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A qu lgevol que posi l'orella damunt l'actualitat europea no li
costra pire de descobrir que a la fressa confosa que de natural
aìça damunt dels pasos ha vingut a incorporar-e'hi una clara•
ressonAnc:a béllica. No sén els clarins guerrers encara ni l'eco llunya,
deis. cenit-1.s, certament; per ara no és sin6 coxa un rumor subterrani
que no se sap d'on ve, però que cada dia ea fa roes intens i jnés
luan:eta:A. L'obsessi6 de la violència no ha desertat d'Europa.
Alemanya s'exalta amb simulacres militare, Pranqa treballa apassi . -ad an ent en la seva defensa nacional; l'eloqüència roent del
duce enn les imeinacions de la Italia feixista; escolten pel quadrant que vulgueu i de pertot us arribara el ressò d'una rara acti.
vitat
Contra qui va tota aquesta vehemancia agressival;Difienment
obtindreu una resposta concreta. Eh hornee, però, tenim necessitat
de busar un motin que justifiqui 'les nostres violències, i quan
realitat ens el nega, no tenim altre remei sinó inventar-lo, perquè
no hi ha res que ens sigui més insofrible que l'espectacle de la
rastra fúria injustificada. L'excusa no podia faltar en aquesta
°casi( e comunisme, per ara i tant, ho excusa tot. Les nacions han
necessitat sempre aquests tèpics que serveixen de clan universal
per a justificar els recela que neixen de la priipia inquietud; avui
el com..z.sme juga el paper de causa oculta de tots els conflictes.
No po't negar que de l'orient d'Europa neu un corrent ideològic
ti re mereix ésser observat amb atenció; fina ara, però, ningú no
podr:a exactament la forma concreta que prendria en installaree en els diversos pasos que l'observen. És un monstre l'existència del qua l es dóna per certa, pera que li escaueu tots els perfile
ene la fantasia, la convenièneia o la mala fe li vulguin comedir.
Aquesta condició fantasmal el fa propici per a qualsevol servei,
i per ais l'hem vist esgrimit contra els nacionalistes alsacians. Quan
ha convingut desprestigiar-los. se'ls ha atacat amb el eorrosiu
comunisme; no hi fa res que el moviment .sigui gairebé una qiiesti6
religiosa en el fons ni que personalitats eclesiàstiques hi hagin intervingut amb tota la seva significació. Tant se val; calia anullar-los
1 no s'hi ha estalviat el tèpic de moda ion partit catòlic conservador ha estat acusat de comunista.
En el m6n s'agita perpètuament un anhel de justicia, i avui hi
ha gent de bona fe que per condensar aquesta legitima aspirad()
huzzalaa Iambe utilitzen el tòpic universal; As un miratge que fatalment porta a la decepció. Contra els que el velen destruir amb la
força, hem de recordar que el comunisme pràctic ha naseut de la
guerra, i que l'estat de violència que féu ernixir Europa cine anys
seguits ebrí 1 camí a la ciolèneia comunista de Rússia. Que meditin
bé auu:sta 1110 de l'experièneia els que pretenen justificar la seva
actitud violenta amb aquest espantall; a lana de cridar el mal
temos peden desfermar la tespesta que se'ls endugui. Qui 'del llop
pa ria .
Perrilla arm liberale som anticomunistes, per?) perquè som
liberals. tanapoe no podem admetre un ordre sense justicia. L'ordre
material pot tasar ntolt distint ele l'ordre just; projectar la fantasma del comunisme per protegir amb l'esglai una possessió injusta
da una täctiea ben perillosa, perquè seria el rnillor camí per a fer
/Palier en els cors ingenus la il-lució que aquel monstre que es vol
cembetre is l'írnie que els pot donar la part de justicia que se'ls
ragataja.

El complot monàrquic turc
Des a_e l'adveriment del president
Mastata Ramal al Poder, la dittadura turca no havia topas aria) una crisi
tan greu corrí l'actual. Des de la guerra de reconqaesta d'Esmirna, el venceaca Ghazl. has-tu, -yegua intervenir
en el cos de Illöme maizal. . el sea
país, amb la rnateixa Ilibertat que
l'operadc.r en mía clínica. 1 l'Home
ma:alt h ha telat tot, amb tanta
re-si:tanda, que es fa difícil saber si
es un radicar o un cas inaudit de vitalitat. El Ghazi Ita pogut proclamar
'a República i abolir el Califat, trashalar la carbol i modificar els noms
de Coastantincble i Angora, perseguir
la re cié de l'Islam, canviar l'alfabet
i el calendari, ciandemnar la paligaa
mala i :g rdenar que els hornee es Hevessin el fez i les dones el vel. I
ningú no ha al res. L'Home malalt
Im de:xat fria Els complots vulgata
han estat suiorats i les revoltes dele
'cardes castigades "rnanu militari".
Pera ara, a Menenem, regid d'Esmirna, ha estat descobert un complot
políticcareliglas de molta més envergadura que tots els altres. Es tractava
de restablir :a monarquía 1 el califat.
Pr sabut ele el solda de Turquía era
també califa. o sigui cap religiös de
tata la rellaidi musulmana. FI sue.ess. -1- de afahalma, a mes del Poder retenia Cl Poder politic sobre la
raci l, cm Desidia, com abans eis papes.
aixa donava un gran prestigi politic
a Turquia. La guerra va destruir tot
"aluct mecanisme: els soldans can perare els Ilacs sants de l'Islam, L'Hediaz i la Palestina. i més taré la remolució va destronar el soldà i abolir
el ealifat,
I des de llavors els musulmans no
tener cap religiós. Es compren que
aquest fet ha d'haver produit molt
mal estar i que aquest estat de ¿ases
ha d'haver donat motín a moltes intri g ues. Si el Ghazi s'hagués limitat
a d estruir el soldanat el califat, hautia estas nrés diffeil que els creients
re a raioness ln. Persa Mustafä Remal ha
fet r zas gran propaganda, no solament
anticlerical sind antireligiosa. Reallatent, es dificilíssim implantar el laieisme en un poble con: Turquia. Cal,
so obstant, reconèixer que la Perseauci6 . religiosa pot haver estat aconsellada per !'instint de defensa del reahn nota El cas s'assembla una mica
ama, el de França. Si els catMies
francesos haguessin vhI g ut collaborar
amb el regim, com aconsellaven certs
bornes que mantenien relacions persas,
cali amb el papa Lled XIII, el +,

DI30,000 t DZ 02111» DE

tANY LULLLNeM. t7

governada ver un poder teocràtic, com
l'Italia en el primer periode del pontificat de Pius IX. Menys resistent
que el catolicisme, l'islamisme, perdut
el Poder polític dels solrlans, n'a ha
pogut restaurar el caiiat. 1 mentre
Italia va procurar no allunyar de Roma
els papas, la República turca no vol,
ni pot, restablir un poder religiós que
seria una arnenaqa constant per a la
sobirania democràtica.
Totes les temptatives encatninades a
resoldre la qüestió del califat han fracassat. El bei de Tunis té pt3c prestigi
per a ésser califa dels musuimans.
L'Hedjaz, amb La Meca per capital,
hauria estat una solució satisfactória,
perca tant Hussein, el primer rei
quest país, com el seu fill All, que
va succeir-lo, eren dos pobres senyors
que vivien a sou d'Anglaterra, i que
varen deixar-se conquistar la nació de
dalt a baix pel solda del Nedjed.
Aquest, el rei dels vahabites, solde
del Nedjed i mi de l'Hedjaz, nal pat
ésser cal:fa perquè és el cap de la
secta vahabita, una mena de protestantisme musulmà. Quant a l'emir de
Transjordania, l'altesa 'reial Abdullah,
fin d'Ilussein Ibn All, rei destronat
de l'Hedjaz, és una majestat berbara
q u e ni té el títol de majestat, 1 viu
gairebé sota una Senda. Resten com
a candidats paohables al califat de
l'islamisme el solda del Marroc, Sidi
Mohamed, i el rei Fuad d'Egipte, però
tots dos depenen de potencies estrangeres. Faiçal, el rei de l'Irac, és el que
podia tenir més prbbabilitats d'anee
proclamas califa quan hagi estat ratificat el tractat amb Anglaterra concedint la independencia a aquest país.
Entretant, el conflicte del califas
crea per primera vegada una situació
perillosa a la República turca. Ele
grans senyors tinca, que sota el soldanat manaven com uns dèspotes i tenien harems molt ben proveits, no es
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nou. Wataltareto

amb la • pl5tna als dits tal eme el comeneetn? Qui sapl Cap mottal ha es-

tar mai segur de persistir ni un sol

minut en el maneig dels • seus instrumenta de, treball: ni el cirurgia sap
si manejara _opinas, daga, el set: bisturí,
ni l'enginyer la ;lene:. regla de elIctd,
nt el sacerdot llueop,..au el soco el
sets fusell, nL .Clpéi1la seva .arada
ni el negrita Al. setf,celnrch-,:....",
El vincle- catre nOaajece Inateizba",
i les eines que semblen mit, bis:1111cldes a la nostra exittenda és fiigilitat terrible. Un esdeveninseig
núscul basta de vegades per trenear-lo..
Certs temperaments susceptibles no necessitett ni un esdeveniment; en 'binen

prou de respirar una atmosfera que
els sembli saturada de blasmes, per
Plegar ; Oh, ja se que aquests temperaments
són ararissims. La història a penes si
ens ha conservat el record d'alguns...
Per regla general, eis llenes ens arrepena als oficis amb una mena de finja. Baldarnent hàgim començat a
exercir-los — passa selvint — sense
cap entusiasme, amb desmenjament i
tot, arriba un dia que ens ha sentit indissolublement units; l'ofici, alashores, ens esdevé una segona naturalesa
que només podem perdre amb la vida
o amb la invalidesa.
La necessitat que explica tantes coses, no sempre basta per explicar
aquesta adhesió violenta. Topem sovint amb persones que no tenen necessitat de seguir esgrimint reina profes-

sional, que podrien plegar perfectament, que fins són vivament invitats
a plegar, i que, tanmateix, no aleguen.
En aquests casiis és evident que la
professió ha degeneras en vici, que
l'home, tot exercint-la, experimenta
una mena de voluptat la voluptat de
la rebequeria.

Quan arribi la meva hora de plegar,

Deu cm concedeixi la tnerce de posarme en condicions de fer-ho. Alza demano en la llinda de l'any nou. El començo amb la ploma als dits; ¿el podré acabar de /a mateixa manera?
CARLES

SOLDEVILA

marea sitia

La Ilistöria i l'educad/5 moral
laridad

jackson (Estat del Mississipi), as.
sanearan llurs portes altres
sis bancs. La suspensió d'operacions
té per origen la intensa crisi bancaria que flagella els Estats Units.

surtin principalment els progressos
econòmics, serials, cultürals o institucionals del món a través dels
segles, ¿que passarà el dia que l'individu, per altres fonts d'informacid mes verídica s'encari amb la
realitat crua i neta? La decepció
produida, seré un bi o ser i un mal?
Abans de posar-se tots aquests
problemes, perd, caldria, cona deis
molt justament un dels "rapporteurs" de l'esmentat tema, investigar 1 determinar quina es la teacció
moral produida en els deixebles pe
saber històric adquirit a l'escala.
Segurament trobaríem que de tot
annest saber histeria no n'ha. quedat mis que uns lleugers record
anecchatics sense la més mínima re
acció moral. I és que per a obtenir
aquesta reacció caldrien dues co-

—Fabra.

ses.

Anglaterra té prop de dos
milions i mig d'homes
sense feifia
Londres:31.—El nombre d'obrera
sense feMa inscrits als registres de
la Gran Bretanya en 22 d'aquest
mes puja a 2.408.371, o sigui 108.779
més azar la setmana passada. — Fabra.

La cris! bancària

als Estats Units

— Avui

Tilden farà pellieules
Nova York, 3t. — El famós tennista Tilden ha decidit retirar-se del
tennis i consagrar-se a la impressió
de pellícules en les quals entrara

aquell esport.—Fabra.

Primerarnetit; caidria que retasenyanient històric es dones a les
cola amb una orientació ben diferent de la que s'acostuma. Un ma
nual escolar d'història, tal com deia
M. Sigurd Host, professor de la
Universitat d'Oslo, és generalmen
un extret de llibres histórica que

ferencia davant d'aquest peles», Es
la mes interessada a que es resolgui,
però lambe' Ii dol que un altre país,presumeixi amb les seves deixalles 1; per
altea part, Ii ii molt dificil a un govern !ale negociar, encara que sigui
malt discretament, la restauració d'un
poder religiós.
El complot religiós turc ve ¡greujat per la crisi económica i per la diheultet de crear uns "Mita de govern
"allie Pa llada alternar en st Poder. Cal
gima collocat en la necessitat de defen=',' m'osar. perd, era al Mari *abril
sar - se, no batirla perseguit el s'atol- deleitar la República. Ale europeo» la
cierne.
restes:ad:S del ealifat s ens lateLa situad& es fa mis dificil a Tur- rosa gens ni enka.
quía, percate abano de República era
MANUEL SENET

*sa ciable omulial fa concentrar una
musa' ~ene de embalume .en
un rolo* 41 Me 4...midt-possibie.
E/ resulta da, neceedeiament, una
entadellacitr indi gesta en un ata el
quedar gralat
-alie pot apte per
ssu rapes* del lector. El manual
Miela fase t dates perque a l'enmea, objecte piincipal—ai leal—de
la majo, part d'ensayar:non, ra,
Mame pugui declarar räpidament,.
coas a la duna, el sea bagatge hietórie. La Valor moral de l'eneenyament hi és dolorosament oblidat
Segonament, .caldria esposar que
les Mono històriques que mes haAL

guesain impressionat l'esperit de
n'acedar fossin capaces de perdurar
a tren de la seva vida futura per
ajudlar-ki a determinar leso semi
.actuacions. Perú hi ha raons pode.
roces per a fer-nos creure que aixes
tampoc no passaria alai Perquè en
el món de les realitats veiem com
lliçons històriques rebudes «una
manera mea viva i colpidora eón
oblidades per les mateixes generacions que les han rebudes o a tot

estirar per les que les segueixen.
En tenim dos exemples vivents
remarcables. Mirem com la tràgica
experiencia de la guerra .cle 1914mi8 comença a ésser oblidada pels
mateixos nobles que l'han soferta,
melaras de la copiosa literatura que
s'esforça cada dia a recordar-la, i
com alguna d'ella prediquen un bellicisme propici a recomençar la tragedia. L'altre exemple el tenim Inés
prop. Fa pocs mesos que hem
sortit de l'època més vergonyosa de

a Quina influencia exercirà la motu d'un poble atiat per la fam, als
fills de proletario que enciara es
guanyin pum bi la vida?
ó, tots els fruits que
En educaci
el .rnestre penal Uvate «un tusenyament moral són sempre un enigma. El senyor Altamira recordava,
en el citat congrés, les enquestes de
Baumgarten i Prescatt, que fan veure com el resultat efectiu de Ven.
senyament és Iluny del que un mestre optimista pensa obtenir normalment. I es que, si en l'ordre dels
coneixetnents el mestre sap del test
Qie dóna 1 pot sontrolar cona es
re ía en l'ordre de l'educació del caracter hi ha sempre la tendencia
personalíssima de cada individu, que
tot aprofitant les matèries rebudes
les faisona i les adapta a les necessitats del seu esperit. Solament podetn tenir en compte que en la seva
actuada espontània de cada instant,
guiark els seus pasaos co que els
psicòlegs en diuen la hei del mejor interés momentani, determinat
generalment per la riquesa o pobresa de sentiments afectius que
hagin faisonat la say a vida espiritual. I ací hi ha precisament la elau
del problema: a que l'afectivitat, el
sentimentalisme, s'esmussen si l'esperit no' este en vetna constant. I
liavoes són els baixos instints que
determinaran l'actuació dels individus i la Hei de Ilur interés. L'exempie el tenim prou ciar, també, en
aquests darrers set anys de vida.
Si molta gent no llagues ungut la
seva sentimentalitat absolutament
esmussada, si els hagués interessat
quelcom més que el simple vegetar,
davant dels reactius que a cada maman rus aplicaven, no hauriem observat la passivitat 1 fins les defeceaans que :l'han vist, i el nombre de
figures exemplars s'hauria pogut
comptar per centenars de milere i
no amb els dits, com hect de fer

Deixem, *done., que la histbria
passi pela olls dele educands amb
virtuts
e rave nao id:
t e: is eaumbe ntfoiltaell, - !tci es m
1, itteeite
ita.
ni gnonmam
reetvii, :ricetpum
s',se
t reorrieori
s leromep
ian
il;s
. vieia
recht,mmaimb
isia
conquestes de l'apee; no sabem
que- els en quedaré el . dia de demä.

Pele procureM crear i'desvetlIse en
ella, al costat .,d'abtö, un edil d'e-

motivitat supresenelble, una sensibi litat afinada en extrem que eneldo
desvetllat constantment el jo coascient de cada indivithi.-,Ya el e
ilor Ca1111 per a resperanei que' et
dia de deml, quan la colleetive

e psi
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LA circe:rus-u ite !PUIG
Itifla fartanms mos 'grama daquevis
canta 01781

Aquests poetes
Convé, de tiempo en temps, dar una nota inactual. Cal vilera
intensament, qui ho dubta, l'hora present, penó ni l'avoi ene abatega del tot, sistemäticament, ene eriarem mansa petits. Perquè 6e
Ii
sobretot la recordança del pass« que confereix magnanimitat als
honres, i la dalerosa projecció a l'esdevénidar que eis des.griatisia.
Amb una 'tira, dome, defensiva i mentre els diaria s'ocupen,
sebretot de l'empres de aelvarnent, a càrrec del Miel genial dais
pilote vagativa, d'un vaixell encallat entre la boira, i comenten per
peces menudea les ineiclbnciea i vena volätils d'aquella preparatins,
jo llegeixo, per a esbargir-me, un eco del paesat entre novas ben
diferente, =anadee d'aquesta mena de Panteó deis robles grao is
el Britids Mentan. Aquella casa ha editat, sembla, unes postala lateressantlasimes que reprodueixen qui sap la riqueza del seta ineagotabla treaor, i serveiren (excellent idea que podríem, en la riostra
nualistia—no pas totalment insignificant —imitar) per a la difusi6 de la coneixença de les belles coses pròpies amb motiu dele vote
de felicitat que hom bescanvia per Nadal. Bé, dones, heu de saber
que el British Mascan posseeix im petit poema, adreçat pel telmpe
de Nadal, expressant la fidelitat d'un afecte, compost no menys
que pel rei M'ale VIII, el Barba Blava d'un aeguit de mullera, que
fa ahí, en la tradueció ràpida que me'n penneto: "Com Penra
sempre verde que mai no muda col*, abrí sóc, sial he estat sempre,
fidel a l'amor de la me y a dama." Els verme eón talment escrita •
de mà del Rei. Car tanmateix eserivia versos aquell monarca del
qual ha dit Carlea Dickens que mai no s'havia vist una nada grama
'taca de greix i de sang en la història d'Anglaterra. Beerivis versos
i no era, dones, d'estranyar que el caracteritzesen tant les professions de constäncia com les practiques de versatilitat que hom ha
pogut consignar en tantee vides de noetee.
Aquesta poetes!—BELLAPILA.

LA VIDA DEL MARISCAL JOFFRE
S'EXTINGEIX LENTAMENT
als periodistes a la Clínica de Sant
Resum de la jornada
Joan de Deu diu:
' L'estas del mariscal Joffre sedel dimarts

la nostra història actual, podem dir
que encara no n'hem sortit ben be
i ja trobem un tant per cent massa
Paris, 3o. — Nombroses personacrescut de gent q* sembla hacer
oblidat absolutament la Iliçar de la litats han desfilat davant la clínica
Dictadura o sembla no haver-ne tret dele germans de, Sant Joan de Din,
interessant-st per l'estat de salut
el mis petit profit.
Si Ilicona d'història donadea tan del mariscal Joffre, i signant en les
al viu, donades tan d'acord amb llistes collocades expressament.cessat
Durant tot el dia no ha
els mètodes moderns de l'escola activa no representen un reactiu mo- d'estacionar-se una gran multitud
al ceral prosa poderós per a la majoria davant la clínica on s'assisteix
dels indiyides que l'han jetuda, mil- , Nitre' sOldat, esperant amb ansietat
sobre el cura
grat de trobar-ie en une elat d'ab- les notes facultatives
solet easaonetnene-espiritualraquina de la malaltia del mariscal.
L'estat de salut de l'illustre
fe podem tense en les 11içons mocap canvi
rala escolars d'històries molt mis lalt ne ha experimentat
butlleti que fou facilitat
Pretèrites?, ¿Quina valor tindrà la després del
de la tarda de dimarts
sàvia actuació d'una antocrätica mo- a les vuit
que en tenen cura, i en
narquia, ja inexistent' sobre una tul- pels doctors
una lleugera miqual
s'anunciava
el
d'avui?
xent democräcia republicana

era.

resignen a no poder caciquejar. Turquía, la nació que ha afectat mis indi-

de pell Per a babe
Baldees • Perfume nimba

Articles

,COMENTARI

feemeti6 moral dala hi- 'vises ins 5 bes•diferent its de No.
~pum« negar. La eisatI6 ea-

«sable 4111 1111 millo, oil
l'aloa enfilen d'ea:emplea a . sestee
,o , d/exellsplei a evitar, res 'tan eneaptar.corn nao, .boeta camisa de casos vitentse o.-t7experiencies centro'mies 1 avalades. pel sedis,del tempe.
,Quin Ilibre fiara millor, per a untes.
la tasca, que el de la histöriahL'ayisat educand alistarla de donar
somete clansstm, a cada, momeas,
de les situacions &ventee:lees i de
les actnacitiW.perjudicials; hauria
d'admirar les belles gestes de les
,figures exemplars i les condemnables _maquinacions deis esperits me.
quiavilics i perniciosos. I a fi e
comptes hauria de dir-se: La pätria
reclama en aman' ~menta alzó i
això altre, pule a semblattee de ,tat
altre cas cal que jo em comporti
aixi i d'aquesta manera al
ser un ciutadá, ' digne de la bisele
del meu temps.
Tot alzó, que en teoria pot estar
molt bi, en el terreny de la n'Utica, esdevé un* realitat? Bi h ha
d'haver qui bo crea així, tota vegada que en 40 , darrer Congrés
d'Educació Moral. reunit a París
aquesta tardor',4,-)an dele temes del
Congrés era "Utilització de la
història en vistes' a l'educació moral". Es a dir: conveneuts que la
història és un dels millors mitjans
d'educació moral, atoas cal donar
aquesta història? Sejurament que
els nacionalistes extras:1mb propos a rien un tipus d'història ben diferent al que plauria als ifacifistes i
universalistas. Seguramene- que els
uns proposarien la supressió de fets
que als altres interestaria de conservar i al revés. Sota el punt de
vista netament moral ens trobariem
que sovint són el fet immoral i la
brutalitat que triomfen en detriment
de la virtut i el dret, i que, de vegades, per un atzar del fat, aquest
triotuf repugnant acaba per determinar un progrés humà a tenir en
compte. Si donem, dones, la histatoa amb tota la seva cruces, ¡quina
reacció moral produirä? Si, al contrari, faisonem sana història mes o
menys mentidera en la qual els fets
inmoral, quedin bandejats i sobre-
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tal Iteren de la len hora, perb
amb una ~has .41satitat personal
tal que n'airesuri el, resultats.
' NARCis MAJO

llora.
En abandonar la capçalera del
mariscal Joffre, foren voltats els
metges pela periodistes que esperaven que sets facilitessin noves noticies sobre la malaltia.
El doctor Fontaine es limita a

dir que, donada l'avançada edat del

gueix estacionan malgrat que aquesta matinada, a la una, ha tornat a
perdre el coneixement, i havent-lo
reenperat test sede durants encts rnonze.nts, El pols segueix essent molt
debí!, amb intermitències de mejor
vigor. A primeres hores de la tarda,
el malalt esteva en una calma extraordinaria i segons eamble deseansant.. L'alimentack1.311..keMninsiment
difícilZ.— Fabra.
,
.

Csittuticat

de les 14- -

París, 3r.— El butlleti facilit ;
pela metges que assisteixen el mariscal Joffre, a les rg, diu que 11lustre solde ha passat la tarda mole
malt hi ha reposat quelcom.
El malalt sla alimentat //eugerament i la respiració. 'es mis regular
que el demati.
El pols és bo, a zzo. La te=peratura és de 37.2. No hi ha sucre
a l'orina i tan sols es nota lleugera
albumina. L'estat general del con
de la cama és completament satisfactori. — Fabra.

mariscal 1 l'estat d'esgotament en
qué aquest es trobava, era molt di- El malalt s'ha fet afaitar
ficil ter cap pronastic. — Palma.
1
Papis, 31. — L'estat del mariscal
El dimecres Comunicat I Jofre ha sofert avui diverses alterna-,
tices.
de les 6'30
No obstant, els informes facilitar:
París, 3z. — El butlletí mèdic sig- per persones que han visiat el mariscal, coreasen Que la debilitat eh- sis:nat a le. 630 d'aquest metí pels
metges que assisteixen et mariscal 1 nua accentuant-se.
El marisca — ha declarat el dort
Joffre, diu el següent:
Roulin, a les sis de la tarda, en e
"El mariscal ha passat una nit
unes
irregutr de la clínica, esta assentat al 11:
tranquilla malgrat d'al g
laritats respiratòries. L'illustre matan segueix conservant la seva Ihtcidesa, persa ea debilitat visiblement.
Augrnenta la freqüencia del pols 1
disminueix la tensió arterial".—Fa-

hm.

La llarga agonia
París, 31. — Interrogats a primera hora d'aquest matí, els metges
que assisteixen el mariscal Joffre
han insistit que l'estat del soldat
lustre continua essent desesperat,
malgrat la resistencia física del malalt que está retrassant d'una manera insospitada el fatal desenllaç.
Amb tot, l'agonia desgraciadament
no pot tenir mes que una solució
mortal en breu termini.
La debilitat del con és cada vegada mes perceptible.—Fabra.

La vitalitat del malalt

París, 3s. — Aquest matí, a les
n'e, el mariscal Joffre seguía en
el mateix estat.
A les sa'43, el doctor Boulin, en
sortir de, visitar el malalt, ha declarat que segueix igual i que no seré
facilitas cap més comunicat fins
darrera hora de la tarda.
A les 13'13 M. Demazes, oficial
d'ordres del mariscal, ha declarat
que el malalt havia demanat de
beure aquest matí i que en disposar-se el mztge a donar-li un got
que contenía Ilet, Joffre, demostrant una v::alitat realment extraordInärla, ,agafsl el got de les mana
del metge i begué la Ilet. — Fabra.
;

Visites

Paria, 31.— Entre les , personelltate que aquest mati han estat a la
Clínica de Sant Joan de Del preguntant per restat del mariscal Joffre, hi ha els ambaixadors de Bèlgica i Polònia, els generals Genrand i Guillaumat i l'ex-president de

la República Argentina, Maree! d'Airean—retira.

Comuniest de les 14'30

Patio, 3i.— El comunicat facultasin que a les 1430 ha enea Uittrat

recolzat sobre dos coixins.
La debilitat del cor continua seca,
tuant-se; s'alimenta únicament and
llet i ha pres també algunes taronja-

des.

Nosaltres el sostenim per tots els
mitjans científica que són al nostre
.
abast.
Fins quan podré resistir?
No es pot preveure. La seva resistencia ens té admirats a tots.
Durant el dia d'avui una multitud
molt més nömbrosa que en els dies
anteriors, ha romangut estacienada davant la Casa de Salas dels Germana
de Sant Joan de Deu.
Confirmen acudint a la clínica per
a signar 1 assabentar-se de reatas del
malalt nombrases personalitats oficials.
El gendre del mariscal, senyor
Lalfile, en 5ortir de la clínica ha
dit als periodistes:
-No es pot preveure res. El mariscal conti-ua en el matas estaa:
reaistint.
La mariscala Foch ha estat avui
a la ellnica i ha estat Mtroduida durant alguns instants a l'alcova del

mar; 'cal.
Una miente desp rés de lea 20 liebres, qt n acudia a la clínica, per tal
de saber noticies del malalt el senyor Politis, ministre de Grecia, I
el general Weygand, •ortia de redifici,e1 professor Lerche, el qual el
negà a fer declaraeions als periodistes, perb havent-se-li preguntat al el
mariscal entrarla a l'any nou, el professor es limité a declarar:
—frío toperem,' perb a ..-sar requema esperança la• situada nonti.
:uta molt aren.
A les il'os el Capit Sal( Cerni.:
oficial "ordres de l'Estat traer del
marista!, senil de la ennica I digue
als periodistes:
—Vaig a anunc •ar-vos un fet eanacional. Ef malalt, que a les te'ge
dernanä que es cridés el Sorber, seo.
bit. efectivament d'ésser afehat per
en. Tot el seu estat tiembla millenell.
— Fahr*,
•
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COMPANYIA GENERAL D'ASFALT8 I PORTLAND"ABLAND"
Ccnsett d'Adtninistracid
d'aguesta Companyia ba acordat avenear a les accions ordinarias de les Sèrie a 1, 2, 3, 4,
5, 6 4 8 un 5 per 100, o sigui
la quantitat de 2362 Bessetes,
deduïts els impostos, a compte
dal dividend que balara de .repartir-ae en l'exercici econetnic
que es lavearä a 31 del corrent
/ileS.

Lee accions de la Sarie 9.'
peyeebran La quantitat de pesmates 1673, deduits lambe ele
impastoe., que is l'equivalent
al 5 per 100 del velar nominal
amb caleció al temps que esta
totaament reemborsat. Els benyorb geelOnie fles podran percebra les dites quantatals u
partir del dia 2 de gener vinent, centra cup6 número 26,
a les oficines d'apesta Compatreitt, PasseS de Gräcia, núineilj 45, principal: a la seva
Delaaaatia de Madrid, Mar.quea
Øe Cuba, 1, principal, i a lee
eet Pa Cale: "Cemento A5S. A.". C. Rodríguez Ariab.
mira 0. ilbao, i "Asland,Cdrdoba. S. A.", C. Maga. 1, Córdoba.
Barcelona. 31 de desembre
de ;930. - El secr e tari general. E. M011n6 1 Brasas.
CATALANA DE GAS I ELECTRICITAT, 8. A.

