Orad): "Rieu;e". masurca (Caladenal Cassanyes, 3; Casa B. ti. A., Rambla de
brada: equipats ama lampares
man, :a nostra naela, m'e
Bnnet.); "Paco", pus-doble (Me:Id:ale
una
Catalunya, 109; Pelayo Rädlo, Pelayo, 9
eseeciala PENTODO i VAde les aran ...res a fer radiesalusie. i
leaoa: Te s:can-Tm sie l'eetaeia.
CEL A RADIO
RIABLIT-Mla GENERAL
aue va ense.yar a maltea daltres ele
ASSOC!ACIO
afOTOIIS
RADIO fabrica lo
rae:ea:mente a seguir en aquesta maProgrames per a demi
Avu i. dfunsen7c. a les dese de la rat.
medras receptora G. M. R.,
terial Els goserr.s capase-ole que elan l'estrella de 12 czu
rja, 1.-1ary Cel. e,ue
ajustas;
a
les
disponibilitats
de
a.:N10:S RADIO BARCELONA
enat sucre nt, notablement els de U
Imprestió setmanal de la Liedja de
acaba derribar :d'ene harpa tournae
RADIO ASSOCIACIO EAJ - 15
coda comprador
desgraciada Dictarlura passada, varen pc. Amédra.
EA J-1 :- (3o na)
Valencia.
an hl estat per esrai
(zar
m.)
-darar a "aaniaa Radio de Madrid"
Els recepters GENERAL MOCrónica esportiva, per Sinceras«.
de cinc enys. e:calcara a's radio-zients
Diari ferneni
il'oo: Campariades horàries de la
una esrece ce manepell cn no per- une zediaisa de caleens csccaliaes.
TORS RADIO as -deren
21'30: Concert per la Banda de Mú12
.
00:
Obertura
de
l'emaaaora.
CaCatedral.
Nota
del
Servei
Meteorolabell conjura, ebt:r.unt de la
nectre que nalgas no rogué. fundar,
sica Artística, d'Alginet, sota
VETLLA ITE 1,A DEADA
ea: de Catalunya. Estat del temps a la direcciú del mestre Paequal Pérez
;a costra necia, cep emiss:-.za que ne
ciencia mes moderne, que cenFui!
de" da (ernnenteri femeni).
Europa
i
a
raspanya.
Previsió
del
DELS
REIS
fas sreeuel:e eementade secietat, j a:(ao places):
tribueix a endolcir le llores de
1205: El diec de moda.
temps al N.E. de la Penineula Ibérica,
que la final:tal dianion Rädio
"Pepita Greta", pas-doble (Pérez
la llar en captar-se els conreats
Emiseió extraonainäria
1210: Curs de cuata practica: e:s
a la mar i a les rutes aèaies. Nota meChovi).
da el fe; de :a rad:odiftesaa una fent
de Ics ernisaeres ClIrCpeC5
Dimarts. relila de la dada de:s
dos plats de <terne.
temoiagica
radia-telegráfica
per
a
les
de cult,:ra i de progeés, sinó radiar Res, Radio Associació, a les Sl 3 de
"Rosarnunda",
obertura (Schubert).
alodulaciä natural llarg abate
z'ao : Coas-es-sa femenina.
linies aeries.
anun's a tot dala, 1 irr de la Radio la tarda. radiara una emissió ex"A ti", rnasurca-romansa a soto de
se:eztititat garantida
Recen-tunee:ama profitoses per a la
Sobveaula
una deu d'ineressos a repartir entre
clarines, amb variacions (Pérez Choeie
traordinaria de la "pagina radiada
llar. Receptes de bellesa.
53 .00: Sosia de música lleugera,
1s:t'os:ció i venda:
el, re -os accienistes. L'amistas que te- "Caritat", (lea:cada ale infanta. Ha
".Marina", fantasia (Adieta).
12'25: Secció de conaultes. Prediscos.
"Xal roma", obertura (Ketelbey).
ofert gentiiment el seu coreen reMa Zanjen ROdio rrab la Dictadura
guntes i respostes sobre qualsevo;
1
3.
30:
Concert
pel
sextet
de Radio
"Cabe Novel", tnarxa (Palanca).
era veritablement ferunidaisle, fass al
minent soprano Maria Tran
qüestió relacionada nrdb la dona.
Barcelona:
"Tor
n
e
bermeja"
(1.
AlNoticie!. Servei directe d'Unió Rapant que, quan va venir Fensorrarneet Salvan, anda un conced sie cenanBorsa Femenina de Trchall.
; "Baturra de temple", huera
Passeig de Sant Joan, 17
dio Valencia.
netes estollides que reantentada ar12'30: Radiada de discos que les
del regim caduc, veren creure fundared;
(E.
Moreno
Torroh.a);
''La
calista
oferir
als
23 00 : Tancarnent de restacii.
infante i
que ajaBARCELONA
senyores radio-Mente hagin solliritet
dament que ele nous bines d e la
sita blanza". seleació (j. Serrano);
per escrit.
Repabliea aredlarien, no solement els den l'obra heeéfica a fevoe deis tu"Rosario la Cava", caneó gitana
berculosos pobres de Räilie A.550Cia1245: Fi del Diari femeni.
privilegia dianinn
ce:n ja vaNoticiari de Ràdio
(V. Eones).
fer, sinó que adhue els retirarian
Ernisai6 de sobretaula
ht'co a Informació teatral i cadee! permis per e. rellee cree a cashg
r2'45: El trio ele Radio Associacie,
IODIFUSIO
ASSAIGS DE -RAD
1323: Secció de consultes: Prenera.
Ilur ce-ene. :tensan-. deiaet els anys
a lternant amb mita :lea variada en disA AUSTRALIA
guntes i reepastes sobre qualsevol
Autlició de discos seleces.
cos, interpretara el aegitent progr e (finiquites que azalsavena _de passar.
eiicatias relacionada zenb la doea.
El ministeri de Comunicacions
Seas-id cinernategaaíica i cartellera.
‚na: "Que vienen les rondadores",
pereei els borne! ti Celan Radio, tant
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EL CINEMA,
CINEMA AMATEUR

La cura dels projectors
per Douglas H. Traf ton

(Acabament)
aan ja estareu acostumats al nieta:tiente ue aerä possible d'agaiar un
projecto: n. o& engegar-lo i, na mesura que a'escalia. amar diaminaint
poc a poc la ¡rana i manten/ir-la uniro= a través de tot el rotllo. Molts
operadors poden dir pel so del motor
la velacitat a que passa el film. D'a!.
tres poden dir-ho per !a manera com
apareix la projecc:d a !a pantalla.
Un acce.s,oci mol útil és un pctit
obturador opac, que pot fer-se el
mateix operador o aquest pot comprar per poc preu. D'un tros (.!C
aloma o a!umini de cinc pedzades
Ilarg dues d'arnale es pot ice :1:1
sl'aquests olaturaclors de dites poleadra de diametre i sinn manee de tres.
Fixant-lo al projector en una posiciO
que. movent-lo amura o an all. el lela
de Ilum és interceptat.
Per a projectar un film de nia-tera
qua no a' basi ea:ts fleten:o-loas
i. ai matefx tenme que no i n crti : res
de la inizial euavitat, ea recomana
d'eaganxar al film una gula. transaarent o opaca, preferible opaca, de no
nienys de ente pera de llargada.
&cera dos peus des de l'obertara al coinenoarnent de: rotllo i
es tres peas que es recuereixen, o
e: ,:eu quivalent en muros, sie 6egons, per arribar a 'a velocitat
;170iee.: n::n5. Per fe7 sana p:ova, di.sposda
projector norru:2 amb el
o gula peroné alaranxi i ara:
u: segon tan:bor; tanqueu l'obturador acoessori i enceneu la ?ampara
projecció. Engegeu e'. motor obsrreant el film al mateix ternan fine
au e la gula hagi passat junt ernh
a azre o cinc requadroa. Alenhores
ea-ia l'obtarador acoessoü i ajusten
projecció. concentren r!
etc. Otean no q ueden a
atta
eastre o c:ne polzadce de illna tata.
eueu l'obturador pere e:
reoto: corri fins que tot el fi:u: s'baa: enrollar al aegon tambor. Alenhores tanguea motor 3 Pinte .
questa manera e !evita que paetalla aperegai mai enllueznadosa per
paojectar-se la Iliun tota sola.
Per a aquells mea ben eenipats i
eme volen Lea:- dos rrojectoe m-7 obsenir la peojecdd contnita. : ! obturador ZOCe”.07.: no te urea 3 ea"viar de rotllo. Amb ele filtre lhagats.
cae no és perrries ae marcar, ea pot
escollar un determinat requadre en
e! anal tingu: lloc una acció re ser-

