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Rizal, encara
La commemoració de l'afuselament de Rizal in'ha dut a la
nernbria el record, ja mig boiríes. de la Barcelona provinciana
darrers del segle passat. Eren
es dies que el patrioterisme de
nunició triomfava a Catalunya
com arreu d'Espanya ; la premsa
piblicara uns estala comparatine
di les esquadres espanyola i
deinostrant, d'una manera
iriebatible, la superioritat d'aquella; El Imparcial exeellia
la campanya — hessana de la que
niesos enrera va emprendre contra Catalunya—exeitant elti esanyols de bona fe contra els
flibusteros i els choriceros—que
wai anomenaven els nord-americans. cona si en tot el territori
la immensa República no hi hagaes altra cosa que les Liibriques
dembotits de Xicago. Els patristes heroies—heroics de casa
estant—re p etien alle; de "el
t irme hom5re y la Altima peseta";

el patrietes esportius (llavors encara no existia aquest muní PC
Lreien ene uns vaixells de guerra
anomenats Terror, Furor, Rayo,
Ariete (; i encara es riuran del
portu g ue s Terror dos Mares!) en

un ebrir i tunear d'ulls bol/11)erdejarien Nova York. Els elegante
del Passeig de GrAcia arreases
gaven un garri. cenyit de la band e ra eonstellada i amb rètol
que deia
Este marrano indecente
que (caza fuertes gruilidos
presidente
ca
elc los Estados Unidos.

El consolat ianqui era apedrcgat, i una anomenada "Peluquería Americana, de la Rambla,
hague de tapar allò d'americana
alta) la bandera espanyola.
Aquestes imatges es confonen
amb d'altres. Amb la campanya
dretista per atribuir tot el moviznent de Cuba i de Filipines. no
al desgovern, ni a les arbitrariotato, ni a l'opressió, sitió res mes
que a l'obra de la maconeria
eom ara tambe han volgut atribuir-li l'adreniment de la República i l'autonomía de Catalunya.
I in'apareix aquella ultra imatge. de rehuida trirmial i les °Vaeions al "general cristiano", a

Poiavieia, que només tenia en el
seu actin l'afusellament del patrota Rizal i la minina do
haver - ne afusellat molts d'altres.
I reir rare de triomf aleat
honor del general a la Porta de
la Pan, chola grotesca en guix
ele Mala "Puerta de
drid—que. nomes enllestida de
la banda de mar, la que Pulavieja havia de retire en dese. rnlarear. pel costea de la Rambla
mostrara anda impudieia la sera
anima de canyes. 1 veig una cosa

més grotesca que l'arc ele Pola-

vieja : la gent que el preveia dictador—el dictador que Espanya
reclamava, com les granotes un
rei aquell dictador que no volgué ésser Weyler, heme liberal,
que fon un quart de segle mes
tard el xiroi Primo de Rivera.
I veig quelcom de mes grotese,
encara: el matador de Rizal, el
que pretenia ofegar en sang el
moviment fil/pi. alçat damunt
l'eseut, com a propugnador de
la llibertat de Catalunya, per
1 'incipient catalanisme
*
Trenta anys han passat. Barcelona ja no es una ciutat provinciana. Aquell patrioterisme
sim esvaït. Els inconformistes
llavors, els petits cenados de La
Renaixença i de L'Avenç, els
grupa federalistes de Pi i Margall i si 'Almira —flavors bescantats o menyatinguts— envaren l'esperit d'avui. El militaríame ja no existeix; Catalunya,
amb el sen Eetatnt. mana amb
ritme propi. Tot uixu es obra del
Cima republieil. Si l'esperit que
avui domina a Espanya hi hagmes dontinat llorona, Rizal no
hauria estat afusellat. Si hi hagues dominat abans, el plet fi Iicom tote els altres plets colohauria tingut soluci4 de
llibertat. Amb la monarquia res
d'això no era possible.
Honorem la memòria de Rizal,
del nMrtir fent examen
de consciencia. Polavieja no batirla gosat a afusellar-lo si Espanya no ho llagues volgut o no ho
hagnes consentit cert. No
oblidern, perú. que entre els qui
ha volien o ho eonsentien s'hi
comptava la multitud que a Barcelona, un din que ara ene a y ergonyeix. ovacionara Polarieja,
compacta, del port a la Cateveudral,— i es feia la illusiú
re-hi una esperança.
L. NICOLAU D'OLWEn

Uns dictadorets que volen
fer desaparèi x er les proves
de Plus dclictes
Corenya, 31. — El comandant
del destacament de la guardia civd
de Puerto .1c1 Sun comunicé al goremador que la nit del 28 al 29 entraren a l'Ajuntament uns descoseguts que. ralen t -se de claus falses,
entraren en algunes dependencies,
els mude se n'eniportaren els Ilibree d'ingressos i despeses dc 1929
i algun, fulls del hilare darles deis
anys 26 al 29.
També han desaparegut els lliuraments de la dipositaria deis tres
primer, triniestsea de 1529.
lían estat dejnguts, com a presnmptes autor a , els que fumen alcaldes i dipositaris durant la dictadura, als quals l'actual Corporació
havia exigit responsabilitats.

Aval lambe hem de fer adiete?
Oh . Deu mea! ¿no podriem plegar
per commemorar amb un oci digne
acabantent de rany nou?
—És una superstició ridícula — us
diuen persones d'un doctrinarisme
tremebund —, és una superstició ridícula, per be que no tingui caràcter
religiös, la de celebrar amb festes
aquest traspàs d'un any a l'altre.
Que mes te el dia 31 de gener que
el dia 1 de gener? ¡Quin motiu íntiin
iniaHible tenim per a alegrar-dos
que un periode astronämic acabi i en
comenci un altrc? ¿Que rcdiantre
esperen' dels dotze 'Pesos que avui
s'inicien que no puguem haver esperat i desesperat en els dotze mesos
que acabaren M'ir?
"Supersticions ridicules!" —repeteix el doctrinari, personatge que en
l'època present ha agafat un increment considerable, potser sota ela
estimuls de l'onada laicista.
I no és que jo, personalment, Sin.
gui cap fallera confessional. Però no
em faig les illusions excessives i temeràries que es tan a Iteres d'ara
tants i tants doctrinaris que, per
exemple, creuen imprescindible la
supressió del nom de Deu o de les
fórmales tradicionals que l'enclouen.
Tinc el convencirnent (que considero
sanissim) de professar la idea que

no pot reduir la superstició a un míninnun, però que no es pot pas su-

primir, perque és consubstancial a la
natura humana.
Aquests extremosos supressors
d'invocacions tradiciottals no s'adonen que les que chis adopten per a
reemplaçar-les involucren sempre un
sentit de providencia o una prctensiö
d'influencia en el desti, que, en ua
starrer análisi, es inexplicable sense
suposar una divinitat, un element
sobrenatural, susceptible d'entendrirse amb les súpliques o eis sufragis
dels hornee.
En fi, tot s'arranjarà. Les esageracions d'ara cediran el pas a una
comprensió mes enraonada de les
coses. I deixarem de sentir —com he
sentit— el següent diàleg:
- -Dios quiera que el afro que
viene halga trabajo..."
—"Dios no tiene nada que ver con
— Es una manera de decir las
est°17"
Cosas..."

—"Vale Inés que digas "ojalá"."
Perqué l'interlocutotr que amonestara l'anee ignorava que "ojalá",
expressió análoga, vol dir si fa no
fa el mateix que -Dios quiera" o
"Des vuigui".
I es que, t'el 1 jet, per una de les
coses que cal mes coneixements i
més esperit critic és per a sort:r
d'iota supersticiö i no miaure-hi sota
una apellació diätinta.
CAILLE3 SOLDEVILA

LA INTRANQUIL.LITAT
A RIO DE ORO

Française" el general Duboc publica
un article en el qual parla de la sinació d'intranquillitat que es respira
a les regions al voltant de Rio de Oro.
Despees de diversos raonaments arriba
a la conclusió que és indispensable que
el govern espanyol autoritzi a Peanea el dret de persecució dins d'aquell
territori, ço que no perjudicaria en
res el set/ prestigi, tota segada que
no l'ocupa.
Es fa ressò del rumor que VC
culant des de fa dies respecte a les
negociacions entre cis dos guerras per
a un acord que permeti definitivament
la pacificad . ; d'aquelles cabiles avui
joguines dels clemente rebela que fugen de la zona francesa per establir
a Ris de Oro Ilurs bases per molestar els francesos al Baix Atlas i al
nord de ...`.1aoretänia.
Did que segons aquests rumore, se/ ma possible qu Espanya cedeixi a
Pranea el sen hinterland de Rio de
Oro, ionscrvant earlusivament Cap
Juby i Villa Cisneros a canvi que
França abandoaes els seus drcts sobre
1 anea,
Araba diem el general Datase que,
sigui com sigui, de no arribar-se aviat
a un acord satisfactori caldeft sotuetre
aquesta qiiestió a la S. (le N., perquè
no pot continuar la inquietud actual a
les regions
protectorat francés. —

3lassaryk té la grip

-

Praga, 31. — El president Piassank es troba malalt de la grip. El
bialleti medie assenyala que els
simptomes sin de "iirascat minima". —

marge

En la rnort de Monsenyor
Carsalade du Pont
Vaig conèixer el bisbe d'Elna i de
Perpinyä ara fa pocs mesos, anda
nimia del retorn de la campana
".Martina" al monestir del Canigó,
que ell baria restaurat amorosament.
El vaig veme dues vegades: la primera al Palau episcopal i la segona
al propi cenobi canigonenc.
Die "Palau episcopal" per a emmar els mots mateixos que son
válida d'aquesta banda de les Alberos. Altrament la residencia del
bisbe del Rosselló no es un Palau
ni tan s-1; un domicili sumptuós.
Amb prou feines un pis grandot no
massa confortable.
Monsenyor Carselade era con" una
ombra. Prim i escardalenc de seht pee, apareixia ara, Ilargament ortogenari, com na cos del qual la vida
está a punt de limgir, amb aquel'
exhauriment lent que en podriem
dir biolögic, que no dóna de la rnort
una idea horrenda. Dins d'aquest
cos minso i encartonat habitaven
tina ánima arclent i un seity clan
Tota la vida en aquest home sernblava ésser reduida a l'espera.
En anunciar-li cl retorn pròxim
de la campana que havia cstat del
Canigó, darrera peça que mancara
pugne la restauració de Sant Martí
fos completa, el bisbe en tingue una
gran aleg,ia que es manifestà en
csplais gairebe infantils. Abraça tots
cls presents, remerciä alidament totes les autoritats que havien fet possible la devolució i digai mes d'una
regada:
—Una revolució ens la prengué;
una revolució ens la torna. ;Alabat
sia Den!
La "Martina", en efecte, fou treta
del monestir del Canigó quan la Revolució francesa. Portad.. a Figurres, fou comprada allí per a esser
hissada en el petit campanar de l'esglesia de Tara, d'Olot.
*5*

Monsenyor Carselacle aplica despees ton els treballs realitzats perque la campana fos tornada al Canigó. L'opos ició ,oue hi feren les
autoritats civ/ls, ec,esiästiques i militare durant les dues Dictadures, seria un dclis capitols mis edificants
i que més ens illustrarien respecte
les Ilums intellectuals dels hornea
que governaren el país en aquella
epoca nefasta. Particularment cl general Despajo!, governador militar
de Girona i catala de naixença, es
distingi per la seva hostilitat obtusa
i orba a una obra que era una reparació i una demostració gentil de
bon veinatge, a mes d'un tribut
gran bisbe català.
llonsenyor Carselade no es podia
estar ('_e comparar la conducta d'aquest amb la de l'aleshores. gocennador (le Girona, Claudi Ametlla.
—Digueu-li que ringla aquest governador reo/11)11dt. Que vingui abans
que no em mori. El rull conèixer
i ii rail donar les grácies. Tantma-

LLEGIU, a l'interior, corn
Per la cooperació pacificatots els diumenges, la nosdora franco-espanyola
tra pitgina
París, 31. — Al diari "L'Aetion
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NINOU
q ui es coneix, pare, que l'any és nota,
fi
q ue ningú no té ni cinc catiras.

Notes al

POESIA

telx en això comprenc que hi ha
molt o c canviat a casa vostra, amb
la República.
El senyor Ametlla que fea possible la devolució, trencant enérgicament els entrebancs que, encara.
Id vollen Oposar les autoritats del
bisbat i alguna clericals enipedernit:,
no haitra rebut de viva veu l'agraiment del prelat. La moet d'aquest
ti n'haurä privat. En retad, pecó,
mames comunicacions i visites expresses que en nom seu Ii feren
persones autoritzades.
Quant al senyor Despajo!, despullat de l'uniforme i les estrelles que
cree/ / a la sera personalitat,
córrer per aquí fet un pobre diable
amb barba i tot, sense que co la
sera pobra ánima eixerreida Id flag;
arribat el conhort d'haver endolcit
els darrers dies d'un gran catalä
cradopci,', atol, una obra da cornprensi6 i de bona politica.
•••
El bisbe perpinyarenc es dolgué
després de les dificultats que en tot
ternas posaren al releen de la "Martina" les dignitats eclesiästiques. I
la conversa es lligä amb la conducta general de les gerarquies religioses espanyoles devera Pranea durant la guerra.
La majoria dels catalana que érem
a la presencia del prelat, no teniern
sobre la religió opinions molt ortodoxes. tantrnateix tots compararem cl Ilenguatge (Vaquen anda venerable anda el que hauria emprat
qualsevol dels bisbes valencians amb
que ens gratificä la monarquía. I si
abans venerävern Monsenyor Carse1,(le pel sen esperit de caritat humana, d'apostolicisme i de catalanitat, en oir-lo, el venerarem pel seu
gran esperit de toleräncia.
—Ja convenia a casa vostra uni
renovació. Jo no Mili haig de fine.
Pcrä cm sembla que algunes de les
coses que hi passen ja estan be. Ad
l'Església ha guanyat molt amb la
separació. En fi, no rail dir res Inés.
que potser no idea discret: Perer-in
cm compreneu...
Tots värem comprender, en decir.
1 més que ningú en Dadas Rahola,
cl vell federal i anticlerical .de 1knona, que des ch.: seu diari "El
Autonomista" havia treballat ardorosament pel retorn de la campana.
—Estic emocionat —dela—. Amb
un bisbe així no sé con' m'II.) faria
per a ésser anticlerical. Sud que
allá no P 'hi ha que siguin aixi.
**
Aquest era l'home que acaba de
finar. N'Itein volgut donar aquests
trets per a pintar la seva personalitat rellevant. Honre que doné la
sera fortuna personal per a la reconstrucció de St. Martí de Canigú
que entre apesta obra i la catalanització de l'església perpi yanenca
partí les seves activitats episcopals.
Home que era, essent bisbe, un
perfecte liberal, doblat de filòleg
arqueblem
Catalunya Ii des molt i en el col-nene de la sera renaixença gloriosa,
sabrá pagar-li, segurament.
M. R.
Girona, 30 desembre.

Eis deutes de guerra

Desacord entre Hoover i Roosevelt
Hoover, el geui que havia estat
portat a' /a presidencia deis Estats
Units de l'Amèrica del Nord per a
consolidar la prosperitat que es crea
sota el mandat de Coolidgc, ha intentat refer el seu perdut prestigi en
redactar el missatge que, sobre els
deutes de muelen, ha enviat al Congres amerieä. Es pot resumir el
contingut d'aquest missatge dient
que morosa la creació duna co/Mesh; especial, composta de re p ublicans i demäcrates, per a discutir
anda els deutors europeus la qiicstió
dele delli.2S de guerra, :luid amb els
proldemes económica i de desarmament.
Roosevelt, el president electe que
entradi en fuseions e! día 4 del vinent mes de mare, no ha acceptat la
creació de la cornissió especial suggerida per Iloover, el president der.
rotat nne abandonara la Casa Blanca I • esmentat dia 4 de n'arç. Els
amics ile Roosevelt han criticat sevcrament el pla darrer de Hoover,
pttix que afirmen que ell coneixia
perfectament quina era l'actitud (lel
president electe, per l'entrevi,ta llagada despees de les eleccions, i sabia que no seria acceptat el seu
pla. Tot això, (finen, és una maniobra per a presentar a Roosevelt com
a obstruccionista, ja m'e si lloover
pot començar immediatament les negociados, amb els Estat: europeus
per mitja dels canals diploniätics
que actualment existeixen. El des-

acord (Inc existeix entre Hoover i
Roosevelt obligará a ajornar la resoluciä, que sobre la qiiesiii) dele
deutes de guerra es prengui, per 1111
Pc rio de de dos n'esos.
A continuació e; troben unes dades i xifres solne América. extretes
d'un diari angles, les quals fan conaprendre el mal humor que l'actitud
de Franca Ita ocasional als americans i la dificilissima tasca que es
presenta al president electe.
1.— El pressupost federal per
l'any actual te un déficit oficial superior a un minar de Milans i es
probable que si g ui niés intportant.
El déficit acumitlat dea del comenearnent de la depres,ió és superior
a (lustre millar,: de (hilare.
2. — La majoria d'Estats i ciutats
es trobcn igualment en una situació
desesperada. De les den cintats més
gratis d'Amèrica, únicament una, San
Francisco, té ' un pressupost equilibrat. Les n'ares estan acumulant deficits enormes i s'eegoten rápidameta les possibilitats d'obtenir orestecs. La ciutat de Nora York, la
darrera setinana, niatual a obligacions per un import de quaranta m i linos de dólars, durant unes poques
hores.
3.— Durant el tres anys (lardees
han fet bancarrota mes de 4.65 5
bancs, atol( dipòsits que cas- arel
de tres miliars de dälars, gran part
del, qu'a ls estan irrevocablement
perduts.

Mercats de Catalunya

Vilafranca
Des de qualsevol eim bornee, en
contemplar l'ampla depressió penedesenca. us dones compte que Vilairanca n'es el seu cap natural, i no solament per la majar basa que fa el Seu
caseriu urhä, ni tampoc perquè tots
els camina comarcals lii menen, stnä
per trobar-se en l'indret més escaient
i mitjaner de l'androna oberta entre
el Llobregat i la ampla badia seca
del Vendrell.
La bona situació de Vilafranca dins
la comarca es manifesta a través de
la simetria del poblament urbà penedesenc. Al nord-oest, el declivi del
terreny que serenes dels serrats parallels del muntanyam de La Llacuna
‘,'atura de sobte al sud-est, al peu del
rellen redrecat pel cnstat de Marina.
annesta linia de contacta entre el
pla i la erra, desriadora de les aizi;es, per l'Anoia cap al Llobregat,
d'una banda, i pe! Foix i la riera de
l.a Bisbal. dr latina, 1ii han passat
ele liorne; en tot temps fent-hi emití:
la cateada romana, seguidora d'una
via ibérica. que del port de Martorell
enfilara l'Are de Barä, l'estrada comtal. replica d'aquella carretera i el
carril, modernes reneticions de lee
petjades tnillenaries. Hi han passat els
bornes 1, naturalment . s'Id han situat
els pobles: cap al Llobregat. San!
Sadurni i Martorell: vers la platja
Sant Salvador. l'Arbóc i el Vendrell.
Entretnig dels guatee llenes urbans, enfront de les estretors obertes per la
riera de Canyelles. que pel peu de les
mines vetaste, d'Olerdola meneo a les
maresmes de Sitges la Geltrú (Vi!anota .), sti aglomera el enserio rle
Vilafranca. El paratge és un !loe de
convergencia dels camins que davallin
de la Serra per trobar la via mis
directa a la mar. Els bornes aprofitaren un timonel entre ducs canals d'aienes plavials: el torrent ute l'Adch.ria i la riera Gran, per bastir -hl
in lleva vila. L'encert en l'escolliment
del lloc fou tan destre que amb tot
i ésser la darrera població nascuda,
fou ben test la capdavantera.
Pere Grases, en el seu assaig sobre
el mercadal de Vilafranca, hi velé
dar, el mereadal és anterior a la
la. En en/menea r el segle XIIè el merca: de la rodalia es trobava a quatre
nuilimietre; enllh. a La Granada.
Ilom havia de témer encara les ea,
a j es sarraines (recordem les incursione
desvastadores de roo3 i eno,91 i era,
per tant. assenyat l'aplegar-se per
a mercadejar a l'ombra protectora
dele murs d'un castell. La Granada
té un emplaeament enlairat. defeasiu:
amb els seue 272 rnetres sobressurt
del pla ondulat de la rodalia. Vn cop
aculat el domini aräbic enllà de l. Erancolí, restaurada Tarragona per Sant
Oleguer i Robert d'Aguilb ( 1 117) . ja
no ere/1 (12 témer les escomeses. L'indret nn llavia de imular- s e la nnvg
vila, per ésser més céntrica atraerte
el; pagesos i mercadees: qui sus
si tintué part en aquest nou aplegament alguna imposició o pretensió senyorial del castlar de "inca Granma-.
La fundad& Icen/lag/ida, de Vila-

franca data del 1151; Id ha, perä,
amh anterioritat, segons es despean
de referencies documentades, ima torre, la Torre Dels. Subsistiren per
un . etnps els dos mercats en competencia, puix que en un document de
l'any DO6 es parla de la mesura de
Dat del mercat vilafranquí, i quinze
any; enrera encara es fa un tracte
de plantees d'ordi "ad mensuram forum Granate".
El mercat de Vilafranca Arengué
tot seguit malta volada: era el meeeadal del Penedès. El mercat, pel que
sembla, es feia el dimecres. però per
no haver-n'hi playa ami) aquest día
s lubtingui. l'any 1400, de Martí l'Hamä, que se'n fes tumbé el dissabte.
I a través dels segles el dissabte baria quedat com a dia tradicional de
mercar, (los enguany, que a partir del
mes de mare ha estat reculat al dicendres per atendre conveniències de
Ouels i polletaires.
Vilafranca figura entre les viles
mercaderes de mis anomenada de la
nostra terra. Les transaccions que s'hi
fon pugen xifres molt fortes, variables, per?), segons les temporades. Aixb
sense comptar les vendes del vi, per
a les quals s'aprofita -l'avinentesa d'anar al merca Horn la els tractes
amh els cbrredors , initjancant mostra,
i són colindes pels pagesos el primer
divendres desPris d'haver entrat i analitzat el brou vfnie.
E/ mereat rilafranquí é5. sens
te, un dels mi; matiners de tot Gatalumia í encara ho era més uns nuants
anos encera. Aleshores, a l'hivern.
a les fosques, sota els pornos, els
marscants aturaven les pageses per
a comprar-los eis parells d'aviram , els
conills e els cistells d'otes. Calgué posar-hi aturador, i ara no es crenencen
els tractes fins a les sif, en que es fa
el senyal per mc de xinlet.
.8 la grisa i fredolenca claror del
negreja la gent entre l'acarrerament de la doble porx yla de. la
"nlaca Major", avui de _Imane I,
abatís de la &mitin:ció.
En l'espessor humana, entre la cridäria dels anees, el gallejar d'algun
pollastre eixerit i l'espaordiment dels
encistellats, corre la moneda
i la mercadería passa de les pageses
a les mans dels polletaires. Aquests,
com per art d'encantarnent. la fan desapariiKer: el mercat es huida d'ous
i bestiar de pressa: tot fa cap, imperceptiblement. a la placeta de Santa Maria, cm , a redä: de la bat/lies,
s'ensoetren els ous colrats i s'engabia
l'aviram i els conills entre els camions
que esneren per a sortir cap a Rarceloen. Unes setmanes amb altres surten
de Vilafranea uns /5.000 conills, 4 oon
gallines i pollastres, 1200 änecs i 4.000
(loticenes d'ons, en suc representa uta
gir de mes de cent mil pessetes setrra nats.
1 ro hi pesen' res ni dels alls. ni
dels planters ni deis melons, el pro(fuete deis quals és de millor escatir
quan és la temporada.

4.— El dense interior dels Estats
Units, en el seu conjunt, s'estimava
en dos-cents miliars de chblars. El
arate del govern federal puja a vint
miliars; les hipoteques agrieoles. a
deu rniliars, 1 a vint-i-set minars les
urbanes. Tots aquests deutes han
estat apreciats en una tercera part
durant els pocs últims anys, a causa
de l'augment de valor del diner.
5.— Des de la clepressiti els ;tupestes han estat augmentats del catorre al vint-i-vuit per cent dele
ingressos nacionals.
6.— Els que no tenen treball i els
que depenen d'ells són ara uns vint
milions, i 71113 (-mime milions
que estan empleats percialment i els
que d'ells depenen. Practicament
cap d'aquestes persones rep assegurança per manca de trehall, i totes
han de viare de la caritat pública i
privada. nlalgrat d'assegurar-se el
contrari, t'iones Pe rsones han tnent
de fan" als Estats Units durant els
tres anys darrers, i =Res d'altres
han mort a conseqüència del dejuni.
Ara slig demostrat que la consCturió americana presenta una falla
en finar un temps tan llarg entre la
data delecci6 de president i la data
en que aquest pren possessiö de la
presidencia. De fet, actualment vis
Estala Units de l'Amèrica del Nena
es troben amb un govern
que despatxa assumptes corrents.
Tothom espera el govern de Roosevelt per a veure si • es mesures
que prendré immediatament alleugereixen la depressió i minoren les
condi-ions en qui es troba l'Estat
que fa molt poc temps havia cenegus el grau de peosperitat més
superior que registra la història.
RAMON GARRIGA

EL PLET FERROVIARI
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LLEGIU a la pàgina de

ECONOMIA
L'atur forçós a Espanya
per Metrios

PAU VILA

Uns "acords concrets"

de la C. N. T.
Madrid, 31. — E: Comité Nacional de la Federació d'Indústries
Ferroviàries, organisrne afiliat a la
C. N. T., ha publicat una nota en la
nual fa constar que ha comunicat a
Irla Forganització acords concreta
sobte el problema ferroviari, que
seran portats a la präctica aviat.

Al Nord
Bilbao. 31.—El governador civil
lis manifestat que hacia canviat impressions ami) els caps de I'egus
retar i Vigilancia a adoptar mesures davant el plantejarnent de la
vaga ferroviària pel Sindicat únic.
Per aquesta causa el governador
ha suspès el seu viatge a Madrid
que realitzar dilluns vinent.
La Companyia del Ferrocarril de
Bilbao a Portugalete ha desistit
d'augmentar les tarifes per als
plez,is que treballen a la dita linia.

Potser no són tan innocents
com això...
UNA MULTA
A "LA NACION"
Madrid, 31. — El ministre de la
Governació ha imposat al periòdic
"La Nación" una multa de 5.000
pessetes, per considerar una ;atraeció de l'apartat tercer de l'article
primer de la Llei de Defensa de la
República la informació humorística que publicì el dit periòdic el dia
d'Innoccuts, sobre la formació d'un
gabinet Albornoz.
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Cap depuratiu de la sang corn les

Gotes Mares
Sulfuroses de Bar
Demaneu-les a Centres d'Específics
i Farmäcies ben assortides
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Revista de premisa
UN REPORTATGE A MURCIA
El nostre company Corles Sentís ha
publicar a "Mirodor" .sis enrieles fruit
d'un viola/ o afilreia. Ens plau de reprediar cceen el segon ciruelo referent
a la implantació deis inundan: a Bartetona:
"Aval toca de parlar dialgunes
qiiestions morals de la Torrassa, tan
dignes d'esser conegudes com les
altres. Si la zona triada per a mofar unes quantea dades sobre aquesta qüestió vital de la inmigrada es
ia Torraste, no eol pus dir que no
es puguin escriure coses sernblants
eraltres micha d'immigrats dels v&_
tants de Barcelona, Finó que, despees
de comprovar que entre tots dis es
diferencies són negligibles, el reportatge da mes concret i de mes (ad;
exposició.
Tumbé ces cal fer notar que Tases
temes com aquest de la vida en a
eones d'immigrats ofereix sin
tan abonas per a una literatura de
fam, miseria, dolors i clegradacia,
rica d'efectes teatrals i nodrida de
truculeneies. Per no volem drixarnos caure en aquesta literatura facal.
"VIRI ET MULIERIS
CONJUNTIO"
Recordant l'estructuració de Ics
tofurnes ("callejones" o "pasillos"),
ja descrita en l'artiele anterior, i !a
densa població que hl habita, no costara «imaginar-se l'horrible promiscuitat, no ja de eambres, sinó de
jaços, sense dista/ció d'edats o Sexes,
ni de familiaritat o extrafamiliaritat
que hl regna.
Invocar factors climatoldgles. cl
Eral meridional, etc., són falärnies.
L'explicacia de les múltiples gras
deseo de les dones murcianes, lant
ele major coto de menor cdat, es la
protniscuitat esmentada. I.a ignorancia, la ineclumei6, la manea d'autocensura, són causes coadjuvants.
sector podrä imaginar-se els incestos
que es poden produir, "i rs produeiaen", en aquest medí i en aquestes
condicions. /lavent fullejat — gràcies
limabilitat d'un fantionari—algun
' atestas jcdiil, fóra fauilissim plecisar-ho amb exernples. Pera la materia és un ale impròpia d'aqueetes
págines; nornés citaré, de pastada,
irrt cas que ru'impressionä: les raons
reivindicataries del eres de propietat
ampli i exclusiu cm : es; les seves
¡Ates que invocava un pare incestuós.
La densitat co menors d'edat (l'una
població de pocs anys d'existència,
es explicada per la pi-crocitat matee. i la fecunditat de les dones proeedents de la re g ia cate prapos dona
,c1 contingent immigratori. De lcs
estaclistiques de diepensaris ide les
terspreciacions d'alguna tocòlegs, es
i reu la conclusia que radas:mar/seta
fbaixa de cinc el nombre de fills. Generalment oscilla entre atan i deu.
es clar que la mortalitat infantil fa
aempre una considerable operada
aritmètica de resta: en qualsevol
Iractat de pediatria trobareu que és
Múrcia la primera regia espanyola
sota aquest aspecte.
De mes a més de les condiciona
naturals, els costuras afavorcixen la
fecunditat de la població de la Torrama, uns costums totalment inèdits
al Postre país i que oigan peeudacientific aeu tenis- per avançats als
del nostre temps. Consisteixen co
una mena de rnatrimoni a prosa.
, comptant amb el consentiment total
perfecte deis pares, que Ito cansa
deren la cosa mes natural i normal
d'aquest min. He (lit matrimoni a
prova, i el que hi ha més sovint és
prova sense matrimoni: la dona a
tuna sala d'obstetricia del Clinic, i
rbome disposat a realitzar novcs
provatures.
Sovint, quan tenen lloe entre menora (que es la gran inajaria de regades), aquestes unioos Ca realitzen
aso sola amb l'assentimeet täcit o
expres, rcspectius, sind per expressa
'imposició dels familiars respectius.
Fa cosa d'un mes, dues families,
emparentades, celebraren la unid
d'un parell de criatures tancant-lee
totes dues en una cambra, mentre a
i'llabitacie, del costat les fansaies
liornmemoraven l'enllaç arab una
: "juerga" de beguda i "cante" que va
'durar tot el día.
r Una altra forma «unió, que socioteja ma la, es la fugida de la casa
¡paterna deis dos diguem-zn conjtraents, per anar a pastar una o aues
. 'aetmanes a casa d'una parents de
'l'altra banda de la ciutat, o elle on
els vingui be. A la tornada d'aquesta
mena de viatge de naces, tothom els
otonsidera casats.
r Toses les unions es fan amb una
bsoluta despreocupael6 quant als
iectes ulteriors, as a dir, contra¡temas domestica i aGit dels ¿cacen.
Idents. Aquesta despreocupada nojacas té uns moments d'exceacia: els

de sol-licitar a thol gratuit metge,
llevadora, medicaments, etc.. de la
Beneficencia Municipal.
CR I ATURES
En general, un dels citases del
matrimoni és l'apanda de descendencia. La dels que, per un sistema
o altre. es realitzen ms tots e's tocas
danunigrats mielen, un interés grandissim per a tots els catalaus, coso
asscoyalava, en un intcrviu en aqueas
tes pagines, el director de l'Institut
d'Investigacions econòmiques J. A.
Vandellas.
Aqueixa descendencia dels immtgrata integra un seguir de temes
sariats, que be caldrà tocar. Per
ara, 110111éi donare compte de dos
casos extrema, deixant per a mes
cndavant unes dades de molt inserint
Primer, cas, que sovinteja mole
Arriba del sea lacia una dona gräviaa
a deslliurar a l'hospital o a casa
d'uns parcnts seas (pera assistida
per la Beneficencia). lan cop Resta
i equipas el nadó, per poca diners
que tngui, se'n tonrna a batejar-lo
a l'església del poble 'como sus may
res".

L'altre cas reo és tan freqüent, cal
el:r-ho. En un Hit d una sala d'infancia de qualsevol hospital hi ha un
era que ja esta donat d'alta fa temps,
pera no el ven en a buscar. ni lt i vindra mai ringla De vegades é// reintegras encarregant a un suba la (tina
de buscar la familia del nen, anl'o
l'advera:mear: que si no la tro!,a, v¡ya
o morta, s'haura de quedar ell arab
el ren. II: loa ocasic- os en que el
"pa'er familias" es troba en algun
',alejan"; da/tres, el pobre nen ha
d'anar a parar a l'asil.
He vist la carta d'una familia de
la provincia a : Altacria, responent una
ultra carta exhortant-la a remitir una
criatura de l'hospital, que s'excusava
en la manca de diners per al viatge.
ECONOMIA I FINANCES
I de qua vio aquesta gent? El lector s'Imura formulas aquesta pregunta amb el mateix imeres ami) que la
vag fer jo als diversos informador,
que cm van guiar per entre els "pasabas" de la Torrassa.
frs obvi que en aquell laberint hi
ha sent honradissinta, pera també
cal dir que aquellas condicions de
vida no san les mis a propäsit per
a servar una honestedat integral.
ha rota mena de gest. uns que es
guanyen la vida honradament, i altar es que viven de majan; a prontessables.
•
miljä de vida és la venda antbulant, perseguida a intervals més
menys coincidents amb les apoques
electorals. Se misa dit que a la Torrama Ira ha tot un tarta especialitzat
en aquest comerç a la menuda, els
practicants del qual na van precisaalcas al Mercas central a proveir de
imita i verdura. Deeidits a suprimir
intermedian!, que, coas tothom sap,
encareixen eis productes, es proveeixen directament al tros de Pla de
Llobregat immediat a aquella topatita.
Com la del lloguer deis "callejones", la qiiesrisa del provea:y e:u als
amadora ambulants ita arribat a en
periode d'extraordinaria e.avetat. E:s
posesos ja csian e 5Oo5 dc s-eure
gens que es passegc a 'Ras Se/13 dominis auch lea mans a la btaxaea,
arenare ella renguee, i que re-possguin a les comen:ene:eras anda tris:
-eué te has enrielo? ;La tierea es de
todos!"
No fa casara dos 111e5,.S, jarca
trobats ¿os bornes morts a cops de
magalla en un camp de per allí. Nalga no sap res del cut, però I0/1101:1
St!//r/Sa. coste va asear Mea.
Eis altre mitjä de vida eaneisteix
aliar a reclames ídem, cem a vea
a l'Ajantatnent d'Hospitalet. Ataresta corporació es vea obliaada a organitzar feina de peonatge: obra- alean
tros de carrcr i abres treballs tro
gire mes especinlitzats m'e traslladar pedrea d'un cantó a l'aatre.
Enguany, aquesta beneficencia indirecta he.urä vingut a ceatar Inés
dc cent mil pessetes.
lItan eaplicat Cl caa d'una dona
molt popular, la acreisima, que, pel
que scmbla, porta una incisa d'agencia, ramificada a ala:Tia a trans
e
(l'un teansmiscria, i que aclame te
gent nava a casa. Al cap de poc
tenir-la, ja "peoneja" a compre de
l'Ajuntament.
Com qee de soluciona estables no
n'Ir: ha, per ara, seas produeixen de
sota mena. Els atracaments i robatoris augmenten cada dia. Actualmcnt a penes hi ha galliners. perque
es L re:daven sola. L'audacia Ira creeCUt. i ara ja s ha airibat a n'aunar
risas.
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POLITICA
LA PUBLICACIÓ DE LES DISPOSICIONS
DEL GOVERN CATALA
UN DECRET

terrompre un altre. 1 la discussió
reprengué amb mes foraa que mal,
fins que havent' tes notar un que els
orangutana del Pare s'assemblaven
als homes, no el deixaren continuar
retraient-li que només s'assemblas
ven a ell.
I aquestes discussions cientifiques
no tenen lloc solatnent al carrer.
A la Toreases hi ha un "Ateneo
Libertario" on ei fan funciona teatrals i es donen conferencies, anuaciadea amb cartellets verrnells per
les cantonades. -Els titols fan rodar
el cap. Gairebé tant com aquest final
d'unarticle signat per Baltasar Manzanos Riafio, publicat no fa gaire
a la "Soli" i que llegit en veu alta
decía fer molt d'efecte. L'autor es
pregunta "Dónde hallar el imprescindible trampolín?" per fer triomfar el "comunismo libertario". I respon:
"En la base sólida del monstruo
indestructible e hidra inexpugnable
de la Confederación Nacional del
Trabajo, co cuyo crisol líbase la exquisitez sensitiva y la fulguración del
intelecto."

els projectes de hei i les ordres, reglaments, instrueciens i circulars dicHa estas publicas el mgiient de- sudes de confonnitat amb aquestes
cret:
tota altea disposició ¿'interés paella
"Aprovat l'Estatut i constituís el que ordeni la Generalitat de CataluParlament, Catalunya recobra de pie
so a.
la seva facultas legislativa. Precisa,
Article tercer.—Les Ileis de P ress ualones, per tal de &liar autenticitat postos entraran en vigor el primer dia
i publicitat a les Ilcis, decreta, regla- de l'any econärnic a que es refereixin,
ments, ordres i altres disposicions sense necessitat de declaració concre¿'interés i observäncia general, acor- ta en aquest sentit.
dar la seva inserció en un irgan
Article quart.—Des de la promulgad'edició oficial que les reculli i di- cid del present decret totes les dispofongui amb la maxima garautia de
sicions de l'Estatut provincial i
ficlelitat.
sesea reglamenta que exigeixin la inA més, la Generalitat de Cataluserció en el respectiu iBoletin Oficial
nya, com a successora de les excia- de la Provincia" deis acords o anuagides Diputacions Provinciale i per cis derivats dels celes política i d'adprecepte terminara de les Ileis aiministrada de les extingides Diputagents venia fins avui obligada a In- cions provincial' s'entendrau derogaserir en el "Boletas Oficial de la des. En el seu !loe les lusrcions necesProvincia" detemnnats acords, com
säriament les insercions hauran de ferper exemple els anuncia de subhas- se al Butlletí de la Generalitat de Cates, els pressupostos aprovats i els talunya, dins els mateixos terminis i
compita provincials. Deaapareguda la
amb idéntica requisits, sota pena de
Divisiä Teiritorial de Catalunya i nullitat.
Anide cinque.—La subscripció al
assumides per la Generalitat les afta.
La
bucions i funcions pf-ripies de les ni- Butlleti de la Generalitat de Catalude Filipines
putacions dissoltes i podent cstruc- nya 45 voluntäria. No obstant vindratt
obligats a subscriure-s'hi les autoritats,
tesar Iliurement Catalunya el régini
Arre aquel. , tira din "Lo Ven de
interior de la sean GeneraSitat, no corporacions, centres, ° Rein es, juntes,
Caralunya" en el seu editorial:
tenen raes de pervivencia les dispo- conselis i establiments que fins a la
"En complir-se ara els trenta-sis
sicions que ordenen la pablsrades promulgació de l'Estatut tenien caraes
ter prov:ncial i hagin quedat subsis- anys de la trágica mart del doctor
de determinats acords quan senyalen
concretament que la (Eta publicada tents i depenguin per qualsevol con- Rizal, Barcelona ha volgut ¡asociarcepte de la Generalitat de Catalunya. se a l'homenatge que Cl poble
sigui feta en el "Boletín O':cial
Article sisé.—El Butlleti de la Ge- ret al seu heroi nacional en apuesta
la Provincia", quedant en absolut
neralitat de Catalunya dependrá del data memorable.
Rime la Generalitat per disposar la
En nom del gran filipl, que fou el
conseller de Governació, al qual corsubstitució periache oficial est
respondra el nomenament dels fundo - gen( mas noble que ha produit fina
que han d'ésser inserits els seus
ara
la mea malaia, es una deu consstarb encarrcgats de la redacció i adacords que segons el rala ne vigent
tant d'inspiració per al noble que ell
ministració del Butlletl.
requereixen per.la eeva validesa puestirnava amb tanta d'amor patrióEl preu del Butlletf sera el eni efins
blicitat oiicial.
tica i enaltia arnb ralinegaci6 del
Indubtablement aquesta norma avui ha vingut regint de 0.50 ptes. seu martiri.
bausa d'ésaer prosseguida en el que per exemplar. Oportunatnent es regla.
Les cartees i els efectea del seu
fa referencia en alises . bincions o larä el preu dels anuncie.
Article setè.—D'acord amb el que afusellament pertanyen ja a la hisserveis que en resdevertider. i
Varia, i han d'alliçonar amb Ilur
cori amb l'Estatet, ha crorganitzar es disposa en l'artiele quart, harn de exemplaritat els pobles 1 els governs.
publicar-se al &diferí de la Generalas
la Generalitat de Catalunya, ja sigui
tat els avisos de subhastes i concursas D'ençà de IS98, Filipines contraeen termes (l'absoluta Mbertat o amb
rava cada any les efemeridee del yo
per a la contractació de serveis
restricciona que pugnin dimanar de
bli e s de la Generalitat, consignant-se de desembre, data de la mort del
la Constitucia i alises Ileis de la
en el plec de condicions l'obligació a doctor Rizal, i del rg de juny, data
República.
de la sera naixerma. El poble
que resten afectats els rematants o
Altre punt que no es pot negliamb un patriotisme visa ha eabut
contractistes d'abonar les despeses de
gir és la necessitat de dotar el pe- publicació de la subhasta que els sigui
enlairar aquestes commemoracions
a categories nacionals. Els odia i les
riódic oficial de la Gerieralitat de adjudicada.
ionts d'ingressos que si no han d'arpassions
que generaren les lluites
Cas d'esser anunciada la subhasta o
del passat resten esvaits, sota les
ribar ma: a cobrir el sen cost taran concurs per alguna corporacib,
centre,
mensa gravosa la seva publicaci6.
oficial, comen o establiment que de- cendres del tensas, en les llunyanies
A reserva del que es pugni de- pengui de la Generalitat, aquesta per- de la hietaria. El nom de Rizal no
evoca avtd, a Filipines, eina reaciaterminar en cl seu dia pel Parlacebra direetamem l'import l'amm:mena la publicació que pe: fi a que ci, cense perjudici del dret que tinguin ple més noble i uesés Pu* d'amor a
Ira vingut (seseas destinada reuneix aquella a percebre'l del rematant o la patria 1 d'afirmació ele la llibertat.
La gratitud 1 l'admirada) del poble
les condiciona requerides, es el " But- contractista.
filrpf envero el primer dels miss marRed de la Geiseralitat de Catalunya",
No a'adjudicara definItivarnent cap tirs i deis seas !temas nacionals es
en el qual periädicament han apare- servei ni alargara cap escriptura fina
un sentiment puríssim que honora
gut el: deerets del Govern provisloque els resnatants o contractistes jusun poble i una mea i que l'ha acomt'al de la Generalitat, fina la consti- tifiquin haver pagat l'import dels anuapanyat en tot el moviment aseentució del Patlament, l'elecció : de! cis apareguts al Butlleti de la GeneAnal del seu nacionalisme. L'any
President de la Generalitat i el nbralitat da Catalunya i els notaria no 1907 bou inaugurada la Primera Asmesurareis (lel seis Consell executiu
Balearan la tapia de les escriptures semblea Filipina que donava al 13°Per tant, i arme perjudici del que
que hagin de forrualitzar-se per donar 1,5 de l'arxipélag una participada'
pugui procedir a mesura que es vagi
compliment al contracte bellSe exigir
lent per la Comisaló mixta el trnspas
previasnent el justificant del pagament
d'atribucions i scruis a la Generalitat,
de l'asís inserir al Butlieti de la Gedecreto el següent
neralitat.
Article primer.—A mes de lea Beis
Article vuit8.—En el seu die es fii decreta en ús de les atribucions que
xarä la tarifa especial que ha de rel'E s tanst temiereis: a la Generalitat
gir per ala anuncis de subhaeles.
NARCISISME CARRERISTA
abRgaran a tot vi territori de Cato•
nos'«—Queden expressament
Innsa eIs sint ehes de la seva promul- derogades toses les disposicions que s'oEl dio que es fan i un cstudi sobre la
guió, sempte que en elles no es disposin al compliment del que estatueise
timidesa dels nosrees diputats al Parposi cl coleara
el present decret.
lament de Catalana: a sortiran a rellair
Les Iris permissives regiran des de
Article dese.—Es corts:derarä pro—naturalmenr. En Lluhi aniria a la
la seca promulgar 6.
mulgat aquest deeret dA dala marara de tothom—tot iota sbf ie de senvors
Es considerara feta la promulgació
teixa dala en que aparegui al , atlledia patalean:ene tan irMdits, Uta?el das que acabi la inserció de la Ilei
ti de la Generalitarde Chialtinyaa,
grat fsser pares de la patria, ront
en el Butlleti de la Generalitat de CaPalau de la Generalitat, 31 de deah'ints de fer la &linera conutnió.
talunya.
sembre de 1932.
El printer d'ells, el que podria enar
Art:ele segon.—A mes de les lleis
El l'resident, Francesc alada. — El
can: ea illustració a la roberta del
i decrete, 'saunas de publicar-se en el
cap del Consell executiu, J. Eluhi i
seria el prestigiós i refreí- cateButlleti de la Generalitat de Catalunya
Valle-5cl"
drsItie, ara diptstat de Gir0110 ter la
'Viga, :m'o* Carreres Ardan.
Dienst el Periode electoral l'honre
Va haver-hi un moment que la F. A. I.", un grup escoltar atentaregué olabaladissim; una sola cagada
Torrassa s'anava a buidar una misa ment un heme que, en veu alta i mes
parla en un tníting. 1 0 despit donar
dan:migraras, per als (erais s'organit- o tocaya treballosament, confegeix
tot el dia transportar d'un palde a l'alala un tren de repatriament. El tren "Solidaridad Obrera" (aquest diari
tre tenia de les eleccions una idea tan
queda atapeit de passatge a l'estacia i ''La Tierra"— que perd terreny,
imprecisa ruin, per rxemplr, de les
de Eranea: no ti n calda niega /11Ps. que Ii guanya C. N. T.— san el princleceions americancs que alesheres
Pera ell parrar pels passas a nivel1 cipal eliment intellectual en aquells
lambí es preparcvett.
de la Bordeta tres minuts de la indrets). Els rostres dels oients s'esTata la SeZ/0 !cilla de propaganda la
Torrassa), es buidit de viatgers, pi-a- pongen de satisfaceiö quan' el lector
fís el serreteri d'Unió Catalana, Narsillabeja: "Los po-li-ti-cos son 12-1105
viar-neo equipats amb les d:etcs per
río de Carreres, ton por Al tau coro
be-lla-sos".
a les ¿espeses de:
gens tienid. D'enca dc l'acakunent
Despees, a promasit d'un telegralino eicreiens el Carreres rety
LA OCESTIO SOCIAL
ma donant compte d'haver estas apamultitud de felicitacions i sollieitacions
A la Torrassa :si ha molta gent Ilissats dos civils en un pob'e d'Andr favors d'ciceturs Dironins. Nareis
armada, natural:1:CM teure permis dalusia, s'entaula un debat sobre si
de Carreres n'estd ealraordini2riament
de ningú, cle tal manera, que molts noticies aiai inviten al treball o, al
ufanós, i, tot esperan/ Pu esenfar-se diveías viuen en perpetu neguit, ja que
cantrari, estimulen a deixar-lo.
Mal per Girona, donada la seva Pela Torressa prepianicet dita ceta
El] C/5 dies que vaig rodar per al/i.
pularitat, per
traspassar les felidesproveida de lis:ea: nomas Id Ira vaig trabar ora(loss i 1,oldni3tes de
citacions al veritable dipulat no trasurbana. l'eres a Hospitalet 1;i Ita sint- aren facilitas de paraula, manejans
puse, tompoe, les sal-1:citariens dr
VOIS, que aixt m'ufanen ofegades.
i-canc civils, i l'ajuntament Ira aug- anda aesenbaras els tapies més caementat cl !salubre de guardes rurals, rents de la "Soli" i publicacions sem.1i, si se n'assabenta Don LIttis Duran i Ventosa!
per tal que es venedors ambulants blants.
no a :asabirs d'endur la verdura deis
Perú no sempre e3 parla de 1)011JUDE S .4 LA COMARCAL!
camps.
lira — o senior, d'apolitica — sota te
En dies de vaga, les detencions
'. Ihsba la jr . A. I." guixat a la paree
a la Gcncrafirat, el diputat
prevean:ves pels "pasillos" SC41 cosa Ile assissit, damas de trenles Corts de Catalunya, scnyor /can
ireqüent i cii 1:na taverna anomenada ta oients, a una diseussió sobre l'oriTardem, interroga-a els m'u companys
"Casa Siman"—on si a mitja nit gen de ',alome. 1-ou refusada gairebé
sobre quin dels me:ubres dy la Com'a-os a fcr 11112 cansurnació us ex- unanintement l'explicació que hl hamarcal de l'Esquema Repubri.:ana
pensen a haver-vos d'alear drets amb via hagut un asser creador de apt
Calaba:3 .a opinal-a que podio i'sscr el
les mana en l'aire, comminats pels l'exa.tent. Un sostenia: "Cómo se
Paulo. gute redacta' la informocid m'e
guarelies (rasselt, mte han entrat en creó el hombre? Pues von10 si na...
de la darrera reunid de la Conforeal
tromba pistola en asá— na fa gaire conto los bichos, de en medio de
publiárent afile en aptestos ptipincs.
hi ha gué met espetec de treta per la marranería..." Pera aquesta expliL'heme es plan3ia
culpa d'un tazar.
cada no satisfeu un evolucionista
—Si tu (anegués a hoslament el
es de dir que, en la seva majoria, que lata: "Nada de eso: el homsecretari, P:fir (pe
la població immigrada de la Torras- bre viene del orangután. l'o lo he
=test era ¡'alude dele presents que tesa no vota. En les passades clec- leido en la historia de Espafin y en
nia el !tapio a la ntel... Ja ha ¿cía io
cions, és on el retraiment ha es- una ciencia que se llama Fisonomia.
que en (muestro SeSSieeS sie es feo raer
En la Siberia hay unos orangutanes
tat major.
de "sirle-alisto:e": sentia fuza sala teNo lio estranyarieu si haguessiu cree han perdido el habla, pero que
nrenca 5I1e un dia se sahin tot.
vlst. anan clama paret, saallada amb antes la tenlas'. llay algunos que
Per force. el era ¡co t1 fer ha: fe
múltiples inscripcions, entre les 'm'ala filmo." "ea' si feese 'el orangután
d'estar escrivittl. Pergins , i anr3 é3 Cl
abunden "No votar" i "Basa la que ' s fl:C5C del hombre?", el va inPillar, no hi ha res que no sigui cert.

independència

ECOS

CAMISERIA CORBATCIA

J. Ferrer Batiles
36 - BOQUERIA - 38
MOLTES FELICITATS ALS NOSTRES alENTS
PER L'ANY NOU

Dijous passat, a lo nit, ocupa el
micròfon de Rädio-Associació el
nostre company de Comise Enric
J. Ferrer. Glosad la casnpanya iniciada pel Comité Pro-Catalanització
dient que al lisien:se sentir-ne gus-a nosaltres heno volgut o posar-iti la Part
práctica i efectiva de la dignificació
de l'individu. Ataca especialment a
aquella que sola es preocupen de la
catalanització superficial, visible o
d'ostentació. La mes insportant fóra
la del control diari dels ciutadans
posada a manifest la vergonya qsre
representa que els Ajuntaments eatalans facin les comandes de materials fora de Catalun y a, quan les
nostres indústries poden suba/Mistrae tota mena de material; aparells, per dificils que siguin, de fabritació eminentment catalana.
Cité diferents casos sobre la vergonya que representa ignorar la
pròpia parla i haver de reeórrer a
mota estranys per dir el que hom
Pensa. Demanà la col-labor:celó de la
dona catalana rase se ho sent

cor, recomanant en gran manera
comprar als magatzems que honoren la riostra parla. Comprar articles catalana és donar frisia als nostres germana, a aquella que han
hostil un aliar i una familia a Catalunya.
Aserto a començar el primer any
d'autonomía, í cal que Iota els cata/ans tinguem interés en que aques_
ta a utonomia sigui ben catalana;
recordeu- v05 que la ¡ letra es morsa
Si neeperit es eselan
QUIA DEL PATRIOTA
Les signatures que us detallem
empren en tots els documenta el
catalä:
Herbolari del Pi.
David Grinyó, Cardenal Casaoyes, la.