En el sorteig d'obligacions
d'aquesta Societat. verificat
iivui, la Sort ba designat per a
la seva amortització:
330 obilgaelons Serle C1

311; 3
4361
7801

3120
4310
7810

8711

8720

0341
9771
11571
12131
12501
18921
14171
17061
19601
22931
22981
23511
25501
27781
28981
29871

0350
9780
11580
12140
12510
13930
14180
17970

881
1521
1051
2551
2851
3611
4821

890
1530
1880
2560
2860
3650
4830
5181 " 5190
5841
5850
625 1 " 6260
6551
8560
6631 " 6640 18261
8270
8321 " 8330
8901
8910
9601 " 9610
9751
9760
9671 " 9880 10031
10040
10191" 40300 10891" 10900
11221 a 112.90

3481 a 3490
5871 " 5880
8841 " 8050
8801 " 8810
9681 " 9840
10551 " 10560
11881 " 11890
12431 " 12440
12751 " 12760
14031 " 14040
15061 " 15070
19091 " 19100
20841 " 20850
22941 " 22950
23(51 " 23160
23601 " 23610
28921 " 28930
28651 " 28860
29371 " 29880
31461 " 31470

19810
22940
22090
23520
25510
27770
28990

37141
37451
41801
41921
43681
46991

33001
34031
36861
3697 1
38821
40021
42891
45691
46241
46541
48461
49241
S0701
52001
52771
55251
55771
58081
62301
6350/

3751 " 3760

2501
3931

2510
2940

4451 " 4400

6221

6360
6351
94U " 9450
12101 " 12110
16701 " 18710
21061 " 21070
23 851 " 23660
2 581 1 " 25520
30671 " 30680
33451 " 33460
34531 " 34540
95201 " 35210
35881 " 35890

8611
11941

6230
8620
11950

22391

25251
27981
11401
33501
34581
35761
35981

u

8!

a
"
"
"
"
"

90
3420
3940
4760
6630
9570

Mancomunl: at 1911 7000*
1090 78954
nts. Prov. A °,5 98'25
.' -Itera( mal!: Nord. 10390. 10440, 10435; „Vacante, 9740;
7900*
Andalusos, 3850; Colonial, 104'50, 10425, 10415; Banc de Ca- DIpuIeclons *elles 61'00*
AJunt.
5760*
talunya. 113, 11325; Felgueres, 1 01; Explosius, 188, 16775, 169; Ajan:. Badalona
liare mire. 7800*
Mines del Ifif. 10175; Petrolis, 9'90; Filipinefs, 344, 349, 348;
'
/908 B.
77'00
1908 C.
7196*
"
Ford, 217: Chade. 778. 580: M'ande, 145.
"
1957 u.
72.504
BOrsa tarda: Nords, 10420 , 10410, 10450, 10445; Ala_
"
1910 D.
7250»
7375*
1912
/I
rente. 97'1 0. 9V25, 9740; Andalubos, 3805; Transversal, 3250,
1912 E.
75100"
32'25;
Aeri
Monteerral,
65,
65'25;
Colonial,
104'50,
104
2 5, 104501
1012
Y.
"12'30
1913
Eilipinee, 847, 343. 346: Charle, 577, 575, 578; Zxplosius, 168,
B.
73.50
1916
B.
7400"0
f67,50; Minas Rif, 101, 99; Fords, 217, 216, 217; Petrolis, 10,
7375
1917 B.
0'05. Aelaands, 144.
"
1918 B.
7375
1919 B.
7375•
"
Cop al M'afea Nerds. 10450, Tranbalarsal, 3225 ;
-‘18008,
"
1920 e.
73'500
204 . 25; ExAbeiue, 168; Guadalquivir, 70; Mines Illf, 99; Pe92'85
iast .
trelsi. 9'90
" 1922 6 60 Exp 9975
" 1248 7% cap 5W33
Erx aMP /11 l207.
04O0*
90`60*
to13.
94'25*
1907.
Bons Reforma .
7775
Alunt. Irelenela 0,3 83'25
"
Exp 9375*
5131ige .
10035

COMPTAT: Valore aneara no compresos en el BytIletf Oficial

DIVERSOS
To^t Barna 1905. 971)0*
"
"
1902. 9700*
Olellila
SesIlla
. , . . Proa.
13116o•Muse1 . . 9400*
?darme 5% • . . 8750*
Sane Hipotecar' 5% 97'80
. 591 /00160*
Une d'EmIsslons . 88'00
C. C. Local 6%. . 9675
C. C. ' oral 6 1/2 . 88,73*
C. C. Local Interpv. 83,90
Mutes Arg./hip e!.
358

Gral. Tramtles Berma 1 % s 9830
BarceIGna Traetlon 6 %
• 99'00
Hispano - Cole ga 6 % .
. 100.11(1
Llora, Força Llevant 6 % 100'75
.451and "Córdoba" e % ... 96'75
EMPres tlt Costa Mea . a • 129'-

DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA
ARTICLE

o

411.301

MERCAT

Sucre'

Desemb ...e. ...
pegar
Märe ... , . ; •

1

1

Desunbee. . ,, .

138/Plx

30.541 a 30.550 30.841 a 30.85 0
31.031 " 3 1 - 040 3 1. 941 " 31.930
32.10/
32.110 34.201 " 34.210
3452 134.530 38.52 1 " 38.530
38.841
38.850 39.81 1 " 39820
43.161
43.610
43.170 43.601
45.081
43.090 45.291 " 45.300
47.531
47.340 48.381 " 48.390
49.081
49n90 49.931 ;49.960
51.130
50.73/
30740 31.121
51.250
51.26e 51.651
51.667
52.030
51.771
51.780 53.021
53.290 54.5.31
53.281
54540
57.801
56.940
57.810
56.931
5898o
59.021
58.071
59.030
59.061
59.051
59.060
59.070
67841
60.830 61.711
6r.7ao
62.4of
63.410 62.811
62.82o
63.861
63.870 64.691
64.700
63.650
63.371
6s.380 65.641
66.381
66.390 69.115
69.120
69.760 69.831
69.840
69.751
I

390 Bono
(del núm. 70.001 al 110.000)
71.011 a

71.020

74-851
76.421
86941
82.631

74860
76.430
80.950
82.640
85.350
83.930

85. 341
83.921
87 021

87.771
92.381

87.80

78.981
81.921
82.961
a3.6o1
86.871
87.101
92.241

93.290

93-55r

87.030

"
•

72.521
75.171

a

72.530
75 180
78.990
81.93e
82.970
85 610
86.880
87./lo
92.250
93 560

Pamplona. • .
.
Priarilat
69'80
>Ida a Reus
69'60 isturiee 1. 4 . .
e,, 6050
"
2... .
68'25
D.
S*.
98'30 Segovia 3 95. .
"" 1'. . 68'40 AlmanIa 4%. •
6900
" 0.30.
Adlterlt$
Exterior 4 *6 A. . 54'50
.Sant loan 3 %.
B. . 83'50 Almena 4 1/2 "9
A3'26
C.
nsca 4% . •
82'00* 0 004 6% .
•
82:50 Yalenclanes 5 1/2
01,10 " Alar-Sanrantler .
" G. H. 84 .00* tiacant 1 . 3%.
89'65
Amor. 191:2 5%
"
11 3%
8050
"
3.0 3% ,
8965
A. A 5%. .
u. 90'20* 34. S.
5 4 1/5%
"
90'55*
C 4%. .
r• 5.
F. 90'25*
"
94%, .
011101. fas*: 5% A.
"
E 4 1.'2%
P. A2'40
P 5 T5 . .
0
. e. s2'40
"
n %. .
D. 52'60*
Ft .
»
E. 8235*
Frances 2 1/4%
"
21/4% •
(amb treveates)
DIreCtel
5 114% .
Amor. 1938 896 A. 10095
Badsfor
. . .
" E 02'75
"
•
9 9 e. 99'75
Orense ermuttva .
"
Drloritat3
99'65
"
no
"
"
" E. 40000* Andel. 1.. fu 37e.
"
1.4 rarhible.
Amor. 1027 5% A. In wün
ea 30.
"
""
" D. trwrIl
n
•
e.
"
2. 4 variable.
I 0000
"1907 .
"
"lt 1 (111•06*
"
1/1 %.
"
. E. 09'90
p 09'900 ‘ndalutos 0 % . .
crac nr . . . .
Delito Forroviari . 9900
variable • e
(acose Impostoe)
Orla 11x . .
.
"
variable
Nord 1.. 121p. 395.1 7115
•
Secundarla 4 .
" 9. "
" . 69'85
" 3, .,',, 71,0 0 * Manresa-Berga 5 95
arria a Barna. 8%
Nord 4. Ser1e, . . aofnms
Nord 5.. b/p 3%, 7100* Fer, Catalunya D%

InterlOr 4 % A. .

mue

i
,

Moresc

1 »meciera. • a .

Xicago

l 3M41g ' ; ; : : ; :

Biatf oeseentrre. . , .
Liverpool 1 2'4 a' ; ; : ', :
4.

----

meteh.bmdm

135.850

"

137.050
142.660

145.750
149.940

/46.331 " 146.340 149.931
149.991 " 130.000

•

"

RJ.

•

n

99

n

»

7

«

DE

/52.591
153001
154.491

158.651
161.061
16740/
169.35/
169.951

a 152.600 152.711
152720
153.010 153.321 ,.153300
154561
54 3
'.
1524620 16041
1 9770
1e5
" 161.07 0 165.66i " 185.670
,,
167.410 158.761 " 168.77o
',
/ 69 . 3 60 169 . 751 " /69.760
169.960 169. 99 1" i70.000
,,

,,1

.

00

70 Bona
(del núm. 170.001 al 180.000)
170.331 a 170.340 174.68! a 174.690
/75151 " 1 75. 100 175.701 " 175.710
176.161 " 176.170 176.471 " 176.480
1 78.74 1 " 178.750

Els poseeidors deis Boas
amortitzats apee/ sorteig
podran percebre llur import i
el dels cupons veneute, a perfil
del dia 1 de febrer vinent, a la
Societat Anónima Arnús-Garf
(Passeig de Gràcia, número 91
i al Sindical de Baliquers
Barceicna (cartel'
Ferran,
número 34; principal), tole els
dies feiners.
S'adverteix que en efectuar
el pagament dels dits Bolis
amortitzats dels cupons venente, es deduirà el que correspongui pels in-mostos ordinaris
i extraordinaria vigente.
Barcelona, 31 do desembre
de 1930.

erigit a la nova 55506quia de la atare de Den del Pilar,
Santa d'ansia La Circumscisió del d'aquesta dotat, sota l'a d v ocació de
Sant Josep Oriol, el rastread doctor
Senyor.
Santa de detni: Sant Isidor, babee. Benet Innata Almanclor, germa de:
senyor bisbe.
i Sanis Macar) i Abelard, abate.
Quaranta hores. - AVui: A la Ca,
ELS TERCIARIS DE POMPEIA
teeral Basílica.
Avui, dijMis, a dos marta de sis de
Demi: A la mateixa església.
la tarda, els Terciario celebraran la
Mereció nocturna. - Avui: Tore leva (unció dita de "Sane i Anima"
de Sant fosen.
(i5 Corma acostennada. Oceteri la
Denla: Torn de Sant Joan Evange- conferencia el P. .1 Evangelista de
lista,
Mental/1g.
Tots eIs teriarís s6n obligats d'asCort de Maria. - - Avui: Nostra
Dona de la Merca, a la seva església, sistir-hi.
privilegiada, o a la del Pi, privileSANITARI DEL COR DE MARIA
giada.
L'Apostoiat de l'Orada Ceiebrarà
Demi: Nostra Dona defs Angela,
ach l el C:11qui aniversari de la sea.,
a la lleva església.
institució heerant el Saura: Cor de
G3MUM6 re p aradora. - Aya): CaJeeíae ateb Oh seg üer.10 cultes en acci 6
bes! Basílica.
de grade» del. be,oeficis rebuts durant
Demit Esglesia dels PP. Carmel'any i CII desgreuge de les ofense,,
lites.
fetes a Deu, p rincipalment de les blaVienes en sufra'', de les äninies del
lbnies. A tres quartr de vuit, ContoTurgatori. Avui: Torn de la San- rnó general amb prkfica preparataría
a un ranne de deu, expelida solemne
t1ssima Trinitat.
de sa Divina Iffale2at, al goal (ara,
Dota: Torn de la Coatunió dels
veille duran/ tot el elia eis socia de
Pidelt Difunta.
l'Apostolat
i altres associacians
PRESA DE POSSESSIO
Santuari. A dos quarts de cinc de la
Ha pres possessió del benifet, de
tarda, la gran (unció amb trisag) ca».tat; senr.i pel R. P. lila Massan0.
C. M processó interior amb paCOTITZACIONS FAOILITADES rada ea cine allana representant (reine parta del mán, beiimana consaPEL
gracia del5 nous aeladora

•

..b

•
.
8
•
.
.
.
.

.
1
1
8

4 9
1
• •
.

•

.
.

.
.

.
.

•
•

•

nova creada,

.

BANC DE CATALIJNYA

J. Une

MADRID
Interior 4 15
Amartilzable 6 % 1920
5 % • 997 aloe
5% 1 947 amb 1.
•
Multe Crean toral %...
• 6 1/2.
" 6 % .
Ata oda Rano d'Etipanya.
Banc Credlt Local...
Pucrera prefer .
Sucrtra ordln....
Felguera
Nora
Atacant
Aro:talases
Exploeloa
Petral!!

4905
9795
92'50
8245
8250

10, Porta-Ferrissa, 10

97
533

Paralgües
Ombrel•les

520
44560
835

Vanos

PARIR
Exterior 4
M'afea Argentbea (aoves)
Renda Francesa 3 %
"
5%
O"
Alllb. 8 %
Anca Nord Espanya
Earagossa alatint

Bastons

355
8540
teta°
/0125

• anulases
• cecere,

Carteres
Moneders

3600
0621
1240

• RIO T'o
ot
Obilgs. Alacant 1..
• Alacant 2.4
• Aleen% 1.1
• (lord 0.4
• Nord a.*
• Nora 3.0
• Nord 4..
° Nord 5..
• Barcelona Primitas• Pamplona
Ceceres variable ....
" P C. Oest Espanya...
• Roe.TraCtIon 5 lit.

7 0

IMPRENTA DE

PUBLICITAT

67

Carrer de Barbará, 1 1 i 13

4500

xora York

38330
190587
)9363
2476
92:71
"03850
55135
42,43

11011110,
Franca
Bel g ies
Pella
AlemanYa
Suisea
Espanya
Dinamarca
7•I/ACIS
-.,oruagz
Lisboa

50 "

1;'N

181585
10824
16377
345100
3175
334
3320
3992

Praga

Austria
trgentlna
Rlo Janeiro
516ntevIdeo
Xile
Buenos Airea

,

DIVISES
37'37
185'25
133'43
30'03
46•40
9'57,
2'27 1.2

CANVI DE L'OR

LLOTJA

MONGETES

CENTRE COTONER DE BARCELONA

ALTRES GENERES
GARROFES
Xlpre

Negra Elnaror

a 43
Negra Castelló
..43
Negra Baratera
.....
4i "
1/2
Rala
tu 1/1
E119,32
" 35
Mallorca.
35 ',36
(Preus en rals els 42 011110e. senso eac,
clamunt Carro Barcelona)
Polpa remoialia estr.4
Polpa remo/ata% pala70 a 31
Turtd de coco
53 • 33
le • 11
rtrlita do Ilinota
(1'4404 co Recicles eta 100 quilo. anfb
ate, Manual carro BarcelOna)
111111 11 M e
6 1/t a 7
Alfals segona
1/1 "
Pella Ergell
" 3 1/2
Palla curta
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En conseqü( 'lela, llurs posseïdors podran pereebre /Import. de les Cites obligaciors i
el dels cupons veneuls, a partir
del Ola 2 de gener vinent, a les
oficines de la casa de Banca
dels senyors Soler i Torra Germano. (Rambla dels Es)udis,
número 13 1 , loto els (lies feiners.
S'adverleix que en efectuar
el paganient de les diles obligacions aincrtitzades i dels cuPons vençuts, es deduirh el

MANCOMUNITAT, DIPUTACIO 1 AdLINTAIIIENT8

106.261

5.190 " 5.300
68r " 5.690
6. 561 "6.370
9.841 "
9'850
11.091 " 11.1 00 15.881 " 11.8 90

10771 " 10780
11671 " 11680
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104.191
105.035
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310 nonio
(del núm. 1 al 30.000)
56m a
510 5.171 a 5.180

a 2010
" 3570
" 4420
" 4830
" 9100

2007
3581
4411
4821
9091

96.581
99.411

questa Societat, verificat avui,
/a sort ha designa per a la
m'a amortització:

12.491 " 12.500 12.621
3 3.381 " 13 . 290 1 3 . 44 1

,'

100.941

CATALANA DEL 048 I KMTRICITAT, 9. A.
-En el Sorteig de bons d'a-

44191 " 44200
47891 " 47900

34ff
3931
4751
6621
9581
9762
9764 " 9770
11171 " 11180
1 4461 " 14470
1 6 1 21 " 16130
17931 " 17940
1944 1 " 19450

BORSA DE BARCELONA

TANQUE!
1
Preoedent i feevul

37180
41560
41880
42360

24761 a 24770

891 a 9"

15861
19991

"
"
"
"

800IETAT ANONIMA
" ELECTRICIA DEL CINCA"
En el sorteig públic de 240
obligacions Serie C, d'aquesta
Societat, verificat avui, la sort
ha designat per a llur amortilzació les deis números següents:

420 oblägeolens Serie F

a

37151
41551
41851
42351

Barcelona, 29 de desembre
de 1930.

33811 a 33820
35530
35521
36951
36960
38390
38381
39350
39341
42890
42881
43970
43961
46031 o 46040
46261
46270
48400
48891
48510
48531
49690
49681
50790
50781
52580
52571
53991 e 54000
55730
55721
56260
56251
58570
58561
62890
82881
6000
63991

«

87150
37480
41810
41930
43690
47000

gente.

29680
31581 a31590

a 33010
34040
36370
36980
38830
40030
42900
45700
46250
48550
48470
49250
50710
52010
52780
55260
55780
58090
62310
63510

"
"
"
"
"
"

En enseqüäncia, llurs poeseidors podran percebre Plartport de les diles obligacions
amortitzades 1 el dels euponts
vençuts, a partir del dia 2 de
gener vinent, a les oficines de
la Banca Arnús (Plaaa de Catalunya, número 22), tole els
dies feiners.
S'adverteix que en efectuar
pagament de 189 dite a obligacions amortitzades 1 dele cuputa vençuts, es deduirä e1
que correspongui pele impostos
ordinaria i extraordinaria vi-

400 obligacions l'ele E
(del núm. 32.301 al 84.000)

Números:

351 a
360
1311 '' 1520
1741 " 1750
2221 " 2250
2711 " 2720
328 1 " 3270
4451 " 4460

FINANCES

410 oblIgazIons Serle E
(del núm. 1 al 32.000)

ANCHE MERCANTILS

Dijoub, 1 d

que correapongui pela impesto8
ordinaria i extraordinaria vigents.
Barcelona, 29 de desembre
de 1990.
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Rouelló, 238

(junt al Passeig de
Gràcia)
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Ateneu Barcelonès

El Cornitè Industrial

Cotoner
Se'ns prega la inse:ció de la nota
segiient:
"En la reunid ext-aardinaria celebrada el dia 30 de cesembre per la
Junta general de la Mancomunitat
de Fabricants de Teixits, a l'objecte de canviar impresions sobre la
R. O. de 26 del mes passat, reorga5titzant el Comite Regulador de la
enclústria Cotonera que d'ara encl.vant furcionara seta la denominac:n de Comité Industrial Cotoner, la
¡aleta fixa l'atencié d'una manera
particular en el nombre de representants directes de Ir indústria cotonera que. classificats en les tres zones Catalunya-Balears, Llevant-An&insta i Nord-Centre, formaran
part
Comité, fatenent: r.r) Que
quart de la R. O., en aseenyalar el nombre de representante
teixidor.', descorrirtant el vocal estampador (donat que l'estampació
essent un ram ¿indústria diferent
no pot 3-nalmiament incloure's dins
de la textura) cencedeix quatre representarte a la :ona de CatalunyaBaleare i cinc en conjunt a les dues
rones restmts; 2.n) Que el nombre
de telers ,destinats a la fabricació
de teixits de cot6 en la zona de Cata l unya-Baloars representa més del
85 per roo del toral de telera que hi
Ira a Espanya per la manufactura de
la indicada .fira . 3.r) Que del que
precedeix se'n desprèn una evident
falta de ponderarid, segurament involuntaria, en fixar la representació
directa que tindran dins del Comite
els industrials teixidors pertanyents
a :es tres eones a que l'Organisme
estén la seca jurisdicció, i 4.0 Que
alguns sectors importantissims de
fabricants teixidors, atesa la ¡letra
de la .R. 0. DO tindrax . r eP reeentaCc; direeta en at Comite, la Junta
general prengné per unanirnitat els
Segii=nts acorde:
Primer: Autontrear la Junta directiva de la M a noomunitat perque
porti a cap les gestione necessäries
prop del Gorern a l'objecte que
s'arnplii el nombre de representante
directes dele abricante de teixits de
la zona de Catal unya-Balears
que
han de formar part del Comité Industrial Cotoner, de manera que es
trobin degudaraent representats en
el si de l'O r gtnisme tots els sectors
compresos dies de /a textura que,
no obstant ten t uta evident importancia en amaste zona, no eón eita t en la R. O. de referencia.
Segon: Dorar compte de l'anterior acord a lee diverses corporadone i entines econdmiques
restada; en a producció i comerç
de teixits de cató i pregar-los que
vulguin aportar el sea ajut a les

f

gestions que a conseqüència de
Ilacord anterisr ea practiquin.

Lea malalties de

L'ESTÓMAC
BUDELLS

Des del dia a de gener, tote els dies
feiners, de queme a set dc la tarda,
es fui efectiu, erävia deduccia deis
impostos legals, l'inmort del cunea número 43 de les obligacions hipotetéries
de l'Ateneu Barcelones, eotn tenle el
del cupe; mimero 19 dele bons de refdrma de primera serie, i el del número 15 de segase, serie.
Segons sorteig efectuat el dia ag de

desernbre amb intervenció del notari
senyor Josep M. Aauirre, s'amortitzen les obligacions hipotecarles números 46, 87, roa, 171, 101, 2 47, 08,
27 1 , "8ra 234, 548. 627, 635, 654, 742,
741 746, 819. 82 3 , 826, 865 i Seo.
Com sigui que sha acordat efectuar,
viiluntariament i amb carácter extraordinari, una amortització de cinquanta

boas de reforme de primera serie, han
sortit designare. en sorteig de l'expressat dia 29, els bona números 21 a 30,
5o1 a 510, 621 a 63 0, 701 C 710 i 8r1
a 820.
Tant les obligacions hipotecàries com
els bons de reforma que s'amortitzen
es reintegraran a l'Administració de
J'Ateoeu; calera la presentació de les
lamines corresponents, el mateix dia 2
de caree i successius laborables a les
hores indicades.
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Filts de F. MAS SARDA
111APIQUVIII

Rambla del ANg, ndmero

L'Elixir Estomacal

aman del trae Teatro del 1.145

SAll DE CARLOS

Negociem e1 cupons

Fode nlatdnic &geste quo
serPores triomfe,

venciment primer de

r msss.i. wameise de .44.-

gener
Noommy

SOLER i TORRA Germine I
BANQUIERS

Rambla dels Estudis, ti
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i 13, i Bon Succés, 11 3

e ociem els cupons, venciment
rimer de gener vinent
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gu
visita

Pelayo,

50

Al Dispensari Pompeia (Sant Gabriel, 5, Gràcia) s'han practicat durant el mes de desembre darrer
2.654 visites o curacions, 313 aplicaClaus eléctriques, 3 10 injeccions, 35
análisis, 7 vacunacions i 5 perites
operacions, la qual cosa dóna un total de 3.321 serveis. A mes s'han
Iliurat gratudament 251 especialp.
tats farmaceutiques, el valor de les
quals es de 1.512 pessetes. Els malalts assistits per primera vegada
han estat 545.

%filies Laxants Prats
quia feliç i pròsper any 1931,

It

p

CANBRA CUIRASSADA CAIXES DE LL0OUEll
Per a ardar valore, documenta, moles I anees °afectes
de
valor. I: Compartimenta das de 22 pessetes entinta.
"t
r-Se tole els dies felnera de 9 a 1 1 de 2/4 de 4 a d
aimeaewar7.7.
aseemaeause's

L'Associació Benéfica L'Atläntida prega als seus associats que desitgin assistir al magno festival, que
arnb znotiu de la seva constituci6
prepara per al dia 9 d'aquest mea,

en el sea tete inferior, aegons dictamen del dispensad d'Hastafrancs, on
fou assietit.

se serveixin passar per restatge social per les invitaciona necessáries,
car la demanda es nombrosa.

nia, la qual cosa dona ¡loe a que alguna dele passatgers de l'autamnibus
s'indignessin contra el xofer causant
de la desgracia, que es fin escapó].

,„,, Braguers r XAN
CiinLUGO Unlo Gabinet Or-

S'ha posar a la venda el popular
"B/oc Guimera", que, junt amb el
dietarí del mateix nom, es fa indispensable en una.casa.

REIS: Gramolas I discos
CUYAS, Portal de l'Angel, 29.
ELS QUE S'APROFITEN
DELS "CONFIATS"
Ernest Romeu ha denunciat que del
seit donticili del carrer de Menéndez Pelayo li robaren robes per valor
de 5oo pessetes.
Joaquim Altura, habitant e'n
una tasa del carrer de Botella, ha
presentat una denúncia contra un dispeser que ha desaparegut emportantse 123 pessetes que guardava en un
bagul.

rcs ]031 SOrrl
Marcs
núm. 33
Can" la,

El Mont de Pietat de la Mare de
Deu de l'Esperança, Organisme de
Caixa de Pensions per a la Ve.

Ilesa i d'Estalvi, ha rebut de la senyora vídua de C. R. la quantitat de
150 pessetes, destinades al desempenyorament de robes de poc valor.
S'anuncia al públic que han quedat
eancellat% els préstecs següents:
Robes
44 009
44 026
44 0 7 144109
44 012
44 0 3 644 0 79
44114
44 01 4
44 0 4 0
44 095
44 520
440 16
44 00 3
44 097
44124
44 018 44 06 5 44 10 4 44173
S'avisa als titulare d'aquests pres.
teas que passin per les oficines del
Mont de Pietat, carrer d'Ortigosa,
número 1, i mitjançant la presentad() de la corresponent papereta
d'empenyorament els serà lliurada
gratuitament la penyora.

Hernias

PER QUE PATIR D'HERNIA?
d'una ESTRANGULACIÓ

estar exposat als perilla

ei poden obtenir amb teta seguretat usa perfecta 1
comodIssima conferid& la modificad() absoluta de
l'harma mis antiga, voluminosa i difícil, i guarir-eoa dellnitivarnest 8113,SE OPERACIÖ, cense el menor perill, sense dolor ni ettspendre les vostres ocupacions amb el tractament Antiherniari NOTTON (patentat), l'únic premiat a les Exposicions de París i Barcelona, Demaneu
GRATIS el nostre científic TRACTAT sobre l'HERNIA, amb eentesexe
de cartee de guariment i agraiment, o acudir a:
BARCELONA: Tote els dies feiners, de 9 1 i de 3 a y; a
MANRESA: Diumenge 15 de gener, H. SANT DOMENEC, da a t
1
I.LEIDA: D'aun 15 desernbre, HOTEL SU/S, de 8 a e.
REUS: Diumenge 33 gener. HOTEL PARIS, de 8 a s.
GIRONA : Dissabre 3 de gener, H. PENINSULAR, da 8 a 3.
Especialitat en FAIXES per a totes les dolences abdominal,. Tractastefit
i guariment de ralidrocele. INSTITUT D'HBRNIOLOGIA 'NOTTOlir.
Avinguda Portal de l'Angel, ao. ser. Barcelona. TaMfort tetas

L'atropellat conduje una cavalleria
i portan la direcció que li correspo-

al

topadlo dIriglt per tacultetlu,
Rambla de Catalunya, 8
Forran, 8
Rambla del MIL 27

UN QUE CAU DEL PI,
A VALLVIDRERA
l'ad y n pi de regular aleada, a Vallvidrera, caigué Josep Padella Molina,
de 18 anys.
Resultä arnb fractura del femur esquerre, lesió que qualificaren de pronöstic reservat al dispensari de Sar-

ria, on l'assistiren.

REIS: per a Olnemes, .Cuy.
Lloguer petlioules Pathd Baby
CUYAS, Portal de l'Angel, 20,
El dansol general d'Espanya a la
República Argentina s'ha adreçat al
governador civil d'aquesta Provincia

manifestant que se li ha presentat el

súbdit espanyol Manuel llourin Malla'', que vis a la ciutat de Quilmes de
la dita República, carrer de Benito
Pérez Gales, 478, amb l'objecte de
demanar-li noticies del seu oncle Ara.
toni Mourin Pérez, natural de Sigirey, .Ajuntament de Varalla, provincia
de Lugo, de 45 anys d'ecLat, que la
uns trente anys que resideix a Barcelona, on treballa al cornere, i segons
ele darrers rumore esteva estaMert pel
sera compte, del qual desconeix el carrer on val. Es tracta d'un afer d'herencia i borre desitja tenir noticies del
dit senyor.

p 0+1

Tacher

del Centre, 35. A la sera parró-

Fundar es mg

,aas,

PA' 'ilES

Prruquerla Portabella. Rambla

ert Ve.

▪ sescr012

aiximateix Be- a nevada.

BEIS: Aparella totogrätIcs
Novetats Cuyäs - P. Angel, 29.

rAntiga

Y II

gut lloc a l'Estangento amb tres
gran sota zero havent-se registrat

OCASIONS

Liquidació
a la
-

o

SERVEI METEOROLOGIC DE
CATALUNYA
Situació general atmosfèrica d'Europa del dia 31 de desembre de
1930:
Un important cicló el centre del
qual es troba a Anglaterra, es dirigeix cap ala Paisos Baixos i Alemanya i pertorba el temps a tot
l'occident d'Europa amb vente i aiguate copiosos des d'Espanya i Franea fine a Escandinavia. Els temporals
mis violenta tenen lloc a les costes
d'Anglaterra i Canal de la Manega
amb mar molt grossa i vente les
velocitats dels *mis eón superiors
a 70 quilennetres per hora.
A l'Europa Central persisteix el
régint de fred amb nevades a Txecoslovaquia i Alemanya.
Estat del temps a Catalunya a
les vuit:
El tempe és molt variable per
ton la regió amb cel en general
nuvolós, vente de ponent i lleugeres
pluges pel Penedès, plans de Lleida
i Pallare.
Les maximes quantitats de pluja
registrades durant les darreres 24
hores, han estat de ro litres per
metre quadrat a Seira, 7 a l'Estangenio 1 Grane 1 6 a Tremp.
La mínima d'aquest mati ha tin-
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Barcelona, mea • a.
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Ristriodoa
Acció Femenina te el gust de comunicar a les senyores a qui pugui
interessar que, inaugurat ja el non estatge social, Claris, 33, primer, >Idean visitar-lo tot els dies feinere, de
les cinc a les set de la tarda, fins al
dia 7 del mes que som.
L'Agrupada. Excursionista Júpiter
(Passeig de Triomf, 50, P. N.) ha
organitzat per a avui, diada de Cap
d'Any, una festa dedicada a la dona,
presidida per les senyoretes Maria
Teresa Gibert, del Club Fement i
d'Esports, i Carme Espinosa de los
Montero!, de "Palestra", lee quals donaran una °denudó a l'element femeni de les activitats pròpies de la
dona moderna.
L'acte tindrà lloc a les cine de la
tarda, i serä

REIR. El millor present, una
elegant i sòlida maquina de
cosir i brodar "WERTHEIM".

El xiifer Limit Guerts denuncia un
indivldu que li lloga l'auto per a fer un
viatge a Girona. En tornar li digné que
no tenia diners per pagar.
Al domicili d'Hipdlit Motes, Dipu-

tació, 342, entraren els ¡ladres i s'emportaran efectes per valor de 300 pessetes.
Al magatzem del carrer de Bonaplata propietat de Vicents Riba entraren
els lladres i s'errportaren una moto
avalorada en mil pessetes.

CAP'BINET
LICOR ESTOMACAL

A la Ronda de Sant An toni da's des
coneguts li timaren pel procedMent
de lis mieses a Antolí Ballester 40 0
pessetes que portava,
JOIES VERITABLE 005310
per a comprar a bon preu aneu
a la Jolerfa allagrlñä, Tatlera, 41
UN XICOT ATROPELLAT
PER L'AUTOMNIBUS
Un altre atropellament, del que fou
el causant un autdnutlbus, es registré
al carrer de Sans. davant del de Gayarre.
La víctima fou Andreu Mengua!,
de el anys, el qual resulta amb amputació traumatice de la carne theta

UN INCENDI DE POCA
IMPORTANCIA
Ahir al mati es cplä Inc en un molí
de drogues que hi ha al carrer Diagonal del Ferrocarril, número 1 bis.
Hi acudiren de seguida ele bornbers del Parc i eis d'Hostafrancs, els
quals aconseguiren dominar ràpida-

allalafflammncmemn.

ment e/ foc. Les perdues foren de poca consideració.