eeixi de guia..1quest punt Ir, de trobar-se a uns deu pents del fina: del
rotlle. Aleshorea skrigauxa una guia
transparent dc nou pella de. Ilafmada
al coniençarnent dels rotllos i mentre es panca el número a es dieposa
el número 2, no usant mes de dos
pena des de l'obertura fina al segon
tambor. Tenuueu l'obturador en el
segain orojector. .1 Um! 1.1:1111' >ittlat
a un,. aIaliZ ¡,,as del aIi del rolllo nitteero 1, encendreu la lámpara
iI aroiector número 2. Quin apar3ix l'eacena amb l'accin eacollida
cona a indicació, engegueu el !autor
al projector número a. Quan en el
queden
projaciar núm.:ro n no
anac que quatre o cinc polzades de
'brin l'obturador Número 2
i tanquen el número 1, asaegueautvos que el tancament i l'obertara cc
fan einuttännament. Centrara cl
és necessari, i detureu el projec.
te- núme:0 t. Operant el projretor
a'...mesta neme:a no aolatnant
Vila que s'A-lumia; u pantalla
sind que s'aconsegueix nula projeceiO continua. evitara l'atur cutre ela
rotllos.
.1mb ele filme de propietat ei
seguir un aitre eisterna. En en pui-e.
a vait peus del final de' rotllos fea
(111,. • 7C brandet, molt petits a 1 . ane:c stmerior de Inft dreta d'un reguadro. Si c l film e negaran, el acayal es pot fer abans de la :marcas:d. A un altre punt a sis polzades
,le' rinal guatee ioradets nie ' en la
ruateixa posició. Sita nie tenir cura
que els foradets no apareguin saltant
a través de tot e! quadro. S'usa la
mateixa gula que en el can anterior
i lambe el mateix procedlnicut de
projeccció. 1:única diferéncia és pez
cla punta serveixen d'advertéwia
lloc d'una escena incerta. El rednicr
S 3-51 correspon al motor; el segon
3: de canvi. 17.'3 obturadors s'han de
i obeir tan ràpidament i
, ra com nigul eossibla. El temps
trimicorregut entre eas dos senyals
es exartament de quince segon-, /le
manera que e! •egon proj,etar
1:ncent 1rrnps suf:3i.nt d'agatir seinrata? i hi Ita pron temps d'operar e'.
carvi 5enre aotmes.
Aquest sistema ha dom.t mol.:
hon scesattat,, Si es fa .teib entra. 65
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Io. El secret as :a anaartnitat: ama
nllada lädt d'olitenir una projecció
ec3;'esta.
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bre de !es eeves "eictitnes" ascendeix
ja a tal xiira que a Madrid s'acaba
d'entrenar una comèdia per a tractar
d'ellea. En canvi no es un galan
a l'antic estii dc Valentine, No-carro,
Mojica. etc. Res d'aixà: el nostre astre no•es ni bel!, ni castigado:: no
posa els ulls en Mane per a fer les
ves declaracions ri canta cançons romantie,uea ni balla tangos eslianguits...
Tota :a seva fortuna la hi (lúa lit
!m'a gräcia irresistible, el seu dinamime, la seva grsadia, la seca picardia. el neu - Pep". el 5. :;.1 //0 sé qué...
En la realitat aquest dinamisme el ia
asser el millor atine deis ;cut atafea

El ilion del gran reattmie i la
màxima emoeló, parlat en espanyol. per BARRY NORTON i
MAMA ALBA

dels Soviets, aliats

Dopkins. Ivonne amat a la
pantalla... i fora d'ella. De Jeanette
Mac-Donald saben: que tornarb a di:davant el palia mundial, paraules
d'amor. 1 ...: encara hen compre,
(pi; es arn g sta rerevant personalitat
deinen de acure prnximament "FI
teniente seductor", gran film Paranionnt, dirigit per Ernst Lubitsch.

oionatge alemany

Un film

amb

11/11RITE
Witti FRITSCH
dels màgics de la direcció. Les escenes
d'exteriors filmades a Colorarlo, ens
mostreu els raes formosos panorames
d'exterior. amb registre sonor, impecable de plans sonora profunda i de
fi registre, experiéncia que constituth:
un dels mes notables avanços del cinema sentar.
LA LABOR DE DOS GRANS
ARTISTES
Mari es donen al Coliseum les
darreres projeccions de "La pura

Fathé-Baby

4-/

Un cinema

Pathé-Lux

mc[oc.:2mara Pathé-B«eby

A L'ABAST DE TOTES LES BUTXAQUES
SOLLICITEU CATALEG

:

I

',ido Cinema ;
(Art.:er g s Western Electeue)

De venda ros principals establiments del raras i simiiai i a

Consell de Cent, núm. 263
ijur, ,,

a E. Granad2..

Telèfon 23058

PEL-LICULE3

Aquests clos aspectes, pel ben
:,tudiats i desinrolts, bastarien per donar a "I.:as• perineeias
Skippy" eategeria de gran filrri • ••
no tinguessin també al sen fe—.
vor la direcció ds Taurog-Burton (primer premi de rally 132l.
de l'Academia del Cinema ch,
LOii Angeles) i la interpretació de •.,
Jack Cooper, superior a tot elogi; la de Robert Coogan (germii •
petit del faméks Jackie Coogan.
digne successor del seu gemanet; la de 3fitzi Grete, prou coneguda par g parrtar-ne, i la de
Jackie Seari.
Tenim la seguretat que . "Le,:
peripecias (12 Skippy" serà una
de lea bellas ' un-presea Pro- .
Tama Par:::11ount de l'actual •
temporada i la sera estrena de m!
i
Coliseum c ,listituirä un g ra »
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i da Parean a Hollyn ciad.
A la patitaila la seta earrtat no i la
• tat litem s =pida r,ec• cut la-real:1m.

Id
3

S.

A. E,

%Ida de

Gataitinya 8

e,sent drapaire. Ifuit
pas,,i a é55C7 agregat de l'anubaixada
Sil y nia a París, i de seguida a

: cep eonsart del mateix recite. c.,1
. • abaix de la ¡aduna cl convertí
.arés en dcerotte de Venècia i fa.. anat de goma de mastegar. a n s E setts Units. Despres fan. escara,
Iurer de café: ren; un carnbrer . de na-id.. ruuitimiiionari. Per ii el troles/
aia comertit en tinent seduct,7 f e;
Flausenthuurm.
A la pant0a el sen raras-ter t rl
ritt5 dinämic que ratetti existir. Toles
ics dones catan boge, per el El nom.-
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NOTES OFICIOSES

I

al Coliseum, es una obra interpretada exclusivament per infants, iteré, que, en realitat, va
enfocada a les persones gran.
El seu argument ens ofereix
senzilla tragedia d'un infant
quals els .eus pares no comprenen. Eis infants hauran de 'vetar,
en les vides d'aquests
preeoces que interpreten el film
una divers-1n5 agradosa i real vivida per nois de llur edat; per:,
les persones grana venran quelcota mes: una cosa mes profunda i transcendental que arriba
molt endin.s.
Entre bromes i veritats, es a
dir, entre escenes céuniques d'una
grAcia fluida, d'un humorisme
netsment, america, i junt a u'estudi que ens fa veure l'anima
deis infanta cotan reflectida en
un mirall, l'argument ens presenta tambe un altre aapec.tci de
suprem interes, eom és la diréréncia entre les classes soeials,
els prejudicis de les persones
gratis que no arriben a comprendre els infants.

Hl

:.

Pt odueol6;
METRO GOLDWYN MAYER

GRANS
‘ ` Las peripecias de Skippy",
e lfilm que demia es presentar).

Pathé-Kid

1

CEMA, DILLUNS, El;TRENA

Itn
verdad", l'original comedia musical. TeWay.
dialogada per Muñoz Seca, que ha
.
servit per a demostrar que Enriuna actrizt ami)
queta Serrano
matisos de gran estrella, per la seva
bellesa, per la re= simpatia, talent
artístic i agradable vete Manuel
Russell, que ja es "destapà" en "Su
noche de bodas" cona rin dels mes
destacats intèrprets de la citada
obra, certilea en "La pura verdad"
que el seu triomf no fou obra de la
casualitat, sine, del seu talent excepcional.
La labor d'aquests dos artistes, ei
diàleg de Muñoz Seca, jalonat
dita que fan trencar de riure, la aresentació sumptuosa i la bellesa de
les seves cançons sda els elements
que han contribuit principalment a
mantenir "La pura verdad" durant
dues setenanes al cartell del Coliseurn amb plens a vessar.
PER A PERSONES

Un cinema

Una

QT.:1 ES AQUEST ASTRE?
Va neixer a Paris. Va cantar a les
tai croes i als music-halls. Va th,C.:
l'idoi del seu barri abano d'ésser-ho
del filón. Enserna que ranamt nie
burbi va élSer finster, electricista, pinto: de Linee i oldat. Va isser a !a
;ratera rettmdial. Va aprender a parl.:r
inglés cucan presoner dcl, aleutlau
1 asienta
de I
cmustancies que l'ahe'aren en e!
de: tricen
La grau Mistineuct tatebs e'
aiedar. Despris de !ni ge,",
Convertir en un deis grans atr.,
niel enue:c-hall francés. A l'adeer:m
del cinema sonor. els cstudis
el soHicitaren reiteradateeei.
La seva amistat ami) Douglas !

Coneixeu Pani na dels infants
Es un film Paramount
DEMA, A LA TARDA, ESTRENA

ts.A. OBRA D INFANTS

titigliazetseasafflaiaramtioni

e'1,141./v4a,

e
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-LA PECADORA"
.Amb la peili'eula de Metro Gold.
neun Mayer. "La pecadora, protago:lazada per Constanee flennet i Adolph
Menjo:. ha tingut el públic una ben
agradable sorpresa. En aquesta época
ca qué els miracles de la publicitat ens
tenen acosturr.ata a presentar-nos cota
a grans produccions pellicalee mitjance. "La pecadora" resulta en cas
paix que sane el precedent
d'una publicitat excepcional, se'r.s ofetir :211a preclucció de valora pcc roan:as. No aclamen: per l'iraeressant i
emotiu del tenia que tracta, sind tumbe per la depurada técnica einerr.atogr3ifica emprada en la leva id:nació.
Constance Bennet, una artista desconeauda aldr del nasire públic, serä
ronnislerada deaprés de la presentad&
da ‘La pecadora" com uta valor de
primera lita entre les estrelles Irle
mes anoneueda e, la pantalla. L'acció
cae retrata un ambient familiar de les
elassea mes modessen. i la caiguda ben
d'una jove sollicitada pel
luxe. traba arcents d'un patetismo de
bona de" de manera delicada,
peri, palesa, ramarg problema de misirria enpiritral i material que afecta
avui a quani lotes les liare mocketes
de tetes les altiteds. Contrasta amb
acitiria antbitnt genialmeM retratat. el
Inxe i e siait d'un tnilionari desvagat,
capritxón i "borrmivant". encarnat escrepolosament per '11enjou.
Per6 !le: si amis los poe, la màquina
de mentira vites assameix utt paper
rrincipalisnin , trenant una pellicula de
tienica tnerevel l ma. (Pe res no te a
etnejar a les 1/1,..5* artint:ques CreaCi0113

Un cinema

5,119p9.