Laboratoris Dr. W. Dutrem, Alt
cle Sant Pere, so.
Vermut Aquila Rossa, S. S.
Especialitat en vins de taula. Vilafranca del Penedès.
Foto-alecanic Soteres, Carme, 39.
Textil Corsetera, Girona, 49,
UN QUART DE SEGLE
DE CATALANITAT
La casa Grau, tintorers, del ca
rrer de llereaders, 36, establerta fa
mis de vint-i-cine anvs al inateise
correr, ens ha mostrat impresos
catalans de tota mena que daten de
l'epoca del sea e sta bliment, el qual
també ha estat retolat sempre ca
l'idioma necios/el.
sssnn.a.,.nn,
no es mas que un c englosnerada (le
Mies contra el Partido Radical, al
que se le niega el derecho de intervenir cn la cosa ptIalica, para lo que
se le innteja cnia mniesaniente dr elemento de derecha.
P odria-uos apartar para destruir esta falsedad. la histoeia pd i tica de la
mayor mude de 5/3 ca mannentes, rePida siempre con lo; .idezles repuMicnnos. Insta que el rio revuelto de
1//755 elecciones les dia
actas de diputadce ette ni soltaban ni esperaban.
e Pero para ene. si esto lo saben cuantos coma nosotroa estuvimos demore
'rente a la monarquia s • la dictadura,
otros e s tuvimos siempre frente a la
mlaraaia y la die:talara. 2 n mitrar:A
lms aladidse que mariposean en busca de cargos y preherdass a'reeleder
rég imen Y con la U.
P.
pnmoreirensta?
En 10 ' re debernos insistir es en la
prote s ra centra quienes no habienaa
serrado nuncs el ideal republicana,
es: aparan la cnnersian aaten tes desde el campe, gdoermin:ental. y el derecho a clasificar de ¿acecho o de iza:denla a Pros y otras, seglar su entender y. capricho. Fço, no , r.,, -¿da tuocerlo ene maeer
et
P S-' :n
----- •
,

preponderant en ei seu poder itgislatiu 1 cn el 5eti propi govern. Den
anys raes tard, en sate, la Lli Jemes
ampliara l'autonomia de Filipines i
reconeixia el scu dret a la independencia. Tot el poder legislas:u es
ara a les mana del poble filipi. coas
una grast part del poder executiu i
del poder judicial. La Cambra de
Representants i el Senat de F:ipincs
sin elegits per sufragi universal directe, coas samba da g.overnador3
provincials i —ni cal dir-Ito— ea;
Ajuntaments.
Els preesupostos san foanulats i
aprovats per les Cambres del Pais•
aus6 vol dir que el noble no pasea
cap impost que no sigui votas pes
5e1/3 legitime representante, i que
no es despen ni un cèntim del sea
produele serles: un acord de lea Canibres.
El governador general, nomenat
1;c1 Presiderst dels Estats latits, no
pot designar cap funcionar; insular
acose l'aprovació del Senat, i aixa
vol dir que totes aquestes designa nona han de fer-se d'acord amb el
partit de la rnajoria.
E! Tribunal Suprent de Justicia de
les Illes es presidit per un filipi, i
la majoria deis altres magistrats
lambe J10 oit. L'Exarcit ï la afarine
dels Estats Ilmits que iii Ira a Fi l iplace san pagats pe: Govern de
Washington I 110 pel Govern
Per a oontes catalana. Ilaph;
Enguany la Cambra de Reprede colors, canses i quaderns de
sentants i el Senat de! . Estats lanits
p intura, heu d'anar a la LL1han aprovat diversos projectes
BREMA BONAVIA, Tapireria, 4
Ilei favorables al reconeixement de
Telèfon 17325 ,
la independencia de Filipines en III/
curt termini d'anys i mitjaneara certes condicione. El Partit Desasiera:
que ha guanyat les darreres elecraideremas atocho de meternos en
cions, 12a estas sempre partidari de
clasificaciones, per decoro politice y
reconéixer la independencia de les
porque es aray difícil ser:salar la diilles Filipinee.
visoria entre la derecha e izquierda,
Trenta-sis ames, dones, despees del
dentro del campo de la República.
sacrifici del doctor Rizal, Filipines,
Desde luego. afirmamos que el
que gaudeix ja d'una ampla autonoPartirlo Radical es mis de Izquierda
i
mia, és a punt d'aconseguir el recoetre l e s grupas asrlaittentarios forjaneixernent de la seva independencia.
das el calor del poder. poder que crinBarcelona, que ron la primera de les
tsibuya a ¿erice mas:os-rente el repuciutats de la Peninsula que donä a
b!icanism.o histórica, e l que sintió
un (lel a seus cartees el nom illustre
siempre y la practica. sin reparar en
del doctor Riza', malicia, e n itve
eesuereos sacrifieine. el odio a la
tu noca conmemorar:6 tic la seca
morarottia. Pegando o. remtneiar la
/ non gloriosa, e] /10/2/ del gran paparticipacicai eta el Gobierno, para
triota filirti, i acompanya el sets roatrever a D República tina reserva
ble en resperanaa i en el desig de
verdaderamente sana. ave en un
veure, isn dia proper, aquella rede aasearaa.asician gulsernamen•
dempcii final que profetitzara i corttal recogiera loe destinos del país.
tova en /es seres darreres limes el
Aquello si que es, come decimos.
mártir de Bagong-hayan, que esp:/lo lela federación de izquierdas, sitm
ra y a sota els bravos amorosivols de
un ennglatnerado de elemento s anido:
la Creo, perdonant els setss enea ar el odio y el desprecie al !caer
ISS
iserraux y a su Partirlo, contra 1,3
mie han declarado el boicot por
La Federació d'Esquerres
a que algún dia rucia exponerlas
ante la vindicta pública, tal y como
n.
ssl ealssisdn cantadas excepciones.
"El Progreso" ;tu en la constimdefinizian mas azertada de la
en; d'aquest llar l'AH: un, enviar:efederación (le irquierdae. se debe a
ral ¿'odio contra e: partir radical:
r e , diputado radical-socialista, el erraer
Pérez Madrigal: "Concurea de esta"Se aseaura que ha quedado cons!acarees" . la ha llamado. Y él contitu ida la federación de Izquierdas, y
corre cor todos loe elementos que la
que para dar eeenta de ello ai
froman I"
eirculara mento un mrtnifiesta cm'
cl programa mínimo de eses agruna4./
cient, en la que si de derecho no están dentro los socialistas, de hecho seMis los dufios y seiloree de la valantad de los sectores Ilansaare republicanos que la componen.
laibres per a infanta
Respetamos tal deterrninacian y a'la
Joguines instructives
ellos en sus prop&itos y sus obras.
aunqtse la Curies fi nalida t . de ces col:Noca edisia minorada de les
MI:e jem r e. tenga por objeto principal
RONDALLES POPLILAP.S
defender lx Repablice• sale ceneesder
el peder a (-de evento. Er sre • - na es
Llibrerie "Editorial Po'lelotes"
posible callar y deben:os repetirlo
Barcelona
Petriteol,
8
contnuramente, es tiuc esa federada::
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ni tampoc en la puresa
del so durant les vostres hores d'esbargiment al costat del vostre aparell de Mclio.
Per aquest motiu. procureu equipar el vostre
rece p tor sernpre amb
les

immiliorab es
Vaivules
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EL PROCES CONTRA EL COMITE EXECUTIU DE L'ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
rebut la neta següent:
"El Ple de la Federacia sie Baresasna de l'Esquerra RepUbliCalla de
Catalunya, reunit per tractar de laute
de processament que, segons la Premsa daquesta ciutat, ha estat dictat contra els ihdivitius del seo tactrate Executiu Joan Taulcr, josep Eseoict. .1rtemí Aiguader, Josep Alcrudo Miquel
1--:adia, Caries Duran i Pere Pasqual,
no afeetant, de moment, la resaluda
Si presldent d'aquest, Je=esm Densas.
al aocal Josep Riera Pluma per llar
condició de diputats a les Ccrts Coastitutnts de la Repablica, desaira:: tia:aprestar, unanimement, la mes visa inraignació per la resolució judicial. que,
encara que no oficialment notiiicada,
s'ha de considerar cont un fet positiu.
tota vegada que no ha estat desmeatida la naticia periodisaica per les
resaonents autoritats. ha mes els següents acords:
"Primer. — Ratificar. tiaa vreada

ment la resollad& democraticament
la resaludó, dernocraticament adaptada, contra els dits senyors, s'inú també
el desig que f0S-SCI ietel efectivo, per
éster justes, aquelles sanciono.
"Tercer. — Així mateix, fer públic
que se solidaritza amb la conducta
procedir dele membres del Comite,
en el sentit de subscriure aquelles notes i d'acceptar amb tot orgull les responsabilitats que poguessin desee estigides per la seva publicació.
"tallara — Reproduir les repetides
notes, fent-les pahliques, amb la signatura de tots els asnstents, en corraboraeió j ratificadas deis anteriors
t'yarda."
Les notes a que s'ha fet referencia
san ron/ segueix
"Barcelona, 25 d'agost de top. —
A les sis de la matinada cavui, la
Comarcal de Barcelona de rEsquerra
Repualicana de Catalunya a acabat
laxemen i resolució de l'expedient instrust en virtvt de denúncies presentades sobre casos riammorahaat administrativa caniesos per regidora del Parnt, en excrcici de Une canes, al nostrc Ajuntament.
Eassemblea, constituida en tribuna!,
sa;a pronunciat en el sentit d'al/posar
s-•s ians a sis deis regidors acusats.
Els nams d'aquests i les salidores
asordades. el Comitè Executiu de la
l i ederacia co po tfer-les paaa.cs fins
i taat e! Directori de! Partit no agi
echar l'expedient amb cl fall i aenrdi
autoritzar-ne la auba:citat.
El Cornite Executiu de la Federada sir Barcelona. davant el caracter
pablic que ah danat a saetea- aisr, i
are tal de simule le, roses en Ilur justla realitat 2 importancia, es Crett
ct calare de ase constar que. si bi el
valam material del que constitueaser.
lis inimoralhats es d'iniima canea

en relacia al cancepte general de les
imputacions, cl Ple Comarcal, vetllant
pee prestiai del Partit, en la bandera
del una l figura la moralitat deis seus
afilias en llar actuada en es organisines pública, ha votat amb tot rigor
sancions que. tenint en compte solar/KM el hiere obtingut pels sancionats,
scrablarieu despr a porcionades ¡ àdhuc
exaessiveo acacia demustrar, cn ferho aixi, que en aqueas aspecte la falta més Iteu és punida amb tota severitat en cl Partit de l'Esquerra Republicana de Catalursea."
“Reunit el Comitè Executiu de la
Federada de Barcelona-Ciutat per a
ocupar-se eampliment del 1 all dicó,
tat pel pie de la susdita Federaci
imposant sanciona als Regidors Puig
Monna. Vinyals. Costa, ararles, Saudita Silva i raes en segtient
acord: "Considerar, de canfe.mitat
atub e! eate ha resolt el Direcart del
Partit. que aquest es incompetent per
a resoldre el recurs formulat pels esmentats Regidors. per compreurirc?hl tres casos d'exclusió i que, en
tant que el Cangres Nacional es peanuncii en definitiva sobre el dit reeme. reme-Iria. aancred amb les fa-
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cuitats n ute Cl Re:datado ull Partit
concedeix al Comitè Comarcal. Parlar a casete ei (sil anrovat r e s l ' As
-sembla.urentls yorPuig
mis, la seva absoluta erniianea a: CoMenú. Vinalis i Costa, sancionats
mité Executiu.
arnb l'exclusia. en teas els seis drets
Can/ a milita/tes i a:habi l itar-las per
• Segon. — Fer ptiba.c que les notes
redactades per Fesmcistat Cannte, tica tota el, era, drets cem a militants
i inhabilitar-los per a es:cesar el ea-nart compte del fall rreaieut en l'exrec cl:;- ostenten a l'AjuMetrent de
pedient que en el se:1 dia va instruirBarcelona: i imana n la 5anci"; arrase, i les sancions imposades ala ere:sada als scnyors afar ,es. Siacaez
dore senyors Costa, VSuyais. Puig
Silva i 011a. 'le turmenTS5
Mesan:se, afarles i Simcliez Silva, inmere
rer terrre ilS ienitat i al sIsa ro er per
terpr ,..In arnb tata fidelitat. no soladas mesas en l'eae ee isi ele rearme.• sat arree. 'lunar -la-hl
cimbra-. de
)44+.144.5..}~44)+444,9~~0.>(,>;-iee-544e4+1444.41144
fe:atiesa i immeliat enianiinteat.“
Sienatures. — Matatel Saudí, rar
La Fa le : josep Sola. /mi Casal
Perra republicana del Dc . T
mir Bai -'cs. per l'Aleara r: Margall
l ean Tores Pirar!. r e, Cal!
el periedIc de la mäzirna
publioaccil
Estat CateV, Dtc.
Ramal
derrn,
Ubacla rel Catttl Catalä Renubliza
UN NUME7O INTEREe.SZNTISSIF.1
,un Die. I; Tosca Cama. r ...1 Centre
d'Er querra Renuls linaa ('atabeLA SETTNANA MeLAMENTARIA
"a del Dar. II: „Ir,cep Gabarra. per
n ...,• FioIc-Up
la 1 •, an t a ski Ceatre sIT.smserra
JUSTICIA O PO71CA? (L'afer de le Comarcal de
Republiea la del D2e. Ti: 1. afacaya.
l'Esquerra)
s E Cr e t se , t'Eamerea lacpubiisana
p PC Joarc augadst
late. Ir: Ttaaron Tcrre s • 11,1 Centre
CATALUNYA, 1932 (Film d'un any polítici
ee era Peaahlicana n 't la Birria: de Certa. nel Centre
pe' chscp IVI. fflassip
al
:a
-set-ea
Res ablisaaa de la BarriaEUGENI XAMMAR,
CATAI-AN:STA D'EUROPA
da r. . ?„ 7.:(7 Ferrer: Iran Seat i s, del
c n ,.1 Dolläneo de Bel!mant
Cas a l a' r amer-a Esta: e s tala del
LA LiQUIDACIO n'EL LERROU.KISME A SPACELONA
Dl-.
Pses Serial?. ael Casal Ca(Un reportatge de palp!tant actualItatc
tea
sil Sarria: Ramon 1':pon Irene Polo
re- 1 ' 7. ,0 1-erra reoph r.cans d^!
" -a
Articles I reportatges de Francesa Madrid, Caries So l d
Tate. ITT (Les Caetsl: F. Verrer
er l'. % n eoet• R en elir,1 ele la
vIla, Dornarec Ill uänsé 1 d'altres.
co y a :lean Viseas, ner !ateneu N 0Extenea InformeelO eapertive, amb l'interesasnt repor4ana lisia rt e . ra e. IV: t'ere Pujo!,
tatge d'aztuaiitat
• irr 'N'en R e aublica Catan del
UN COP Cl'ESTAT Al_ F. e.. EARCEI.ONA
late. IV: :kan Pons. ne! (- entre ReIn formaciors d Clnerna, RIc ello, etc.
oubli 4-1 D . ,. V: Amador
Ginall. pel Centre d'Es querres del
COMPREU, OEMA,
Dte. V: Eduard Rojo. pel Centre i
arasensat d'fasipiesra Retad sl icana ele!
Dte. V • la s, Mara nr1 Ca s al d'Etroce,. Fei r,;1' - '1!12 del Dtr. VI! Acirirrct Vil,Inms. p er l'Ate:mi! Obrar
ea Repuhlirana del Dte. V
1444.11$11.0444+44.644+44444.64,044,114 d'Esnaer
Antoni Oliva, pel Foment Republa

la rambla

la ranibia

del Dte. VII; Josep Pamies, per la
Joventut del Foment Republicä del
Dte. VII; Marian Font, pel Casal
Carlalä d'Esquerra de l'Eixampla:
Anicet Salvant, pel Centre Català
d'Esquera Republicana d'Hostafrancs;
Alexandre Graell, pel Centre d'Esguerra Republicana del Dte. VIII;
Francesc Marta pel Casal d'Esquerra Republicana del Camp d'En Grassot; Joan Ramírez, per Germanor Catalana de Gràcia; Pere Badosa i
Guardiola. per Patria Nora; Rail/sin
Garcia, pel Centre Republicä d.:asquee
ro. de Vallcarca; Santiago Vis-ancas
per l'Ate= Gracienc d'Esqucrra Catalana: niscp Codina, pel Casal d'Eses/erra Estat Catalä del Dte. VIII;
1! Terres Vidal, per l'Atesten Repuhlicä Federal del Dte. VIII; Erancese Surinyach. per l'Acepe Obre'
Catalä: Josep Roe, pel Casal Català
alartinens; Pece Dalmata pel Centre
d'Esquerra Republicana del Dte. IX:
Gatuno Bonastre, per l'Atenett Republieä Federal del Dte. IN; J. Rodee,
per l'Atenta] Republieä Catalä
ta i Sta Etaäria; N'arel% Guerra. pel
Centre Republiea Catalä Les Carral'res: Edilard Sama. pel Centre Catalä
Republicà de Ist Requetes: Pere Relama rel Casal Federal del Guinars16:
Ramon Jinlvdne. pb1 Ca s al Catalä
d'Esqueres del Poblet: Magi Vilalta.
per l'A g rupació d'Es qu e rra Reaublis
cana riel lanhte Non: Arnaden Fantes.
'cl Centre Catalä d'Esqueres del Clot:
Inar;uint »ella, per la Casa del Pohie de Samorro s trn: J. Rentan, per
la Joventut d'Esquerra Republicana
sie Polde Nou L'Estendart.

Coromines, Ventura Gassol i doctor
Aiguader.
A continuació el senyor Casaciones agraí els elogis que se li havien
dirigit i la prova d'afecte de qtA l'havien fet objecte els seus amics.
Finalment parlä el senyor afacia.
L'acte acabä a les cinc de la tarda.

UNA ALTRA NOTA

Ahir a la Universitat es constituí
la camissió que té per objecte l'estudi del problema social en aquell centre.
Foren nomenats president el senyor
Josep Morros, secretari el senyor Joan
Bruguera i cocal, ele senyors Josep
M. afontserrate, Joan Robert i Joaquim Granados.
Es tractà en Enies generals de la
tasca a descabdellar, en la qual figura a primer lloc l'organiteacia d'unes
escotes prirnäries per a majors de
15 anys, Portar al Patronat dels Estudie Universitaris per a obrers de la
Universitat la iniciativa de la creada)
d'un Institut II:ure de Segana ensenyartea per aquel:e el, mitjans econemies dels quals no els permetin assistir als oficials de l'Estat; propugnar per Forganització d'una residencia oficial d'estudiants en la qual tothom tingui entrada independentment
de les seree possibilitats econamiques;
estudiar l'ingr2s a la Universitat des
d'un punt de vista de justicia social,
com també ion acordat un dele de cm:ferincies que sobre el tema "El problema social a la Universitat" donaran destacades personabtate de diverses tendencies polítiques.

El ale de la Federada de BuceEna-Ciutat (1 ' r:5qt:erra Republicana de
Catalunya, en la seva reunió de divendres darrer va prendre l'aeord que
tina Comissió, formada pels Presidents que la integren, visiti el vinent
dia 2 del mes que som, a les
tobt de la nit, l'Honorable Senyor
President de la Generalitat, per tal
de protestar de l'actuació del Senyor
Anguera Sojo, que considera poe
en hannonia amb els principia d'equanimitat i de justicia.
També la prapia Comissia sisitarä
l'Henorable Ciutaaa Alealae de Bar celosa, per protestar 4e la rresencia
nnvanient a l'Aiuriarnent del Regidor Sanchez Silva, ptaeessat i alliberat initjangant faino de a.neel pessetes per i'aer sie la venda de caereas municipals."

A L'ORIENT
-Banquet

a En kan

Casanoves
Ahir a la larda es va celebrar al
%aló de festes de l'Hotel Orier.t
banquet d'homenatge a Joan Casanoves, organitzat pels seno companys
de Consistori, per a festejar el seu
nomenament de rice -president del
Parlarnent catala.
Assisiiren a lacte uns dos-cents
comensals, entre els quals figuraven diputats a Corte, diputats del
Parlament catala i resta:loes de da:eran 5 partas, aixi eoin representaciona
d'entitats politiquee, culturals i ami es
particulars de lammeeatjat.
A la presidencia s'assegueren, ultra ei senyor Casanoves,
dnctor sligueder; els consellers de la
Generalitat senyors Terradelles, Comes. Gassol, Pi i Sunyer i Cato.nettes: els tinents d'alcalde senycrs
Ventas, Vilalta, Ventall6 i Pla i el
Ciputat Pcre Coromines.
•.-11.1 postres arribà el Presiden? de
Generalitat, Freneesc af aciä, qee
fou asollit amb gentes aphiudiment
i anta 'El 3 Segadora". Prenguí
selent a la presidancia, entre els senyors Casanoves ¡ Aiguacler.
Al final de l 'dpa?, el tinent d'alcalde senyar Ventós, en nom de la
C01/1:55::, oeganitzaaara. oferi el hanquet i donä compte de les adhesions
rebudes, entre lea quals n'hi ha ura
‘le inca expressiva del president
les Corta catalanes, Lluis Companys.
Seguidament pronunciaren eloqiielas brindis a honor del senyor
Casanoves els senyors Fontbcrnat,
toser, St. de Segarra. Pencas, Pece

PUBLICITAT

DETENER LA

•

TOS

NO ES SUFIC I ENTE...

NOTICIAR!

üilAY OLIE CURAR

POLITIC

LA CAUSA!!
SOLO LL

LERROUX n'al TORNA
Alije al mati, a les set, va mancar
a Madrid, en automòbil, Alexandre
Les roux.

JARABE FAMEL

KDICACION COMMTA AL LACIO-CREOSOTA SOLUBLE

MITINGS I CONFERENCIES

CALMA LA TOS

DESINFECIA CICATRIZA VITAIllAY RECONSTITUYE
LAS MUCOSAS Y LOS BRONQUIOS
.

BLOC OBRER I CAMPEROL
Asan, a les set de la tarda, conferencia de Jcaquim Aroca, al local
central del B. O. C. (Palana 6, pral.).
Tema: "Perspectives revolucionàreus ".

Univer

ADOPTADO POR LOS /MICOS Y HOSPITALES DE! MUNDO ENTERO
FRASCO: PTAS. 6'30 EN FARMACIAS

s ita t

LES TASQUTS
FEDERACIO NACIONAL D'ESTUDIANTS DE CATALUNYA

.

EXPOSICIONS D'ART
SALA PARES GALERIA EMPORIUM
•

PETRITXOL, 1-3-5
Exposleld permanent de Pintura antlga
I moderna
MELCIOR DOMENGE
JULIA CASTEDO
MIQUEL ALCOVERO
SALVADOR CLARAMUNT

PInura

Dissabtes, sis tarda, 't'enaste
FIns al e de

gener ylnent

riel:3
' Lliboee, Joguineee, Presenta
LL.P.OREFRA CUEIFIANA
Fcrtarcrrissa, 14
I

DE CENT, 522. TIA,. 12044
N otIlurea

Mareo -

GALEIUES LAIETANES
CORTS

st

OPISSO
Fina al e de

Mula*.
gene? sinent

Pintura

"LES ARTS"

Colleeoló de gusdros arduos
Flns

R.

CATALANES, 1112

J. BORRELL
F. BOSCH
GALOFRE OLLER
GALOFFSE SURIS
RICART

t3 de

gente sinent

Quadros I marea. Duran I das, IS
Tel. 186116
', NOU ArABIENT". PIntera; Capes
Ribera, Iglesias, L'e" Olivé, Roo',

Ramon Solar, Ventosa, Vldal Galicia.
Etoultor: Angel Terrach

LA PINACOTECA

Fin, al dia 24

PASMO De GR ACI A. 54
Pintura

E. GALWEY
Mita al

5

de gener einent

SALA BUSQUETS
PASSEIG OG GRACIA, Se

Exposició extraordinaria de pregones
RAMBLA

Un estafador que
usava
--el nom d'un capen

nMIIIMIEMIIMIIMIWCallee42r."29110.9fflielllelfr•

SALA GASPAR
CONSELL

SALA BARCINO

Ahir a la tarda es presentà a
l'administraria de loteries de Ma.ria
lila un jove elegantment vestit, el
qua? Ilittrant una tarja a norn de
"Reverend niosse'n Torns'", en norte
d'aquest demanava tao pessetes.
Avisada la policia fou detingut
l'individu esmentat. Huna pegué
comprovar que es tractaaa d'un individu que es dedicava aiaf a estafar la gent.
Com sigui que a la tarda debe que
el reverend era de la rarraquia de
Santa Eulälia de la Font d'En Fargues, es den:aliaren antecedente a
aquest rector. rogué comprovar-se
que la tarja era falsificada i que pel
mateix procediment havien estat estafats per ageest individu diverses
industrial, i darrerament un metge
que viu al Passeig sIe Gracia.
El detingut es diu Josep Tort
Terradelles, de vint-i-dos aras. el
qual ingressä ais calabo s sos de la
Quefatura de Policia.

CUCURULLA I BOTER8, 4, PRAL

ExpoolcI6 de pintura moderna 1 aotlga
Exposlc16 do p alsatses Sud-empleo/te
de J. VIGNE1TA
Cerarelca I antlgultata

JoguInse do Nadal I Rol'
Vielteu el versen, I l'Arbro de Nadal

DE CATALUNYA, 29

Obres del malaguanyat
MARTI GARCES
Exposicid-homenstge

GALERIES VALENCINYO
PLAÇA SUCIA, 10
SALO PERMANENT

SYRA

Obres de Casanova', Clan, Dunymb,
Borrell-Nlcolau, MalloS, Labarta, Pltlav
laserra, Mesen, Mosubs, Fr-uns

DIPUTACIO, 2E2
JOSEP AMAT
CARLE3 REYNALS
Angel Ferrant

Rafael Solenio

sou
marti m'arada
gotet
sesea Qranyer

Pintura

Cibulzos

Escultores

Derrere elles

as

l'Expoelcid Francesc Labarts

J.

12

Fins al El de gene'.

sanen.

GALERIA D'IQUINO
Decencia - Moblar - Lampares - Marca

SALA BADRINAS
DIAGONAL, 460
Mobles moderns

LiquiclacIó d'objectes per a regal I Rels
Del 24 desembre al 5 gener

CORTS CATALANES, 401 Tel. 22401
—
ExposIcIO

1

venda do

miniatura
presents per a Any 'tau 1 Reis
YZ.XIIIIS

Prepara «batirle R. MARIN

3-14)44,e+P.4

Comptadors d'aigua de veritable producció nacional

"Tavira"
200.000 d'instaBats a Espanya
Servei combinat amb la Societat General d'Aigües
G. MORA NOVA
DESITJA ALS SEUS CLIENTS I AMICS
UN FELIÇ I PROSPER ANY NOU
CASANOVA, 80
TELEFON 35248
Donatius per als damnificats de Girona

diputat, destinades totes a alleujar lee
necessitats mes urgents dels damnificats de Girona.

Ahir al mati visita tumbe el Prestdent de :a Generalitat, el Consell directiu de Radio Barcelona, per tal
de felicitar a nom d'aquesta entitat
de la Confederada d'Emissores de la
Península, el m'yaz' 3facià amb motiu de Cap-d'any.
El President aproiitä aquetsa avinentesa per lliurar a Radio Barcelona
dues-centes cinquanta pessetes del seu
peculi particular, i vuit-centes pessetes reanides ahir al Parlar/1cm de
Catalunya a rauf' de yo ressetee cada

Arribada deis vocals de la
Junta de Traspàs de
Set-veis
Han arribar de Madrid i han estat
a visitar el senyor afaciä els vocals
de la Junta de Traspis de Serveis doctor Antoni Peir i el diputat a Corta
senyor Ventosa Poig.

CarieS Halef3S fOill
CONSTRUCTOR D'OBRES
ESPECIALITAT EN FORMIGO ARMAT
CLARIS, 59 BARCELONA -- TELEFON 76690

DES1TJA ALS SEUS CLIENTS E AMICS
UN FELIÇ 1 PROSPER ANY NOU

-911,11Wr
LA

et m El. 30e leprEt tsn
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Diumenge, 1 de gener de 1933

PIIBLICITAT

BARCELONA

0"'
Especitie de V

PIMPI 01I

un feliç any 1933, i els con-

Ptas.
—

escuetos., mea reo
raen:lauda Merica. trimestre. Ir —
IMerIca Iletlos I Portugal

vida a la gran exposició de

1 EDICIONS DE LUXE

I

ATENEU BARCELONES
Des del dia 2 de gener vinent, tots
els dies feiners, de quatre a set de
la tarda, es jara efectiu, préaia deducció dels impostos legals, l'import
dei cupó número 47 de les obligacions hipotecäries de l'Atenta Barcelonés, com també el del capó número 23 dels bons de reforma de
primera sèrie, i el de número 19 de
segona série.
Segons sorteig efeetuat amb intervenció del notari Josep Maria Aguirre. s'amortitzen les obligacions hipoteciries números 43. 45, 112 , 148,
153, 193, 208, 216, 223, 248, 303, 35 0 ,
366, 440, 477, 487, 493, 558 , 593, 711,
757, 827, 8 47, 8 53 i 983.
Havent-se acordat efectuar, voluntäriament i amb carácter extraordinari, una amortització de vint bons
de reforma de primera serie, han
sortit designats, en sorteig celebrar
davant del mateix notari, els bons
números 451 a 460. i 681 a 69 0 ,
Tant les obligacions hipotecarles
com els bons de reforma que s'amorzen es reintegraran a les oficines de
l'Ateneu Barcelonès contra la presentació de les lamines corresponenes, el mateix dia 2 de gener i
successitis laborables, a les llores
indicades.

ELS DETALLIS1 ES DE CAREO
S'avisa eis carbonero socis de la
Unió de Detallistes de Cari o de
Barcelona i Extraradi, que se serveixin passar per 'estatge social, des
del proper dilluns, da 2 de gener,
per assabentar-los d'un aoeuntete
d'interés.

g ‘ rate
Abrics I uestits (prole.

KLOC MINELICI. DORAN

nous. -:- LA REFORMADORA

Trafalgar 9, 1,ni - Tel. 2569.S
NOVA JUNTA
En la darrera reunió general anual
tinguda Te! Casal de la Plana (le Vic,
per tal d'elegir nova Junta directiva.
aquesta q. dâ elegida per unanitnitat en la segiient forma:
President. Josep Puigserch; vicepresident, Josep Vilaplana; secretari. Josep Riera: vice-secretari, Esteve Martí: comptable, josep Lluis;
tresorer, Miguel Subirachs. i vocals:
Jacint Esposa, Jaume Espona. Carles Aymerich i Ramon Sant Ricard.
Aixf mateix es procedí aHr a 'eIer
-riódeslmntoquhadirg
el quadro escènic del Casal, els arrees del qual recaigueren als senyors
Joan Munner, director dramatic; Miguel Vives, director Itrie; Amadeu
CastellO, director artistic, i Josep
Lluis, delegar de la Junta Directiva
dintre del dit quadra teatrel.

MOSFERICA D'EUROPA A
LES SET DEL DIA 31 DE
DESEMBRE DE 1932

Els diputats responen a la
crida del President a favor
de Girona

En general empitjorä el temps
a Poccident d'Europa, degut a

un cicló situat a les costes
d'Irlanda i d'un mínim secundad que es forma a les costes
de Portugal.
Plou a tot el centre i sud de
la Península Ibérica i eón nevats els llocs elevats.
També plou i es registren algunes nevades a l'Europa central, Noruega i Paños Baixos.
El temporal del sud, corresponent al cicló abans esmentat,
és molt violent a tota la rugió
compresa entre les Açores, Galicia, Bretanya i Illes Britàniques, on la mar és mole grossa,
j la velocitat del vent es superior a 6o quilòmetres per hora.

El diputat senyor Tauler va estar
a la Generalitat per ter Iliuranient al
President de la recaptació efectuada
catre els diputara del Parlament cuata. amb de4tinació a la subscriteaó
oberta a favor dels perjudicats per les
iminclacions de Girona.

CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.

Recepció diplomàtica
a la Generalitat

HABILITACIO DEL MAGISTERI NACIONAL DEL PARTIT
DE BARCELONA

El general de la Divisid, senyor
Domé/lec Batee ha rebut un cfectutis
13. L. iul. (lel President de :a Generatirar, en el qual Ii prega qee t'acompanyi atad a la recepció diplomática
que se celebrara a dos quarts d'una.
El general Batet agra la deferencia
del senyor Macla.

VALENCIA, 346 - Telèfon 73016

Pagament de gratificacions
L'Habilitat dels Mestres Nacianals
del Partit de Barcelona pagara les
gratificacions d'adulta, direccions i
professores especials d'adultes, al
nou local social del Casal del Mestre (Plaça Urquinaona, 4. pral.), els
següents dies:
Dilluns, dia 2„ i dimarts, dia 3
de gener, de cinc a set de la tarda.

ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES VUIT
A la Ribagorça, Girona i comarques costaneres fa bon
ternes, amb cel seré, en canvi
a la resta de Catalunya el temps
és variable, amb cel nuvolós i
boirós.
A la mar, entre les Balears i
Catalunya, Iii ha avei una línia
de turbonades, amb Ilcuger desplaçament de sud-oest al nordest.
S'han registrat nevades en alguns llocs del Pireneu i plovisemes a 13 Ribagorça, Alt Urgell
i goles de l'Ebre.

D'interès
per als olivicultors
o

El Servei d'Arbres Fruiters de la
Generalitat tic Catalunya, resitjant facilitar i impulsar la reforma de l' esporga de Folivera a Catalunfa, iniciada amb les set-es campanyes de divulgació en ni/clics comarques on aquesta practica és mes deficient, Ita orgaMtzat, enguany, colles ambulants desyurgadors, degudarnent seleccionades
aontrolades, d'acord amb les normes
(atablerte, pel matein. Servei segons
es caracteristiques de cada varietat i
u f cada sistema d'esporga a reformar.
Les condicions de treball d'aquestes
colles sera!' facilitades als interessats
iins al dia te de gener a l'esmentat
Servei (Urgen, 187).

r 7,7

MARES CATALANES n Amb el

hi trobareu consells útils per a ben
criar vostres infants : Cuina catal."

DE (2. u :: • . • Uu.A t lai11az
BLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Secció Permanent de Rzligió i
Dissabte, a tres quarts
Culte.
s,': Rosari, Visita Espiritual, Salve
i Virolei, — Diumenge. dia prinier,
Cap -d,\ y, a les vuit: Missa (le
amb cants; (lee, rés de la Miesa es rifara entre les associades que
I - tunean a s sistit les tradicionals
acules. — Divendres, dia 6, Sants
Rei s , a les vuit: Missa (le C0111/Mió
anth canto, exercicis del primer dis endres; despees de la Ilissa es rifara una irnatge del Jesuset.
Secció Permanent d'Economia 1
Proveïments. — Llista de la settnana. — Dilluns: Oue al niu. Dimarts:
Lluç a la Richard. Dirneeres:
pi s so , (l'unen au chevreuil. Dijous:
Subric d'espinac i palmes a la Va-

JOIES VERITABLE OCASIO
CALEFACCIO IDEAL

a la Joieria MagrIfiä, Tallers, 41

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 346 - Telefon 7301
Divendres: Petites nous de
foie-gras. Dissahte: Tartaletcs Alexandre. — Classcs de les tardes: r);mecres: Ons a la Perigordina i Davareaa a la lfaintenuo. Divendres:
cntreteniments a la moderna i tarta
fra nq ui -pan ne.
Menjador Econòmic Femeni. Funciona a diari d'una a tres. Per un
dinar sol. 3 pessetes: per abonament
(un mes de duració), 7 dinars. 2'50
pessetcs; per almnament setmana anglesa i mensual. 2 pessetes.
E! Saló de Perruqueria funciona
a diare Els serveis es presten a murena
sumament reduits. Per a les associa(lea de l'In•titut de Cultura hi ha
PARAIGUES CARDUS
Porta -

Forrissa, 10

establerta una quota especial mes
económica. Es reserven llores avisant -ho a l'avançada.
Secció Permanent de Biblioteca
Circulant i Pública. — La Junta Directiva d'aquesta Secció. en la sena
linera reunió. prengué els següents
acords:
Primer. Des del dia primer de
gener (le 1933, les lectores satisfaran

gel despatx del senyor Vega, acomia-

dant-se'n elusieament.

Altres visites

Felicitació al President
Ahir al :ami visitaren el Prceident.
per iclicitar-la amb motiu de l'Any
note mas els diputats catalana ciegas
per a circumscripció de Lleida.

Periodista estrangera
Ahir estigaé a la residencia
deuda] la m>eriodista danesa Astrid
Diernar. que celebra 1171 interviu amb
el President per a un important diari
d'aquella nacionalitat.

_Acomiadament
d'un alt funcionari
Alar estigué al desnate de la Presidencia, per tal d'acamiadar-se
President, En jacint Vcea i
que fins ara hacia estar secta:tul geLetal del Caven' (la a Generalitat
Catalunya, i que a partir del primer de
gener de 1933, amb motiu d'haver estat antortitzat aqucst alt carrec, ha
cstat jubilat anilu el maxim d'havera
reglamentaria Tots cls funcionaris de
la Generalitat passaren ahir al mati

la quota de oso plus. per cada llibre
que sels dciei en préstec.
Seg. satisfaran la quota de dio pica. per cada dia que
retardin a tornar cl II ihre després
de la data finada.

BEIS

el millor pqrueis.neant una

per a cosir i bordar WERTHEA4
EXPOSICIO FOTOGRAFICA A
L'ORFEO GRACIENC
En la diada de Nadal va tenir lloc
a l'estatge social de I • Orfeó Gracienc l'obertura d'una exposició fotográfica, organitzada í presentada
pel Grup Fotografie de l'esmentada
entitat. La dita exposició podrà esser vi s itada tots el; dies que resten
Sus al dissabte ele la setmana entrant, 7 de gener
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Per a l'arranjament dels
carrers

Servei Meteorològic
de Catalunya
-SITUACIO GENERAL AT-

Es troba restablert del refredat que
patio aqucsts dies el President de la
Generalitat.
El senyor Muda, relee ahir gran
nombre de visites de felicitaciö per
haver estat designat per al carrec de
President de . la Generalitat.

Per a comprar a bon preu aneu

AgSOCIACIO
PESSEBRISTES
El Pessebre. — El dia de Nadal
va ésser inangurat el Pessebre que
l'Associació ha construit als Claustres de Santa Anna, el qua l podrä
visitar-se diäriament, de cinc a vuit,
fins al dia. de Reis.
El dia de Cap d'Any començarà
l'Associaci6 a efectuar les visites
collectives, anant a visitar els Pessebres de Badalona, sortint de l'estació de França a les 945.
Segons dades que ha rebut l'Associació, enguany majar
nombre els pessebres que els socis
han construilt, eo que demostra el
desvetilament de
pessebritica.
L'Associació ha trames als seus
associats la llista dels pcssebres
conetruits enguany pels scus socia
i algunes entitats. que n'han donat
avis, amb indicació dels dies i llores de vieira que cada un assenyala.
Formen un total de 130 pessebres,
nombre suPerior al nels anys anteriors. Aquests pessebres estan dividits en 19 agrupaments. per a esser
visitats collectivament co altres tantes visites.

Munielpi

4Itres palmos, 111.

El Preside.t

A131

r

trimestre.
Ir—
Falsos conveol postal, 10. 104-.
ab—

Generaletat
—

LIBRES PER A 1NFANTS

INFOTIIC

(e:

(MANCA pe VIGOR SEXUAL)
Os la eyaculad* prelnatura (pttcluds scm.nais); de ta Pcbteso y
moll tacas per e egmbeitre le NEURASTENIA, co totes les eedveri
manIfeetacions.
Es el mes volean; esnmoiani de recnvnal neuroespitio-nicJuio-gcaltel
alnergic i homo . esurnuiesa ce les gienduleb ir uer0tuctumts Prz;:tuztte oittrtglanctulor.complcioment ~lema Mal pe !melca, ni lesiona cap orgut,
ni el funcionament dels MOICIX03.
No conté. nlesincnins. ni 1plurS nl can/ende,. ni cap aire dedica.
mena excilam
PRODUCTE MAGNE e INSUSTITUIBLE PER A RECOBRAD.
LA PEROUDA PeuCtTAT CON/U(3AL PROSPECTES CeP.allS

LA PUBLICITAT

Desitja als seus clients i amics

N

Demä, inauguraci6

a
a
a

de l'establiment d'Optioa Moderna

Puches i Selles

Ill

II
u

-

al oarrer de Fontanella, 4 (tocant a la Telefónica) a
traslladat de l'antiga casa Puelles del carrer de Casp, 28
,

Amb tal motiu la casa obsequiarel amb presents a
la seva clientela

a

a
a

I

Limmazomminniummmummumeammammummenwniun
mies (AnNGIS)

laborstorls Farmacológica del Dr W Ducern
All de Sagr Per,.

PRESENTACIO DE PROPOSICIONS
Fins el dia 4 de gener propvment, a
dos quarts de duns, pudran ésser lliurades al Negociat Municipal d'Obres
l'fibliques d'Eixampla (segon pis de
les Cases Consistorials), proposicions
per tal d'optar a l'execució durant
tres mesos forçosos deis trehalls de
conscrvació i reparació de les calçades de carrers de la zona d'Elaarripal sota el tipes de 78.661.6e
pzssctes, segons el plec de condicions 1 pressupoetos que es troben
de manifest a la dita dependencia.
Fina el nutria: dia, i hora podran
esser lliurades al mateix Negociat.
proposicions per a optar a remenció, durant cl tz.enini de tres 'ilesos
Jorcosos, dels serveis prestació
de personal i subministrament
ments de treball neceasaris per tal
d'evitar Pesnevisament de pedres a
la muntanya del Morrot (Montjuic)
sota el tipos de 70.0 00 pessetes, se- t
gons el plec de condicions i gressupostos que es troben de manifest
a la dita depen:incia.
—Fins dirnecres vinent. dia 4 de
ge n er de 1 933 , a dos quarts de dues
de la tarda. s'adnietran al Negociat
d'Obres Públiques de la Secció de
Foment, pires (le proposic'.6 per optar als serveis de conscrvació i reparació de les calçades dels carrers
de la zona (l'Interior que es traben
solament explanats o dotats de pa, vinients macadam ordinari i maca' darns revestits (l'una pellicula bituminosa superficial o de penetració.
durant un termini de tres mesos
amb un pressupost de 139.330'80
pessetea i amb subjecció al projecte
que fi:1s do equentats di, i hora estaran de manifeet al susdit Negociat.
(1 niat& y: dia i hora de la
tarda s'admetran al mateix Negociat
plecs proposició per tal d'optar
als ser, eis de ceneervació i reconstrucció del, pavirnents empedrats
de formigó-mosaic existents a la
zona (l'Interior duran; un termini de
tres mesos, arnh un pressupost de
249.13270 peasetes i amb si/tale:ció
al project, que fins e Is esmentat'
dio i hora estaran de manifest al
susdit Negociar.

vernació de la Gemealitaa

Felicitacions ainb motiu de
l'any nou
e, President rebra a dos quarts
d'una la visita oficial dcl Cos consolar de Barcelona que ve a felicitar-lo
amb ;110fill de l'any non. El (os consolar sera rebut gel President i per
tot cl Govern de la Generalitat.
Tulle anira a felicitar-lo en visita
l'Ajuntament de Barcelona en
corporaciu.

Terreny per
vendre: - al carrer de 1;1 Igualtat,
10.000 pams, prop
pltal de Sant Pau I Autoómnibus Roca. Escriure
a LA PUBLICITAT, número 10002.
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FETS

Pret.:: 21'75 ptes.

DIVERSOS

UNES MAQUINES D'ESCRIURE QUE HAN ESTAT RECUPERADES
Pels agents afectes a la brigada
d'investigació crimin-il han estat recuperades tres maquines d'escriure i
una calculadora, que foren trobades
en una agencia de transports disposades per a esscr tramescs a Sabadell.
Tres d'aquestes maquines havien
cstat robades dies passats d'un establiment situat al carrer d'Urgell.

de Buce:una Verá que aateriorment ja 11:1Vie2 estat detinguts
en aquesta chitar.
Els dctinguts es diuen Josep AlSons Santp ere (a) 'Machaquito, i Joneo Gil Ahornar (a) eh Llora.
—

Este., aesortiment en prezentr .
per e
•

REIS

ARERE DC r!of:t.
Corts, 610
CA TALA NS!! El
vostre calendari

HJHC 11111 1 C-11, 1

001N

el m'Une, hinic - Interessa a
tóthom.

DOS CARTERISTES
DETINGUTS
Davant l'ediiici de la Sucursal del
Done d'Espanya foren detinguts don
carteristes internacionals, allunyats

Tands) han estat a visitar e: President el diputat a Corta senyor Pere
Coromines, acompanyat dc l'alealde
dc l'Ajuntaincnt de Sant Pol (le Mar
i d'una comissió de pescadors, per
d'htteressar-li la reparació dels estralls
que els temporal> han causal en aquella
platja. El senyor Macia atengué els
visitants i indica a l'enginyer d'Obres
Notes de preus
Públiques de la General:rae senyor
Turcll, que es les un estudi de les
s el dia 7 de gente de 1933
condiciono en què han quedat aquells
podran eeser niurades ah Negociat
terrcnys i del que cal ice per a 1MMunicipal d'Obres Públiques d'Eillorar la seva situaciG.
xampla, segon. pis de la Casa la
Tulle el visitaren els diputeets a
Ciutat, noten de prcus per optar a
Corts Catalanes senyors Laeanelles i
l'execució de les obres d'enderrocaRiera Purai, ami> una comissió
ment d'aquest cartee, segons les
metallúrgies de la e:1,a Chama.
candicions i el pressnpost que estan
El tinent coronel senyor Ricard.
de ntanifest a la susdita dependencia.
conseller de Treball i Assiotencia Social, sumar Casals.
La seguretat d'unes obres
El senvor Eduard Conde, geregt
Contràriament al manifestar en
dula :\lagatzeins El Siglo", amb
vocat d'aquesta S. A., senyor Dal ealguns diaris barcelonias, ha cstat
practicada pels técnica inunicipais
Maces.
la inspecció facultativa a les obres
El general de la Guardia civii se(1C la casa cit construcció núm. 226
nyor Marzo, amb el IMent coronel del
del careen de la Travessera, i han
mateix Gis seivj or Caselles.
informar a l'Alcaldia i a la CamusEl president de la Societat d'Agents
sió d'Eixampla, amb data del 24 del
Comercials, senyor Gran; i Sala, per
corrent, de les precancions greses de
tal de parlar-1 de la Pr P e cra Fira de
Mostres.ni o rn ent i del que cal fer en cl sucn'han Set responsable cl
El senyor Pereira, del Consolat
director particular de les obres del
gen.' de lilalaga.
set, compliment. .
El bemol. Lluis Tintorer, presidem
del Casal Catala de Buenos Aires,
Condol del cònsol d'Itàlia
atompanyat de la seea senyora.
El diputat a Corla catelanes senyor
L'alcalde doctor Aiguader ha rePere
liar una carta del senyor G. Roma El president del Parlament de Cahell i. ciunsol general d'It:to a Bartalunea, En Llus Companys, acompacelona. per la (mal en noto propi i
nyat del cap de Cerimonial d'aquella
(le la Cohinia itall..!1.2 de la nostra
corpp ració, senyor Daiman Costa.
ciutat, expiessa Ilnr profund sentiTambé visita el Sr. President, ci diment per Emeendi que ha destruit
putat a Colas senyor Bordas de la
Cl5 Magatzems "E! Siglo", i celebra
que a l e s g r eus Péeducs material,
L'inspector general de la Guardia
sofetles no s'id hagi d'afegir cap
civil, senyor Cecili Badia, aconmanyat
pérdua personal.
del sen ajudant i del conseller de Go-
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ASTENIA GENITAL (IMPOiENCIA)

Projecte exposat
termini de t3 dies a
Durant
comptar del segnent al de la inserci6 drl prcsent anunci al Butlletí
Oficial de la Provincia, estarä de
maniiest al 'N egaciat d'Obres Pude la Secció administrativa
buques de
d'Eixampla el projecte dc modificacid d'abniacions de la Z011a compresa pels carrers Blasco de Garay .encretiantent del de Cariteu amb ei

de Julia. Passeig ascendent de Motujaic i clos dc l'Exposició, per tal
que els propietaris aieetats pel sasdit projecte puguin formular durant
l'esmentat termini les reclamacions
o observacions que creguin pertinents a Ilur dret, mitjangant instancia que llaman de presmtar al
Registre general de Secretaria d'aquest Ajuntament.