AMO

INFANT MORT PER UN
CARRO
Al carrer de Valencia, davant la
Casa número 153, fou atropellat

per un carro el nen de dos anys Gabriel Medina, el qual ingressa mort al
dispensara
El conductor del carro, Marcelli Bebotito, ingressit als calabossIís del
jutjat de guardia.

BODEGAS

REIS: 1111äquines SANTASUSANA
de oollr I broda,'
Carme, 40.

BILI3 AINA3

Ahir a la tarda es presentä al diepensar d'Hostafrancs Bartomeu Sane
Martorell, de 32 anys, habitant al correr de Julio, a bis, que presentava cremados greus produides per un saludador que li va promete guarir-lo d'una

UMEP

¡fr denn
Passatge de la Concepci6,
DESITJA UN FELIÇ I
PReSPER AN Y NOU
ALS SEUS CLIENTS I
AMISTATS

CANELONI marca CAMARERO

n11111111111111.11111111111.n

són els millors f els únics que no es trenquen
De venda a tots els colmados MAGI QUER

moviment
maritim

El

VALXELLS ENTRATS

Acaba de sortir un nou 'libre de

Vapor espanyol "C2ba Tres
Forcas", amb càrrega general,
de Santander; vapor espanyol
"Cervera", en Hast, de Sant Feliu de Guixo/s; vapor espanyo/
"Rey Jaime I", amb càrrega general i 69 passatgers, de Palma; vapor espanyol "María
Dalme de R.", amb fusta, de
Susak; vapor espanyol "Cabo
Sacratif", amb cärrega general,
d'Avilés; vapor espanyol "Artiba Mendi", amb càrrega general, do Gijon; vapor alemany
"Siracusa", amb cärrega general, d'Hamburg; vapor angles
"Trestino", amb chrrega general, d'Alexandria; vapor suec
"Betula", amb carbó, de Gremaby; vapor anglès "Cano",
amb carrega general, d'Hamburg; vapor itafia "Giovinessa",
amb cärrega general, de Fiume;
vapor espanyol "Magallanes",
amb eärrega general i passat
gers, de l'Havana.
VAIXELLS DESPATXATS
'Vapor espanyol "Rey Jaime I",
amb cärrega general, cap a
Palma; vapor francés "SaintPierre", atub cärrega general,
cap a Valencia; vapor espanyol
"Cabo Sacratif", amb cärrega
general, cap a Palma; vapor es-

Víctor Català

Contrallums
(Narracions inèdites)
Preu: 5 pessetes
Administració 1 venda:

LLIBRERIA CATALONIA1
17, Plaça de Catalunya, 17 - Barcelona
44444444444.4444.44
panyol "José Tastire", en Ilast,
cap a Avilés; vapor italiä "Giovinessa", amb cärrega general,
cap a Tarragona; vapor espanyol "Infanta Beatriz", amb
càrrega general, cap a Las Palmas; vapor espanyol "Tenerife", arab eärrega general, cap
a Las Palmas; vapor espanyol

Compri avui mateix les AGENDES SPIRAX per a 1931
El Bloc-Agenda de Tau/a Se«
Molt práctic - Es fulleja com un 'libre
Es conserva tot l'ang enquadernat

TI'dj.

retew, th,
LA UNICA AGENDA DEL MON
que en obrIrla es traba sempre el
dia I sumare ele as la CARTERA

AGENDA DE BUTXACA SPIRAX
Cadera

de pu coslentnt el primer
•••/.

8 , 80

"Artiba Mendi",amb ~TOP
general, cap a Bilb
ao.
VAIXELLS TRANSATLAIMOS
DE PASSATGE ESPERATS AL
PORT EL MES DE GENER
•r•
Dia 3, vapor espanyol "HOY!0
tevideo", de Fernando Poo;
dia 3, vapor trances "Campana", de Buenos Aires; dia 5, va a
por alemany "Saarbrucken",
Filipines; dia 5, vapor Halla:
"Colombo", de Génova; die, 7,
vapor italiä "Duitio", de Gebciva; dia 8, vapor espanyol "Cabo
Tortosa", de Buenos Aires;
die 11, vapor 'tenis "Giulio
sare", de Buenos Aires; das 15,
vapor espanyol "Manuel Armas"
de Valparaíso; dia 16, vapor
italiä "Conte Rosso", de Ganov a; ri j a 20, vapor espanyol "Infanta Isabel de Borbón", de
Buenos Aires; dia 20, vapor e g
-panyol"AtnioLópez",d

ra y ana; dia 21, vapor (ran«
"Campana", de (Mueva; dia
vapor ~te, "Cauto Verde", del
Buenos Aires; tila 24, vapor espanyol "Buenos Altea", de ¡Ha.

,ttein,,Pelnz: 5.50

Banca Nonell
Cailv184810r8-61M-C8p088
Rambla del Centre, :6

/ GALETES BIRBA
PROVEU LA GAL ETA NATILLA
ULTIMA ORZA° 1 O
444444444444444444+4444.
.1

VIES
Dootor Fontova
Guariment ri pid de 1a Blenorrättla
les sevea compllcacions. ImpotimIL
Avariasi. Pell, Matriu, Diatermia. VI.
afta
11 i
7; obrere da 7 a g. 1
Clínica Comta del Autle, e, oral, e."
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creació obté usa rotund exit. Això
do degut principalment a l'interesaant del seu argument i al perfecte de la sonoritat que poseeix cinesta deliciosa pellicula.
"Coqueta" és abano de tot un
film d'ambient, aconseguint Mary
Pickford crear una de les figures
més interessants i de mis relleu de
totes les que ha donat al cinema,.
Avisi en totes les sessions es projectarä "Coqueta", la nora creació
de Itfary Pickford,

EN BLANC I NEGRE
LES JOIES
Eis joiers tornen a omplir-se de boMes ornaments que es portaran en
cada cas amb els vestite apropiits. Les
joies tornen a anpletar la eota de
feminitat en les toiletass cona fine ara
es pot dir que n'eren. quasi l'finic segell. Aquesta temporada es porten,
amb els vestits esportius de mal, collarets de cuiro que s'adiuen amb els
cinyells que tant be van amb els vestits de tweed. Amb els vestits d'aquest
ipus es porten també collarets de plata
,epujada i a les solapes de les jaquetes, agulles amb les inicials de la que
Les porta.
A les boines de tarda s'Id 'porten
fermalls que es repeteixen al portamonedes. Aquests fermalls solen ésser de
strass, i si el restit és prou elegant,
de diamants i pedres de color.
Amb tot es sota les Mune elèctriques que es llueixen els mes bells modala de joieria i en ells apareixen les
pedrea preciosei eme dtirant anys harten estat arreeemades. Un senil amb
un robi, per exemple, e5 portara 5.mb
ass vestit de nit de setí blanc i s'adirà
amb el carmí dels %vis.
Els diamants eón també objecte datenció i es porten per a obtenir
efecte determinat.
Anita Page, la ingénua de la Metro
Goldwyn, rnostra en la seva darrera
pellícula "Watt Nurse" la importància
dele brillante quan es porten amb un
vestit de r:t de vellut negre. Les joies
en aquest cas són tres bracalets flexiblea i tan fermall en un dels tirante
de Pesca.
També les olea antigues estan de
moda. Genere Tobin té un collar
d'ara fa dos-cents anys, que is de
darrera moda. Es una ¡oía de familia

STUDIO\
(

LIDO CINEMA )

Presentarà
Demà, dlvendres, die 2 de
gener de 19111, a les 22, en
SESSIO UNICA

una producció L. U. C. E.,

"HORMIGAS"
Una producció 1905:
Una produecid de CINEMA
PUR:

VALS DE MEFISTO."
Un film de VICTOR TURIN
." T URKSIB"
Es despatxen localitats,
sense recàrrec, per a
apesta sessió, a LIDO
CINEMA, de 5 a 7

Marion Davies porta aquest elegant
vestit de nit, de seti, en Urdes gairebé
grogues. D'un tu rosa de carn, Púnica joia áa un fermall a la cintura.
La jaqueta, curta, puna un coll rodó

forma capa
i es d'or 'lis trenat com una corda
d'una mitja polzada de diàmetre, d'or
filat finament; cada fil una mica mis
gruixut que un cabell huid.
Anna Harding, la bella estrella de
Pathe, is una devota de les pedrea
groguee. Harry Banmiater, el seu marit, Ii Ida present, recentment, d'un
exquisit collar que porta com a penjoll un brillant de to grek, ea comptes dels de to blanc-blau corrents.
Ara desitja tenir, el que eón les dones,
un braçalet amb brillante groce per
fer inc amb el collar.
Anna Hardíng posseeix també una
interessant colleceló d'ambre, algunes
peces Ilises i d'altres finarnent eaculpides. Tumbé té un inc antic de cadena. anell i polsera d'or vell repujat
a mä.
"El groc es pràctic — din Anna
Ilarding tant en pedres fines com
semi fines o en bisutería. Pot desea
portat en harmonía arnb quasi tiits els
colore deis vestits, i al mateix temps
s'adiu amb quasi tots els tipa de cu.
nones SINCLAIR

DARRERS DIES DE "SIN NOVEDAD EN EL FRENTE"
El gran film Universal "Sin novedad en el frente" es projecta en
darrers dies al Tivoli.
Una imminent estrena Ita d'obligar a retirar del programa en ple
èxit l'adaptació cinematogràfica de
la novena d'Erich Maria Remarque.
No obstant, encara ha de projectar-se alguna dies mis "Sin novedad en el frente", proporcionant
la darrera oportunitat de veure
aquesta gran obra del cinema modern a tots els que encara no han
pogut rea!itzar-lio.
Arui en totes lec sessions Tívoli
exhibira "Sin novedad en el frente".
"LADRON DE AMOR"
La sarsuela cinematogràfica espanyola, que tingué una feliç iniciació
en "El precio de un beso", que la
casa Fox presenti a principie de la
temporada actual i que ha merescut
com poseer cap altra pellícula l'aprovació entusiasta del públic, sembla
cridada a coneidar-se en el cinema
parlat en espanyol, gràcies a l'encert
demostrat fins ara per la famosa productora 1 als excepcionals dots de
cantant i d'actor que Posseeix Josep
Moj ca,
Ariat tindrä Itoc l'estrena de "Ladrón de amor", parlada í cantada en
espanyol, que té COM a protagonistes

KURSAAL
Es projecta a la pantalla de ('aristocràtic Kursaal la darrera creació de Mary Pickiord. "Coqueta",
editada per Artistes Associats.
Mart. Pickford en aquesta nova

DISSABTE,

3

Paeseig de Gracia, 23
Seseen' 4

I

6 tarda I 10 nit

NIT, A LES DEU

MIRADOR
Revista literäria i artística, presentarà, precedit
d'unes paraules del conegut literat català JOSEP
MANA DE SEGARRA, d film de
n ,«

King Yidor

eJP,
J.

1
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Metro

Goldwyn

Mayer

"(L'ANIMA NEGRA)

No l'oblidarern fàcilment. Blanc de cot 6, negro de negres. Crim que obre es portes

de l'apostolat....

Lid o Cinema
Asta), allane, 1 de gener de 1521
6E8BIONS ESPECIALS DE CINEMA
PER A INFANTE
It
PROGRAMA EXTRAORDINARI
DE CAP-D'ANY
alattnal,

j ins 11, I larda, de leo
330 a les e

Carles Soldevila
Obsessió de la vida proposant-se direc cions i restant en isuperposicions obscures,
cercant la seva síntesi i resolent-se nornéa en retorns
Carles Riba
:
De "Mirador" del dia 1 de gener).
Els subscriptors de "Mirador" podran adquirir les localitats fins al divendres al
migdia, en què serà oberta la guixeta per al públic en general
Extret de "Mirador" del dia 1 de gener)

"Excureien por California" (Docu+

mental).

"Tomu(n camarero" (Per taray
Semon).
hoeplolano" (Per ittekte

cocean).

"Un mal ballarfn" (D(bulioe so-

nors).

NOTES OFICIOSES

Dijous. . 1 de gener de

"Harold en la tala dol Boten" (Per

Randa Llora).
"La My de la homoltalltlad" (Escenes del ferrocarril, per Ruster Nutran).
"Aventuras de "Pamplinas" en la
Edad de Piedra" (ter Buster
Keaion).

« Charlen tramoylata" (Per Chante
Chaplin),

Butaques e 1 pe3Sellt

l'esmentat cantant mexicà i la xamosa
actriu Mona Mari,, mElt ben secundat s per Carme Rodrfguez, Carles
Villariaa René Cardona, etc.
"Ladrón de amor", pel 'ten assumpte aimpätie i alegre, per les seres
cançons de tonalitat fäcil i harnainica,
i pel trebetll i atractiu personal deis
seus protagonistes, está cridada a obtenir un acolliment entusiasta entre els
nostres aficionats i a demostrar les
enormes possibilitats que se li ofereix
al genere lirio en el cinema parlat en
espanyol.
UNA ALTRA CINTA
EN ESPANYOL
El cinema pardal en espanyol esta
prenent cada dia Inés increment, i
les cases productores. convençudes
de la necessitat d'atendre degudament el mercat hispä, s'esforcen a
minorar cada dia la producció espanyola i ofereixen un bon quadro
d'artistes, assumptes simpàtics i mítSita que s'apoderi de l'anima popular.
Una oro y a evident d'això es la
cinta que la Fox Film estrenará a
Barcelona d'aquí a poca dies, "Ladrón de amor?", una joguina cinematográfica, una sarsuela plena de
vida, animada per unes delicioses
melodies de fácil entonació cantades
per Josep Mojica, el tenor que ja
rs captà Ir, simpaties del públic en
''El precio de un beso" i que en
aquesta nora producen./ assoleix moments felicissims cona a cantant i
corn a actor.
Mona Marie, que també apareix
en aquesta cinta, encarna un paper
que encaixa molt bé amb el seu
tempe rament, i fa una deliciosa figura de dona orgullosa vençuda per
l'amor.
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Recordeu que el

legitim EXTRA
porta rInserlpel6

CODORNIU
en II tan 1 •n el
con de l'empolle

d'exhibició
"ORO DE LEY" FOX
DE LA PANTALLA
UNA ANECDOTA DE
TOM PATRICOLA

Tom Patrícola, conegut bailar; excèntric i notable mandolinista, té
un rol important a la pellícula que
aviat presenfarä la Fox Film titulada "3 hermanas", viscut i commovedor drama familiar en el qual
Tom Patrícola posa la sera nota de
bon humorisme.
Els primera dies que començà a
rodarse la pellícula, Torn Patricola,
dins el seu vestit d'aldea italia i
portant colgada la sera mandolina,

HARMA)
LLOYD

en

r-

Projecta pellícules
de 10, 20 i 100 metres ••
* * *

driEn!

Exempt de perills, car totes
les pellícules PATHE BABY
són ininflamables

* * *
SOL.LICITEU CATALEGS
a tots els establiments fotogràfics i similars, i. a
PATHE - BABY, S. A. E.
Rambla de Catalunya, 8
BARCELONA
e
e
"1 "N

Si voleu entrar a l'any nou
rient a tot esolat, ara en
tenlu l'oportunitat

DEPRA TARDA: 81INSAMO4AL
ESTRENA Al.

COLISEUM

se sentä entre un grup d'extres,
tots restits d'aldeana it..lians disposats per a donar ambient a la pellíenla. A despit de la sera fama ningil el reconegui en el grup. El director estava molt separat de l'estema% per a distingir-lo, de manera
que Tom Patrícola passt desapercebut fi”s que, afinan? la sera mandolina, cometica a tocar, barrejant els
aires italiana amb la nit'tica de jazz
Quan ac..baä estaca volta? per un
nodrid grup. Tom, sense perdre la
serietat, es va traure la gorra i la
presentà al tablic. Una gran quantitat de monedes varen caure en ella
mentre les extres aclamas n al que
creien cm el seu ompany.
El director acudi a veure que pas
saca i aleshores es descobri
gany. Tom, mole dia-ert, tornà gener0,7 — ent les manedes que les ex-

tres Ii havien donat i es segui
mant la producc:.
Tom Patri...da, treballa a "3 her
manas" junt anule Louise Drenare.
Jo3 Ce Compton, 3une Collier 1:
die IslePhail.
Secunden

els protagonistes. cae-

cutant un treball correcte i just..Car.
les Villarías, Cartne Rocriguez,
Rene Cardona. etc.

Dr. S. Solé Ambrü

Clrurpla-Droloala
De3a5IdeRa 5.
Catiluart. 89 primer. ama..

Rambla de

J. VIVES BATET

Genito-lirinät ie..e
Visita: de 12 a 2 i de fl n a
Enric Chmnados, 13, pral: Li

Dijous, 1 de gerier de ¡Sal

LA PUBLICITAT
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TH1
DE Cå'ÎILUNYÅ
ha de demanar als

REIS D'OR1ENT
aue Ii partir/ els
tLrBRES DE CONTES
editats per la
LLIBRER IA BONAVIA
'rae slin ets. millors que
iban publicat en català.
Contes Catalans Illustrats:
La rateta que escom-

brava l'escaleta
La Caputzeta vermella

Ploreu, ploreu, ninetes,
que el burro està
malalt
Sant Jordi
Acaba de sortir el darrer
volum:

La Ventafocs
illustrat meravellosament
per Rafel Caseres. Explicat
per Jordi Canig6
Preu: 1'60 Ptes.
CONTES PER A INFANTS
Primera serie

Blanca-Neus
La Ventafocs
La Princesa adormida
L'Ocell d'Or
Ametlleta
En Caga-Niu
Acaba de sort :r la segona
serie

La filla del moliner
La Fustots
La porta del Cel
El gat amb botes
Na Pell d'Ase
Els tres cabello del
diable
Explicats pei Jordi Canig6
Illustracions de Rafel Caseres
Llibres de rondalles:
El ubre de la broma
Contes morals de les
mil luna nits

Contes de prínceps i
princeses
Les rondalles de l'avi
La halla al llavi
Deguts a la ploma de Salvador Bonavia
Preu. 2 Ptes.

¿Vol. que et conti una

rondalla?
Contes per a infanta
Aplec de contes illustrats,
de J ordi Canigó
P reu:

2'50 Ptes.

De venda a totes les !libreries i a casa de l'editor:
LLIBRERIA BONAVIA

Tapineria, 4- Tf. 17325
on trobareu, ultra els llibres anunciats, llapis de
colora, pintures, llibres per
a pintar i tot sil?, que es necessita per a fer contento
da nens
que vulguin ¡ilus trar-se.

IRIONffleweeNd

tracta cla b CIUN ENCIn7I-CPEDIA DE QUIMICA IND .,..73TrzzAL, taktaza, paactica i analítica. Um cara aann cateare:a
qua honora la czza ei.torial que l'ha
puliEzada.
En uesta mateixa secció bibliogräfica parlavern, dies enrera, de la
välua de les empreses editorials de
casa nostra. Avui anem i concretar i. donada la importäncia
la GRAN ENCICLOPEDIA DE
QUIMICA INDUSTRIAL, posem
entre les editorials de primer ordre
la casa Francesa Sras,. L'esforç que
representa la publicada, d'aquesta
gran enciclopedia mereix totes les
lloances sense reserves de cap
mena.
L'obro publicada per la casa Eran.
cesc Seix és traducció de le refosa feta en alemany del Diccionari
de Química de afuspratt. amb el
tito! de "Theoretische. praktische
und analyaasche Chemie in Anwendung auf Kanste un Gewerbe". L'ediera, castellana de la qual partem, no
admet comparacions amb cap altra.
Es única 1 resulta superior a les
minore edicions franceses, italianes,
angleses i àdhuc alemanyes. La traducció és feta per un cos de traductors seleccionare entre quírnics
de casa nostra. I la preeentacid és
de tota riquesa: dotze grane volums
d'unes mil pägines en folio cada un,
annb una profusió de gravats adatablement notable ja que prop de sis
mil illustren l'obra.
Detallar el contingut reria un treball inacabable. Direm nomas que
la GRAN ENCICLOPEDIA DE
QUIMICA INDUSTRIAL és a la
vegada obra de ciencia i de tècnica que obeeix a una norma didàctica exceHent. L'ordenadó it teta
arnb tota lógica, ço que fa que es
trobi fäcilment la materia que es
vol estudiar i que l'esperit investigador se senti satisfet de tenir a
les Seves mana una obra de eemblant
volada.
Dintre la GRAN ENCICLOPEDIA DE QUIMICA INDUSTRIAL s'hi estudien els coseos
simples corn a base per al desenvolupament de l'obra. S'hi examinen
tots els productes, així com llur
adquisició, que serveixen com a primeres matèries de les grane i de
les petites indústries: sabons i gresses, productes ceràmics, mal-rics
colorante, acide minerals i orgànics,
derivats de la hulla, fècules, minerals i ganguee, etc., etc. S'hi descriuen lotes les indústries derivades
de la química: indústries artistiques
cona la fotografia, la galvanoplästia,
les de producció de vidres i esmalts;
indústries de l'alimentada, del vestir, de la perfumeria, d'explosius i
pólvores: notes són compreses
dins de la Gran Enciclopedia. El
cautxtí i el vidre, l'aigua i l'alcohol,
la tinta per a escriure i el paper, les
metzines i els antiséptica, l'äcid que
corroerx i l'oli que lubrica, l'essència que perfuma i el gas mortífer,
tat esta compres en aquesta Enciclopedia.
Aquesta obra, però, no es concreta a l'exposició de procediments
científics i industrial, per tal d'adquirir nous coseos; conté també extensas monografies sobre cada matèria (obeint d'aguaste manera les
modernes exigències cientifiques),
dades estadístiques de producció i
de consum, aplicacions de tots ele
costos, llurs derivats, ressenyes de
patenta d'invenció, bosqueig històric sobre cada materia amb la legislada, vigent i una gran profusaó de
notes bibliogräfiques.
Per tal de donar una idea de la
importancia de la GRAN ENCICLOPEDIA DE QUIMICA INDUSTRIAL cal només citar alguns
norns de les primeros figures de la
ciencia química que hi han collaborat. Vegas la segúent llista d'honor: Beckmann (director de l'Institut de Química dc l'Emperador
Guillem, de Berlín); Binz (director de l'Institut Químic de l'Escota
Comercial de Berlín): Bunte (professor de Tecnologia química de
l'Escala Superior Técnica de Karlsruhe); Fodor (protessor de Yinstitut
Fisiològic de la Universitat de Halle): Hayduck (professor a l'In,titut de Fermentada de Berlín);
Hernpel (professor de l'Escola Superior Tècnica de Dresde); Lunge
(professor de Química Industrial del
Polytcchnicum de Zurich); Neumann (professor de l'Escola Superior Técnica de Breslau); Winkler
i Kerl (professors a la Bergakademie de Berlín); etc., etc. Tots
san nonas familiar, mereixedors de
l'admirada, dels que es dediquen a
l'estudi de la Química. I junt amb
els homes de ciencia els técnica
famosos de les grane indestries
alemanyes E. Sachsse 1 C.", de
Leiaa ic; "Contorcí per /a indastría electro-química de Nuremberg";
"Rutaers Perke", de Berlín; "Societat per a l'aprofitament de brees i
quitrans", de Duisburg; "E. Shering", de Berlín, i de mates altres.
En resum: la GRAN ENCICLOPEDIA DE QUIMICA INDUSTRIAL ée una obra no olament
útil sima indispensable a tot, els
química espanyols, ja es dediquin a
la ciencia ja a la técnica, a tots els
professors i doctore en Ciencia, o
an Farmacia, a tots els Enginyers,
Parits, Capatassos, Directora d'In•
dústries o de Laboratorio, a tots
aquella en fi, que directa o inda
rectament necessitin coneixer la
Química o alguna de les seves aplicacions industrial,.
Cal fer remarcar, finalment, la
faciatat que darla la casa editorial
Francesa Sebc, per tal que tots els
estudiosos puguin adquirir la ORAN
ENCICLOPEDIA DE QUÍMICA
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SECCIO BIBLIOG12AFICA
Acaba de sortir el

autenties o fantäst es o humoristiea
Uns i altres san ben recomanables
perque a mes de desa tallar la imaginada de l'infant el menen a endinsar-ee en coste; =era geogràfics.
V. Vides de grane hornee. Les
obres d'aquest grup sqer les Mea
recomanables per als infanta d'una
certa edat que ele permeti copear
,1 valor del treball i de l'estudi que
han prodult Ic•-• grane figures hu•
manes; a condició, però, de deixar
de banda algunes obres dedicadee a
guerrera, generare o emperadors,
qualiii.ats també com a grans hornea i que, pel be de la humanitat,
mes valdria que no haguessin existir.
VI. Llibres de vulgaritzaci6 científica. Incluía en aquest grup obres
que tractin de vulgaritzar coneixements sobre sets 1 ofica, sobre els
grane iavents, sobre aspectes del
de la terra: pintura, agricultura, descobriment del vapor, el sol,
la Huna, laceé, etc.
VII. Les grane obres de la literatura a l'abast deis infants. Existeixen belles edicions en les quals
les grane obres de la literatura mundial eón seleccionades i comprimides per tal de fer-les inteHigibles als
infanta Amb aquestes publicacions
ele infanta comenten de familiarit.
zar-se amb el. noma dele gran, autora i els titols de Ilurs obres i
el, estimaran aempre mis.
VIII. Obres de teatre per a infante. Poca cosa hi ha publicada en
aquest rann pera, no per això ha
de mancar un lloc a aquesta mena
de 'libres que podrien ésser Vorigen d'una afició al teatre, que ea
l'espectacle on l'esperit humä pot
trabar les emocione mis intenses
i mis viven
IX. Novelles per a la joventut.
Les obres d'aquest grup san ja destinades a les edite que voregen el
limit de la infantesa i llur lectura
és ben recotaanable perque eixampla l'horitzd de la vida. Les novel/es per a la joventut no eón altra cosa que una ponderada pocha.
nada, o intensificada de color, dels

relligat taub tapes eapeciik

actes i de les coses que correntment
paseen indiferente per la nostra vota. El novellista ens els presenta
de manera que ens obrin la rialla
o ens despertin l'admirara& La tabula creada dalia un interés i vesteix de qualitats i de defectes la
vida d'homes i de dones que san
com ' nosaltres mateixos. El llegidor
novell sent entusiasmes í desillusions i adquireix un afany de res.
litats i una set de poesía; apren la
ciencia de viure i sap, per tant, qadl
sbn refinaments de generositat, claredats de comprensió, fermesa
conducta i fecunditat d'idees noves
X. Obres històriques. Hem deixat expressament per al darrer llot
les obres històriques perqué, tal com
han estat compreses dina avui, sana
les menys recomanables per als infanta Les obres históriques que als
infanta convindrien serien aquellea
que es limitessin a explicar els avenços de la civilització en cada país
i la influencia d'aquest i d'alguns
dels seue bornes en la mama avant
de la humanitat. Pero d'obres d'aquestes a penes n'hi ha. Tal cona
catan tetes /es histórico de tots ele
pareo', editades fins avui, eón una
exposició detallada de les vides deis
taps de l'Estat amb lea proeses
guerreres Ilurs m de Ilure carenas,
contades amb esclat, per nons de
patriotisme, amb tot el seguid de
malvestats, vexacions, aasassinats I
misèries dele avantpassats de les generacione nostrea. La -història és la
més immoral de les obres publicades pels honres; Es una lectura que
manes poden envestir, per raons de
cultura, els adulta, a condició cae
saber per endavant que la part e
la qual l'historiador ha donat más
relleu, en altó que es Ilegeix,
absolutament despreciable.
Oierim llibres als infante. Els 111-.
brea eón un present d'un valor moral inestimable que honora a qui ea
fa l'oferta i saín per qui els rep una
anales fidelissim desvetlladore d'emocione i suggeridors de bellesa.
R. FOLCH I CAPDEVILA

deafre-M-11-e-'

OBRES - AUTORS
AIGUADER (J.)
"La lleialtat a l'epoca" .
2'50
BARBUSSE (E.)
"El toc"
5'—
BELLMUNT (Domènec de)
"Una anima vençuda" . . 4'—
"Les banyes del Tibidabo" 330
"Les catacumbes de Bar
celona"
3 ' 50
"L'organització internacional del treball" .
"Dos dies a Sant Bol". . 350
BERNAT METGE
"Lo sotnni”
7'50
"Obres menor," . . .
750
BERTRANA (Prudend)
"aufrage" .
. . .
3'50
"LI mea asna Pelliní" • 2.50
"Tieta Claudina" . • , • 4'—
"Els herois"
250
"Josafat"
o'90
BLASCO IBAICEZ (V.)
"La barraca"
250
"Flor de Maig" ...
BOFILL 1 MATES (J.)
"L'alta concórdi" (segona
edició) .
BOSCH GUIM PERA
"Prehietaria Catalana" .
CAPDEVILA (Llurs)
"Memóries d'un Hit de
matrimoni"
330
CARNEA U.)
"La creació d'Eva i 'Urea
comes"
230
'Ele fruits saborosos" .
CASELLES (R.)
"Llibre d'hiatbries" .
, 2'3o
CATALA (Víctor)
"La mare-balena" .
"1 film, 3.000 metres", 3 Y 1030
COROMINES (Pern)
"Ha"
"Jardins de S. Pol".,,
DA CDET (A.)
"Lletres del meu mor. . . 2'5o
"Poqueta cosa", (2 vol.) .
"Fromont i Risler" . .
3'5 0
DICKENS
"Una eang6 nadalenca" .
250
DOMANEC GUANS2
"Com vaig assassinar Georgina".
350
DOMINGO (M.)
"On va Cata'unya" .
DOSTOIEWSKI
"Lesern marit" . . .
3 ,"La dispesera"
1'50
ESTEVE (M.)
"El regim jurídic de Catalunya"
FABRA (Pornaea)
"Gramätica catalana" . . .
FRANCE (Anatole)
"El erina de Silvestre Bel,nard"
FRANCES (J. MI

41IR 11Nah4R , Mar. Zar nvarowerer 450

vivir

T
Ratean Tor I diOulace
d'Angel Peonando:
Ildie/ono an peor Japó
I
111, pintado. a me
Ediefd •oonbir.ica: e pesto:«

Compren fins a Facabament de la
lletra C. — Va iHustrat arnb 1.272
gravats, st mapes en colore i 3 0
lamines en negre i en colore
Preu: 54 pessetes al comptat
Es ven també a terminis
Demaneu-lo a totes les llibreries

SALVAT EDITORS, S. A.
Mallorca, 4 1- eg
Buchona

Llibreo nous

YRAa DE LA RIBA (E.)
"Nacionalisme"
P°
");o5rdii FPrAagGin2:18" . • • •
'ANGLA (C.)
"Els jueus a Catalunya". 3'-REPARAZ (G. de)
"Catalunya a lea mars' , g.—
RO?.. dAIN ROLLAND
"Mahatma Gandhi", pròleg
de Fr. Madi. . ,
4' —
ROVIRA 1 VIRGILI (A.)
"Història de Rússia" . .
"Histbria nacional de Catalunya" (6 vols. a ao
pessetes)
340'—
• E Is politice catalana" . • s'—
"Defensa de la democracia" 4'—
"La miel del regim" . ,
RUYRA (J.)
"La parada"
2'50
"Pinya de rota" (2 voli.) S'—
SEGARRA (J. M. de)
"Paulina Buxareu" . . , s'so
"Poemes i cançolla . .
ESO
• All i salobre"
.
4'—
• El comte Aman" .
. 6'—
• Cafè, copa i puro" .
. 4'—
"Cançons de rem i de vela" o'6o
SCOTT (Walter)
"El talisrld" (2 vol.) . . 5'—
SHAKESPEARE
• Hamlet".
. . .
a'so
SOLDEVILA (Car(ea)
• L'abrandament"
. . . 2'5o
• Recerques i comentaría"
4'—
▪Sam, o les aventures d'un
aprenent de pilot" . . 3' 50
"Tres comadree" . • .
¡so
" El senyor Lima" . . .
"Correspondencia amaraba".
'Tulle de dietari"
• 3'—
"Qué cal llegir" .
e'—
"Fanny"
TOLSTOI (LO
"Guerra i pan" (a vol,.) . so'—
"EI cant del cigne e . . E.—
TURGUENEW
"Pares i fills" . .
ULLOA (LI.)
"Cristòfor Colom fou casala"
"Noves provee.()adevolal
/anitat de Colom" . . . 6'—
VltnsED A41 ‘s
VAanoca"
4,50
a Al 41(0E:0i:sil
VI. LPA0bNrO
etV

!MIMOS
de JOSEP BOSCH
Telifon eo600

Pelayo, 52

CADA SEMANA CONTESTAREA! DES D'AQUESTA
P A G 1 A' A BIBLIOGRAF/CA
TOTES LES CONSULTES
QUE SE'NS FACIN SOBRE
PRODUCCIO D'AUTORS,
PREUS DE LLIBRES, 1 TOTA MENA DE
DADES DE B1BLIOGRAPIA
o — o EN GENERAL e—•

ASSORTIMENT EXTENS
per al millar present d'aquestes
festes:

UN
LLIBRE
Catilegs especials
de Ilibree i cantes
per a infanta

E:, . 'libres catalans darrermeent
apareguts din ele iegiients: .
CATALA. (Victor)
" iluntalIunn" . . .
.
CASES CARBÓ (J.)
"Assaigs de Paleontologie
lingtiistica catalana" . .
LENIN, STALIN I BUKARIN
"El comunisme i la qüeeti6
nacional i colonial" . . a'—
ANGLADA (Lola)
"Narcis" . . . .
. 6'—

r-

CASA SALVAT
"Diccionari ene/e/00111e de

la Llengua catalana". Vo1 —a 1
CAPDEVILA (Carlee)
"L'amor retrobat" . , .
ald•amammataameadameaddramem•mase,

CURAREM DE PER SERVIR
A DOMICILI, SENSE AUGMENT DE PREU, TOTES
LES DEMANDES QUE
SE'NS FACIN DE LLIBRES.
LES DEMANDES DE FORA
DE BARCELONA LES FAREM SERVIR CONTRA
REEMBORSAMENT, LLIUo— RES DE DESPESES —o

Llibree d'ocasi6
4. — GEOGRAPIA DE CATALUNYA, de Carretes

Candi, 6 voltuns . . . .

ad-

10.— ENCICLOPEDIA JURIDICA, Seix. 30 volaras
i apindiss de Ipli u z924. too'—
11.—ENCICLOPEDIA DE

QUIMICA INDUSTRIAL, de Torpe, 6 vol,, 1 7e14.—HIS TOR/A UNIVERSAL, de César Canté, lo volums
loo'
is.—DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, Muntaner i Simas:
400a15—LES MONEDES CATALANES, J. Botet i
Sisó. 3 volaras . . • • 230'-

17.—DOMENECH I MONTANER MI Historia y

Arquitectura del Monasterio de Poblet. segona edicié castellana; pape; Japó;
tirada de 8 exemplars . . soo•—
(Dirigir-se a l'Administració de
).A PUBLICITAT.)