Rädio-Phono
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Tentu fills? Esteu segura de comprendrels?,

En un de/s rnés concorreguts
eontre, vereo
SVID ,

1

s enyalar e! carie:

el mis fidel company dels seus corm.
pan». Els senas directors estas
encisats de la sesa ductilitat i del seu
talent. La seva esposa l'adora. I el
públic acudeix en massa als eisernes
on 'anuncia una noca pellícula d'ell.
El coneixeu vosaltres? Suposem
aue si, perquè els seus senyals... són
mortal,. Pela', si no fossin suficients
diguem lambé que a la pantalla l'han
antat Beecher. Jeanette Mac
Donald, Claudette Co!bert i Miriam
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Me voy a Paris .a
per LEON ERROL, Mitzl Greca, Sasu Pitts
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BORSA 1 FINANCES
'SOBRE L'ASPECTE ECONOMIC DEL
DECRET DE LLOGUERS
Pa alguna die* que aparegué la
prórroga del decret sobre els Hoguers
que posa traves a la llibertat contractual, i impossibilita la vigencia de la
hei económica de l'oferta i la demanda, general en tota economia liberal,
El deeret que strä presentat a lee
Corta només té dares innovacions dignes d'esment: el no permetre al Propietari augmentar el lloguer dels
velas per augusta* de l'impost territorial da la tinca, 1 el prohibir-li, en
fer reformes ea una casa, aligerentant el lea confort, que thaa7ui cap recompensa pel seu esforç, puix que
l'augment que es pot posar als vetas
es rebate al set per cent del valor
de les obres realitzades quan abans
era del deu per cent
La primera de les reformes sembla
linar contra els interessos econòmica
de l'Estat, puix que, davant /a impossibilitat, per part deis propietaris, de
fer pagar raugment de contribució a
Ilurs llogaters, tindran molt mis "'atetes, i procuraran, per tots ele m it
que no seis auernenti o sigui-jans,
Paument el mis petit possible.
I la aegona innovació de les carneateclee rambla que pretengui el resultat gens desitjable, que no millori el
confort de thabitació, quan aquestes
millores tant contrlbulren a l'activitat Industrial.
Prescindint de la qatotió de justicia que l'aplicació ¿'aqueas decret
plaateja, fixem-nos amb les seres coneeqüencies de caräcter económic i oca
cial.
El detrae fon inspire, din, les circumstincies económiques excepcionalo
originades per la guerra, per les mi!loes inteneiona krafavorir la classe
mitjana i les nasses humils. Pera) l'efidcia del decret no ha estat al nivell de les inter.cions que el preparen,
a en carvi, ha ocasionat I ocasiona
perjudicis de coruideració a recamarais nacional i, per tant, als obrers.
Pràcticament ha divida les clanes
modestes en dos estaments: una, de
privilegiats, que stni els que no sihan
!norte dels pisos que ten en abans de
La guerra, i de que els han llogat despees han accedit a l'auerr.ent per
creure'l de justicia. Si consideren que
els salarie respecte als d'abaste de la
guerra no han geist haembnicament
amb els pretil en general i amb els
dele Hoguera, «gota la llei de l'oferta
i la demanda, ha tina part impartantIssinea de 1a societat modesta que
sofrelic una InjustIcla, 1 caldria que
eile augmentés el salari, i eón els
que han llogat pisos després d'haver-

se augmentat, han anat a viure a Cases noves o han accedit a l'augment.
Pera, si, com creiem, ele salarie augmentaren en harmonia amb els preus,
es just i és possible que tothom pagui
mes lloguer; 1 els acollits a la Bei
frueixen d'un privilegi davant dels altres, antipàtic coas tot privilegi.
Els perjudicad d'aquest
d'una manera més intensa, eón els industrials modestos i els obrera de les
indústries de la construed6.
L'augment dele lloguers, com a resultas del lliure inc de les forces ecotu:migues. hauria donat un mes gran
estimul a les construccions naves, al
millorament de moltes amigues, veient-se forçades per la competencia,
i a la destrucció de moltes d'altres,
insanes o inliabite : 'd. si vol tenir-se
un mínimum de ccnr.ort.
Ultra l'avantatge d'estendre mes el
confort de l'habitacia en totes les classes socials, s'hauria donat una molt
mes gran activitat a totes les indastres de la construcció i de l'amoblament, la demanda de ase: d'obra l'hauria intensificas, aixi com se n'hauria
sepa: un augment de jornals. La riquesa perduda en eis anys de vigencia
d'apesta Hei en les grans ciutats,
principalment, es molt gran; En la
practica aquesta llei ha ceta/ poc eficaç per a obtenir e l que es proposava,
puix que un gran sector n'I a reatat
fora, a per sida banda, ha estat un
destorb per al progre, econòmic, tant
per hacer estancat l'activitat industrial crin per haver privat, amb apee
estancament, de descabdeller moltes
necessitats econòmiques com les del
confort de l'habitació, enes digne, de
fomentar que moltes d'altres a les
quals s'acoetumen les classes modestes
quan tenen ein sebrant de salari després de tatisfer Hure necessitats mes
primàries.
En trobar-se el mar, en l'aguda crisi económica preaent, i atribuint-se, en
part, a haver-se impedit arbiträriament el lliure joc de les forces econòmiques, just és que faci pensar a tots
els que rutilen per la prosperltat económica sebre ei cansé o no convé la
vigencia d'aquest decret o al cal reformar-lo per a fer-lo mes eficaç o més
en harrnonia amb el moviment oconbmir general.
Cal mirar, en legislar, que, privant
eis que tenen poder econòmic que no
n'abusin, hom no arel estats econòmics
artificial,.
EPSILON

DINERS SOBRE VALORS
bepaliyold ebUtzables, s'anUcl p en ràpidament. Interbe legal, 1 per
quantitat Mejor a la pignore:ció corrent. Informaran: Credite
i Finances, Ronda de Sara Pece, 37, pral. 2.' - D'i fati de 5 a 7

INFORMACIONS
ECONOMIQUES
indez del professor Pisher. Sennana
que linda al as de desembre
Pena a l'engròs
Setmana
Darrera
anterior
getmana
68,a
67,9
Patea Units
71,6
Merenga
72,5
Pian Oil
75,f
75,6
708
Anglaterra
70,2
Mercat d'accions
Setmana
Perrera
getrr.ana
anterior
Nova York
33,4
33,8
Londres
34,3
54.7
Parte
27,3
28,5
OPINIONS SOBRE
EL MERCAT AMERICA
DE VALORS
Hnich, Silierthal asid Co. — Les
nows industrial' i politiquea resten
extreenadament desfavorables i és
versemblant que cap minora de la
tendencia no rindeå lloc próximament.
DISI del punt de vieta tècnic, la
pooició del mercat dc particularment
feble i preveien per a aquesta eternaria seta detrilitaci6 molt neta dels
CUI608.

Di Saint Phalle et Cyr. —D'aci a
poc tera ps, hl be lloc a pensar que
• la tendencia a la babca que preve!
, entre els curaca de valora será almear temporalment continguda. Es
clubes que ele curse», eigui de valoro, /sigui de mercederiee, hagin esaolit el iseu nivell definitiv de bajas.
'Per tiara pare, ei una nora balee,
causeda per malas noticies, tals com
lee que es preveuen per algunos set•
manee e l'avenir, es produls al nivell
achral, mema decantes a Creare que
/a tendencia generad seria allavors a
Valga.
Durare el Inés de gener hora as•istirä probiblernent a un perlode
de ocasione ineetives. Ai1tä constituirá allavors una oportunitat per a
completar lea ensznPret d'accions ordinaries en lista de la represa primaveral habitual. No eabriem
'el o no lee condiciono econòmiques
ave/fi:cama aquesta represa; nosaltres penasen que l'esperança en una
tal represe sena. suficientment poderosa per a oceionar-la.

j rnt AL MILLORAMENT DE
á

' LES COTITZACIONS DEL
CAUTXU
Oreu saber el "Financial News"
que le converses relatives a un
ecord anglo-holandès per a la redacció de la producció del catre 09
;la bon can&

LA COLLITA DE CEREALS
AL CANADA
El valor de la collita dels principals cereals al Cenada, aquest any,
és estimada en 431 milions de dólare,
contra 635 milions en 1930 i 948 milions an 1949.
Aquesta manysvalua prové moit
mas d'una baixa dels parns que d'una minva en la producció.
En el que es refereix al blat sol,
el valor de la collita es estimat en
sol milions de [hilad contra 174 milions de (leían l'any darrer.
LA REDUCCIO DELS TIPUS
D'/NTERES A ALEMANYA
Les negocians en curo amb les
banaues i Caires d'estalvis aiernanyee, en vista da la reducaio del
tipus dinteras. han di:eser acabados
abatas de fi dany. Per a /es caixes
d'eetalvi, hala preveu la reducció
de! tipus del dener a! dia a 4 per cena
i pel ¿unen delxat er dip6sit a 5 per
cent.

Junta del Port
En l'última eessió celebrada per
la Junta, sota la presidencia d'En
Francesa d'A. Bartrina, fou aprovat
el sets pla econòmic per al present
exercici, sota el seguent detall:
PRESSUPOST ORDINARI
Obres de eonservaci6 i serveis
d'explotació, amb cirrec ale ingressos propis de la Junte
7. 0 4 4000'— ptes.
Ingressos
De s peees
, 6.471.88091
Sobrara . •

572.119'09

a!