Detenció d'uns lladregots
El proppassat dimeeres, a les sis
dv la tarda, el ion..ioneri encarregat
del Mercadet de les Drassanes. gentantent anili el guardia de la 'negad?
um repreiSi6 de la venda ambulant i
el de la demarcació, precediren a

detenir quatre subjectes que es dedicaven a vendre (matee sacs de cae1)6 mineral, sense acreditar la sena
procedencia. El comprad-se era un
i ndividu cambrer d'un Bar del carece de l'Are del Teatre, 49. anOMCnat Antoni Sáez Casseny, Ejr1plona. Portats a la delegació (le policia de les Drassanes resultaren
ser un individuo processats diverses
vegades, dos deis quals reclamats
per diversos Jutjats. Els noms dels
esmentats subjectes són: Josep Soler Vidal, de Mataró; 17 anys, solter i sense domicili; Francese Aguado Mezquita, de Zamora, 29 anys.
solter i tense domicili; Manuel Verges Rubio, de Cádiz, 2r coya, aolter
i SeOSO domicili; Joan Gonzalez
Truenes, 21 anys, soltera domiciliar
al correr de Tallers, 29, guara segotia. Una vegada tetes les diligències
oportunes passaren tots elis al Jutjat de guardia.

Un donatiu a l'Arxiu
Amb rnotiu del fi i principi d'any,
el bildMil senyor Joan Terrades
Idt lliurament a la Biblioteca (le l'Areh/ Histbric de la Ciutat, d'un lot
(le novelles romantiques impreses
Barcelona ela anys 1832 al 183o, ahnt
coral d'uns cur1osíssims exemplars
d'Espronceda "Cint a Teresa", traducció de Pelai Brin, Barcelona
J. Vilä, 1862, i de Floryan "Guillermo Tell o La Suiza"; un llibre, Barcelona, 1840.

fitaffiDlti-i:cae'ea4P.
- - -SERRADURES PER TABAC
Al correr de Casp, m'un. 57. 'ion
tictingut un individu que pretenia
vendre clin paquets de tabac anglés
El detingut . es diu Eulogi González Simon.
Els panfleto han .estat obetts i ha
resultar que eren 1lens de serradare '.

Repartiment de joguines
i robes
El tinent d'alcalde president de la
Comissi6 de Governació, senyor Casimir Giralt, ha disposat que per tal
tl2 celebrar la (fiada de Cap d'Any.
cs pruzedeini denia al repartiment
de jognince abs nena asilats dels centres municipals i de robes als malatls
acollits als Iióspitals i Asilo de l'Ajuntam-•-•.

Subhasta
Sota la presidencia del tinent
senyor . Joan Ventalló i amb
assistencit del tambo: tinent d'alcalde senyor Josep Duran i Guardia.
lii estat celebrada la sitiabas:ti relativa al subministrament (le re0.994
Iones de bcturn asfältic • per Vareanjament de carrero., sota 'un . pressupost de 2249973 pessetes, havent estar adjudicada provisionalment al
senyor Josep S. Echegaray Castro;
per 17.394'03 pessetes.

iazio4
RONDA WINVCNIITAir :CO
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titulan us decidin
a visitar-nos
us aconsellarem allò

mes aproplat per a combatre la vostra dolença
i us construirem, previ
examen do la vos t ra
hernia i sota monte
rigorosament anatòmic
del vostre cos, el remei
definitiu per a combatre feliçment la vostra
malaltia.
L'ús del nostre inimi-

table

us permetrà gaudir d'un benestar
insospitat, puix que no portareu
cap aparell de tortura, sitió une
ffilgrana mecanoteräpica que, sense elàstics, cense penh i ocupant
poc menys d'un centímetre, us permetrà dedicar-vos novament a les
vostres habituals ocupacions sense la més insigni fi cant molestia
antb la major comoditai.
Visites de 10 a 1 i de 4 a 7.
Festius de 10 a 1.

Gabinet Ortopèdic "FIERN1US"
"La Salvación del Herniado"

PELAY0,62, PRA L.(can t. Pambl e s
Te'efon 14346.— BAFtCELONA
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LA PDBLICITAT

Diumen g e, 1 de gener de 1933

Tres poemes inèdits
per
Domènec Perramou

POESIA

e

per

IgnOtin Ascua
•

L'OBRA DE GOETHE

IRIS DE MANDRA

segona part del "Faust"

Em lliga, en el capvespre de tardor,
un floc de mandra serpentina
que juga amb un anunci tricolor
sota el baleó de l'oficina.
Jo no tinc set; pero) m'atrau la tinta
que cau al rostre de la nit
quan la ciutat es va encenent 1 pinta
totes les rues de brogit.
El tram i l'autobús — timbre i botzina —
fan un trapezi de sorolls
perquè es gronxi el baleó de l'oficina
mentre em tremolen els genolls.
I quan el crit del noi del periòdic
rera el gemec d'un tram s'ha fos,
com un fanal que presta un servei mòdic
en un carrer miseriós
la mey a mandra fa una llum malalta
amb un cristal! de vaguetat,
miro la Huna, que ha posat la gaita
en la barana d'un terral.
BENSE PAPER
El men cervell ardent
es corona amb les punxes d'un intent
d'escriure el cant deis meus instants precaris;
un plor d'estilogràfica s'estèn
sobre el paper que fornirà els armaris
dels plan» insidia I els desvaris.
TRAGEDIA

cales d'una branca perfumada
vint-i-tres flors de joventut
i les servaves en tes mans de vori
perquè la Ilum, dels pètals, no fugis.
Les coronaves amb un riure d'ulls
i la seda dels anys era tan fina
que l'amor t'ha xiulat una cançó
amb les sagetes d'un buirac de joia.
Però ha vingut un vent d'inquietud
i un pètal d'esperança se't moda,
i he vist que tes pupil-les s'han negat
com un mirall que es trenca...

UN LLIBRE DE POESIES PER A ESTRENES
"Les cent millors noesies líriques de la Llengua
Catalana" (tría de Josep M. Capdevila)
Hi ha moment, que l'home — agitat pels quefer, i per preocupado.,
¿inertes — cerca -un repòs restaurador. De cegades litt proporciona un
sojorn al mur, o pum de la mar; d'altres n'hi ha prou amb un senzill canvi
de disc: de la lectura al cinema, clds
afers a la literatura; dcls maldecaps
casolans al passeig orla— I adlurc
aquella que s6n dedicats a activitats
intellectuals, troben el renbs amb un
senzill cama de genere. En general,
pot dir-se que la literatura 1f1 5 un sedant, 1 quan aquesta obta categoria
constittreix un bon seriad, un gran
sedant.
No serä exagerat de dir que Les
cera millors poesies (friques de la
Llengua Catalrma, segons tria de Josep M. Capdevila, publicades a la
"Colleccid Popular Barcino", ‚da ur.
gran sedant i. com a tal, un excellene llibre d'estrenes. Són recoll:dcs
en aquest volum les cent millors porsies liriques escrites en Ilenmra catalana: l'arreplec va del segle XIII
al XX, i nomas pot remarcar-s'hi la
Ilacuna que — pel fet que els regles
del Renaixement van éster esté:jis, n
Catalunya — va del segle XV al XIX,
la qual ha estat omplerta amb cancons popular, i corrandes. per tal corn
van sser aquestes les tiniques manifestador; pottivies verament catalanes. Tot i que la tria es feta
mires a la bellesa de les poesies. hora
hi oteervarä una gran diversitat de
generes i una gra nvarictat de metres
i d'estrofes. Aixi, hi trobem rennits
Ramon Llull, Jordi de Sant Jordj.

quatre poemes inbdIts

Ansias March, Joan Rofs de Corella,
Bonaventura Carle, Ara... Manuel
Mita i Fontanal, Josep Llu í s Ponc
i Gallarza, Tcodor Llorente, Jacint
Verdaguer, Angel Guilnerä, Magi
Morera i Galicia, Miguel Costa i Llobera, Joan Alcovez, Apelles Mestres.
Joaquim Ruyra, Joan Maragall:
deis Sants Oliver, Josep Carnet
i Joaquim Folguera.
Entre les composicions triades, un
hoin no sap quina destacar: Ei con!
de Remen, de Ramos Llul: El rant
espiritual, d'Alisas Match; l'Oda a la
Patria, d'Islas!: La confidenta d'En
Guillem, de Milä; La barraca, de Llorente: L'Avara mallorquina, de Ponc
i Gallarza Poblet, de Guimeri; Els
dos campaneos i Els idillis, de Verdagutr ; La rara rega. Vistrs al mar
i els Goigs de la Mare de Di:
!Ur j a; El Pi de Formrntor i Ruina,
de Co s ta i Llobera: La reliquia, Dessolae4,5 i La S'erro. d'Alonver: Les
rases senyerials de Palma, d'Oliver;
La f ella i La caminada. de Carner, i
Invocació al vert, de Folguera.
Un extt que es repeteix:
1931 -- L'obra do gran espectacle LES AVENTURES D'EN
TITELLETA assoleix el tramo,
mds gran en aquest genere al
Teatro Romea.
1932 - La novella d'aventures LES AVENTURES D'EN
TITELLETA bat el record de
venda de llibres per a Infanta
a la LLIERERIA BONAVIA.

FELIÇ ANY
NOU

per
jamo. Bofill 1 Ferro

Alxb...
Núvia; jovenesa...
Jovenesa que es filtra pels perfuma,
magnòlies que són cälzers
on xuclar-hi la vida,
salvatgina d'amor
amb un coltell entre la sang 1 els poleo..
Daina bevent,
fugint,
amb les flanes que són meus com dos UlM d'estilos
* * *

(I la sageta velocitat dels pelaos
en el temps just d'alguna papallona...)
2
Els cérvols inflamaren Dur rigidesa joye
perquè venies amb els peus descalços
i els ores dels pits, enterbolides
per un aM de cérvola malea —
Atansaré la mà a les papallones
com quan tremeix alguna lläntla encele...

Sang jove vera els rius que no s'acaben mai

amb brucs que dissimulen els l'iris de la riba;
bleix reposat dels pita que va tornant-se esgial
del bec iconoclasta de l'alosa que arriba.
Turgència de les roses Ilaguint de tant destnal,
51 2 no poder-se valdre si l'aigua es fes furtiva,
de la corba dels flanes que no es donaran mal
indiferents i plena de tendrcen .gressiva.
Els bracos, que estilitzen els espirals de neu
que va inventar l'aurora d'un plomissol ¿'aloses
el rija de les aigües i dels estrella de DEI;
i un ritme que s'apaga de música de jata
subtil i vigorós a:hora, quan reposes
damunt de l'herba molla lassitud de bra
4
Es dels rneus ulls la tristesa

que et va dels cabells al fiarte...
(Eso deixares als dita'
pols, cola les papallones.)

1933
1

L'any de "L'Oda a la Pittr,Ini.
Any 1933: per als catalans l'any de la consolidació del règim autontintic i el de !a commemoració dels inicis de la nostra renaixença nacional. Els nostres lectora coneixen els treballs preparatoris perquè aquesta commemoració comporti l'adhesió efectiva de tots els
catalana a aquesta renaixença. Molts n'han estat, fins ans, absents. Desvetllar l'amor dels
catalans — de tots els catalana—per les tradicions essencials de la Pàtria co una tasca
urgent si hom vol evitar els batzacs anàrquics de les seves manifestacions colleetives: politigues i espirituals. El Catalanisme és ja una tradició: cal que tots els catalana la coneguin
i s'hi incorporin.
A la commemoració de l'aniversari de l'aparició de l'ODA A LA PATRIA, d'Aribau,
els patriotes han d'aportar Ilur esforç i Ilur iniciativa.
¡Que l'any que comencem avui sigui, en tots els ordres, l'any de Catalunya!
ea...-msavanximescradautmessa,

POEMES XILINIE!t_e34
per

JOSEP CABER
•
DISFAVOR

EL NATALICI D'UN VIII

(De Tu Fu)

(De Po Txiu-i)

En aquest bell auturnne transparent
tendes d'oficials són acoblades
vora del pou, dessota les brancades
ermes deis arbres despullats pel vent.
Veig el riu, sol en l'ombra que m'amaga.
i la ciutat on cada Ilum s'apaga.
Nit eterna)! Van. amb un seny fi del,
del cobrefoe les conques replicant-se.
Canto per a mi sol fa fulguranea
de /a Puna espalntada al mig del cel.

Manuel Blasi

La confiança imperial em manea:
el pes vaig dur-ne per deu anys seguits.
¿Com, al rec6 llençat, rompuda brenca,
el son vindria a apaivagar mes nits?

TELEFONS
Oficines, 55944; Magatzem, 55945; Fàbrica, 53870

'temor de l'aigua,
damita bevent...
Núvia!

/orca natural, per a explicar-se, per
a realitzar-se fins a la darrera engrima de possibilitat. la resultant final la trobem en aquell purissim
doll poètic de la regona part del
"Faust", en aquell fluir de poesia
genuina i fresca, per( enserns c ontinguda, precisa, noblement artitzada. L'eashria d'aquella vida, tota
la seva rae, d'existir, sembla, doncs,
hacer estat la poesia, aquesta misteriosa reencarnació del real en l'irreal, en la faula. I en peques obres
dels hornea el poder de la (aula es
desplega amb un major fast, amb
una major evidencia de la seca pregonesa, com en aquesta darrera obra
de Goethe.
Acord final de tots els elements
divergents, assenyalàvem en el segon "Faust", trens de les Iluites que
hachen durat tota la vida, topament
de force., oposades que s'equilibren
i aguanten ara la magnífica volta.
Hi trobem la retbrica clässica, greco-romana (l'humanisme de Goethe
col hi mostra tota la seca riquesa),
però aquella retórica agafa aqui ressonincies singulars, inesperades: una
inflead6 apassionada i célida que li
ye de l'alçament romäntic, un esoteriame transcendentalista que Ii ve
de l'agitació filosbfica que commovia la cultura alemanya d'aleshores.
Les formes classiques, dones, per&
no gens menys, costat per costat, el
popularisme gerrnänic, la noca fórmula literària que el romanticisme
alemany, derivant-la d'i\nglaterra. hacia aportat-i també les noves formes d'expressiö de la fi:osofia (potser no sla fet prou justicia a la
revolució literària que determinaren
les fórmules filosòfiques modernes.
Certanent, aquesta segona part
del ";aust" pot ésser considerada
com una fita essencial de la poesia
Un autor: JORDI GARIO°.
europea, de la cultura europea moUn dibuixant: RAMON
derna, que domina totes les terres
BATLLE.
que la cohen com una alta cinta
Una editorial : LLIBRERIA solitària, que dóna a moltes vallo,
BONAVIA.
i que mira a tota els boritzems, que
86n ala elements que contri- es ¡Iluminada per tots els sois i per
bueIxen a qué el nou Ilibre de tots els estels, i ccc la <mal, deis inviatges LES AVENTURES D'EN drets més Ilunyedans, els una dels
TITELLETA sigui el present bornes reposen cercant-hi elevació i
preferit per a la (fiada de Rete. guiatge.
350 a totes les llibreries.

jovenfvolea. "Solament aleshores
—diu en la seca vida de Goethe—
al final de la seva carrera, torna a
la inspitació." 1 mes avall: "Desores de l'assaig de l'accid i la ciencia torna de vell a la poesia." 1, per
tant (com ho revela ben clarament
la irau darrera), no s'aciones& de
la unitat que relliga tota la vida de
Goethe, ja que en realitat no existeix
en aquesta l'oposici6 que sembla
subratllar Ludwig entre la ciencia
i l'acció, d'una banda, i la poesia,
de ralea. Tot en Goethe era essenclalment poesia, lirismo, exaltació
de lee toses a través del propi esperit. de la pròpia personalitat. Era
poesia la seca ciencia, i poesia la
seca acció, la seca activitat política,
la seva conversa, ton els ames dt
la su y a vida. Coas per una mena de
benediccI6 deis dilue, des de la seva
niiXen Vin tot en ell, tot al volt d'ell,
ca tornava poètic; 110t& la leva innutricia tot quedava trasmudat en
pura substäncia poética, en faula. I
d'aqueo& meravellosa faula, un eco
ens arriba encara, i, a desgrat de
ton els envíe {revoluciono que han
udevingut en aquest segle que hi
ha entre Goethe 1 nonius', ens rejoy enets i reconforta l'esperit.
Tota ala elements aparentment
contradictoria de la vida de Goethe,
acció 1 poesia, dincia i política, equilibri i arrauxament, humanisme i
romanticisme, queden en el scgon
"Faust" (mas en una superestructura, en una sinteal superior. Tots
hi eren necessaris, cadascun d'ells
exercia la seca (uncid peculiar, portaca el seu motiu, la seva justinmeló. De la huila, de l'esforç d'aquella personalitat poderosa com una

Els desitja
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El temps just d'alguna papallona
en els pits de la núvia.
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D'entre fea otirei de Goethe, la
segona part del "Faust" l'ha vist
sempre una mica deixada de banda
pels crítics i comentaristes de les
altres, i la missió de fer-ne l'estudi
ha estat confiada a especialistes, que,
certament, no han trobat mai un
gran ressò en la mases del páblic.
Alxi mateix la legió dele lectora
d'aqueas "Faust" no es, ni ae molt,
tan nombroses com per a les altres
obres. I, no obstant, és aquella, seas
dubte. la realització cabdal de Goethe, la seva creació essential, i un
estudi aprofundit d'aquella obra, tan
diversa i polifbnica, llevada suggestions pleitee d'interès i resultan decisius; podria constituir un estudiresum de tota l'activitat goethiana.
El fet de constituir el segon
1r attet" una tintad, un compendi
de tota la podia de Goethe, fa que
hom el vegi cota la pedra terminal
del magnifte edifiel d'aquella vida,
rteme, la llorad() mis exquisida
d'aquella existencia que havia trobat
an l'extrema senectud, no un afeblimen t, ami bi an enriquiment de la
sentlbilitat, una seguretat Inimitable
en la técnica, h una sortosa valoredé de lea dadea d'una existència tan
llarga. Totes les forces di la vida
de Goethe, que Ea corn dir les de
tota l'apoca de Goethe, de -segades
centrifugues en aparença, poderosament divergents, s'enlairen de primer fine a gairebé perdre's de vista,
cadascuna seguint la seca òrbita pegoss la seca premia llei, penó finalment se seccionen, s'endreuen en un
punt, i aguanten en un meravellós
equilibri aquesta clan de volta, aquesta pedra multicairada i misteriosa,
d'una tan completa irisació, caiguda
no sabríem pa3 de quines alçàries,
talment un estrany aerolit que portes fosa en el seo canviant reflex
una deixa de claror dels grans estels que ha trohat en la seca ruta.
Hom diria que Emil Ludwig no
veu en el segon "Faust" el coronament, el pinacle vera cl gua/ anava
inuntant gradualment, indefectiblement l'obra de Goethe, sine, que
aembla considerar-lo com un retorn
a le, tendencies i als gustos de la
jovenesa, com una mena de tanyada
tardana deis anhela i les inquietuds

La pols del món se m'ha esvaït lleugera,
l'harmonia dels !libres s'ha estroncat.
Pobre, soliu, vorejo la frontera,
vianant sense tito) ni costat.

Especialitat en corretges de transmissió i en
fo/ros de frens i embragatges per a automòbils
i altres accessoris

1
La nuca, Elisa
com la sageta velocitat deis; peixos.

Al Casal kiwi°.

Dcspres de la duerma Assemblea
general, la Junta Directiva de l'Agrupació Cultural loada ha quedat constituida pels senyors següents: president, Josep Turno; vice-president,
Isidor Cliviller; secretad, Antoni Gabernet; caixer, Enric Martí; bibliotecari, Victor R. Lladosa; vocals: fani Antcni Cano.
cts
* Per tal de procedir a una total
reorganittaci6 de la Biblioteca Popular

Ja en fine seixanta-sis en aquest dia.
M'apar Iota la vida — rajollnet
De veure morir gent em ve malenconia
però m'alegra el cor d'haver . romas.

No us vanareu del negre cap pez gaire anyades;
el guspireig avalotat de les mirades
s'anirà fent esmtís.
De mos amics al volt de cada fossa
ja els arbres fan capcinejar gran tossa;
els meus vailets d'estable veuran mos néts
(madura,.
So prisa, Fe m'ha fet értiaa l'esquena.
so feble, neu s'escampa dels rulls per la carena.
¿Ht ha a velletat encara un sol remei permès
fora les aules del No Res':

Catalana de Poble Nou, es fa avinent
que aquesta rotrandri Untada uns
quants dies per al Iliurament de
breo, eni gma que es presa ala que en
tingnin en qualitat de préstec que els
tornin immediatament
Aquesta biblioteca espera dels amants
de la cultura popular que, amb motiu
d'aquesta reorganitzacid í corn a present de Reis, voldran honorar-la amb
lliuraments de lote de 'libres que va,gin a enriquir els dos mil volurns ja

existents i que tant els agrairà aquest
nucli obrer.
5 L'Agrupació de Miny CAIS de.
Muntanya Iciria ha celebrat un Coceara de lectura catalana catre els
components del grup "Facts i Daines", resultant premiats Joan Soler,
primer premi; Maria Castany, sellan
premi. i Jordi Quintana, tercer premi.
Actualinent se':s ha comen: a t a do
-narucespitdGogral
Valles i de la Maresma.

NMS- ninii ll JeAllIVR33
De s comote dl q Çí, als subscdptors de LA PUBLICITAT

Noticiari de "Palestra"
CURSETS DE CATALA
Durant la primera quinzena dc gener començaran a Palestra dos cursets de catalä, 'un de mita i un altre
d'elemental.
El curstt mitjä scrä explicat pel senyor C. A. Jordana tots els dilluns
divendrcs, de ti ,s quarts de vuit a dos
quarts de nou del despee.
El cursct superior l'explicarä el
professor janme Anta. Seran dics de
lliçó els dimatis i dijous, de vuit a
11011 del vespre.
Constarais aquests cursets (tant
com l'altre) de trata Ilicons, i costara la matricula quinze pessetes per
abs no socis, i set 1 muja per als socis
de Palestra.
Estä ja oberta la inscripcid a la Secretaria de Palestra (Corts Catalanes,
512, principal), on secan facilitats tota mena de detalls a les botes d'oficina: de les dotze a dos quarts de
dues, i de set a nou.
CURSET D'INFERMERS DE
PALESTRA
Aquest mete durarä del dia 15 de
retire al 15 de juny de 1933, i comprendrä slues menes de Ilicons: teb-

ELS MILLORS CORTES 0ATALAP'S els trobarou a can
SONAVIA, Tapinorla, 4. Telefon 17325.
sigues los unes, de dos guarts de salt
a dos quanta de nou del vespre, ua o
dos cops a la setmana; i practiques les
altres, trenta dies a diles hores darles, al mati, a disprmaris. sales de
medicina, ile drurgia, puericultura, laboratoris, etc.
A mes, hi hatirà visites a clinigues,
sanatoris, conferéncies especialitzades,
etcétera.
A final del caes es donarä un titol
d'assistència amb la qualificació colresponent.
CONDICIONS D'INSCRIPCIO
Primera: Esser sbcia de Palestra.
Segons: Pagar la matricula de cinquanta pe:srtes.
Fsta obcrta la matricula a la secreta:ia de Palestra. Secció d'Infermeres.

Un ubre d'infante que
s'exhauriri. aquests dies
Acaba de sortir la //islario de Cetaluaya, primeres lecturea (tan «Pe*
rada!), de Ferran Soldevila, proles.
sec d'Història de Catalunya a la Universitat de Barcelona i a l'Escota de
Bibliotecäries, i collaborador de
I.A PUI3LICITAT.

El sestee °alindar' de el
BLOC BONAVIA.

L'ha editada l'Associaci6 Protectora
d e l'EnsaM anCa Catalana I l'ha Mas-

rada prohtsament JoeeP
Dubtern que hi hagi un 'libre mtis a
prop6sit per a oferir alt infanta
aquests dies d'estrenes
No ens dol pes de fer-hi fixar
tenció dels nostres lectora.

El BLOC BONAVIA de el que
per la sa y a cura a aloa> ola
treballa literaria iu conalderat
com el ndllor bloc del MOL

CURSOS

I CONFERENCIES
Dimecres, a dos quarts de volt 6d
vespre, .per Na Rosa Role 1 Solee, al
Club Femera i d'Esports, conferencia
sobre el tema `La guerra i la peu a
traviis deis temps". SoHiciteu
cions a la secretaria de l'emite
e Amb motiu de l'obertura siete
cursen d'hivern, la Comiosi6 da Cele>
na de l'Ateneu Republial de Grecia
( Sant Marc, as) ha orgartitut tia ad.
ting cultural per • denté,. diltuaa, a his
deu de la vetlla, en el qual punir=
part, per la comissió, Valenti Simba,
Ermengol Bach i el placiese Lluis
L'acte seri

El BLOC BONAVIA, que publica &gusta, any un Dleeteesel
°atole -Oseeelti, de el que be
oreat ende "micos" 1111101eeld.

LA

A T. S. F.
Els condensadors electrollties
Entre els diversos perfeccionaments
que han assolit els receptora radiofónica en els última temps, n'hi ha un
que ha contribuit en gran manera a
estabilitzar els aparells, i sobretot ha
evitat nombroses avaries; aquest perfeccionament és el "condensador clectrolitic", que avui forma part de tot
muntatge modern i que els diversos
aficionats s'apressen a installar a
llurs receptora en substitoció dels antics condensador de paper d'estany i
parafina, perquè aquests, ultra produir
pèrdues importants, es foraden tot sovint, provocant l'emmudirnent del receptor fins que s'ha procedit a Ilur

substitució.
Els condensadors electrolítics estan
especialment construits per intercalar 5e en els circuits de filtratge del corrent altern, en els aparells alimentadora dels receptora, amplificadors,
transmissors i eliminadors. on es requereixen condensadora de gran capacitat, llarga durada i resistencia a
les eleVacions brusques de voltatge.
Aquests tinas de condensadora són
completament imperforables percate
Ilur dialktric es electrolitic i per tant
Ilur durada is illimilada, amb la particularitat que llar capacitat i efica-

(dsuailix
PET1T DE TAMANY
1 E110 DE RESUIZAT
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ralment causar avaries en l'aparell, i
encara que sobrevinguis un augment
de tensió equivalent al 35 per cent de
la normal, tot el mis que passaria
formar una derivad() instantinia a
terra, que es tancaria tot seguit, tornant-se a reconstituir el condensador,
sense que les parta delicades del receptor en sofrissin el mis mínim, puix
que durant la derivació esmentada el
condensador batuda actuat com a válvula de segurctat.
Aquest avantatge tan important que
presenta el condensador electrolitic davant de tots els altres no és pas Púnica que fa tan recomanables aquesta
clase d'aparells, perque, a mis, llar
cost per microfaradi de capacitar és
considerablement inferior al dels altres
tinas de condensadora de paper i Ilur
volum és també tan reduit que no
arriba ni a la tercera part del qua
tindria un condensador ordinari de
les mateixes caracteristiques electrlques. La reducció de l'espai que representa un condensador clectrolitic el
fa especialment aplicable en les estaciona emissores d'aficionat, que requereixen voltatges molt mes elevats que
els dels aparells receptors, i la impossibilitat d'avariar-se els fa =oh económico, parqué un condensador de dieléctric d'oli ocupa un gran espai i representa un cost molt superior al del
condensador electrolític.
Una altra de les característiques especials dels condensadora electrolítics
és la baixa pèrdua que presenten,
puix que sols arriba a 0.25 miliampers
per microfaradi de capacitat al principi de posar-los en servei, que deoprés baixa fins a oat miliamperi, i
menys encara, després de cinc dies de

cionament normal Es emprar-les sols
en corrent continu o altera rectificar.,
que per altea banda és l'únic utilitzat
en l'alimentació dels aparells emissors i receptora de radio. La fixació
d'aquests condensadora sobre els aparells o circuits on es disposen es la
per mitjä n'una abraçadora i es col;
loquen en posició vertical, parque sobre el dipòsit que els conté hi ha una
välvula de goma que impedeix la sortida del líquid de l'interior, mentre
deixa passar els gasos que es formen
durad l'electrolisi. El voltatge normal de treball que permeten els condensadora eleutrolitius es de 3o0 volts,
i el máxim de 00 volts; en el cas de
necessitar voltatges mes elevats hauran de connectar-ae en serie dos o
mis condensadors, i per determinar
llar nombre caldeé romea dividir aquell
voltatge per 300, tenint alhora compte
que la capacitat total quedara llavors
disminuida. Suposant que tots els condensadora connectats en serie siguin
de la mateixa capacitat, que és el que
cal fer, la capacitat total del sistema
s'obtindrä dividint la capacitat d'un
condensador pel nombre que n'hi hagi
de connectats en serie.
La indicació que un condensador clectrolític treballa a un voltatge massa
elevat is la producció d'un lleuger soroll de fregit, que es nota fàcilment i
que provi de l'interior del condensador.
Les característiques generals dels condensadora electrolítica que es troben
mil a totes les cases venedores d'aparells de radio són condensadora amb
una capacitat total de 8 a 36 microfaradis amb un, dos, tres o quatre
menta, segons el tipus; els anadea són
d'a/umini, l'electrolit está format pel
borraix i äcid bòric i el recipient es
de coure amb tapa ¿'ebonita; la connexió corresponeM al pol positiu esta
situada sobre la tapa o a la part opo
da, i el negatiu és el mateix dipò--sa
sit exterior.
Els aficionats que utilitzin aquesta

treball.
El recipient que formen aquesta clasria=scear'''>"`"` ke,650 se de condensadora es de courc i
atagemaseresaannota pi s . 460 : men connexió amb el líquid de Fintedar; per tant, ha de constituir sempre
,
el pol negatiu, o sigui el que s'imborna a la terra. Quant a llur construcció,
cia milloren durant el temps d'uti- es fabriquen modela diversos des d'un condensadors podran comprovar llurs
lització i que, en un espai molt reduit, fins a .quatre anodes, disposats dins enormes avantatges i obtindran en
de funpresenten una capacitat eléctrica molt d'un sol recipient, i cada un d'ella pot llurs aparells una seguretat
cionament com mai fins ara no ?haría
gran, ultra ésser completament insennees
aixi
si
funcionar per separat
pogut aconseguir anA els condensadora
sibles a la humitat.
cessita, amb el negatiu comú que amaExisteixen molts circuits de filtrat- titueix la caixa o recipient metallic; de dielèctric de papen.
ENRIC CALVET
ge per alimentar els aparells de radio, l'única cosa necessària per al seu funamb unes característiques que tendelcondensadora
dels
= a recluir la vida
Hannnzanwanannanzunnninnnnnnannnanni
i poden causar molt fäcilment la perforació del dielectric de paper parafinat, al cap de molt poc termas de posato en servei; tal succeeix, per caen,:
ple, quan es fon una välvula de receptor o amplificador durant el seu
1.4,,g „9/4.,
funcionament, es desemborna l'altace 6,714 veu o es treu una connexió qualsevol.
ea ce, 6,a
&Ce>
La vida limitada dels condensadora de
dielectric de paper parafinat es deu B
principalment a que gairebé és impos. •
sible obtenir tires molt hurgues de Paper que no continguin algunes par•
denles metälliques, per petites que siguin; durant la vida d'un condensador
d'aquesta classe les particules comenbales formen el nucli d'un punt dèbil
en el dielectric del condensador, i al
•
principi del seu treball es produeixen
Ileugers corrents eléctrica que van carly
bonitzant poc a poc les partícules esmentades per rescalfor que s'hi desenvo
lupa, produint en conseqüencia
augment de tamany. Però precisament tgl
aquest fenomen ocasiona un augment I
proporcional dels corrents a través del I 1111
dielectric, fins que molt aviat arriben
B
a un punt tal, que perfora el dielèctric i el condensador queda destruit;
aquest efecte, que en condiciona normals no deixa de produir-se, s'acce- •
lera notablement a causa de repentines
111
elevacions de voltatge.
Els condensadora electrolítics con- III
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sisteixen fonamentalment en una tira 9911131•1111111 1
molt prima de tulla d'alumini, submerTeatre Catalä Romea. — 14'3o: Disgida en un liquid tancat bermeticaEmissions locals
cos. — 1445: Radio Beneficencia.
ment dins d'un recipient metällic. La
Llista de donatius. — /5'oo: Fi de
tira d'alumini forma una cara o un pol
i'emissi6 de sobretaula.
del condensador i el liquid constitueix E A J-I5 RADIO ASSOCIACIO
0 t Senyals horaria pel Carillon.
17'0
(251 metrcs)
l'altra cara, com si fos l'altre full
— Cura de Gramatica Castellana p.r
dels condensadors ordinaria. El lidie PROGRAMA PER A AVUI
En Francesc Santano, professor de
leid en aquesta classe d'aparells no es
l'Academia Cota. Discos. — t8'00:
12'oo: Scnyals horaria pel Carillon.
un full de paper parafiaat, sinó una
Hora exacta. Discos. — 1845: Etnia12.30: Discos. —
pellícula finissima d'óxid metallic que Dial"; temena
aló infantil. 1.n quart d'hora diari dees forma durant el proces de la fabri- 1300: Canvis. Discos. — llocació, sobre tota la superficie de la ra exacta. Rädio Beneficencia. Lista dicat als infanta. — icjoci; Fi de le missió de tarda.
tira d'alumini; aquesta pellicala, er- de donatius. — 15'00 : Fi de l'cinissiú
2o'oo: Senyals horaris pel Carillon.
rara que sigui molt prima, té propie
de sobretaula.
Canvis. Crónica esportiva per En
11(so: Senyals horaris pel Carillon.
tats isolants molt considerables i suRossend Calvet. — 2030: Concert
periora a les del paper parafinat, i Ballables seleccionats. — 1730: Fi de
per l'Orquestra Radio Associació. —
el líquid que constitueix un dels pols remissió de tarda.
del condensador esté format per una
21' 00 : Reportatge mierofónic i noti20'30: Senyals horaria pel Catillon.
dissolució saturada de borraix i äcid Orquestra Radio Associaciú. — 2035: cies de premsa per En J. Navarro
Costabella. Mercaderies. — 2115;
bbric.
Conferencia Agrícola 1:•¿; l'Institut
La diferencia entre el condensadar Agrícola Catalä de Sant Isidre. — L'hora setmanal de Music-hall per la
arnb dielectric de paper i el conden- 2045: Concert per l'Orquestra de Ra- "Grazy Boys Orchestre", i amb
sador electrolitic esté en que mentre dio Associació. — 21'15: Recital de Meta per la cançoneti.a.a senyoreta Liel dielectric de paper pot esser deficançons pel baix Lluís binen°. — na Rodes. — 2200: Hora exacta. —
nitivament destruit per una perfora- 21'45: (Muestra Radio Associació. — 2230; Mitja hora de música selecta.
expe23'30: Fi de l'emissió de nit.
ció, el dielectric d'òxid no pot
2200: Hora exacta. — Recital de canrimentar cap ararla, parqué en el mo- çons per la soprä Margarida IlIdalgo.
de
elevació
sobtada
ment en que una
— 22'30 : Continuació del Conccrt Or- Emissions Estrangeres
voltatge produís la perforació, aques- questra Radio Associació. — 23'30:
autotancara
immediatament
i
inés interessants
ta es
Discos. — 2400: Fi de l'etnias'ió de
mäticament pel mateix efecte de l'e- nit.
lectrolisi que Ilavors es produeix enPROGRAMA PER A AVUI
PROGRAMA PER . A DEMA
tre el liquid i l'alumini, dipositant-se
en el lloc avariat una nora capa di,FRANCA.
— Radio París. 1.727
12' 00 : Senyals horaris pel Carillon.
xid tan resistent com la primitiva.
.
Music-hall. 2030:
.
m. — A les 2000:
13 . 00: Canvis. —
Discos.
—
1230;
utilitAixf, dones, en ela filtres que
Informacions. 2230: Concert. — TorHora exacta. —
14'oo:
Discos.
—
las
elezen condensadora electrolitics,
El quart d'hora setmanal del re Eiffel, r.445 ni. — 19. 30: Discos.—
vacions de voltatge no podran gene- 1415:
•
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PUBLICITAT

Poste Parisien, 328 III. — 20'00: TUtre. 2045: Concert. .Recital
d'orgue. 2230: (Muestra 111$88.

Informacions.
Alger, 363
— 20'oo: Discos. ao's5: Música
de dansa. 20'45: Monòlegs. aVoo: Sohatea diversos. 21'3o: Jazz. — Tolosa,
383 nl. — 1930: Balalaikas i cants
russos. 19'43: Orquestra tienen.
20 '15: Dicció. 20 '30: Orgue. 2100:
Selecció de "Werther" (Massenet).
2200: Cançons. 23'oo: Discos. — Bordeus, 304 01. — 2000: Discos. 20'30:
"Faust" (Gounod). Retransmissió del
Gran Teatre. — Normandía, 225 ni.—
20'00: Fragmenta d'òpera. — 2100:
Concert. 22'00: Recital de piano 1
cant. 23' 00 : Recital de piano. 2400:
Música lleugera. 1: Vaudeville. a:
Dancing.

ALEMANYA: Koenlaberg, 276 zn.
— Informacions i Dancing. —
Langenberg, 472 m. — 1900: "La
flauta màgica" (Mozart). 22'00: Informacions. 2215: Comen i Dancing.
ANGLATERRA. —Nacional, 1'554
ni. i 261 m. — 2105: Orquestra i

ofíciale

Clarioll
Ample, 45

SUPERHETERODI

CREDIT CERA I

Píes. 6O

PACES

Corts. 640
RADIO SELECTIE
Pg. Gracia. 6

CIrcult

—

8UPERHE7ERODI

SO

Vilvules 2-57, 1-58
1-47 (Perded). 1-8D

LUCARDA
Corts. 598
—
A, MAS MLAY
afontsfe, 16

ESTAR.

Tres grupa condensadas
Múltiple!

RADIO CAL VERA

nosse114, 241
—

RADIO CANALETES

It. canaletes, 6

PAYAROL
Sant Andreu. 108
PELAYO RADIO
Pelayo,

PROGRAMAPER A DEMA
FRANÇA. Radio París, 1.724
rn. — A les 19'2o: Orquestra. —r9'45:
Informacions. — 20'00: Opereta.
2030: Informacions. — Torre Eiffel,
1.445 ni. — 199'30; Informacions,
niso: "Esciarmonde", ópera en quatre actes de Massenet. — Poste Parisien, 328 nt — 1930: ascos (cinquena simfonia, de Beethoven), 2010:
Conferencia sobre Paris, per R. Mathicn, arqueòleg. 2030: Concert. 2140:
Concert. 2240: Informacions. — Alger, 363 m. — 19351 Discos. m'u:

Concert. 2130: Infortnacions. — Tolosa, 385 na. — 1930: Cançons. 1945:
Acordó. 20500: Orquestra vienesa.
Fragmenta de filma sonora.
2030:
.
20'45: Música militar. 2100: Fragments d'Operes. 2200: Tangos. 2230:
Discos. 2 4' 00: Música sinfónica. —
Normandia, 225 rn. — 20'3 0 : Discos.
2200; Música de dansg. 23' 00 l Cançons. 2400: Concert. foo: Coticen
irlandés. 2'00: Música de dansa.
ALEMANYA. — Langenberg, 472
— 21 . 20: Discos. 2145: Concert

prendra que en aquestes crcumstäncies
s'estigui ara molt entusiasmat amb les
retransmissions, tina al punt que durant la vinent temporada s'augmentarà llur nombre i algunes d'elles es
transmetran sena clubte també per estacions europees. Tal regada d'aquesta
manera s'espera atraure concurrents del
nostre rontinent per als teatres americana
MASCAGNI I EL MICRO

Despris de la representació de la
sera (mera ".Arnica" donada davant
del micròfon, el celebre compositor ha
declarat que totes les (meres que compong os en el futur veuran la seva primera representació darant del micròfon.
SOCORS EN EL PERILL
Cert nombre d'aficionats a les casissions a Noia Zelandia s'han reunit
en un "Cos de Socas", eta membres
del qual es comprometen a entreterair
comunicacions, transmetre noticies i
demanar socors per a les regions destruides per catàstrofes o calamitats
naturals, tala con) huracans i terratrèmols.
SECRETS D'ESTUDI
El programa d'una emissora americana ineld;a en el curs d'un relat

cèutic

Desitja als seus dieras

Noticiari de Ritdio

i amics un bon any

UNA NOVA COMPOSICIO

RADIOFONICA
Segor,s sembla, el celebre compositor Arthur Honegger está cscriiint la
música per a una peça composta especialment per al micro. El seu títol
és "L'últini cop de mitja nit". N'es
autor Charles Laroande, i la primera
representad...) tindrà probableinent !Ice
a l'emissora Colonial Francesa d'ondes curtes.
LA T. S. F. I EL TEATRF.
L'any passat, la Direcció ilvl Me-

Noble Quadrat, en
ecaba precies, de
dos ton,

Model 320

PLATO TEXIDO. Diputació, 175 a! 181
gistrant ca linos de fonògraf els
principals csdevenimentscotidians,
amb el propesit de constituir daquesta manera "ara= sonora" que
militzara com a soroll bastidors
par a l'execució de peces radiofòniques. Slan registrat ja els sorolls
produits en una estació de ferrocarril, als carrers, a les places públiques,
terrenys d'esports, etc. Es treballa
sempre per a enriquir la col-lecció.
EL TEMPS PER PE.LICULA

Facció d'emplenar un vas de cerusa,
i el soroll en qüestió es reproduí tan
naturalment, que nombrosos foren els
radio-oients que desitjaren saber com

s'havia renroduit aquesta onmnatopeia d'un nou genere, i, enserias, en donaren les explicacions mis enginycses
i mis diverses. Però la resposta donada per la societat emissora posa en
evidencia que havia seguit sin mutaste
veritablement enginyós i, per cert, dels
Inés originals que no podia atansar-se
Inés a la realitat, puix que per a reproduir el gluglú de la cervesa eseumant emplenant el vas, s'havia, rnolt
senzillament... vessat cervesa autentica en un vas no menys autentic.
NOTICIES D'HONGRIA
L'esta ció de retransmissió de
Magyarovar comaaçara prOximament les seves d'assaig
en 210 m. Aquesta onda havia estat
utilitzada fins el present per l'estació Budapest II, però des que Loa
posada en servei l'estació retransmissora, Budapest II treballarä a
840 ni. encara que aquesta onda no
hagi estat concedida oiicialment a

SONORA

Sembla tque l'011berratori de Paris ha muntat un mccanisrae de precisió conectat amb una pellícula sonora, qeu a cada ni :. nut diu el temps
exacte. Aquesta installació es con:semana. a la xarxa telefónica de manera que els que es posin en comunicarle) amb l'Observatori sentiran
dir el tenips exacte.
PLOREU, PLOREU, NINETES, QUE EL BURRO ESTA

rehai.m_r.

SANT JORDI.
LA CAPUTXETA VERNIELLA.
LA VENTAFOCS
E!s rnMors cantes imugratz.
1 .61"., a can BONAVIA 1 a totes

Hongria.
ARXIUS " S ON ORS "
La Westdeutsche Rudiunk esta re-

C5I

les l:n3reries.
SIISZICIr.Ce=lue7,73.71MIWIE

servei mèdico - farma- 7 """"----

del Sindicat Professional de Periodistes

La creació d'aquest Servei, en el
qual la Junta directiva d'aquesta entitat de preinsa ha posat tot el seu
interés, per tal d'atendre els socia i
Ilurs fami/ies en els casos de malaltia, ha obtingut un èxit creixent,
tant pel que fa al quadro facutatiu
corn per la importantissinia
aleló d'especifica, que es Iliuren gratuitament, previa prescripció medica.
Durant el mes de novembre ¡nasal s'ha fet el segiient repartiment:
102 flascons d'espeCifics; 11 tuba de
vacunes; 17 flascons d'apoterapIcs:
5 canses de comprimits: 9 d'oblees:
14 de pi/dores; 38 cl'injectaliles; 108
poto de Ilet en pols; 47 paquets
d'Artrisel: 19 tubs de pomades; 37
paqucts de farina de plàtan; 2.5 pegata; 20 capsetes de bombona purganta, 1 9 flascons de balaarns.
Per a cobrir aquest servei sisan
rebut donatins dr les cases: Labtvalona del Nord d'Espanya (Masnou), pomailcs CUsä; Saiz de Carlos (Madrid), elixir estomacal, neuranemic i altera diversos: Productes farmaceutics Astier, Bruc, 129,
kola granulada. Ceralose i aatres
preparats; Joan Condercla Mallorca, 317, 1121 important i variat assortiment de productes de les cases que
representa; Jiménez i Salines, Sasois, 2 i 4, intcressantíssim lot de

variats productes; Schering, Laietana, 12, un paquct dc rnostres d'específics estrangers; Emili Boicot,
Saltneron, 247, una gran tratnesa
dels productes dels laboratoris que
representa; Laboratori Turon, Lidna, 96, Lamedor pectoral, Fosforal
Curon i altres mostres; Laboratoris
.1 los, Torrcnt de les Flor a, 73, atu os'Sr s de Kaolinose i altres diverses:
.'osforrenal Robert, Laboratori del
r. Estere de Manresa, mostres de
.'anocal; Rarnott Sala, París, 174,
• .mortant tramesa de diversos P roludes; 'Marius Viade. Provenga,
•i 427, íd. íd.; Sandoz, plaça de Catalunya. 9. mostres de Cälcium;
Joan Martin, Consell de Cent, 341,
Copaba:u (Jarra, de Nova York, des- molts productes dels laboratoris que
prés de molt vacillar, decidí per fi representa; Layé i Bufiel, plaça de
autoritzar la difusió de les represen- Sant Agustí Ven, Ii. productes de
tacions donades a l'escena. Des d'a- la sera especialitat; Curiel i Moran,
questa epoca ala pogut comprovar Aragó, 288, un assortiment de proque degut a la retransmissió, la dis- dueles farmaciutics; J. Uriach, S.A.,
minució del nombre de concurrents Bruc, 49, íd. f.1.; i Caries Mullera
que generaltnent s'es pe rava no sha pro- Nou de Sant Francesc, 27, diversos
duit, sinó que, pel contrari, ala po- preparats de la Fábrica de Producgut registrar un augment. Es com- tea Química Von Lleiden.
Les hoces de servei per a recollir
els especifics, durant el mes de desembre present, són: els dilluns i
djous, de sis a vuit. Els socis seran
atesos a les dites hores al Consultori Social, Fivaller, 5, i al particular dels metges, per l'ordre segiient:
i 4a7,i/diteergna,tiatDrer. a Vsriaisügpiierinuerot,.
3clieadriis;.tn

I
A PRESENTS
ILLIBIZES PER
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camieg
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SelectIvItat. extraordinaria

DE TO

mamamama...e

nid.

teniu el calendar) per
a l'any nou? Penseu que heu
de comprar el BLOC BONAVIA.

MIcrovoltlos

PURESA

Distribuidor general:

El

ANGLATERRA. —Nacional, r.554
in. I 261 ni. — A les 2000: Conreat
(de la Queen's Hall). Obres de \Vagner. — 22'15: Concert variat. —2300:
Música de dansa.
AUSTRIA. — Viena, 517 m. —
Conccrt variat. — 2100:
.
A les 1900:
Informacions.
BELGICA. — Brusselles, 5oS m. —
A les 2000: Discos. — 2005: Sessió
variada. — 2210: Discos.
HONGRIA. — Budapest, 55 0 m.
Concert orquestral.
—

sensibititat 20-30

SOCIETAT ESP. DE
PAPERERIA
P. Crquinaona, 13

(de Mude). — Estutgard, 36 0 rr. —

20'00 : Opera. 2200: Conccrt (de Mu-

Transformador extragran

98%

2015:

Dancing.
ITALIA. — Nord ¿ 'Italia, 5o/ rit
i 331 m. — A les 1930: Retransmissió
d'una ópera. — 21'55: Informacions.
TXECOSLOVAQUIA. — Praga,
488 nt — A les 19'o5: Concert orquestral (de la Sala Smetana). 2100:
Composicions de jazz.

Vadea els detalla duquast notable receptor

RADIO ERNEST

AUSTRIA. — Vierta, 517
.
Dancing.
Teatre. 2055:

Orquestra Alexys.
HONGRIA. — Budapest, 55 0 ni.Concert a dos pianos. 2200:

DIO

CASA MOTA

cant.

BELGICA. — Brusselles, 5o8 m. —

gener de 1913

Agents

J.