RECOMANEM A EDITORS
1 AuroRs QUE ANUNCIIN LLURS PUBLICACIONS EN ACUESTA SECC10 BIBLIOGRAFICA SETMAYAL. EL MILLO)? MITJA DE VENDRE LLIBRES
ES EL D'ANUNCIAR CONSTANTMENT
UR EX/So — o — o TENCIA o—o—o

EXPOSICIONS D'ART

4111U 1111 effalfin111#110..e9P9111~3001.4111*

SALA PARES
MAL PALADA
Pintare
TEODOR ANDREU
ESTANIILAU Di EALANE0
JULI SOLER
OPlaß0
MANUEL MARTI
Exultare
Flua al 9 de gente
F.

UN CONSELL I UN DEURE
Podeu ter present als vostres fills de menys
artetactes que diverteixin a canvi d'una
joia inestimable, el

GALERIES LA1ETANES
CORT! CA TALAflI, 619
Pintura
SOLECAT MARTINEZ
Tina ak 10 anda/
Ctsunacs

PASEIMI DI GRAMA, MI
Pintare
A RAPOLS

MARIA ESCLASANS
PIETAT, 10 (darrera la Catedral)
Compra-..inda do
ANTIOUITATS I ONJECTEli

7E30110 DE LA JUVENTUD — equival al millo; professorat del mdn disposat a casa
costra per tal d'ensenyar ala vostres Ella TOT EL QUE
ELS CONVE SABER.

SALA BUSQUET

PAISEIE Di 11511015,
Noelee 1 oefeecoo
Expmiel6 do pintura do
1. AMIGO CASTELLTOR
Flut al 57 de tener

TESORO DE LA JUVENTUD — AS la joguina del cervell 1 del cor que els parea han
de regalar a llurs fills, perquè no hagin de queixar-se
mls tard dele detectes i vicie que la joventut adquireix
per cacle d'artefactes i per manca de preparacid cultural.

SALA

TESORO DE LA JUVENTUD — 03 una enciclopedia de factura universal que explica
ale infants el PERQUE DE LES COSES I EL QUE ES
TOT, des de la humil violeta fins al Canal de Panarnä.
1 a mes el PERQUE ES AIX1.

Rapad ció da platuda

moderna

LA

MONTV ALCOR
Ermita 11.1 Me«
ta
hl
lio«
/. 1 Rel/ou. lo! Toman
boten, A. — (Pinol Perta-PonteM)
—

MONTANER I SIMON, A. S. EDITORS

SALA KADRINAS

ARAO°, 255. — BARCELONA
liiilli

Hae
assaouniullagaamsakereasrateamaffloa.

LLAR

IPARA
09111/ANs
A. VEIIDERAU
~mi Notle,
‚oblea redt11 1-1 RePreduoeleNI
do Illuoddo
Doeoraelens á..t4t Ree

TESORO DE LA JUVENTUD — Demaneu-/o a lea /lenes llibrerieß, o as

1111111111WIllallrIVIRIIIK11,111111111

BARCINO

10, :MOMIA 119110111
Rambla do Callai ore& flä

TESORO DE LA JUVENTUD — de una preciosa biblioteca de 17 vOlttrns*, amb milers
de gravats i larninee, amb formosa enquadernació i /letra
gran 1 clara que convida a Ilegir adhuc als infante mle
rebele.

GERBAUL1
"Perseguint el sol"
•
id
trad. Miguel A. Baltä
§ EDICIONS ARIEL - 3 ptes.

aema

LA PINACOTECA

TESORO DE LA JUVENTUD — Teniu el deure i la responsabilitat de preparar elle
vostres filie per vencer en la vida.

IMAISAIP31,31111411nalliell01111111A1

INDUSTRIAL. Mitjançant el comprarais de pagament de terminis de
25 pessetes cada mes, lliura tot segtlit l'obra completa,

-PREUS

"La Rossa de mal pèl.
3'— /MESTRES (Apenes)
GARCES (Tomas)
"Margarid6" . . . . , . 250
"El somni"
3'— MIALET (Pere)
"L'ombra del lladonera
4'—
"Pere Mialet presenta...•
4,—
GOETHE (J. Wa
M ILLAS-RAURELL 0.)
"Les desventures de Wer4,_
caravana"
,
ther"
2'25
1,11-.N
.9G,
V E Z ( .l. )
GOGOL (N.)
"D i es verges"
• • • .
"L'inipector"
•
2' 50 MUSSET (A. de)
"El capot" .
.
. , 3'50
"Les nits". . . . . . .
" Tares Bulba"
t'so NICOLAU D'OLWER
HARDY (Tomes)
"Paisatges de la riostra
"Teresa dele Urberbilles"
història".
3'50
(2 volums)
7'—
"Resum de literatura caIGLESIES (Ignasi)
talana"
"Obres completes ( v ol 1) .
"L'expansi6 de Catalunya
Id. Id. (vol. II) . . . s'—
a la Mediterrània orienId. Id. (vol. III) , . . 3'—
tal"
10a-a
. . 5'—
Id. id. (vol. IV)
NIN (A.)
Id. íd. (vol. V) . . • 5 a"Les
dictadures
deis
nosLOPEZ-PICO
M.)
tres dies" . . . . . . s'—
"Butlletins del tenme" . . 5'—
OLLER I RABASSA ( 3 .)
MAFTERUNK
"Quan tnatav'en pels can"La vida de les *e lles"
(—
rem"
.3'50
11ANZONI
OLLER (Narcis)
"Els promesas" (3 vol.) . y'so
"Obres
completes"
Vo(te
MARTINELL (Cesar)
lums)
"La Seu nova de Lleida"
60' —
PERUCHO (A.)
25'—
(tela).
''Catalunya tata la Dietaa'ASFFRRER I CANTÓ(S)
dura"
"La ‚foil Catalana" . . . 30'—

KAKI&

ETA
I

demente, do
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Llibres per a infants
S'acosta la diada dele Reit en la
qual ja ha pres carta de coeturn entre nosaltres d'oferir als infants, a
més de joguines i Ilaminadures,
quelcom que val i perdura mes:
'libres. Dune guante anys enea tenim editors especialitzats en
aquesta mena de publicacions i els
aparadors de les llibreries, duran:
aquests dies, presenten una exuberancia d'exemplars entre els quals
flota la indecisió deis compradora.
Seria una magnifica i profitosa
tases ter tina classificació dele llibres per a iniants, per tal que servio
de guia en aquestes d;ades d'ofertes de presente. La classificació hauria de consistir a fer extenses bibliografies de llibres adequades a
les diferde:s edate de la infantesa.
I haurien de eenyalar-se diferente
menea de llibres per a cada edat,
perque les branques en que pot subdividir-se la bibliografia de nibres
per a infanta són ben nombroses.
Senee intentar fer aquesta
siticació, aesajarem, no obstant, una
visió general sobre el tema de la
bibliografia infantil, per cert ben
templador.
Deixant de banda ele 'libres prea
piament didàctics, que no san propis de les festivitate de cap d'any,
i fixa.nt-nos només en ele de literatura gallea i d'imaginació, el
camp de les publicacions per a infante ofereix una ampla perspectiva.
Senyalem les deu parcellee aegüents:
I. Llibres d'imatges. Són els mis
apropiats a la primera infantesa parque parlen amb la major eficacia
a la inteligencia incultivada.
II. Rondalles popular, i tontee
literaris. San un a font de poesia per
a la imaginad() dels petits, sobretot si van acompanyats de belles
inustracions.
III. Llibres d'históries d'animal,.
San un motiu d'embadaliment per
als infante i algunas de les obres
d'aquest grup testen un caräcter inestimable de divulgació de les tiendes zoològiques.
IV. Aventures 1 viatges. Poden
ésser llibres d'aventures i viatges
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LA PUBLICITAT

LA POLITICA A LES
COMARQUES
A. C. de la Comarca de

Bages
La neiva Junta d'A. C. de la Comarca de Bages ha acordar donar una
ben àmplia llibertat d'acció a la Comissió d'orientació política.
Per a formar part d'aquesta Camisot6 han estat nomenats els senyors
següents:
Llorenç Perramon Piará, president.
Joan Selvas Carnee.
.Antoni Invers Pi.
Francesc Senyal Ferrer.
Antoni Cases Mas.
Francesc Farreres Duran,
Celestí Tello Puigcerver.
Ramon Gusi Cornee
En la mateixa reunió s'acordà la
g eglient distribució de arrees per a
la Junta Directiva o de Govern:
President. Antoni Invers Pi; ricepresident primer, Josep Manyoses Galobars; vice-president segcm, Angel
Serra Riera: tresorer, Ramon Sane
Ibars; secretare Emili Solernou Anfrun; rice-secretari, Celesti Teile
Puigcerver; vocals: Antoni Cases
Mas, Josep Brunet Boixaderes, Francesc Ferreres Duran, Francesc Senyal Ferrar i Alfons Pintó Vilalta.

PEL GRUP ESCOLAR
DEL CARRER DE
LLE:DA
El senyor Puig i Esteve
planteja la qüestió a la
Comissió de Proveïments
A la darrera sessi6 de la Comissió
de Prüveiments, el regidor senyor
Puig i Estere presentà la següent moció:
Que tesponent a rinteres demostrat
per tots els estaments dels barris de
Sane i Hostafrancs, representats per
les entitats d'aquelles barriades, que
sigui destinat tot scguit a Grup Escolar l'edifici del carrer de Lleida on
hi ha installades les oficines de l'Exposiciee la Comissió de Proveiments,
amb el bon desig de facilitar aquesta
lloable aspiració, acordi cercar un lloc
avinent on traslladar-hi les seres oficines que recentment s'han emplaçat
en aquel! edifici, i procurar que segui
en lloc més cireric, per a ciemoditat
dels que han d'acudir a solventar Ilusa
afers.
Cases Consistorfals. 30 de desembre
de 1930. — J. Puig Estere.

.1111

FORMACIO POLITIC

LA REPRESSIO PER
L'AGITACIO REPUBLICANA,
Ha estat detingut un expresident de la Diputació de Saragossa
Llegim la següent informació:
Saragossa — Ha produit veritable
sorpresa la noticia d'haver estat detingut, a Borlas, el senyor Manuel
Lorente, prestigiós republicà d'aquesta
ciutat que gaudeix dc generals simpaties per la moderació i correcció amb
què sempre mantingué els serio ideals
politics.
En toser detingut el senyor Lorente
real estat de salut.
El senyor Lóente ha exereit, entre
altres impörtants arrees, el de president de la Diputació provincia!, per al
qual fou elegit pels diputats moneequics que integraren fa Corporació.
- Una comiss'ó de diputats ha ViSiial
el governedor civil per a demanar-li
sane gestioni l'alliberament del detingut.
Sembla que cl governedor ha adreçat
una carta al espità morral pregant-li
que de no onosar-s'hi causes processals, sigui alliberat el senyor Lorente,
del qual surt fiador personal.
Horn diu que el senvür Lorente se:1 traslladat dense a l'Hospital de Saragossa, i en cas que no sigui alliberat
euedarà detingut al seu domicili particular.
Hotel eiu també que els detinguts que
encara queden a la presó amb motiu
de la passada vaga general seran alliberats demà o detnä passat.

No hi ha presos

governatius

Les relacions espirituals
arnb els llenguadocians

El capite general. en la seva conversa que diäriament té amb els reperters, els digué que tots els definoguts pels darrers successos estan a
disposició de l'autoritat militar i, tanmate/x, dels jutges respectius •nilitars
que entenen en els sumaris pels fets
delictius que aquello pogueren comerse.
El general Despujol digué que
aquesta manifestació la feia per a posar es clar que no hi hacia presies
governatius, com ha intentat manifestar-ho algun periòdic de la localitat, i
si hi hagués algun pres que no estigues en les condicions abans dites,
seria alliberat immediatament.
Dels que signaren el manifest renublicä — digné el general Despujol tinc tan sols detinguts Sola
Caldeares, Joaquim Maurin i J. Pinyol. Manca, dones, detenir encara alguns dels signants de l'esmentat manifest.

La Comissió provincial permanent
ha pres l'acord de subvencionar amb
16.000 pese.etes una oficina creada a
Barcelona que curarà de mantenir les
relacione espirituals amb els germana
de 'lengua d'Oc.

La situari6 d tinent
coronel Pul ?; Carva
del comandant Freían

Les listes per a la constitució de les meses

electofals
De confortat ami) l'ordenat en
l'article primer del reial decret de 13
de novembre darrer, en releen:, amb
els articles 33 i 34 de la vigent hei
electoral per a la designació dels electors que per ministeri de la llei han
de constituir les meses electofals en
el seu dia, han quedas exposades a
les oficines de la Junta municipal del
Cens Electoral, situades al carrer de
Duran i Bas, 2, principal, les tres /listes per cada secció electoral a que
els dits articles es refereixen, on poden iser examinades des del dia 29
passat fins al 6 del mes actual. Durant el du termini s'admetran les reelamacions que presentin per escrit,
amb els documents j ustificatius, es
que es considerin ofesos en el seu
dret.

Els regionalistes
a Mallorca
Ha quedas eonstituit a Mallorca el
partit regionalista local.
Aquesta nova forma esti adherida a
Ja política del senyor Cambó i actuará
d'acord amb el Centre Autonomista.
Aquest Centre Autonomista acaba
de fundar una nodrida delegació a Sant
Llorenç.

Les despeses > del requisament de vehicles
El Goeertt militar ha publicar la
aegüent ordre de plaça:
"El Excmo. Sr. Ministro del Ejercito, en telegrama del 24 del actual,
dice al Excmo Sr. Capitán general de
la región lo que sigue: "Todos cuantos gastos hayan originado para cumplimentar R. O. T. 19 actual, referente
requisición automóviles, ya sean por
transporte fuerzas, reparación despeefectOs o inutilización vehículos, serán
satisfechos por las pagadurías de
transportes respectivas, con aplicación
ca,ptulo 17, articulo primero y sección
tercera (concepto transportes), debiendo aquellas formular con toda urgencia los pedidos de fondos riel-serios, y
sí algún pago fuera tan urgente que
ennsdere V. E. oportuno efectuarlo sin
capee* llegue la cAnsignac'ón, puede
elisponer lo anticipe cualquier cuerpo
da la gurnicidn."

Dijenes, 1 de gente de 1931

Madrid. — El "Diario Oficial del
MMisterio del Ejército" publica una
disposició per la qual queden en situació de disponibles governatius en
la primera regló, els següents processats en rebellió:
Tinent coronel d'infan teria En Josep P,eg Garcia, que es trobava en
situació de reemplae per malalt.
Comandant d'infanteria En Ramon Franco, que cs trobava en silindó de disponible torees.

Inculnats d'haver' impies fulles clandestines
La policia de Bilbao ha detingut
els impresscirs d'aquella població
Críspul Sane i el seu fill, per crenre's que tiraren les fulie,, clandestines que la pelicia recollí.

Badalonins alliberats
Amb morir, dels recents successos,
fosen detinguts i portats a la presó de
Barcelona l'ex-alcalde de Badalona
senyör Martí Caber i el tinert d'alcalde senyor Caire, els quals han estat allileerats

L'alcalde d'Avilés,

alliberat
Per ordre de l'adtoritat militar d'Oviedo, ha estas alliherat l'alcalde
senyor David Arias, detingut pels passats successos.
L'alliberament del enyor Arias li ha
estat concedit amb ei caràcter sie pmvisional, i se l'obliga a residir circurnstancialment a la capital.
També han estat alliberats setze detinguts pel mateix motee i entre ells
figuren significats elements obrers de
la zona minera.

Els obrers detinguts
a Andalusia
Una comissió de presidents de societats obreres visità el capità general
d'Andalusia, a Sevilla, al qual Ii feren
lliurament ,d'una instencia subscrita
per catürze d'aquelles entitats, sollicitant l'alliberament dels detinguts que
no es troben processats.
El cepitä general es negà a prendre
en consideració l'esmentada demanda
ni a heder de l'assumpte, i allegä que
tenia preses les determinacions que
considera convenients.

Segimon Povira
Impreseor
Desitja als seres clientes i
un bou Any Nov

REVISTA DE PREMSA
La instrucció primària a Barcelona

L'AFER DEL CENTRE DE DEPENDENTS

corno c onsecuencia de una lucha inLuis Bello piossegueix a "El Sol"
e:5 reportatges relatius a l'ensenya- terim, provocada por la violencia,
La Junta actual serà
ment prirnari a Espanya. En la dar' aquella serie de traslados, suspenmora edicid del cliari madrileny exa- eiones y coacciones sobre maessubstituida pels quinze
mina l'esforç de les corporacions lo- tros e inspectores, que procuré recals de Barcelona en aquest terreny
flejar en "El Sol" cuando tue fui primera socia fundadora
Diversos diaris han publicas la sei l'exposa 1 comenta en els segiients posible. La cuida de Primo de Ritermes:
vera. con su ministro Callejo y su gimes informació:
"Horn
diu que está a punt de pu"VISITA DE ESCUELAS —EN ayudante Pérez Somonte — que aun
tardó algún tiempo en soltar la pre- blicar-se una R. O. mitjaneant la qual
BARCELONA.— LA REFORMA
sa y marcharse a su casa —, puso queda dissolta l'actual Junta Directiva
Grupo Baixeras, Escuela del Mar, término al
del Centre de Dependents i es nomena
paréntesis de siete años,
en el seu lloc els quinze primera socis
Escuela del Bosque, La Farigola,
lleno de vejaciones. Cabia entonces
fundadors del Centre Autonomista del
Escuelas Montessori... Barcelona tehaber hecho una política, dentro
Comerç i de la Indústria, la qual nora
nía ya un pequeño muestrario de de su concepto de
la enseñanza—
Junta s'encarregare de restablir la lecada cosa. Pero esa no es "la essi aquello era concepto—, por lo
galitat en el funcionament del Centre."
cuela de Barcelona". Como aquel comenos en la instrucción primaria.
serhero español de la Exposición de Política de
continuidad en la prepaParís, Barcelona podia servir unas
ración y fabricación del instrumenbotellas, pero no unas barricas. He
el año 17 llamaba "las atribuciones
to aunque se le destinara a servir
hablado antes de ahora, con elogio,
necesarias para cuidar bajo todos sus
ideales distintos. Las organizaciones
de esos modelos. Cuando va un gru- culturales
aspectos de la educación e instrucsie
orden
superior,
cienpo de maestros en viaje de estudios,
ción". Continúa desarrollando su
Meco y técnico estaban fundadas en plan. Ya no son los edificios. Es
los barceloneses muestran las excepel prestigie y mérito de determinael patronato a cargo de la Junta
ciones nombradas. (Igual que en
das personas. Cambiarlas, trastornar local. Es la enseñanza en su mano.
Madrid: Grupo Cervantes, Príncipe
las
listas,
era
condenarlo
todo
al
"ea he asistido a la matricula de este
de Asturias, Florida, Instituto-Esfracaso. Lo cual no debía ocurrir aire y he visto cómo acudía el puecuela, Escuela de ia Dehesa...) El
Ayuntamiento de 1917 acordó em- en la enseñanza primaria. El meca- blo al antiguo local de la Escuela
nismo escolar planeado por la Comiprender por si mismo la reforma.
de Música. Allí tenía que llenar unas
sión técnica del Ayuntamiento hu- hojitas rojas, en catalán, donde consHabía dos soluciones, además de
biera seguido al servicio del pueblo, tan las circunstancias del futuro
la intermedia: Llamar al Estado
y esperarlo todo de él o hacerlo realizando el Estado lo que por con- alumno, la naturaleza y oficio de seis
ciencia de su deber cl uize lleva r a
todo la ciudad por sí misma. En
padres y una advertencia importanaquella fecha se eligió ya una so- cabo la ciudad. Por fortuna, no lo te: "El alumno será colocado en la
intentaron,
porque
lo
hubieran
hecho
lución aproximada a la segunda,
escuela que determine la Junta local
mal.
comenzando por construir los nede Primera Enseñanza, procurando
Marzo de 1930 señala el principio que sea la más próxima posible al
cesarios edificios escolares, como base para la municipalización total de de una rectificación absoluta. No domicilio del solicitante." La chisólo se le devuelve a la ciudad lo dad le instruye, le educa y se hace
la enseñanza primaria. Renovada
de arriba. abajo la instalación mate- erre tenía, sino que se le da mucho cargo de él. El maestro ya no es
rial, el cuerpo de la escuela, Barce- máe. En ningún otro problema local sólo del Estado, sino del Patronato,
lona se encargaría de renovar tam- que entrañara conflictos políticos ha de la ciudad. Pero de esto y de las
bién el alma. E/ plan de construc- sedo tan amplia la satisfacción. Bar- primeras dificultades y objeciones
que al ponerse en marcha suscita
ción de edificios escolares tenía, por celona, con hábiles gestiones y con
consiguiente, fines más altos. Reunir apoyos decisivos, consigue del mi- el sistema hablaremos en otro arnisterio,
en
leal
colaboración,
lo
que
tículo."
las diversas clases sociales. Atraer
y asimilar a los elementos foresteLa Lliga Regionalista j a dóna les eleccions per
tos, transformásidolos por medio de
un tipo de educación común en ciuguanyades
dadanos barceloneses. La construc"A Barcelona mis que enlloc"
per l'estat de guerra i la censura
ción de grandes grupos— terminarem escriu el senyor Agulló. El se- de la premsa. I així es dóna el cas
dos hoy casi todos—no era sino cretari de la Lliga, en la seva
secció —purament esquerràsespanyol— que
primera parte de una acción que diària de "La Veu de Catalunya",
són precisament els que sempre
pudo emprender a tiempo el Estaacusa els republicans de queixar-se
tenen als l'avis la llibertat i la dedo, pero que con mayor interés e "en veu baixa" —i tan baixal—, a
mocrácia, els que procuren crear
inteligencia emprendió la ciudad.
causa de la por que els inspiren les
atmosfera conträria a l'expressió de
Aquel período de la Mancomuni- eleccions, d'un seguir de males inla voluntat del poble mitjançant el
dad tuvo su acento propio y su tem- tencions que atribueixen al govern
sufragi universal.
peratura. En el informe técnico a en materia electoral. Sota el titol
—Oh! — hi afegeixen en veure's
que vengo refiriéndome hay párra- "Les esquerres i les eleccions", esacorralats— és que les eleccions no
fos que hoy serían extemporáneos, criu:
secan sinceres; hi haurä encasellat;
precisamente los que aterren a esa
"En veu baixa, els republicana i
tornarem e la situació d'abans del
els seus aliats disten que no es poden
labor de asimilación. Debe quedar
2 3; manarb el caciquisme... Mai, que
fer
eleccions
generals;
que
no
n'hi
apuntado aquí su espíritu para que
recordem, no havia fet les eleccions
la noticia vaya explicada y razo- haurà. Repeteixen a tot erres: —No
a Espanya un govern com l'actual,
que no és partit, que tingui menys
nada. Yo los veo, más que como ex- es faran eleccions.
Els honres d'esquerra ens tenen
interès en la victòria dels candidats:
presión de nacionalismo y eco de
acostumats a una pila de contraés un govern que no necessita maproblemas regionales, como reflejo
sentits; viuen sempre en guerra amb
joria, pesqué no governarà despees
de los conflictos entre el capital
la
lògica.
No
és
d'ara.
Despees
deis
de la constitució del Parlament.
y el trabajo. Era preciso unir el
I respecte a la sinceritat electoalma del obrero con la de la ciudad successos de Jaca, que no creuen en
les
eleccions:
és
des
del
primer
dia
ral,
és precís que la prediqui i la
desde la infancia. Y se partía, acaso
que Berenguer va parlar-ne.
practiqui
tothom. Camb e en el sen
de un prejuicio: el de la discordanNo :euen en les eleccions pesque
programa de govern, amenaça el del
cia por inadaptación, por fosaste; o les desitgen; els fan basarda; sageneral Berenguer amb gest nobilíss
rismo.
ben que no hi reeixiran amb la torsien si no fa unes eleccions sinceres.
Véase en qué términos: "El 40 ea que suposa l'intent d'una reEs—din—, el perill més gros per a
por roo de la población de Barce- volució que esdevindria forçosament
/a Monarquia.
lona es población forastera. Atraí- una dictadura, una explotació, si no
I nosaltres diem: Que quan una
da por la fama de sus hospitales, demostren que són, almenys, la meimajoria de ciutadans vol sinceritat
por la de sus asilos, por esa atractat més un dels súbdito espanyols.
electoral, les maniobres oficials per
ción que ejercen todas las grzndes
I quan veuen que les eleccions es
a burlar-la han d'ésser de la mena
ciudades sobre la gente campesina,
preparen, aleshores intenten destorde les de 1923, que avergonyeixin
con afán de trabajar menos y ganar bar-les, condicionant-les. Un cop amb
el govern que les practica.
más, vienen a Barcelona, puerto amenaces d'abstenció, altres volentLes esquerres no desitgen elecabierto sin ninguna especie de trabas,
les per a Corte Constituents, alises
cions: les temen.
levas campesinas de todos los lugaI a Barcelona més que enlloc."
res de Espafia. Esta gente mísera
("miseriosa"), que en seguida se ins"El Liberal", de Madrid, no pensa canviar
tala en los barrios periféricos, nos
d'orientació política
traen a Barcelona toda la incultura
los en "El Liberal". El j efe de los
Amb el títol "Nuestros colaboreque reina en aquellos lugarejos y
legionarios de España es Atbireana
pueblos de Espafia que por falta de dores y nuestra actitud", "El LibeSane. Los dos son de sobra conorecursos económicos y por no haber ral", de Madrid, insereix el segiient
cidos, y sólo un lerdo puede conido allí nunca un maestro no saben advertiment:
fundirlos.
"En las circunstancias actuales
qué cosa es una escuela. Estas genY por lo que se refiere a Martes instaladas aquí son las que era- todo es propicio al confusionismo.
celino . Donringo, su colaboración no
El hecho de que estos dias firme
porcionan a Barce'ona las dos taras
se interrumpió en "El Liberal" dessiguientes: figurar entre las pobla- con sus propios apellidos, Albifiana
de hace más de diez años. Lo que
ciones de Espata de mayor crimina- Momia& nuestro colaborador Frucocurre es que cuando no está preso
tuoso Arier, ha dado lugar a que
lidad y de mayor analfabetismo; talo andan buscando, y en estas ciralgunos crean que hemos reforzado
ras que inmediatamente nos las se- nuestra colaboración con el caudillo
cunstancias no puede firmar.
ñalan como el mal pregón de la ciu;Ya lo saben ustedes todo, recede los legionarios de E.paña.
dad que no cuenta con bastantes
losos y suspicaces comunicantes/
"s Es posible — dicen —que les
centros de enseñanza. Eso ne es hayan impuesto a ustedes colaboraSomos lo que siempre frnmos; Y
cierto. La ciudad de Barcelona es ción y que les hayan suprimido la
antes dejaríamos de existir que camvíctima, en esas estadísticas, de la de Marcelino Domingo?
biar de actitud.
incultura española, y lo que nos;Ahora más que nuncal"
Habíamos oído decir —añaden
o t ros podernos hacer por medio de nuestros amables comunicantes —
las escuelas pública; es contribuir que se iban a observar cambios raEl Sr. Tormo deixarà,
a la rápida adaptación de estos eledicales en la actitud de los periómentos exóticos, fundiéndo l os en un dicos liberales; pero francamente,
probablement, el ministipo de ciudadano barcelonés".
no podiemos creer que se llegara a
teri d'Instrucció
Tal estado de ánimo fue, del 17 tanto."
Llegim:
al 23, contribuyendo a favorecer las
Lo que no podíamos creer nos"En círcols politics madrilenys que
otros es qué a los cincuenta y dos
conocidas y lamentadas reacciones.
acostumen a estar ben informats, cirO centrarreacciones, que de todo años de conducta intachable, recta,
irreductible, como es la conducta
culen remors que deixei albirar que
hay. La tesis de esa base de prola malalta que pateix el ministre
de este "Liberal", por tantos conpaganda no es firme. Barcelona esd'Instrucció Pública l'obligarà prexitaba tan mal como todas las gran- ceptos benemérito de la democracia
es/sal/lefa;
conducta
mament a deixar el lloc esmentat i
contrastada uno
des ciudades; y Cataluña le enviaba
que en aquest cas seria ocupat pel selevas tan incultas como Aragón y y otro día, antes de la dictadura, durante
It
dictadura
y
de_pués
de
la
nyor Félix de Lequerica."
Valencia y Castilla. Pero ¿a qué
iban esas levas? ¿No iban a traba- dictadura, Medra de toque del libejar? Si entonces pudo parecer nece- ralismo de la Prensa española; lo
Les despeses de la
saria la apelación a semejante recur- que no podíamos creer n otros es
que nadie tuviera derecho a suposo, hoy no lo es. Queda, pues, lo
policía
nemos capaces de sena ;ante dsfecesencial: el criterio de unificación
ción. Lo serán, sin duda, los que
Entre els darrers reials decrets sigde todos los ciudadanos en un tipo
tan gratuit s suposiciones hacen;
nats per don Alfons hi ha els següents
de cultura uniforme con arreglo a
pero nosotros, no.
corresponents al ministeri d'Hisenda:
la máxima capacidad educativa de
Concedint un suplement de credit
Estemos denee tábarnos. No ss
la ensefianza primaria barcelonesa. El para ningún lector de "El Liberal"
de 150.000 pessetes per a despeses de
propósito de dar a la escuela pú- un secreto do tele estuvimos siempre.
viatge i dieses de la policía governablica un ideal colectivo. La Dicta- Y así continuaremos, aunque para
tiva.
dura, apasionadamente, cerró contra ello tengamos que seguir r-rnando
litem de 30.000 pessetes per al pare
semejante reforma, considerándola
todo evento durante 1,i ' la vida...
mebil de la policía,
parte de la campaña cultural, tenEl señor Albiiiana efommi es un
Idem de 440 508 Pessetes per al plus
denciosa, de la Mancomunidad. Que- dignisimo catedrático, que antes de
de reten de la Direcció general i cos
daron en suspenso las obras. Hubo, ahora autorizó con su firma artícusic Vigencia i segurete

ELS ADDICTES
AL REGIM
Un acte a la U. M. N.
de Gràcia
La Unión Monàrquica Nacional del
districte naire, amb motiu de la recent assemblea per designar la seva
junta Directiva i el Consell Superior,
cursà els següents telegrames al majordom majos de Palau:
"Al ser elegidos Junta Directiva y
Consej5 Superior, primeros, Unión
Monàrquica Nacional, distrito octavo,
fue tomado aclamación acuerdo, entre
acordes Marcha Real, vítores España,
rey, Ejército, conde de Guadalhorce,
reiterar augusto monarca su inquebrantable adhesión, que rogamos a
V. E. eleve a Su Majestad. , — Dios
guarde. COmamala, presidente; Martínez de la Resilla, secretario."
També fou trames un telegrama
d'adhesió nl comte de Guadalhorce.