AVIS
La Delegarró de Ibarra I
Companyla, S. en O. de
villa, a Barcelona, es complau a posar a coneixement
del comerç, en general, i en
particular de tots els senyors carregadors i recetoro de merendeeies que ens
afavoreixen amb llur ocafiança, i que per error o
omissió d'aquesta Delegano haguessin rebut la
cid no
nostra circular, que a partir del dia 1 do gener del
corrent any llaman de dirigir-se als consignataris senycrs Fills de Rómill Bosch,
Laietana, 7. oom a continuadors de l'expressada
Delegad 6.

setes cada una, deduint 10 pesPRESSUPOST
EXTRAORDINARI
setes pela Impostos del Tresor.
Obres aoves amb carrec a la sub- i
El dit pagament l'efectuaran
les següents cases de Banca:
venció de l'Estat:
A Barce l ona: 8. A. Arnds-garf
Ingressos
4.663.877' 6 ptes.
I Rama bl a rsanto, 8. A.
Despeset „
3.260.000'—
A Madrid: Rano Internacional
Sobrant 1.03.877'68 7f,
d'Indústria I Cornerg I gano
de •lectaia.
De la quantitat preesupostada per
A Bilbao: Rano de &sosia.
a despees per obres novel, corresA Valencia: gano de Mambla.
ponen 1.500.000 pessetes a l'adquisitió 1 muntatge de 23 gres clecBarcelcna, 31 de desembre
triques per als molls de Barcelona,
de 1931 — El director general,
Drassann i Sant Bertran; 1.200.000 Alfred Arruga.
per al començament de les obres del
moll del Trenesones de Llevant
(adossat a la prolongació del Dic
MERCAT DE LLOTJA
de l'Est); 500.000 per a la terminació de les d'ampliació i reforma
No gaire animat fou el mercat
del moll de Sant Bertran, i 6o.000
dahin, i les transaccions eairebe:
per a la liquidació de les d'installacia de les vies fèrries ai moll
BLATS: Malgrat ésser l'oferia-cnt
Barcelona.
raduit 1 els preus Inés ferms, aatiuts
compradors confirmen poc clecii:ts de
moment, i tan sols compren ameils
que mis ele precisa. Les operacions
Mercat d'Arboç
que virem registrar brea les següents:
Ah/lazan i Ouintanilla a 48 1/4
Ova de 3'50 a 375 pessetes la
MORESC: El preu d'aqucst génedotzena.
re segueix bastara ferie, malgrat les
Conills ,de 8 a 9 pessetes el paarribades daqueste dies; stmbla que
ren.
per ara no hi haurä mIllorament i les
Gallinee, de rd a 20 pessetes el
vendes adran succeint-se, en:ara que
parell.
amb poca importancia.
Pollastres, de 16 a 20 pessetes
VECES: Sense oferta de l'interior,
el parell.
Anees, de 14 a 18 pessetes el pa-' i els preus sostinguts.
rell.
ORDIS I CIVADES : Les ofertes
visten molt mes formes i /san dortat
Poros, de 40 a 6o t'atetes un.
Garrotes, a o'ys pesseta els 40 Boe a una puja bastant regt:lar. Atan
odis i segons c:asse valen de 43 ra2
quilo".
a 44 pessetes estada Barcaoaa. 1es
Ordi, a 40 pessetes ele roo quilos.
civades pretenen tumbé entorn de 33
Blat, a so pessetes els roo quilos.
Vi blanc, a 2 pe s eetes gran i pessetes origen, pera, San sols es poseible avui aconseguir comprador de
carga.
32 a 32 1/2, aegons tarifa.
Vi negre, a l'90 pessetes grau i
Els altree generes, sense modificacarga.
Moresc, a 42 pessetes ele roe qui- d&
los,
CEREALS
Hería a 48 pessetes els no quilos.
49 a 81
5lrapd I Navarra
Fuetes a 58 pessetes ele los qui- carena superior
48 a 48 1/3
47 a 47 1/2
Casulla corrent
los.

40 1/2 a 47

Cartas emperna'
Mansa

45 3'4 a 47
47 a 47 1/2
a 49
a 49
Urgen
(Preus en ameres eta 106 quilos, mame
ase. damunt segó Oren)

aziren coreen: nota

ExtreMadura crucher.
Penecas I enfilares

elJNCIS MERCANTILS

MORESC. ORDI 1 CIVADA
TRA1111/128 DE BARCELONA,
8. A.
En el sorteig verificat el dia
29 deis corrents per a l'amorfitztició de 1.330 obligacions
8 per 100, entleel6 1925, d'aquesta Societat, han resultat
amortiteades les eegftents:
SORTEIG NUMERO 2
590 obllgaclons do l'eMles16
de 15 d'octubre de 1925
2651 a 2860
3191 a3200
5180
6191 " 6200
5171
6861
6931 " 6940
6870
8481
8490
9611 " 5620
10911
109:0 11591 " 11000
11790 11821 " 11830
1181
12871
12880 13111 " 13120
13121
13130 13181 " 13190
13400 13491 " 13500
13391
13620 14951 " 14960
18611
11980 15031 " 15640
14(71
16871 " 10846
16240
19231
21290 21421 " 21430
25281
22080 22261 " 22270
22071
22630 23291 " 23300
29621
23770 24071 " 24080
23761
24470 25481 " 95490
24161
23661
25670 26131 " 26140
20480 26 591 " 26500
26471
28300 29091 " 29100
28291
30400 30701 " 30710
30391
31220 32611 " 82620
31211
33390 34331 " 31340
39381
1;167.1
34660 34801 " 34810
35130 36131 "361A0
23151
37820 38241 - 38250
37811
39321 a 39330
800 ebligaelons de l'enrasará
de 36 de desembre de 1825

Moceen Mena non,

a)MosIble

Moroso Plata neu
robes
Oral Eztrin."1 Mansa
Ordl urgen comarca,
Elvada Extreniaaura

. s.
Ovule reta
Ena101e pele 5. C. e
Escstola nseanzer

a40090
,,42759
,'13960
,.45840
,,47900
" 50070
,,51450
,, 52160
" 52930
" 55010
" 56710
"58050
,'59240
', 60820
' 61190
" 61960
" 63460
' 66400
" 66540
" 67800
" 68140
" 68580
" 89740
" 70330
" 71450
" 74290
"75910
" 77380
,, 70190
,' 79960
" 80890
" gum
- 85130
" 87860
" 89150
" 92530
" 94410
" 95270
" 98610
" 97090

42651
43701
45661
47731
a8521
50371
51571
52641
54981
56351
57951
58431
60861
60861
61381
82961
85791
66401
68951
67931
68151
68841
76301
7 cl 9 61
74211
75841
76271
77701
79081
80691
81031
83791
1:45291
88801
89701
92981
94891
98391
06631
97561

a 42860
" 43710
" 45670
" 4770
" 48530
" 50380
" 51.580
" 52650
" 54990
" 56360
" 57969
" 58440
"60670
" 60870
"61390
,,62970
., 65800
" 68410
" 66960
" 67910
" 68460
"68850
,,70310
., 70970
" 74220

" 75650
76280
77710
79690
80708
81040
71
83800
853011
ee

88810
S9710
02990
01700

9500

96640
97570

A partir del din 1 de fehrer
ife 1939 eta procediró al pagament del capital de les diles
obltgacions, a red 'de 500 pes-

ale a 43
37 1/2 n os
37 a 37 1/2
na a 85

en

ARRJS
numbe maseperre
las a 125
noma&
110 a 155
Selecta
Maqsal
Bentioch O
Trencat
Mina d'erres

84 a 55
rel a 52
152 a 53
47 a 49
le e 4D

LLEGUMS
Pavee estrene. a p.
Caves Ellem. o Mal
caves rnaollesel
Fatua Maread
eaeoas Eatr. o Ana

68 a 60
50 a 00

hiena !maneen,

Erre

iarpe eatiangers
Pedrerol
'Citas
Guises

s

a 07
ori a ne

so

43 a 44
' 44 a 45
t 51

50 a 00
84 5 83

al. a ten

95 a 110

CIGRONS
tse a 200
Salir
141 a 145
Llave ar. alt. 4414t
123 a 135
Planes er. el!. 49/50
sur a lar
Planes sr. ett. 52/54
10ü a 102
Manes ar. ala 58/ 0 0
02 a 95
Blanca ar, alt. de 00/05
ce, 5 500
Petons
140 • 900
Mexicana a tstoany
(P:eas ea remetes els 4 00 (I tni 0 e . ama
ser, ¿amura carro Darcelonai

FARINES

p area

corrent locas

95 a 405
es a 1 1
63 a 64
CO 1/2 a 94
.2 1 /2 a 03

Extra talanes (-Asteria
Manca cort Castella
135105
(Preus Cli pessetes, sac de 100 quito'
eanunt cura Par:2:000

DESPULLES
numero 3

25 a 25
27 a 23
25 a 25 1/2
e , a 24
Terceres
22 a 23
Quanta'
(Nene en pamela sac de 89 quilos,
A50111 opam
rutinust) euro mocetona)
22 a 22 1/2
21 a 22.
degolles
15 a 15 1/!
g egd
(Praia en VEIS la guantera de 70 'urea/
5tioltr0

Berma

ALTRES GENERES
°ARROPES
Negra Vlnar,
Negra rasteM . .
Negra idataiela Sella.
Negra Mr.tatera nova.
HIJK

ElvlSsa auca
Mallorca noca .

set.

4186

ai

nove

oc u re
id

MI

I

S 10 97 23 zs o

Atutiencia Territorial
Sala primera. — Competencia. Josep M. Falgas contra Salvador Bernat.
Mejor quantia. — Casimir Esquies
contra Josep Illa.
Menor quantia. — Trinitat Abril
contra Joan Iter i el fiscal.
Sala Segona. — Menor guardia,
Ma:ilde Garbery contra Miguel Prur.
Audiencia Provincial
! ceaj a primera. — Drassanes. —
Des orals per furt i lesions contra
Francesa Patricelli 1 Jaume Roca.
Secció segona. — Barceloneta. —
Tres trabo per lesiona, D a de nom
i lutl contra Lluís Blanch, Melcior
Martin i Generat Blasco.
Secció tercera — Sud. -'- Dos
orals per lesions contra Amoine Te.
nietti i JosepVillarrubf.
Secció (marta. — Universitat i
Terrassa. — Dos orals per lesions
i danys i estafa contra Jaume Mas.
s.ana i Carlee Viladomat.

esemlee

rJni 25

5t 7

23

IIONEDES

ESCANDINAVES
nove
• esern, e
26'8 ------" --"v —
set

,

Ug

24 L

—
,e

22

'—' ,

......' ..

20 -

-

18 e

-.