20'00 : Discos. — 2025: Recitacions.
2035: Teatre. 21'30: Discos. 2330:

de

net Vidal, Córcega, 288, íd.; i doc-

el

,4,4e

raillor superheterodí
As

1

‘93
Des de 455 a 3800 ptes.
Trenta models diferents
lar Castany, Pelayo. 188. alalalties
de la infancia, Dr. Salario., Rambla
de Catalunya, 86, de tres a cinc.
Aparell respiratori. Dr. Roseta Rambla a • Cata:unya. ion de tres a cinc:
Toceilog, Dr. Alonso, Diputada,
216, de quatre a cinc, eta dinuns. diinertes i divendres. Oculista,
tor J. Arnalot. Rambla de Catalunya, 70. Aparell digestiu, Dr. Vidal
Bonet, Córcega. 288, de cinc a set.
Nervis, Dr. Barraquera Lltiria, 102,
de tres a cinc. Cirurgia, Dr. Bergós,
Consell de Cent, 377. de quatre a
sis. Dentista, sensor Manuel VfllaIon. Rambla de fe; Flores, 22. Pcdicur, senyor J. Erra taxis telefònic rl número 10141). Massatgista,
Dr. A. Coscolluela. Doctor. Don, lo.
Electroterapia, Dr. Petit. Ratu/da
de Catalunya, 56, de tres a sis.
Raiga X. doctora Figneres i Faixot,
Andas March, 48. Andlisi genera!,
Dr. Josep Cuyas, Unió. 8. Llevadora, senyor Consol Madueño, rasseig de la República, 1 47.
Per a tots eta detalla que necessitin cal consultar cl vocal delegat,
Beatas. 1 bis, telefon 10141, de (Ira
del mati a les tres de la tarda i de
Juit a den de la nit, tots els dies

feiners.
J. CASABA, Mete especialista
de Malalties do la pell, litigues
var i coses i venerles
d't 1,111 da 5 a 7.
Tallara,
Festius,

d'11 a t

Els tribtanaN
En l'any 1932 s'han presentid 1.129 demandes de
divorci a Barcelona
hit l'any que acaba ahir, als setze
jutjats d'aquesta cap:tal, han estat incoma ;3.573 sumaris. El jutge que enten en el conflictr, tiels rabassairea
ha instruit niS sumaris.
El Deganat ha mimes 131 querelles
criminals, ¡ s'han repartit 10.303 qüestions cili!4, entre clics 8So divorcia entres matrimonia de posició, i 240 amb
caracter de pabresa.
A tuja:, el inatcix Deganat ha Murvingut CO 3 23 inliiKcions, la majoria
procedents deis jutjats de Marina
ha despatxat 0.3 00 exhorta. criminals
3a3t) de chita.
Han cstat rebudes 250 ;matutes d'avaries de saixe% que han valgut al
Collegi de Secretaria 13240 ;asaetea;
han e:4m executades 1 o3 sentencies
araccdents dels Jurats Mixtos, i han
estat fries efectiics seixanta multes
governalives pe: via d'apremi, executant-aa 122 exacC:ens tic quotes te retir obrer ¡ 131 querelles.
La criminalitat acusa una alça sensible en relació amb la registrada
l'any anterior, asaenyaiant-se el
gran auament en la delinqüència con-

tra la ruipietar, i sineularmeut en el
dc robatori eicctuats arnb violencia contra les persones, que lizat
marat alas especial caltacteriskica
la criminalitat.

LA PUBLACITAII

DiuMen99, 1 de gene de 1933

el cimiente;
calma la set a l'acta

Desapareix

del mea - Mol gust o a boca,.

oesonfor, mol de cop vergel •
1/110 cuneada

de SM EFERVESCENT

BISHOP'S.
ritg me& • Manca de gano, mo•
use, obatiment .prengui una
culleradp de SALEFEEVESCENT
BISHOKS.
Miga tarde. • Foc o l'estómac,
basqueig, mona set ... prengui uno
cullerada de SAL EFEEVESCENT
BISHO PS.
Maja set. • Insomni, sofocament,
marelgs, canscinci excessiu... prengui
una cullerado do SAL EFERVESCENT
BISHOP'S.

gerent irlandesa (letrina que acaban de rebre l'ofeebneae de part
dele melga de "El Siglo' d'assistir
els empleats malalts, menee duri la
reorgaaització de la casa, ea les mateixe3 condiciona que fina ara.

Notes de Societat

—

Un somrlure agradas I natural is 8018 possible tenint
denla boniques i eanitoses, i
això 1)0 oblindzeu usant pasta
dentifrícia CHLORODONT. Tub
gran, 245 pies.; tub petit, pes-

Govern Civil
Ahir, a POlympia
El repartiment de recompenses als individus de la
Guàrdia civil, Seguretat
Vigilància. per actes d'abnegació en compliment del

LLORENS
•

•

RAMBLA DE L E S FLORS-30

amb imposicions de 500, 7 50 o Loas
L'ENSEASSOCIACIO
pessete,, segons els merits contrets.
Desvires d'esser-los Iliurat el premi,
NYANÇA
Ahdr al migdia, se celebra al Teaes donan lectura a una referencia dele
tre Olympia l'acre de repartiment de actea realitrati i que havien estat apresetos ('40.
premie als guàrdies que temen un full cies per comedir la recompensa.
darrer Consell Diiecttu
El mateix feren el capita Linares
de servei mes brillante, per llurs actes
lacte
ouedaró
eonvertn
en
A
pel 21 terç; el capiti Puga, pel 20
d'abnegació en pro del règim. Els preun altra persona.
collaboració en ala cena que nurs
COMISSIO D'HIGIENE
terç; el capita Martínez, gel ros de
mie foren atorgats amb el produce
serveis siguin necessario
Vendo en fcnreci•s
Seguretat; el senyor Alberico, pel coi
ESCOLAR
das donat'lus fets per les empreses que
I centres d'especitcs
de vigilancia, i el senyor Raboso, del
donem, i responent a la iniciativa que
DONATIU
El president de la Comissió d'HiGovern Ovil, pel que e3 refereix als giene Escolar de Ja nostra Associatingui el governador civil. senyor MoEn la darrera sessió del Coma
premis donats al vigilant del carrer ció, doctor Ramon Cirera i Voltä,
les, en lacte de lliurar el retrat del
CARNET D'AUDICIONS
Directiu de l'Associació Protectora
President de la República al 21 terç d'Avinyó, que apaga la metxa d'una ha donas compte al Cense!! Directia de l'Ensenyança Catalana, celebrada
PER A AVUI
bomba, i a les vídues de dos guàrdies que a cauce dels membres d'aquella
de la guardia civil.
el 13 del mes que SOM, el Peesident
Les empreses que feren donatius de seguretat meta de resultes d'actes Comissió, doctore Jeroni de Mora- va donar compte que els senyors
AL MATI
de servei.
eón les següents:
gues, Josep M. Petit i Freixes, Lluls
Tomas i Frederic Culi i Verdeguee
Acabat el repartiment, fas LIS de la Sunyer Medan 1 d'ell, havia co- han fet uut donatin de moco pessetes
Banc d'Espanya (Sucursal de BarAvene Sardanista del Poble Nou.
celona); Caixa d lEstalsis i Mont de paraula el senyor Moles, que recordó mençat la, revisió medica dels inper a la riostra Associació, a la boPlaça de la Cascada del Parc. Coels passats fets d'agost, en els quals fanta de les escoles en les quals in- na memòria de llar germä Antonl
Pietat; Caixa de Previsió i Socors;
bla Barcelona.
alguns, guien per la cobejança o es- tervé la "Protectora". per tal d'esCompanyia de Tramvies; Companyia
(E. P. R.), 52ltiC i entusiasta soci
tablir la fitxa medica del nostre cens de la "Protectora". Per llar volunperant restaurar el que estä enterrat,
A LA TARDA
General d'Autoemnibus. Gran Metrohavien donat motiu a qué el 21 terç de escolar.
tat, també l'esmentat comed conponi, Companyia General d'Aigiies de
A iniciativa també de la susdita tinuara figurant en els nostres renla Guärdia civil, volent donar mostres
Avene Sardanista del Poble Nou.
Barcelona; Regadius i Forres de l'EComissió
d'Higiene
Escolar,
s'ha
deeles a la secció de Socia Difunta.
palmes,
externes,
comprobables,
del
Ateneu eDmocratic Regionalista Wad bre; Caadana de Gas i Electricitat;
seu sentiment de lleialtat a la Repú- manat a diversos metges especialis- El Consell va acordar sentir-ho etaRas, 208). Cables Popular i GiFederació de Fabricants de Filats i
blica, reunits a les casernes per ordre tes socis de la nostra Associacid Pur sivament.
rona.
Teixits; Unió Industrial Metallúrgi13n 0'.511 15
Crup Renaixement, Provena. rsd. ca; L A. Sedó i Companyia; don
del governador civil, per aclamació de
¿n.a,;Y°A
o
J
capo, oficials 3 soldats, expreses el deCobla: Antiga Canigó.
Bruc. 49 Barcelona
Ramos' Godó; Associació d'EmpresaEzpecialista en. ANO-RECTS
Agrupació Sardanista de Barcelo- /de d'Espectacles Pública; Cambra sig de posseir el retrat del president
Dr. Capeli Fisg are& Perdues) sang. Pisto]..
na. Francesc Lairet. sor. d'obla Barde la República per a ésser collocat
Oficial de la Propietat Urbana; don
Tractament NO opeeatori, NO dolor6s. Passeig de Grieta, aso. Da 3 • 6,
celona - Albert Martí.
Gumersind Rico, director general de en lloc de preferencia de la sala de les
casernes, la qual cosa serví de motiu
Telefons; Associaci6 de Navilers
Doctora T. LLABERIA SAIS
A LA NIT
d'inspiració i d'exemplaritat perquè
la Mediterränia; Collegi Oficial d'AEx-motos:en Interna dele Noaphale de DartIn. - Espuclalleta en rnalattlie de al
gente i Comissionistes de Duanes; So- cadascú aprengués a comportar-se
Agrupació Sardanista de Barcelona. cietat de Comerciante de Carbó Mi- prenent per gui a qui seguir rhonse
dona I nena. Consulta: da 3 a 6.
PIELAYO, 10, 1.er, Barcelona. Tal. 188111
- Cobla GiFrancesc Lana.
digne i auster que ocupa la presidenneral; Cambra Sindical de la Fusta;
ésser
provuitcentista,
podia
regust
L'ACOMIADAMENT
7 • M13 .
cia de la República.
ossociaci6 de la Càrrega i Descàrrega
pietat de qui volgués o de qui podes.
DEL PERSONAL
La petició del 21 Set-e de la Guarde Bales de Cota del Pont de BarceL'anima, ''esperit, perä, d'aquella en
El conseller de Finances zollaboradors imb que a:motiven 1
dia
ci131. tramesa per conduele del goEn la reunió celebrada al Palau
lona; Associació Patronal d'Estivasitas comercial era fill de la ciutat
l'atur de les activitats que, tote a
remador
civil, es va veure complagudors; senyor Agapit Blasco; Electric
de la Metallúrgia de Montjuic, ami)
perquè fou la ciutat qui la va ron al Govern Civil
l'una destplegaven.
da, i en l'acte de lliurament — conTrust; senyor Vicenç Ribes; Sindicat
l'assistència de gairebé tota la decebre i la va engendrar, qui la va
Aquesta corporació no pot oblidar
tinua dient el senyor Moles — vaig
pendencia, el senyor Eduard Conde
Patronal de Receptirs de Diversos GeEl senyor Carlee Pi i Sunyer, confer néixer i, també, qui la va fer
la part amb què la vostra casa ha
i Gómez de l'Olmo, com a gerent
neres del Port de Barcelona; Unió de pensar que res no seria mallos per recréixer.
seller ile Fmances, va ésser al Govern collaborab a les seves aetnaciong
ele
de l'empresa "El Siglo", va llegir
Patrona Carretees; Associació de Ma- cordar &igual acte que el reparOment civil, entrevistant-se amb el governa- beneficenci
Dad ve. dones, el sentiment dele
social i és amb tenme
un extens document, lamentant-se
gatzemistes de Carbó Vegetal; Asso- de llibretes de la Caixa d'Estalvis, dor. Segons (ligué aquest, la conierin.
barcelonins pel fet esdevingut i tarnagraiment
a
la
vostra
generositat
de
del sinistre i anunciant que l'emprecontenint imposicions ale funcionaris cia versà sobre rorganitzacid nova que
ciació de Consignataris de Barcelona;
bé les ganes de salvar de la catássempre que avui s'associa a la vostra
aa es veia obligada a deixar el perAnglo South American Bank; Banca que haguessin realitzat actes
ha de donar-se a la Borsa Catalana.
trofe tose aquells interessos que sigui
pena
i
espera
que,
amb
rassistincia
tonal en 'libertas d'acciä, concedint-li
Arruís; Banca Marsans; Sane Ale- ris, ele quals poden anomenar-se obrera
El senyor Moles tambe va rebre
possible, entre els quals tal Posar
tot el so y del mes de gener.
uniformase, i que mereixen grans elo- visita dele seus col-legues de Girona i de tots, ben aviat será esmerada i
many Transatläntic; S. A. Arnús Gaen un dele primers termes els de la
futur sera una represa de la teadfnió
ha
acordes
destinar
al
perA mis,
gis perque estan sempre disposats per
dependincia que prestava llurs serri; Banc Espanyol del Río de la PlaTarragona.
vital que ens honora.
sonal el benefici que s'obtingui en la veis en aquella casa i que ara. seta; Banc Hispano Americà; Baile al treball, tense esperar altra recomDéu es servi molts anys la vida.
venda de .1°gs/inca per a Reis, dispensa que la satisfacció íntima del
Guareix el mal d'esgons com anemia les coses, correHispano Colonial; Banc Urquijo CaTaules per a auxiliar les
Barce.ona, 30 de desembre de
posada per a aquests dies.
tómac, l'acidesa, disrien el perill de trobar-ss al mig del
tala ; Credit Lyonnais; Crèdit i Docks deurc compl1t.
1932. — El presidenta F. Valla i
El senyor Conde, a mes, va palefamilies menesteroses
Feu constar el senyor Moles que la
pèpsia, vòmits, diacarrer i hacer d'anar a engrossir les
de
Barcelona;
Garriga
Negués
Nesar el projecte de l'empresa de crear rengler-s que componen tants i tants
Taverner.—El vocal secretari, Josep
rrces en infants i
bota; Jo ya' 1 Companyia; Banca 'Fo- iniciativa obtingué la mes favorable
un nou organisme millor que et desEl senyor Moles halla autoritzet
M. Borrell Macia.—Sr. Gerent de
companys nostres sense feina autencollaboració de la ciutadania, en foradults,
dilataci6
i
ses;
Societe
Generale
du
Banquc;
Soaparegue per tal de reprendre les
que a la porta dele establiments de ni,.
"El Siglo, S. A.".
ma que s'aconsegui reunir la quantitice.
úlcera de l'estämaq
ler i Torra Germans; Banc Central;
activitats amb una més empenta..
en els quals se celebrava el eljLa pròpia :l e nta elegi per achtEs clar que a l'hora d'escriure
tonifica, ajuda les
The Royal Banc of Canadá; Baile de tat dr Sy.000 pessetes.
Per be que esperada, no ral dur
"reveillon", s'hi instailessin taules
meció presii'
de l'entitat per al
En nom propi dels afavorits, agrai
Biscaia; Banc Comercial de Barcelodigestions i obre
que la decisi6 va causar profunda aquestes ratlles, no 5 abem ben be.
titeiries per a les families menester
bienni res33-3a
senyor Antoni Julna; Banc Espanyol de Crèdit; Baile a tots i al President de la República,
l'apetit. El seu tis,Js
consternació entre el persona que
ses
i
cense
feiert.
iana i Llamare
a la Genenlitat de Catalunya i a l'ASaragossi; anc de la Propietat; sequeda en una situació ben difícil en
utilissim per a totes
Aquestes tamice estancia intervinguaquestes circumstncies.
nyor Eusebi Bertrand i Sera; senyor juntament, l'haver contribuit a l'esles molèsties de
des
per
agente
que
hade
l'autoritat,
plendorositat de l'acte.
Pere Balanyä; Foment d'Obres 1
LA VENIDA' DR JOGÚINES
L'ESTÓMAC i deis
vien d'aixecar acta de la recaptació.
Deauci elogie • les altres autoritats,
Conetruccions; Cambra Oficial de
mort i
ferits pel
Ahir commea la venda de joguiiNTESTINS
Contractistes d'Obres Paliques; Nou I subratIlä la presencia del president
nes als locals provisionals que Ira
del Parlament de Catalunya.
prop
Ribes
Vuled; Associaci6 de Fabricante, FiIlogat l'empresa dele grans magatLamentà que ele reglamente dele
:ate ti Teixits del Ter i del Fresser;
WERVEINiliar
zems desapareguts, i el benefici de
coseos armase continguin mesures seFill de Magi Quer; Idralita, S. A.;
Banderes
la qual es destinará integrarnent a
veres per a castigar faltes 1 no cOnCaixa de Pensiona per a la Vellesa i
POSEU AL VOSTRE BANY
Abir al matt, a quatre quilbmemillorar la situad?, deis emplease
tinguin premie per als actes meritoris,
d'Estalvis; Carbone de Berga, S. A.;
Encerats i Velatges
tres de Ribes, en pasear per un
que queden amse feina.
fe uconstar que, pel que fa referenUnió Espanyola d'Explosius; Mines
GOTES MARES
túnel anornenat "La Corva", de fa
JOSEP ANSELM CLAVE,
EL SUMAP.I JUDICIAL :: "EL
cia a la Guàrdia civil és tan rigores
de Potassa de Súria; Cambra de Colinia tenia de Ripoll a Puigcerdà,
Telèfon
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DE
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aquest
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que
ha
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la
mere i Navegzeiö; Cambra Oficial de
SIGLC" rtomrss ESTAVA AGguatee individus pertanyents a una
interessant
•
Avis
benvolença
del
director
general
del
la Indústria; Rocalla, S. A.; MagedSEGURAT EN UNS 13 MILIONS
matasen familia, encerta pasear per
LA MEDICAMENTACIO
Ces
pergue
el,
alavotit3
en
aquesta
allf un tren, i sense poder evitar-ho
als taverners 1 cafeters zems Jorba; Autcemnibus Roca; La oeasi6 poguessin fer-se canee del preSULFUROSA A DOMIDesitja als seus clients
Ahir al mati va ésser al Jutjat el
Seda de Barcelona, S. A.; S. A.
atroper ä a tots quatre.
CILI
gerent de "El Siglo", senyor Eduard
La
Junta
de
l'Agremiacia
de
Cas
mi
que
els
havia
estas
atorgat.
Cros; Potasses lberie,uee; Companyia
i amics un feliç i pròsDe l'accident resultaren trae feConde, el qual aporta al sumari les
Tavernes i Similars de Bel-ce- General de T.ebacs de FiNpines; Fills
Acaba tecomanant a tots tenir per
rits i un mort. Els primen fortn
dades que se li demanaren.
lo:la recorda a tots els associats que
norma la conducta dels funcionaris 41111fflatifflinial
per
ANY
NOU
le
Francesc
Sane
portats a Ripoll, on els bu practiTumbé estigué al Jutjat en rep reureentrnant passin per l'estatge Feepremiats, 1 acabó amb un visca a la
El local era ple a vessar, de soldats,
cada la. corresponent cura d'urgènsentant d'una de les Cornpanyies ascena. z .pla de tres a sct (tarda). per
República
que Ion contestat per tata
de
zeguretat
i
polii
guardies
civil;
cia.
seguradores ¿'incendis.
sobre el compliment
ebne
instruccions
i
la
concurrencia.
hasta
unn
representaTambé
hi
cita.
Davant el gres wat d'una de lea
Segene les dades eportades per un encara, "estat de la qiiestió. ni tarnDues comunicacions de la
l'Estatut
del
Vi.
El
general
Bedia,
despree
de
fer
de
l'Esquadra,
MOS5OS
ció
del
Cos
de
i altre, "El Siglo" esteva assegurat re quise. sfmt les intencions o els
víctimas, a la qual caldrä amputar
constar
la
satisfacció
que
li
haría
proi
una
altra
del
Cos
de
vigilante
i
"seper
la
quantitat
Coornpányies
Societat
Econòmica
en 22
Barce- roten dues carnes, hom telefonà a
projectes de la Societas Anónima
duit lacte, elogiä la norma seguida
Als taxistes
renes".
de 13.000.000 de pessetes.
nostra ciutat des de l'Ajuntanniit
"El Siglo". No volern creure, peró.
lonesa
d'Amics
del
País
pal ansenItza l'ac- amb el repartiment, fent que relamas
La
Batuda
Munici
El Jutjat ha disposat una diligen- que intenti prendre el determini de
de Ripoll perque acudis a l'esta*
La Coefederaci6 Ineestria del Taxi
donatius, ultra el3 funcionad! dele Cascia d'inspeceió ocular a l'edifici inte.
del Nord, a lea si, de la tarda, aria
deixar caree, definitivament, el neconvoca tots ele suris a rassemblea gesos de la Guàrdia civil, Seguretat i
ten iiat.
En
arribar
al
Teatre
Olympia,
rinsambulancia, amb l'objecte
goci iniciar a Barcelona fa uns Miss
neral ex(ranrdimiria de dimarts dia 3
Vigiläncia, el de vigilante nocturns.
Es practican aquesta diligencia
pestor general de la Guàrdia civil, geportat el ferit a un hospital en poquanta anal.
a tres amarte de rica de la nit, al CiLa Junta Directiva de la Societat
Felicita, en nom del President de la
en el primer din habil.
la repreners1
Ceetli
Bedía,
portant
der practicar-li l'operad&
nema Delicies: Travessera, 200 (PasPecó per ti aguces ces arribes,
República, els qui han obtingut pre- Económica Barcelonesa d'Amics del
samaci6 del President de la RepúbliUN COMENTARI
seig Sant Joan i Bailén).
nosaltres entenem que fóra poca Sota
País, en sessi,5 del dia 30 de desemmi, i adreeä una salutacdd ale reprela pressió que fessin les nostres au".Acció", del Centre Autonomista
AIIIII•111111111111,
sentante de la Generalitat, de l'Ajun- bre, adoptà, entre altres acords, el
toritats, el nostre Govern, per tal
Jurat Mixt de Treball de
de Dependents del Comerç i de la
tarnent i entitats particulars que han de trametre les següents comunicael
d'evitar
que
el
renorn,
l'historia'.
Indüstria, publica en el número corles Indústries de l'Alimen- RF.SFRIADOS . CORIZA - GRIPPE I eollaborat al mes gran èxit de l'acte, i dona:
credit i la aolvencia moral š materesponent al mes de gener la següent
"Aquesta Societat Económica Bar-1 araba dedicant calurosos elogi al goERHENTOS
rial de "El Siglo" hagues s in estat
nota:
latió
vernador cisal per la sena iniciativa, celonesa d'Amics del Pele, sensible
POIIIVARNIJS
"La sensihilitat ciutadana del nos- extingits com la mes trivial i vulgar
dient que aquest acte ha estas el sempre a les tribulacions que afecSECCIO FORNERS (Capital)
de les coses enrunades, tan brin punt
tre poble, una regada més. s'ha poten la comunitat de pobles units esn'arc mis apropiat que podia dedicarva produir-se la perita rama que,
sa; en tensió amb motiu del formiPcl Ministeri de Treball i Prevípiritualment per la fidelitat a una
se al retrat del President de la Repúdable incendi que ha devastas total- un cop abrandada, va abrusar tot
sida sunl, data 3 de desembre darblica donat al al tete de la Guär- íntima tradició pairal, ha acordar, en
ment es magatzerna "El Siglo", tal l'edifici per on havien desfilas milers
rer, varen Casa- aprovades les Bases
sessió plenaria del die d'avui, que
dia civil.
rnilers de ciutadans que de la ntacon, va poder-se constatar, el dia de
ea, li va retre han ara una compensa
de Trelsall que va confeccionar el
La Banda Municipal interpreta consti en acta i sigui comunicat a la.
taxa manera que havien ajadas a
Nadal, mentre les flamee, Ilengoted'infante:da.
Juras Mixt de les Industries de
rhimne de la República, escoltat a peu Vostra Reverencia el testimoni del
A mete Interrogante, sólo
jant sinistrament, posaren una nota ice gran la ciutat, havien. també,
i que han de regular
Acte segun, i acompanyat de les
seu condol per la mort del gran los- cabo uoa respuesta Catieder10111 e
dret per tots els assistents.
contrilmit a ter prósper i important
de pena i de condol damunt !a nosla vida de la industria fornera en
autoritats que rcsperaven al vestibul
be
monsenyor
Juli
Carselade
du
u
eques
a
la
ReLaute acaba amb a: j
el negoci que "El Siglo" realitzava."
tra Barcelona.
aquesta capital.
del Teatre, entri a la sala, mentre la
Pont, el qual amb les eeves Ilums i
pública.
1 és que "El Siglo", emite, la maCi mas sigui eue ha arrillat a notiBanda Municipal interpretava una
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ele sella exemples, alhora que baria A
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terialitat d'un magatzem, d'un gran
cia d'aquest Jurar l'intent de comencomposig6.
El governador, seno? Moles, en enaltit de manera exemplar les virbasar, que portava aquest nom de
En la reunió crenwleat5, e inalcix
cae el treball als forna a les quatre
Oc-upä la presidencia de Vade l'insdonar compte de lacte celebras al Tea- tuts franceses, havia excelsament
del matí en !loe de les cinc, que
pector general de la emärd:a civil, sepropuleat l'esperit que a l'un i a l'altre Olympit, es mostrava molt satisregulen les esmentades Bases de
nyor Cecili Bed1a, el qual tenia a la
tre xessant dl Pireneu manté lea cefet de l'èxit assolit.
Trelsall, a tal fi, per escarnir-les,
sera dreta el President del Parlaúneles de la Catalunya immortal.
Fiu constar que unes pobre, vidue,
a'estan acordant uns pactes clandesmeta
de
Catalunya,
senyor
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amb dret a premi no slasien presen- Vulgueu acceptar, i g ustrIssim a eg
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doctor
Aiguader;
el
general
E
A
tas per donar-se i n vergonya, per() que nyor, antb els nostres sentiments,
del ram i llurs treballadors, es fa
de Divisió, senyor Domènec Batet;
les ilibretes els serien Iliurade, a do- els reiterats i afectuosos respectes
avinent que per tal d'evitar aquest
PERFUMERIA NACIONAL I ESTRANGERA
senyor
gdat,
vice-rector
de
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Univer
d'aquesta corporació que nihonoro
micili per un representant.
essarna es practicaran les degudes
Casadesús; general Marzo, i tinent
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bre mIo r932.— E/ president, F. Valla
pliment de tate, i en especial de la
go, que fins fa poc havia manas el
Emule De test
guerra,
el
governador
civil,
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i
Taverner.
—
regula
l'horari,
i
que
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i
reveren18422 -- Barcelona baae que
Portaferrissa, 34, i Pi, 13 -terç de la Guardia cieil, i que ara es
TOMOS
3 050 Moles; el c onseller de la Genediasim senyor biebe &mediar de Periniractors tetan penyorats amb tota
a Toledo, associent-se a la festa.
/11010eallt ILAACTAMATI OC TOCO Cl.
ralitat senyor Terradelles; el presii cense aquella benvolença
energia
Finalment, el governador Jiu consDesitja a les seves vinistts distingida clientela que ha estat sempre norma de la dent de l'Auliencia, senyor Anguera
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tar que no s'havien dietribult premie Pin");'1g."uesla Societat F.conómica d'As
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Ponencia Tribunal d'aquest Jurat.
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als guardies d'assalt perquè portaren mics del Pea, arrelada a la vida bar.
un pròsper i felic Any Nou
Väzquer Lasarte; comandant de 2tia- molt poc temps quan ea produiren ehl celonina amb tradicii5 mes que setuTinguin ben present els industrial,
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Un periodista recordó al governa- la tragedia que ha commogut tosa
SECCIÓN EXTRANJERA
Primer. Un acord entre les ortee.
• piquete Direalerle Uelvereal
dor que precisament el da s de maig la nostra ciutat amb motiu de l'ing,Jtitzacions patronal i obrera, conss
Declarat obert lacte, l'oficial made 193 1 havia caigut sport un polne cendi dels vostres grana magatzen
Precio de un ejemplar eempleee
La casa mes antiga 1 mes ben assortIde en labore de amera
certat per Ilurs representante legal,.
jor del Govern civil, senyor Raboso,
guardia de Seguretat, davant l'Ajun- en els quals eren vinculades nimbé
E Teetat
Segon. L'aprovació per l'Autoridona lectura a tina breu memòria en
tament, en el tiroteig que es produl a diverses dècades de records espien.
tat competent d'aquest pacte conla que a'exposa la finalitat dele prede la República, i demani dors de la vida de Barcelona.
Plaça
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la
Fundada l'any 1883
vingut i que el Jurat farà valer tota
L'exemple
d'organització
idedicas
l'habimie que armaren a lliurar-se.
Kt. ANUNCIO 55 la Alai
doque es miri si, cas d'hm'«
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lud de grandesa que (carien sabut doLI
I" Y La P1414114
. Acabada la lectura, el capitä del terna, pot entrar en aquest repartiment
aquestes infraccions.
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nar-nos els fundadors i director; de
cer terç de la Guardia civil comença
de recompenses.
a llegir els noms dels afavorits del
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El senyor Moles ordena inmediata- la vostra casa fa més punyent
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LA PUBLICITAT

Democràcia i humanitat
Unes paraules 'del cap del Govern
a "Heraldo de Madrid"
Mari& 'Heraldo de Ma- tracción o equivalia a Soltar los lagrill"- publica un( les següents quer- zos nacionales o sociaoles, yerra.
Tenemos que considerar dos coelles del Cap del Govern, senyor
sas: el hombre, el espaol, al indiviManuel Arana:
"La República para nosotros no duo y al ser nacional. Nosotros espuede ser mäs que una democracia tamos obligados a prestar al hombre
espafiol todas las condiciones neceregida con humanidad; una demoseríais para el libre desenvolvimiencracia, porque nosotros no conocemos otro medio de gobernar y cua- to de su personalidad, para garantizarle su vida física, alimentación molesquiera que sean ahora las crisis
por que atraviesa este concepto po- ral y material, garantizar su trabajo
lítico y los ensayos que s ehayan
para conseguir que la vida del homhecho estamos firmemente adheridos
bre en Espelta deje de ser una mala la fórmula democracia, que con
dición y una desgracia si nace en
todos sus inconvenientes es la única
hogar humilde y se siente con caforma aceptable para, regir al pele pacidad bastante que no pueda descon justicia y libertad.
arrollar porque el Estado no le ayu¿La democracia serà una aglome- da ni le favorece.
ración de voluntades dispersas o de
Estamos obligados a ser humanos
elementos indisciplinados sin regula- traduciendo esta humanidad en la
ción posible? En modo alguno.
justicia social y en la legislación
SOMOS demócratas, y por serlo,
política y asegurar al hombre canatenemos una regla segura en la ley. rio( los derroteros de su vida perj.es ley tiene dos caras. Por una
sonal.
parte es una norma obligatoria para
Pero con esto, sólo habremos hetodos loe ciudadanos: pero es tamcho la mitad de nuestra obra, porbién un instrumento de Gobierno y
que
el ser de la historia no es el
se gobierna con la ley, con el Parhombre, el ser de la historia es el
lamento y una democracia se discicuerpo político nacional, es Espafia,
plina mediante la ley que el Gol:Urna aplica bajo su responsabili- no el esperma y nosotros estamos
obligados a elevar a Espafia en la
dad. No se puede gobernar en una
historia futura al mismo rango, dendemocracia de otra manera.
tro de las rutas de su pensamiento,
Quien haya supuesto que saltar
en que otros valores hoy caducados
los vínculo' que esclavizaban al pueblo espaol era entregarlo a la des- la pusieron."

ESPANY
ELS PROBLEMES SOCIALS

•nnnn1

Madrid, 31. — El ministre de la
Guerra ha rebut la comissió dels
representante bullere, acompanyats
de lea-ministre senyor Francesc
Bergamin i del sots-secretari d'Os
bres Públiques senyor Teodomir
Menéndez.
Aquest, a la sortida, ha manifestat
ala periodistes que havien sollicitat
del president que en el Consell que
se celebrara dimarts es convoqui
una conferencia hullera, per a resoldre el problema de les empreses
carboneres.
Aquest problema—ha afegit el senyor Menéndez—té dos aspectes: el
comercial i el funcional, i en aquest
darrer hi ha, per exemple, les obligacions de les fabriques de Mieres,
que si atenen aquests interessos no
podran pagar els obrers.

AGUSTINA ROYO

ESPECIALITAT EN PERMANENTS
Desítja a la seva distingida clientela un feliç i pròsper
Any Nou
TRAFALGAR, 7 Tel, 25138 : BARCELONA

Madrid, 3r, — La "Giteeti m publica un decret regulant la pecarísió de divises estrangeres per al pagament de niereaderies destinades a
dipòsits, eones, port frene i altres
registres exempts de tributació atunera.
Una ordre assenyalant en 135'79
per cent el recàrrec que han de satisfer durant la desena del vinent
mes les liquidacions de drets d'aranzel, que es facin efectives en moneda
de plata o ballets.
Una altra nomenant el senyor Miguel Salvador Carreres vice-president de la Junta Nacional de alasica.
Una altra deelaraot dissolts els
jurats mixtos circtimstäncials de
l'Art Textil, de Tarrassa, Igualada,
Pobla de Línea Mataró i Calella.
Una altra autoritzant la Direcció general d'Agricultura per a convocar oposicions entre perits agrfcoles, per a cobrir 180 places del
Servei agteaubmic nacional.
Una &he eisposant que, a partir
de/ primer de gener, el moresc exòtic que es declari per al consum devengui drets d'importació de nou
pessetes or, per quintar mètric,
qualsevol que sigui la procedencia i
la data d'embarcament.

le/Tes.

Un grup de cent individus, aliene
als treballs, s'hi presenta amb intenció
de paralitzar les obres.
El governador ha ordenat la clausura del Sindicas i la detenció dele
directius.
A mes, hi ha enviat la guardia civil per garantir la llibertat de treball.
L'actitud del grup de pertorbadors,
segons es crea, obeeix a ordres cebades de Valencia, on la companyia subministra fluid.

Ovleao, as. s— Comuniquen de Gabograna, que l'empresa hullera espanyola ha disposat la reducció d'un
trenta per cent a les pensione de les
vIdues i obrera jubilats.
La mesura obeeix a rente d'indolt
econòmic i ha causat el natural sentiment entre els interessats.
El Sindicat ha començat a realitzar gestions prop de les autoritats,
per tractar d'aconseguir l'ajornament
d'aquesta mtsura.

estat com designat amb picas poders en la compra a nota del súbdit nord-americä Mr. Edmond Mattricchi. el qual a la seva vegada as
apoderat general d'una important entitat americana.
Per la part venedora figura el pare Alfons Torres, jesuita, que tenia
el càrrec de rector de la Residencia
del cocer de Zorrilla.
No cal dir que en l'operació ostentava la representada de la Companyia de Jsús.
Si be ¡'Ignoren els detalls precisos de l'import de la venda, entabla que la diferencia que existeix entre aqtrest i el seu valor real Es
dune milions de pessetes.
Considerad-se eurgènda tarea
sentació del Pare Torees al Jutjat,
hom l'ha cercat per citar-lo en forma, pera, no ha estat trobat. Sembla
que es troba fora d'Espanya.
Pels passadissos del Palau de Justicia vorn veure l'advocat senyor Par
do Reina.
El jutge Sr. Arias es traslladarà
demä, dilluns, a Bilbao i a Sant Sebastia, per a practicar diligencies relacionades amb l'evasió de capitals.

A Saragossa
Saragossa, 31.— El governador ha
dit els periodistes que a la matinada
s'han realitzat bastantes detencions.
Ha estat clausurat el cafè comunal,
titulat "El Porvenir', on es reunien
elements de la F. A. I.
Ha afegit que a la nit espera l'arribada de Madrid d'una companyia de
guardies d'assalt.
Una altra companyia quedar& a Calatayud.
Les precaucione adoptades a Saragossa i la seva provincia són extraordWries, puix que a totes les casernes
de la guarnició hi ha retens preparats
per a qualsevol contingencia.

Valencia. — Tots els anys es
penden moltes collites per rescassedat
d'aigGes característica de l'estiu.
Per evi sar-ho es reserva l'ajaste que
es pot magatzemar al patita del Bissen, durant l'època de pluges.
No hi ha noticies que el pantä hagi
tingut rnai mes de 3 0 metres d'aigua. Ara en té 35 de metres. Si continua plovent arribara a omplir-se, o
sä que tindrä els 40 meteco que és
la sen capacitat.
Mulo resoidrä el Pr oblema deis reper a l'estío vinent

Encara queden bandits
a Andalusia...
...I SEMBLA QUE LA
GUARDIA CIVIL N'HA
MORT UN
Ronda, 3r. — Disten de la Serrana
que el bandit Flores Ancha ha estas
mort a trets per la guardia civil.
Ahir sortiren el capitä i el cap de
serveis de Ronda, i disposaren mesures qu ehan donas per resultat la
mort del fambs bandit.

Soldat ferit fent guàrdia
perquè se li engegà
el fusell
Madrid, 31. — A primores hores del
matí ha °corregid a la presó Model
un sensible accident, dal qual ha estas víctima un dels soldats de la guardia.
Muntaven el dit servei torees del
regiment d'infanteria número 6 i es
trobava exercint el de centinella en
un deis llocs el soldat Anastasi Cuenca, al qual sense que dl mateix hagi
pogut explicar com se li ha engegat el
fusell, la bala del qual li ha travessat
la mi esquerra en la qual tenia recolzat el canta de l'arma. El seu esiat
C s greu.

Rebrotarà la vaga general
a Salamanca?
Salamanca, 31. — La Patronal de
Comerciante acordi, amb motiu de
la paseada vaga, descomptar a la
dependencia que secundé el moviment l'import dels sous corresponents als dies de vaga.
Reunida en aesemblea la Societat
dt Dependents de Comerç, el president doné compte de la consulta
formulada a l'executiva de la U. G.
T., que contesta que els patrona no
tenien dret a descomptar el so y , car
lacte significava la represálla contra un assumpte ja liquidat en Esser
firmado' les bases que solucionaren
el conflicto.
L'assemblea acorda no accedir al
descompte.
Si els patrons defensen l'acord,
denunciar-lo al Jurat Mixt i presentar una demanda de gratificació per
hores extraordinàries.
Per últim, declarar la vaga general i sollicitar l'ajut de les organitzacions locals i de la U. G. T. que
voluntàriament els ajudà.

Un atracament
a Sant Sebastià

Teatre
Des d'un temps enea que en aquesta
despertat novament l'afIció
ciutat
a l'art escènic, tan oblidat fins ara.
Sembla que d'ença que la societat
Amics del 'reatre proposat resoldre aquesta crisi teatral, ies companyics, oportunistes, no han intentat
posar els peus en els escenaris sabadellencs, i si ho han fet ha estat amb
poca fortuna.
Els exitassos que continuament va
assolint aquesta novena societat A/Inca
del Teatre mies la resolució d'un problema artístfc que en aquesta ciutat
s'havia plantejat.
El nombrós públic que en la passada funció acudí al Teatre Euterpe a
presenciar la magnifica interpretació
de Cassinür Ortas, es una prova kit
palees de com 1 públic ha sabut correspondre als esforeos 'innegables dels
dirigente de la susdita entina
Per al vinent divendres hi ha anunciada la Companyia titular del CCseum Pompeya, Oliva-Ferrer, amb la
comedia amb cinc actes, original de
Felipe Lassone, "¡Calla corazón...!"

Els ministres d'Obres Públiques i de Marh.
en formulen un judici

Madrid, 31.—A "Heraldo de Madrid" comenten l'actualitat els ministres d'Obres Públiques i de Marina.
L'any que expira —diu el senyen
Prieto—, es pot dividir en dues etapes fàcilment separades per una data: lo d'agost.
Valencia, 31. — Aquest mat! ?han
Eis successos d'aquella jornada
registrat escenes dolorosíssimes al
(oren u/I saludable revulsiu per a la
dipòsit de caciavers de l'hospital,
c_nsciencia republicana, que no diré
amb motiu de la visita al dit dipòjo que anava debilitant-se, pece que
sit dels familiars dels tripulants de
si donava senyals de certa fatiga;
la barca "Grao".
almenys, de certa fatiga d'atenció.
Malgrat dels treballs realitzats i
La insensatesa dels que ,aeparadels esbrinaments efectuats, resulta
ren avell moviment determiné un
impossible la identificació, donat l'esavivarnent considerable de l'entusiastat de descomposició en que es trome del nou regim i amb aquest aviben els cadàvers,
vament una injecció d'energia. PerAvui han continuas els reconeixequé sols fixant-nos en (leí tan transments a l'interior de la barca Grao,
cendental cont la de Referí-. a Agratrobant-se alguna fragments humane.
ria podem apreciar la senyal enorme
L'operada/ macabra ha causat dode radicalisme que imprimí en el seu
lorosissima impressió als que l'han
text la temptativa monárquica.
presenciada.
Respecte al aesllaeament de les
S'ha comprovat que no existeixen
forc:s politiques no hi ha diferenmés cadàvers a l'interior de la barca.
cies molt apreciables entre les prosSe suposa que els que manquen,
trimeries de l'any 1931 i aque,ts darforen arrastrat pels corrents subrers dies del 1932.
marina.
L'any ha corregut sense que hagin
La barca pesa vuitanta tones, i
arribat a estructurar-se les forces reseré reconstruida ?migras de trobarpublicanes en forma qu p mict5
se molt deteriorada.
que els sociaastes ens elintinem del
Demä s'efectuarà l'enterrament de
poder ,cnse mebrantamenta per al
les víctimes, que será costejat per
regar.
l'Ajuntament. L'acte seré una gran
Ara sembla traçat el pla d'una Femandestació de dol.
deració d'esquerres qur tan deb ò arribi a tenir la paten: realitat, tan
sols capag de formar-se arrb una
forta i íntima concòrdia.
Monàrquics alliberats
Quant a una dreta republicana, no
hi ha ni tan sols senyals de la seva
formació i és a totes Ilurns indisMadrid, 31. — Per ordre governatipensable una dreta genuinament reva han estat alliberats _loses> Fernández Lequerica i Unís 'Aneto Ortega,
publcana amb un gran sentir de governamentalisme que no sigui una
als quals s'imposi un arrestarnent de
arnenaea d retrocés ni tan sols d'inquinze dies per haver-se negat a pacoherencia sitió una /raça que, conagar la multa de soo pessetes amb la
qual la Direcció general de Sguretat
cient del seu deure tiraste del regin], pugui assumir la responsabiacordé sancionar-los per portar al trau
de l'americana distintms monàrquics.
litat del poder • en un instant de eaturació esquerrana i en forma que

altres bandea
Madrid, 31. — En diversos llocs
de la República s'assenyalen, en acabar l'any, conflictes socials en uns.
A part dels ressenyats, aquests conflictes i les seves incidencies no són
dignes de notar.

Els diners que s'endugueren de
l'oficina ha estat recuperas.

Atracament frustrat
a Sant Sebastià
Còrdova, 3 1. — En una botiga
de comestibles van entrar cinc pistoleras, que dernanaren, pistola en
mi, que seis Iliures els diners.
Un fill de ramo els desafia, i digné a grana crits que disparessin ei
s'atrevien.
En un moment d'indecisió, seguí
donant crits el fill de l'amo, ¡ aquells
fugiren.

Atracador detingut
a Còrdova
Còrdova, 3/. — La policia ha detingut dos dels autors de l'atracament que es cometa ahir a la nit a
restabliment de queviures del carrer
del Cristo.
Un d'ells, anornenat Francesc González Díaz, anomenat -El Foll",
Es el secretari politic del Sindicat
Comunista.

Catalunya
SABADELL

A

Balanç de l'any 1932

Després del naufragi de la
barca "Grao", a València
Escenes de dolor al dipòsit
de cadàvers

CAPIT012 DE ROBATORIS A MA ARMADA

Sant Sebastiä, 3r. — A última hora de la tarda, quan els empleats de
l'oficina Landa, situada al canee
de Easo, es disposaven a preparar
els diners per a pagar els jornals de
la setmana, hi entraren dos individus
eramascarate pistola en mi i s'endugueren 298 pessetes que hi havia. damunt la taula.
Els atracadors foren perseguits per
guàrdies de seguretat, que els detingueren al pont de Maria Cristina
quan amenaçaven disparar contra els
El doctor Irurita ha donat seus perseguidora.
I 10.000 pessetes per a cons- Un d'ells Barna la pistola al riu
Urumea.
truir un Seminari a
Resultaren ésser Felip Gurruchaga
i Rafael Bustamante, molt coneguts
Pamplona
per la policia com a sindicalistes.
El primer estigué processat amb
motiu de la vaga del rares de consPamplona, 3s. — S'han recaptat 3 trucció per disparar contra un camió
Intimas de mes, per al nou Seminari.
que conduia obrers custodiats per
El bisbe de Barcelona, que Es natural forces de miquelets.
pes10.000
d'aquest país, ha trames
setes.

Les pluges asseguren
la collita d'enguany

get*

Terol, 3s. — Al turne de Sant
Agusti, la companyia d'electricitat de
test d'Espanya efectuava treballs de
reparació per un desprendiment de

Rebaixa de salaria

EA DENUNCIA PER VENDA CLANDESTINA DE BENS DELS EX-JESUlTES

Disposicions de la "Gaceta"

Coacciona a Terol

El conflicte linlier

Perruqueria per a Senyores

Madrid, 3 1, Tal coas vam indicar anit, el jutge Sr. Arias Vila encarregat de la Instrucció dels sumaria per evasió de capitals, ha estas desIgnat també per a intervenir en el
sumad ínocat amb motín de la denúncia presentada ahir per fets retadonats amb la venda dels solare i
edificas de la Companyia de Jesús,
de l'antic carer de la Flor. El senyor Arias Vila va treballar durant
tot el dia en la practica de diligencies relacionades amb aquesta denún
cia.
Darse d'el compareficcren diversos testimonie, entre cus rarquiteete
Sr. Murenas, el qual s'entrevistà diyerme vegades amb el jutge.
Suposem que els punts scbre els
quals hegt estat Interogat el senyor
Muguruza hauran estas de gran interas per a concretar la causa que hom
ventila.
, Informes particulars ene han fet
saber que el Sr. Muguruza portava
en la compra 'ronda la representada
cona a apoderat del comprador dele
terrecrye, i per alscb es dedueix Fintaras que tenen les seves declaracieno.
Sembla kftte et Sr. /Augure& ha

•nnn••n•nnnn

oferta pel tinent d'alcalde senyor Tudó, i la de sanitat, oferta per "Vida
Tortosina".
En hissar-se, la coral "La Tortesina" canta els Segadero i la Marsellesa.
Tumbé floren pronunciats bella parlaments per la presidencia de la Mutual de l'Art de l'Agrulla, pel director de l'Hospital i l'alcalde de la
ciutat.
A continuació fou servit el "lona"
als znalalts per les simpàtiques modistetes, mentre les orquestrines interpretaven afortunades partitures.
L'acte resulté brillant.
— El Centre del Comerç té organitzat, per a disabte, un Iluit "Reveillon" per a traspassar l'any.
— Dijous, a les nou, donara al
Centre Cultural de Remolías la seCulturals" el director del Mases' Mugona conferencia de "Converses
nicipal, senyor Enric Bayern, sobre
el tenia "Verdaguer, poeta èpic i la
seca "Atläntida".
— Ha causat gran tristesa entre
els tortosins rincendi deis magatzetas "El Siglo", i ha estat el terna
de totes les converses.

TORTOSA

SALLENT

El "Nadal del malalt"

&meló d eboxa :: Nova orques.
trina :: Ofrena :: L. Coopera.
Uva Oermanor :: Necrológica.
El temps

Diumenge, tal com esteva anunciat, se celebra a l'Hospital de la nostra ciutat el "Nadal del malalt".
Per primera 'segada foren hissades
Es velé molt concorreguda la sesles banderes republicana, oferta per
l'alcalde, senyor Benet; la catalana, 1 sita de boxa del cinema Comtal. Arbi-

Petards que no causen victimes a València
Un a la finestra d'una
Inspecció de Policia
Valencia, 31. — En una finestra
de la Inspecció de Policia del districte de Mar ha esclatat un petard
que causa grans destroces a l'interior i exterior de l'edifica
Un dele agents que estas:a de
guardia ha caigut a terra, per efecte
de la trepidació.
No calgut lamentar desgracies
personals.

Un altre a una impremta
Valencia, 31. — En una imprenta
del carece de Segorbe ha esclatat tin
altre petard, que ha causat diverses
destroces.
Tampoc calgué lamentar desgracies personals.

La felicitació de Cap-d'Any
al President de la
República
Madrid, 31. — Demi seran coitocats en el lloc de costum, al Palau
Nacional, els àlbums de felicitació,
perqué en ells puguin signar tots
els ciutadans que vulguin testimoniar a S. E. llur adhesió per la festivitat de Cap-d'Any.
tra Alonso, de la Federació. L'empresa Escaler - Iglésies prepara altres
encontres.
— La Diada de la Modista transcorregué entre festes religioses i profanes. Els devots o frenaren a Santa
L'Urja un formós cirial, construit als
tallers P. Saltes Cuadayol.
— La Cooperativa Obrera "Gerrnanor" ha celebra: el primer sorteig
entre els seus socis, sie cent pessetes, en objccte o metallic, dels quatre que celebrará Van). L'agraciat
és Joan Lucó.
— Als 43 anys ha mort la virtuosa
senyor Na Maria Riera i Miravitlles,
La finada era molt apreciada. El seu
enterarnent, efectuat disabte, es vegé concorregudissim.
Al seu espòs i cate amic Joan Vila,
mare, gerrnA absent i dentés
familiars trametem un sentit condal.

Temporal al Cantàbric
Ferro!, 31. — Un gran temporal
ha impedir la sortida dels vaixells
pesquera lora de la Rio. La vaixell
de pesca "Mugardos", que duia sis
marinera, es vcie en gran perill,
evita una desgracia l'oportuna intervenció del vaixell que fa el servei
de passatgers entre el Ferro( i Mugardos.