La presidència de l 'Ec o
nòmica d'Amics del
País
Ha estat elegit president de la Sorieses Económica Barcelonesa d'Amics
del País el diputat provincial senyor
Ferran Valls i Taberner.

Municipi
REUNIO DE LA PERMANENT
—
S'autoritzen les tarifes de
30 i 40 cèntims per als autotaxis, propia inclosa
Prop dem quart de nou del vespre,
el comte de Güell donà per començada la sesee pública de la Permanent.
COntráriament a la privada, que
fou de llarga dnració, en la sessió pública es resolgueren räpidament els
afers que hi eren sotmesos.
En donar-se compte de les comunicacions que integren el Despatx
hom s'assabentà d'un ofici de la
Direcció general de Duanes traslladat
de la Reial Ordre del Ministeri d'Hisenda per !a qual es concedeix caenció de drets aranzelaris als materials
importase per a la construcció del Pasalió de Suecia a l'Exposició Internacional de Barcelona, i que ha estas
donat a aquest Ajuntament amb destinad a colònies eseelars.
Dele dictàmens de l'ordre del Ea
s'acürdá que quedes darnunt la taula
el que es refereix a la indemnització
de 78.000 pessetes que hernien de pagar-se a l'ex-cap del Servei de Bornbers senyor Amtet, pels anys que ha
estat separat de les seves funciona.
LA NOVA REGLAMENTACIO
DELS AUTO-TAXIS
85 dóna compte de la següent proposició del delegas de Circulació, senyor Tusell, la qual proposa:
"Que modificant en el precís raeticle 7 de la Reglamentarle per al
servei d'automòbils de placa aprovada el ro de julio! darrer: I.— S'autoritzin les tarifes de o'30 i o'40 pessetes, propina Melosa, que será concedida als que ho sollicitin, quedant
subsistent tambo la de o'6o pessetes,
per ésser la determinada pels tècnics,
així com tota la reglamentació vigent.
— Que sigui imposada la tarifa
de 0 '30 pessetes als cotxes que, sense
haver-ho soHicitat, anunciin o es trobin treballan ta la dita tarifa; que
s'imposi la de 040 pessetes als cotxes
que com els de l'Agremiació General
d'Industrials Taxistes i els Ares que
apliquen el sistema d'alvarans dels
que resulti una rebaixa superior al
so 13/.1 cent i inferior al 35 per cent
de la tarifa de año; i la tarifa de
0'30 pessetes als que facin una rebaixa o boniiicacions en bons o alvarans
superiors al 35 per cent.
III. — Tot auto-taxi de servei
blic haurä de percebre estrictament,
excepte en els casos de serveis a preu
fet autoritzats, el que narqui el taximetre, encara que el que tingues perMio llagues sollicitat treballar per una
altea tarifa.
Que en lloc de retirar els carnets
i 'licencies muni e ipals de cemulacid,
com preveis l'arríele 15 de la Reglamentació vigent, quan la infracció sigui per treballa r a tarifa inferior de
o'6o pessetes, es detingui el colee i
no sigui tornat fins haver ajustas el
taximetre per la tarifa 0'30 o 0'40
pessetes, segons precedeixi, essent toses les despeses per compre del propietari del come, el qual na podrá retirar-lo sense previ pagament de les
, despeses ocasionades.
V. — Que quan els interessats recorrin contra multes i sanemos in-mondes per l'Alcaldia o pels reg,clors
jurats o contra les noves sancions d'aquesta proposiciú, els sigui aplicas amb
tot rigor larticle 15 de la reglamentació vigent.
VI. — Que un cop presos aquests
acords per la Comissió municipal permanene entrin immediatament en vigor i es comuniquin a la Delegació
de Circulad& sense perjudici de sotmetre'ls al primer Ple de l'Ajuntament que s e celebre
VII. — Els rètols de "Libre" no
numerosos, i els d'indicació de tarifa.

EL REGIM
DE PREMSA
Vista contra ei director
de "La Lucha",
de Bilbao
El dia /9 d'aquest mes compareixerà davant l'Audiència, tumbé dc
Bilbao, el director del setmanad "Le
Lucha", per a respondre d'un arte
cle que s'estima injurió& per al geomal Bererguer.

Les sanciona
a "L'Opinió"
Ha visitas el secretar; del Gesten
civil el director del setmanari "L'OpiSegons les nostres iniormacions,
pogué demostrar que l'edició que motivis una multa de 250 pessetes, i que
fou recollida per la policía, havia estat revisada completament per la censura i no aparegué amb blancs.
El senyor Azcärraga recomani a!
seu visitant que presees una instàn
cia exposant les seves etreixes.

Setmanaris mataronins
que suspenen la publi.
•,

CaCIO
Han deixat de publicar-se temporalment els setreee 7 i 7 politics "Lliberrat" i "Peca", e se ms dels partits
catalanistes republicans de Mataró

Una vista a l'Audiència
de Múrcia

A l 'Audienda de Múrci ase cele-bes una vista contra el redactor de
"El Luchador". de Cieza, senyor
Francesc Villalba Arma, per suposat escarni a la religió católica.

podran éster en un sol carte11, pesó
sempre sobre planea metällica, uniformes del =del' determinat Per la
Delegació de CIrculació, i quedará
prohibit rús de qualsevol reto] a lora
i a l'interior del cotxe que no hagi
estar prèviament autoritz.at.
VIII. — Que s'incorporin a la reglamentació vigent totes aquestes dieposicions."
Ele senyors Pech i Santamaría pronunciaren paraules d'elogi per la solució ara donada al llarg plet dels
taxis.
JOGUINES PER ALS INFANTS
POBRES
També s'aprova /a proposició
senyor Coll i Redes, que diu:
"Que per tal de poder obsequiar s'
nens pobres que acudeixen a la
missaria de Beneficencia amb rd
d'aquestes festivitats, es destini
euantitat de 40o pessetes per con':
joguines, la qual podre aplicar-se.
gons informa la Intervenció
pal, al capitol vuitè, article sise,
sida 266 dci V.-4.2.1.71e de sosa;
graf del qua! és «Subcencions
iques"."
ALTRES PROPOSICIONS
Una dels senyors Massot,
nis i Saetea/aria, a fi que sezu
destinades 500 pessetes a l'alqui.:
ció d'una llotja per a la fundó qua benefici de la seva Gerrnandat, or
ganitza l'Associare ó de la Prernse
Dieria d'aquesta ciutat.
Una ultra del senyor Pich proposant: 'Primer: Que a fi «welter que,
sense ésser una necessitat pública
sentida, s'estableixin noves botigues
o llocs destinats a la venda sl detall d'articles alimentosos, i a fi que
els que ara hi ha instaHats iuncionin cor cal, des del punt de vista
de les garanties de salubritct i higiene i compleixin Hureenissió amb
la mexima economia en benefici del
consumidor, es procedeixi al räpie
estudi i subsegüent preposta d'unesegulin l'obertura
ordenances
funcionament deis estebliments
paredes destinades a la venda al e.
tall d'articles similars als que
venen als mercats ptiblics. Seg. •
Que mentre es realitza el que
disposa en l'extrem anterior, es pr,
hibeixi l'obertura de nous comerç. de l'esmentada eaturalesa.
EN RECORD DEL MARISCAL
JOFFRE
El senyor Coll i Redes pronuncia
paraules en elogi del mariscal Joffre,
l'estat de salín del qual inspira tantes inquietuds, no vals a França,
sine arreu del món; proposa que
consti en acta el eentiment de la
Corporació per la ma/altia de rillustre catalá del Rosselló.
S'hi adhereixen els senyors Haynés i Pido. L'alcalde promet jet-se
re556 dels desigs unánimes dels reun it s.
I es dóna per acabada la sessió;
fent-se passar a
UN ESPONTANI QUE PARLA
DE LA QUESTIO DELS TAXIS
Fou el senyor Rafe; Igual, president de l'Agremiacie de Taxistes. Va
manifestar que. malgrat de permetre
les tarifes de trenta i quaranta Ci7•
ums quilòmetre, ell havia d'insist,prop de l'Ajuntament a fi que no e
posessin dificultats a la modalitat u,
treball establerta per l'Agremiació,
sigui la de donar tíquets al públic.
Segons va dir, amb la tarifa d
trenta o quaranta cèntims és possils'
que el taxista es guanyi la vida, i arn
la de seixanta, que is rúnica reme
neradora, és çlificil treballar-he pe;
que no hi ha prou tema per al non
bre de taxis que hi ha a Barcelons
Per aixe ells donen el tiquet, que
cada vegada lliga el passatger per a
un altre viatge, i en augmentar la
feina permet una reducció de ta tarifa de seixanta.
Finalment va dir que la seta müdalitat a fevoreix tan sols al client fix.
i no al client ocasional, 1 per aixe
ronsidera roe cal que l'Ajuntament U°
els post dificultats.
t, ustoet.3 guares de nou (pian acahaE
varen

EL TEATRE
IMW

BARCELONA. — " Giacomo ", comedia

en tres actes, d'A. Discepolo i Rafael
de Rosas

Ah, el poder de 11 ilitnió de l'or
Una familia de sentiments na 'pire
un earent vell, al qual
bo s recull
creien heretar, pece que ha quedat
sobtadament arru ltat El tracen amb
menysprem el rotas-reten a les feines
més vils. Un anec del vell, però, apiadas dels treballs que pasta, fa cerrer
que no és certa la seca ruina, que la
fingeix per aseada, que <entre del
tiran uns amb altres Per
•rebe fabuloscs. Com caldera aleshores La seca vidal Els paren:, conmes
tiran uns amb sis altres per afalagar/o, per rolter-le de senfort, de tendresa. La ver que el eell té una fortuna amagada s'escannari de pressa.
Els mateixos parents, se es trobaven
en una salude econer ea difícil, sintechares enci es ley ese a favorits per
amistats valuoses; tethem els fiarà,
e1s oferiri presttet, les neta trabaran pretendent' Tete lona mica
giravolten • eentorn d'aquell
•
cafre esdevingut cent-e de tantes Sus-lene de untes cobejances
El terna es. eones, isla neta caneencional, per?, es presta certamen a die
unes guantes veritats morels i paica
regiques. Els autors ea aquest aspecte
n'han tret im boa partir. encara que
no tan tour el terne oren; han fet,
sobretot, amb el vell Gionme un Carieten ben ritt i fermarnent traeat.
Dissortadarnens. pese. har. fet tots ers
parents que otten aquesta figura massa iguals i massa d'una persa. Täts
sec igualment rotos. icualment doleas; no hi ha entre ells diferencies

n
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NOTES OFIC1OSES
TELITRE NOU

Per a Eolemnitzar l'entrada
te luna' 1931, l'En:presa de/
Teatre Nota ha escollit per als
cartells d'avui, tarda i nit. tres
obres de gran hit en l'actual i
en passades temporades, interpretades per les primeres figures de la companyia.
En la funció de la tarda es
representaran la preciosa opereta "El Ojera azul", per 'Vicferia Racionerc, Adela García,
Matias Feriet, Francesc Godayol, Rodolf Blanca i Antoni
Ripoll, i el sainet liric de Carreño i Sevilla i mestre Daniel,
"Paca, la telefonista", per la
seva creadora Matilde Väzquez,
Empar Saus, Emitir Wieden.
Pere Segura, Robert Ughetti,
Rodolf Blanca, Atari.. Ana,'

Arteage.
A la nit figura en el prc'grama la sarsuela del mestre Amadeu Vives, l'obra que sempre
interes e n el públic, "Doña
Francisquita", per Matilde Väzquez, Cecttia Gubert, Francesc
Godayol. Empar Wieden, Antoni Ripoll i Rodolf Blanca.
NOVETAT8
Des de l'estrena "Els Pastorete", de Folch i Torres, han
anat afermant Vean que obtingueren, superant-lo cada any.
Aquestes darreres testes que
han estat representats al Teatre Catatä NCvetats, el Públie
hi ha acudit nombrosfssim, omplint totalment el teatre, i quedant-se'n molla part fora per
haver-se esgotat iota mena de
localitats. /sise), que es una prova indubtabte de la qualitat de
demostra també com ha
sabut muntar-la l'empresa i
Miguel

Notes diverses
L'auabament de l'any.

Per a celebrar ei comiat de
l'any, l'alcalde va reunir ahir
al migdia' els cape de diferente
dependencies municipals, i els
cferi unes pastes, tina copa de
vi i su diecureet.
'Va contestar-li, en norn dela
seta eornpanya de l'Ajuntarnent,
el secretari, senyor Claudi Pla nee-

Et repartiment de fullee
per al cene de la Ro bla-

R
satIst

ole.
elacionat amb el repartiraen', de lea fullee d'inecripcieno del Cene de població i del
padre d 'habitara, l'Alcaldia Id
la
aeciei de fer públic que,
no obstant l'exlraordinari nombre de fullee repartide (més
de 400.000) ela avnts repartidora no han trcbat la rmIs petita oposició per part de cap
Mulada questa estimada ciutat.
Aquest cae de clvIlitat, no Per
esperat menya eloquent, posa
de manifest tot el que sobre
la cultura del notita poble lela
constar Alcaldia en el seu recent ban exhcrt ala habitante
de Barcelona a complir els seus
deures eiutadane.
Espera, doses, l'Alcaldia que
en la nova etapa de recollida de
les fullee
crtpció, que cc meneare el dia primer de gener, rebran ele agente repartidora el maleta acolliment que
tic s 4 la data ele be astil d'apen
ara, i per a això és necessarl
que teta ele que hagin rebut les
eeMentades tulles lestinguin
degudaMent dili genciados i en
dliposield d'eseer Iliurades ten
Wat corn pessin e seo0U ,les
dita agents

g
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matisos. Aixl tot plegat fa pensar
en una bona comedia de cesicter una
mica frustrada per unes deseiacions
/1re:0dr-3m/friques.
Es una obra. pero, que no fatiga, i
a la qual el treball del !m'yo:. de /hilas fa augmentar el valor psieológic.
Evidentment. l'actor té intuicions pues
correglque :wat 111A$ profundes que
els 'ruedes. L'ajupiment del vell oran
es menyspreat per tothont. la cesa estranyesa quan es vele secar saber per
que, sobtadament, afalagat; aquella
por que ti entra, aleshores — un dele
detella mes humane de la esmeril& —
que el seu darrer ~ea sigui *ni/rae adir expressess per Enric de Rocas emb un veritrne i una enmeló que
us arr i ben el cor. Aixi mateix la seva
eramatice per a gui Fernmetzinin quan
descobreix els mòbils de la fingida
tendresa dels parents, fas, un gran
efecte. La vete el gest aquella mirada
terrible i esparverada sobretot... Altrament, del pintoresc i acolorit llenguatge que li fan parlar els autora —
barreja delectar dareericaresine i ditalianisme — en treu un gran partit
per endoicir l'emoció arnb efectes eamies.
En fi, diguem que els arrees acera
fan un bon e-uniere. La senyoreta
Osiesada. en un pacer ben diferent dels
que li hadern vist fins ara — el de
roia Iletja i dolenta molt encertada,
sobretot de earacterització, ens ha
mostrar que les seves aptituds sen molt
diverses.

s

DO3fENEC GUANsn

amb quin amor i gràcia la interpreten els arlistes de la
companyia de Ncvetals, fent -ase
un espectacle únic i adequadissim en aquestes diades.
Avui, festivitat de Cap d'Any,
"Ele Pastareis" es representaran en les sessions de dos
quarts de quatre i a les sis de
la tarda. A totes dues funcions
i en el transcurs de la repreeentació, apareixeran els tres
Reis d'Orient, els guate passejuran el seu prestigi i magestat
entre el públic, i obsequiaran
amb bombons i llepolies els infants assistents.
Farà bonic de veure l'encisament dele petits davant els
tres personatges que ara acaparen tots els seus pensaments,
i constatar la foro de suggestió i dclea emoció que lluiria en
els seus ulls en rebre de les
mans pròdigues dele Reis eis
primers obsequie, prometedors
d'altres de mes importante que
són somniats cada dia.
Per a la nit s'ha combinat un
programa de gran broma, integral per la magnifica comedia
de Caries Soldevila, "La creació
d'Adam", i el delici6r, sainet en
un arte, de Santiago Rossinyol,
"Gente bien".
A darrers del corrent met4
de gener es presentarà al Teatre Ncvelats, com en anteriors
anys, la notable companyia de
Guignol", en la qual prenen
tants d'èxits aconsegueix sempre a Barcelona, amb els seus
drames emocionante i les sevee
comèdies alegres.
La companyia de "Grand
Guignol", en la qual hi prenen
part primeres figures del ecu
teatre de Parle, representaran
a Novetats les darreres estrenes i les obres de mes exit a
La II4uminaele d'Eixampla.
S'ha celebrat l'acte d'obertura de plecs presentats al concurs relatiu a les instal•acicris
elèctriques destinades a l'ampliacid de l'illuminat definitiu
de l'Eixample d'aquesta ciutat.
El tipus del concurs era la
quantitat de 494.536'4i pessetes. havent-se presentat tres
proposicions, sobre les vals
resoldrà la Comissió d'Eixample I propasara en el seu dia
la Permanent l'adjudicació del
referit concurs.
L'acte d'obertura fou presidit pel tinent alcalde senyor
Antcni Martínez Domingo. assistint, en representació de la
Comissió Permanent, el llnent
d'alcalde senyor Josep Cararach Mauri I autoritzat pel noare d'aquest Collegi senyor
Pere Esteban.
nimbe tingué llar l'obertura
dele plece presentida al coneurs
ment i collocacid de canelobres
i faroles deslindes a l'ampliació de l'il luminat definiliu de
l'Eixample.
Lacte fou presldit pel tinent
d'alcalde senyor Antoni Martínez Domingo, i hl assisif en
representació de la Comissió
Permanent el linent d'alcalde
senyor Josep Cararach Mann,
1 l'enterita el notari d'aquest
Collegl senyor Narcls Ball/e.
El tipus de coneurs era la
quantitat de 501.294'48 pesestes, 1 es presentaren guatee
prosentaren quatre proposidone, sobre les quals resoldre
la Ccmissid d'Eixample i proposara a la Permanent l'adju-

.

dicaeld del Acinesia,

Parte, no representades encara
a le nostra clutat.
L'interessant i emocicTuint
espectaele del "Grand Guignor,
qtie compta a Barcelona amb
un públic addicte, es presentara aqueet any totalment reformat i renovat,
junt ami) Vallicient de
les obres noves, reproduirà aMb
Mes motin damunt rescenarl
de Navetate els èxits rotunds
de les temporades passades.
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DECLARACIONS DEL SENYOR
MALUQUER I ViLADOT
Ahir al migdia els repòrters foren
rebuts pel senyor Maluquer i Viladot,
i es carnearen mútuament les felicitacions d'Any

Després ts felicita de la reaparicto
de LA PUBLICITAA i del comentari
publicar ahir sobre "L'Escota de leäu-

—
l

tira'', el qual--digue subscric en absolfa
Dir,tre que entre e s membres que
integren el patronat de l'Institut
t'e regna una gran cordialitat i absoluta coincidencia de peras de mira, per
fer-ne un centre d'estudia nàutica de
gran importäncia.
Es referí a Facend eres d'establir
la cätedra de talio de d:amants que
s'estabiirà a l'Escala del Treball i que
corred ä a arree del senyor Grimal,
que s'ha ofert a exerc.r-la generosament i amb material que portará dels
seas tallers. Considera que asienta ensenyança s'ere molt beneficiosa.
Després danuncar la visita oficial
que ha de lee avui la Diputació a les
autoritats per a f el:citar-los el Cap
d'Any, explicà algunes de les impressions tretes dcl seu primer vol amb
l'aviador Canudes.

Govern civil
EL SR. VALLS I TAVERNER
VISITA EL GOVERNADOR
En la resta de persones que ahir
complimentaren el ogvernador, figurava el idputat provincial senyor
Valla i Taberner, president de la Unie
Catalanes
Tansbe los, visitas pel gevernador
militar, general Berenguer, i per enmessari eeneral de Policia, coronel
Salames°, que ha cestas en e/ drreo.
EL NOU CAP DE SEGURETAT
DE BARCELONA
Ahir al mate en el primer exprés,
arribá, procedent de Madrid, el tinent
coronel d'infanteria Frarnesc Romero
Hernández, nou cap del cos de Seguretat, a Barcelona.

EL GENERAL MOLA
A BARCELONA
En autorrebbil mural ahir al matl
cap a Valencia el director general de
Seguretat, general Mora, que ha estar
uns dies ad.

VIS/TES DE CAP-D'ANY
Amb motiu d'ésser el dia final de
l'any el governador ida une visita a
l'Audiencia per saludar l'alt personal
i desitjar-li bon any mese
També el governador va retire la
visita de la Junta del Port, de la que
formaven part st vice-president senyor
Francesc d'A. Bartrina, l'enginyer director de les obres sensor Josep Aixela j els vocals senyors Acosta, Rull,
Bonet, Oliva. Bono, Ferrer i Puig i
Jorba, amb el secretad comptador senyor Vicenta Arias de la Mara. La
visita fou purament de coreesia al
governador, coca a president nat de
l'entitat.
HA ESTAT SOLUCIONADA LA
VAGA DE CAN PIRELLI,

A MANRESA
Noticies oficials donen per resolta
la vaga que venien tostenint els
obrers de can Pirelli, de Manresa.
Aquest conflicte ha durat mis
de dos meses sembla que, final.
mera, la direcció d'aquell empresa
s'ha esforçat a arribar a un acord
amb els obrera per mitjä del Cornee
de vaga.

g

LES DIFERENCIES D'UN PAPR() AMB LA CAMBRA SINDICAL DE LA FUSTA FAN QUE
UNS OBRERS NO PUGUIN
TREBALLAR
Des de la fa uns quants dies hi ha
plantejat un conflicte, que repercuteix en els obrera descarregadors de
fusta al moll, els quals han de pagar
les conseqüències d'una disparitat
de criteri que, segons sembla, existeix entre la Cambra Sindical de la
Fusta i la Casa Minguell, que no vol
sotmetre's a les exigéncies d'aques
a darrera entitat.
-t
Abarra d'ahir va dir-se que el conflicte seravia solucionat, pelee no hi
ha cap acord i els obrers continuen
parias, perque la Cambra s'oposa
a la descàrrega de la fusta.
Aquestes sen les referencies que
ens donen de l'ates.
tria".

Els Tribunals
leESTADISTICA JUDICIAL DE
L'ANY QUE HA ACABAT ACU-

SA UN AUGMENT DE SUMARIS
INCOATS SOPEE EL tqao
Durant l'any que acaba ahir gema

incoar pels diferents jutjats
trraeeió d'aquesta ciutat 8.434 sumaria,
Pare: anterior 8216, repartits en la
forma següent:
Drassanes, 849 esa respectivaSeenot; Audiencia, 769 i 59; Bareekre
neta, 697 i 6es; Concepció, 977 i oss:
Hospital, 686 i 663; Llotja, 66 3 1
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713; Nord, 883 i 863; Oest, 703 I
683; Sud, no« i et(27; Universitat,
1.172 i 979.
Exhorts: 7.984 en el criminal
1.301 en el civil.
Protestes d'avaries: res.
Assumptes civils repartits:
AGAFATS PER JUGAR
AL "BURRO"
En la matinada darrera la policia
penetrà en un bar del carrer de Jaume Giralt I detingue vint-i-vtrit individuo, acuesta d'estar contravenint el
disposat per als joct d'esbargiment.
Els vintsi-vuit individus foren portes al Jutjat de gubia. A mis, ele
agents s'apoderaren de diversos ¡eres
de cartel i de soo pessetes que hi havia sobre la tenla de joc.
Els detinguts, segons verse& manifestaren que estaven jugant al "burro"
i que per tant no enmetien cap falta.
Pesnrés d'haver prestar declaració,
el jutge de guàrdia disposä eisen alliberament.

Let Música
NOTES OFICIOSES
CONFERENCIA D'AURELI
CAPMANY
Aval, dia de cap d'any, a don
quarts de dotze del n'ate el popular
folklorista Aureli Campmany donara
una conferencia al local de "Musical Schola". sota el renta -Costums
i tradicions del temps nadalenc". La
dissertació unirá ¡Ilustrada arnb caneons populars executades pel tenor
Enric Sagristä.
L'ASSOCIACIO DE MUSICA