11.555(1 114W11111 tttttt 1114hi l i ne11111111111(111n1n11

25

3 10 17 23

29 6:_ 1218 25

Com venim fent periddicarnent, donem avui el moviment que fan les
monedes que deixaren el pataa-or el
21 de setembre darrer i que eón la
Binza sterlina i les corones sueca i
noruega; la danesa no la hi poseas per
seguir amb force fidelitat les variacions de la noruega. En el graba de
les monedes escandinaves la radia
groixttda correspon a !a corona sueca,
i la de puras a la danesa
Es veu, doncs, en el grafic, el corresronent a la moneda ansiad, que
después de la torta davallada dele primers dies adopt& una relativa estabilitat des de primen d'octubre fins a
la tercera desena de novembre, accentuant-se novunent una altea reculada arribara a perdre fin, un 33 per
loo, punt mínim dc depreciada que ha
arribat fine a la data. En aquesta baixa situació s'hi estacioni uns guante
/lid compresos en la primera deserta
de desembre, reaccionant en arribar a
mitjans del mee, en qui queda al soltara de 3'45 delate per Muta, tins a

iiiiii Ullinilliul

S

12 11 25

la darrera dada que tenim i que es del
dia 26 de deeembre.
En lee monedes escandlnaves la davallada ha estat mes continuada des
dele primen rnomems, arribant, oorn
la Ilittra, en el máxim de pèrdua a la
primera desena desembre, a la qual
seguí igualment una reacció i en quin
max/rn s'ha mantilgut fins a la darrera cotització
Abrí, dones, aquests darrers dies es
mantenen totes les monedes en una simeció mis o menys estable, i aembla
que de moment no ha de sofrir fortes
oscildelons; aquest estacionament raen
té certa relució amb ele preus de les
mercaderies en genera,1 que han disminuit en la forta davallada empresa temps ha, influint també sens dubte en la relativa estabilització de les
monedes de que parlem la minva en
l'especulada que es venia ient amas
aquestes divises per por per part dels
especuladors, que no veten ara el negoci tan iacil com en tenme anteriors.

a 46
a 45
44 1 /2 a
a 41
41 a 441/9
5 37
a 37

(Praia en rail eIi 12 quilos, cense su.
011M0n5 carro Darte/ene)
CO a 3 1
Pulp a remelaise pals
39 n
coco
Turt0
36 n 37
Peino de macare
(Preus en pcss::,es els 100 ,Ullas, en*

sae, darnunt carro Barcelona)

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA
Atag0 5 Navarra
37 a 38
a 43
Erps
Oren Urgen 1 comarca
Pisarla Manas
a 39
Clvada
48 a 48 la
TItus 1 aulses
eces Maleza e c
(Peana en pessetes els 100 guilda
450150 1 vagó origen./

ARRIBADES
Per M. 5. A. — Varona, 79 lila', 28
farine, 4 rinda 1 4 oral.
l'el Nord. — N'arma: 00 blat, : fa.
rina 1 G ordl.

L' enseayament
REPRESA DE CLASSES
L'Escota del Treball avisa els
seta alumnee d'ensenyaments
(Perfeccionament i Prealareneniaige) que la represa de classes sera
el vinent dijous, dia e.

LLEVADORA
cirurgiana, estatge embarassades. —
Pactes módica — Consulta de a a
Tallers, núm. 2 1 1 as, ser
Telefon 21968,

EXPOSICIONS D'ART

SALA PARES
J. LLORENÇ ARTIGUell
earSenlea
vati.s BAQUE
Pintura
Fine si 13 eetkpo

GALERIES LAIETANES
CORT9 CATALAPa9, Me
T. BOIX.
Pintura
F. C./Manta ROLLA
5'
LO. ClOrdaS
..
11, LEVDE
R. MA8 1 5 58
n
.
Ft. ISIAR1r4
Cterleves
Fino al e aotual

EL! fLLOff APARRLLS A LA MILLOR CASA

9-PELAYO-RADIO-9
PELAYO, núm. 9, entresol * ENTRADA LLIURE

LA PINACOTECA

a Mi

MONGETES
EA a 93
/unirles noves s, e.
70 a 75
.
Callegues nones
154 a :1
rsstella alma Barre
5545 1t5
Camella corrent
99 a 91
va: . ncia, naves
Urgid' 1 comarca ova
Mallorea, novas
Pral. casal
Llenlles s. tuocerl

ASSENYALAMENTS
PER A DEMA

e5

,

.

ELS TRIBUNALS„,,,,,

GRAN EXPOSICIO

v eces e:411111;er
r ueca anlaluels t. a

Extra 'UCal

40081
49741
43951
45831
47891
50061
51441
52151
52921
55001
56701
58041
59231
60811
81181
61951
83451
68391
66531
87791
88131
88571
89731
70321
71111
71281
75931
77371
79181
79951
80881
81081
Ra 1:1
87851
80141
99521
94101
95261
96601
97081

37 a 37 1/2

LES MONEDES QUE HAN DE1XAT
EL PATRÓ OR

SOLER 1 TORRA

FAI311310 DE GRACIA,
P. 41AGATER-JAVMA
Aquarelles
Fin, al 18 tetua/

6'8

CAMISERIA.

Frena:esos : 46 30 per loo.
Anglesos: 4040 pessetes.
Italiana: ..io'30 per too.
Belgues: 33 per roo.
Suidos: 251'30 per roo.
Porttzguese3:
pessetes.
Alenuanya (Reichsrnark): 23 2 Ver.
Austria (Salilling): 1'30 pessetes.
Ticecoslovaquia: 34 per 200.
Holandesos: 4 .6o pessetes.
Suecia: 2532 pessetes.
Noruega: 2 atentes.
Dinamarca: a pessetes.
Romania: 6'70 per loo.
Bulgaria: 7 per loe.
Turquia: 4'95 pessetes.
Estats Ur.tt5: 11'86 realce,
Cenada: 930 pessetes.
Argentins: 304 pessetes.
laruguais: 460 pessetes.
Xilens: o'90 pessetes.
Brasilers: 0 5 2 pessetes.
Bolivian.s, 2'25 ptes.
Colombians, 760 ptes.
Peruans: 2:8'25 pessetes.
Paraguais: oto pessetes.
Venezuela: 12,5 pessetes.
Japonesos: 495 1/asaetea
Argelins: 4625 per too.
Egipto: 4:3'65 peseetes.
Filipinos: 5'28 pessetes.
Menda: 1'45 pessese!.

39, carrer Sta. Anna, 39

OP
Alfons: 228 per roo.
lances: 228 per roo
4 i 2 duros: 228 per roo,
o drre .. 1540 pessetes.
Isabel: 2 23 per loa.
Frenas: 227 per roo.
Mirad: 57'45 nessetes.
Dalars : / .80 peasetes.
Cuba: 11'45 peeeetee.
atexica non: 218 per tim
Venezuela: 227 per too.
alares: 279 per roo.

tapas:016 de pintura moderna

SALA BARCINO
V. •ARC1a 31810P1
RAMBLA C.ATALUNYA, 23
1111U1T1 GARCE3
Pintura

0 35

RHS

SALA BADRINAS

I

Articles de camiseria fina, propis
per a PRESENTS
PREUS REDUITS

Medies moderna
Diagonal, 4430
Expottleld ookeet , sa d'obres load1tas del.
ertistea que tan 0.91611 llora remeten,
e.,, aquista usa.
Del 18 desentbre al 1 tener 11132

SYRA

1

DIPUTAC/0, 2132
Galer1.4 d'Art
SOLEDAT MARTiMEZ
Pintura
Ilapesiet6 e04 .1e0tIve de Medra
Del 2 al 15 aman

Especialista m. ANO-RECT
E
Dr. Capell Fissuret.Perdues sang. Fiscales

Atmorranes

Tractament NO operatori, NO dolor/e, Passeig de Gracia, no. De 3 a 6.

1

Un

rellotge o una jota

ho podreu adquirir. de primera qualitat
i a preus veritablement d'ocasió. a

L'Antiga Perla
:

Sant Antoni Abat 41 :
-*Plea+044+e-lefe

Borses estrangeres
.enase

P255E141 De GRACIA,
nobles I otleote• d'arte lienparell
sidra 4, Murano
Pinturera
d'Albor% Junyent

J. Roca

BITLLETS

Limare'
Nano YOrt
33075
H olanda ...............
5445
g0RAP1
França
neama ................ 3147?
5715
nana
Mrfnienra...
1430
............... 17421
Espanya ...............
4031
1509
Suecia
1820
Noruega ..............
9750
Lisboa
Pra ga ................. 52701
2205
Austria ...............
404:1
Argentina .......
425
Ello rentero ...........
3100
Montevideo
2810
leste

SALA BUSQUETS

LLIBRES PER A INFANTS

Parle

111

JOCS INSTRUCTIUS
ele minora, eis trobareu a

Editorial Poliglota - Petritxol,

8

1

Diumenge. 3 de gener de 1932

LA PUBLICITA%

ESP E CTA C LES
T

EA TRES

,

TEATRE

celebra demà, al Novetats el seu benefici amb
j (loes creacions genials:

VIDAS CRUZADAS
PrIllä. 11111,11.. Ita ESTRENA
arte s . Pll Veis. de
11.1 n 13 ..11

del

Joaquim

3

Montaner,

l e s 335: E/ granaiOs espertacle
i e quadrOs.
en
5 actas
de Polen 1 'corres.

Desnata a cc:mol:uno la de

a

7 tarda

SALONS

Venus Sport Palace Ball

TRES

TIVOLI

vals aloe de la rlalla Aymerich,
Galonean 1 Jiménez Salsa. Denla,
tarda: JULIETA, FILLA untes.
Nil: .1 honor i bsneDel ce Penalvil: !inri., Marta Morera, LA CO-

RONA D'ESPINES 1 QUI COMPRA
MADUIXES, Demacro, 1 2 , ,,g, ,n, ^ S
del Grand Guldnol de Parle, dile
actuara els dies S. 9, 10 1 11 de
l'actual. Es desparta a compladurla

KIAPITOL
Ma!in , r1 1 I. 3 •1 0 i 6

RATA DE HOTEL

CONCERTS,

Matinal 11. 330 1 8 tarda. 10 n11:
"El pasarlo acosa". en espanyol. NollMari. Esparl. Euvlositals 1 111butx.