No és cert que les hombes
de Barcelona tinguin relahí amb Sevilla, on hi ha
normalitat
Sevilla 31. — S'ha refusat el supoparé l'afluència de públic pel qua?
l'entrada era Miura i durant el temí);
que la Central estigma: oberta es suscriviren un nombre creszut d'accions.
El primer pas de la Cooperativo
esta ja donas. Manca orines que
els reusencs tots vulguin que Vobra iniciada sigui portada a bon terme, cosa que s'aconseguirä si per estima dels interessos generals ate Ir
ciutat es presta supert a la Cooperativa.
Cooperativa Popular da Fluid Elec
tric de Reus esti en marxa i seré
el que el poble vulgui, un èxit o una
prova mes.

no constitueixi per a ningú el risc
destruccia de cap de les co: quia:a
assolides, sinó, pel contrari, la as
rantia de :2 seva consolid
D'això, desgraciadament, no hl 1).1
res, perell.els qe,', han pretes
sumir un paper ten interessant ha
han f. t de manera ..;olt desyema.
En Josep Giral, ministre de Marina, des;,....; d'afirma que cls monarquics sofriren l'equivocació de
creare que la República signiíicava
solament canvi de redul i que les
coses seguirien com en els ternos de
la monarquia, parla cla la labor da;
Govern i diu que aquest, ha estat i
es de tan estreta solidaritat entre els
seus coniponents i de tal confiança
reciproca 'lela uns als altres que no
hi lea hagt.t dissentiment a cap retina ministerial i moltes vegades
dscutir assumptes d'extraordinaria
impertilac •
discussiA ha quedat
limitad i Unicament i exclusivament
a línies de detall; pecó mai a les
lisies fonamental, el que prova no
tan sois la solidaritat politica entre
els hm es qu actualment governem
el país sinó aellitie la coincidència
de 5 , peraments.
Una de les cose; que fa que esfiguran tan í aretameat units es l'absoluta moralitat dels components del
Govern i a aixe, puc dir, sense que
sigui una gesta de vanitat ni serveixi de nienyspreu per ningú, que
hern arribat a la máxima puresa en
les costunts polítiques.
a un elogi el senyor Gira! de !es
Corta Constituents i acaba dient:
"Un cop d'ull al pervindre. De tot
co i exposat anteriOnnent trec la
conse.qüencia que aquesta situacié
ha de derar forcosamena No hi ha
possibilitat d'un ca: y i slític maig. es
de 1:5 CenSlIreS de que san objecte
el Govern i les Corts Constituents,
‘•.. gula han donat ecca nulo de
gra capacitat i le bo s desig se: :e
limits per a resoldre l'antic sistema
1 :itic del país i ter una nova Espanya."
,-at d'una passible rarnificaco del corro
plc,t de Barcelona en aquesta pob:acló.
Se sap que estan detinguts un suboficial dr complement i un caporal i
ato soidat de la divisió, pare aquestes
detencions s'efectuaren abans de descebrir-se el complot de Barcelona i es
desliereis a que els detinguts expreasaren en converses particulars coneeotes contraria a la disciplina, pecó sense abast collectiu.
Els de'egats han estat sotmesos
procés.
També pos afirmar-se que la normalitat és completa a les casemos, talio
de Sevilla cam a les de tota la regi..'a
Havien cuaralat rumors que a la caserna crengiryers s'havien efectuat algimes detencions, però la noticia ha
estat desmentida oficialment.
+7,11n1=9n11

Els que aneu a París
teto OBLIDEU
qua trobareu

PUBLICITAT
a tcts eta quioscos deis

e."',.rarts Bculo‘ards, de la
Plazo de la Republique a
!a Itladelalne
A la Place de la Bastilla.
A la Place de Salpt-Michel
(cost.at bletronolita)
Al Boulevard
Al Boulevard Sebastopol.
I a lots ele grano quiosetya
de Paris

No podem publicar les
notes pregades que no
vinguin escrites en cataizi
amb un timbre o signa-
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tes en emtalist:
.,,,Fre-12113
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El bril l ant te la
vida de cent
ul l s qu.e guaiten a I hora i no
es c l ouen mai.

REUS
La Cooperativa Popular de Fluid
Elèctric
Dilluns paseas, a le_ s•s de la tarda, tingué lloc lacte de posada en
marxa del grup de motors que coastitueix la primera secció de la Cooperativa. El local de la Central aes
de molt abans de l'hora anunciada
es velé extraordinàriament concorregut.
El moment el_ posar ca manca els
motora fou de visible emoció, i
aquesta es transforma en entusiasme
en produir la primera llum. Els
individus del C d'A. reberen moltes
felicitacions i sobretot pogueren
constatar l'estat d'anal del públic
favorable a ajudar l'obra empresa.
Fins a les nou de la vetlla no

•
¡oier especialitzat en brillants
de tots tamanys
i totes qualitats.
PAGSATGE BACARDI, 2
RAMBLA CENTRE 33

LA PUBLICITAT
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La crisi

a Bulgària

Després de nombroses dificultats, Muchanoff
arriba a formar Govern
La solució no es veu
Sofia, 31. - No es veu soluciO a
la crisi ministeria l . degut a l'actitud
dels agraris. els quals es mostren
irreduct ibles a mantenir per al seu
grup la cartera de Comerç, a la qual
cosa s'oposen els nacional-liberals.
- Fabra.

Muchanoff renuncia
a formar govern
Sofia, 31. - A causa de la intransigencia demostrada pels partits
que formen el blcc nacional resptcte al repartiment de carteres, el seor Mucbanof renuncià a consti-

pressió que, rnalgrat tot, hauré dé;ser !sí uchanof el que formi govern,
o en detecte seu, Malinof, procedent
de la Sobranié. Tumbé Ola parlar
de la ca.tstitució d'un gabinet extraparlamentari, si be arnb pocs caires
Fabra.
de certesa.

Perú a la fi, Muchanoff
forma Govern
Sofia, 31.-El senyor Muchanoli
ha constituit ja el non

Gabinet.

Els nris registrats en el repartiment de carteres, sän els següents,
El ministre de Justicia, senyor
Verbenof, surt del Ministeri.

merg. Petrof, havia estar conicrenciant amb Iluchanof. el qual igual filmt havia estat negociant amb
Kosturkof, ministre deis Ectrocarrils, amenaçant amb la retirada dels
radicals, si no seis conservara
equesta cartera. Per altra banda,
Kutchef baria declarar que e l s agra
no acceptaven el repartiment ac--ris
tual de ntinisteris.
Als cercles polities Iti ha la itn-

El ministre d'Instruccií Pública
senyor ItIouravieff, s'encarrega de la
e -rtera d'Agricultura.
El i••• Ire d'Agricultura senyor
Guitch a ff, s 'encarrega de la de Comerc.
A conseqüència de la negativa
dels Ilibe.als a participar en el nou
Govern, les cartees de Justicia i
Inst-ucciú Pública, que els havien
estar reservades, s'adjudiquen la primera al pr ident del Consell i la
segona al ministre d'Instrucció
Cabra.

A ALEMANYA

A AUSTRIA

tuir nou govern.

Anit passada el ministre de Co-

Un article del senyor
Araquistain
Bcrlin, 31. L'ambaixador (l'Espam 3, senyor Araquistain, publiCa
e:1 el número de primer de gener
del "Berliner Tageblatt'', amb /notiu d'una enquesta econbmica °bula
per :trust periädic, un article en el
qual fa consideracions referents als
mitjans mes aproximara per plantar
cara a la erial actual.
El senyor lIkraquistain es pronuncia ea contra de la doctrina del protesonisrne económic a ultrança, i
e..-lara que el Govcrn espanyol latnentaria de seure's ohligat a resungir el cornete amb altres nacions,
ui directament per contingents
d'importad... O itaEreCtatittnt per
cnntingcnts de divises.
Espanya, aiegeix. desitja el lliure
cato tal ron existia abans de n a
intridurc i 6 del; contingents.
En l'actualitat. a conseqüencia de

1.1 intersdependencia econbmica, ni
ei proteceionisme ni el semi proteccionisme seín realitzables.
L'ideal deL, filòsof alemany Fich-

ter "Estat comercial", no és convenient en una ¿poca de tgcnica ultraracionalista amb respecte a una produzc56 que necessita per a tenir
sortida el min sencer.-Eabra.

Revolta de camperols
Viena, 31. - Mes de 5 0e camperols intentaren assaltar el Palau
Justicia i l'Ajuntatnent de Vorau
ter tís
La gendarmeria ho evita i
llagué alguno conde les annes
tusos. -

A L'HEDJAZ
Una sublevació sufocada
Londres 31. - Un comunicat del
Govern de la Meca anuncia que la sub:nac.:U de l'E.stat d'Asir ha pogut esser sufocada per les tropel d'Inb Shud.
Els rebels han efectuar acte de subInissi6.-Fabra.

El tràfic d'estupefaents
D.n aix, 3t. - El Trdiuital de Cassac'6 ha confirma t la pena d'un any
ch pres.% imposada a la onlonesa Jantb e Levadovskv i al seu ande i c o m;alce el belga ven Pottesberghe, r,er
derlizar-se al trafec d'estupefaents.

Per la tornada dels angliA L'AFRICA DEL SUD
La restricció de les operacions de canvi
El Cap. 31. - El B2IC de Reserva na cotitza encara a can preu la

trinneda estrangera.
Els banca comercial r imposen restriccions severissimes.
Perú eis Banca comercial!, a pesar d'aquAtes restriccions, sän els
únks que fan operacions de canvi i
anuncien: "Només admetem assun:ptes legitima." - Fabra.

AL JAPO
Un acord amb els Soviets
referent al petroli

cans a l'església catòlica
Roma, 31. - Comuniquen al "PoPolo d'Inilia" que el cardenal Lafontaine, patriarca de Venecia, ha dirigit a la clerecia i fidels de la dhkesi
una pastoral demanant-lis que preguin
per la tornada dels anglicana a l'Es-

glésia Catòlica. - Fibra.

CAPITOL
D'ACCIDENTS
Dos morts i quatre ferits
al port de L'Havre
L'Ha\ re, 31 - Durant l'operació
d'emplaear una nora grua, es va trencar la fletxa i mata dos obrers.
Quatre obrers mes van resultar
greurnent ferits.. - Fabra.

IIESTRAINGER
1
M. Lebrun, condecorat

sabra continuar aquesta obra de pa.
cificaci6 a la qual ha contribuit ert

París. 3t. - NI. Lebrun ha retar
aquest mati el ministre de Poleinia, senyor Olapowski, que li ha lliurat en
nom del President de la República
polonesa, les ins ; gnies de la gran creu
de l'Orde de l'Aliga Blanca.
Ifa assistit a la ceretnémia M. Bon-

gran manera.
M. Lebrun acaba fent vots per la
prosperitat dels sobirans i caps d'Estat i dels seus nobles. - Fabra.

cour. - Fabra.

Felicitacions d'entrada
d'Any Nou
Paris, 3t. - A les 11'30 del mati,
President de la República,
M. Lebrun, refusi el cos diplotnatic, que
el va felicitar amb motiu de l'entrada d'any nou.
El (lega del Cos diplomàtic, monsenyor NIaglione, nunci de Sa Santedat, en nom dels seta collegues, va
pronunciar el discurs de costum.
Va dir que perqué els esforços que
es porten a tenme a fi de vencer la
crisi econòmica siguin eficaços, cal que
les nacinns confiin en la solidaritat i
es prestin mutu auxili.
Fa vots perquè el concepte de la
moral sigui cada dia mis estricte i
mi, rigoräs el de la justicia social i

el

internacional.

A HONGRIA
Processament
Buoapest, 31. - Ha estat precessat l'ex-sots secretari d'Estat del Departament de Pretisiä Social, Scmor
Drc t ir, acusat martersaciú de fons
en 18 casos. -

a situad() pressupostària
i financiera

Diu que Franea sap apreciar rindispensable que és aquesta eollaboracié, i es proposa afavorir tot el que
tendeird a enfortir els llagas internac ionals d'amistat.
El president de la Re p úbl i ca con
21 Ntinci assemirant que Franca-tesa

París, 31. - El Ministre d'Iliscri.
da ha conferenciar durant tres hores
amb el Comitè enearregat d'estudiar
la situació pressupostària i financiera.
El Comitè acabarä els seus treballs
el 5 de gener. com era previst, petä
sobre el resultar obtingut no es pu-

LA SITUACIO POLITICA
A IRLANDA

Els tres principal, agitadors van esser jutjats per procediment sumarissim i executats pocs dies mes tard,
el 22 de julicl.
Ara han comparegut davant el tribunal de Sano!: abres dotze acusats.
Un d'ella ha estar absolt. Els altres onze han estat condemnats a un
i dos anys de presea - Cabra.

El Govern ajorna la reducció de sous dels funcionaris
Dublin, 3r. - La situarle politira continua molt confosa en rea ció a la vida del govern que presideja De Valera.
El cap dels laboristes irlandesos
ha enviat un ultimatum al cap del
govern de l'Estar Lliure. ainenaçantslo amb retirar-li el seu ajut
parlamentad, si persisteix en els
sens propbsits de rednir els sous als
funcionaria de Correus.
El Govern, eltsprds d'un Consell
da ministres, ha acordar ajornar
l'entrada en vigor de l'anunciada reducció de ¡mis. Aquesta decisió
sembla que no ha satisfet totalment
els laboriste g . ¡ per altra part, la
p. ‘-cúria situaciuis econbmica de l'Estat fa impossible d'obtenir augments
ea la recaptació, molt mis tenint ell
compte que el Govern ha hagut
d'acudir en ajut dels camperols. -

En igual periode la flota de Noruega ha augmentat en f Of .000. 13 de
Grecia en 72 caco: la d'Espama en
38.000, la de Dinamarca en 36. 000 i
de Suecia en 11.000.
En cansi han disminuit altres flotes mercants: la d'Anglaterra i Irlanda en 631. 000 tones, la d'Holanda
en 150.000, la del, Estats Units en

Mirara cap informaci6 abans que el
Govern deligeri i que es reprenguin els
treballs parlamentaris. Totes les in-

formacions que puguin ésser publicades abans d'aquesta data, hattran d'ésser considerades com a infundades.Cabra.

05.000, la d'Alemanya en 90.000, la
de/ Ja, en 21.000 i la de França en
9.0oo. - Cabra.

francesos

Moscou, 3 1 . - El déficit del presstrpost sorietic és de tres mil milions
de rubles. - Cabra.

TERRATREMOLS

El cinquantè aniversari de
la mort de Gambetta

Johanesburg, 31. - S'lia observat
una forta batzegada sísmica, que ha
durar rent segons. La poblari6, espaordida, sisa llançat als carrers,
per por que s'esfondressin els edificis. Afortunadament no cal assenyalar malgrat d'alguns

ha retut homenarge de respecte i
admirachí al fundador de la tercera
República, que morí en el liar on se
Cabra.
celebrara la cerimbnia

Ileugers desperfectes causats als edificie. L'epicentre del fenomen es
calcula a unes 300 milles. - Cabra.

EL CONFLICTE

A XILE

24 de l'actual el nombre d'obrers
'eme treball inscrito als registres
errata a "rícese era de 271 856, d'ells
208,243 bonita i 63 613 dones.

En igual setmana de l'any ante- •
Ñtr, el nombre d'inscrita era de

r47n5to en total.
En el conjunt dels altres Departarnents, el nombre d'ohrers parats
(pe apareixen inscrits es de 125.002,
d'eh 22 oiR dones i 502 984 bornes.
-Fusses.

El dia 5 de l 'actual mes de
gene. a les nou del malf. seran
venuls en pública subhasla, en
el Mont, de Pielat 110 la Mare de
Wit de l'Esperança, organisme
de preslers d epeces de roba, de
la Camita de Pensione per a la
VAllesn 1 d'Estalvis, les garanties dels empenyovament de
vençuts abans del die 1
d'oclubro de ¡1)32. L'entrada a
1;1 sala do subhastes 68 per la
Plaça de Jungueres, (limero 2,

enlresol.

Un seisme a l'Africa
t'el Sud

París, 3t. - A Ville d'Avray
(Seine et Cise) ha celebrat una cerimänia íntima en commemoraciä
del cinquanté aniversari de la niort
de Leon Gambetta.
El cap del Govern, senyor Boncour, en una elcqüent improvisació

Germanor Barcelonina
Seguei g en amh gran activitat el,
trehalls d'organitzaci6 de la Diada de
Reis, gute com tots els anys i a profit des infants desvalguts celebra

aquesta Associació. Continua rebentse valuosos donathrs de distingides families i comergns de la nostra tintar, a l'estatge: Cardees, 12, pl., on
es poden dirigir les aportacions fins
al dia 5. El repartiment es farà el dia
a les del' fins a la una del =ti,
al dit estatge.

DEL CHACO

Nitrat a Txecoslovàquia
Santiago de Xile, 31. - I es concessions independents de la indús-

ADVERTIMENT

Desmentiment

tría de Nitrat ha embarcar una primera tramesa de nitrar ansh direcci5 a Txecoslovàquia, via Hamburg.

Santiago de Xile. 31. - Comuniquen de La Paz que l'Estar Major
desment la noticia donada d'un suposat atac per part dels boliviano al
fort de Corrales, havent-se de retirar i perdent 3 00 bornes. - Fabra.

_

Una protesta
Varsbvia, 3i. - El ministre de
Negocis Estrangers ha er.carregat
al representant a Berlin el Iliurarnent d'una nota al Govern del
Reich, protestant contra el pla antipo'onés radial per algunes emissores alernanyes el dia 21. - Fabra.

El dèficit del pressupost

El pateó, de cognom Garriga, i
cinc marinen que la tripalaven han
estat desembarcats portats en qualitat de detinguts a Port Vendres.
- Fibra.

Paris, 31. - Segons dades estadiotiques que han estas facilitades, en

Venda en pública subhasta
-

A RUSSIA

Perpinyä, 31. - El guardacostes
trances "Grelin" ha apressat una
barca de pesca de nacionalitat espanyola, quan es trohava dedicada a la
pesca en aignes franceses.

França

A ANGLATERRA
Or cap als Estats Units
Londrer, 31. - Avid ha estar cupeduda a Nava York ma Tramitar d'or
per N-alar de dos milions 300 1 1 11 1 Irares e s terlines. - t'abro.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!
1n1211Me2

M111•2n2•11.112.n

Advertim a les persones a las
quals interessi la oublicacI6 lmmediata de les notes que ens envien que els originals han de dirigir-se tos, a la Redacció, Corta
Catalanes. 5£9, principal, abans
de les nou del vespre. Ele que
ens arribin mes tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
impremta del diari, Barbari, st
i 13, no seran publicats fIns al
cap de quaranta- yuir hoyes
n2n11...1.21.12,..12,3,1.1MIffleMe

Fabra.

De Valera està disposat
a la reducció
Dublin, 31.-El senyur De Valera ha manifestat a una Comissió
laborista, la .seva decis:6 d'efectuar
en els salaria dels funcionaria una
reducci, equivalent almenys al 50
per roo de la que primitivament fou
projectada.
A conseqüenc i a d'això, sembla
probable que els funcionaris dels
Serveis postals es declarin en vaga
la setrnana vinent.-Fabra.

Renovació d'un emprèstit

Rio de Janeiro, 3t. - El ministre de Negocia Estrangers desment
la noticia telegrafiada pel corresponsal del "Tintes" a propòsit d'una
suposada nota tramesa pel Govern
del Brasil als del Perú i Colärnbia,
respecte a la navegacke per l'Amas
çones. - Cabra.

L

, flotes

Els sense feina a Frene

Les flotes mercants
Roma. 3t. - Des del mes de juny
de 1931 a juny de 1932 la flota mercant italiana ha augmentat e:1 55,000

Els alcaldes de Madrid i de
Una barca espanyola
París es feliciten per
pesca apressada pels
Any Nou
Paris ,31. - Contestant el telegrama de felicitació d'Ami Nou i fcrt
vots per la prosperitat de la gran Nació Francesa i per estrènyer els linos
entre les dues Repúbliques, el President del Consell Municipal de París,
Sr. Fontenoy ha trames al Sr. Rico,
alcalde de Madrid. un altre concebut
en els segiients termes:
"Paris agraeix a Madrid els oro;
vots amistosos i formula, a la seca
regada, els vots més fervents perquè
s'estrenyin cada dia mes els llagas 1::e
cocinen les nostres clues riutats i
nostres dues Pairies." - T'abra.

•les,_ n ,---•.mermes

La manca de trelball

FELICITACIONS AMB MOT1U D'ANY NOU. -- EL 50 ANIVERSARI
DE LA MORT DE LLEC • GAMBETTA

A L'ARGENTINA

El Govern no ha tramès
cap nota respecte a la navegació per l'Amazones

Estadístiques referente a

iU A

A

AL BRASIL
Toquis, 51. - De lAgencia Ren.
ge: El representant d'una Contranyia petrolífera japonesa ha arribat
a un acord amb CIS Soviets, eneaminat a que la dita Companyia pugui comprar 3 50 o00 tones de petroli
del Caucase.-Fabra.

C a pitol d'estadistiquea

Buenos Aires, 31. - El Govern
argenti ha renovar amb la casa
Brown Brothers man Veanprestit dels 18 milions de dölars,
primera part del qual vencia en primer de gener vinent. - Fabra.

Un nou dret de Duanes
Bucnns Aires. 31. - El Senat ha
sancinnat la Llei relativa a l'impost
sobre la renda 1 ha aprovat tambo
la Llei que estableix un nao dret de
Duanes del ro per 100.
Les mitinines. auessoris i material
d'aliad& sún lliures d'aquest
Cabra.
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ENERGIA ENVASADA
Les Sardines ~mi donen al cós mis del doble
de calories que la millar carn. La seva digestió
és más rápida i fácil. Són un aliment molt
nutritiu, saborosa energia envasada, sense
desperdici. Cuites en sortir del l'aigua, amb
oli d'oliva superior. Preparades de diverges
maneres, per a tots els gustos. Envasados en
acuradissimes condicions higièniques i de
mecanització a les nostres fàbriques, les primeres d'Europa. Aliment fresc sempre a punt.

SÀRDII ES

L'EMPRESTIT

A POLONIA

ALS ESTATS UNITS

D'AUSTRIA

La Hei d'independència
de les Filipines

La ratificació del protocol
del 15 de julio! de 1932

La sublevació de juliol de
la gent del camp

Ginebra, 35. - Ei cOnsol de Cranea ha presenta! a la secretaria de la
Societat de Nacions els instrumente
de ratificació del protocol del 15 de
juliol de l'any 1932, relatiu a

Vars6via, st. - Com ea recordara,
pel juliol del cnrrent any els camperols de Look (Polönia). tement el
perill d'una tornada a l'esclavitud, es
van sublevar i van cometre tota mes.
na de violències contra els propietaris. La policia, secundada per les tropes, assoli de restablir l'ordre. Ni va
haver diversos morts i ferits.
Aquests incidenes han tingut el sea
epileg.

Wailingion, 3 1 . -Per 17: voto contra t6 la Cambra de Representants
ha aprovat en darerra lectura la hei
d'independ è ncia de les Illes Filipincs,
aprovada el 26 del corrent pel Senat.
La llei sera presentada ara a la firma del p residen! de la República, que
la firmara o be ()posara el seis vet.
En alguns circols es creu que fati

sixei últirm-Fabra,

Classes fines:

prestit d'Austria.
La ratificació de França, despees
de les ratificacions d'Austria, Italia
i Anglaterra, tenen com a conseqüència la posada en vigor del protecol.

-Fabra.

Marques: DRAPEAU,
MASSÓ i PORRÓN.
Classes populars:

Marques: KAYREL,
i COSMOPOLITE.
Representont: J. Felregos Loqué.-Zorayozo, 55.-Tel. 74296.-Barceiono.

PIJTBOL
Al voltant de la erial del F. C. Barcelona i de
les sanciona que han estat presea contra els seus
jugadora
La ¡larga erial que ve patint el
F. C. Barcelona ha tingut ara una estrepitosa coneeqüincia amb les gentes
sanan» que acaba de prendre la seva
Directiva envera alguna dels jugadora
del primer equip i entre els (mala s'hi
coman els que tenen an tan vell
historial que va unit amb les bones
jornades del Club, com s6n Piera
i Samitier.
El gest que acaba de acendre la
Directiva i que no Es altra cosa que
una derivada de la crisi o descomposició que ve sofrint el Club blau-grana (i que amb això no fa mis que seguir l'escala de tot el nostre futbol),
ha estat poe rneditat, no per record
en s i', però per la forma d'ésser pres
i publicat.
Que rti Satnitier ni Piera es troben ja en condicions de fer partits
seroacionals ho sap tothom seria
pueril volee sostenir el contrari; pera
potser tambd resulta infantil donarlos tota la culpa de l'escas rendiment
de ronce en la seva totalitat. Cal no
oblidar que el futbol as un esport de
conjunt; en un equip. no diri jo de
notabilitats, però simplement discret,
is evident que les falles de dos bornes
gastan o que van cap a la posta, no
stin tan visibles ni de bon tros i pel
contrari, en moltes ocasions el seu
major coneixement 1 experiencia presten positius aerveis • l'equip en el qual
/Liguen.
Això ho hem vis mantes vegades en
equipe estrangers 1 fins 1 tot a casa
nostra podrfem retreure bastants
exemples; en el mateix Barcelona
hern tingut el caz ben reeent de Sagi,
que malgrat l'edat, en dies que l'equip
ha estat en forma, ha proporeionat
tarde, exeellents. En canvi, en dies
de malastruga la manca de facultats
fisiques Es 'tasan hi han estat mis visibles.
Ho recordem per a situar bi les

coses al seu punt 1 per considerar que
ningú pe4t indicar aeriosament que
a l'actuació rnés o menys desgraciada
de Piera i Samitier pugui atribuir-se
la tanda de resultats adversos que ha
tingut darrerament el F. C. Barcelona.
Pere també consideràvem un error
entestar-se en continuar yaloritzant els
esmentats jugador, com a uns "asos";
pel contrari, calia anar paulatinament
a modificar els salarie 1 indemnitzacions en /a mesura mis exacta postibie del rendiment que en leona lógica calla esperar d'ells i dins de les
consideracions que per llur antiguitat
i historial es mereixen.
Si els interessats no s'hi conformaven, deixar-loe en !libertas era et minon En els directius del Barcelona TM
ha impera? altre criteri que el de "tos"
i ara el de "res". Tot plegat una mica fort i deeenfocat, car na perquè
es tracti d'elements professia nals ha
d'oblidar-se l'aportació que en altres
CircumstätiCie s han portat al Club.
Ea defin i tira. l'acord de la Junta
del Barcelona no fa mis que arrihar
a les conclusions a le, quals fatalment
baria d'arribar-se amb la davallada
dele seus jugadors eementars, ja vetemes.
Però el que mis ha ferit de l'esperit, diguem-ne poc esportiu. que l'ha
presidit i que ara corre 'el perill de
fer derivar en una iiieerid sentimental el gire era sir-Internene de cilcul
i conveniencia per al Clua per al
reetigi dele mateixos jugadora als
quals afecta.
Altrament, el Barcelona, com tots
els citaba de futbol, no pot aspirar
a cebar la soluci6 al prob l ema del
ecu equip si no és assegurant-se el
concurs lleial i entuslästic de xicots
¡oyes. en els guate el isentimert esportiu no quedi 'imitat ni mesuras per la
simple importjncia del guany material.
V. B.

Campionat de Iligues.

EL MADRID-BARCELONA
D'AQUESTA TARDA

PART/T3 PER A AVUI

Tothom esta convençut que el
Ma'rid és un gran equip i que actualment compta amb tan conjunt
prou capacita? per a renovar el
títol que ostenta de campió de Lliga
La curiositat ve motivada e n voler
constatar el paper, el rendintent que
enfront del Madrid donara el Barcelona.
Si haguéssim de guiar-nos pela
roma que integren ambdós equipa.
és gairebé segur que la majoria es

PRIMERA DIVISIO
Barcelona-Madrid.
Valincia-EspanyoL
Arenes-Alavés.
Don6st1a-Athlatic.
Racing de Santander-Betis.
SEGONA DIVISIO
Sena-Mitre&
Sporting- Irún.
Athlatic-Celta.
Corunya-Cante116.
Osasuna-Oviedo.
TERCERA DIVISIO
Primer grua
Eirinya-Racing del Ferrol.
Avilesf-Unió.
Segon grup
Deportiu-Ferroviaria.
Tercer grup
Logronyo-Baracaldo.
Erindio-Tolosa.
Quart gnrp
Allatrtaeuna-Saragoesa.
Cinqua grua
Jupiter-Badalona.
Sabadell-U. E. Sana
Palafrugell-Martinenc.
Sisi grup
Setil grup
Ginuasliea-Imperial.
Cieza-Cartagena.
Vuiti grup
Malagiienyo-Milaga.
SQUIPS, PROBARLES PER A
AVUI
Barcelona: Notada, Rafe, Alcork
:a, Mard, Foot, Pedro!, Holgura,
Goiburu, ?trocha, Rama 1 Pecera.
Madrid: Zamora, Ciriaco (o (besada), Quincoces, Regueiro, Valle
Gurruchaga Eugeni, Regueiro, Olivares, Hilan i Olaso.
Espanyol: Florença, Arate, Pérez
Traba', Soler, Cristii, Prat, Edel.
miro, Garreta, Redó i Basch.
Valencia: Cano, Melechón, Pasarin, Ricart, Molina, Abdón, Torre.
defló, Nicolín, Navarro, Montanyéa
i Sinches.
L'ESPANYOL A VALENCIA
Ahir a la tarda l'equip de l'Espanyol va llorar cap a Valencia en
autocar.
Els jugadors que han sortit eón:
Florença, Arater, Pérez, Traba!, Soler, Cristil, Prat, Edelmiro, Garrete
Red6 i /loseta.
Van de suplents Aznar i Franco
i acompanyen l'equip el directiu se.
suor Crus i entrenador Caicedo.

Carnpionat de Catalunya
SEGONA CATEGORIA
PREFERENT
PARTITE PER A AVUI
Grua Llobregat
Güell-Mollet.
)1orta-Gimaistic.
Vilafrantaa- Raus.
Santbeii-Saat Andrea.
Orup
Maaresa-Duro.
Terratua-Sant Cugat.
Ge-Additic.
Ripolet-erranollem

El ¡libre de l'any:
LES AVENTURES D'EN TITELLETA. El veritable ¡libre de
viatges prodigiosos, sesiona la
popular obra de JORDI CANI00,
Itlustrada per R. Ratito). Pessetes 350 a can Elonavia 1 a totos
les 'Obrerista.

decantarien per considerar el Madrid superior, almena,' en individualitats, al Barcelona. Ara, sobre el
terreny, tenint en compte aquells
esdeveniments de tos c.neguts, la
, s2 ja canvia de color. I es qüestió
d'anar a Les Corts a velare el que
pa esa.
CAMPIONAT DE SEGONS
EQUIPS
BARCELONA-SABADELL
Al Barcelona li manca, encara, per
acabar el campionat de Catalunya
de segons equipe, un partit amb el
C. E. de Sabadell. Aquest partit se
celebrar& . les cinc del mati d'avui
al camp de Les Corta. Del seu resultas en pot esdevenir el títol de campió pel Barcelona.
En aquest encontre representara',
els Color. blau-gratis els següent»
jugadora: Cruz, Saló, Santfeliu, Cifuentes. Guzman, Vela, Or , iols, Costa, Vilaseca, Artigues i J. Jordi.

El futbol a les comarques
ACTIVITATS ESPORTIVES DEL
GRUP "MEDITERRANI.a" DE
LA F. J. C. DE BLANES
Avui, diaria de Cap d'Any. l'equipde
futbol jugara, al camp de l'Arenys,
contra el reserva.
El dia 6 de gener, diada dets Santa
Reis, jugazi, al cama del F. . C. Popular d'Arnsys, contra el reserva.
El dia 15 de gener, al camp de la
U. E. de Blanes. jugara contra el
reserva del F. C. Popular.
Aquest equip s'ha inscrit també per
a prendre part al Campasnat de Catalunya qua organitza la Federada de
Joyce Cristans. Aquests ene- cures serviran magrificament d'entrenament
als jugadors.
CAMPIONAT D'ESPANYA
LLAGA
Die 1 gener, a les 2'50 tarda

MADRID F. C.
F. C. BARCELONA
Las Unta. Entrada, 3 ptas.
Per a presenciar aquest

partil, cal la presentad()
rebut anual o del primer
trimeatre de 1933

D'urania!, 1 da gnu

LA PUBLICITAT

ESPORTS

NIOTORISME
I PROVA DE REGULARITAT
PER EQUIPS D'STADIUM
MOTO CLUB

CIRONICA PUGILISTIt3A
BALANÇ
En finir l'any r932 subsisteix a
Catalunya la crisi de valora de que
ens queixàvem en redactar el balanç
de l'any passat. Manquen, evidentment, els bornes que podrien reemplaçar els que han pres el retir o
que l'hauran de prendre ben prompte per haver ja fornit dins l'esport
dels punys Ilue màxim esforç,
L'organització, per contra, ha experimentas durant l'any ja finit un
gran increment. No és que ele ernpresaris hagir. guanyat diners abundosos, sinó que, comptant per vet!ladee. les que s'han organitzat durant l'any passat a Barcelona han
arribat a una xifra record. Les dues
empreses que ara organitzen al
Nuevo Mundo i a l'Olympia es fan
una guerra a mort: peró per a tothom que no estigui cec és evident
que si ele possibles d'arribar a una
entesa, podrien subsistir totes dues
en benefici dels boxadors i del pú-

DE L'ANY 1932

dels pesos' ploma és indiscutiblement Gironès, qui ens ha donat durara l'any inequivoques provee de
la seva gran forma. Gironea ha con-

ria welter a Robert Sang i Jaume
López (Ponce de León), aquest

de 193 $

Sembla que per fi es va afermant
el temps per fer aquesta primera manifestació motorista de l'any amb gran
entusiasme, i sembla que serà la prova per equipe de mis participante que
fine ara s'ha corregut, puix que les
carreteres ja estan en bon estat 1 enarme en lan conjunt de viles i nobles,
ultra la seva esportivitat. sÓn lotes
elles amante del motor.
Per altea part, el grup de bons
experta corredors, que fan de cada

vencedor d'aquell.
Francesc Ros és el campió pentinuas invencible, havent batut tots
insular dels pesos mitjans, i el seu
challenger es el valencia Felix Góels seus adversaris abans del limit,
many Heuser, campió d'Europa dels
mez. L'any ha estas de iracas per a
excepte el belga Matchen,, que és
migforts, castigas per la sera Fedel'últim que ha trobat, Despees d'una
Ros. el qual, si és que no Si és posració amb una suspensió de tres mesible de posar en joc el seu titol,
lesió al genoll, que l'obligi a prensos, queda desposseit del seu cana
faria bé de renunciar-lo. La derrota
dre's una temporada de repita, Gipionat.
de Ros a mana de Sabatino, abans
Torés ha tornat al ring quelcom
En coneeqüencia, la I. B. U. ha
del Jimia es quelcorn que invita a
tnés lent en el seu joc, però tan eiiacordat declarar vacant el títol refela rellexió, sobretot quan hom no
cag com sempre. En vencer Abrucrencia ensems que obrir una compedan recupera el campionat d'Euse sent en forma i quan es porta una
tició per al seu proveiment.
llarga tongada de fracassos.
ropa, que havia estat declarat vaLes inscripcions han ¿'enviar-re dins
L'aragonès Ignasi Ara i el cuba
cant. Matchens, al qual guanyä daun termini de quinze die sa la secreKid Tunero han estat aquest any
rament sis dels deu rounds estiputaria de l'esmentat organisme.
(Mes "vedettes" del nostre ring.
lata, es revelé en el combas que hi
L'Ara deu haver estat el boxador
feu com un boxache de gran classe;
VARIA
espanyol que ha guanyat mes diperò això no fou aprecias en tot el
Ha estas concertat un encontre enpers duram ran'. Entre els primeres
seu valor per bona part del públic,
tre Dekmy i Sarfati, que se celebrari
series ha estat tumbé el que ha esque, acostumat a vente vencer a
el 7 del corrent al Paris Ring.
Girones abans del Jimia es consi- tat objecte de majors toleràncies,
— El match Perez-Angelman tindrä
car lea tingut per adversaria boxadera una mica decebut. Perle el criefecte el 25 del corrent a Tunis. Anteri de la majoria fou, com el nos- dore que ha pogut vencer abans del
selman vence darrerament Chalange.
sense com qui diu prendre's
tre, que Gironès va vencer plenabliln el clan amateur la situada) és
— Horn diu que Young Perer disla molestia de retirar arias un parell
rnent, i que encara no es tard per
aproximadament la mateixa que duputara a Petit Biquet el campionat
de dies. Havent fracassat a la Plaga
a ell, si és que algun empresari vol
rant l'any anterior. Alguna elements
d'Europa dele pesos galls.
de braus amb Kid Tunero (match
fer-li disputar aquesta primavera el
nous han tractat d'incorporar-se a
fallat nul que va constituir l'escànl'arnateurisme boxfstic; pera, tal reCampionat del món, sigui contra
conèixer que els ha mancat ale. Tommy Paul, que és el campió de dol més gran de l'any), Ignasi Ara
Pors combato amateurs hem vist la 1. B. U., sigui contra Kid Cho- s'ha rescaba/at plenament en hozar
a P le contra el campió del món,
durant l'any que no tinguessin re- colate, aue n'és de la Comissió de
Notes pregades
Marre! Thil, I sembla avui un dels
lució amb el Campionat, i aixb no
Nova York.
boxadore Cridats a exercir un paper
Gironès segueix eclipsant tots els
pot pas ésser considerat com a saDIMARTS, A L'OLYMPIA
ti sf actor i.
altres pesos ploma peninsulars. mis brillant durant l'any que coPassem ara ràpidament revista als
Riambau es presentava mesas en- n/enea, sempre i quan se sàpiga sotUNA GRAN VETLLADA POPUprincipals esdeveniments del nostre tera com a posssible challenger, no metre a una disciplina i que li sigui
LAR, AMB LA PRESENTACIO
possible guarir les seves mans, no
pel seu real valor, aisló per les difiring durant l'any 1932, ho i procuD'UN EQUIP MADRILENY
rant fixar perspectives Per a 1933. cultara que ofereix bozar-lo; però massa senceres en aquest moment.
Per tal de facilitar la riostra tasca, ara Riambau ha passat al pes IleuUna gran carnada popular ens ofeprendrem com a punt de partida els gen. De Torres i Jiu: Terry no cal
reix per al dimarts vinent l'Empresa
pugilistes que dins de cada categoria pas parlar-ne: durant l'any han perRing, en la qual faran
DIMARTS vinent, dia 3 Olympia
ostenten els títols de Campió ¿'Es- dut terreny. Hi ha tumbé l'Arias.
presentació tres usos madrilenys dels
penó és evident que es tracta d'un
panya.
més destacats en la seva divisió respec• ••
pugilista en farmacia'. Cal posar entiva. Aquests són els campions de CasFortunat Ortega, campió dels pecara Barbens com el millar pes plo- Extraordlnärla vetllada popular
tella Santos, del pes mig, Manuel Gonsos mosca, ha estat, es pot dir, la ma peninsular despees de Gironès.
zalea, del pes welter, i loo II, del pes
BLANCO-CODOLEONCINI
revelació de l'any. Despréa de con- Tornat recentment d'Amèrica, Barlleuger, bornes de dur cap i de boxa
LLANOUAS-INO II
querir el Campionat de Catalunya, bens ha disputat dos combate a Bar- MANUEL CIONZALEZ-TEJEIRO
espectacular.
Ortega s'adjudica el d'Espanya en
celona: un davant Riambau, que
Davant aiuests púgils, Olympia
Cheo Morejön -- Santos Ring
'acabà a .conseqüancia d'un cop de
batre el gallee Tarares, a Madrid,
ha seleccionat adversaris de la
Entrada general: 2 pessetes
per punta. Més tard ha confirmas la cap, i l'altre enfront de Courant, un
mateixa escala perque els combats doclasse internacional que féu presestranger de pocs mereixements,
nin el degut rendiment.
sentir en batee diversos pugilistes que Barbens va liquidar per lora de
Oreo Morejon, el lambe boxador cudel país, en desee acarat a Chalange combat. Tot plegat molt poca cosa
d'ençà
que
El cuba Kid Tunero,
ba, seri acarat a Alvar Santos. Sani a Gabis, els quals va derrotar, per a formar opinió de les possibi- que arribà a Barcelona ha anat de
tos, bon boxador i amb una dreta
encara que per punts, d'una faisó litats actuals del boxador de Bar- triomf en trionif, podem gairebé
eficaç, pot ésser Thome que posi a
brillant; Ortega-Chalange fou sens barb.
considerar-lo com un dels nostres.
prova la classe de: boxador cabe.
•
•
dubte un dele millors combata de
Manuel Gonzaler, l'agressiu pes
Lorenzo, el campió de Catalunya
l'any. Cal, tanmateix, tenir en compEn el pes lleuger el Campionat es
de la categoria, és encara un altre
welter, serà oposat a Tejeiro, ex-carnte una cosa, i Es que hom no pot troba vacant. El titol pertanyia a pes mitjà que acaba l'any amb un
pió de Catalunya. Gonzalez compra
considerar encara aquest jove de 18
Robert Sana que va haver d'aban- parell o tres de victbries, que l'han
sobre ell amb una victòria als punts,
anys com un pugilista fet; en la madonar-la en virtut d'haver augmentret una vegada mea ale l'obscuritat.
pena a Madrid, i per aixb Tejeiro
joria dels combats horn ha pogut
tat de pes. El nou carnpió sera el
No oblidem tampoc Cheo Morejón,
tractarà de reí er-se ¿'aquesta derrota
notar que no fe ben be apte encara ?vencedor del match alicó-Riamhau,
que a jutjar per les seres actuacione
a costa de tots els sacrificis.
per a fer els deu rounds exigibles a segons acaba d'acordar la F. E. B.,
de l'Olmo:a, promet seguir el maTambo a deu rounds, com els antetot boxador de primera categoria.
com a resultas de la competició teix carni que ei seu germi de color
rior', ¡no II, campió pes lleuger casEl challenger reconegut d'Ortega oberta per a proveir la vacant.
Kid Tunero; Lorenzo el va bais el madrileny Pere Ruiz, que ha
Mol>, que assenyalärem en comentee, Es cert, perb Cano Morejon te
fet una brillant campanya pele rings gar l'any passat com el pugilista de
la joventut que l'abona.
A casa el illbrer:
de Franca. Maniato Anilla, que és, mas segur esdevenidor, va donar
• ••
—Un bloc de calendar, oatalh.
sena dubte. ras" dels pesos Mos- evidente mostees de defalliment en
En els pesos migforts el campió
—Quin vol?
ca de la Península, tant pel seu
ésser acarat al francés Vuillamy. el
és Martínez d'Aliara, el qual ha es—Vostè dial; el d'En BONArecord corn pele brillante combate
qual va superar-lo plenament. A
tat presentat durant l'any al públic
VIA, que és el millor que hl ha.
que ha fornit durant l'any, es desen- conseqúancia d'aquest frachs foren
barceloni, que, quelcom deccbut del
tin ara per ara Campionat. Cal,
altres deficiente actuacions que el debut del valencia davant William
així mateix, tenir present a Víctor determinaren a prendre's un llarg
Thomas, li ha fet mes tard justicia
Ferrand, el qual, despees d'haver repòs i a fixar més tard la seva re- en veure'l en combar arnh altres
tellà, seri oposat a l'incansable boxaestat batut per Las Meras, ha mansidencia a París, on, sota l'égida de araarearis, partieularment ama latadar català
tingut posicions en guanyar la reKama:cf, ha recomençat la sena
En sis rounds, el cuba bienio Blanha Meroni.
venia, i en els combate que ha dis- vida de ring arel èxits fins ara no
alartinez d'Alfara no té challenco sera acarat a l'italià Codoleonputat darrerament a Safont. La cainterromputs. A París, Micó ha ven- ger oficial, per tal COM no ha estat
cini.
tegoria dels pesos mosca, dones, çut Tenet, Sarfatí i Heintz. Ens fati
reptat. Pecó hi ha al seu darrera
està ben nodrida de valore. Entre possible de tornar-lo a veure a BarLES
FINALS DEL "CINTURO
En Morales, que mis ben dirigit
aquests no cal pas oblidar a Vila- celona la setmana pastada, però cona
podria sena dubte obrir-se cama BARCELONA" AL "NUEVO
nava, que si durant l'any poca cosa que el seu contrincant (Doyelle)
Dele catalana Monllor i Mores, esMUNDO"
mis ha fet que ver 'a y, ningú no fou netament inferior, no podem pas
perança de la categoria, hom no en
trobaria estrany que en el vinent arriscar cap pronastic respecte a les
Dimecres vinent tindran lloc al
parla. De Blando, per contra, hom
"Nuevo Mundo", galantment cedit
fes irrupció entre els que avui ocu- perspectives que l'any nou presenta.
n'ha parlat quelcom, encara que
pen el primer rengle, tant pci seu No oblidem, peras que hi ha en ell
per l'organització Barcelona Ring,
desfavorablement; decididament, en
les
finals del "Cinturó Barcelona",
real valor com pel seu amor a la una classe certa.
aquesta categoria corn en la supebosta.
corresponent als pesos mosca, ploRiambau, que Ea, després de rior, de la qual e: campió és Pau.1, •
•
alicó, el mes destacas pes lleuger
lino Utruclun, els catalana no hi ma, lleuger, mig i fort, que tan disputats combate han vingut disputant
El campió dele galls és encara
de la Península, s'ha vingut afee- tenen res a fer.
Carles Fa, el qua] té en el valenmant durant Fans', vencent gairebé
I heu-vos ad el balanç de 1932, a l'Iris Park.
Es de preveure que taus aquests
cia Sangchili el sea challenger recosanee interrupció. No obstant, les
que mes que balanç podriem titunegut. Flix, que anys enrera s'adcombats ser n disputats amb duresa,
possibilitats de Riambau semblen lar afición ullada deis esdeveniments
judicava el Campionat d'Europa en
força limitades , car la seva modali- Inés sortints que va oferir-nos l'any per tractar- d'una competida, en la
vencer el belga Pet;t Biquet, no ha
tat de boxa no pot agradar as púpasst al nostre ring. Estem gairebé qual qui quedi vencedor pot consipogut suara fea el mateix a Brusderar-se campió irEspanya.
blies, per culpa d'una extraordinaria
blies,
segun d'harem sofert alguna ornis
on un jurat, tal regada no 5 confusió, que vieiblernent apuna una siét en confeccionar-lo, omissió, en
En les eliminatòries passades,
massa equitatiu, el declara batut per , real eficacia i un alt esperit batatot cas, involuntitria, que el lector aquestes nuites donaren lloc a cutopunts. Precedentrnent, i en fer tot llador.
cionants combato, com l'efectuat per
benèvol sabrá excusar.
just match nul amb Echevarria,
Els alees boxadors inscrits a la
CRITIAS Mestres Cazorro i Rodriguez Peña,
Carlee Flix aconseguia conservar el competida) oberta per la F. E. B.,
essent verament unes eliminatemies.
Campionat d'Espanya de la sena per a cobrir la vacant de campió
Ara, que es tracta d'una final, és
categoria. Es tracta, sera dubte, d'un dels pesos Ilengers, foren els vafaca assegurar que seran disputades
EL COMBAT QUE MES AGRAboxador de vàlua, al qual, però, ni
lenciana Primo Rubio i Pere Ras,
de gong a gong.
DARIA ALS PARISENCS
el públic ni la critica pot considerar el madrileny Ino II i el base AranaUna de les notes interessants del
gaire des del moment que la forma bite?, tots elle debutants, com qui
El resultat d'una enquesta oberta programa és la reaparició de Giralt,
(Jale 1,a ',ale g as en els cornhats que
din, dele quals no es pot pas dir
entre els seus lector, pel diari pan- ex-campió d'Espanya amateur del
ha disputat durant rally no ha pas
gran Cosa.
acre "L'Auto" sobre quins encontres pes fort, el qual es presentara noestat la millor que horro constata en
Hi ha encara dins la categoria,
de boxa preieririen que se celebres- vament als rings barcelonins contra
ell anys cunera.
que recordem, alartínez Fon?, que
sin a la capital de la reina República Brito.
Quant al set' challenger, Sangchili,
va conminar l'any molt brillantha donat el segiient resultat:
és un boxador en constan? prosees,
mena i que l'acaba en ple Iracas,
Marcel Thil contra Ben Jebe, Igl'esdevenidor del qual depèn princi- un d'aquells fracassos que aconsenasi Ara, Mickey Walter i Kid Tupa , ment de la faisó amh qué hom llen la retirada definitiva, i Isidre
nero, el 28 per roo deis sufragis.
l'administra La victòria que va ob- Pérez, que sala defensat com ha poKid Francisco contra Al. Brown,
tenir darrerament damunt Manuel
gut i que el més que pot fer és
Pladner i Huat, el 20 per roo.
Gonzälez fou molt celebrada; mea
seguir defensant-se.
Kb QUE TINQUIP4
Locatelli roana Cantonen i i Dekmyn.
tard, pena perdia per l'unte amb
ese
Jackie Brown, campió del món del
econóSituació
Llorenc Vitriä. Aquest i Gonzälez
pes mosca, contra Angehnan i Young
mica dificil
En els welters tenim com a cameón actualment els veterans de la
Pérez, el 16 per too.
categoria, arnb els quals cal comp- pió l'aragonés af rti Orar, el qual
deutes por generes, venelments
Per últim, alguns dels lectora loan
propers, hipoteques vençudes. o
tar, es vulgui o no es vulgui, per a arrabassä el titol a l'asturià Peña,
pagaments dantereesos a reautzar.
imagmat
encontres
diversos
com
Pauestablir una escala de valora. El ma- qui al seu torn l'havia conquerit
teas st san PATATICULARS, comerlino Uzcudun-Neusel, Paulino-Pierre
clants o propletarls, els serli sclIlorqui Gregori Vidal, que féu algu- durant l'any en batre Garcia Mach
tut mirla «trae, reonämle 5 rap/0
Charles,
Sharkey-Schmeling.
nes aparicions victorioses en el nos- a Gijon. El challenger de Pefia era
perquè puguln mellare Ilurs obllTumbé
n'hi
ha
uno
que
ha
cregut
que,
això
català
Había,
i
és
per
guelons, establint csanonee terrat.
tre ring, i que mes tard a America el
que causaria expectació enorme la ceras per a la drVOI•Cl• del capitel
ha estat derrotat quelcom sorollosa- després d'haver guanyat el titol,
que necessIlln per a solucionar
lebració a París del combat revenja
ment, seria un element que podría Oroz s'acari amb ell. El resultat
nurs detnes. Pol eervir de base
per a contraetar l'operada qualfou de match nul, ço que vol dir entre Carpentier i Dernpsey.
donar molt de joc, sempre que easeeca garantta que posseetztn tant
que existeix plantejada entre Oroz
vingués a romandre a la Peninsula
EL CAMPIONAT D'EUROPA
a BARCELONA com a FORA
que es proposés desenvolupar-se dina i Ha bi n una questió de superioritat,
DELS 111CiFORTS POSAT EN
Per a inrormes 1 Octalls
d'un maro que no Es pas tan reduit que caldea resoldre de seguida que
COM PETICIO
NOVA
DE SANT FRAN•
ele
dos
adversaria
hagin
fet,
cadasca
com ell es pensa.
CESC, 11 PRAL. DE 4 A e
• • e
D'acors amb les decisions preses al
riel sets costat, un parell de combate
Congrés celebra? a BrusseHes, l'aleEl campió d'Europa i d'Espanya mis. Tenim encara dins la catego-

Boxa Olvmpia

A TOTS

equip el millar de cada club, fa pensar amb emcció en la Iluita que hi
haurä, palia que creiem que es classificaran tots ele equipe amb estamos
segons.