Cuba i els Estats Units

El que ens (bu Pere Coromines del seu viatge a Amèrica
La histeria ens ensenya, i la Ilegenda ho confirma, que l'instint de
rapaeitat en la seva mis inmaculada
puresa fou el primer sehnte militzat
en el men per ala viatges. L'honre
viatjava per prendre el que necessisana; i si tso hagues estas la resistencia activa deis piesseidors, les petacades, les Ileis i la guardia civil, encara
l'automòbil, el comerç, la indestrie i
la navegació tindrien una importäncia
secundària. De mica en mica, amad
primitiu insent de repechas, tan pur,
s'ane disfressant: aparesueren les convenieneies secia s la diplomecia i el
comerç al tottat de la guerra, com a
pretextos, i l'espera d'aventura i les
ganes de saber-ne de noves com a mòbils; penó sempre era fa repartas. la
que en un moment o altre =suave
l'orella punxaguda: es viatjava per
prendre o per aprendre, i fins leen entects els nostres dies no seta comengas de viatjer per ensenyar, que és
donar. I no fa ras molla anys que en
els vapors i en els trens es poden veu.
re aquests viatjants de la. cultura amb
les Inaffs buides 1 el cervell pie. Perä,
van únicament a donar ? No; també
en tornen carregats: eis tresors que en
porten só'n impressions. notes i idees;
4 el (leste I nom que Pece Coromines acaba de desembarcar d'un daquests viatç es, a .Amèrica, ens arribem
a casa seva a veure que porta dins
del sac. Naturalment, primer de tot li
preguntem
aI
baix què és el que s'ha deixat

l
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balan, aparees sense pa/liareis. Per
posar-hi rernei s'ha fet una hei (projecte Chadbourne) per la qual es retiren de la eireulaci6 t.soo oro tones de
sucre. Pere hi ha, a mes, les causes
politiques; la "cooperación", lancompernee i modificad() de la Constitucid; la patriarcalització del govern; la
censura, que ha fet reaccionarla premia; lt imposició dan vigilant unifenmar a cada catedrätic, que s'anomena
"tupervisor" 1 II fiscalitza els enser:raer:mas, cesa que ha fet reaccionar
ele estudiants; la influencia nord-areerieana, que ha fet de Maceo—cosa curiosa—un senbol darnor • Espanya.
Pece amb tot 1 alxa, la "institución
Hispano-Cubana de Cultura" és de les
pajees entitats que na s'ha ressentit
ds la situació i porta una vida pi-espera 1 brillant, amb una filial a
Eagua la Grande, presidida per un
catar& an vaig donar lambe una confer3nci, que tinseue lloc al local del
Ceetro Asturiano'.
Li prezvntero per la colònia catalana i era dir. toril 4 una de les menys
nombrases, peritaje les CI183 importants
per la influencia; la Beneficencia Catalana cernera amb vuit o nou-cents
eocis, i ha, a més, el Centre Cata/á i
• Foment Catalä
a••
—L Havana--ens diu despres—e3
una ciutat bellissima; és la rimar dels
aniericans; cent mil turistes americans
hi passen l'hivern.
Airee ens fa pensar en la Infuenda
arner.cana sobre l'idioma, i Pere Coron:Unes ens confirma la riostra sospita. FA parla, naturalmens. l'espanyel;
perit en els cinemes els titols apare:-

e

eh negree eren mejoría a Cuba; aeMalment na formen mes que el 26
de la població; es calcula que dime*
Ro anys hesitan estar absoebits." °flash
(re so anys—contesta, repid, Urrutia.
I afegeix: "El erre no es casa ni
te l'esperit de l'estalvi; viu amistan'
gal perque en l'esclavitud el 1/roerle
de la familia no tenia cap valor ala
vals de l'amo". Urrutia treballa ineensament per lee entrar en riman negra
aquestes dues eoncepeiens.
El nostre intervivat segueix Ilegint
del sea carnet; ens Ilegeex la seca primera impressió del mere home normal
i corrent que no is ni rmerie de jazz,
ni cirabote3, ni hozadas. ; la sirva vidta a la tomba de Maceo; uns poeta
reun poeta negre. plena doneanatopelee reminiscents d'un rte.:guatee afrie
cä perdut en les profund satt de l'oblit
i del qual molla sons serme sentit sue
ren a la superficie.
I arriba als Esusts Units. A Tampa
(Florida': dóna den COnfef4/Cie.S. A
nova York visita la Borsa, aleshoret
trancada per la arropen 6 de pPeatnenti.
invitat a eenar una serie de ffinterencies ha de renunciar penue la seve
voluntat és, ara, veure coses i no tancar-se a eleritfre-les. La Columbra
University, pene, denla usa recepei6 a
honor seu 1 parla en ella de "La reslitat en els lt lores de cavaliettee,
es presentat al preselent Nicolan !remira). Burlen Cl savi
Va a Washington i vidts el Costo+)
un dia que hi havia hagut garretadee.
'A tot arre( on atreve—comenta sine
ulls brillants — mercempanyaven ele
trasbalsos, M'embarco al "Roma" i
rebo la noticia dels fets de Jaca.'
I ens Ilegelx nona fra^nsents de "La
Pepeta la done que té un ro
sé qiie, gee es qee sisa :le d r Pepe-tu.
"L'illa literäria francesa". "Espanya",
"L'irlandès de l'Hotel Pararte-ere"—En Seres un Bitare—diem, omega>

u
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vaig anar--ens diu—a donarhi deu conferénc:es, invitar per la "Insgula.
a
ción
Hispano-Cubana de Cultura",
tit
n'A: de cada einte en palea
que fueelä i preside x el senyor FonSer en, de llibre; en agente 'libreta
cundo Ortiz, e.dvocat, i—diu—cal fer
ja
hi
Es.
es p a n : ol si miit;in7ame n t , i eininasnegn:?'sal-i
cantear, un eele bornes mes curtes que
—Peris un !libre d'ainest vista e sehe conegut. Autor d'un Codi Penal, rana dequeste loca s les sessions en les ria intercssantissim; ser :a la centriaprovat, pene en suspcirs d'apllcac'd guata els incas són bilineries
buce/ catalana als reportatres eneaper considerar-lo massa modern i ra- fa mis cera ; mai, pece, na es prejec- peus de l'altra banda de les mare, DabaORFEO GERVASIENC
ten
films
anee
els
tftoh
Domes
en
esmel, Morand...
Estant ja molt avaneats els tre- dical.
>mol.
Fernando Ortiz—continua Pere Coballs per arribar a constituir aquest
ANGEL FERRAN
La qüestió dels Idiomes porta naromines--és originad de Menorca i taralment
novell Orfe6, alai que estiguin aproa la de les tares. Cuba,
sap el catare i el seu pare eiu a Barvats els estatuts secan començades
sembIa, sota la influ2ncia deis Estats
celona i a la "Insnución" hi ha posar
les classes de solfeig i assaigs de
Units i per la seva preximitat als esdadminietrador
laT1 catalä, el senyor
earreons pels novells cantaires resiteta del Sud hauria de mantenir viu
Guardiola. Es per aixer que de casa
dents en la formosa barriada de
l'odi al negre. Tot al contrari, pese.
nostra han de sortir una serie de cal- El problema de les reces, que
Sant Gervasi. Confinuament es reCONFERENCIA
als EE.
ferenciants que continuaran, amb Viben adhesions d'orteonistes (lateros'agreuja cada ella, a Cuba—ens
El divendres dio 9 de gener a dos
sir de les darreres conferències, la in- din Pere Coromines—es
sos de poder saborejar les tonades
resoldrà,
(jeans de vuit del vespre, ei doctor
populars de la nuestra terra.
terrompuda trad'cib començada amb el té resolent ja, per assimilació. seoNi ha Joaquim Balcells, catedràtic de la setDr. Sayé u Josep Pijoan. Aixl, hi ha el mole poca
L'HOMENATGE
ese:Ibais ancláis: soiatnent a Ira Unfversitat, donarà una conferenprojecte de cridar els senyors Xirau,
A MARIA MORERA
al guna societat a algun hertelde pricia a l'estatge sucial de la Unió CeSerra Hunter, Joaquen Folch i Tormer ordre, per respecte als americans
ta/ana, sebre el tema "El problema
A la segona quinzena del mes que res i probablement
Maria Luz Mo- no es permet l'entrada
universitari". L'entrada a l'acte ser*
som se celebrarä amb tota solemnitat
als negres;
rales.
perä d'altra banda aquests Cenen enper invitació.
l'acre de fer ofrena a Maria Morera
Ortiz sisa unir al moviment dels es- trada a l'exercit i a tots els cärrecsde la medalla del Treball, que será
tud:ards dirigir a aceinsemer el emir- hi ha hagut un president del Senat
adquirida per Subscripció amb la collaboraCó dc prestig.osos artistes, es- pement de la Constitució i acabar els negre—, puix que un acide de la Consescändols
de l'actual política cubana,
criptors i destacades personalitats de
titució promulgada despees de la peCatalunya.
basada en el que el govern anomena tita guerra (guerra entre blanca i
EL MONESTIR DE
la "cooperación", o sigui la unió de
Entre els acres que aquell dia 3e cegres després de la de la IndependenSANT PERR DR RODA
tres partits contra e) pobre i la seca cia) prohibeix la formació de partits
lebraran a honor ele la insigne actriu
figura una sessió d'art al Novetats. hisenda. Precisament —ens diu—una de mea.
La Diputació de Girona Ise, atoeon es commemerara el centenar/ de de les m'es iones sotracades esclate
A prole/use d'aix6 Pere Coreimines dat concedir una subvencit. de
"La corona d'espines", una de les mis en es dies de les conferènc:es en esser s'aixeca per anar a buscar el seu car- 40.000 pessetes per a les obres de
legitimes creacions de Maria Mdrera. implantada la censura en la prensa, net de eiatge, veritable Ilibre ple
de l'histeric monestir
de consolidació
El Comitè organitzador, desitjant cosa que la Ccinstitució prohbeix descripcions eressantissimes, reports
de Sent Pece de Roda.
donar el mis gran esplendor a la tesAquesta
important
aportad& ha
álbum arnb suspensió de gel-atufes, i que
i croquis, per llegir-nos una conversa
ta, soHicita la collaboració de l'Ajun- els diaris de tots els matises—el Gotinguda arnb sin negre, e/ senyor Gus- estat molt ben rcbuda per tes els
. tament de Parcelona, ei qual sena dula- vern nomes en té un—acolliren del- tavo E. Urrutia,
arquitecte, i direc- que estimen els monumente del paste contrae:en amb la seva vertiese xant de sortir. Pere cap d'aquests inci- tor de la falla
sat i seas dubte 3ervirä
dom i nical del "Diario
cooperaci6 a l'homenatge de Barcelo- dents retarde ni suspengué una sola de
la Marina" titulada "Ideales de perquè altres corporaeions, entitats
na a la sera artista predilecta.
conferencia; totes tingueren I/oc a
Raza". L'entrevista tengue lloc al i personalitats contribueixin tambe
Dintre pocs dies, segons ens comu- l'hsura anunciada, al "Teatro Principal una
Club Atenas, club de gent de col& sos- a una obra que ha de mereixer la
nica el Comite organitzaddr, es publi- y de la Comedia", amb siembres púsimpatía de tate els catalana.
tingut per la República en
agraiment
e••n••••n•
cara la llista de subscripció. q ue que
blic, i fina d'elles amb trets al carrer als negres que Militaren per la indeBICICLETES 'E NEN
a-darátncefivmald
i una- dona monta alli prole
pendencia,
conversa
diiicilfssima
i
plede l'actual, r es donarä a coneixer el
preguntem—, quines sets na de moments anguniosos, rentable
programa d'actes que compondran laso- les causes d'aquest
moviment ?
i cruenta exploració quirúrgica a remenatge a Maria Morera.
—En el fons del loes una profunda
nima duna raga. "L'home de color —
L'illustre artista Alexandre Cardudiu Urrutia—no té espera de raça, i
nets ha rebut l'encirree de realitzar el crisi económica; no poden vendre el
sucre
i
es
traben
en el Cas dolores del
com que está prohibida la immigrapergamt que, com a record de l'acte,
DES DE 93 PESSETES
pals que havia fet una inflació enerció de negrea està cridada a desapareiterä lliurat a l'homenatjada.
me de preus, que amagava la ruina als xer." "Si—li contesta Coremines—:
LÁZARO I LOPEZ
L'ORFEÓ ATLANTIDA A LA ulls del poble i que ara, amb la
ràpida Humboldt diu que en el segle XVIII
Rambla de Catalunya,
JOVENTUT DE LES CORTS

Després del darrer èxit assolit
amb el concert de la notable pianista argsntina Hclena Larrieu, l'Associació de Mesica de Girona organitza airees concerts a càrrec de
Rosa Carda Feria (violinista), del
Quartet belga i del celebre pianista
Rubinstein.
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Diumenge, dia 4, a les cinc de /a
tarda, l'Orfeb Atläntida, que dirigeix el mestre Joan Sunyer, donare
un contera a Joventut de Les Corta,
executant el següent programa: "El
cant de la Senyera", "Sota de l'om",
"L änima de les flora", "Els fadrins
de Sant Boi", "El rossinyol", "L'heten Riera", "L'enyor", "Quan mon
marit de Jora ve", "L'aplec de l'ermita", L'Empordä", "Els remera
del Volga", "Himne de l'arbre fruiter", "El caçador i la pastoreta",
"Sant Josep i Sant Joan", "Canc6
Nadal", "La sardana gran", "Les fullee seques" i "La sardana de la pà-

releseluctedel
teriee

l

e

que res no ha d'envejar al
de procedència estrangera
Ja ha estat esborrada la llegenda que el bon xampany havia
de fer-se foro. La nostra terca,
privilegiada oom cap altra, produela el mIllor rum per a l'etaborea)() del xampany. A casa
nostra, a Sant ste e SesrovIres,

Informació e
universitària
DEGANAT • SECCIÓ DE MESNACIONALS DE BARCELONA
Aquesta entitat celebrarti naeernbl a ordlnärin al seu estatge social, Casal del Mestre,
Mendizabel, 19, principal, el dia
2 del corrent, a dos quarts de
sis de la tarda, sota el següent
ordre del dia:
Lectura i aprovacI6 de tanta
de l'Assemblea extraordinaria
anterior.
Ratifiraci6 de la reforma del
Reglament 1 seceili de socorsos.
Proposiolons de la Directiva.
Proposicions deis socia.
Lectura 1 aproveci6 de comptes.
Membrla dele treballs realittato per la Directiva.
Renovació de la Junta Directiva.
Es recomaaa la puntual aeSistendía

y
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UN DISCURS DE BUGALLAL AL CIRCULO
CONSERVADOR
Diu que la monarquia és la garantia de tots els drets,
parla del regionalisme en general i ataca
,e1 senyor Cambó
Madrid. 31. - Els Entines del comte de Bugallal diuen que aquest, en el
seu discurs d'aquesta tarda mantindra
com a aspiraci6 política del grup que
dirigeix la cavocatbria immediata de
Corta ordinàries, on puguin discutirse les responsabelitats de la dictadura, sense que sigui admissible atendre
m'atesta responsabilitat a poders que
no poden ésser discutits.
També assinyalara la sera discoaforriütat amb els que dernanen Corta
Censeeuents, i amb la política i programa del senyeir Cambó.
Sentía que aquesta darrera part ha
sofert a darrera hora foro modificació en els conceptes que es proponia
parlar referent a aquest assumpte.
Madrid, 31. - Aquesta tarda a les
sis ala celebrat la Junta general de
fi d'any del arcol Conservador, sota
la presidencia del comte de Bugallal
amb l'assistencia del mes significat
del part.
S'ha llegit l'estat de comptes del
arca q ue acusa un brillant superávit, i s'ha pri3cedit a la reelecció de la
Junta. Per aclamad s'ha votat l'ex;re-asió de l'agraiment del Circol per
Ja tasca que han realitzat els membres
de la Junta reelegida durant la seva

actuació passada.
EJ cante de Bugallal fa ús de 1
>raída 1 din:
*Sempre ha estat costum quan s'ha
elegit la Junta del Circo] que el seu
president, ultra agrair l'elecci", exposi
els mil pulse de vista en retarle amb
la situació política del moment.
No es tracta d'un programa de paree ainA del costum establert de traetar i apreciar els clUs o tres punta de
es relleu en l'ordre politic.
VulJ cridar-vos l'atenció sobre diMes punts i principalment en relació
amb el passat moviment revolucionad ocorregut recenünent, dintre del qual
si ha hagut persones que perseguien
gistints mbbils i de procedències direrSeS.
Hl ha qui crea que el país mereslita canela frmamentals en les institucions. Existeixen uns altres programes radicals i totabnent incompatibles.
Hi ha també qui pugna contra tot
allò que sigui progrés, pau i ordre jurídic, sial cona tot el que això repreanta.
Els uns i els altres són absorbits
ser aquests darrers: aixb és un fetomen histbrir.
Ara mateix, sufocada la rebellió
tbans de néixer, iban produit brots
q - e donen a entendre el que hauria
esdevingut d'haver triomfat rectitud&
Creuen els directors d'aquest rnoriment que el llamp es tallara quan
tus ho vulguin, 1 passa el contrari:
jue el llamp cau i destrueix els prolis directora del moviment.
Ela que creuen que jurídicament
es pot arribar a nous règims i es
Uncen per un viarany revoluciona ri, quan valen sortir a la carretera es troben que el viarany este
tallat pels bendita, que els impedeixen de pasear.
Tots de treure profit de les
ensenyancee d'aquests darrers esdeyenirnents.
Els que no Ere= en aquest carel
hem d'unir-nos estretantent per tal
d'evitar la catàstrofe que podria
produir-se de p rosperar moviments
d'aquesta natura/esa,
¿Quinos són les ins titucions fonamentals del país? La Monarquia i
el Parlament; Monarquía, que és i
ha estat sempre i ndivisible. Per això
cal fer esforços per a defensar-la.
La Monarquia es la g arantia de tots
els drets 1 de totes les llibertats púMigues, 1 és la fórmula millar.
Per a nosaltres fe un fet indiscutible aixô, i alai s'ha produit i
demostrat • s la Histbria, a través
dels segles.
Quin el Parlament estigué en
'auspens, el partit c onservador fou
contrari a això, I ara que es 1.7etén
el seu restabliment, els liberals, que
l'avara no feren tanta p ressió, creen
:"ficultats.
Es parla de la conveniència
d'uzes Corta const ituents, es a dir,
de ter taula rassa de tot
Yestatuit
per scomengur a construir de nou;
alx6 en cap país que
estigui ja
constituit pot acceptar-se.
Nosaltres estera en aquest cas i, per
tant, no hem de constituir-nos. Podem
modificar i afegir, però de cap manera establir període constituent.
De totes mantees, si es tracta de
reformar la CEinstitució, caldrien esperar moments de tranquillitat i de
pau, que no s6n ni molt mersys els
attuals.

La doctrina liberal i demorritica ha
estat sempre contrària a les Corta
Constituente, cona pot vences en la
gènesi de les Constitucions del segle
passat.
La Corona no ha pogut convocar
mai unes Corta C astituents, i aixi ho
creu la doctrina dels grana dembcrates, que la conside ren atemptatbria
la sobrada nacional.
Ells creien que era precis en Corts
ordinàries adoptar l'acord de convoca_
tenia de Corts Constittrents, assenyalant els anides que haurien de reformar-se.
M'estes són teories demncrätiques,
puix que s'entén que dues Corts suceessives eviten reforme Ileugeres i estable i xen la garantia que no han d'aprofitar-se per a fer-les els mifirients
passional s.
Per tant, una convocatòria de Corta
Constituents per la Corona seria un
top d'Estat acunas els dembcrates.
Els c onservadores rebutgem resol.
liest la teoria 1 ens 2t,n4 a le frs.

se de Canosos, que reflecteix exactament l'opinió de les classes conservadores, quan
-No seré jo qui s'Clposi a fer alguns aclariments o lleugeres modificacions en la Constitució vigent.
Això és molt diferent a derogar
una Constitució per a proclamar-ne
una altea de nova.
Aquestes modificacions poden fer-se
en Corts ordinäries.
Lesinstitucion e fonamentals, Monarquía i Corts, di poden éster derogades de cap manera, i sial ho han
entes altres paisos, entre ells Fraga i
Anglaterra,
Aquesta darrera, que té la Constitució més antiga que la nostra, ha
fet en ella modificacions d'impontäncia sense necessitat de recórrer
a la intervenció d'unes Corts Cors .
tituent. I un dais afegits que Me uduí fou el de que mai es pos-- 5 a
debat res eme pugui modificar la sera Constitució.
Per tant, jo afirmo resoltament
que les institucions fonamentals no
poden discutir-se i únicament poden
establir-se a la Constitució aquelles
modificacions que la practica aconselli, per la qual cosa havem d'oposar-nos energicament a tot ^1 que
siguin Corts Constituents i derogació de la Constitució actual, a pretext que algú l'hagi infringit.
Els mateixos que la infringiren
declarant que eslava en suspens,
ädhuc el mateix general Primo de
Rivera, per procediments que ara
no vull discutir, fracassaren en inig
del canal
El senyor Bugallal parla despees
del problema regionalista.
En aquest punt -diu - cal posar
un compte exquisit, pujar que des
de fa molts anys es venia discutint
aquest assumpte amb completa cordialitat, persa s'han produit després
una serie de fets que tendeixen a la
confusió, fins en les pròpies denomMacions.
Primer s'anomenä regionalisme, i
després, i successivament, catalanisme, nacionalisme i autonomisme.
Aiad sembla que tendeix a desconcertar.
Quan jo vaig venir a la vida pública es parlava del regienalisme i es
demanava una mejor descentraliteació administrativa,
¿Qué ha ocorregut des d'aleshores, porqué quan es tracta d'aquesta
qüestió sembli se susciten agravia
i suspicacies?
Jo no veig que hagi cap motiu
cona no sigui el deliberat propósit
d'agressió, i cree que aixó pot produir mes gratis fruits.
Fa poc os cepas-tiren unes notes
amb gran profusió i un xic teatralment, en les quals es demanaven les
reformes r egionalistes amb comminacid inadmisible,
inadmisible.
Qui ha produit aquestes comminacimas i aquests problemes que haurien
de tractar-se amb tranquillitat i cordialitat?
Els que es posen al davant; els
quals, pel que es vem sin els que no
rolen que es discuteixin amb bon esperit.
Diuen aquestes notes que aquest problema Irania de quedar resolt l'any
1918, i no pogué aleshores resoldre's
peque es portà un Estatut comminatori.
Malgrat això, es tramita i es porta
a discussió al Parlament, i n'hi hagué
prou arnb qué el senyor Manta fes un
discurs d'anàlisis raonadíssina, exposat
amb la mejor claredat i brillantesa,
perquè s'adherís la Cambra; i aleshores els que defensaven l'Estatut no
volgueren discutir-lo i es retiraren del
Parlament.
Aquests són els que han tractat el
problema i han sembrat en ell la desconf ianea.
Que no apelli a ningú l'autor de
les notes, parqué en ell ha estat la
culpa i en ell pot estar el remei.
Per a això ha de canviar almenys
de modals, puix que adhuc això es veo
en les seres pròpies notes.
En una d'elles diu que cal acabar
amb el regirte execrable que ha governat durant mig segle.
Jo protesto amb la Inés gran indignació, en nom dei partit conservador,
d'aquest greuge, puix que erran de
la Restauració, quan Espanya esteva
desangnada i arruinada, el senyor Canovas del Castillo acabó amb les guer
crèdit públic i adopta-rea,stblí
una serie de mesures de govern, de
les quals Espanya ha de sentir-se orgullosa.
Fou un període que podem qualifican de glori3s.
Es que suposa l'autor d'aquestes notes que els homes única capacitats per
gövernar han d'ésser els que ell assenyali?
Relata a continuació els periíodes de
Govern verament brillants de Silvela,
Villaverde, Maura i Dato, que han con
dult a Espanya a l'estat d'esplendor
en que ara es troba.
Fa un elogi calorós del senyor Sandiez Guerra, esperit recte i defensor
aserrim de l'ordre, que quan sa creure que el seu idear; no li permetia
continuar al davant frl partit tingué
la noblesa d'apartar-se'n.
Aq uests-diu-sán els bornes de la
política execrable!
Parla també de l'actuació dels liberals, i fa un afeceuós elogi del senynr
Segaste, que mermx per la seva actuaci en la politice la gratitud de la Patria. I cita també els senyors Montero Ritt, Moret, Gamazo, Camacho 1

Canalejaa.

Es que tots aquests-diu-mereixen Gómez; apitan, senyors ls' piel
Celia Martínez, Josep Solía Chiclei també l'execraci6 pública?
Nosaltres ens sotmeterem als seus na, Carlee Díaz Merry; tinents sedesigs, perb no ho consentirem per als nyors "" mäs Cesad-ido Espada, Llufa
que formen la història política de la Salvà Romeu; alteres senyor Ranostra Pàtria des de l'any 1875 fins als mon Manzanares Molina; capitä de
moments actuals.
l'escala de reserva senyor Josep
Moltes persones desitgen destruir els Playa I -bollido; tinents de l'escala
partits. Saben guinea són aquestes de reserva senyors Joaquim Alepersones?
jandro Tapias, Anastasi Martínez
Tots els que no han aconseguit f3rHerrländez Antoni Roe ro Garmar partits ni estar al davant d'ells.
cia; alferes de l'escala de reserva
Es diu que Franca ensopega amb senyors Felip Latas Benede, Pan
grosses dificultats en els seus GoGarcia Brillas, Josep Campos Soveras per la falta de grans partits.
ler, Artur Rodriguez Salobre i Joan
A aquest efecte, recordo que Briand Gonzalez Fernändez.
cm manifestó en una ocasió que era
Batalló 'e muntanya La Palma:
una gran dificultat per a governar que capitans senyors Salvador Arbolees concedía la confiança amb compta. das Soriano, Salvador Sediles Mogates.
reno; tir.nta senyors Antoni HerPrecisement per sostenir aquesta nieder Pinzon, Francesc Albis:
doctrina el senyor Cambó l'any 17
Franch, Just López Ifejias; alferes
s'arribä a formar un govern amb ele- de l'escala de reserva senyors Joan
Martínez Guillot i Miguel Joan Baments heterogenis, i es feren unes clecleguen
citas molt sinceres.
Dones aquell govern caigué en la
sessió d'obertura del Parlament i després hi Jugué dificultats enormes per
En Joaquim Folch i Torres
a la formació d'un altre Gabinet, arrifelicitat per la "Gaceta"
bant-se després d'una tramitació de
bastants dies al Govern nacional, que
Madrid, 31. - La "Gaceta" publica,
demanä l'ajut a les Cortes per a quaentre altres, la següent disposició:
Disposant
que es donin les grädes
tre punta i no pagué passar del teral senyor Joaquim Folch i Torres, dicer.
rector del Museu Municipal de BarI sabes l'explicació que dona el secelona, per la delicada tasca de tornyor Cambó, que aleshores era mi.
nar els objectes del nostre patrimöni
nistre de Finances?
Digué que haviern estas en un mo- artístic quehanfigura t al Palau Nacional
de l'Exposició de la dita cament de veritable perill, a punt d'enpital.
trar a l'anarquia sense haver passat
per la revoluciä.
Doncs ara, senyrs, pel que es veu,
Protesta del Collegi de
s'intenta reproduir allò, per veure si
surt pitjor.
Metges de St. Sebastià
Censura el senyor Camb6 -afeSant Sebastiä, 31. - En la regeix- els nourenaments d'alcaldes de
reial ordre a favor dels cedes dels unió celebrada per la Diputació es
tractà de l'escrit presen tat per la
velas partits, sense perjudici d'allar- Junta d'aquest Collegi l'Hit, en el
gar la mi is procurar-ne el mejor nom- qual es protesta contra la classifibre possible.
cadí) feta per la Comissió provinNosaltres acudirem a la solnció del cial per a la tributacio dels faculproblema regional en allá que fa reta tiu s.
ferencia a la des centralització admiLa pretesta es refereix a no hanistrativa, i a tot el que tendeixi al ver accetg at la Comissi e provincial
be corita, estudiant i meditant molt,
,es reclameciona presentades per alsobre tos el que fou aquest problema,
guns associats del Collegi Mèdic,
per evitar que aquest pugui portar als guate, per practicar el mètode
mals inguaribles.
de guariment predonitzat pel doctor
Asueto, se'ls imposi una tributació
Diu a continuació que una dels problemes f onamentals, als que es dedica- c,ue creuen gravosa.
ra, com s'ha dedicat sempre el partit
En defensa de la proiesta, el prec on servador, ha d'ésser el problema sident del Collegi Medie, senyor
Bergareche, ha dit que el Collegi
agrari, no amb beim de cercar adepha estat agreujat per !a Diputació,
tes, sinó de resoldre una situació que
i si no se li donaven amplíes satisafecta el be públic.
Diu després que al Govern hi ha faccions retiraria la representació
que ostenta a la Corporació proamics del partir c onservador, però que
vincial.
no arriben a la seso representació;
han estas requerits pel general Berenguer per apreciar en ells aptituds
Vaga solucionada
i condicions que podrien produ je- un
Valencia, 31. - En virtut de la
bon servei a Espanya,
mediació del capita general, Ola soPer tant -ha dit- nosaltres Iluilucionat el conflicte existent entre
tarem com els altres i exigirem el
els obrera i els patrons d'una fábrirespecte dels costees drets, pecó de ca de vldre de Manises, després de
cap manera ¡asoma del Poder públic.
sis meses de vaga.
Realitzarem tota mena d'aproximacions amb fina nous Sind- rem relaciona
suaus amb d'altres, perú de compeneVisita del ministre
tració únicament amb els que ostende Foment
ten la nostra doctrina.
No sollicitarem el Poder com un
Malaga, 31. - Ha arribat el mibota i solament l'acceptarem quan sinistre de Foment, acompanyat del
secretead del general Berenguer i
guem requerits per a servir l'interès
públic.
del tinent coronel senyor Sánchez
Delgado. Han estat rebuts per les
El comte de Bugallal fou aplaudit.
autorltats i ardes.
El saló esteva completament ple.
comissió d'obrers del poble
Comentaris a les manifes- deUna
Casares ha demanat al senyor
Estrada que faci gestions perquè es
tacions del general
porti a cap la construcció de la carBerenguer
t e tera que uneix el dit poble amb la
Madrid, 31. - Comentant les declaracions del p resident del Consell, re- carretera general de Cädiz, per tal
de remeiar la crisi de treball.
centment publicades en un
periòdic de
la cort, han emes llurs respectives
opinions diversos prohoms de la política nacional.
Un veler arrossegat
El senyor Sánchez de Toca ha dit
pel temporal
que és necessari d'arribar calan més
Ferrol, 31. - Per noticies rebufes
aviat millar a una normalitat jurídica,
Impllissible d'aconseguir sense la pee- en aquest Departament maritim, se sap
;encía al Govern del general Berenque a l'altura de Cormer el temporal
guer.
arrossega el veler "Anita", la tripuEls anarquistes i sindicalistes no lució del qual se salvà.
són una organitzaci6 forta, com erró flammt ha suposat el general Berenguer.
Descarrilament
Sen i necessaries les Corte constiTerol, 3 r . - A les obres del fertuents, i en malacate apreciació no s'ha
rocarril en construcció de Valdezafan
equivocat el cap del Govern: el Parlament, si és legitim, ja és constidescarrilä una vagoneta. Un obrer retuent.
sulta grcument ferie
El Govern ha de persistir en el seu
programa fins a acabar-lo.
El senyor Cierva ha dit que, com
Visita al cap del Govern
ha afirmat en altres ocasions, entén
que els monàrquics han d'ajudar el
Madrid, 31. - A dos quarts de nou
general Berenguer. En els Hin-lenta de la nit el general Berenguer obseactuals, l'essencial és assegurar la quia els periodistes que fan informatranquillitat pública, com a base per a
ció a la Presidencia amb pastes i
constituir un Parlament, i entrar de
Jerez. Converse amb ella i els felicita
ple a la normalitat constitucional.
amb motín de l'any nou.
El senyor Bugallal estima molt encertades les declaracions del president
del . Consell i creu lambe que les Corts
L'hora de tancament
ordinär:es aún l'únic canal per a restablir la normalitat, per a la qual code portes
sa ofereix el seu ajut tense regateig.
Madrid, 3/. - A partir de demà,
El torete de Romanones ha dit que
tots els portals de les cases de Mael general Berenguer ha complert el
drid, en virtut d'acord adoptat per la
seu deure en fer les manifestacions
Cambra de la Propietat, es tancaran
que ha fet, si be estima que aquestes
a les onze de la nit.
declaracions haurlen estat d'una förea
incontrastable si s'haguessin fet abans
del 13 de desembre. Reconeix, no obstant, que la realitat, implacable, salacUn cadàver d'una dona
es de vegades cona una muralla entre
trobat i segrestat
el propósit i la realització. Creu que
'Málaga, 31. - La manteada darrehan de fer-se les eleccions amb un
ra
un
sereno
trobä el cadäver d'una
maxim patriotisme i jutja impossible
denla al carees de Carreteros.
el coloree parlamentari anterior a 1023.
El dit cadàver fou recollit per un
Militars a situació de
home, que en un automòbil fugi.
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Vocals del Comité Paritari
de Reus
Madrid, 3 1. - També publica la
"Grceta" una disposició nomenant
vocals patrons del Comité Paritari
del comerç de l'alimentació de Reue
els següents:
Efectius: senyors Bernardí Mas,
Antoni Martra, Joaquir Llorenç,
Tomás Llaurador i Josep Fort. Suplents: senyors Josep Carb ,nell,
Sebastiä Soronelles, Lluís Montoneda, Enríe Fernández Martí i Miguel Treve:ia.
Fa nomenen els següents vocals
obrera:
Efectius: Srs. Alexandre Aniento, Agustí Garcia Coles, Policarp
Corts, Adolf Batista i Pere Manto
Suplents: senyors Josep Ma -mdl.
Cardcnyes Garcia, Josep Ma--dico,
ría Forcadells, Rarnon Toas i Josep Cases.

Al ministre de la Governació ii han extirpat un gra
Madrid, 31. - El ministre de la
Governació, després d'assistir aquest
metí als funerals per Yänima de l'esposa de l'ex-ministre senyor Argüelles, s'ha traslladat al sea domicili, on el metge li ha precticat una
petita operació quirúrgica, extirpantli un gra.
A les cinc de la tarda ha assistit
al seu despatx oficial, com de cestuna.

Les carreteres catalanes
La "Gaceta" publica una
circular del ministeri de la Governació als governadors civils
trasl/adan - ne una altra de Foment relativa als estats referents a 'tires que han de consignar-se en els pressupostos
pe ral pròxim exercici com a
subvenció de l'Estat per a la
conservació i reparació de camins veinals i per a dietes
despeses de locomcci6 del personal facultatiu de les Jefatures d'Obres Públiques per als
replanteigs de projectes, liquidacions que encomanin les Diputaocions, Ajuntaments o entitats interessades, i per la inspecció técnica d'obres i fiscalitaci6 de les inversions que es
facin per les Diputacions i

auxilis i subvencions oficials.
Es fixa a Barcelona, pel primer
ccncepte, o sigui reparació i
ó, 204.600 pessetes,
conservaci
i per a les dietes, 8.910; a Girona, pel primer concepte, pessetes 99.200; pel segon, 4.230;
a Lleida, 136.400; pel segon
concepto, 5.940; a Taragona,
9 6.1 O O pel primer concepte, i
4.185,

pel segon.

toronel senyor Wrius

Esedero

ta pesque sigui un breit, sota tots els
aspectes, el festival del Teatre Albeniz.
Casitat, en el seu més alt sentit,
és també bellesa: per airó ala ¡ni.
ciadors de la festa bel volgut comptar primerament attab la cooperació
de1s nostres art istes-músics, orfeonistes,. liederistes - els mula, en
fer obra de bellesa, faran tumbé
obra de caritat.
Ara el que cal, per a la 'plena eficàcia de la festa d'avui, es que ella
afermi be en el cor de tots els gironins el sentiment de caritat, de
germanor. de solidaritat soc'al, perque tingun vida plena a q uelles institucions que, malgrat d'ésser necessáries avui, no compten, malauradament, am'o mitjans econòmics
per a conmlir els Seas fins, i pugui
en dia no ilunya Asee presentada la
nostra ciutat com a model per l'assenyada i cordial solució dels Tile5
inquietants preblemes."