PALAU MUSICA CATALANA
D1ADA DE REIS, a le : 3 13 la larda

1 1 mat1 tarda Sessions tantita
-Los cal t !, s ias del rar West". "De
Mito a ciCi ! y medio". u rharlot en el
. Eabula 1 Cultural eaptleades
11111110

diumen g e. la/li . a re, cale en
Punl: Vullena de propletat 1 nborlaitteul
a lardes. Segona representaeld de ID.
pero en tres artes del altre. Sannt-,atens,
a,a/allisiims avilllee ConeepcI6

Callao. Amador ramada', leamon Comlneo, AnIlml Vela I JoaquIrn Alcina,
de ball. Primera bailarina Meta Catado.
Dimecres, larda: Prunera representació
de l'Ope r a FAUST p e r ret i na dIvo

:1 rnan . continua 130 larda: "Las
laces de 2:1 ciudad - "El halcón de los
Esport ! Dtbudos.
:urea".

CINEMES

TEATRE CATALA ROMEA
Teletca 19 6 01
Ilosp:ta2, at
Compsnyla Vila-Dial
Asna dlumenge: A les 3230:
ELS PASTORETS A BETLEM
L'Empresa regalara ima reprNlacció del
Nalsem e nt, obra de 1103 1 Dual] V'
tres Reta d'Orfent. en plena ruta a
l'AttoraM. cebras persomEment, per
darrrra y apada, les caries deis peras
expr e e-mt liare des1gs, I els Comen-

Aval, tatua. duei
NIt 10, Revista

Paramount. "El gran
eseimdalo" (dInIxos) I "LA PURA
VERDAD'', per E. Serrano 1 M. Russell,

debutaren ente. ELS 7 RACSO'S, aer?.••
bale s : SATSUMA TOKI C.-, r(lebrls
Mpon sos: ELS 5 FEARLESS FLYERS,
1^aucZIS vOlan13, tors eis nitres exits.
A la tarda, paseelgs pels ruqueta. Denla.
Dimarts, mt:
Ilit: Grandiosa [uncid.
OTEEN A.

dues ¡Migues EGSSiCIIS

Dilluns cl SIDO
a les 4 i a les b tarda

PER A INFANTS

1

Es25seniment artistio teatral
SOLA 4 UNICS DIES, 4
El teatre de leselal 1 de la halls
boja

Grand 9niznol de París

-----

Danta.

I
;

1

molt cämlea, d'A. Duvernols
HANTIS E
de Ch. Mere

L'OEIL DU MARI

1 . 10ItICClu

gana la

larda. a 1.-3,
GRAMA MONSTRE. la
5/r:. rraSles
LA CASA D£ DUIROs 1

n 1.•

FRONTO NOVETATS

CINEMA PARISt

a lee 41:,:
‚9,13. dlrro;arinre, larild,
AZUMENDI - ECENARRO 11 contra NER-

Euceoy Ghisy

Ilammessesmim.

tra IRIOOYEN / cartella
- lilo

1 per

darrera vegada, a

reseenari del ROMEA
recoliiran les cartes

Hotel Segur

Assortiment

imments de
IMPERMEABLES - CAPES
TRINXERES
I ABRICS
CAUTMTATS
ESTAMPATS
darrera novetat

Claris, 8 — Telèfon 21525
GRAMOLES
Discos Rttdto - Fonos
Repartteions
Soler, -:- AVIMO. 1.

n 1`. 5.S

la: ir

• .......--,.....—...........4
I ' CINEMA CATALO
1

PIRE A

VOSTE

Talles so cm.

gratuitoment un reme) segur
i Ten:lit per a Curar les mala!'
ties do restan/0c i budells,
sense que Ii costi res. Prego
ols malolts curats enviin uns
cenrims en segells de correu,
per a continuar la meya
humanitaria obra. Escriure:
P. 12486 B, Aportot 228.

TE 1 ELIXIR

VIADIN

It-i¡ . . '' ..!. p'/ PALESTRA ç

i
AL LII)0
á
I 1 - PER A INFANTS
: :.
Dona. MIluns, da. 4, dues g esslon s , 1
a le-di a ira ei larll.l
s

/
PALESTINA docuitientali
ateos
m
ANIMATS
L,. 00337 NAPOtE0 .1
LA BIBLIA A TRETA iTuni Mi, 1
/. NOTIGIOR). aetisitat- de Palean a a
Cornpoment de Minyons de Man- II
ar
de pallasso, i
!. tzn ya, , la pdia
eartmtrica
/

TONI - CAPRANI
I I ......n.,n..............n
,.,....., .....,............

11'00
1300

80

13'00

83
90

/4'00
is'oo

95

1600

000

T7'00

CASA

DIVERSOS

7, Ronda 'de Sant Pere, 7

'RESTAURANT

25, Avinguda Portal de l'Angel, 25

CASA JOAN
33, Tapineria, 33

ESPEG1ALITAT

P AELLA VALENCIANA
1

Reformen de nou

Preus econbmics
1 Rambla Santa Mbnloa, 21-23
Tararea 1192
4e•nn•n••n•nn•nnaMbeea.....emb..13.1.1.•n••

4411+114+ffli44444+6+44'9444,

Gramola ortofónica
costa mil pessetcS, dono per 32 duros.
amb discos, urgent. Rocafort, 78, bis,

primer, primera.

WIMMIIMMIarm•

Magatzems "EL DIA"
Llanerla - Sederia
HOSPITAL, 103 (clavan .. Riera bala )
Llamarla -

RESTAURANT DEL PARC
Asul, dlumenrie, tarda, vzo

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

DIVERSO'
MALALTIES DE LA PEIL

TE SELECTE

Vles 'untarles. - Deberles !MIMA •
005. .00131,13 de sang. — POL1CLINIC6
Farra P13 o a 0. - nambla Ce Cana,
tetes. n. o 11, t. (escala de la Sastrerlai

LA BOHEMIA
\Srit, dlilmenke. lar,la 1

¡lit

GRANS BALLS
2 ORQUESTRES - CHAll, 2
N11: ENTRiiDA FRE1.1 POPULAR. 110
II,,, riel.. Sitils Beis
BALLS tarda i nit

d11111n1223.1M
::
PIANOS
Iloguar, das de () martes
si mea - C. BIEDER
ER
BRUC, 75
I

••

REIS
aenr diversas biCklet.li de nen.
:nula Ae-cars o doltes. Carrer La

Per a aminorar la crisi actual, la CLINICA

8

Torre, a (S. G.)
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re Morcenli/. Prhi • inpli+, nurcries. 810 L LOt . - Parran VII. nutriere 13.
rat,i codes (Jostp). • launerta. R o 03.
ACADERIIES DE TAUSCA
PiFTO.
it.
"cambia
de
los
"lora. 18.
1/7 1.II.:0ni C8111.
aig.., J. N. estalusra.
l'el. 18532
Caminals. • Ronda Sant Porc, n.° 33.
tl .1 , 33elya. 117, 4
C. epi. musical.

1

ACADEIMES DF. XOFERS

PONS. CAMISER

MICHELENA. - Carrer do Randa, 132.

ADVOCATS

AGENTS ADMINIESTINATIUS

AIXETES DE TOTA MENA

L49C4.04f III 1. C. A. D. A.", Crris. 553
• T. 7 01611.

Ronda de
S. Antoni, 78

ARGENTERIES
« orretnoit del Corma". - rorros VII, 44.
ARMERIES

A TERNMIIS

CAPELLERIES

(Agust1). .ant 037. r0M. 1.

1,4

FANIADAS 1

Capells - Corres - Bolnot
Hcenial, 100

°

a

ä Hospital, 45
g Pil
AvIneude dct Porta/ de PAP.201. 1.

CID
-

11

eme

CARRETEIGS I TRANSPORTS
Bea2s, Daieenrc, C3313. 12 , . T 311)45
CARRETILLE3 I VAGONETES

Barcelona

..11MIWIM111111111•nn•15/.nererIA.. . • - anBesar17151:...

ARQUITECTES

187. - T. noto. Betllo (km. de P.), Com • rc. 0 'I. 21498.
Dlu (Claudi)
Glsona (1.11/121. • Sairnenn, minas e 2 8.
CASES DE CARVI
ARTICLES DE CAUTXU
Com p ra monoles PetIgoca.
lela. Santa
3.15/dca. nImaro 33.
13edie (Saberlo 1. (anuda. 34. T. 10060.
• TOLES CE FUSTA BLANCA '-11330(11:137-.7, CERAMIQUE8
,I.
a_rINIMAII‘WILMIIIM
40.
COPS dornes•
e
)
T..'r: fc..; a.. ,J05-3.
CASA CAS.ADEMUNT
P"‘j
Testas per o cactus, plata,
ANCLES DE PELL
ce•pcil
etc. CLCRIS, 119
-~mac-lr.ozoareamaamaaffaxevie.a.asaree nrl 5

•

CASA ABAD

"Cela Cocal", II.

37 - Tel.

* 1. A ESTRELLA
"Nszlonel de 8 0 a 1 I 1 n"

•

BASCULES I BALANCES
Rib •o. Carrr..•, 51. Etn;,,, 8C lt21. 33.
"EL MUNDO"
1111A DE CUINA
I 1 3 1,5 intertor. - /feepltal. n.. 117,
Moret (1. ) . Sa Anua, 30. - T '3354
Serrate (Vda. de J.), Tra:algar. 10.
EILLARS - FABRIQUES
- CONFECCIONE PER A SENVORA
Barnvit, n.•
Vda. R. 150 00000.
CA

Te/ 01 5 0
rt, de

10145. - Venda a lerminls
73 pe502'es al mea.

La

astortIna 71 de doleos
de tOles etialitata
Turrare Co teta mena
tc .- T9/R/E8, 20
14111~1.4,94..4,44444.21141.11312443.4~4.1 n1
"41n141-7.,!›.7,434734.14+1,

FLECA I PASMSSERiA

1 Magatzems

m'llor eatoruda
Porta•ferr'ssa. 52 (PI. LoCniullal.
0. 1'1. 12 l' ( nua/. 1 3 0 - , , ^r 03 Pirla)
La

I

Lloroso!. - Llaner. • Scderla
Hospital, 109 (clavel-A Ple pa bale.)

avonereonzsawassuma•

r'ase Cao alv P de
.CATALONIA". • o4opj
Ferr:n. n • 41

I 4 0 448

ee

FarabgOc.. -

I

-ea.