A mis, de dotze equipe inscrits que
des del començament varen formalitzar la inscrirato, cal inclodre-hi guatee eqlips mi:, entre ells un equip
Moto Club d'Aragó.
Stadium Moto Club prega a tots els
amants d'aquestes proves que passus
per la serretari (Corts Caalanes, 53)
a fi de falilitar-los tota mena de detalle.

HOCKEY
Avui i demà, l'equip femenil
del Racing Club París jugarà contra l'onze femeni
del Polo
El Polo Jockey Club ha contractat
l'equip temed i del Racing Club Paris
per celebrar en els dies d'avui i demà
dos partits contra el seu equip femeni.
Ea la primera cegada que a la nostea ciutat se celebren partits internacionals femenins, • i ala(*) representa
una nota mes ¿'interés que el Polo
ha volgut proporcionar als nostres aficionts.
L'equip que desplaça el Racing Club
Paris es: R. Amedé, M. Haynes, P.
Mattberws, H. Douard, D. Millet, L.
Grunwald, A. Desneux, H. Jacovesco,
3. Hauser, J, Levi, 11. de Fourneaux.
Per la seva part el Polo, davant la
vàlua de l'eqvip esmentat, oposarà un
equip compost per les millors disponibilitats, o sigui a 31. Pla, L. Xaudaró,
A. Hitchellox, J. i M. Garcia, E. i M.
Parson, R. Maier, B. Noble, Maria 1
Mercè Rabentós, M. Riera i Ammé
Hieles-Mudd.
Cal esperar, doma, que avui a les
onze del matl i demà a les tres de
la tarda tinclrem ocasió de presenciar
dos partits emocionants de debe.

E
CLUB DE MAR
REGATES SOCIALS
S'ha efectuat el sorteig per a assenyalar l'ordre de sortida de les regates social que el Club de Mar celabrarä els dies 8, 13 i 22 de gene:.
El resultat és el següent:
CANOTS A DOS
(ellrips femenins)
8, a les onze del inatí:
"Gentil", equip Laurent, Estubner,
Dia

timoner Laurent.
"Englantina", equip Nehlmger, Foz,
timonee Ferrer.
"Brunzent", eqMp E. Neun,
Neau, timoner Neau.

Dia 15. a les onze del mati:
"Gentil", equip Neau, bel. Neau, timonee I. Neau.
"Englantina", equip Laurent, Estublier, timaner Laurent.
"Brunzent", equip Nehlmger, Foz,
timoner Ferrer.
Dia 22, a les onze del mati.

"Gentil", equip Nehlrnger, Foz. timonee Ferrer.
"Englanana", equip E. Neun, af.
Neau, timoner I. Neau.
"Brunzert", equip Laurent, EstaN'ea timoner Laurent.
SOLS A QUATRE
Dia In. a les deu i a les cleu i quacanta minuts dei mati:
"Salou", equip Castellrf, Caeamajor, Hereter, Sola., timonee Pascual.
"Marques.", equip Navarro, Torcal,
3firet, Baleguer, timoner Martí.
"Salou", equip Segura, Ferrer,
Sanchez, Herret, timonee Arias.
"Marquet", equip Corrons. Coromines, Puig, Ochoa. timones. Picher.
Dia 22, a les deu i a les deu i quaranta minuts del matt:
"Saltas", equip Corrons, Coromines,
Puig, Ochoa, timonee Picher.
"Marquet", equip Castellví. Casamajar, 1-hatee, Sola, timonee Pascual.
"Salou", equip Navarro. Toral,
Miret, Balaguer, timonee Marta
"Marrana", equip Segura, Ferrer,
Sanchez. Hereter. timoner Arias.
OUTRIGGER A QUATRE
Dia 8. a les deu i vint mimas dcl
n'ata
"Jaume I". equip Muñoz. Camella,
Foz. Puig. timener Pichel%
"Olympic", equip Martí, Maspons,
Pina Canaliee, thronen Lligonya.
"Marter. equip Pomas. Bota, Goula, POMe5, timonee Salat.
Dia 15, a les deu i vint minuts del
mati:
"Jaume I". equip Fumes. Bota. Goala. Pomas. timonee Salat.
"Olympic", equip Muaoz, Corren
Foz. Puig, timonee Picher.
"Martell", equip Marta afaspons,
Rios, Caralies, timonee Lligonya.
Dia 22, a les deu i vint minuta del
matí:

"Jaume I", equip Martí, Maspons,
Rios, Carialies, timoner Lligonya.
"Olympic", equip Pomés, Bota,
Goula, Peines, timonee Salat
"Martell", equip Muñoz, Cornellà,
Foz, Puig, timonee Picher.
Si s'aprecia en la forma que porten
els equipe femenins els seus entrenaments, te de suposar que en aquestes regates, en les quals debuten, demostraran les tones qualitats (Me te Len per a l'esport del rem i que les
tarà arribar a posicions envejables.

LA Pulti III PA'f

proneh tb'e, 1 de gener de 1933

La pròxima temporada
del Liceu
Al despatx del Conse:ler de Cultura d la Generalitat, ha Wat facilitada als critico musicals de la
premsa de Barcelona, la nota segiient:
"Tothom recorda aquella crida
fervorosa de l" Ateneu Enciclopèdic .' en favor del nostre Gran Teatre. No cal recordar tarnpoc cont
van respondre-hi les primercs entitats culturals i artistiques de Catalunya i els mes alto predigas del
nostre telón musical. Els elements de
l'esmentat Ateneu que iniciaren la
campanya, tenint ja al seu costat els
re responguere n a la seva admirable iniciativa, volgueren visitar, com
a primer acte de llar actuada., l'honorable Presiden: de la Generalitat
i el Conseller de Cultura, per a sollicitaar el scu ajut a la tasca que
arroces a emprendra i mantenir
el eestigi musical da Barcelotia, i
la tradició gloriosa del lacen.
D'ammsta visita va Surtirme la
idea de constitució d'un Comité, boto
la presidencia del Conseller de Cultuta de la Generalitat, amb remeatatants de l'Ajuntame nt de Barcelona i de totes les entitats remesentaaes pels elements que, al costal
deis • de l'Atencu Enciclopedic, acabaren de visitar e! senyor President.
El Comitè Pro-Liceu, dones, queda constituet de la manera següent:
Ventura Gassol, Conseller de Cultura de la Generalitat; Pan Casals i
Francesa Martorell, per la Subponencia musical del Conscll de
Cultura de la Generalitat. que té ja
estructurar l'ensenyament musical a
Catalunya i en estudi i planejades totes les qüestions referents a l'organitzacio musical, que compren, naturalment al costal dels Conservatoris, el nostre Gran Teatre; els
regidors Pene Comes, Joaquín! Ventana, i Joaquim Pellicena, per rAjuntament; i els elements iniciador>
de ;a campanya, Francesa Vinyes.
Casimir Gelabert. Josep Fontbernat
Jaurne Pahissa, Eduard Prieto, Aunbrosi Carraón i, actuant de secretari
a les reunions, el secretari del Consell de Cultura, Alexandre Gall
Tot just constituit, el Comité va
hacer d'emprendre's, com a primera
tasca, la resolució del condice ,: creat
per l'estat de relaciono entre la Propietat i rEmpresari. Aquest conflicte exigia la intervenció del Comité
en CTS reus dos aspectes artistac i
social. Calla que Barcelona no es
trabes privada, per primera vegada.
de la temporada d'apara que li baria dc • .at una categoria i un prestigi musical. 1 calia resoldre també
la simació dels que tenicu !ligada la
seva sida a l'actuada normal del
Gran Teatre.
Rasoltes les diverses dificultats
qae olerla el conflicte— en la tramitada del qual timba el Cont:te
i . actuació mes decidida de la Junta
de propietaris, del goecrnadar
Barcelona, senyor j0a11 Molas—ha
pogat arribar-se finalatent a l'caganitzacaS d'una temporada—que :a l-
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brame/ t . -:anal de Catalunya, situar-se al costat rl a les nostres primeras corporacions, catalanitaant el
nom del Gran Teatre a la iaeana, i
tota la retolació de dios.
Heu-vos aci el repertori i el repartiment de la temporada próxima.
que s'inicia el dissabte, dia Ir dc gener, arrtb la llegenda russa "L3
Ciutat Invisible de Kitege":
BORIS GODUNOV, de Massorgski. Principals intèrprets: Sadoven. Davydov, Efitnovskaya, Aneonowitch, Ritch, Possentkowski. Jureniev, Zaporogetz, Kaydanov, Lavretzki, Gerbert Dubrowski.
CIUTAT INVISIBLE DE
EITEIG, dc Rimski Korsakov. Principals interpreta: Jacaleva, Badoven.
Antonowitch. Afimovskaia, Ritca,
Possemkowski, Jureniev, Dubrowski, Zaporogete, Kaidanov, Lavretzki,
Gerhert. Artamonov.
ateetre director d'orquestra: M:chel Steimann. Diteecia escenice:
G. Moysenkow. Mestre director de
Wassiliev.
AIDA, de G. Verdi. Principals Inli±rprets: Bruna Ras a, A. Rossi,
Georges Thill, G. Nava, J. AlzIna,
Xfestre director d'orquearra: J. Saltaren Direcció escénica: J.
Cos de ball nacional i rus. Primera dansarina: A. Calado. Mestre
del bal/: 1'. Pàmies.
CARMEN, de G. Bizet. Prindrals interprets: Aurora Buades.• F.
Elles de Quirós, Miguel Fleta, G.
Nava. Mestre director d'orquestra:
J. Sabater. Direcció eseenica: J. Villavicioaa. Mestre del ball: P. Par/tics.
GALA PLACIDIA, Ilibre d'A.
Guimerà. Maaica de J. Pahissa. Direcció escènica: J. Villaviciosa.
NERO, estrena del mestre loan
Manen Principals interprets: Pilar
Noguera, A. Rossi. Amador Famades, Ricard Fuster, J. Alzina. Mestre
director: Joan Manen. Direcció escanica: J. Villaviciosa. Decoran nao
de Salvador Alarma.
SIGFRID. de R. Wagner. Principal
intèrprets: Maria Nemeth. Gertrude
Ruenger, Gottheli Pistor, Hans Nissen, Gustav Szekel, Adolf Harbich.
.alla ert Peters.
TRISTANY I ISOLDA. de R.
Wagner. Peincipals interprets: Maria
Nerneth, Gertrude Ruenger, Gotthelf
Pistar, Hans Nissen, Adolf Harbich.
Albert Peters.
Mestre director: George Sebastian.
Direcció escènica: T. Hoerth.
afANON, cle alassenet .Principals
interprets: Lucir laertrand, de l'Opera Cantique. de Paris. Andrie Bour
dino, de l'Opera Comique. de París.
Sean Viealle, de l'Opera Carnique. de
Paets. Jolien Laf font, de l'Opera Corrige:e. de Paris. Mestre Director:
Georges Razigade. Direcció escénica:
J. Villaricinsa. Mestre del ball: P.
Parniee.
SAMS0 1 DALILA. de Saint
Sims. Principal!. intèrprets: Popova,
Georges Thill, kan Viraile. Julien
Laf forte Itaestre Director:- Genrges
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Vista parcial (i inv,;:tr2ial 1 c l n. la platea del Coliseurn durant
la projecció de la pellinuila Paramount d3 Harold Lloyd "CINEMANIA". Avui, a les 11, séssiö matinal a preus corretits.
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nicia el dia /4—ama un rapertori
Razigade. Direcció escénica: J. Vi•
i un repartiment que pertnet augurar
Ilaviciosa. Primera dansarina: Cauna temporada que, rastablint el eme
lado. Mestre del ball: P. Patanes.
normal del Liceu, reanni el nostre
DORA ERANCISOUITA. - (110Gran Teatre als seus tramo millors.
menatge al Mestre-Autor :?n ,naneu
Per o realitzar plenament la aria
V11110. P.-1 tenor Miguel Flda.
ta5ca, en el curs de la temporada
arestres substituts i dels coir5: Eugeri Pausili. l a ceran Mies. Manuel
próxima, c! Comite ha elegi: d'entre els seas mcmbres, un Camita
)lard.
Exccutiu, sota la presidencia de
alestre instructor, l a rederich Rodea
guee.
Francesc Vinyes, del qual formen
part els senyors Joscp Fontb.amat
Mesen. apuntador: ,losep Pinillo.
en remsentació de la Geneaalitat:
Segones parts i emprimaras: aletJoaquím Pellicena, per l'Ajuntaincat
ee Roca. Elena Lucci, Viceise Galio. de Barcelona: i els senyors Concordi
fria Josep Fernández. Conrad GiGelabert i Eduard Prieta. Com a
rata
assessor i director re eneral, ha estat
Orquestra del Gran Teatre del ¡anomenat el senyor je,rin Mestaaa. El ren, pertanvent al Sindicat Musical
Comité vol enguany intensificar l'onie Catalunya.
ara cultural del Gran Teatre , augCors yertas' ent a la Societat de Coraentant encara el nombre de ir caliraaes de Catalunva.
tats destinarles a les Institucions de
Maquinista, Ibilatez; perruquer, TuCultura.
rel l: sastreria, Malateata; sabateria,
Fa bo de constatar que el Grau Celda; mobles, Pallarols; arnieria i
Tcatre del Liceu, que ha tingut 11113 guardaroba, Artigau: arxiu, Vidal
tan decisiva influencia en la for
laanona i Boceta: pianos i harm6macid musical de Catalunya i que ;Suma, A g u s tí Guarro; plantes i flors,
s'ala vist assistit de tot el postre
Ardrcu BatIle; electricista, Cester.
poble sempre que ha mantingat Ealt
Pintor.; escemagrafs: Alarma. Jua
nivel l artistic que Ii escau, ha vol- mena Castells, Baffle I Amigó, Co'si tarribé em ele semiente de reçomenee, Vernandez.
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"El marido de mi novia" es el
titol d'un vodevil editat per la Paramount, basat en la fastosa obra
del gran entnediagraf trances Yves
alirande "Tu seras duchesse". Comedia vodevilesca_ elegant. espiritual, desenrotllada entre l'elegant societat parisenca, és un a.cabat exponent d'aquesta espiritualitat francesa lactes regado elogiada; la
gracia i la inventiva s'acoblen en el
seu argument, on un fabricant
conserves a l'engròs vol casar la
seca filfa attib un duc, a la qual cosa
Coposa el pare d'aquest, imbuit de
prejudicis de casta.
Un dels dependents del conserven,
que adora en s.lenel la filia del sen
principal, ea marques. Quan el labricant es disposa a acomiadar
seu empleat per incomplidor, s'encresquen tots dos en un joc de paraules; el jove Ii diu que tingui paciencia durant dos mesos—el temps
que li falta per a llicenciar-se cona
a advacat—i lallre entén que solament li queden dos mesas de vida.
I.a solucia: casa la seva filla amb
el marqués. Aixf com abrí, essent
vidria d'un marques, ja no s'oposarà
el duc f...
Com que el marques no es mora
ni pensa en aixa, el seu sogre i el
jnve duc decideixen fer tot el possible per tal d'anticipar la sera fi;
el porten tots els dies pels cabarets
perisencs, i al hon ntarquès li costa
mo/tissim d'embriagar-los per tal de

aaaa que els infants riuen els dies
mas illusionats, nido feliços de tot
l'any, plena la imaginació de comandes als Reis. comandes que es modifique:1 i amplien cada vegada que un
nou aparador pletbaic desvetlla cl 5ta
ja prou desietllat mstint adquisitiu
amb la ternmacia de més helles
res. és hara arte en; ocupem d'e:15.
per tal d'abillar-los gaiament ea el
dia qae consagrem a Ilur joia exaltant.
La moda infantil , con] sempre, no
s'alarta de la tZ-mica que domina en
la servia general. La cintura alta —
11eument alta — i una Ilargaria discreta — que ea arriba a entelar
graela deis infante — san les duce
caractera.tiques que acusen fa identificada) .le len:leudes amb la luna
(me avai imecra.
nimia: per ala petits — nene i nenes — s'adapten ara en ple laven —
mol' mas que en tenmarades amar iors. VCA HM% d'aspecte deliciosament estival sota cas confortahles
ahrics «laven/. Avesta caracteristica
romana erren els tres vestits per a
rs1,-3 (Ir) grava.
Al centre del gravas, im bonic conjuat da araran i abr e per a nena de
tata dotae ;mas. El restilet as de
crespa de N'ira Watt rallid amar erutes maaireee {otearles. El rapntat
la faldilla puia irrt poc amunt i forma
punxee al davant In5itnia Ilcument

Per ale metalls exigiu DILMER

Cutis semore »ve
Higiene perfects de la pon
Sabó d'amettles

gracrema
TASARA

BrAsiona

Les aperes: BORIS G0i5UNOV i
LA CIUTAT INVISIBLE DE ElTEIG. secan cantads ea rus: .AIDA
i CARMEN. en halla: GALA PL.'.CIDIA i NERO, en català; SIGFRID i TRISTANY I ISOLDA. en
aleen-my: a! ANON i SAMSn I DILILA. en francés. i DOÑA ERANCISQUITA, rin CaS1Pla.

LES SUEVENCIONS
El Cornite pro Liceu ha po g ut organitaar aquesta temporada gracies
les subvencious de la Generalitat, de
l'Ajtintament de Barcelona i dels propietar's del lacea.

L'ABONAMENT
queda obert a l'Adrninistració del
Gian Teatre (carrer de Sant Pan, 1,

C AÉIII

elle

CINEMATO- TEATRAL

ALS INFANTS

per
CARLOTA

CARNET

desprendre's d'ells i anar a reunir-se
amb la seva esposa, l'amor de la
qual ha sabut al fi conquistar.
Trama alegre, divertidissima, saturada de les situacions més cómimies i inesperades, "El marido de
mi novia" té com a intèrprets principals a Marie Glory, l'excellent galan Fernand Gravey, a Pierre Etchepare—l'Adolph de "Una hora
contigo"—i a André Berley en el
graciós personatgecle conserver aspitara a politic. Una gracia definitiva que el públic da Barcelona apreciara pel que val.
• *•
una magnifica Alfombra
Mágica titulada "Aquí viene el circo", pe g ícula (in movieren, cace:lent fotografia i gran interès, la bcllissima documental "La Esfinge y
las Firämides", i els renomenats
Noticaris i Reportatges Fox. PuhliCinema renova el seu programa diquesta setmana amb el mateix encert 1 bon gust que des del dia de
I. seca inaugurada) caracteritza, el3
que setmanalment ve oferint al públic barceloní mi-Lb constant èxit,
•
•
F. :re els reportatges Fox destaquen pel seu interés inforniatiu i
d'actualitat les maniobres de Ecxereje xinès a l'antiga ciutat prohibida
de Pequín; la fabricada, de joguines a Franea, i l'aprovació dels perits cnn aquesta materia; una divertidfsaima cacera d'indiots en motocicleta, celebrada a Nord-Arnerica;
la II ita np maial contra la tubercu-

•
El ditdingit escriptor Josep Iteria Planea ha Ilegit a Romea atina
o.m è Va en tres actes titulada
"Amor".
L'obro de Planes ha tingut el que
en largot" teatral sen 'din,. un
exit de lectura.
Segons referències de perses
que assiatiren a la lectora, es treta
d'una comedia iondament escrha, de
dia jeg Buid a de, tiptis . i ciaaittims3ue
es destaquen vigorosamint sobrtaun
folla observan i traslladat a l'alaba
and) gran encert i fidelitat.
"Amor" ha estat assajada Mune.
diatameht i sera estrenada äviaL

"
• • .;„
missid del qual havia de teeírlo - allunyat del lloe on-la p«se
de vistes havia de portar-se a

efeele.
Malgrat al», u» rentaplats
estigué a punt de morir (resma. Aquest. rentaplats. ensls
rconwnts .rice no knia reina,
aetuant lambe de "Faintom;s-,
pe 't tui qne dierpe(raiment
Ihr, solia fer escapades al . fercer pis, utilityant
. 'de
servei i unrofilant les disecrionit de la resta del personal.
ner tal•de yeure's amb qnnsitebrerera a la qua no Moleatiiva
gens ,e1 luf de les salses i
greix. 1 cero que per l'escilYnde
emmoromi•iemcwasz-emn-•ml

VEGEU AL

T 1 V 07
Charlen BOyer

noreile

servei eta, precisament, per on
"Fantemas" havia d'actuar, el
rentriplats topa amb el suposat
criminal, de l'existència del (mal
el rentaplats tenia un Vague i
,uno gaire agradable recilrd.
Fou tal la impre-ssiú que sofri
que calgué la ia(ervencid del
car Ii agafà un atea agut
de pänic, tan intens. que 'qüedä
SP11SP paraula i gairebé . Sense
sent its.
•
La filmació" rro es , va irfterrompre per' aikb; ; el 'que si es
va interrompre•n• per • sumpre
mes foil entre lá' .: eantbrema ¡ el donjoanesc replapiats,
car lobs dos l'oren acomiadats
de l'Hotel, a desgrat,..de lei geslions'qumferen a favbr sin els
rlements artisties d'Etablissemonis Batasberger-Iticheb4. rea/ilzadorS de "räillon)arç_ que
figura entre les. exettigives
"L'Auistoeacia del Film-.

al cintura princesa. Coll de vellat I titueix l'adoraament unes nervures al
blanc.
cola pullys i espatIletes. E 5 un model
L'ahric es canfecciona ett drap fi,
ben ciegan!.
color beige. Unes peces al datara que
El número n és un senzill vestidet
passen al darrera també, dibuixen als
de nena en tdille blau-vell.
mu s cles tutee petites espatIletea. Cons_
La faldilfeat s'eixamp/a al baix per
mitja de les peces que ‚ aaecos formen
ezi
anea aspatIletes molt penes sobre le, tai
manigua curtes i bufades. Al coll
Cu j a de bellesa
cintura, un vellutet fose.
t •
Al costar, un vestidct per a nen.
LIS DESITJO FELIÇ ANY NOU
de vellut marró, amb bolero obert sofig
Sara:1 Bernhardt. per tothom admibre una bruseta de crespa) mat, blau
I ESPERO QUE US ZIEADArada com a actriu insuperable, posU
pisilid
sea/ el secret de conservar el cutis fi
:1A LA NIEVA ACTUADIO
El
mode!
número
5
PS un altre vesal:
polit carn el d'ea infant. Fino als
tidet de nen en vellut negre f ue t an,- u
darcrs anys de la seva Ilarga vida el
IG. eral
taalare sobre una 111
canservar ‚eme quasi cap arruga.
Ella deia que devia aquest miracle als
MASS ATCE - MANICURA
Que frescos.
Desaparició d'arrugues
Aixi, qui tingui el culis ten poe marcit. un cutis que camenea ja a perdre
Catalunya, 46, pral., T. 16318
frescor, éa posible que en el tractornent que preconitazva la illustre
bruseta, aquesta en crespa) de Xina
nernllardt — i que d'altres dones
blane.El pantalonet se sosté amb tole
l ' elles lamba consideren irnmillorable
to mos.
trobi en hon mitjä per a recuperar
Seeneix. a la dreta, Irre vestidet geala bellesa que comença a ungir.
t i l , en seda color coral. Un original
Primeraniam cal rentar-se la cara
amb menudea mesure'.
amh nigua freda n. millor encara, glarlóna , rellcu a aquest vestidet. Tamhe
cada. Deaprea, eixugaravos ba la
unes nervares. tot entera/ del cos el
cara asid, tina tovallola ruma
QUE MOLT AV!AT SERA
cenveixen. i deixa finicament al baix
Separen la clara d'un ou ben fresc de la faldilla una bona antelada per
ESTRENAT PEN LA FOX
i ana, armen bocina de cata fleix
mitja de codea,.
Caterina atspcena.
eme ist passaren pel rostre suaument
El número 6 ea un morid d'abri c •
fins acabar Iota la ciara. Es deixa ascanfeccionat en fi drap de color verd,
secar bé. cosa d'uns quinze minuto.
amh Itri gran coll-pelerina fixat a les
•
Seguidarnent es mulla la cara ami) I lot
solapes.
fresca i aimea No sha d'esbandir.
de
vellut
negre
A la dreta. abric
811 1•12111••••••••1192111•311111111~01111••••11111111111111111
petame la clara d'ou tripa bastant a
aTTI4 canesai i peces en diagonal al
oarar. Així cl tractament as millor
darrera, laadornament consisteix en losi; les recelo,: inundacions a la
• ••
aplicar-lo a la nit u no rentar-se fine
tIll coll nuat i punys d'ermini
regid sud-oest de França; una exUn
arte
siinpätie
din g el latín
-1.n.qsamix".••••
l'eaderna.
posici ó de part de la magnifica colcinemalogräfic. que consistirit
La minara s'expar ; menta rapidajoies
que
pertanyé
al
tsar
lecció de
E. PuJolar
en un äpat, tindiä bloc 'demit,
ment. a les !res n nuatre vezaies, itera
Nicolatt i la seva familia; l'arribada
djssable, amb uthtiu de 1:11olneae millor persistir unes rmantes sabiaPuntes i Confeccione
a Londres de la famosa aviadora annatge a la sentyorela' Enifiiu
era. feat lee aplicado:1s dia per alglesa Amy Johnson, que ha volar
Aula!. dislingida depeudenta
per a senyora
tre.
des d'El Cap (Sud Africa) a la dita
niel Departement de Hilbt;ritat
Diu que aque s t trae-tatue:1r suavit
capit. ' e set dies i set minuts, bade te Peremount, la qual, a >cauLltirla. 2
za el carie. loch [ira eis tr111.5C/e5 f atent a la récord de Bernard; 31. Paul
sa del seu tunitrimoni emb el
r:als i elisnrr,n les arrugues.
I3oncour, amb el primer stinisteri
eonegut eineinalografista seforma-st per ell; una locomotora alenyor Ramon Fernandez FrOSSillons pati ami) entrades: 35 repre- manya construida per olerir menys
entresoll en les següent' formes i con Ileda, cine exerreix all càrrec
sentacions, 42o les.; 25 representa- resistencia a l'aire, que ha recorreu. ic:oes
a la Wal'Iler Tiros i First Nagut el trajecte Berlin-Haniburg en
cions, 300 pres.; to representacions,
Printer. a 35 funciono: 25 de nit i
tional S. A, E., deixa el Hoc que
142 rninuts, etc., etc.
141) ptes.; 18 representacions, 22n.
no de tarda (dies ¡estires).
oc
ti pa v
SS.
Entrada i llotja per als ahonats:
Scgon. a 25 funciona: 25 de nit.
• • .•
33 representacions, 120 ptes.; 25 repreTercer, a ro funcions: to de tarda.
Quan s'estaven filiiinnt alguAnierice
es
donà a !Harlem)
do
Mes.;
lo
representacions,
sentacions,
Quart. a 18 funciono: 8 de nit (dines escenas de "Fantoinas“ en
4a Mes.; 18 representacions, 765o.
jous) i 10 festín.: tarda.
un gran Hotel, !oren adontedes Dietrich, Pli els acula comeneallores de despatx: d'onze a dos
Preta per rabonainent (incluint itnlotes les peacanaions possibles, ments. Pl tito' de "dona que les
compendia toles". Les múltiguares d'una, de quatre a vuit i d e dcu no solainent per a evitar quo
postos):
a onze vetlla
Llotges pisos primer, segon i tercer,
ningú no pogues interrompre el ples facetes . del, sen art, la seva
•
• •
a preus i condicions excepcionals.
treball, sind per tal de prevenir ductilitat extraordiuärni. per a
Llotja pati sense entrades: 35 repossibles ensurts ei to- u/presentar »ata. mena de paCal esperar que el nostre poble torpresentacions, 2.450 'ameres; 25 re- nará al Liceu i que sea cobert rabo- pava luid) el protagonista, lan
pers i expressar te( gesire
presentacions, 1.700 ptes.; no represenpoo franquil•litzador fine per als sentiments, Ii valgite pen seques!.
namene amb tot l'alany d'assistir a
tacions, 800 ',f eo ; /8 representacians, unes reprasentarions artístiques de que eslaven en el secret. Foren dieta!.
1.35o ptas.
Acluntment, no obstant, al
avisats tole els hostes de l'Hotel
ambició
primer ordre i amb
n••••••••
donar a la /lo g ra ciutat la categoria I tot servei dels diversos pi- Mol de "dona que les compen-,
Oompreu I propagueu el BLOC espiritual que es mereix i que ja
sos, pon', nitigú no pensà a dir din toles" s'ha afegil . e0M a
CONAVIA, Calendar' N'anona,
mee aun 1 expreeelu• el de *La
stet al personal de la.ciunn, la
ha estar reconeguda.
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ELS REIS MAGICS
ALS 'MAGATZEMS

EL BARATO
sin els mis pràctics
ELLS PORTEN EN GRAN ABUNDANCIA
CONFECCIONS
CALÇATS
TALLES DE VESTIT
CAMISES MOCADORS
CORBATES MITGES
EDREDONS FLASSADES
CATIFES JOCS DE TAULA
ROBA INTERIOR - PARAIGÜES
1 molts altres articles d'utilitat
VEGEU ELS SEUS APARADORS
Ea setmana entrant continuar is la venda de

TROSSOS
Venus Roi g a", pel qual di Je
)12Undial.mat coneguda.
se.
La vida balada, plena 'de

perilla, dele gangeters. apareix
Alaravelloiament en el film
"Hampa dorada", gràcies a la
&receló de Mervyn Le Rol.
Cal destacar d'entre els Datar,
prets Douglas Fairbancks Jun
nior i William Collier Junior,
seguidora d'una rara de bona
artistes.-n
El tftol anglès de la cinta és
"Little Caesar", i Glenda Far -,
rell té al seu cärrec el rol fe-,
xnenf.
Aquest titol es deu al grandlós èxit obtingut per Marlene
Dietrich en la seva darrera
creació titulada allí mateix, i
en la qual, allunyada per complet dele pariere vampirescs, en
club fin, ara l'hallen) admirat,
Marlene Juga un habilfssim i
burnd paper que ens porta des
de lee delfcies d'un fogar pläcid
encisador en la seva modestia,
fina a lee mtaimes tragèdies
d'un cor de mare ferit en la mes
sensible de les seves libres.
"La Venus Rossa" és una
producció Paramount. que molt
aviat admirarem a la nostra
Clutat.
• ••
Lee -activitats I professions
laye tenen assignada una missió
Mes serfosa 1 delicada són paradozalment les que mes es
presten a ésser vistes i tractades pel coetat cbmir que ofereixen totes les coses.
Alai, pe rezemple. la benerierita professió de bomber,
una de les mes berotques, atila
ii respectables, es de les que
ban proporcionat al cinema
Mes abundant material per a
films que tinguln el plausible
objecte de ter rlure.
Una tle les produccions mes
tuttntleament divertides 'dintre
'el genere. es la que presentarts
prbzirnament la Warner Broa
Flret National Filma S. A. E.,
Sota *el tftol de "Hala, bomberol", en la qual el g rarids i
popular actor Joe E. Brown
assolelz una 'de les seves caracteritzaclons mes personals
Sestacades de la seva brillant
herrara.
• • •

" El caser6n de laa sombras" pertany a la serie de superproduccions
de la Universal, de l'estil de "Frankenstein". Una enorme tempestat es
descarrega damunt una casa misterio«. Lee «cene, de mes terror en
I mlitäria mansió van a cärree de
Karlov, el portantveu dels èxits de
la Universal. Un altre gran cineasta,
barlea Laughton, que a América
pe redoblara els seas anteriors èxits

d'Anglaterra, aconsegueix encim>rar-se en escenes magistrals. Fa
Set arye que el cinema no havia
compte amb semblant exit: tot Es
sn , ,teri; euspensió d'inim; tempestat que sordeiza i destrueix arrabas•ane india vessant montanyoses;
cimbres amenaçadoree; viatgers que
M venta obligats a demanar asil,
seas la cua prohibida, a dures penes,
ceeeedelz; dita boniques i encantadores juanetes amb tres bornes Huitant emmudits davant de successos
famistice; un dement, ara sumís i
Oca, ja feas infernals cabrioles; el
surtnat i terrible Karlov que seinbriaga; tina familia impia; uns
more... La Univerral semhla Pres
Medre fer-se mestressa de les pani Unta pdblics, i ereiem que
«ti e. vies d'aconteguir-ho.
eee
Lentas Yoga( I Jack Mulhall
basen a llar cärrec la interpretació
**Vera la Ilum", film que Almira
ß eoneißer aviar. Loretta
IIMM6 ea "Vera la Ilum" allò que
Yollafla 4'411.4
111111~ :

acurada preaeztaci6 1 de la técnica
moderna.
Segons va confesar, no 11 recava
que los prechiament Jack Mu/hall
el galant que havia de donar realitat a les escenes d'amor que conté
la cinta... Es la sola vegada que la
xamosa artista no ha demanat que
Ii donin mea soul...
s

e.

Ha embarcat cap a América, on
va contractada per la Fox, la fan/osa estrella europea Lilian Hat ve)'.
La primera pellícula que filmarä
per a la dita marca sera "El coche
de Su Majestad". EI guió de la pellíenla està preparat, i sol,/ s'espera
l'arribada de la gentil actriu per a
començar a rodar aquesta nova producal& que hom crcu que cstarä
acabada i enllestida per a estrenar a
Espan a a finals de la present temporada,
• ••

L'assumpte de "Fantomas" es prestava cont pocs per a ésser portat a la
pantalla i ami es va fer, pena les disponibilitats del cinema, aleshores, no
permeteren presentar-la en tota la seva integritat. Es a dir, que la reahtzació fou incompleta, si val l'aprecia cid, defraudant en part als que, per
recordar les aventures del famós criminal o per hacer llega la novella de
Souvestre i Allain, van poder apreciar
millar els convencionalismes de que
patia el film, que co obstant obtingué
un gran bit, puix que, de totes maneres, era una demostració dintre el genere de pellicules paliciaques com Ilavors s'anomenaven.
Però heus ací que ara, amb els recursos que ofereix la técnica moderna,
valorats per la sonoritat, s'ha pogut
operar el miracle de donar vida al
celeberrim "Fantomas", presentant-lo
tal com era i com es comportava en
l'ambient de distinció en que operava.
La casa que ha escoma' aquesta
empresa i que la ha portat a tan feliç
terme ha estat Etablissements Brimberger -Richebe. de París, amb la collaboraci6 de Paul Fejos i P. Marlay,
coto a adaptador i director, respectiva somit, figurant en el repartiment artistes tan meritissims COM Jean Gahand. Tenia Fedor, Thomy Boudelle,
Anielka Elter, Georges Rigaud, Jean
Worms i Gaston Modot
La música de "Fant omas", que subratlla elocuentment els passatges més
sensacionals del film, es de R. W.
Heyrnann, un compositor de fama
mundial, especialitzat en la técnica
del cinema sonor.

ESCACS
BEICACS COMTAL CLUB
El dia 24, revetlla de Nadal, •
les onze de la nit, tIngui lloc a l'estatge de l'esmentat Club un Torneig
de partirles ràpides per a la tradicional Copa Nadal,
Mi prengueren part vint-i-sis ju-

gadors de les tres di s tintes categorice A, B i C. Després d'una divertida i aferrissada lluita conquerí la
copa el fort jugador Albert Gil, que
fou molt aplaudit.
Fini reate prop de les dues de la
matinada.
CLUB RUY-LOPEZ TIVOLI
Ha acabat el Campionat social
del grup A amb el resultat segitent:
Roca, 12 punts i mig.
Comes, 12.
Garcia, g i mig.

Solanes, 9.
Planes, 8 i mig.
Calduch, 8.
Font P., 7.
Pau, 7.
Viadé, 6.
Font C., 5 i einig.
Calvet, 5 i mig.
Fortuny, 5.
Ribes, 4.
Torner, 4.
Mitjana, 1 i mig.
Mayal, retirat.
Cal felicitar el campió, Manuel

Roca, per hacer renovat el tito], donant morara en tot moment d'una
seguretat en el seu joc que fa esperar d'ell grane actuacions futures.
La sorpresa del Torneig ha estat
l'actuaci6 del scnyor Solanes, en
aconseguir escalar el quart lloc, i tenint en compte que fa uns quanta
mesos jugava al grup C. Rebi la mes
coral enhorabona, alai corn també
teta el, altres participants.
CLUB D'ESCACS BARCELONA
La Penya Orangutä - composta
exclusivament de socia de l'esmentat Club - fa avinent que el dia 8
de gener tila la primera de les seves sortides anant a jugar amb el
Circol Badaloni d'Escacs.
El maoh serà a dotze taulers.
El president de la Penya ha rranifestat que els "orangutans" catan
fortament animats i que esperen assalir una victòria ressonant, tot i
comptant amb- l'handicap d'ésser el
match en terreny foraster.

CAMPIONAT
DE LA FEDERACIO BELGA
Def. Nimzowitch
Negres

Blanques
Soultambeieff
1. P 4 D
2. C 3 Al
3. P 3 CR

Varan

C 3 AR

P 3 CD
A2C

P3R
S4entbAla 2urCi xic millor... .4. P3CR

o be 4. P4A.

71~4,011,9W
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PD

A 2 12.
P 4A
O-O
7. C 3 A
8. PXPI , . .
Bona jugada, ,_ar obliga les negres a tancar al seu AD la "gran
6.

Diumenge, 1 de gener de 1933

g uan y seria molt dificil a causa dele

alfil* de distint color.
. . . .
P 4 CD
TR C
22. DXPC
. . . .
23. DXTI
Aquest sacrifici "imprevist", consideras com una mesura de desesperad?), Es correcte, puix que materialment la igualtat es ben palesa,
ensems que la posició és favorable
a les blanques.
CXC
C4A
TXT
T 1 Al')
28. P 3 C
29. T a D

TXD
TzR
TXT+

24.
25.
26.
27.

bisbe.
Quaranta Hores.-Avui: A la

DXP+
A2R
AXD
R2C
34. TX A+
Les blanques han aconseguit certa
superioritat, pera) la lluita és encara
molt Ilarga i difícil.
D 8R
35. C 2 D
D T
36. C a A
DXP
37. T 7 D
IDST
38. A 5 D
R3T
39. TXP+
D 5D
40. R 2 C
P 4 TD
41. A 4 A
psT
42. P 4 TI

tarda.
Bernia: A la mateixa església
i a le smateixes hores.

30. P 6 D
3t. P 7 DI
32. R i T
33. P 8 D : L

D6A
D 3 AR

PXP
TI
44. AXP! . . .
Les blanques no s'l an deixat se-

43.

C2

duir per l'embolicada continuaciá
44. R3T?l, puix que el guany Es
molt mes segur amb la del text.

P4C

A3C
D6A
D6R
DXP

45. PXP+
46. R 3 T
47. A 6 R

48. C 4 C
49. T s A
3o. C 5 R+
51. T 6 A+
52. T 5 A+
33. R 4 C
54 . C 3 A
T4A
56. T 6 A+
57 , T 7 A+
58. T 7 D

D S A
R3T
R4C
R3 T,
D 8 D+
D 5 T+
D8D
R2C
P, 3 C

P

4

T+

D8
C 2 D D 4 Al
L'única jugada, ja que si la D juga

59. R 4 A

DXA
D3D
C 4 .r
A3 A
AXC
C3A
C 4 R!

CXP
P4R
D4T
13 4 D
PXA

20. D 4 TD
. . . .
21. TR RI
Clavant el C; dolent fiara 21.
CXC?, car després de 21. DXC, el

EL MILLOR PRESENT
PER A CAP-D'ANY I REIS
Un lot de llibres ben

Comunió reparadora.-Avui:
a la Catedral Basilica,
Denla: Església dels Pares

Carmelites.
Con de Maria.--Avui: Visita
a la Mire de Den de la Meneé,
a la seca església, privilegiada,
o a la del Pi, privilegiada.
Demä: Visita a la Mere de
Deu dels Angels, a la seva esglésla.

Adoracid Nocturna. - Avtli:
Toro di, Banal Francesa d'Assis.
Dem?t: Toro de la More de
Dau dr In Mera,.
Vetlles en sufragi de les
ànimes del Pur g atori. - Aval:
Torn de In Santfesima Trinitat.
Demä: Torn de la Commernorarid d e ls Fidels Difunts,
EL SANT DEL PRELAT

Amb moho de celebrar avni
el senyor bisbe la seca festa
onomlistica. rebé ahir la visita
'de diverses corporacions, entitats 1 particular,. 1 af5n 'roles
les fellcItacions que es reben al
Palau Dlsbat
LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESIDALETA, el conte
¡ilustren en colors, que es late geh a de la mamada.

160 a totes les llibreries.

R3A; 62. C4R mat.
R3T
61. A 7 A+
D 8 A+
62. C 4 R
D TD+
63. RR
D R
64. R 6 R
65, T 4 D P 5 T
Les negros colon liquidar segures
d'aconseguir les taulcs, pecó no I:an
previst la jugada guanyadora 67.
C6D.
DXP
66. PXP
D 6 T+
67. C 6 D!

D 6 AD

68. R 6 A

R2T
69. C 5 A+
R T
70, A 6 R
71. R 7 A . . . .
No es pot jugar 71 R6C, a causa
de 61. DXT tenles.
D 2 A+
72. C 7 R
T S D+
74. A 5 A+

la 6 C
R2T
Abandonen
AYNE

SESTAL
CONIER9, 29 - Tocant al Born
Exposlció: Ccmerp, 2

Atracament
en un colmado
-L'ATRACADOR ES DETINGUT
Al carrer d'Aragó, cantonada a
luntaner, en un colmado propietat
de Salvador Candeles es presenta
un subjecte, el qua,, esgrimint un
ganivet, s'apodera d'una caixa de
xampany i fugi.
Fou perseguir i l'autor de la 505tracci6 cs fria pas amenaçant amb
el ganivet, peró a la fi pogué ésser
detingut.
Digné anomenar-se Gaspar Ruiz
Ibarra, de Guadalajara, acose ofici
i sense domicili.

HERN1ATS
Gnarin-vos co m aquests senyors
"Palma, 18 de diciembre de 1 932. Señor don C. A. BOER,
Palay°, 38, Barcelona. Muy señor mío: La presente sirve para manifestarles mi satisfacción por el buen resultado que
me han dado sus aparatos C. A.BOER, gracias a loa cuales
me he curado de ml hernia, habiendo cumplido sin interrupción mi dura labor del campo. Estará usted contento, como
le, estoy yo , el confirmarle que no se me ha re p roduoldo
la
hernia del lado izquierdo, de la cual me curé el ario 1925, también con sus acreditados a p aratos, a pcear de tener 65 años
de edad. Agradecido reconzien do su Método a los que padecen
de hernias. Disponga de su affmo. s. s., Antonio Moreno Ata
vares, calle de Femenías, 40, Palma de Mallorca."
"Pineda, 15 noviembre de 1 932. Sr. D. C. A. BOER, Especialista her p iario. Pelayo, 38, Barcelona , Muy Sr. mío: Tiene la
presente par ehi p ta darle las reraa expressivas gracias por la
curación de las hernlaa que sufría i que he alcanzado siguiendo su acreditado Método no teniendo ya necesidad de llevar

braguero. Por lo cual le autorizo a publicar mi testimonio de
curación alegrändome si con ello puedo servir a algunos
herniados. Quedo de Vd. muy agradecido y a. s. Joaquín Maresma. Géneros de punto, PINEDA
HERNIAT, el vostre cas no pot ésser més greu que el que
arriben de llegar; ni vacillett mes i tingueu cura de la costra
!tienta cara cal. Vlaileu l'eminent ortapadic at
BARCELONA, cada dia, al seu Gabinet Central 'del carrer
de Pelayo, ruin). 38, PRIMER PIS, davant el carrer de Balmes.
En collaborador 'del senyar p a pi- rebrà a:
Reus, dilluns 2 gener, Hotel Paris Continental.
Tarragona, dimarts 3 gener. Hotel Europa.
Figueres, diions 5 gener, Hotel París.
La Bisbal, divendres 6 gener, Hotel Salleras.
O frena, dissabte 7 gener, Hotel Comerç.
Manresa, allumenge 8 gener, Hotel Mundial,
Balaguer, dlssabte ti gener, Fonda Espanya.
Llelda,

dinmenge 1 5 gener. Hotel fluís.

l'alegria torna al seu ésser primitiv els
"Guillermins" deformats per l'odi.
lía estat publicat a la collecci6
"Obras Maestras de la Literatura Infantil". Edició corrent, 6 pessetes.
Ectici6 regal. 9 pessetes. - Editorial
Joy entut, S. A. - Provença, sot,Barcekna.

Publicacions rebudes
CrUica, número 163. Mad ri d. 25 de

dese:libre de 1932.

Nuevo Mundo, número 2024. Ma-

Notes bibliogràfiques
"SAHARA-NIGER", PER N. 1f.
RUBIO I TUDURI. - La publicació del "Sahara-Nligel", de N. M.
Rubió i Tuduri, demostra , una vegada mes, que a Catalunya, com a
tot arreu, hom pot aconseguir un èxit
literari a base d'escriure sobre temes
que desvetllin Pinteres del públic i de
saber-ne mantenir ratencib amb els
detall, o amb la mateixa g,ricia de la
prosa. En el cas de N. 31. Rubia i
Tudurf el tema és apassionant per el/
mateix. El desert, el Niger, tot, en fi,
el que fa referencia al Continent /legre, suscita avui la curiositat del
ccm Im proveo els iihns sobre
aquests ternes 1 els innombrables llibres documentals o malles que s'lii
caminen.
El de Nicolau Maria Rubió i Tu'

durí, contribució catalana a aquesta
materia, pot comper:r arnb els millors
que l'han tractada, tant pe:s Cts d'observació com per la gracia cstilistica
de l'autor. Es un llibre ben europea
inc si travessés la fronts.ra ens honoraria.
"TITIN PELUCH IN ", PER
J. SANCHEZ TENA. - 'Tilín Peluchin", que acabem de rebre, is una
lästäria infaatil dels tirus de "Alicia
en el raus de las Marabillas", però
concebuda i descabdellada amb la calor, la gräcia i 'entrernlaliadura meridismals. Es un come per restil dels
clässies cantes de fades, pm) ple de
l'esperit deis temps, que co tot dinamime i humor. No rreten "Titin Peluchin" ensenvar res, sinó distreure
força, ésser quelcom aixi com el prerni que s'ofereix als infants sh $60
bOlIS i aplicats, un rretni de sana amenitat.
Amb tot, una elevada lliçó moral
es desprist de les aventures de Titin Pehichin", i és ara/esta: que cal
essen 1turepids j audaces per combatre totes les bruixes "Astolfes", que
compliquen la vida inflant tl'edi els
¿sers fins a fer-los semblar nasastres (com ti pasma al "Gaidermito"
d'arptest conte), o sieuS que cal combatre el mal. rerä sense aptituds apocaliptiques. sind cent qui es Rima a 90
alegre i joliu esport, pida que llames

drid, 23 de desembre de 1932.
Kataliina Esterantisto, números 183t899. Barcelona, novembre-desembre
de 1932.
Catalunart a &agriera número 2.
Erusselles, desembre de 1932.
Chambre de Commerce Beige en
Estagne, número 85. Barcelona, cctubre-novembre-desembre de 1932.
Caseta. Munitipal de Bárrela/m.11Vmeros 42 43. Ba:celona, 24 3 31 d'octubre de 1932.
Mundo Grafito, número extraord:nari dedicat a Catalunya.
Ibérica, número 957. Barcelona, 35
de desernbre de 1932.
Butlletí de rilesociaci6 de Hereers
e: Detall de Barcelona, número 12.
Barcelona, desembre de 1932.
slmte g , portantveu de la Secció Excursionista del Grup del Circol CzOihc. Núm. 7. Barcelona, desernbre de
1932.

L' agricultura
D'INTERES ID EE ALS osara-

cuLTers
El Servei d'Arbtea Ezuiters
de la Generalitat de Catalunya,
desitjant facilitar i impulsar la
reforma de l'esporga de
vera a Catalutiya, iniciada amb
les seves campanyes de divulgació en aquelles comarque's
aquesta präctica Os més defiMena ha organitzat enguany
rollea ambulants d'esporgadors
degudament selerrionades1 con
trolades, d'acord amb les normes establertes pel mateix SerVPi segans lee raracterfstiques
de cada carlean l i de cada sistema d'esp o rga a reformar.
Les condicions de treball
d'aquestos eolles seran facililades ale interesside fine al dia
15 de gene!' vinent a l'esmentat
Servei (Urgen. 187).

TECNIC14 DEIS SERVE13
D'AGRICULTURA DE VAN
A MADRID
Per tal de conèixer l'organit•n••anMa.,n0•0•nn•.•

Ribot Cuatrecasas

MMIWIM101.1••n••n•••n•nn0n...........