FIGUERES
Festa OCCISII2
Organitzada pel Collegi "Montoriol", centre freturós d'assolir el
máximum de cultura per a la seva
tersa, d i ssalre, al Cas:no Menestral,
a la Secció Atenea, hi tindrà lloc
una simpätica leste. laänirna de la
renaixença tí:chane, mossèn Josep
Salvat, hi donará una interessant
conferencia eebne Mistral en la parla d'aquest poeta. Es d'agradar que
el ce l nostre rebi les emanacions
d'una llengua germana. Potser burlen' d'es:recree mis les relacions
espiritual; de les dues Cata/unyes.
La figura de Mistral, descoberta, de
bell nou, en parla nadiva, ha de tereir una dolçor que sols preveiem
els que sentina el pessigolleig produit pels esplais de l'esperit.
Ultra la importancia del tema, hi
ha la del conferenciant. Anima forte
entroncada en l'escola de renergia,
és l'apòstol del ressorgiment i la
dignificació de la parla dels trobadors. Mantenedor del Felibrege des
de 1923; fundador, amb-Prosper Estima de l'Escola d'Oceitania a Castelnau; professor al Seminari d'aquesta vila, d'història i literatura
occitanes: Maioral del Felibrlge;
Mantenedor de J'Arar:al:a de Jocs
Florals de Tolcsa. A Yescola, a Yesglésia, arreu porta l'amor ences que
no pot encabir el seu pit. L'essincia
de la tersa enriqueix la sera sana
Elements de l'Orfeó "Germano,
Empordanesa" interpretaran, duran,
el cura de la conferencia, algunes
cançons escrites en °echa. Desitgern un èxit complet i que l'estada
en terra ernpordanesa de l'illustre
hoste li sigui ben plaent.
LLINAS DEL VALLES

Baralla entre mariners
Cädie, 3s.- A la plaça de la Catedral es registrä una baralla entre
sis marinera del creuer "Blas de
Lezo", que es trabaren en complet
esta) embree.
Dos dels contendents ingressaren
a l'hospital ferits, i els restants es
presentaren al dit establiment benèfic i pretengueren violentar la porta 1 agrdir novament als ames companys.
Un guardia de Seguretat intenti
dissuadir-los, per6 com el desobeissin, sollicita l'auxili del Govern Militar.
També acudí el co:nandant del
cene amb diversos mariners armats, que aconseguiren reduir als
avalotadors.

La crema del convent de
jesuïtes de Gijón
Gijón, 31. - El Jutjat que
instrueix el sumar per l'incendi del convent dels Jesuites, ha
invitat els reina a qué facilitin
dades que contribueixin a l'aclarirnent del succés 1 al descobriment dels delinqüents.

Els guanyadors del segon
premi de la rifa
Madrid, 31. -Durant tot el dia,
els voltants de l'Associació Matritense de Caritat es veieren molt
cenzorreguts, formant una nesga
cua els agraciats amb el segon premi de la Rifa de Nadal, que esperaven per a cobrar les participacim:s
de les quals eren posseidors.
En la sera majoria els agraciats
sena gens humils. A excepció d'una
senyora a la qual han correspost
45 mil pessetes i una altra que en
cobrà 18 mil, quasi tots han cobrat
quantitats que osciHen entre mil
cinc-centes i tres mil pessetes.

L'estat del senyor Francos
Rodríguez
Madrid, 31. - El senyor Francos
Rodríguez sofri ;hit- a la nit un retrocés en la malaltia i ha tornat a
agreujat-se.
Aquest metí continua:a en el mateix estat de gravetat.

El Patronat de Turisme Arribada del nou ministre
podrit disposar de la caradel Perú
bella "Santa Maria"
Madrid, 31. - Aqueas metí ha arMadrid, 31. - La "Gaceta" publica
una disposició de Marina concedint la
caraveHa "Santa Maria" al Patronat
Nacional de Turisme.

TARRAGONA
Oficina d'informació turística
Robatori t: Altres
El Patronat de Turisme anuncia
que des de primer d'any nou funcionara a Tarragona una oficina gratuita d'informació turística, la qual
comptarà àdhuc amb intèrpret.
La placa d'intérpret, que haurà de
crear-se tot seguit, estará dotada
amb r.soo pessetes de sou anuals i
2.000 pessetes Inés de gratificació.
S'exigeix el coneixement de les
llengües francesa, anglesa i alemanyaDilluns va ancorar al port el
yacht anglès "Zara", en travessia
de plaer per la Mediterrània.
Comuniquen de la Vilella Alta que tina iladregots van aprofitar
la nit de Nadal per introduir-se a
la societat "La Veritable Amistat",
on van escorcollar els calaixos i rebosts tot deixant-los buits de metäHic, de botelles de licor, de galetes i de carquinyolis.
A la mateixa nit i al mateix poble els Iladregots van emportar-se'n
vint-i-dues gallines d'un corraL
- Darrerament dos ex-alcaldes
de Tarragona van resultar seriosament lesionats.
El senyor Francesc Ixart, en travessar el vial a la plaga d'En Prim,
i en un moneen) de torbació, fou
agafat per una motocicleta. En resulta amb la cama fracturada.
El senyor Josep Prat i Prats, en
escórrer-se la maneta d'un aparell
de la concessió que té al port, regate ev plena cara i Ii predial contusiona d'importancia al nas i a la
galta.
Tots dos es troben en franca millora.
- Ha estat feta donació a la
Catedral tarragonina, pe! jove patriei senyor Lluís de Mulles, d'un nou
Oran de pontifical que ha estat aixecat al costa) de l'Evangeli.
Ha dirigit l'execució l'arquitecte
senyor Bernardí Martorell.
- Ja fa moles dies que les senyoretes encarregades de recaptar
donatius per a la festa dels Reis
Màgics passen per totes les cases
a recercar quelcom per a aquesta
simpitica fasta que tan entusiasmats esperen els nens tarragonins.
a la Secció Atenea, tindrä lloc
la datada del 18 d'octubre, quedaren
malmesos ele ornamenta 1 les vestidures dele Reis i de l'acompanyament, hom espera que la festa será
tan esplendorosa com les que l'han
precedida en anys anterior,.
- Per tal de jugar el dia de
Cap-d'Any entra el R. Múrcia, sortira cap a l'esmentada capital el primer equip de futbol del Club Gimnästic,
GIRONA

disponibles
Madrid, 31. - El "Diario I - •ial
del Ministerio del Ejército" publica
una 7 1 ei • I Ordre disposant que passin a la situació de disponibles for%osos amb residencia a Jaca el cap
1 oficials compresos en la argüe..)
relació:
Del reúnent de Cali' : linent

Catalunya

ribat a Madrid el nou ministre del
Perú, N'Oscar Benavides. que aviat
presentare les seves caries credencials al Rei.

La Caritat
El dirnarts passat, dia 3o, va celebrar-se al Teatre Albeniz, de Girona, un gran festival a benefici de
l'associació La Caritat, l'Asil-Bressol i el Tribunal Tutelar de Menors,
prenent-hi part la Simfònica Gironina, l'orfeó Cants de Patria, la Cobla Girona i altres valuosos elements.
El programa de la festa anava encapçalat amb aquestes sentides paraules:
"Girona té una noble tradició en
ordre a la caritat i a la beneficencia. Si fullegern la seva história,
veurem que en tots els segles els
gironins s'han preocupa) d'aladar el
proisme, de guarir els malalts, daconhortar els malaurats... Les fundacions benèfiques gironines, alganes de les quals subsisteixen encara, en sen bona prova. La caritat
es sens dubte un dels títols que més
enalteixen la nostra chatas.
Avui Girona fa honor a la sera
histbria, Es digna dels Eeus passats
en aportar el seu concurs entusias-

El dia del cap del Govern
Madrid, 31.- El cap del Govern
estigui aquest metí a casa del senyor Argüelles amb motín de la
mort de l'esposa d'aquest.
Despees es te-asilada a l'església
de la Concepció per assistir als funerals per l'anima de la dita senyora.
En tornar al .Ministeri sebe al general Kind- elan, al duc de Ferran
Nuez, al general Sanjurjo i a una
comissió de Segiiivia, presidida pel
bisbe de la diócesi.
A continuació despatxà amb els
caps de Secció del Ministeri.

Les operacions de divises
amb l'estranger
Madrid, 31. - La "Gaceta" d'avui publica entre altres les següents
disposicions:
Disposant que en el successiu es
realitzi pel Comité Central d'Adquisició de Monedes, integrat pci Banc
d'Espanya i pel Tresor, les operacions de divises amb l'estranger que
en virtut del decret de 31. d'agost
venia essent dirigís pel Banc d'Espanya i pel Banc Exterior d'Espanya.
S'autoritza al Ministre d'Hisceda
perquè prengui les disposicions neceseäries per al degut funcionament
del dit Centre i que per part del
Tresor i del Banc d'Espanya s'aporti per meitat el capital invertit fins
ara en aquesta intervenció pel Balar
de l'Exterior.
Aiximateix s'acorda significar les
grades a aquest darrer Banc per la
collaboració prestada en aquestes
operacions fins la data

El dia 6 dc X.,ner, raetienat des
Reis, s'inaugurase en aquesta loca
litat el cinema sonor. Amb aquest
motiu ha estat restaura) el local de)
Teatre Nou, i la sala presenta un
bell aspecte.
Esperem que la nos-a empresa linde-a interés a complaure el núialre
en la confiança que aquest sabrá
correspondre.
- El propietari d'aquesta vila
enyor TOITI.33 Masuet, caeant en
les m'es propietats d'Aliar, ha mort
dues guinetts /emules i de color
fose
- Per al Carnaval d'enguany
s'estan organitzant les colles per
ballar el tipic ball de gitanes.
- La nit del 24 d 'aquest mes
la secció chorai de l'Ateneu done
un concert al Café del Centre. Executa un selecte repertori.
- Enguany no han estat animats com altres anys els baila de
Nadal.
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DE BARCELONA
EL TRASPAS DE L'ANY
Ahir els barcelonins sortiren de casa
animats a celebrar el traspàs de l'any
a fora de casa. Le., Rambles i altres
vies cèntriques de la cimat es varen
veme molt animades, i els bars i
taurants, plena de gent, donaven senya:
de la diada escampan) el ressò de la
mús.ca blanca i negra que animara els
concurrents. A l'hora justa del canvi
d'any una pluja escainpä els ciutadans que divagaren per la Rambla.
Aid és que nagu...mem un comeneament aigualit de l'any, que de totes
maceres no fea prou per a fer retirar la gent que esperasen desvetilats
l'actual mil nou-cents trenta u.
ATROPELLAMENT
Concepció Ferrer Alberic, de 66
anys, hm auxiliada al dispensad de
Gracia de fractura de la cama esquerra, terç inferior, de prenbstic mecervat, produida per haver-la atropellada
a la Diagonal, cantonada Da lia, laulo núm. 4663 de la matrícula de Sant
Sebastià. Fas portada a l'Hospital
Clinic. Del f et sen dona coneixement
a la Delegació del districte.
AGREDIT PER UNS
DESCONEGUTS
Al dispensari de la Ronda de Sant
Pere fou auxitat Timoteu Lliiirene Pelegrí, de 44 anys, 'runa temida contusa al llavi superior que li produiren
al rarrer de Pere IV, cantonada a
Marina, sensc que sabes qui ni con;
Amb el colee de l'ambulancia passe
al seu domicili Del idt. sen dona part
a la Delegació del Nord

LA PUBLICITAT

Mona, 1 de gener de 1931

A L'INDIA

UNA OFENSIVA CONTRA ELS DEUTES
DE GUERRA

Declaraci ons del canceller Brunning
Berlín, 3/. — Amb mona de la
diada de Cap-d'Any, el caliceller senyor Brunning ha fet les següents deelaracions
L'any 193 0 ens porta ana gran Paralització que deixà sense feina alguns
milions d'alemanys, produi intiviments
en que el poble preteraa renovar els
principis que serveixen de haue a les
relacions entre el poble tEstat; dugu etambé una commorió de la politica interior que es %cié afavorida
des de fora per l'agitat ió general que
s'observa al man i per /a terglancia
les potencies a no realitz ar una politice activa creadora i de rcconciliació
en la qüestia del desarma ment , en la
questi6 dels tributs imposats a Alernanya i en la sobirania de les prI3rindes de l'Est.
Les mons i les inj tatkies polítiques
estar potser menys reervzles a Alemanya que en alees pala: , a les alasses socials amb determin a ta preparac:ó.
No obstant, en 1930 sT a pogut manifestar i afirmar-se el fancionament
i la comprensió de la p- itira, per a
donar, no obstant a dceressió ere:sena bases mas sodes a les nostres
finances, i la nostra sida polit'ca,
i ecnnamica ssaa: la a saaii de
catästrofes, gräcies ::n sol, a l'activitat dels organisue r4itics, sonó a
factisitat 1 mor a feraae de totes les
persones raonable
Si en viales de fany nota puc formular aquestes manaasslacion s és per-

ROMANIA

Bucarest, 31. — Amb motiu de
rintent d'assassirat contra el dlrector del periòdic 'Acieverul a , la po:ida ha practica; tres detencions,
entre elles la de ladvocat Leiter,
acusas per l'agressor de Vesmentat
cbrectar corn a instigador del fet.
L's altres dos detinguts neguen la
seca parUziaae:6 en el fet.
S'esperen ',ave: detencions.
Sernbl amas es;rojecta promulgar
ola bei encarrans-la a castigar seserament els ag.'tarlors i autoritzar
a dissolució de tots es organismes
;oritrarls a Fordre ;alabe. a
E:s estuaonts 1 alumnes que
:7engu a o isout en els desordres sean expulsats de les respectives
— Fabra.

de ferroEstats Units

Pugen els valors

::ora York, 3o. — als borsistes que

clea:caven a higar a la baixa, que
ara es mostraren cptirnistes sobre
arejecte de consolidació des Camins
Ferro. han Ungut avui una gran
a. ,; a per :es n0ticie.s rebudes
'a:as-Sana:as. ;eras les quals e/ Con:s'as dadminstra:.) dels Camitas -de
'erro de IEst hada dame la 'eva
.ontorrnitat Si p'a d'unlficació.
Els taixistes na mosteen molta pres;a a cubrir-se en els valora ferroviaris.
Els valore han experimental un augment de 2 a 8 enser:. que és un des
mas gran, que salan registras l'any
arma:. Tot e: mercas ha estas influencias per aquest augment, tenlnt es valors industrials ir.portants guanys de
2 a 5 enters; pera al final de la sesSió aquest augment ha tornat a disminuir en un i dos creen. — Fabra.

Servels

Un article del germà de
Mussolini
Roma, 31. — En el diari "II Popolo d'Italia", que s'edita a afila,
publica Arnald Mussolini sin article
titulas "Justicia per al poble".
Diu que eis mals que sofreixen
avui els pobles es troben en el desequilibri moral i eco:san-tic derivar
dels tractats i que imposen ' necesärianient llur revisió.
Certs pobles es troben que els
setas estorços es veuen contrarestats
pel sentiment que producix hacer de
pagar deues de la pastada guerra,
eo que favorcix la propaganda de
les idees comunises.
Els qui consideren el treball com
a una explotació en profit del capitalisme, troben un magnific sistema de propaganda en aquest descquilihri plantejat per la qacstió dels
deutes contrets per una generació
anterior.—Fabra.

París, 31. — A Believille ha ocorregut un sagnant SUCCéS.
Una senyora anomenada Júlia Reynard, de 63 anys. i la seca filla Susagna, les qua's, a evasa de diversos
revesos de iortuna, venizn sofrint des
de fa temps una aguda neurastenia,
decidiren suicidar-se i per assolir-ilo
acordaren que la filia matarla la mare i se suicidaria despres.
En efecte: aquesta matinada, a les
quatre, Susagna dona diem sos cops
amb ca ganivet a la seca mare, pera
no al-m i:sean-2i fer-li mis qul acugeres
ferides. En vista d'aquest resultas negatiu, decidiren electrocutar-se utilitzant els a:ambres de la instabació
electrice, pera solament aconseguiren
fer-se algunes cremades.
A continuada, Susagna. després de
beures una gran quantitat de rom,
agafis un martell i amb el copejà el
cap de la sera mare repetides vegades.
Creient que ja l'havia mort, es retira a una habitació contigua i escrivi
tina carta dirigida el jutge.
En tornar a entrar a l'hebitació en
que havia quedar la mare, trobis que
aquesta encara vis la donava c7:ts
demanant que la remates. Alehores
SI:saeta, presa d'un atac nerviós, cornença a cridar. Als seas eras aundlren els reins, els quals conduiren las
pidament la mere a l'hospital, on ingressa en greta estat.
La Ella fou portada a la camis
on intenta saicidar-se tirant-se de cap
contra la paret i intentan; després llançar-ae per una finestra. Després de
grans esforços aconseguiren calmar-la
o queda en estas de gran prostació. —
Fabra.

Rangoon, 31. — Es declara
ene caräcter Acial que la sltuació a la regid rebel ha deixat
d'ésser greu i que millora paulatinament.

La derrota dels rebels, el
nombre dels quals es calcula
que puja 2.000, i la tramesa de
tropcs, l'arribada de les quals
s'espera per a molt aviat, hato
contribui torea a aquest resulUne cinc-cents indigenes rebels intentaren ahir a la nit
acostar-se al campament militar, però foren metrallats, i
hom creu que tingueren mes de
cent baixes. — Fahra.

Precaucions a Bombai
Bombai, 31. — La policia
autoritats militars han adoptat
grans precaucicns per tal d'evitar aquesta nit les reunions
que celebrara el Consell de
guerra del Congrés.
El dit Consell havia anunciat
la seva intenció de celebrar diverses reunions a milis nit en
diferente llocs de la dotat, per
tal de commemorar et primer
aniversari de l'adopció pel Congres de Lahora d'una resolurió sollicitant la independencia
de l'India. — Fabra.

MOVIMENT REVOLUCIONAR! A BOLIVIA

Hi ha vuit morts i onze
ferits
Nova York, 31. — Diuen de Bogota a l'Associated Press que a la
població de Capitanejo. provincia de
Santander, ha esclatat un moviment
revolucionari, i s'han registras topedes entre els insurgents i les torees lleials. Han resultat 8 morts i
as ferits. El govern ha trames destacaments per sufocar la rebellió.—
Fabra.
VIBIIIZn1111111M11-
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El vapor ALFONSO XIII, sortirà 'le Bilbao i
Santander el s8 de gener, de Gijon el 19 i de Corunya el zo, cap a l'Havana i Veracruz. Escalará.
a Nova Tora, a la tornada.
Pròxim a surt da, el a de febrer.

LINIA DE LA MEDITERRANIA

AL BRASIL - PLATA
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA, sorfre de Bana : ana al 5 de gener, d'Almeria i alalaga el 6 i fe Cádiz el 8, cap a Santa Cruz de Te'
sterile, Ri o de janneiro, Montevideo i Buenos Aires,
Próxima ser-sida, el 5 de febrer ,

LINIA DE LA MEDITERRANIA
A NOVA YORK - CUBA
9a Pot MARQUES DE COMILLAS sor-

tirä de Bar celona i Tarragona el 7 de gener,
Valencia el f, d'Alacant el 9, de Màlaga o
l io, de Ca.
diz el 12 i de Vigo el 14, cap a Nova York i 'Jayana.
Pròxima sortida, el 7 de febrer.

posta del President

Parla, 31. — El president de la
República, tenyor Doumergue, ha
rebut avui al Palau de l'Eli g en el
Cos diplomàtic acreditat a Paris.
El degà del COS, en nom dels
seus coHegues, va pronunciar una
allocució, en la qual expressä el desig que el nou any /sigui de complerta prosperitat per a França.
Alegf que l'any que acaba avui
ha estat assenyalat per diversos sinistres correguts a França i altres
sobretot, per la crisi económica, que França ha aconseguit
d'atenuar en gran part a 'interior
de les seres fi-enteres. França, no
obstant, no dissimula que no es podrä posar reme a la crisi només
que amb una collaboraci6 eco:tamice de tots els Estats, dintre
d'un esperit de fraternitat que permeti el mantenirnent de la pau, que
tots desitgen ardentrnent.
El senyor Doumengue, en donar
les grades, s'associà a les idees exposadas i va recordar els esforços
realitzats per França a favor de la
treva duanera i la Unió europea.
Afegi que si l'ésas no els ha coronas encara, es debut a la amplexitat
dels problemes i a les circumstäneles. Acaba expressant ardentment
el desig de veure predominar rapidament els sentiments d'amistat i
solidaritat fraternal indispensables
per a la felicitas i la seguretat dels
pobles. — Fabra.

Militars indultats
París, 31. — Amb ocasió de Capd'Any, el president de la República,
srnyor Dnumergue, a proposta del
ministre de la Guerra. senyor Barthou, 1 acordat rebaixar les penes
imposades a t . es-cents non condemnata per tribunals militars. — Fabra.

L'afer Ouslric
Paris, 31. — S'assegura que el senyor Robenne d'Azcona, que declara darrerament davant la Comissia
parlamentaria que entén en rafe!:
Oustric, ha estat acusat d'abús de
confiança.
El dit senyor ha protestas energicament contra aquesta acusad&
— Faba.

Irlanda ratifica el Tractat
Naval
Londres, 30.— L'Alt Consistani de
l'Estat Lliure d'Irlanda. ha dipositat aquest mati al Foreing
l'instrument de ratificad; del Traetat Naval, pel dit Estat l'ahuse. —
Fabra.

LINIA DE LA MEDITERRANIA
A PUERTO RICO - VENEZUELA
COLOMBIA
El vapor MAGALLANES, sortirà de Barcelona
el 25 de gener, de Valencia el 26, de Màlaga el 27
i de Cádiz el 29, cap a Las Palmas, San Juan de
Paerto Rico, La Guayra, Puerto Cabello. Curaçao,
l'uerto Colarnbia i Cristabal. Escalara, de tornada,
e a Sento Domirgo.
Praxima sortida, el 25 de febrera

LIMA DE LA MEDITERRANIA
A CUBA - NOVA YORK
El vapor MANUEL CALVO, sortirä de Barcelona el 19 de ge,,er. ,:e Valèneia el 20, de Málaga
el 22 i de Cádiz el 23. cap a Las Palmas, Santa Cruz
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de
Cuba, l'avena i Nova York.
Próxima sortida, el 2t de març.

LINIA DE FERNANDO POO

El vapor MONTEVIDEO, sortirà de Barcelona
el 15 de gener, de Valencia el 16, d'Alacant el 17 i
de Cádiz el 20, cap a Arrecife, Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma. Rio de
Oro, afonrovia i Santa Isabel (Fernando Pdo).
Próxima sortida, el 15 de febrer.

Servei tipos Grand Hotel. — T. S. F. — Radiotelefonia — Capella. — Orquestra, &.
Las eo maditats i tracte que gaudeix
passatge es mantenen a l'altura tradicional de la
Companyia.
Tarnbé té establerta aquesta Companyia una sarna de serveis combinats per
als principal,
Ports del nas a sanas ! per línies regulars.
P" informes a les Oficinas de la Companyia: PLAÇA DE MEDINACELI, 8.—BARCELONA
al 555 Conaignatari, A. RIPOL, Via Laietana, 3, baixos,

A MEXIC
L'estabilització de la
moneda
Nova York, 31. — Diuen de alexic que el govern mexicà ha obtingut un crèdit de 30 milions de pe ‚os del National City Bank of New
York. Aquest fons serä destinat a
estabilitzar la moneda mexicana.
L'emprèstit será reemborsat en
un perlode de sis mesas a dos anys.
El minlstre de Finances de Mexic està negocian! a/tres emprestits
per tal d'augnientar aquell fons fíats
a 45 milions de pesos.—Fabra.

LA INTERVENCIO
DELS EE. UU. A L'AMERICA CENTRAL

París, 31. — Ha mort, als seixantaaset anys d'edat, el conegut
escultor Ernest Dubois, gran premi
de Roma.
El finas fou alumne dels escultora
Chapu i Falguiere, — Fabra.
París, 3r.— El peribelic "Le Journal des Debata publica la següent
informació:
Acaba de morir a la seva propietat de Magosq (Landes) el senyor
Xavier Cardaillac, president de la
Societat Arqueològica de Bordeus.
Era un bibliMil i erudit molt notable i era académic corresponent
de la Reial Academia Espanyola.
Fou autor de diverses obres molt
estimada sobre materia tarqueo16gira, i també era autor d'una traducci6 del "Quijote" que fou premiada
per l'Acadèmia Francesa, —
Parlo, 31. -- "La Liberté" publica
un despatx de Londres en el qual
t'anuncia la mort de Williams Winterbul, inventor de la roda llame per
a les bicieletee.
Ha mort a l'ectat de noranta-cine
anys, a hit:usen—Pebre.

Provoca la dimissió del
president de Guatemala
Nova York, 31. — Comuniquen
de Sant Salvador a l'Associated
Press que com a conseqiiencia de la
negativa dels Estats Units a reconéixer el nou Govern guatemaltec,
el president, senyor Orellana, ha resignat els poders.
El Consell Nacional ha elegit en
substitució del dit senyor el doctor
Reina Andradc. — Fabra.

HOLANDA.
Els obrera sense feina promouen desordres
Amsterdam, 31. — Avui s'han reproduit les coHisions entre obrera parats i la policia a Harlon.
A la gran plaça de la poblada s'ha
entaulat una veritable Mata. Un dusetter comunista ha resultas greument
ferit a garrotades i cops de sabre.
La pollea es velé obligadas a fer
algunes càrregues per a dispersar la
multitud—Fabra.

EL COMPLOT TURC
Muatafit Kemal ajorna
el viatge
Ankara, 3t. — A conseqüència deis
successba de Mtnemen ha estat ajornat indefinidament el viatge que hacia
de realitzar el president Mustafaa Remal.—Fabra.
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VAGA DE MINAIRES
AL PAIS DE GAL.LES

e

Comença avui
Londres, 31. — Des d'ahir s'estan
celebrant importants gestions per tal
d'evitar que arribi a plantejar-se el
conflicte en la indústria minera del
País de Galles.
La reunió celebrada aquesta tarda
pel Consell Executiu de la Federada de miners sha interromput sense arribar a adoptar cap resolució,
en espera de l'arribada deis representants del Govern, que es dirigeixen a Cardiff, on s'espera que podrá
celebrar-se una reunió dels representants dels patrona i dels obrera—
Fabra.
Londres, 31. — Aquesta nit han
estat circulades les ordret perque
denla quedi plantejada la vaga de
minaires al Pais de GaHes.
Els esforços fets pel Govern per
aconseguir una nora reunió dels representaras dels propietaris de mines
i els obrers han estat infructuoses,
fins ara. —
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Sometents
Per a cohrir la vacuno que deixarà
a la Comandancia General de Sometents el general senyor J. Gonzalez
González, que ha ascendit a general de
Divisaa, s'indica avui el general semur Jesualdo de la Iglesia.

Regidora de Palafrugell
que renuncien
En la darrcra reunió del ple de
l'Ajuntament de Palafrugell es donà
comete de la renúncia presentada a
Ilurs carteas -pels regidors senyors Bonet i Mori i pel primer tinent d'alcalde senyor Capdella.

Forcea que passen per
Rubí
Diu "Saba Nova", de Rubí:
"La companyia del regiment
fanteria d'Asia que, a les ordres del
capiti Eduard Romay, va arribar a
Rubí el dia 13 del mes P a s sa t entra/U
a so de cörneta, davant l'astorarnent
del veinat, va marear dilluns darrer
a so de timbal cap a Girona, on estä
desplaçat."

Terratrèmol submarí
Sydney, 3/. — Un missatge per
T. S. F., procedent del vapor "Duras", anuncia que a l'occident de
Nova Guinea aquel) vaixell ha trobat un seisme de gran importancia,
acompanyat d'un onatge terrible que
ha posat en perill l'embarcació. Es
tem que el fenomen hagi causas
grans estrella a les regions de la
costa.—Fabra.
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La Comandància dels
Obituari
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LIMA DE LA CANTÁBRICA
A CUBA - MEXIC
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¡RON ANY,
Oficialment es diu que la
situació millora a Birrnä- SENYOR DOUMERGUE I
nia, pern els rebels han tinParaules del Nunci i resgut més de cent baixes

tat.

Tragèdia de familia

L'atemptat contra el director de l'Adeverul"

mrrlis... als

qué el poble alemany veu creixer
desenrotllar la seva capacitas, la seva
aireases d'acaba, la seva capacitas i
energia, convençut que tota política
präctica ha d'ésser eminentment el:instructora.
Volem conservar i millorar el que
posseim. Per a això fa falta mes valor
que per a destruir.
Volem samba guardar la mesura en
le, nostres exigencies politiques.—Fabra.