"LA MARAVILLA" 1

BRAGUERS
ETscialitai en cruil'ecelon g
i
traguen VIva.. - 0, Centre. U, pret.
5almeron, 86
8.
Tele9nn 24312.
BRODATS 1 PUNTES
g
PASTISSBRIES

I,

lj.

un:ni-a-ra a U
ANTIGA CASA POU

i 14. Viteognerel

Placa Sant Josep Oriol, 6

(en:cont l'"E5gl&fa • iel Pi)

SRONZISTERiES

Arlb au,

' camema G
CAZA CAROL

;I

VIRALTA
18

Pleme-cakcs, dMçoa fatenons, gelat.
craywInclecl. 21. T. 71046 - - - Phca Powinout. 7. I. 75413

i-

41initisz..Tesmal.•

TORRADO!:
PORTOBRIQUENY
Els millors cafés, xocolates i tes

:
5

1

DIPUTAC10, 92

011

Merar,. 0. 3.

CM:riel,

▪ e, • e» Ir

437

't'entente, 4 51
Olacetarle 1 arado: R. Centre. 23
Col, cc 10 334
clarIr17,-Mfflifflelie
CO

I

a los ,..orf Per'. do S.
CUTO.. 466 ,S+n. Pena,
M111.111111101120.141~141114.1MS,

Pau
94

1

CON3MACTISTES D'OBRES
Cerbraeli fierra (81.), 1 31211, n3m
t;') ,Was (Salvador), i,.11) .p . (e. «va
Goberro (Antani). Nimtani 3. T. 30138.
I COPES

ESPORT I ASEDA:A-ES

segur. Moret& -

Retal,

n.• 15

COP:STEPIES

17 a 10 1s, v ertrallent, 4, pr!ni
fen. 11818.
Wat - Julia It Orte :. /S. 1 el2fon 1+053
CORDILLS, CANER1 I COTÓ

lel 7516 1,
C1:: nt, 147. .
CORRETOES
1 1 , d,rol 13
',ton ideo
COTILLA IRES

Coeli. (.2 .).
Ano (4.).

°

•

7."

9.1 '3 f. k

v

1 MERCADER
Ps”Verneve 44
9 111 • ,a6P
I.03

AU
1,. Portal de 1 Anzei. 7. tat 18644
Pe g a« ( Anne t e t • Condal, 1111,11

CURTS7S (FABRICA DE)
ci voerony ( 8 ). !refulgir, 48 I 18189
•••n••n•nn••7,Mi.O.C•n./M.41110.4al-0.11.,M,411.-

D

DENTISTES

sliIon,eIn,ie

sor,. n'u el.

6nne afee,

2 MCENDIS
Aparells pro«, per a AJuntamentia
Ramo,/ S o lern.• 31

,M7.1......,..261.111/.1n••n11n117.1.1»
CafriSer Z ‘.
,

ts" os-ues
.•

Retruco traes ll,tat)
Jaime. I. n. • 10

FOGONS PETROLI I DENZINA
Repsraclona - flnrnt 5. - Canuda, 38.
PDTOORAFIES

orsiorr.cmo

Catallm94 71

DIBUIXANTS
MIXEL;
14. ro:u,ii Sial
nui Ven. 41. TeL 03542 ,
nidal fem. • Perle //raudo', n. • 01

', curen.

'Cd

Com

PERSIANES I ESPARTERIE8'.

Discos - Planea - G ramófono- Rädto
electos d'art I ePeacrIptorl

J.

- COn1tU, 3. T. 15189.

Prat de la Ribe, 89-91.-RADALONA

semen
fffla.1

1

PInt uroa I esmalte,
alte, broncee, ato. 1

N
NEUMATICS REPARAC13N8
RECAUTXUTATGE

1

RIENEta2.117. PELA':Ct 1321. T. 77058

menonmermameeme2-2.22.,..-madmemodn
/111 1 11.rs - rat,georts.
Lourgraff.
Sanle .0 181, e.* 35

PULSAS PER A AFAITAR
3135 1it tit n tit at. • -O I: 11". • 175118 111, 77.
FUSTER! ES
Pou I 01101, 0'ednnze113, 6. • T. 14885.
TatranO (E.), Se '.ert, 233. • T. 14344.
,...,eweerse46.4...mbeeme./..4.4446eme

Use

- l'espita%

nOmere

•

•

•

8 0e0
3 ere - MIleas
LIquIdatle permanent. - SORIA, 23

SEGELLS- eaL.Laccions

-n---o-n-.

Fr,, do) Torró. - Fontanella, 7. - T. 11888,
*cm*. - Placa Teatre. 13.0 t. - T. 22485,

eogelle

millor per a astitapritiques
EALMES, 82 - Telf, 1 7 033

Tel,

PELAYO, 1, 1.er - T. 21831

SOBRES ZFABRIQUES DE)
Mleibe: (13u8 de V.)

•

irerri7:rri°t°
Larnarca
i Herrera
-

3 Pialó Tocabebs

Nidlo 1 material *leerle
PtateRsolone Lampare,. MaquInerla
COS.2511
Cool, 255. T. 37555

la

I

l ArranInnlen1 irPaparells 1 troballe do
laborctoel.

I

21529

1

Telefon 15274.

GRAMOL178 - DISCOS
Malo de quanta%

• preue de ganga

Canslt I arrardamsnts
Plao Plus
Tautet,
(Gr2C12)

1

COlorn, ( 2, T. 15916

tetudellem núm. 35.

Tel. 19282

Relleus.. Gravats. - Llares.
Pctritxol, to

411143~4441~.444444..M4.441V.4.71191[9111fflaMo

1

1,20:111 ;ro 1 "Adra/4er
3-'-ado d • la 9r - as, 3

Oral.

R.M.....

1' 1 20430

HOTELS - R) 3TgUPANTS
CV/Dio Hotel,

loe: loma rstdient
•
0'''.
v1. 17441.

Hotel Internacional
lt,tn ni., del t ent.

1, • 13

• • p a en n 5 10 T iaboe
•••• .1.n • eme na,..•n••nn••n .41n•••••..e//b+le•

-roano." -

temieren-S
O t• crelt . (A.). fla • lert 53.
54563
Grafito Caulana.
Danrs None, n. • !O.
.
0421
MINIMIZILLYMIMINIVn7n

Art5 ,Grätiques
Roca Rabell, S. A.
IMP11151T0

LLIBREFIDI
MATERIAL 13E8CRIPTORi
Meadalenes. 12 • 71410n 23454

Soler

CAMA T il)lit A
I

II,

PANTALLES 1 ARMADURES

etIENTANA";

Con'erclo per a infontone
Piaaa da la Llana, 5 I 0

1

n341131•11113MIZMIZIM111/

Al comptat i a terminis
Cbacras de aun: - Mercarla
BIRALT PLLLICCR, 10

1

NOVETATS
Guante ndtges. Sempre ocaslonl
Pum. 21
• 1.0110 calaCrlafOn 30281.

Mesillas.

CAMPS

9ERTRAN (Julle).
rIntilva DeCOrallt a
Cardenal CassonYea, 11
Ter 18888

PARAICOES I BASTONS

•or•ile, - Porta FerrIs s a, 30, T 16112

PARALLAMPS - INSTALLACIO
Pérez Treprt (R.) 1'

Colom. le,

1 10988

PASTES PER A SOPA

Ravlolls • Canel.4115,
Tallsrinea
tots ela 11141
elaboralt per tenles Hallaos

St. 1 04111, 13 I.•T 73908.
(Cero), Ro • mr115, 147. T. 7045(

asan,

@arada (J. 02.) • • orlv, 48 0 . 9. T. 33668
loren• 1 Rita. (fd. de . uernise.,Ing'a
1
Pe I a 1. I 'e:ola'a. 31.
movaot.
u, e nov. 71 30 isedepg
tes anule/es. Druc, 34, 1. De 3 a 6.

IIM • n•4.p....0•n••nn n,emo.m.e...yn•n•••

›

U
UTIL8 PER A PESCAR
Antieta Caza Grauperm Caerle
70 1 91C 0 D.' 1.9337.
•

CRISTALL 1 PISA

VENANCI PADROL
OIrona, 101 - Punto: Pla, 15
I••n••n[-M311-•nnn••nnroada.

R.

SERRA

TELEF021 30133 -

PAPERS PINTATS

Rehuiste (J.) • lovrt8 refrie ga. OS 30. •
Telttor, 17361.

METGES

TINTORERIES
amar (A.), Montaner, 105. - T. 77335.

VIns de marca I a ralg
CORT5 CP,TAI.Ale . . 480

Pasme) de Gricla, 125. T. 74968 I
1ammeedommeredemes,..

Casa Ouinart

°neceen (J.), P.

(Sus.) • Dita velar& O. • Te-

lefon 17803.

VINS I LICORS
rtes.

P-1. (
="7775=
1.1
I
Novetats
Cuenta - 1111tges

.a PLAOA PEDR6. 15 - Talefon 17402

VII,. A.

Pren: I

Fibr!ca de

J.

141.

VAIXELLES - CRISTALLERIES

Tel. 204 3 3

MEROERIES

Elisuteels 1 Novetats

!tribal!,

TEIXITS METALLICS

V

90

G011ers FArrA (CO,
.
Y aiencts. Bürn 312

TAPAOOTERES HIDROFUCle

..c.»o.....n •-wheywetabee.•••nnn•••n•n••...

Cotilleria ortopèdica
Hospita l , 133

.4.1,0•1•11.M1/1M0e33,n•Melne1.11n •”34.0.11nn•.....

• n • v,3

CLIM O

"La Escocesa"

Aparelle fotogr1;1'ca I óptica
‘•n 1lirPPPO/1, 83 - Tel. 70013

P ompeya. -

Rädio - Phono

1 Cros. • Carece, 87.

APARELLS
e P CIoni. 12. T. 15955
MATERIAL FOTOCRAFIG

GlItit:TAFOLS. 2 (171.1:155STES

Te

Co..

MARINA --

1

HERBOLAFUS
Pertolerl Cal P.. • 1. 1 001 0 110
0 l n.• 19

________________________
ORTOPEDICS

ikdos. ( 83 .. cirurg lft. . Sta.
ARIAS. - it ..!X d, :-. 4r, r:le. 16,
i
principal - Teltten 14531.
Cata te era. ll r,. , 01(. • 57. 2 ,t. Yero, ss. , mgmernaggaragarammegzgas
Pérez Trepat (E.)