AGENTS ADMINISTRATIUS

Fundació Bernat Metge
publica els millors autora de l'antiguitat

Per a adquieicions de lots a/ comptat i per
a subscripcions, informeu-vos a les Oficines
administratives
Via Laietana, 30 - 7 -- Barcelona

Catedral Basílica.
Hores d'exposició.-Avui. De
les vuit del matí a les sis de la

a qualsevol altra caseta, 61. ASA+,

.
..
continuació exacta; si, per
Ls4' .únickaXC

15.
16.
17.
18.
19.

Santa d'avui.-La Circumcisió del Senyor. Sant Odilon,
abat de Cluny; Santa Eutrosta
na ,verge, 1 Sant Concordi, pren
vete 1 marlir.
Sant sde detna. - E1 Santíssim
Nom de Jesús. Sant Macani
d'Alexandria, abat; Sant ¡oidor
d'Egipte, bisbe, i Sant Martiriä,

D 5C
D 3C
A4A

diagonal", si 8. CX P, 9. P4R+.
I' P
. . . .
T R?
g. D 3 CI
ro. C 5 R P 4 A
La pèrdua d'un peó no es pot evitar a causa de la tota amenaça de
les b:anques, ir. P4R.
AXP
11. PXP
A AR
12. C 3 D
C3A
i3. AŠC
excmple, 14. CX1) ; C5D/ guanyant,
i si 14. AXP?, CXA!!; 15. AxD,
Cs13; 16. DaA (si 16. D1D, CXC;
17. PXC, CXP+, recuperant la D
amb millor joc, i si 16. D4T, CXC;
r7.DXT, CXP+; 18. DXC, CXD

Vida
religiosa

Tel. 18504

La venda de citrrecs
municipals
DOS DETINGUTS MES
EN LLIBERTAT
Per haver dipositat la (tallo de
5.000 peesetes que li assenyaiä l'.Audiencia, ha estas alliberat provisionalment Tornas Trullols, un altre
els encartats en el sumari per la
venda de cärrecs municipals.
També ha estat resolt el recito
prsentat pel metge Juan Fernanden
Calan, per aquest mateix afer, e;
qual ha recobrat la llibertat provistonal sense fiança de cap mena.

B•444~•444444~4444

Envien *e no-

tes en eatalit2

Via Laietana, núm. 30, primer, G

Telèfon 10244

BARCELONA

DESITGEN ALS SEUS CLIENTS I. AMICS

UN FELIÇ, 1 PROSPER ANY NOU
1111.11111.•nn•nn•n•••••~11.0.1M041.....••••••• n

811111111111BBIIIMIZOBIEBBEIBIBBIBBIBBNI911•3211131

Evarist Rodriguez
AGENT DE NEGOCIS

BARCELONA -- Telèfon 34137
Desitja a la aeva nombrosa i distingida clientela
un feliç i pròsper Any Nou
Casanova,

29

bis --

1111131121BMAIBIAinaBIBBII•18,111•1111111111E1131111118

nació 1 tasca realitzada pela
Centres oficials 'de l'Estat espanvol dedicats a la cerealicuttata; 1 a l'olivicultura, i establir
una relació amb els técnica que
mes s'ha ndistingat en l'estudi
de les 'diles branques de la
Cianda Acerada, han sortit cap
n Madrid els senvors Josep Maria Soler 1 Coll i Francesa Xavier Riera, cape respeetitis dels
Pera-eis de Terra Comon i d'Arbree Fruitera de la Geraralitat
de Catalunya

L'EXPORTACIO DE FIltztlTE8
I LLEGUNIS A FRANÇA
La Junta reguladora de la
referida exportarla ens tomurica, per a raneixement dele peticianaris d'aularitzariora per
a exportar fruites, llegurns i
hartali5ses a la nació de reterancia. hacer rfectunt el reparfirnent corresponent a la primera desena de l'actual mes de
gener. val qual (mea poden
passar. a partir del dia 2. d^
nou a das quarta d'una. a ter
llturernent de les darles ronecenente a l'expedirla. i al serrüent
din rrhaver-ho eferluat. I rimi/cia presentada del taló del ferrnearril. si rezpediciA va per
via ferrada. la carta de port o
guía. Pi per carrelera i el ronrixement d'embarearnent en el
Vas d'efectuar-ho per mar. m4a
p l cengut del productor, Pie ocie'
aigain exnortadors comerciaals
sala facilitarä l'escrit relatin
l'autorització que li correapongués, la qual es trametrà
simultäniarnent a la Densa de

ama ida.
En el referent al raíais assignat per a la -dita desena a
m'esta provincia. és de 1'71/j'ea
18.560 quilos, i JIPI:M/113 13 0.9n0
quilna, havent pujat les peti(q uilo a 17.500 quilos i 375.938

quitas. respectivament

rird

T

op

. ANS
tli td

BITLLETS
Framesas: .rfeo per 1 3 0.
Maleaos .. 4065 pessetes.
6293 rer toa.
Begues: 34o5 per roo.
Suissos: 235*so per zoo.
Estats Units: 12.30 pessetes
Alemanya (Reichsmark): 2'91 ptes.
Austria (Schilling): 1'20 ressetes.
Txecoslovaquia: 3450 per roo.
Holandeses: 4'6o pessetes.
Suecia: 211 pessetes.
Noruega: r'95 pessetes.
DManiarca: a'oa pessetes
Finlandia, 14 p-r. roo.
Rumania, 6'so per loa
Bulgaria, 7 per :oo.
Turquia: a'io pessetes.
Portsguesos. o'36 pessetes.
Canadät loto pessetes.
Argentins: 2'50 pessetes
Uruguais: 3'75 pessetes.
Brasiters, o'6o pessetes.
Bolivians, r'55 pessetes.
Colombiano. 7 pessetes.
Peranst 16 rosetas.
Vent29Cla: i'20 pessetes.
Jaarnesos. 3*ec pesases_
Algerins: 47'1 3 per zoo.
Egipto: 40'75 pessetes.
Filipines: aao pessetes.

OR
Alfons: 235 rer 100.
Unces: 235 per 100.
4 i 2 duros: 235 per roa
t dura: 11'75 Mueles.
Isabel: 236 per reo.
Franca: 235 per 100.
Llitres: 59'25 pessetes.
Dòlars: 12'15 pessetes.
ebbA: 11'25 pessetes.
Mexica r.ou: 233 per ate.
Venezuela: 232 per Ice
Marcs: 289 per zoo.

▪
▪

LA PUBLICITAT

Diumen ge , 1 de gener de 1933

ESTADISTICA
EL PREU DE LES MATER1ES PR1MES
ALS MERCATS INTERNACIONALS
Continuem la informació de les
variacions ocorregudes en els preus
d'algunes matèries, fixats als mercats internacionals mis característi s. El periode que comentem avui
del
és el compres entre el dia 9i 23
:mis que sem.
Les xifres del gràfic es reiereixen
a la cotització del blat i el moresc,

12 14
50
40
blat30
20

en céntim de dólar per "bushel",
a Xicago; del cafè, sucre i cota, en
cèntims de dólar per !Hura angleßl,
a Nora York; del canteé, en pénics
per Iliaca anglesa. a Londres; i de
restany, coure, i0Ut i zenc, en !linees esterlines, per tona anglesa, a
Londres.
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ECONOMIA
L'atur forçós a

Espanya
per METRIOS

S'ha parlat tant d'atur forçós a casa nostra, sualt emprès tantee obres
per posar-hi remei, es presenta tan
sovint com ten fantasma espaventds,
que no h estrany que a l'estranger se'n
parli tan exageradament i s'utilitzi
com un argument contra la República,
fent veure que ha estat el canvi de
regim el -que ha originat una forte
crisi en el mercat del treball, atribuint-se un resultat funest a reforme;
i mesures que encara no lean pogut
exercir una poderosa influincia sobre
el nombre d'obrers en activitat.
Es evident que a Espanya existeix
atol dia un nombre important d'obrers
parats, perb ningú no iba preocupat
de saber exactarnent guante eón i
quants eren ele qui no treballaven
quan encara no es parlare d'atur. Ja
fa alguna anys que nosaltres demanàseto des d'aquestes planes que el GO.
vern es preccupés d'organitzar degudament una investigaeió estadística de
la situació del mercat treball que
ens portes a conèixer arnb precisi6,
no amb vaguetats, cona em troblvern
en cada moment No s'ha fet reo encara i *vol es parla a base d'estimaclon", l'exactitud de lee cnrala ningú
no ens garanteix. Es un fet curiós
que en aquestes destinacions figura
su/ conr.itgent molt mas elevat de parete en lu regiego agrícolas qua
les industrial,, i precisament l'atur
que interessa conejar:: 44 el dele cocha industrial", on pot produir-sa rIIpldament una contracció de la Produccid, cosa que no succeeix en l'agricultura. Les darreres collites han estat

bones, i no han baixat de manera
apreciable els preus dels principals
productes agricoles i ramadera. En
el camp hi ha =mente que es troba
molla gent parada; per?) això ha succelt sempre, perque l'activitat agrícola que determina el nombre d'obrers
necessaris i els salaris que seis pot
donar, °tercie, naturalment, fortes
variacions estacionals, amb una accentuada puja durant els meso; d'estiu i una baixa pronunciada a l'h i
-vern.
Pel que fa referencia a la indústria,
es evident que Iri ha crisi en les cons
truccions metälliques, en la siderúrgia
i en la nuneria, corn a retop, per& altres activitats. com per exemple. les
taxtils, a casa nostra, no ofereixen
baixa en els darrers anys, sin6 mes
aviat puja. A. Catalunya, per excmpie. no ene podem queixar i qualsevol
foraster que arriba de les grans capitals europees. tro l a a Barcelona una
activitat i un benestar econòmic excepeionals. en compareció al que ha
Vist ft l'estranger. Si no fos que tontita:en arribant nuclis d'immigrants
qua omplen els carrera i es dediquen a
la venda ambulant i s la mendicitat
ningú no gosara parlar de crisi en
arribar a Barcelona.
Caldrta fer l'estadística dele obrera
que treballen en les diferente inasteles, 1 saber els qui hi treballaven fa
un paren d'anys, per veure quina és
la importAncia del tan ponderat atur.
Es veritat que aixb es difícil i costéis, pera si els mateixo sfabricants es
comencessin de la importància que per

ANUNCIS MERCANTILS
SOCIETAT ESPANYOLA

a ells pot tenir coneixer el moviment
general del mercat de treball, podrir;
facilitar molt la tasca, omplint veridicament els qiiestionaris que sehe
trametessin.
En algunes regions espanyoles hi
ha gent sense feina, no porqué liagin
disminuit les activitats productives,
sinó porqué hi ha mis gent que abans,
no tan sols degut a l'augment natural de població, que poeta cada any
una llar« de nous treballadors, sinó
per la disminució de l'emigrad& que
constituia un fen6men natural. Cal
m'Inés dir que en el trieni 1922-24 la
diferència entre els qui sortiren d'Esllama i els qui hi entraren fou per
terme mig de prop de 42.000 persones
que se n'anaven a treballar cada any
a América o altres paises, mentre que
l'aray 193r n'entraren 41.000 111é5 dele
que sortiren, i en els cinc primers
meso! de Eany 1932 l'excés dels entrats fou de 16.5oo. Aquest fenómen,
degut a la crisi deis paises d'immie
gradé i a les restriccions imposades
a l'entrada d'aliens, pot portar cada
any mis de 80.000 persones de diferència en el mercat de trehall. la =feria de les quals són }tornes en edat
de produje, i que no es resignen a no
fer res. Caldria estudiar a fons aluest,
problema - i s'hauria de començar
per tenir dedos certes - per al nostre coneixement.
Del que diguin a l'estranger no hem
de capficar-nos musa, perqua ara si
que pel que respecta a Es panya, veuen
la palla en l'ull del ver i deixen de
veme la biga que els tapa la vista.
cobratnent amb cupons units
número 26 i següents, a la
Calla social, tots els dies feiners, de den a dotze del matf,
i mitjançant lliurament dels
titols arnortitzals, amb la factura que sels facilitará faran
efectiu el seu import.
El cupó número 23 venciment
1 de gener de 1933, últim deis
que secan salisfets als 11tols
amortitzats, serä pagador en la
forma acostumada.
Barcelona, 30 de desembre
do 1932.

•
NOTES D'IECONONIIA
virara

ELS INDEXS NOMBRES DEL
PROFESSOR IRVING FISHER
El report que sobre el desenvolupament de la conjuntura en l'economia
mundial estableix el professor Irving
Fisher, per la setmana finida el passat dia 23, Es el següent:

el 9 al 15 d'aquest mes s'llan rebut
per aquest port e5,8o6 bales de cotó,
d'aqueetes 11,610 americä, 5,249 jumel
i 2,947 indi.
El cotó Ilierat al consum durant el
mateix període classificat c0111 foe..
gueix:
Bales

MERCATS A L'ENGROS
La xifra-índex dels veas a Emigra:3s
213 Esta!, Units ha estat calculada en

59.6 contra 5n8 la darrera setmana.
La tendencia dels mercats a l'engròs
europeus ha estat feble durant aquesta
setmana. L'index dele preus a Veneren del doctor Scheibler, per Eranea, ha baixat de 70,8 a 70, 0 i el d'Alemanya de 66,8 a 66,3. L'índex dels
preus a Veneréis anglès ha baixat preced ent m e n t de 66,i a 65,s. La xiiralnden dels mera a Veneró' a Italia
ha estat fina/ per la Cambra de Comere de Milä, per la darrera setmana, en 60,9 (61,o).
MERCATS D'ACCIONS
La Mide) dels mercats internacionals d'accione ha estat poe uniforme
durant la setmana que exarninem. La
13orsa de Berlín fou particularment
fehle el nivell (le les cntitzacione ha
baixat de 8 per roo. Nora -York,
igualinent, bu estat poc sostingut
( - 3,8 per roda mentre que rinden
del mercat de París no acusa cap
modificació del nivel! de les cotitzacione i Londres assenyala una Ileugera alca de e.6 per neo. Lee xifres-ín.
dex han estat calculades com segueix:
Nova-York, 27,6 contra 27.7: Londres,
66,9 contra 66.5; Paris, sense canviar,
a 38.o i Berlin, 31,6 contra 34,4 precedentment.
MERCATS D'OBLIGACIONS
En els principal; mercats d'obligacions la tendencia feble de la Borsa
de Paris sobresurt sobre tot. Les cotitzacion3 han disminuit durant la setmana que revisem d'un 2,5 per roo.
D'altra banda, la tendencia de la Borsa de Nova-York ha restat absolutament cense canviar, com tambi Londres i Berlín lien quedat gairebé sense modificació al nivell de la setmana
anterior. Les xifres-index han estat
calculades com segueix e Nova-York,
83,o; Londres, 96.6 contra 97.7; Par ís, 97.9 contra 100,0, i Berlín, 82.4
contra 82,3 la setmana precedent.
(Totes !es xifres-index s'han establert sobre la base de Eany 1928= 500).

Americä
Jumel
Indi
Argentí
Di versos

5,694
728

814
327
138

Total . • . 7,755
L'estoc visible i invisible en es de
desembre, era. el següent:
Bates

Americà
Jume!
Indi
Argentf
Diversos

54.852
7,609
7.51/
1,284
418
ee••

Total . . • 71,674
El preu del Good afielline Texas
fou de ir2'52 pessetes el divendres. 9,
i seguí en r.217% alcista, per a arribar
el dijous, día 15, a is8 pessetes. En
els dita preus esté inclas l'impost del
Servei de Fitopatologia.
A aquesta preve cal afegir 5.30 pessetes per 50 quilos nets, impost del
Comité ;Industrial Cotoner.
Les vendes de caté filat en la setmana del 5 al 10 de desembre sumaren
672,82 0 quileS. El prornedi setmanal
de vendes en el primer semestre d'engtrany fou de 553,67 quilos.
LA PRODUCCIO AMERICANA .
AUTOMOBILS
Segon3 el "Wall 9/seet Journal",
la producció americana d'autombhils per a 1932 Será la mis feble ClUe s'ha
constatat des de 19[8, anys en que
s'elevà a 1370.686 estaco. Es preveu
per a 1932 una xifra de r.450.000 .
xe3 contra 2.472.000 en 593e, 3.150.500
en 1930 i 5.62/.000 en l'any 1929.
D'altra banda, pel que fa referen- cía a la producció americana d'automòbils per a 1933, el mateix diari estima que is prematur d'anunciar que
la producció del primer trimestre sigui superirr a la dal trimestre corres.
ponent de 1932. Pel centrara si hom
indica per la tendencia actual de Ice vendes is probable que a Principi a de
1933 les vendes siguin inferior§ a /0
de 5932

s'efectuará. d'acord amb res-.
oriptura d'emisald, per tot el
seu valor nominal de 500 pes'30
I
Es posa a coneixement dels
Beles cada una, prévia deducció
senyors tenedora d'Obligacions
deis impostos procedents, i tind'aquesta Societat, que en el drà lloo en aquesta clutat, a
25
sorteig celcbrat al domicili sopartir del dia 1 do mare vinent.
cial el dia 29 de l'actual mes
junt amb el pagament del cupó
de venciment en el dit dia. a les
de desembre, davant el notari
oficines de la Societat Antmtma
d'aqUest Illustre Collegl En Jo-,
gap Faura Bordes, han resultat
Arnús-Garf, Passeig de Gràcia,
EL COTO ENTRAT A LA PLAamortitzades les Obligado:u fle
número 9, on e8 facilitaran les
ÇA DE BARCELONA
.:aque,:t país Ud una la numerad() següent:
factures corresponents.
Corn e; • -era le>
Durant la setmana compresa entre
o
diverses corbes que publiquem, cor- alee en la cotització del sucre reBarcelona, 30 de desembre
duint les ofertes.
responents a altres tants matéríes,
TITOL8 D'UNA OBLIGA010
de 1 932.-El e eeretarl del Con-,
41881 "41890 51891 "51900 la sort ha designat per a la sev%
preus
la tendencia observada en els
CATALANA DE GAB I ELECEl mide registra algunes
seil d'Administració, 0t6 Hur,, 53160
amortitzaciá:
41951 ,,41960 53151
dels productes que estudiem, és !lenTRICITAT, 5. A.
El número del Mol oorrespon
mantenint-se, pese', a nivells
tado.
,,42260
53461
"53470
42251
gerament feble, mantenint quelcom que/cona restinguts. De 577 céntima
al de l'OblIgaol6
o
350 Bons
:15 posicions a qua es trobaven a
43471 " 43480 53641 " 53650
que es contracti el día 9, remunta
En el sortelg d'Obligacions d'aSOCIETAT ANODINIA CROO
(del núm. 1 al 30.000)
.arrees del mes de novernbre, que fin; a 6 03. que marca els die; 14
4.1071 • 44080 54041 • 54059
1201 a 1210 1291 a1300
questa Societat, verificat avui,
eeen forea :imitades. Es a dir, que i 17, quedant a 579 céntims el dia 23.
44951 ,, 44960 54471 " 54.180
1751 " 1760 1911 " 1920
la sort ha designat per a la
En el sortelg de 1.200 Ob11-4
130
12.461 a52.470
121 a
_ l'en7 mese manifestar-se la
r_xer--5
Aquest fil, malgrat de les influen55241 a 55250
2061
2068 2521 • 2530
seva amortització:
gacions
de
les
posades
en
circu12.651 " 12.660
rrazció que aiguns mesas enrera es
1.171 " 1.180
cies poc satisfactiaries que pesen da56011 ,, 56020
2571
2580 3191 • 3200
lació per aquesta Societat amb
53.991 • 14.000
;reveia per a alguns productes, 1 munt el seu preu, per una part les
1.851 " 1.860
56191 "56200
3351 " 3360 3841 " 3850
310 Obllgaclons, Sérle 13
data 31 do malg de 1930, verlfi,
encara que no es creu en una nova circumstäncies politiques i per altra.
54.441 " 14.450
I. 581 " 1.890
56481 "56490
4321 ' 4330 5111 " 5120
cal g ota la intervenció I fo del
boina, la manca de noresa obser15.381 • 55.390
:a reducció comprovada en lea fila3. 521 "3.530
58761 " 58770
340
5241
331 a
4991 a 5000
5230 5431 " 5440
vada en :es diverses colitzaclons, no turca, ha aconseguit manteuir-se a
notan t do la present, senyor
17.991 " 18.000
5.281 " 5.290
59171 "59180
591 •
600
5021
5030
fa esperar per als prime:e temps de posicions un tant estables, preveA .Lanz, han resultat
19.371 • 19.380
6.550
6.54 1
59961 "50970
T1TOLS
osuopoioN5
1551
1560
DE
6
5231
5240
r ans- 0. 11 comencem avui perspectives
ient-se 1:na reacció per poc que les
zata ele següenla tltols:
19.681 " 19.690
7.131 • 7.140
60161 "60770
1601 "1601
5270
gaire falagueres.
activitats enanufactureres donin mos6281 a 6285
19.691 " 19.700
n. • 68605587
8.791 " 8.80u
• 1830 5261
61351 "61360
1821
5280
5271
•
•
tees
de
normalitat,
con;
es d'espeSi ens fixem en la corba (rae de30241 a30250 30601
6286
20.371 " 20.380
6290
9.511 " 9.520
30810
62011 "62020
2131 • 2140
5590
5581
rar
veme
en
'any
quo
corpencern.
tallo le; variacions ccorregmles en
30871
30880 21021
31030
21.021 " 21.030
6661
613S
0 15,
6665
10.531 " 10.840
63011 "63020
5910
2651 "2660
5901
el preu del blat. velen/ que la tenEl ceutxa lea continuat la ten31511 • 3 1 520 31811
zt.190
6670
31820
21.181
6666
11.681 " 11.690
43151 "63460
3211
3220
6811
6/320
dencia es poc marcada, netant-se ,. deucia queleorn feble que es nota
31981
31990 32521
6851
6855
•
6171
32330
21.201 a21.210
63571 "63580
6980
3251 • 3260
6971
pera, una disposició mes aviat de des de primers de setembre. Acues32861 "32870 32871
24.641 • 24.650
6856
32880
6860
6172
4260
7581
7590
4251
feblesa; de 44875 Cèntims a qua es ta depressió is principalment influi450 bllgaclons, Serle F
32901 • 32910 33411
24.761 " =4.770
6961
6193
33420
6965
8541n 8550
cotitza el dia 9, baixa lentament fins da per l'augment cada cenada mis
"
6194
33591 • 33600 34131
25.161 ,.25.570
6970
6966
34140
8551 " 8560
861 a
870 14 14 1 a 1 4150
a 4323 cèntim;, que es fixä el día 23.
vi s ible de's estora disponibles, de,,26.420
34441
•
34450
26.411
8011
•
8015
6403
31551
31560
15670
15661
9571
"9580
1911
"
1920
Aquesta lleugera depressi.i que es gut a la reducció apreciada en el
35091 • 35100 35161
▪
6404
8016
8020
35170
26791 ,'26.800
17080
17071
9761
"
9770
3891
"
3900
nota en el Wat, malgrat de no te- consum i l'augment de producció.
27.521 ',27.530
35331
35340 35491
6475
8371
3375
•
35500
19740
9961 " 9170
4011 • 4020 19731
nir molla importancia', no deixa de
Creiern que mentre existeixi aquesta
27.551 .,27.560
35571 • 35580 35611
35620
6476
8376
8380
21520
mostrar una irregulariat si exami10091 • 10100
4391 " 4100 21511
desproperció que avui anotem, i que
300111 • 36070 36101
27.671 .,27.680
8471
8475
36110
nem els factor; que mis directament de no solucionar-se parta empenta
22070
10231 " 102i0
5281 " 5170 2206
25.071 " 28.080
36571
8176
36580 36671
•
6 44913
95
36680
81S0
poden tenir una certa influencia. Lea per a isser cada die mis notable,
24900
10721 - 10730
5281 " 5290 2.1891
25.571 ,,2888o
36721 •36730 35771
36780
collites properes, com ;a knut es- el cautxú el iornarent a veure a ni26830
10811 • 10820
5951 " 5960 26821
36801 "36810 36821
36830
ment en l'anterior ressenya, no mos- vells inferiors a 2 pinics, com es T1TOLS DE 10 OBLIGACIONS
27160
11111" 11120
6411 " 6420 27151
400 Bons
37481 • 37470 37481
27490
teen aspecte falaguer, per les cíe- cotitzava alguns 111e-:03 entera.
9191 a 9200 Til 01 n • 6620
30310
11611 "11620
7391 "7400 30301
37621
37630 38321
38330
(del núm. 30.001 al 70.000)
cumstäncies climatológiques poc fa•
30560
Malgrat de les mesures existente
9571
9580
6658
7941 " 7950 30551
38391 • 38400 38411
38.420
enrabies, registrarle; principalment a sobre la producció de r estany, que
32490
9641
9650
440 OblIgacions, Sèrie E
6665
10351 " 10360 32481
42.271 a 42.25)
38591 •38600 31141
a 30.740
30.731
l'Argentina: els estocs cada dia es
39150
fins a la data ca compleixen rigo32520
9711
9720
6672
(del núm. 1 al 32.300)
11921 • 11930 32511
31.225
"
35.230
vetten mes reduits, succeint-se gaire- rosarneut. releen afeblir Ileugera39731
•39760
39771
39780
43.701 4.3.970
33150
9820
9811
" 6682
1 2341 • 12350 331.1t
bé regularment les comandes del ment la seva cotització; de 15030
31.261 " 35.270
40651 "40660 40661
44. 1 3 14.140
10670
10 n 80
35070
10471
6748
100 10011 a 10020
91 a
14001 • 14010 35661
nostre continent, i tot i comprovar- lliures que fa COli12:1 el aia 9, baixa
33.351 " 33.390
44.24 1 "44.250
41561 • 41570 41631
41640
11140
68i4
80 (
11431
610 10061
10070
35711 35750
aquests fets, velen; afeblir un ar42111
42120 42341
46. 721 " 46.730
42350
a 54863 lliures el dia 23. atribuint-se
33
. 74 1 " 33.750
11560
6856
1060
10281 • 10290
11551
lost
36151 "36160
ticle tan necessari, trobant ron/ a aquesta depressió la reducció notada
42751 • 42760 42201
35.58! " 35.190
433 1 '• 48.340
43210
6801
11610
11601
10780
1690 10771
1 681
37031 "37010
n Unic raonament denuesta realitat
43211
48-761 " 48.770
43220 44061
44070
35.295 " 35.300
co cl consum, Mis -al punt de dir
11770
6877
11761
1 11070
1720
2151
2160 11061
37181 ,.37190
influencia
del
ritme
empré;
per
lee
51.631 " 51.640
41091 •441 00 44131
44140
3
6. 3 61 "36.370
que en algunes jornades, les opera11911 • 11920
6892
3581 • 3590 11711
40111 • 40120
meterles
primes
que
no
es
ven
quan
51.81/ " 51.820
44321 • 44230 44751
37.550
4
44760
1
"
37
.1
Ci0175 cremado a l s centres de con11790
11781
,.40670
4051
41060
40861
tocarä a la fi.
52.481 " 52.490
7
44781
35.16) " 38.470
44710 45151
45160
tractació a Londres, han estat noD'urda
°Bus:tacto
12230
"11100
4641
4650
12221
.41091
7/r/oLs
El moresc s'ha limitat a seguir mes verificades per especuladom.
53.25 1 " 53 .260!
45431
45.140 15451
39 .0 3 1 • 39.040
45160
13710
,,41660
5280
13701
5371
41651
Teto1 n."
am5 precisió les oscillacions del
54-1 81 " .54 . 4a0"I
45461 "45470 45471
Aixi és que. de modificar-se aques39 .821 " 39.830
45480
8680 14151 • 14460
6671
12001 " 42010
7301 a 731 9
12401 a 12410
Mar. de 23 cntims que es contracti
40.201 " 40.250
54. 5 21 • 54-53 0-1
45511 • 45520 45631
ta situació d'estacionament tan exa45610
• 7470 15341
/5350
"43130
'7461
13121
el dia 9, recula fins a 2123 céntims
40.25e "40.260
45671
gerada, l'esteny, probablement, tor45680 46631
55 .101 " 55.510
466/0
15620
"
43900
7540
15611
43891
7531
al darrer día que donen;.
El pagament del capital de
55.121 • 55.130
40.361 " 40.370
naré assolir els nivells regietrats a
47131 • 47140 47441
47450
•
19880
•
41070
7990
19671
7981
44061
El cale registra, en anuesta quin- m i tjans de novembre passat.
les Obligacions amorlilzades
56.601 " 56.610
41.661 " 41.670
47501 • 47510 47511
47520
19780
8330 19771
4510/ ".13200
8341
ama que comentem, periOdiques os0 r " 56.810
56.8
41.901 • 45.9 10
47601 • 47610 47121
El coure ha registrat en aquesta
47630
19820
9880 19611
46121 "46130
cllacione, de relativa importäncia;
9871
quinzena tend j acia mis aviat S03.
47681 • 47690 47751
57.351 a57.560
47760
"49680
a:20790
41871
per?) a uesta irregularitat compro20781
tinguda; el dia 9 «A/12a a 2920 Iliu- acuesta minva en el preu d'aquest
47951 "47960 48081
57.921 .,57.930
48090
20921 " 20930
rada en els preus d'aquest anide,
metal), davant el fracàs de la Con00.381 • 60.390
res, fixant-se a 2854 el dia 23; s'ha
18211 " 48250 49141
19150
;obeeix principahnent a la influencia
En
conseqütmein,
Mire
pos21931
"
21960
celebració
ferencia del Come, de la
tenir en compte, pena, que aqueeis
60.531 " 60.540
49211 " 49250 19351
49360
' que tenen sobre aquella les posicions
aeldore podran percebre l'im22281 • 22290
de la qual es tenien falagueres eslimits a que es mantenen darrera60.691 • 60.700
49.1.71 • 495.10 49721
49720
especulafives, que s'aprofiten de les
Ohligarions
22730
22721
"
de
les
diles
port
perances.
Es
parla,
perb,
d'un
nou
ment es .troben per sota deis canvis
64.141 " 64.130
19791 " 49800 50021
50030
anormalitats existents al primer país
21311 "21350
amortitzades i el dela nipona
anotats als primera dies d'aquest projecte, essent la principal carac64.561 ▪ 64.570
50181 • 50190 50371
50380
productor, anormalitats que tant es
25131 25140
vençuts, a partir del dia 2 de
terística la ceseació completa de la 50811 " 50820
64.881 • 64.890
50921
50030
comproven en la irregularitat de les
26311 • 26320
gener vInent, a les oficines
No is est7anv que es manifestl producció en un període mis o menys 51361 • 51370 51731 "51740
66.01i " 66.020
remeses, roen en les mesures que es
la Banca Arntla (Pina de Ca26351 • 26360
llarg, segons les necessitats. Veurem
66.161 "66.170
51971
"
51980
52141
"
52150
prengueren per a controlar la prodies
si acuesta idea pren cos, que en cas
27701 " 27710
talunya, núm. 22), Iota els
66.6s ,,66.660
52.121 • 52430 52761 • 52770
ducció i destrucció mensual d'una
de no realitzar-se, assistirem a una
37791 "27800
feiners.
68.021 ,. &aojo
53001
quarditat finada. ES d'esperar que
53010 53201 • 53210
guerra
de
preus,
que
sens
dubte
serä
que
en
efertuar
28221
"
28230
S'advertelx
COL.LABORACIÓ
68.031 " 68.040
per poc que es normalitzi la situació
53561 "53570 53591 • 53600
moeiu per a comprovar una ova
28611 " 28620
el pagament de les diles Obli68.6e1 " 68.620
del Brasil, és probable que veurem
53601 • 53810 53901 • 53910
davallada.
dels
cu29230
29221
"
amortitzades
1
gaelonti
una millora en el preu d'aquest proa
69.311 ,, 6320
51031 • 54040 54241 " 54250
No podent alondra degudai
El plom ha presentat en els darpone
vençuts,
es
dedulr/i
el
que
ducte,
51601 • 51610 5470 1 " 54710
rers quinze dies, tendencia sostinOblIgeolons, titele E
corraspongut .per tes contribument
negoci
de
represen430
ei
440 tono
E l sucre presenta poca variació co
54831 "54810 55221 • 55230
guda, mantenint-se al voltant d'onze
(del núm. 32.301 al 84.000)
done 1 impostos ordinaria I
!aduna organitzat, m'ente-4
:ti
els darrers dies, notant-se, per. quellliures i quart, notant-se en aquest 56051 " 56060 58211 " 58220
(del núm. 70.001 al 110.000)
extraordinaria
vígents.
reesa entrar en retad() amb
eme, de tendencia feble, continuant
metall una cera normalitat entre la
56271 " 56280 56311 • 58340
Barcelona, 91 de desembre
32520 45431 a 45440
a
92511
la m a rxa de depressió que es ve
8z.33t a 81.340
producció i el consum, que . el fan
56521 • 56539 56761 • 56770
70.461 a70.470
Persona técnica en la mee
93311 "33320 46281 • 48290 de 1932.
82.341 " 82.35o
comprovant. El día 9 es cotitzi a
sostenir ala nivells que anotem..
511771 " 56780 57101 • 57110
. 33 1 " 70.540
70
tallúrgia, que dispOsi d'un
40501 • 48510
94231
"34240
0. 72 e en t ims, situant-se a o'66 el dia
El match' es comprova en el zenc, •
73.681
70.690
84.1 7 1 " 84180
58211 " 58220 58331
• 58940
reduit capital, assegurant
94701 • 34710 41371 • 47380
23. Es p robable, però, que l'esdeveque osciHa a l'entorn de 1530 lliu- •
84.601 " 114.610
58781 • 58790 58991
• 59000
70.741
70.750
CATALANA DE 0A8 I ELLO,
50081
'•50070
95161
•
35170
nn
exce•ent esdevenidor.
nidor d'aquest colonial sigui quelres, havent-se registrat als darrers "
50311 " 59320 59531
" 59540
85 .941 " 85.950
75.891
71.900
TRICITAT, 8. A.
93421 • 33430 50901 • 50910
com favorable, per la reducció de
dies un augment en el consum, la
Escriure: E. M. IL 86.371 " 86.380
59661 " 59870 semi • 59910
71.971 • 71.980
51111
"
51120
38011
"38020
vendes que es nota de Cuba, seguint
qual cansa fa suposar en una pos86.891 " 86.400
7134 1 " 72.330
En el sorteig de Bons d'aEls tenedors deis nota amorit38771 "38780 5134/ • 51350
el Pla Chadbourne, i la poca decisió
tibie mil/ora de cotitzadá.
8p6o5 • 8e6io
70.70t » 72.710
zats hauran de presentar -1o8 al
41681 • 41600 51571 " 5 1580 quesla Societat, verificat avli n
;j'adora de Java, procurant els pro
.1, O,
DE

16-
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90-39 1 " 90400
73.151 " 73.160
90.881 " 93.890
76.13 1 " 76.140
9 1. 981 " 91.990
76 . 5 0 1
76-310
95.33 1 • 95.340
77-33 1 " 77-340
95 . 581 " 95.590
77-39 1 " 77-400
95.75 1 " 95.760
39901 " 79.910
90. 54 1 " 0.530
• 97-541 a 97.550
99-091 99.100
aor.681 " 101.690
102.011 " 102.020
73.05 1 " 73.060

102.561 " 102.570
103.551 " 103.560
103.591 " 103.600
104.821 " 104.830
104.851 " 104.860

390 Bons

.

112.121 " 112.130
112.401 " 112.410
113.541 " 115.550
1 1 3.951 " 113.950
114.521 " 1 1 4..530
117.161 " 117.170
120.721 " 120.730
12 1 .831 " 120.840
122.031 " 122.040
122.351 " 122,70

122.601 a 122.010
123 .951 " 123.900
124.701 " 124.710
125.011 " 125.620
125.811 " 125.820

1 25.841 " 125.850
127.931 " 127.940
128.061 " 128.070
129.391 " 129.4 00
129-94 1 " 129-950
131.571 " 131.530
1 3394 1 " 133-930
134.2.1
134.270
134.601 a 134.610
136.051 " 136.060
1 3749 1 " 137-500
440.281 " 140.290
141.261 " 141.270
142.681 " 142.690
142.971 " 142.980
145.151 " 145.160
145.301 " 145.310
146.471 " 146480
1 47-09 1 " 147.100
149.591 " 149.600
1 49-97 1 "149.980

180 Bons
(del núm. 150.001 al 170.000)
150.271 a 1 56.280
" 156.690

1 36.631

159.501 a 159.510
76 1 .751 " 161.760

159.081 " 159.090
161.951 " 161.970
139.221 " 159.23 0
162.411 " 162.420
163.961 " 193.970
1 39.371 " 159 330
1 59-14 1 " 1 59-450164.201 " 164.210
164.391 " 164.900
166.571 " t66.380
167.391 " 197.400
167.791 " 167.800
169.501 " 169.510
ifraear, " 165.910
80 Bons
(del núm. 170.001 al

Fono
Extra local
Corrent local
Extra Castella
Gorrean Camelas
Angla segnias ‚Neme
Ite010 secano Melle

80 a 85
67 a at 1 /e
64 a II 1 /4
40 1/0 a 67
69 5 CA
ti
03
62 1 05

lomeen 1
+ 05 , 1 0 i
eme«
Tercera&

(del núm. 11 0.001 al 150.000)
110.641 " 110.650
110.731 " 110-740

FARINES

DESPULLES

105.281 " 105.290
107.081 " 107.090
108.431 " 108.40
109.151 " 109.160
109.521 " 109.530

110.271 a 110.280

Urgell
Pertc nlei 1 Celare«
(Breo, en penosa ele OSO tunee
tense 4a* doman* vard 011110.)
Patols 444r, ß. e. ... 105 a 110
blentles Salamaiset ...
115 0 158
Usen,'
.... 00 a 100
1014118 ea muele. el. 1 50 pule/
earounl Carro 8ate010U)

180000)

171.971 a 121.980
173.901 a 175.010
172.31( " 172 350
176.721 " 176.730
172.951 " 172.950
177.071 " 177.050
178.811 a 178.820
179.111 " 179.120

90 a 28
21 a 23
18 1/2 a le
15 a 10
14 1/2 a 15
(arel» en memela, en, 60 qullet ama
ebe d1mant carro eaTC4310311 I
eanu: / prima)
...
15 I/O a 10
15 5 15 I/O
Seannet.
12 litt a II
..•
OCIO
,Preuß en ralt Iß quertera be 70 narre
giman; carro febrIell

ARRJA
1) a 70
61 u 69
1,0 a r2
62 u 63
es a 66
44 a 45
09 0 81

s . trono claase.

i• 01 1 ele
Penflue
'Troncal
sarna' d'arr04..

MORESC ORDI 1 CIVADA
Mome e Audamsta
/unr . ese Fleta
3101 ese 1 » gel! I coM
Ora: Urgell I ruma 'c . ß
Cholla Eilremadm a ...
Charla roja ....
Escalola p als •••

11 1.2
39 1,'I e 34
32 a 32 1/2
56 a 58

LLEGUMS
aaves mano/mes s. e.

02 • 75

AMI.
Carel Extern
Faene Mal/oree lotee

23 a 53 172

&at
aula
Ceceo andalUsla borre
Veees estruo ge?... ...
erps pala
Erp2 estrangeres .....

49 a 50
be e 52 a/2
48 a 18 1/4
11 1 / 1 a 42
41 a II I/O
40 a 10 1/9

Fases atobreast
ravons esuanaers e e.
e

.:IGRÜNS
60 a 65
Sarriamesen§ blusa
155 a 190
eallc
6461100111 $16091 elan 110 a 170
100 a lot
Andalus', 4 le 40
65 a 56
•
411/50
62/64 ......
75 a 78
•
64/15 ,..
67 a 158
a os
Isie0
60 a /5
•
40/68
Peinas
at) a 09
(Creu, CO beseetes ele uno oudot
amb sic dununs cuto Barcelona)

ALTRES GENERES

LA CRISI DE L'OR

DE LA TROBALLA D'ARMES, BOMBES

La manea de stock monetari

I EXPLOSIUS I EL COMPLOT ANARCO

Segons ja hein observat co l'article anterior. les causes que precipitaren la crisi mundial són sena.
blants a les que produiren les nombroses crisis que registra la 'listada. De no haver-lli alees factors,
la crisi hauria dttrat tata con/ hagués
trigat a restablir-se la confiança
da•pres de les catastrofes de Nova
York j Londres de 1929. Així
ria cstat si la situada/ monetaria
de! inön llagues estat tan sana com
abano de la guerra; pera en aquesta
crisi Iti ha hagat dos factors principals, la influancia deis quals no
s'havia fat sentir mai tant com ara,
i que justifiquen el titol general d'aquests articles. Aquesta dos factors
san:
Primer: Vcscassedat d'or, és a
d'aquest meta! l que es l'única
mesura de valor que hom s'entesta
a reccnei:;er. Quan
deixa
d'ésser l'or existia en
quantitats suficieats i estala a bastament distribuit per a finançar el
comerç mundial. Des d'aleshores,
especialment co els darrers vint
anys. el contera del ntem ha augmentar en proporció mea maior que
la producció d'or. qua al contrata,
1:a minvat, i a mesera que cl comerç /la anat augmentant, la tun.
ció de roa cont a única mesura de
valor i miaja d'intercanvi comercial
internacional, sla anat fent cada
dia Inés dificil, fins que avui es
preve', la impossibilitat de continuar volent mesurar hectólitres amb
una mesura d'un lare. Darles? Prou!
El promedi de la producció anual
d'os en cl doce/mi de 1908 a 1917 inclosos fou de 21.900.000 unces; la
del periode de 1918 a 1929 inclosos
ton de 18.100.010 unces; tres !Taima,
vuit-centes mil unces menys cada

r 3 -.......
Nerra C.A91•110 .
Negra Ma:arcra nora

54
u 1P
a 43
a

DE BARCELONA
LA NIT DE CAP-D'ANY

lt

E,1e5a nora
a 31
Mallorca nova
a 04
daeus ea ralo els 4 0 511105 tense ate
43311 M Careo Barcelona',
Palpa remoler/1 vals
29 • 91
7:1:11,) Os 10 0.0
30 e 40
Ferina de 111nae&
36 • 87
5 e5 eu pesseleb ele 100 qunas
ama ele namuat caree Barcelona)
6111113 prIMera
9a91/2
A.Lls següna
S a S 1/1
ratla 0102ell
3 • 3 I/O
1, 1C13 curta
4 a 4 1/2
uamunt carro Barcelona)

ARRIBADES
A. - 4
O a y bist.
1 d'u, di 5 1 de reos.

9.

Pa 1 :vara.
vavons: 19 de hiel,
3 de ruina 1 6 arce ,il.

189 701 a 180.710
186.011 1186.020
184.871 " 184.880
1 137.321 " 137.830
188.771 a 188.730
189.491 " 189.500
189.94z " 189.950

Ami) lili eel plujú5 Sibil acciunarlat l'any
ha fet la
entrada l'an y nüu. Mal
grill, que la nil huinlda no convidava gaire. lea Ramblas alai/
vist fotam concorregudes 1 les
aaies d'espectacles s'han olaplert de gom a gota. En alga11 05. Cl) tocar Ics dotze de la nil.
s'lla obsequiat la concurrancia
amb els graos de vaim tradieio»ata.
Aquesta cerimònia siso celebrat lambe en cafés, bars i altres lloes d'esbargiment, en els
anal/ Pi s'ha Mural de
I. dr a la jaia da nora tradicioLal. ona suggereix lanl es espeJn llreS.

nores estranzeres
Parlo ¡toma,
aeataa a.,_
85311

"REVEILLON"

332971

Els posseblors dels Bolis
arar/rail zats en acates/ aarleig
podran percebre el sen import
i el dels cupons a- a nauls. a partir del dia 1 de febrer vineut. a
lo SerirInt Animirna ArnlísGari (Passeig de nräcia . 7 n 1.¡111PI Y, 9`• i al Sindioal de Dannerrs de Barcel a aa ( Correr dr
Fivaller. nain. 38, pritU. lols
els dies reinare.
S .:u/va/lela que en efectuar PI
pa g ament deis dilo Bons airmrlitzats i dais runons vallents.
riA dl/i111 el que can:asno/ y/a:ti pels
impaslas ordinaris i ex/ raordinaris vigents.
B n we n lona, 31 de • draraahao
ale 1933.

MERCAT DE LLOTJA
Acaaa la setmaaa ata!) bastant
pena atril/ transaccions de poca importancia.
FI I a t 5 . - Sense variació, ja que
l'actitud sor deci1id3 d'aquasts e a/iraradars fa impossible tata intervenria
vanedoa a: per aquest mafia. les <me rafina fraer. ahir de les que '10 poden,
rcrel=tnr.
Mnrese. - M'entre la creeraa
F • neral era oue aquest pa nn si-dri-

l-fa cap (lavanda d'impo atancia, lacra
tatanne una reaccia en el mea actual
‹le Al a 4150 pesetas damunt rorro
mal l i que mas aviar un sastea¡maat
faria el res, ens h asarraaa: a falo
nun per una disposici6 augmratart els
drets aranzelaris en o'so ms=etes nr.
aagi daaat moral neme6 e! proa 5M(111 !'enfilas ron a le s 42'5'0 1 amh PO'
o lailitat de 43 pessetes aan(licians indicadas.
Aquesta nova ba estar ea;rcln" rl
tema darant tata l a seas ai inon tanl
els comprarlors s'lian mastrat ratrats
i cense valer adquirir res. de morrena
Es de (1eari ze nana s ! anea/ atar 9110
sol s pot peraua icar la tamalada.
Els altrcs gaoteres, rama variacia.
per ara.

CEREA1S
BLAT
Marta *leona elarese
"e gßrra sernos rime
reselle seperg1f
Eßstelle correos
Mama
16111.0014(16111 Mine
Mamadora Carrtlai

47 a 49
18

46 5

44 t; 1 47
46
a 46
a 44

a 48

2490 10300
ei92
1 " 1 35175
11113
4nAti
11' 2 "1 4122 1
20920

Silban:arca

tala
arara
12 17

Prty.,,1

4151

A

345n
7,42'

1110 Janeiro
7•101111,141o0

1005!
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any, que cn dotze anys representen
en déficit de 4 3.600.000 unces en la
produ z ció. Aquesta baixa en la producció ja és prou significativa i
alarmant, pena hont preveu encara
un descens més marcat a mesura
que - van esgotant les mines de
Sud Africa. Per a posar la producció d'or al nivell de les creixents
necessitats del finançament de les
activitats humanes fóra necessari,
no ro tuenys, la descoberta de novas ronques auríferes, amb una potencia productiva d'un 20 % de la
producció mundial present. Per ara
no se tila descobert cap ni es va
en carni de descobrir-ne cap que
tingui Ii un den per cent d'aquesta
potencia productiva. Mes dadas: El
valor total del contera mundial en
19 . 1 fou de 37.80 0 Iniiions de dólars;
en 1927 fou de 62.800 milions (xitres de la International Statistical
Ycar Brok de ;a Lliga de Nacions,
1923); augment, 66 5a. Ara be: segons en "Statesman's Year Book",
l'existència d'or en moneda o arnonedable en les reserves bancarias
del món. en l'any 1913, pujava a
9.720.000.000 dòlars, i en l'any 1928.
a 11.664.000.000 dòlars. Augment,
20 Es a dir, que el contera mundial ha augmentat proporcionalment
Oil 44 % més que no pas l'existancia d'stock monetari, co que vol dir
que per a tenir avui un camera tan
bcn finançat com en l'any 1913 caldria un augment de l'stock monetari
per valor de 4.500.000.000 de dòlars.
El segon factor en qüestió és la
mala distribució de l' y a puix que
sols als Estats Units i a França hi
ha atresorades, o millar dit, inutilitzades, /es tres quartes parts de l'or
mundial disponible. La quantitat
relativament patita d'or disponible

Darrera hora

GARROPES
Merl a

Per M.

70 Bons
(del núm. 180.:3C1 al 1r.10.030)

1111 • oso
lis a ato

Momee Callar/erra ..„
tb.Inba

DE L'HOTEL ORIENT
A la naatra calla I ls agafat
ni una torea de tradieid la festa
Cap-D'Any que organilza
Críen!.
cada final d'any
sal() ole restes
Allir lt /a
de lllntel ()Mea a el "reveillon"
cue hi tingn lloe superä. si
i 'Pf 0,5 p r. / dir , la fesla d'all res
altas 9111 erior.
El saló s'eran/en?' de gom
gom dr diafingida coneurrenria

101fflaWS....

abans de les den, hora en qua
comen ,: ala resta. A les dolze,
l'orquestra feu 5011111' el "gong",
i a les fosques es realitzä el
traspàs de l'any; en aque5ts
motnents la festa aconseguf el
son tnäxito esplendor.
Despn5s d'aquesta hora hom
nrganit Zis Un Hui'. hall. que durä fins ben entrada la matina da.
Unintimement es lloà el gust
i l'encert amb que l'Empresa
de Orient loa organitzat
el sen consueludinari "revedl 1010".

ri

Crèdit hord d E51)3ilei

El'raTEAT OFICI 01. G'SaVaaaNAta. `, PER L'ESTAT

EPAISe...10 AR413 LOTS
‚',l'T(515(T'f ',III 1 1 1.9 1.1 El UE1, 2' , DE laUr0191%F. DI:

1902

liteUR PVIO

1)
25.000 CEDLILE8 DE CREDIT LOCAL 5 1 2 PER 100
11 n 47,i ni a 11 psr 55 per lillO, p e r iurlelgS
einarutairacs el, 10 la
Semeatral, que 5r.ire0e.i . , mi 1,12y do 10'1::
irn.th.;1,,,,,, 5 1' 1,1 :le y . flu• el eru runIplel reembOrsl.5900,5r,
lets, compre ron: esspecticament:
H,II1,
d'A
ßzeurnmeeme ......r.-..encurrereumeamommem•
0019TE1(1 617 01.141/
1 C61vla ratroboraada par lates.
2

"

4

ft

10

50.000
5.000
2.0 O 0
1.000

eCIRTE10 oz EESEMBRE
1 Cbaula reemborsada per Ptss.
.
.
re

2

4

. .