Pon. (171eriue. Pla. St . 611 651. 93.
I Ar'bvt. n.• 08
•n•nnn•••n
U.S.“•YMI/•nAllle. om-, *••n •••••••nnn••nnn•

I VIA
OPTICA CIENTIFICA
LAIETANA, 39. - T. 25069

POttrfat, 3.•

Cempalane (R.) Englnyer.

JORDANA (J.)

OPTICA - APARELLS
OPTIOS

Casa Amigó

el que us coneIngul per
collecc16 de

la «mire

FREDERIC BORI

BALMES

TALLER'', CO,

Sol

RADIO

Confecciona -

COMES I AMIANTS
Medina 1 Romant. (.07ts. 720 • 1 31854.
GRASS, LLEGUW.S I CONSERVES
ou„ a
. 1 . -• 1,3n. 1 t. T 9.1567.
CUANTE3IES

Capal/erae (Mario.). Corota:. 4, /cut/. 5.•
SASTRE/11A NOVES
Pag yerlee de Drhola. - SalmeTon,
10.

CUrdca Peste. - Utd6, 21. • Tel. 115E2

111319•111MI

Paree Tropel (R.) P.

RAROS I ESTAMPES

"LA UNICA"

O. R iccl - Aldona, 11. - 7'. 34293 .,
1nelemme...emerzeme
e

SASTRES I MODISTES

e.. • 120. T. 15611,

PROFE5SORE8 EN PARTS

OBJEOT ES FOTOGRAFICS

MAQUINES PER A ADRECES
AildtE x F. Mentani. Aelnyd,

1 Sastreria Olympia 1

PRODUCTES DE REGIM

Tinta "ANFIIIR"

I

I l'Humea d'heme I inri !",
KOSPITAL, el - Tel. 171213 (
il

Guango

BASAR COMERC/AL

CASAR

MAGATZEMS DE FERRO
Radrigutz (Pautt1). 00 e22, Tare
CaurnI3,
ne, •
9.160 deI 1”:eVO, 105-111. T. 32897,

^4%

01Inica Galvany • Sí. TM II, 1 , de 3 a 9.

J. MESTRE

LOUVRE"

1 SASTRERIA ARI3I00

Nadal (1111.) • Ellsalsets. 5. TeL 14408
Vide I Pont (C.) Lltitla, 40, 1. T. 12152

0054000!..

amm1..

Colont, t. Tel. 10658
411d-4141,41 4 44.0 4141, C114,-.11•114.4014 «.141...././00.09n0.

TORRES I SEGI:RA

Rec, 18, 1 Comen, 44, T. 11248
VERIT000E8 OCASIONS
Corta Catalanes, 430. balzoi. - T. 34320.

PROOURADORS

Generes selesclonata e preua go•
remkoa. - MUNTANER, n. • 67.
smsmsm,
emse

Pamela

SALDOS I TROSSOS

Penak filrla. 87. Per a pena dellcati.

Costa (R.), 14a/lOrca., 253, oral.. I.
Mor.tee (P.), P.. St, Jfeep Orlol, 9, 1..

DELS TRIBUNAL*

Tel. 71940

oOBJEOTE8 D'ESCRIPTORI

LLIPAES f RECOMPOSICIO

Bolg

egalant aabstea - Carme, 58. k
litonyora: de 3'96 a 1099
3,
Home: da 6'95 a 1595
t

"EL

Los rn11 1 o:ro I m4s baratea
POLITOES INDUSTRIALS
1011511tec10, 499, 05555

Impromta - 4.1tografla I Rallo.
LUX, !Pirre. Cürripre venda. /albea, 28 ,
rabricacle de Ißbros ratlate
L 11Preo O POPAL
Ariblii. u. •
51.
C0118ELL DF. CEIllT, 323. T. 15173

Et 'ostro raCrat, Cet per VCLTAS,
seri aterra 07. 1090 i perfecte

1

PORTES ONDULADES
empaten • com. ?detenta. CID:119,-7i.

---rrrerrpr-a-r
-rxBlaJterla.

I

I

SALMERON, 122

Confootions par a hornea 1 nona
Cara, 39. - Tel, 09738

POL1TGES
PER A TRANSMISSIONS

70884

3apoolental on te oonfeceld • mbla

- El.

Calçats Smart

PlIsde. Brodats. Calate. B otono.
13 - TELEETIN 203320o.

TRAF! 1

LA GRAN * MODA

lifbres. Aribsu, 17.

SABATERIES

SASTRERIES

I 818er1a - Manera - Lfenoerla

Mercarla.

S

ALGERT BONET

(Per.) - CalAbrts. 1. • Tel. 3E604.
Surnrsel: Ama, 273. T. 7:672.

818

do Roer-sume
Cebarte • la tarta
PLACA UMVERS/TAT, 8. 7. 13 541.

1 NOVETATIS

NOVETATS PER A SENVORES

Tel.

ÉRT 2t 7MS-1

aran ma y al

PLISES I BRODATS

Costa

-

9
P

8ernpr• floretes

ARIBAU, 43 - Tel. 82574 1

4.11117.721te

LLIBRES D'OCASIO

8 1 50. 7 19345.

•nn•211fflopar..
Perfumerla IDEAL
ONDULACID »En,
Primera cosa do Barcelona
I
Cap comete. 20 p auatas
Darte 659, ontf
.....=.../1.
1.1,45
Vda. fe

I a la 1

carta - La malo» paella.
Sept.!, edl , samtre a Manean«)

r-.............
1
I La Hispano-.Anglesa 1 i

PREU FIX

53

fl"71'729111frále'l
1.

I Cebarte - Banquete -

P1NTURES - PAPERS PINTATS

I"Radiophono"

VALENCIA,

SESO. - 73217 e 1 e, 43, Int. • T. 22271.
RAPID- ARROZAR8
Patenta!. el tnFa pre.e l to I e0006role,

"n "5,
. 7P•M
e. • GMM".
rudellers,

Casa Creu

rus. II.

CORSET EELGANT

/£19.2

Fabrica de flore 1 corones
RONDA SANT ARMA 22

Casa Joan • ft SU_ AltinICa, 21. T. 11692.

PINTORS DEOORADORS

221.114131.eefflledelel.M.BINCEIr.,...1 n7.11~1..

LUBRES
DE FULLES CANVIABLES

^1r11101, 18

Armangot (Vicons). Manso. 39.T. 30884.
Pegual (P.), 140117001, 155. - T. 70702.
Querslt (J.) - Montaner, 97 - Tel. 32690

magatiome

EALIINIGON, 90

Fasee,g de CrAcie, 64. - T. 13912

RESTAURANTS

"Cap-i-Cua"-Diputació,202

Par( umeria

Audente (1.), Palmes, 116. - T. 75041,

Plaga de la Universitat, 6,5 Boqueria, 36, Ud faran els portamonedes a gust. Visiten els
nostres aparadors

1 CASA.

1

PIANOS DE LLOGUER

liovetais Poch, 5. 1I.

UNIO MUSICAL ESPANVOLA
DE BARCELONA, 8. A,

/

I R.SalamariadeVendrell

P571.,

MONEDERS PER A SENTORES
.....
Als taller. de la casa

a

.1•1n113.411114141111414.729294111194431101611~~1

Pro-Jeu el delielés "hl"

T •,nerom.

CAFES BRASIL

tIì

Calr • cad 1' • Aagm.

LLIBRERIES

Secció de Llibreria

P 131 7, 10,19 IM

O Hospital, 29 - Traveseara, 182
Cata Central: S'Im pon, 62
1•••MIMMMI•
41..1

Compaa-sonds do Dibree da teta
mena. - Tel. 32617
..3414341~«41.4414444~2tEr.
!orló (5 .), alont-.510, 3 bis. - T. 16793.
tas1s. - lib/a. Centre, 23. - T. 19435.

unos,

Miguel Ifirunells 1

Le

Sea n ciernan ! , Trealgar, 14. • T. 14984.
eM.<-

"CENTRAL I LUX"

viMaIllaWaninnSfsfs

34021

ConlIterla I Pat!Isterla
- -

11110.11».11.11(41.../....011•11 nNle , ..21......04.Vetia I

LUSRIDANTS

1 AR139.U. 27, 1 RIUNTAIIER, 42

Corones i Pensaments
Fabrica de dors
Casa Arisa
Portal de l'Angel, 18

Cata

Pr.nceso, 22, I MOrliC0d3, 7 1
masacsnammemensmenommas
Confite:lee 1.4 A „yo
Colmado
t.f.prciallts:',..

Solero,

1357

FLORS P.RTIFIVIALS

Salmerun, 03, Tel. 74834,
.11111111X6«......

Exclusiva patentada per
• decore/clon, «oleosos
rnitJançant bombetta brillante en capelletre, ooronce, rellttl ev, etC., etc.

GAFES TGRRATS

tole ola d'ea
Tolefon

nostres mcdo/s de MA3/3115 I 131107.

Americene, Ranela F/Ora. 31, m'alee.

GENERES DE PUNT

Especlalitat on pastes freequet

"La Farola"

40610

P1ae3

I

ZE. • Aalny0, n. • 42. - T. 54134,

Fologgrafla

Dia" I

"El

Dogo. Je quanta!
Te:,
0.0tUeTC131,

1I

MUSICA (Magatzems de)

LAWWISTER(ES
1st t'An dreu E.), Liarla, 6. - TeL 1,1618,
LAPIDES PER A NINXOLS
No fcu cap encürec mensa reure ele

LL

E. Palau Eigneres

Targeters

L'ANTIGA PERLA

Preus d
'ocasió
I
Sant Antoni Abad, 41‘

PERRUQUERIES
PER A SENTORE8

1 "LA JAPONESA" I

1

1

Casa Llenas

VANITY

Les mIllore rnItgee -

CESADO - R. Centro,

1

A

da JOAQUIM CLLEN
Pusalg de Gracia, 75. T. 7467E.

• Monedere • %faldee

Ceso.

Gran

Rell.T.I.eatalifflfflMilMMVARIMIrMIVM!

mee brota
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