20.000
e, 0011
2.000
1.0 O O

que hi 1.a al món es pot acaparar
tan facihnent, que ha estar sttficient
el pagament d'unes guantes anualitats deis deutes de guerra, el basta
ment d'unas barrares duancres i una
contracció deis crèdits, per a originar un corrent d'or en una sola direacia( que ha paralitzat el ritme comercial del inón temer. Quan,
abans de la guerra (i ädlluc des(Ires), Anglaterra tenia el control
del pateó or, aqttest metall eslava
ben distribuir per maja dels grans
préstecs que aquell pais feia a tot
el món. Anglaterra no atrasara ni
volgué acaparar mai ion, 9crqué els
anglesos fan complir al dinar la
seca fundó estimuladora del contera,
bo i fent-lo circular; per a ello el
dinar no es una finalitat a acotaseguir, és més acial un maja per a progressar 1 viure bé. En canvi, els
Estats Units i França, que han fingid mitjans d'embutxacar tres quarfas parts de l'element de vida del
contera mundial, semblen tenir com
a únic objectiu l'obtenció d'or; no
el distribueixen i fan sofrir el món
sencer, mentre pateixen ells mateiasa com aquells /irisen que, després
de morts de fan, sels trolaa farcits
de dinero. San, donas, péssirns controladors del parró or, i aquest sistema, del bon funcionament del qual
tot n 1 món depara controlat Per
aquests paisos, s'esdevé una farsa i
adlitni una befa de l'intellecte huata,
que rara cómica si no fas tan tràgica.
El parró or ha fracassat per dos
costats; res que no sigui la descabella de la pedra filosofal el pot
fer tornar a funcionar be; per tant,
ha de desaparèixer o modificar-se
radicalment.
PERE RIMBLAS

L'aparició de "Plançons"
La próxima revista de la ja y analia "Planaons" sortira, segons cas
diuen, a mitjans de &enea Es pub:jura trimestralment eas clics in,
zo i 30 dc cada mes, en un format
de 19 per 25. Constará, de 16 pagines d'un papar fabricar especialment
per la casa Torres Domenech, i aniri profusa/11cm ;Ilustrada amb dibu j aos i gravats. La coberta, a dos
coloro, publicara tarnbe gravat s , dibu j aos de bon humor, historietas i
concursos amb premio en metallic
als quals podran prcadre part tots
cls nois i noies de Catalunya que
adquireixin la revista dcs del primer número.
El preu, per número, sera de
025 cantims.

DESPRES DE LA MORT DE
PERE ALDAVE:tT

Agraïment
Hern reaat !a carta 'agüen::
"En la imposaibilitat Je poder cota
respondre partieularinent les nombrases Ilatres de condol que bern rebut
0:119 matiu del tratas del l'ostra volgut pare - q. a. c. 5, - ti, preguem
(me, des de les planes del Mari que
tan dipnament dirigiu. vulgueu fer
públic el 110,tre reC ,›Ileixemc111 a totes las persones i entitats que (lis hart
acompanyat en el castre dolor.
Amb la nostra gratitud, rabea el testimoniar:4r de la nostra afectuosa considerada."
Signan
ADRIANA ALDAVERT
SARA ALDAVERT

Lyceum Club de Barcelona

.L2r:c de

Diumenge. t de gener de 1933

Diraecres viaent. dia 1- a las eis
(le la ta-da, tindra Ilac la inauzuracia,
dr l vou estatze de Lyceurn
Club ae Barcelona. A lacte de 13
inaugurarla seran invitadas les primeras autoritats de Catainnya, la
a rentsa, ha sachas, literats i artistas,
co nue fa preveurr sino soleanne sessia ea el arimer cata d'aquest cafrz
que les nastres delios instaarcit
Feta la inauguree:0 aindran lloc ala
rant e 11113 rle ganar cis actas que detall101:
D'a 19 de ganen - Cnnferatria
a carreta de! clort .u- jume Aaattader.
cabra "La intarveació de la dona en
la nalitica".
Dia 1.1 ale gerer. - Cnncert 3 (arrea de la cantatria senyoreta Erancasca Gibert i senyoreta Istaria Carratala.
Dia 17 <le ganar.- &M 'el-elida
a carra...1. Lluís Nicolau d'Olwer,
a arlant sobre "Orient".
Dia 2o.-- Te-lectura a (arrea de
pnetesa Clame/vana Ata

I J. Cundas
SASTRE
Hi trobareu sempre
les novetats de la
temporada
Sant Pau, 10-E

SINDICALISTA
LA PROPAGANDA ANARQUISTA A LES CASERNES
Un collega dio que d'uns quants
dies ençà, a les casernas de Barcelona, s'observa per part de caps
oficials una espacial vigilancia.
Una persona, que pel seu cauce
esta ben assabentada, dona les explicacions segiients:
-Ja fa unes guantes setmanes
que, d'una manera clandestina i
burlant la vigilncia de caps i oficials,
entren a les casernas de Barcelona
fans anarquistas, de tons violentissims, excitant els soldats a la desobediancia i a quelcom pitjor.
Au-ab motiu dels anuncis de la
vaga ferroviaria, aquesta propaganda anarquista ha estat intensificada,
i fins han arribat a circular per
les casernas
,
as e mplars
d'uns diaris
clandestins - un d'ells titular "El
Cuartel" -, escrits amb la maxima
virulència.
La policia, assabentada d'aquesta
propaganda perillosa, va fer indagaciono. Resultat d'aquestes va ésser
cl descobriment d'un pla revolticionari, per tal d ' iniciar una rebellia
entre la tropa, cas que entre aquesta comptessin arnb addictes.
Aquest pla, del qual l'autoritat
militar va esser opor tunament as sa
-bentad,cosiprfund
d'aquestes festes, quan a les casernas, pels permisos de Pasqua roncedits, i per escaure's en horas de
passeig, hi hagués escassa tropa.
Per l'autoritat militar han estar
presea les precauciono degudes i pur
assegurar que la propaganda anarquista no ha trobat ressò en les casernas de Barcelona.
-4I no ha pogut ésser sorprès
cap soldat o paisa en el moment
repartir els impre5os subverslus?
-No hi ha tal repartiment. Els
pagues d'impresos són
atrevidament, per les finestres o per
damunt de les parets. Se n'han roobat frisos pels rccons, a IC S P ape reces, cal llocs cornuns...

_ti Creo, donas, que per part
la tropa no 111 112 Perill?
-Cap. Tot esta len vigi;at. O eis
sospitosos, coneguts, no poden ice
res.

LA INTERVENCIO
DE LA GUARDIA CIVIL
En aqucst ialportantissim scrvei
han intervingut el tinent coror el
cap de la Comandancia de la guardia civil sensor Gregori Auburri
Gar 'a, comandant senycr Emili Escobar i Baondo; capitans senyors
Arrue Guerrero i Josep Serrano
Escoto, tinents setly0r5 Benvinglt
Barrera i Leonci Alvarcz, sergent
Hipólit Vives, caparais Leandra
Egido i Sima/ Guàrdia; guàrdies
Francesa Torres Gutiérrez, Perez
Oromil, Tomas Gayarre i el corneta
Agusti Sanchez, tots ells peralnyents a la caserna de Naves de
Tolosa.
LA DESTRUCCIO DE LES
BOMBES AL CAMP DE LA
BOTA
El tinent acronel d'artilleria Juli
Dufió comunica' per teleion al general de la divisió donant-li contara

que abir quedaren destruidas totes
les bombas 1 a/atadas explosivas que
fca en portarles al Camp de la Bota,

procedent de la troballa a la 1
dt1 carrer de aIallorca.
Per realitzar aquest traban. r
personal tècnic de la afestranaa
estat constantment al Canta de 'a
Bota.
EL J1./TGE ORDENA LA INCOMUNICACIO DE LA SUPOSADA COMPLICE DETINGUDA
ABANS D'AIIIR
Ahir a la tarda fou tradadada
dcs de la Quefatura de Policia al
jutjat de guardia la dctinguda per
:a tro'oalla de bombes al carter de

Mancraa Amälia Meras.
El jutge senyor Joau Pastor, que
amb l secretari del Jutjat número
Su seuyor Tontas Fiera, ¡ l'oficial
criminalista senyor Antoni Jalando,
s'llavien consrituit a manieres horco
al despatx, prarediren a interrogar
la detinguda.
La diligencia dura fina proa de
les vuit. Sobre el declarar es guarda 7.1- ,oluta reserva.
Sembla que deuria satisfer en
auelrom el que havia dealarat, ja
urtiellä que quedas la
que e'• '
detinguda incomunicada. Foil cridat
també al seu despatx el con:a/ida:a
de la guardia civil ¡ els agents de
polici2.• que estan encarragats del
scrwei al; quals se'ls va donar ordres perque practiquessin aeterminadas comprovacions sobre el declarar. Aquestcs cid:gen:1eo hauran
tingat lloc a primeres horas de la
matinada, totes elles a les barriadas
extremes, ja que es demanaren al
Jutjat diversos manaments d'entrada i ascorcall.

i tge

NOMENAMENT D'UN JUTGE
ESPECIAL
Segms noticies. /a detarauda e3c
plicä que conegué a Paris
da que hom cerca i que tara a casa
seva con/ a París no es feia cridar
per cap deis noms que fina ara ha
donar.
Mani j as:a també les persones amb
In s quals a París es relacionava i
amb les que vingua de Pari3 i que
mattteMa relui tiintilna el seu amic.
/.a cletinguda té vinta-ruit mas,
natural de Burgos. i s'explica amb
groll :set-en :dar, cense donar mostres
d'abatiment.
Defensa amb Unta el seu amant,
el quid creu innocent del que hom
l'acusa i diu que tot és qüestlii d'enveja, ja que cl scu amant té rnolt
de talent.
A l'o'njecte d'unificar tot el Trua
fa relació a/1lb la troballa d'u:alosa/5, :a Sala de l'Audiència es rejutge
uní alta- i acordi nomenzr
especial perquè entengui en el sumara Aquest notr.enament ha recaigut en el sera or Jaan Pastor, o
sigui el rnateix que comença el sumara
Cona a fiscal perquè iatervingui
en la causa ha catar nomenat l'advacat fiscal senyor Lluis Jaame da
Torres, el qual ahir mateix ja esta
gua rresent ea les diligiacies.
Amb motiu del ncinenament de
jutge especial, la C5115 3 . amb els
quarre detinguta que• el dio anterior
5021.56 al Jutjat de guardia, sera acu•
1110100 a aquesta del caerer de alallanca per creare cae tot té relació
amb la mateixa cosa.

MOBLES J. LOPEZ
44 - CARRER DEL- CARME -

1
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Dia 24.
Conversa salare Etica
a cUrrer ele Maria Pi de Folch.
Dia 27.- Concert a cärrec de Pilar Rufi i Maria Carratalä.

/4
ro rne lepr^±raln matinal/1 88 rEA0 les rerniterrides par r l es. /33.000
al . ,,ap deis 10 *511 1. 1.4C0 (Oda 1rO reemborsades per Pes. 0300.000
errille,K, pa ,.1
1. s atcoraltrar t 0 de los u anul a s rama borßndes a la 1 , 2 1' C3
sorida del 0155 de clr. eeMb r e de cada ans. I lote ella se celebraran dllyar.1
110/011.
eAn
L e s Chilles Pilletes pe! Bale . de 5: redil Em . a! d'Emßanyn
per A la
p•• n• a la romaeles de reserves de lea 110/51pan1f e ß
en Oil..nostitorld de tainers 1 Mpastis 1 san n . (ktleSee pe! Baue "wespan>a
canten,
a otee,
es
tmusor,
1
pel
Dalle
alai
cem
credUs,
1
rallan de araste-as
a I ., 11019Ps onciais.
hincara
es
oblara el dla 30 I
la subacrIpel6 pública a Mol herid uotIbl• s el Ala 7 112 /t e ner aleen?, o en el nuo inctit de quedar solllettats Una els

111013 , al canal
• 2 per 100, • alado otea 4181 por C4Idula
cupG 1.er d'abrd vment
pagadora, a Facie do la subscripaio,
LI0e5 sie

absetipcia

Preguem als nostres
comunicants que ens
trametin redactades
en català les notes que
desitgin veure oublir -0
cades en e'
perib:1

1

ELLA.-Quins mobles :os bonics! Són eis únics que at'han agradat.
rnés econòmica.
ELL.- No hi ha dubte; la casa López es la rniflor i la
14•14.414.n~1,111.n~4.1.

1 ,-.4g. in La Publi eit i t, Propaugueuda

1
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LA

ESPECTACLES
TEATRES

TEATRE NOU
Campanea

TEATRE NOVETATS
LLUIS CALVO
Companym

Tarda. a 2 1 de 6. 1 n11, a 11/4 de
le: TI ton-nidal/le celtas Alar! del
' e re. Poncha

DON GIL DE ALCALA ia

lalerprel C. a h :,:i0.1, per la Gubert, Godayol i Gorga, i a is ioi,
1 Gorg6,
;er l'Aliaga, Ricard Mayra'per
Trine
arompana rus, larda 1 nit,
Aval'', P. Font-Mola, Palacios,
Baraja, etc.
Llaurador, Múrcia, arpa,
compraOrquestra de rueda 1
n per 3S Professors, 38. Slamiltira deeorats per Alarma 1 Valora
I Canmsaullnes, Fastuosa preseapnlO. Li programa de la larda 1-0 nw11,:a -ä amb 19m/rentes EL LIO
PADRE. 1 Cl de la ntt amb rnbra

a

/

LA VIEJECITA. DeMS, tarda, gran..
ilbas program , a preti popular:
LA DOLOROSA 1 SIARUXA. :Slt, 1
n ida OIL l'eallas

l'evitas

LA SEÑORITA SAXOFON.
Triomr de Nena Rubens, Marta enül.
Elena bello. Plerre Cincel, Eduard Roto,
>alumno et Cardona. Nir, a les 1015:
LA «REMITA SAXOFON. Denle. dl'
Iluns, tarda. 4'30: Colom' Vermut ponotar. Butaca 1 pta. General 060. Loea•
Mina regalatteS. EIBANTU Y CABEZUDOS 1 DOÑA FRANCISQUITA. Nlt, /
cada ni!. LA SEÑORITA SAXOFON.

TEATRE POLIORAMA
Anti.
Companylc Casimir ortas.
larda, 330 . ¡TE QUIERO. PEPEI A
les 101S. l'obra
sis especial. 1 no.
que s'ha impo.e/. J A • A I. I .
larda. 1 TE QUIERO, PEPE! NI% 1 cada
llit. JARAL'.

Gran Teatre Espanyol

nn•••n..

Companyla de vodevil I mostacho
moderno, dIrisola pal primer o - tor
/p rertor .10SEP SANTPERIE
Altres primer v actOr! 1 directora:
Ah/landre Noble 1 Mona Aneada

GRAN TEATRE DEL LICEU
cata el

Aval, dltimen g e. tarde, a tes 4:

y .

3 V adoraCIO,
Fis Beis d'Orient. en ruta
quantitat de nens
Pa en( olmervat la
er a les repteque no pogueren cOnCOrr
-entaelOnS de Micros 1 dissabte, rebran
vreonalm ent P ; eart e S. dels pellls expresara Ilurs desi g s. Lees portes s'obri
l'anunciada.
ral una hora abans de per
darrera "e
A tres ClEart s de sls.
gaita en ala resto/.

UNA DONA 1 DUES VIDES
quart

A En

UN MARQUES
I LA SEVA FILLA
a
VIDES.

FILLA.

Ic .•- UNA DONA I DUES
Na: UN MARQUES 1 LA SIMA

.211.111•Bo

TEATRE BARCELONA
-,-1 .-3-13 comedia d'Atoen! giro
- 7.7,2ra actrIn: Calima Carbonell
‚',Stil, di3menge. tarda, a un clown
de sis: La comedia en Ir, artes

ADIOS. JUVENTUD
Nit. a tul quart d'Onze: La cO.
m;d1a en ter, ocies, de 'Manuel

No

I

neivinniCE

r ed. dillun 5 . tard

25. PTERAS.
'1110.

AD/OS,

A MI?... NO!!! I
delzeu de amere la malita
barcalonlna I

CONCERTS

r11, Suoranyes
Asta. demande, 1 de cenar
l'JES
PUES GRANDIOSEE
TARDA. 430. NIT. rt LES 10

C oLonsAL EEPEETACLE

Exit delirant
Triomf indiscutible
21 grans atraccions, 21

Ei

ORCA EN UN, 3
sOia vial a Barcelona
ESPECTACLE UNIC AL MON

Inés gran que

A. SEVERA
'a:dasies optestres

vil l'E ,e,

ELS GOSSOS PALETES
comedlants millors del n'Un

II

ELS LLEONS de Ronzard
amb len meces fcroces 1 gr•Ins
F roredents de VEMplre de 1.ondr,s

TRIO
Trapezls volants.

ASTRE

Les

e g a l le ,

.i o.1 a 1 • tann

JULIETTE AND BOYS
It arrlales de puntee Miro

TRUZI
g

El n'os ran. El retomen del.'
les. L'un:e que ha e^lipsdt a

•

rrofitori.,
RASTELLI

C. JARQUE
Equilibrista

LES 4

anl.11001313

INIITS

9teravellosos gann,:e.,
4:and,..,
arreu del mdu. Numero ;loa a Espanya
1 gran vedette a folo es (Ares europene

NE
rl

1111

aso

gos ,Sclicla "RIN-TIN-TIN"

c

Seiffert i Mart inetti
PIS clowns nu a :4Iguts 1 mi., 1.1.19MP9Is
de! globos ferrar/111 1 e's SVIS entormt

g

LOS RODRIGUEZ
ei eloasala ps..I4tes de ran merit

LOS

ESPORTS
•n••nn•nn•••nSen

FRONTO NOVETATS
Ovil), Muelen., tarda, a les

de

concert per

l'ORFEO CATALA
la COBLA BARc0nP eraeld
amb
CELONA. Direccle: Mestre LLU1S MIIn

LLET, 5.orallIals 1

entrado. a taquilla

4'15:

IBARLUCEA - CAZALIS II enntra
°ARATE I UtIALDE. Nle. 101 5:
GURUCEAGA - MARCELINO t•ontra

81
,....

elieMellelMinepen

AQUEST LOT COMPLET,
Incloent•hl maqtana LNDERWOOD,
garantia 10 anys
Pessetes 1.100
donant 13 mases de ceben
augerent 10 %
.
AQUEST MATEIX LOT A LLOGUER
45 Pte g , al mes

CASA SALA
Corts Catalanes, 574 Tel. 84935
nonR agenli renedors.
GleVi msortIrnent mobles desnate

SALO DE FESTES
HOTEL ORIENT

I

maquines d'escriuro de toles
marques I preus

delmu d'asa l stIr aro', tarda, el

MARCEL VILA

amenitzat per RABASSA °FICHES-

MO NT URES APARADOR

TRA I ELS VELIZ{ BOYS

tegioup
l MI*11
gr'
TIVOLI

QUARTET LENER

chlea del uartiampa". .• La
ta", Elisa Landy 1 Nell

20328

ei 1 ?IN

TELEFONO 1846E,
.51111,
.11 a Ice 11.
Tarda. 'loes

se SSIons O 1 11 1'3 0 1 a les
Sil, lo.
CINEMANIA, per Itarold 1 loyel
p .4 un 1 um Paranmunt

SALÓ VICTORIA
/ Valencia, 280-291, - Te • öran 72938
CINEMA »Note
4.49.
a
les
amerada, I Illt, a les 9.3.•
STAMBUL A BAGDAD, Califa tnagtra

sesdió

DE

Venus Sport Palace Ball

LiMerdix

Ilda, Sant Antonl, 62 I 64 - Tigre, 27
Ami!. dlumenge, BALL DE SOCIETAT
tarda I !lit
DON GIL DE ALCALA

Vals

Mmotnge. tarda.

LA ULTIMA ALARMA, cimilca.
LA DAMA ATREVIDA

ten espanyol)
per Reman Pereda I Luna Muele.

Madrid, PLISO, es la ~Mimos, II. • Barrelena: sg s momee, e
Ilervele regulen de upara ounerciale I corma eme.' la Poni:mis, Malea"
Nord d'Atrio", Canela', Ruinas Esa:enyeta
LINIA IMPIDA OS GRAN LUXE BARCELOI411,-CADIZ.CANARIE8
eortieles setmanals 5 1 5 Masa/ates, a lea ti horas. Efectuaraa ala maleta lu mE,
domes molamos
"CIUDAD DE SEVILLA" I "VILLA DE MADRID"
1.1515 comercial amb • ates as Uta ala porta do la Neditorrinlo, Nord d'AME.
I Canaria.. - SortIche quInzenal• el, dije»
LIMA RANDA DE ERAN LUXE EARCILONA-PAIJEA DE MALLORCA
l'ornas iota els mes tuevst els Wunien ggs) O. Barcelona 1 Palma. a In 11 la
.aa per les Medernee Metengul
"CIUDAD DE BARCELONA" 1 ', CIUDAD DE PALMA"
larval, mutare latee Tarragona, Valincia, Atacan* 1 PII IME da MallarSt
I mitra Barcelona I reilhe
Unta RAPIDA FMEULAR ENTRE ESPANTA I TERR:TOE18 tia GUINEA ESPANTO/A
(Fernando Pon)
gorllees die 15 de esas m s sion escales a Vale:acta, ameant, cartageas,
e...15113, Las Palitas, Santa Cruz de Tenerife, rao de Oro, Boa:6TM, Santa lit»
',Fernando Pica), Bata, Loro 1 Rna Bentto, pelo vapor"
"PLUS ULTRA" t "LEGAZIPI"
LIIIIA IMPIDA REAMAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
80511318 da BerrelOna el% dillmm 1 Plous, a .as lo llores,
secados do Valands els demacre' I dlasables a Ir. 19 boro:.
Servel greses% Der lis trielonau
« CIUDAD DE VALENCIA'
Primera: Sra 1 Ptes. Segona: 21'50 Ptas. Tercera: 1600 Ptem.
t
I repld attmanal Moditarrenta C4.746brlem
Amb eaCalrs en toti els ports. SortIdes tots en s cLmarti
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA, ALACANT, ORAN, MELILLA, MUTE,
MALAIL4 I VICEVERSA
Sorudes de Bercelons tot. eis Plumenges, o les el 1,aTcS,
corlareis
entre
l
INfa111
la Psnlnsula. NOrd d'AfrIca I Canarias, eme malee 8 tOte
ele porto de la Mediterrinle
Sortleles quinte/late
SERVEla DIARIS ENTRE MALAGII a MEL11.4 A
DELEGACIO DI LA COMPANYIA 5, TOIS ELE 'ORTS

EXPOSICIÓ OEOmoluereT
~ALARES 670 ret1e71104946

Et•TfIENE:s

havanera

MMMIMNIMIIM•nn2ML

CATALUNYA
11 moll, 330 I 0 tarda. 10 nItt "La
g

VASA PR1HODA
5.3. Tel.

FEMINA
5'90 I A tarda, 10 oil: "11016 bombero".
•• DIplomacla fen e nIna" I Cultural,
CAPITOL

10'30 matl, 319 I 4 lili, 915 rat:
"Jugames de Hollywood", "Manchuria",

MILLOR QUARTET DEL MON
DIUMENGE, 16 GENER, NIT
Pre s entarol
FetnInent ‘JoilnIsta

EL

In,erlpciona: CLARIS,

Florelle I Charles (toser.
Noliciarl 1

in/tilos".

Celebrara exchtstrament per ala Selis
socia dos interessanfisslms entrarte
ele dle3
DILLUNS, O CENEN, NIT

COMPANIA ASMEPITERRAN

e

Te dansant d'Any Nou

Associació de Cultura
Musical

Composició a Màquina

dama del

LI DO CINEMA
11 mnii 1 n'en tardo, Ser,lang jri fan t

p

fantasma de las colinas". "01g1.
:entro". "Lr.4 olimpiadas". en espanyol.
tullural 1 UMul g o g . 6 tarda I 10 n'U
"Medico Im rovisado". »laxos. Curio•

g

PER A IMPRESSORE
I EDITORS * * *

Sitals 1 CnmIca.

PATHE PALACE

11 m (' 1 rontIrma 3'10 tarda: "ParlaIto;u111". -Ave
Paralso". Catira,
Nit: NoVrtarls.
EXCELSIOR
11 ¡naif 1 eoutmita :130 tarda, "Olim-

g

piadas".

s eoreto", "Las
lelefOnIstai".
MIRIA
Conilnua 3'39 larda I 9'30 p 11: "La
condesa da alonteerlSto". "Una Maler
"El a ente

H-1

de mala fama".

GRAN TEATRE COMTAL

11 matli continua 3'30 farda. ''Lar
cinco chlens del jazz". "Una noche en
el Paralso".
..01Impladas".

PORTE NA

9.ctavoction

MONUMENTAL
11 51.111 I coralnua 330 tarda: "I.a
condesa de alontreristn". .Karamasoff

DO DO BO=

el n;ccInn".
ROYAL

g

•

nuil I rontinua I • zo tarda: "Tre5
fuentes sa radas". "Karantazoff el asesino". Na: Libulxus I CerolCa,

stICIGLs
CDGO

DEMANEU * * * *
CATALEG I PREUS

IRIS PARK

I

PAPA PIERNAS LARGAS
per Jaoet Cloynor I Warnen Baxter
PREUS: SessId especJal numerada, 129
pesseles. NIT: Especlal. 050
I rreu• rüncla. 1 pta.
MIRARTE VINENT: u o/ossat programa.
FORASTEROS EN AFRICA, por Georgo
,idney 1 aliarles Murray, I LUCES DE
LA CIUDAD, per Charles Chaplin

TRESOYARES

10'45 mal' I continua 330 tarda: "Pape
aficlUn", "Beclen rasados". DlbulNi, Noticiarla 1 Califa,

por

WALKYRIA

1045 mal! / continua 3'3 0 tarda. "Papa por aroldn". "Ilecien casados".
NII. Nntlelarl 1 ca)mlea.
de tierra",

11 mal( I

“Titantu".

0 111

Muna, 8 -:- Telèfon 12849

do
amb p/anfos aromitliqua
la selva del Chaco argenli
Preu a tot Espanya: 5 Pies.
Venda a l'engres: CORTS, SSO.-Barcelona
Dernanou-la a les principals Drogueries

BOHEMIA
1045 mall I continua 3 . 2.0 tarda: "ren
Cómica

DIANA

continua 330 tarda: "Pez de
tierra", "I'llanic". Sil: andea.

Perfurner'es
IMIN•111ffle etielffle.nn•n111.;

Or,the. - ...pea

x AL.

3

•

MARCA SUSL15I

INFANTIL A LES 11, Preu 1 peseeta
Gräfte Pararnount - Amare. d ,n segunda
mano
- 8Infonla tropical
- Coleglelaa atrevidas ,..9rtilca,
%patine Gaurnont ducumental - La
del dudar ,eavalltsta per
Buz Barren)
Tarda, ',ultima 330. Na, 9•3 0

Graf lo Paramount

LO APUESTO TODO
Fume clara bote
Oran mit de rInloressant film

NOCHES DE PARIA

ln•r margarida Aloreno
I•E311. Pli Io nA11.1 1.411.4910UNT
Estrena en espanyol
EL PAYASO, per Robert Rey
Celia, de la Ciudad 1 Gralic Pararnount

CERAM1CA

Garantltaada la styp, solida I excetlent fabrckan sota la res!zectrbto struli a .turr,

de

la cono-

MARISTANY

Gr.-1 avs-rtit

müslca. - Constantment novetat3

OBLIDEU

CASIMIR VICENTS

Place de la RepubllqUe a

tr el e ton

1. MARISTANY - e, Ronda St. Pere, 8

NO

quo trobarou

LA PUBLICITAT

Despatx: Tallers, 72

- Sotlfcrteu prous ( c o ndicione a:

Els que aneu a París

!Moles de Valencia

Artlelee de construccld

goda 1 acreditada casa iti•
Fundr,da en 1860
LLOGUERS I REPARACIONS, DISCOS, ello:o I fiCiTLLOS DE LES IYM.LOAS MARQUES, VERLES AL COMPTAT

núm.

15644

BAROELONA

tots els quioscos dele
Grans Boult»ards, de la

A

la

Bladelaine

A la Place do la Bastilla.
A /a Place de Sai n t-Ill Ichel
(costal. NletropolitA)
Al Boulevard Sa)nt-MIcnel,
Al Boulevard Sebastopol.
1 a tots els grans quioscos

MeMeeM••

de París

Grans

de DILLUNS,

1Li

Magatzeuns

Elf11123PICIJI PRESENT DIA

Z

2

LLENÇOL curat superior, per a Hit de

onittlettrininorrinstellittlffntmOrussteleanffleirtneltuMnInu

UN

C A 03 P, 1 7 i 19 (tIrvant el teatre)

ptes.
ilit
superior,
per
a
curat
UN LLENÇOL
per 7'25 ptas._
matrimoni

Fabricad() própia
MEMCIe-

Pren Ilx
elleinreer.

per

sis pams .

4'50

REI S
ALS GRANS MAGATZEMS T IV O L1

PRESENTS PPACTICS PER A

degIal

TAN COLOSSAL ESPECTACLE
MAI VIST A ZARCELONA
°Vea, DILLUNS
DUES GRAOS FUNC!ONS, DIJES
Ea despeen a la comptarlurta I als
eentres de iocntilata de la plaça
Guinea, e.

FABRICA DE

en»

11. MARISTA . 'Y

sre.gr.e..r

les p apallones aerles en la 01 t..rça

3 pessetes butaca, 3

•

modernista

quals actuaran en les sessions de Te, Braserie I sortida
de Teatres.

"EL SIGLO"
La catira magIca
ACI VE EL CINC

Na

6, TAPINER/A, 6

N

MELODIAN'S JAll

AERI DEL PORT

I

os

les

i

PGrrer dia
respeetal Vox
DELS GRANS MAGATZ;-.2

•

La ciase mis entlga del ram

MISS DOLLY

R II (1 • 78

El millor mirador
de Barcelona

CINAES

cellulolde amb pe g ianyes, dormInt, des de
12 PUNA.
NIMIA caminadores, olla movibles I parlant, de! do
28
Equi p e "CINE NIC", projeCtor 1 10 pellleutes
25 "
TRENS ELECTRICS de ¿malta: (amb transformadOt Per a tea

(VIA LAIETANA)

i de la notable i
orquestra

PESSETA, ENTRADA GENERAL
1 PESSETA. Detalle per cartells

PIRAMIDES

SALONS

PREUS REDUITS

nacional

I2oeu e rP
. leal de Spessete•
aiea, - C.BIEGER

REPORTATGES CINEAC

INGERIR

Avui, diumenge, 1 de ganar,
presentació de la vedette inter-

57 - Telaton 7908 1

LES

PALACE

al

DIVERSOS

I

afarola la millar colleccld de rdnee molares. dad de la mh eensIlla
• la de mas alta qualltat, •

MAISON DIME

EGOZCUE II - GUTIERREZ. !tema,
dittuns. tarda 1 'lit: Criu: pari,t5
a /mena populars. BUTACA UNA

AVUI, DIADA DE CAP-D'ANY, a les
de la tarda. El tradicional

Pantalla

Sesslons dobles:
Mal/. d' I I a t. Balen 1 posaste
Tarda. a lea 5 . 30 I ß numerada
ScIent 2 ptas.
Nit, continua de lu a 12. Solent 1 pta.
PAPA PIERNAS LARGAS
per Warner Itaxter I Janet Gaynor
nomes ah tn.,t1 i n nEntmis larda
L'ESFINGE

Clínica de Bebés

(DANCING)

?t'Imane,

She-Sh e
fel,lire I notaLe

per primera regada Juras a la

(dos en un coche)
Annahella I Jean Mural
Avul. sessid matIn't1 d'It a 1

Palau Música Catalana

TEMPORADA DE CIRC EQuESTRE
1932-33
prcsa: D. CARLOS

ARSENE LUPIN

ieruntenlall
NOTICIAR' FOX SONOR

CINEMES
Lit

.

.1.1n•n•nnn

JuVEN-

DireccIn tetla lind

25627•24513

AVUI I CADA D'A

FRA DIAVOLO

Rumie da Grecia,

Fe desnata!: a tots els Centres
de Loralllats

Linares 1' iras.

ROMANCE DE FIERAS

CINEMA ESPLAI

1 CORSEGA, entre Muntaner I Arlbau
Teltion 71052
DIbuizos sonora. ROVIIIUI Paramount
Una vIllt• a/ Cairo, documental en
espanyol

LA FAMOSA

TE SELECTE

Edifici PRINCIPAL

UMU111110114

PUBLI CINEMA

cartell.
LA DONA NUA 1
EL PAPITU" SANTPERE
'VIL a les 10:

Ce dome

TEATRE CATALA ROMEA

Els Pastorets a Betlem

malea da Robar{ Stola
Es despalmo a la laquIlla I al Centre de
LocaUlals per d les sea:dona numeradas
d'avul. Ms tarda I den nit

drammummummunimmummumeal

Conaumaci6 a l'Asia de tothom

per

n

"El Papitu" Santpere
aos mro . 5 de <pta..,

UNA CANCION, UN BESO, UNA MUJER
asma Farrea 1 uustav Froeueb,

PARC

200 SENYORETES

per

-«

DE

la GENERALITAT
rarrorat g e de
DE BARCATALUN YA I AJUNTAMENT
COMpanyla d,pora. UlCELONA. Gran Jaman Meseras Calvet.
terior general.
Queda obert rabonan:ent.

Campanyla VIla-Dave. Teteton 1001

Actualidad'. Paramount - Na.,. Orlases (dectimental). [d'Ir JoUrnal.
Detalle del elnIstre dolo •ran* 'runflaasma "El Siglo". Rol:manso (eaporlIvet)
Gran tolt de la deliciosa opereta

DEL

Anta, dlulitenee, tordo,

tarda. de

1 pel tenor Tlno Pollera. 1 el film
París - Mediterrimeo

Petpatx a complulurla

TeMpOrada orinal ditivern.

LOCA AVENTURA, 011Iuns: REMORDIMIENTO, parlada en espanyol

3 . 30 a ala, a le4 6
Ininlerada, 1111. a les 10

RESTAURANT

PALERMO

John i Lionel Barrymore

DON GIL DE ALCALÁ
amnnn••••••••••

undiial Palio,

8e 551 e continua des de les guaira
Ruleta, amb l'obertura del Parlament de Catalunya 1 discurso'.
LA HIREFIJEXIVIL ESTRENA de la
senseclonal comedia policiaca LA

F-r$44644,)

(PALAU DEL GENERE LIRIC)

Celdrilco-LIrIca N Primar
ordre
Aval, dlumenge, tarda, a les 4. Acta
KATIUSKA
. per Zabarte,
primer tt-

1,

POBLIGITATI

FINZIOS, Ereo s

IIÜYOS,, JOCS il e 1aIa, Cales, Moca l ors, Comises,

1 la mis extensa coi-Meció de roba interior per

a senyora 1

Mitos 1 bus

nene

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

DIVERSO'

e lar

COMPTABLE

Mere prelenslope, sap
rolnplabilltat o Ireballs
`e n te rett P r
ute despox ela aespres. Esiirlure a LA

Jave,

PUBLICITAT, n.. 5.072.

CLINICA PRINCESA
Vantrl - 511111. •
V1911,1 de 12 a S 1
Princesa, 8 (Entrada •

VIES UB
eeßleitieß secretes
POLICLINICA
11. Rambla de C.
d'II a

479,931fflieffiryr-r-r°'▪

LA PUBLICITAT

Diumenge. 1 de gene!. de 1933

Indicador Drofessional de LA PUBLICITAT
ES PUBLICA TOTS ELS DIUMENGES

amm•BIMIBMENI

Clase* (R.), Corta 892, 2.11, 1... T. 54605
Durar Repleta (1.), 011e5111, 241.
earels (Tom6s), COM. 058, Segon.
Pellerole (0.) Dom1re la heldpuoll
DIpUtaelö, 191, 9.2,
Raoasol, Ed., R. Unlversllal, 20. T. 54005
1..
Verigee I liare, d. • Cut% 08. pral.
1111a Vide (B.) Atletas Marca,. T. 10301

A1XETES DE TOTA MENA
etoet-CA8A-T1111 •

Pella

LL

E

ADVOCATS

A

ELECTRICITAT
- LANIPIS1ERIE8

Pott4 (4.). 11031 . 310, 8 SIL •1. 9798

Llorona Alleetree, II barbera, A T. 11411.

DE FULLES CeNVIABLES

ENGINYERS INDUSTRIALS
Sesera, Sesera (1.)

" Unten Catalana'.

crletalle.

ADRE

•••••••••••••n•n•.........111MIAMOOMMIMOMMI

x

1..0.1azteno.7.1;lny%

MARINA - APA
RELLS
Par a Tropel (11) P. Cclord, 11. T. 15914e

MATERIAL FOTOGRAFIC

FULLES PER A AFAITAR
Clipeelt generel • "X 1 O". • Cande, .1.7,

MATERIA DE CUINA
leem., (a ), Sta han&

10. •

10)61

T.

BISUTERIES 1 NOVETATS

M'arel!. fotos...01m 1 Pptles

GRANS, LLEGUMS 1 CONSERVES

CARRETILLES I VAGONETES
011er 1 Morra. •

P. Si Juan,

11. T. 51657.

CASES DE CARVI
H

COLLARS I PERLES
(IIII. ) -

•

(Cl.
. F elencle. n'Un. 311
Melilla,. • Corta Cate$ 5 ). - Telefoo 3011t,

HOTELS-RESTAURANTS

J.

METGES
Babo (Pare). Reselló. TV. T. 70153
Flamee (1. N.) - Corle. 484. p. T. 33488
Fume, Oculista, Crasis. 65. pral T. 75040
infante Pela3o, n
/O, 1 er
Velero 1 RIbee. Consultor]: 110511111. 163,

ADVERTENCIA

MOBLES PER A 2ESPATX
Pou I Ripoll. Valldomella, 6. • T.
o

Hotel Internacional

[damero 8.

MERCERIES
Pompeya, •
lenes II .

COME!? I AMANTE

Campea monees, antiguas. lelo. Santa
21110111. M015e10 33.

14

Gallera ,,,,,

litedlne 1 Rornanl. Corte, 619. - T. 31454.

(SUS. de P.), Cornac* 6. T. 64568

SALMICRON. 83 loe di

14930.

11 CAT&U)114U1 * . - Yoneders. Faralgtles. Parran. a.* 41.

Metilo

CASA TORRAS

FUSTERIES
Pos 1 111poi, Vaildonaella, e. • 1.
Torrada (4.), C. de Cent tal.- T.

OPTICA - APARELLS

Pérez Trepas (R.) P. Colon

t1

16910

T.

PARALLAMPS - INSTALLACIO
P4100 Trena,. (4.) P. Colom. 19. T.15414

DE ROBA BLANCA PER
A l'ENTONA I NENES

1

', Roba Interior
"EL MUNDO Hospital, 117
llorrale (TIA de d.), Trefilen. 16.

RABELL, 8. •.
ARTS GRAFIQUES
LLIBRERIA
IMPRENTA
MATERIAL D'ESCRIPT0111
re'efon 25424

Maddelena. 12

,

PFLLETERiES

ROCA

Carne Unirle),

1

T. 71114 ) .

PAÑO.,

JARDINERS
Su&

Aldruf su I Vldal. Corte 394. T. 83811

~I • luna Perlet, II. Talaron 13438.

JOGUINES

COTILLAIRES

Cara- rey&

•

AM« (Allnete). CROO. adM,

Panel Bous,

13. E, 19516.

JO!ERIES
»feria 17

Cabot_ • Materia, somero le.

•JOIERIA VENDRELL
7 • HOSPITAL - 7

TeL /0788

•

OMITISTEIS

*54101. ((1.), Palmes. ale.

Masip (P.) • Hospital, 5,4 'lit T. 11961,

Lo Colmena, P.. Angel, U. 51115,154, 111,

rs

141114.

PIANOS DC LLOGUER

A fi d'evitar les aglomeracions.
d'anys anteriors, que ens obligaren a tancar les 'portes diferentes
vegades, preguem als senyors
compradors que indiquin, a l'entrar, la mida del reta)) que neces._
siten, pe r . a companyar-los a la
setciá corresponent.

PRODUCTES DE REGIO

CONFITERIES I PASTISSERIES

COPIIITERIES

Cima, Je. -

IMPORTANT

Que entremitg deis mulero de retalls n'hi ha de totes mides, inclusiu ver a tralos cornplerts
per senyor
TOTI' ELA MALLE
QUE rOFEREIXEN ION
CAP/ OZ PE/IA DE LA
ACTUAL TEMPORADA

'Revire. G. More. Cueros& $ 0. T.

CONFECCIONS

A fi d'evitar els abusos soferts,
solament vendrem, com manir),
TRES retalls a cada comprador.

EL SECRET
DE L'EXIT

Rambla del Centre. 0. • tI. • tel. 16465,
-Marine". - P.. PalaU, 0.5 te. T. 15591

COMPTADORS D'AIGUA

frill

IRETALLS
de 1 u Q,90 mis.

MAQUINES PER A ADRECES

ESTOILG
Argenterla. II. • T. 15891.

limas (A),

- Mimare

ecoremic.

Patentes. el mes premio

Artero. - erran» maqu i nes aß perrumier
a la pertect/0 - Llibreterla IL • 0.

e de Baliarlee I Calina. 1. Pilar. 111119,

ASSEGURANCES

INAIICUACIO

SESO • Dou, 7.
Tel. $9571
RAPID-AAROVAA8, Princesa, 0 3.

E3MOL ETS

173.

Diputad°,

• TorderA 81, Dru.

LLIBRES

RAIMI

SASTRES I MODISTOS

Capalleres.-Comtal, 4. VeslItg Sra. I Sr.
Mal no ha tingut assoclats. Urde local.

PIEL AYO, 10
Junf Plarra Univerrofoi

MIrabet, 99c. de V., IVOtarlat, 9. T. 15631

DESINFE0010 I INCENDIS

L a (Andreu A.),

MADRID

• MONTERA . 15

LAMPISTERIES
Lldrla, 5. - Tel. 13013.

LUBRICANTS

DIBUIXANTS
Vidal Pobres. • Bulle Granados. e.* 31.
saanRnla.

S

11613,

SOBRES (FABRIQUES DE)

RAMA (Ij ute), 116151111 de Malura, 71

ApareIIa 41114 18 Pie a RPRImetenao
Itamon Soler. - Careta del arme, u.. $ 1.

RESTAURANTb
Casa leen - R. Sta. 2110115, 31. T.

17,

X
XOCO LATES
Bombona Fino Corrige.

• WM4, 0.5 3.

ELS COMPRADORS SE.13AN OBSEQUiATS AN:13 UN BONIC PRESEN7

älell Ciernen., Trafalgar, 14.- T.141395. Polo, 1.a mes tomos, a le ~lea T 71851.

rlull1111•111112111•111••••1111111111••••••111•11111111•311111111••••••13C1•313131111111131.111:
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REI SPer a presents
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a
aa 3lEes

BRASIL

patees, a la casa que fabrica ven n

Pias Ruhent Lap9rta
68, Ronda de Sant Antoni, 66
DEBILITÄT NERVIOSA
VIES URINARIES
'mol de sofrir Inútilment d iaquestee metaltiee, grietee al meraren/Se deecobrIment dala

hilicamets III

Dr.

SOPI

š•

ESPA N YA

més paraigües d'Espanya

X

o

CAPETES
XEVIOT

n
a
oo

143

,y.,...,.,

A

.ea
a

aa
aa

n
n
u
a
.

u
n
u
a

ti1 .\ .; 141.- •
' s ii,ii:
171144

e4
tigii,

a

a

3

a
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a
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iiment i

n

CASA

a

ROSICH

o

ELS GAFES DEL BR.ÄSIL

a
u

Piensa tunead.
1.51

a

1100

.

SÓN

preus

baratssms
ii

o

1:..XIGIL,

n

impermeables,
revés cautxutat
estampat
Confecció
de luxe, volada
completa
Extens assor-

a
(PurgaEcilljnaarragia
. en toles
les
u
a
sos es manifestaelons: uret iti,, prostallgs,
a
7, Ronda de
MES
orqultls, cistitis, gota mllit-r etc., de l'home,
:
1 vulvitis, saglnitle, ~Mi , uretritis, sisa
a
aporltis, floreo., etc., de /a dona, per
•
crimIques 1 rebela que ctgotn, es guareixen aviat I rad)-annent amb els Caal
•
Portal de l'Angel,
seta del doctor Seise& Els malans es guareIxen per ells sols. sense 1n/t'u:loas.
Visiteu
teu e nou esta bli ment
(It rentats, al aplIcaclons de sondes 1 laugIrs, etc., tan prrillós sempre I que
:
neeesslien la prestnela del melge I ningú no s'assabenla de la vOsira malaIlla.
Venda: 6'60 emites capea.
i•
SIfilis (avariosis), 'exornes, herpes, alteres variImpulses dala sang cosos
ii
(llagues de les carnes), erupclone estrofa¡•
•
loses, eritema*, acné, urticaria, etc., malaltles que tener) p..r musa !rumore,
: 1111444.4444+~~44444444"444444.4444444~44+1».
vicie O infeccions do, la sane. per cri.niqui r s I rebels que sigran, el gurtreleen
I•
1
DE
20181 amb les Pindoles depurethies del Dr. Sobré, nue sito la medir:arfó depurativa, Ideal I perreeta. ocupar armen regenerara la sa.g, la remasen, au g 1
II
I
II
menten totes les energies de Pcrgantimo I tomenten la salut, resolent en
.
pot tuips totes les ulceres, llagues, grans, fortineule, supuració de lea
i I:
t\119)TT:Scle: Vi g or selnal ripld
mucoses, colgada de/ rabel!, Intiamartons en general, etc., quedant la pell
. i
neta I regenerada, Si rabel) trillara I espr. I /10 detla en l'organismo se'
17bello:221.":::«Itpruini
li i E 5 ll R al ig S
uvate del passat. Venda: 6'80 pesarles Duce.
d 'II a 1
o
B
R
A
C
A.
F`
E
(manea
de vigor sexual), polluclone,
...........
mi,nhionei
: Rtfia. del Cerir e, 15 olavant rrarcr l:01.1,. rr a 1 0 4 a 9. fesitus:
Debilitat nerviosa Impotencia
nocturna, espermatorrea
lperilue, sepqr,:a.r.
Cansament mental, perdua de memòria, maldecap, sertlgena, debilltat muscuA
•
lar, rediga corporal, tremotors, panntacions, trastorna nerriotos de la dona
o'lliHrl"lilliiiiliiri;14114110.1111‘";
t'lzhr."':''''
IFIXIX.31521338111133•111111 .9111311E11•111111•11111111IENMBRZEIMMIT. e.r3NIZVLITHIIMBP7 MIKEBEIZ3
I lotes les mantrestacions de la Neurastenia o esec i amMt n e rVI " per enr-IMMIMIMIBIRMr3 MIM11~11.31.1. et
1
guareleen
avrat
t
radieatment
amb
els
oles rebeis que sigo" es
Papa beata potencial* del Dr. Ultra, Mts que un mea/camera s ena un Ornen i
fe
eliSenCial dci cervell, medulla I tot el sistema nervids, milesiO eso/re/Minera
IV.1•M • ••••
1MM.
ale elgotate e.e la Paventut per tota Incita (Veremos (ved% sense any,
per recuperar Iniegrament lotes les runelons I cernservIr Ons a l'extrema
TOTS ELS NENS A
vellera acose violentar L'organisme, el algar sexual pool de l'erial. Venda:
8'80 pessetes fiase&
VENDA A LES PRINCIPAL. FARMACIE8 D'ESPAN Y A, PORTUGAL
I AMERICA
PEft A ONSAITENTs •ATI1Ge
AVI e. -- Teas els paelents de les vles urInerles o nenIlliat nerslosa, edreIII
ANTIOA 'GASA
tramrtent
0'00
pessetes en segells per al reanquelg, a
TALLER 1 DESPATX
tard-se I
elfIcInee Laboratori Bocatero, caree Ter, 18, telèfon 50791, roben
o
BARGUES
gratle un !libre explicallu sobre l'Ortgen, deeenroillament, (nietaESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916
C0NTABOTPLAZO8
Inent I guarlinent d'a q uestes malalites.
in
33 - SANT PAU - 33
12"
Cl"
.4.<444444444.414441444~11.1
44644414~~~~
24447
Ceicm. 7 BRAGUERS REGULADORS
1.1n1n11...n11~311n1%
Muntanya, / - TelCion 52085
per a la retenció absoluta de In .trencadura
Vies urinäries

ELS

Sant Pere, 7

FINS 1 AROMATICS

de propaganda

a
le

CASES BRASIL
PLAÇA
CATALUNYA,

e
a
o

3

e ll n Ica Eu erau ill r

no

"Ortopedia Moderna

CAPSES

DE LUXE

1

25

.......
.....
e

I

REIS

25, Avinguda
33, Tapineria, 33

NI de B.

earcassona

INCA

111EILEV -77-*

MODELOS AMERICANOS
AUD1CIONETTRANJEPO
MUY POTENTE
CON

solo 10111De tirvea

4 VÄLVIULAS

CUNNINGIIÁN
Ulell•

ISO P!&!

1.1
1. Ig [e
SUPE RNETERODINO

PARA 1933

EL FRARE QUE MARCA EL
TEMPS

5 VÁLVULAS APCTURUS

2 Ptee I a 3 Ptee.

CON MODEtaNs vÁtvut•

CLINICA
DE BEBES

PE DOBLE AMPLIFICACIÓN
WUNDERLICH
Z.=°".r.‘ar..:•-e.

600 ruti

BRUNO cummo tIcf.,.

DADA

s

€1041110

TAPINIERIA,
(Vis Laietana)

RE1S

Violins i &tres
instrument5
Carme, 8, primer

4.1.04M, n Mo..•••

POSEI; AL VOSTRE BAN'l

GOTES MARES
SULFUROSES DE BAR
M
L A MEDICAENTACIO
SULFUROSA A DOMI'

CILI

Faixes de totes menes
Models inederns
Faixa cotilla abdominal
COTILLES ORTOPEDIQU ES
per a guarir o crrregir les desviarions
de resquetta
Mes de 50 anys de practic2t e:ön Ia m:llor garantía
Cata fundada en tes