FRANCA

La Diputació de Salamanca no vol moblar la
casa del governador
La Diputada provincial de Salamanca s'ha negat a moblar la casa
habitació del governaaar civil.
Amb aquest motiu„ el governador ha
facilitat una nota dient que si no existeix disposició de cap mena que ordeni a la Diputada moblar la casa
de/s governadors; exasteix el costum i
anuncia una növa nota donant dades
de les restants Diputacions d'Espanya
sobre aquest assunipte.
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EL

SIZOPILOL
Remel científic
contra la calvicie

ansa tota els caTtis bo son per la seno?:
rea, aquesta hipersecreci6 del cap,
G que es manilesta amb l'aparició de la
caspa. ta seborrea es el començament de la
calvicie. Combate aquella is evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la seborrea que el sofre. 1 no es coneix mes que

un medicament que permeti utilitzar aquestes

propietats del sotre: el SULFOPILOL, ara
de nou otert al palie.
El SULFOPILOL no es, donc§, un pro.*
ducte empiric, casca, o de perfumería, preparat sense reponsabilitat cientffica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en }<emules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'Cluic remei que Ii aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitara la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, dernes, sempre
i perfectamen1 el cabell net 1 sec, evitant que

la caspa U malmeti la cabellera i ii faci lleig
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

Es entres d'espectIlts, al pren de 7'50 Dts,

Lloguer de
pelecules
PATHE - BABY

Balmes, 12

CINEMATOGRAFIA
AMATEUR
•

Cinemes
Pat1,4 .Bu hy
completament garantits

Balmes, 12
CINEMATOGRAFIA
AMATEUR
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una empresa que no cerca guanys materials
Els nostres lectora no han d'oblidar els noms de les

cases que ens afavoreixen amb Ilur prepaganda
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AVUI A BILBAO ES JUGARA EL SEGON
MATCH BASCONIA CATALUNYA
El camp de Sant Mamas, propietat de l'Athletic baba), ha
estat eecollit per a fer-slia el
segon match entre les seleccions de les Federacione basca
1 catalana de futbol.
El resultat que s'aconaegued
amb aquests encentres es important, tant pel triomf que representa per l'equip que obté
la viciarla, Com per Vatmoef era
de raleaba que crea entre Descanta i Catalunya.
n raipecte esportiu, actualment no pot eeser mes prometedor de futurs acorde, la cordialitat de les relacione que
avui regula les comunicaclons
entre la ncstra Federació 1 la
basca. Per a fomentar aquest
esperit, iniciat en etapes anteriors, l'acord de celebrar
aquests partits interfederatius
ha esiat una idea feliç perque
darrera del partit—fet
veure-hi una tasca de
collaboraci6 que a la Unge pot
donar fruits abundants i aprOruan es eetelsrlt el primer
partit a l'Estadi de Montjuïc ja
os manifestaren stmptomes deariestratiue d'aquesta cordialitat de sentiments, que tan be
varen saber interpretar els
autors d'aquest "entente" federativa.
A Bilbao. on també existeix
un esperit semblant, es de preveure que ele artes d'avui, tant
el partit ccm l'àpat del vespre
amb que Seren obsequiats ele
expedicionaris catalana, es veuvoltat e de Fatmosfera de cordialitat i simpatía, de temps ha
concentrada, i que avui tindrà
ocasió de donar senyals de vida robusta.
No ens atrevlm a preveure el
re gultat. La vàlua dels dos
equipe permet esperar que avui
a Bilbao es jugarà el bon futbol, i que cada equip procurarà
asar /a victòria. Que l'oblingui aquel] dels dos que se la
mereixi. eta nostre jugadora
compten amb una desteta que
ele bi representa un handicap.
Perb aquest desavantatge tam/ad pot servir-los d'espere per

NOTES
Sabem que entre els aficionats
laains es produi certa decepció en ce/rece el rumor que probablement Semitier no formaria part de la Selecciú.
Per Maza, en saber-se cae el davanter
Mala jugada el partir, l'animada ha
rebrotat 1 els comentada tornen a ésser aniniats.
La Federad óBascallbsequiara els
representants de Catalunya arnb un
ftoat que tindrà lloc al Restaurant del
Bottlevard.
ELS JUGADORS DEL BARCELONA A BILBAO
Avui sortiran cap a Bilbao la resta
deis jugadera que han de constituir
l'equip del Barcelona que diumenge ha
de jugar contra l'Athletic el corresponent partit del Torneig de felicites.
Els acompanyarà l'entrenador senyor Bellamy.
UNA NOTA DEL F. C. BARCELONA SOBRE ELS LESIONATS
Sena prega la publicacie de la següent nota:
"El Consell Directiu del Futbca Club
Barcelona, que en tot moment es creu
obligat a establir una estreta relació
amb els seas representats, considera
avui un imperatiu de bon govern acregar-se als associats, amb motiu del
partit ínter -regional Bascania-Cmalunya.
Ja el F. C. Barcelona ha de soportar una gran quantitat de Turma durant la temporada, atenent diversos
con aderacions i per a safsfacció dels
MIS socia. Encara que el] partts ete
Catalunya amb Basca:Tia i Centre, dintre un marge de sis dies, eren cosa
prevista, no comptava el F. C. Barcelona haver-hi de cooperar amb tan
nodrida representad& com la que ha
hagut de prestar per disposició de la
Federada' Catalana.
En efecte: per al partit d'avui a
Bilbao, la Federació Catalana ha seleccionat del F. C. Barcelona els següents jugadors: senyors Zabalo, Mas,
Marti, Diego, Bestit, Samitier, Arocha
i Sagi. Tan efectiva ha estat la sele cció de jugadors del Club per a l'esmentat encontre que, malgrat les salvetats 1 advertiments cursats, per disposició federativa s'han desplaçat a
Bilbao els jugadors senyors Martí
Sagi, respecte als quals una prudent
norma directiva aconsellava encara un

#4
carrec de la Federada, Catalana de
Futbol.
La nutra primera entitat futbolfstina, seguint l'encertat pla cultural que
des de la temporada anterior ve descabdellant amb exit creixent, ha volgut confiar una de les conferencies
deis seus cicles, tan concorreguts i
comentats, a un dele minan prestigis
literarie de la nostra terca.
El tema escollit per Carlee Soldevila per a deecabdellar la seva dissertació, que des d'ara pot assegurar-se
que sera. interessamIselma, 65 el següent: "Esport i literatura", i la data
serte probablement la del diumenge dia
rt de l'actual. a les Mire del mati,
al Teatre Barcelona.
JUPITER GUELL
Aria, dijous, a la tarda, al camp de
joc del cercle esmentat en primer lloc,
s'efectuara aquest encontres primer de
cafre amistas que celebrara el Güell
despees d'haver cenquer t el tito] de
campa:, del grup B de la segona categoria ordinaria.
L'onze carnpia serte compost per:
Boloix ; Rocarruig, Marín; Codinach t. Matee. Sementada ; Simon,
Manejas, Palau, Amill 1 Santamaria.
, EL MATCH
BASCONIA-CATALUNYA
Ahir, en el ràpid del Nord, varen
s'arta- en direcci6 cap a Babea. on s'ha
de jugar el partit Bascania-CaTalunya,
eis jugadors Tena II i Soler.
A la tarda, va sortie tumbé Samitier, acompanyat de la seva esposa i
el directiu del Barcelona senyor Ce»
bestany.
No se cap encara la foil/lacia de
l'equip de Catalunya. Si té hom dóna
com a preloable el sedient:
Cabo; Zabalo, Mas; Marte Soler,
Tena D ; ePo. Bestit. Samitier, Arocha 4Seetharba.
ARRIBADA DE L'EQUIP
ARGENTI
Madrid, 31.— Avui ha arribat a
Madrid l'equip argentí de futbol, esperas per a enfrentar-3e amb el Madrid.
Aquesta matí han passejat per la
població, i han visitat el camp de
Chamartin, on tingueren un petit
entrenament.
Bernd jugará contr. el Madrid.

El futbol a les comarques
A RIUDOMS
Santa Colonia Riudoms, a a
Santa Coloma.—Diumenge es deaplaca a Iiudorns per tal de jugar
amb el d'aquella població el partit

Dijous, 1 de gener de 1931
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B O X A
LA MORT D'INOCENCIO ,
PEREZ OSCO)
La mort del bo gador Inocencio Pérez (l sco), ocorreguda diumenge pasase a Madrid, a conseqüencia de l'accident de motorista que ressenyärem
dimarts pasiat, ha produa general sentiment entre els bo g adora i aficionats
barcelonins, lato s'havia prodult ditraes vegades al ring barcelona i encara que en general fou batut pels
seas antagonistes, la seva noblesa i
combativitat el feren creditor a Pestimació de tothom. Batut per Erancese Ros abans de mar g ar a l'Argentina, Isco semblava trobar-se norament en condicions de mesurar-se per
segases vegada amb el campió de la
sera categoría. Aixi ho indicaren ela
exits obtinguts a Buenos Aires i a
Madrid co les seve) darreres actuacions
Inocencio Pérez cornenea a boxar
com amateur l'any tqa6. Actualment
Tenia 11 anys.
Eis primen palios del jove boxador foren bastant dura; pera, despees
de grans dificultats, aconseguí guanyar el campionat de Castella dels
poc després, a Barcelona,
&mil el títol d'Espanya de la dita
categoria.
Com a lleuger féu setze =bata i
despees passte al pes welter. Ja en
aquest pse. la seva manca fou més
lenta, car la sevit iragilitat de mandíbula era manifesta i ion pesat k. o.
per Sales. Féu uns setanta combats,
amb resultats diversos, i entre ells
alguns de molt Iluits contra Ali-BenSaid, Veyret, Iglesias, Margarit, Sandorf, el negre Daagu, Baudry, Perazzio, que despees moria a comediencia
d'un combat amb Ros; Arranz, Vanclard i d'altres.
Al cap de poc temps atete a l'Argentina, despees d'haver vençut Orden'
per dequaliticació,
A l'Amèrica del Sud estigué amb
Moreno pel febrer d'aquest anee i alli
vence Gonzälez i Peralta, fea match
nul amb Franceschi i perdé contra
Expósito.
Al seu retorn a la Península Sexi un
match nul amb Oldani i despees obtragué victòries sobre Frias, Pegazzano, Marín, Esteve i Franck Wery.
L'ENTERRAMENT
DEL BOXADOR "INO"
Madrid, 31. — A dos quarts de
guatee d'aquesta tarda s'ha efectuat
l'enterrament del bo g ador "Ino".

Benean, Caeals, Macla i Llibre són
els que porten el pes de la vetllada,
vetllada en la qual hauran de rendir el mixim eslora per véneer,
puix els seus adversaria han estat
escollits entre els professionale de
Ilurs respectivos categories que me»
s'han distingit en les darreres vetllades.
La vetllada, donada pel Palace
Sporting Club, al seu local social
(Nuevo Mundo), es eminentment
popular, es una vetllada de club
amb caracter
EL PALACE SPORTING CLUB
EN zgaz
El Pelare Sporting Club, pgt a
aquest any, te en projecte descabdellar una vogorosa campanya amateur, organitzant a l'efecte freqüenta
vetllades amateurs als seu local social, per entrenar els nombrosos
amateers que figuren ja en els equipe
oficials del club.
Essent diversos els managers que
treballen amb els bo g ador:. del Palee, Sportirg Club, per a aquest
any va a procedir-se a la reorganitzada) dels equipa buscant la uniformitat en tot elle que pugui beneficiar-los tots en general tense
pertorbar el plan que segueixin per
a Ilur preparada) els seus respectius
managera.
La installacia de les dutxes ¿'algua calenta, es un altre benefici que
els socis del l'alece podran gaudir
aquest any, benefici que permeträ
intensificar els entrenaments ala pagua que podran dutgar-se amb algas
calenta despees de l'esforç maxim
fet per a llar preparada al ring.
L'atletisme, sembla que tampoc
no serte oblidat pels directius del
Palace, ja que tenen en cartera diversos festivals reservats per als
socis dels clubs de boxa federats

MOTOR1SME
XVI EXCURSIO COL.LECTIVA
PER EQUIPS DEL MOTO CLUB
DE CATALUNYA
La Comissió organitzadora ¿'aquesta
carrera que el bel. C. Catalunya portarà a cap el dia u de l'actual, ha
efectuat una detinruda ;asaetea!, del
recorregut i comprovació del quikametratge de la carrera.
Després de l'examen esmentat elan
reunit els com:saris de la prova i han
acordat que l'itinerari definitiu sigui
el següent:
Mati: M. C. C. , Sant Cugat, Rubi,
Terrassa, Talamanca, Navarcles, Ar-

6.444+H+04++4~44444444
Avul, a dos quarta de dotas
mati
PARTIT INTERNACIONAL
DE HOCKEY

OXFORD -- BARCELONA
CA» DE LE8 CORTA
L'entrada del partit de la
tarda darla dret a Pacaes al
camp al Mata

4441144.1444444444+1»ffle
Quart prtit a "cesta". Germana
Steegmann contra I. Bu'Aria,
Club Barcelonès (Brome Novetats)
Primer partit a "CtSt11", • 40
punta. A lea dea. Vermells, Costa I
i Ricardo; blaus, Sunyer i Serraclara.
Concino infantil. Segon partit a
"cesta", a 35 punta. Vertnells, Germana Erdoza; blaus, Salsamendi II
i Gabriel III.
Tercer partit. Vermells, ;aluna i
Lloveres; blaus, Lobo i Rique.
Quart partit. Vermells, Llopard i
Mas; blaus, Blai i Amat.
Cha) Maniata (Pronta Amàlia)
Primer partit, a les den del mate
a paleta. Vermells, Comin i Royo;
blaus, Toullet i Mata.
Sepan partit. Vermells, Gutiérrez
i Aries; blaus, Sane i Madi.
Tercer partit. Vermells, Martínez
i Roca; blaus, Rossich i Seguer,
Quart partit. Vermells, Tena i Arpiles; blusa, Miró i Muntaner.

a obtentr la víctbria. Nosaltree
M g & ens estimarfetn que es pro.
dula aquesta reacció. Pera si
el telègraf ens comuniques la
desteta, i aquesta s'hagués prodult cense fetos externa al desenvolupament normal del „ion,
no ens sentirien apesarats.
En els matchs BascaniaCatalunya, ella que cal salvar
es rúnica finalitat que ccmpte
po g itivaMent i amb permanencia. 1,a cordialltat de les relaciona entre ele deis pelaos.
SORTIDA DE SAMITIER,
TENA II i SOLER
Ablr, en el rapid del Nord,
varen sortir cap a Bilbao, on
s'ha de jugar el partit Bascania - Catalunya, els jugadors
,Tena II i Soler.
A la tarda, va sortlr tarnbe
Samitier, acompanyat de la soy a. esposa i del directiu del
Bareelona senyor Cabestany.
LA SELECCIO CATALANA
No se cap encara la formada
de l'equip de Catalunya, si bé
hoM china com a probable el
següent:
Acompanyen l'equip diversos
membres de la Federada Catalana, i porten el Trofeu
Actos, que seria lliurat a l'Arenas, Club al qual pertanyla.
LA SELECCIO BASCA
El seleccionador senyor Amadeu
Garcia de Salazar, de la Federaci6
Biscaloa, ha e gollit eis següents jugadors, titulars i suplente, que formen
la ctecció atea que aval contendirä
amb la selecció eatalana.
Els designats com a titulars san:
Blasco (Ath.), Ciriaco, Quineoces
(D. Al.), Cilaurren (Ar.), Marculeta
(R. Soc.), Roberto (Atta), De la Fuente Ath.), Regueiro (R. Un.), Olivares
(:). AL), Gerardo (Ar.) i (jorostiza
(Arfa).
Com a suplents figuren Beristain
ID. Al.), Urquizu (Ath.) i Aléniz
(D. Al.).
VETLLADA A LA MEMORIA
DE JOSEP MARIA ACHA
Dissabte tindrä lloc una vetllada necrológica a la memòria del malaguanyas home d'opon. babe Josep Maria
Acha. Hi prendran part dic-yesos l i tera T s esportius coneguta del pala i
catalana.
Per tal, també, de prendre-hi para
demà sortir* cap a Bilbao el no,tre ami(' Josep Suyol i Garriga,

1 VESTITS

temps de regias. El Consell Directiu
fa present als seus consocia l'estat de
fet que creen les circurnstäncies exposades i el nombre de lesionats en
cura Acuesta, en el moment actual,
eón els eenyors següents: Llorenç,
Guzrnan, Goiburu, Piera, Arriate Perera, Campabadal, A. Garcia i Welter,"
ELS EQUIPS DEL LOGRONYO I
EL BARCELONA QUE JUGARAN
AQUESTA TARDA A LES
CORTS
Ahir a la tarda varen arribar a la
nostra ciutat els jugadora que integren
el primer equip del Club Deportiu Logronyo, que aquesta tarda han de jugar a Les Corta contra el F. C. Barcelona.
Gairebé tüts els jugadors de l'equip
norteny sOn xicots joves, de forte
aparença. Tots ells es mostraren ben
optitnistes respecte el resultat del partit que han de jugar amb el Barcelona.
Segons les costees referencies, els
equips s'arengleraran de la manera
scgüent:
C. D. Logronyo: Munguia; Alcalde, Recorte; Gonzälez, afugarra, Teil;
Araujo, Jul i ac, Escolà, Luida i
F. C. Barcelona; Nogués; Oro, Sa16; Fant, Ramon, Pedrol; Fiera, Sas•
tre, M. Garcia Arnau i Perera.
ELS EQUIPS PER AL PARTIT
D'AQUESTA TARDA EUROPAILURO
Ja värem donar la noticia que aquesa tarda, al seu camp del Guinardó,
l'Europa rebrà la visita d'un dels
equips que van a l'avantguarda del
Campionat de la segona categnria preferent: I'lluro Sport Club, de Matar& Els seus jugadors: Noves: Mas,
Trias; Bonet, Prat, I.lepis; Mestree,
Soler, Valls, Rabel! i Garcia, ens diran fif es eet que aquest equip d'ara
sea "constrer" aquell fatbol hell i
cecee a un temps que el poeta • una
epoca rx molt llunyana a Ionen 6135teny a ésser considerat com el millor
exnonent del nosire futbol provincial.
Davant I'lluro, l'Euroea presentara
a Zarranz: Peix, Alminyana,
Cartea. Mauricio: De Mur, Pueyo,
Miró, Escrita i Manean.
LES CONFERÉNCIES DE LA
FEDERACIO CATALANA DE
FUTBOL
El cottegut literat Carlos Soldevila
donara aviat una c7mferencia per en-

corresponent al darrer de la primera
volta del campionat amateur, el primer equip de la localitat. Per la
composició de l'equip, teniern plena
confiança en la seva victòria, tot
i mancar-hi el defensa Cobea, valuós
elernent. L'equip de l'Esport Club
Santa Coloma, eslava format abrí:
Costa, Segura, Aossell, Segura, Degrada, Llorac, Tomas, Pont, Viladoms, Foix i Ferrer, o sigui, el mateix equip i encara amb el refiere de
Foix, que el diurnenge anterior havia batut el leader del grup, el Catalunya Nova.
Al Santa Coloma Ii eren de eaprensa necessitat els dos punts que
en aquest partir es disputaven, assolits els quals podia situar-se en
tercer lloc de la classificació després de la tercera volta, que acabava
amb la jornada.
Sorti vencedor el Santa Colonia
per dos gols a un, i l'ärbitre pitä
el final abans d'hora per haver invada el camp el palie. El jugador
Llorac fou seriosament lesionat.
A RODONYA
Rodonyä-Creixell, r a
Creixell.— Diumenge passat tingué lloc a Rodonyi l'esmentat partit el qual mereixia guanyar l'onze
ereixellenc i finí amb un injust empat degut a l'actuada de l'àrbitre.
El gol creixellenc fou aconseguit per
Vicents, que junt amb Puig i Pone,
foren els millors elements dansant
el terreny.

RASKE1-

BALL

EXAMENS D'ARBITRES

El Collegi d'Arbitre; de la Federad() Catalana de Basket-Ball anuncia que demä, divendres, dia 1 de
gener, a les deu de la vetlla, a l'eatatge de la "Unión Cristiana de Jóvenes", Ronda de la Universitat, 14,
entresol, primer, tindran Iloc els
exämens teórica d'arbitres i anotadore. Els que han d'assistir-hi són
pregats que no deixin de fer-ho
aquest dia, ja que diumenge vinent,
dia 4 de gener s'han d'efectuar els
examens practies, en els terrenys de
joc que oportunarnent es designaran.
Els exärnens seran sotmesos al
nou reglament de jiu: , ei qual pm
adquirir-se a reetatge de la Fedesacie Catalana, carrer Canuda, número 26, tote els dies (einers, de
vuit a neu le la vetlla.

PORTA.

A l'acompanyament figurasen quasi
tots els bcucadors que hi ha a Madrid
i representacions d'eutitats eaportives.
Presidiren el del els familiars del
finat i representacions de la Federada
Regional de Boxa i Federaci6 Nacional.

Es acido limites corones.
El cadàver fou sepultat al tementiri de l'Est.
EL CAMPIONAT D'EUROPA
DELS PESOS PLOMA
La International Boxing Union
ha fet recopilament dels vota entecos pel seu Gomita d'urgència en
virtut de la competida oberta per a
cobrir la vacant de Campa) d'Europa dele pesos ploma.
Gironès lea obtingut amb a vota
una majoria absoluta. L'alemany
Paul Noach, el belga Scillie i l'italiä
Tamaginini, han aplegat tres vota
cadascun.
En conseqüència Josep Girones
queda proclamat candidat. Quan a
l'adversari que li haurà de donar la
réplica en el match salid per al
Campionat, l'esmentat Comité d'urgencia serie consultat novament a fi
i efecte de deefer el combat amb qué
es troben Scillie, Noach i Tamagirini.
PAULINO NAVEGA VERS
NORD-AMERICA
Ahir tarda, en el transatlàntic
"Ille de France", embarca a L'Havre, cap a Nova York, Paulino Uzcudun. Acompanyä a Paulino fina el
vaixell, el seu casi Just Oyarzabal.
Abans de sortir, Paulino maniiestä
a un periodista que no sabia quan
tornaria, perqué el seu maitager
Brix, que él qui el reclama, no li Ita
comunicat les dates dels seus vineats
combats, ni els noms dels seas futura rivals. Paulino lia dit, que 'sois
sabia que tenia signats tres combata.
Preguntat si era cert el ramodel seu praxim casament. Paulino ha
dit que el rumor no era cert i que
ni tan sola te núvia.

Notes pregades
DE LA VETLLADA AMATEUR
La vetllada mixta que per al dissabte es prepara al "Nuevo Mundo"
del Parallel, entre els aficionats ha
causal veritable expectació, ja que
per la villa dels elemento que en
ella pren part i pel número de combate en programa, ea conceptua corn
a una de les mes importante vet!ladee que Osan donat fine avui.
Sis amateurs: Minguell, Giménez,

AVIA do
AERO CLUB BARCELONA
L'Aero Club Barcelona reprendrä
aval les präctiques de vol sense motor que durant el mes passat han estat
euspeses. Els nanearnen t e tiran a
l'Aeroplet, amb el planejador de l'AsSor:ac'd, i comencaran de bou mate
per tal que tots els socis que integren
la secci6 de ara a vela de tA. C. B.
puguin exercitar-se.
Actuara de monitor rarxiduc Eran.
cesc-Josep, et qual explicara el listeros d'ensenyarnent entpre a l'escola
alemanya de la Wasserkuppe, co reeentmcnt ha vota . snob nous tipus de
planejadors.
Per a traslladar-se a I aeroerom, •
pe lee pee utilitzar l'autocar que surt
de la plaga de Catalunya (davant
l'estada, de Sarria). a le, deu del
matí. i tornada a Barcelona a mi g
-dia.

Club Femení 1 d'Esporto
de Barcelona
La Secció d'Esports recorda a lee
associades que tinguin interés de
prendre part als fee tvals. que l'hoder;
d'entrenaments es ta/ com seoeix:
Atletisme: dimana i divendres, de
lea set a tret ddarts de non, i din
-meigs
a les onze.
Basquet: (limaras i dijelus, de les
set a tres cuarta de nou, i diurnenges
a les once.
Gimnäs: diari, de tres quarts de satt
a tres quarts de nou del matí i respre.
i diumenges a les orne.
Tennis: dijous, de les set a tres
quarts de nota
Esgriina: dinuns i dissabtes, ge
set a dos quarts de non.
Rítmica: dijous al mati, de les vuit

a les note i de les sis a les vuit del
vespre.

Es convoca totes les !lides per a Is
junta general del dia u.
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MPANT ALEONI
ABRICS

qua hi hagi alguns °batuta* llatu•
rals al Itera del recorregut.
Al matees temps sera determin.,
el traçat que faran els neófita al n'a.
teix dia del Campionat, que serte
¿'une cine q uilòmetres, o sigui la
meitat de l'anterior, i molt a propòsit per ale novells corredora.
S'han e a ut nombrases inrrip•
cisne, que segurament seran aunmentades fine a divendreS, que es
miura, deanitivement. Aquestes pe.
den fer-se al local de la Perla Attinca (plaga de Bon-Buecés, bar)
i al Comité Provincial de Batee.
lona.

ATLETISME
AMPIONAT PROVINCIAL
DE CROSS-COUNTRY
4 de gener de loar
Han estat aprovats els reglamente
que hauran de regir per al Campionat Provincial de Cross, que sera
disputat me les categories superiors. Es concedirà el magnífic trofeu "La Riva" a l'-quip q ue ' ,seifiqui en millar lloc cinc corredors.
També es concediran nombrosos
peemis, concedits per alguns particul s ra i entitats; juntame nt amb ala
oferta pels organitzadors i pel Comita Provincial de Barcelona.
Denote es fui una nova i definitiva visita al recorregut, a fi de
titear-lo en ferm i que respongui a
les veritables caraeterlstiques d'un
cross atiples, excloent en elle possitele les pujadea fortes i proeurant

S
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Finpausil,

tés, Aviny6, Santa Eulilia, Vich, Roda,
Sant Martí de Seseare, Santa Maria
del Coreó, La Salut, Sant Esteve de
B33. Sant Feliu de Pallarols, Amer,
Angles, Santa Coloma de Faenes. Total del recorregut del man, 215'600
quilemetres.
Tarda: Santa Coloma (encreuament
Sant Hilari, Arbúcies, Sant Celen:,
Llinàs, Cardedeu, Granollers (encreuamet La Roca), Montornes, Santa Colom de Gramanet, Sant Adriä, Barcelona. amb arribada a la lita 63e. Total de l'etapa de la tarda, ros quilòmetres.
Total general de l'excursió, quilòmetres 320600.
En el recorregut hi haurä chtrols
de temps fix en els finte d'etapa, i
de passada i secrets a diferents boca de
l'itinerari. Es facultatiu de la Cornis e6 organitzadora establir alguns controls adicionals que s'indicaran en els
horaris que es lliurin als concursants.
Els controls prestaran servei el
temps necessari per a anotar el pes dels
concursants la velücitat dels quals no
sigui inferior a 35 km. per hora de
promedi.
No será classificat cap concursant
que passi a menor promedi que l'abans
indicat.
Tampoc sera donada la sortida Si
concursant que es presenti en vestit
inadequat per a l'excursh5.
No es permetrà una velocitat antireglamentaria en el tenue muracipal
de Barceltana ni en els pobles de
trànsit.
A la sortida del Moto Club de Catalunya i a tot el trajecte del terme
municipal de Barcelona, cap concursant d'un equip poda pasase a un altre equip, llevat del ces que es trobés
en pana sota pena de desdass'ficació,
tant a lanada cono a la tornada.

PILOTA BASCA
PARTEra PER A AQUEST
MATI
Club Baecdnia (Frontó Principal
Palace)
Primer partit a "cesta" a les deu
del mati. Sabadell-Villalba contra
Blasi-Balmas.
Segon partit a "cesta". Solda-Viiu (J.) contra ErrazquinPrada.
Tercer partit, a pala. UbarrechenaHirmaeche contra AguirreurretaLarrinaga,

mganuareerenmentavaree ir-ureum -olivar a- o a la

'PRESENT
I
•

DE

REIS

Doneu a la vostra muller i als vostres fills la ma1 xima prova de consideració i estimació, ofrenant-los
quelcom de positiu i p erdurable, que representa
una inversió d'infalible rendiment

1
111

TEEREN! A

ill1800E11

Cap altre present no causara als vostres una major

N

emoció 1 alegria
SOL.LICITEU INFORMACIO A
PELAYO, 1, PRAL.

Urbanització Valltioreix
o als nostres agents a VALLDOREIX

1
fraIRM

—FABRICA DE

CERÁMICA
oonstruoc16
Rajoles de Valencia

Adietes de

USIM1R VIGENTS
Despatx: Taller s- 72
Telefon ndin. 16614
BARCELONA

ä
IN a

ADVERTIMENT
Advertirn a lea persones a les
quals intereasi la plablicarid im

mediata de lee notes que ene envien que ele originals hart de dirigir-se tots a la Redacció, Corte
Catalanes, 559. principal, abans
de les nou del editora. Els que
ena arribin mi, tard d'aquesta
hora o vaain adreçats a la
impromta del diera Barbera, zi
i 13, no s'eran publicada fine si
cap de quaranta-vät horca

1111110111111000000111111110010

Dljous, 1 de gener de 1931

LA PUBLICITAT

IESPECTA.CLES

ab.

RETRANSMISSIÖ DES DEL
GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui, dijous, a la tarda, Unión
Radio Barcelona retrans metr à des
del Gran Teatre del Liceu la segona
meitat de l'òpera "Manon", de
Massenet.

TEATRES
Teatre Català Novetats
Gran Companyla Catalana
01reco10. CARLEE CAPDEVILA
A 9/4 de 4. El meras-citas esperi seis

Consultori de Ràdio

ELS PASTORETS

meya opinió, teniu un condensador
fix foradat en l'amplificador de baixa freqüència. Ho podeu comprovar
per mitjâ d'una pila i un voltimetre

amb l'arribada deis Santa Rala
Gaspar, Maloler I Baltasar, que ohseqularan els nens 1 nenes que nssistlran a respectar/e. Chors, haDeis populars, zardanes, empleas
per PAymerich. Sorprenent apaleos!.
A les 10. El programa de ;es
grans darles L'exItas cuente d'En
soldevila:

amb el condensador
que voleo assajar.
Josep Domenech, tintar. — Comprovea la inductància d'antena i el
secundari, si en té el vostre aparell; un d'aquests dps circuits deu

LA CREACIO

J. Manir. — Ciutat. — El defecte
sostre aparell, segons la
mey a opinió, es degut a que el primer
transformador de baixa freqüencia té
un fil rornput que no deixa passar el
corrent i, per tant, la placa de la cal-

cula corresponent no pot funcionar.
Esbrineu si això és cert pr5vant el
ciocuit del transformadiSr amb una
pl/a 1 un voltuetre collocat en sgrje;
si no passa el corrent, aquest aparell
no marcará res.
Pere Fa,-,,ells. — Lleida. — L'aparell Carian, del qual he parlat abans
dolor. ¿o efectivarnent el ras perfecte
deis aparells mittaas i te tots els avantatges dels grans apareas. Es una veritable merarella de la técnica, i esa
destinat, sena dable, a desbancar tots
els aparells europeas, si les fabriques
que els construeixen no canvien radicalment de proceditnents, procurant
atansar-se a les característiques del
"Canon".

Enric — Ciutat. — Avui en
dia a ningó uti::tza les piles de; circuit placa, jerquè els aparells estan
projectats per éster enxufats al corren/ altern directarnent, o si treballeu
amb vàlvules ordiniries, en lbc de les
piles treba:ieu amb els eliminadors
que van millor i no es gasten mai. Per

això si no volea electrificar totalment el vostre aparell amb les valvales alternatives heu d'adquirir un el-minador de placa o construir-lo vós
mateix, puix que en el tomare us facilitaran les peces necessàries i els esquemes.
ENRIC

CALVET

PHILIPS TELEFUNKEN,

etc.
A terminis de 23 ptes. mes
suilse entrada) Carror de
Ferran, 39, entrecot. - TI. 21352

Progrerms per a avui

ADAM

p rotagonista( PA3mericb
GENTE BIEN

estar trencat.

que té el

de gran broma
Duna, tarda, a riere.

Es despatxa a Comptaduria.
)44444~~114.914~mbs

9+‘
GRAN TEATRE LICEU
Ave). dijaus, I de gene'', tarda a les
4 en punt. 11. • de propietat i abonament
a tardes. 3. • 1 darrera rapresentact6 de
¡'Opera en 5 artes, del mestre MASSENET,

Catedral. Nota del Servei MeteoroHogic de Catalunya. Estat del ternps
a Europa i a Espanya. Precisió del
tetrol,s a Catalunya, a la mar i a les
rutes aèries.
1 3 00: ErslisS'6 de sobretaula. El
Sextet Radio alternant amb discos seiectcs: "En grande tenue". marxa
Siede); "Colibrí", fox (E Ro-1ilo); "Leonor", vals song (M. Sama'Siego); "En blaguant" (S. Devresse);
"Tala ", selecció (J. Szulc); "Rece
ench anteur", intermezzo (V. Dyck);

'Siempre España'', cançó (F. Alonso); "Rokoko", gasmta (S. Translateur); "Coppe4" , balle t (L. Délibes);
( Melodia" (P. Valls); "
Olé mi ticta!, Pa ` dcble
(G. Faura).
Sessió radiobenifica. Or g anitzada exciusiv arrient en obsequi de
les institucions tornefiques, asils, hospitals 1 cases Penitenciaries d'Espanya, amh discos facilitats per la marea Parlophon.
16'0
0 : Tanca
ment de l'estaci
ó.

1730: Obertura de l'estaci
ó.
Hn9j.ene
Butilelf Q uin zenal Sanitari, facilitat
per l'Institut 5fil liicipal d'Higiene de
Barcelona.
Opera
Retransmissió parcial de lépera que

es representara al Gran Teatre del
Liceu.
arco: Audició de discos selectes.
ag'oo: eanca ment de l'estació.

pels celebres &Mistes JEANNE GUYLA,
CHRISTI SOLART, PONZIO LEON,
CLAUDE GOT. aiestre director: 0E0RGES RAZIGADE.
Dissabte, alt, primera de HAMLET.
Dlumenge. tarda. BONEME. - Es despatas a Comptaduria.
Denle, nit, rumió fora d ' abonamete, a benefIct de la Germandat de
PAssociacid de la Premsa Diaria de Barcelona.

PHILIPS

Preus espeeinls

RADIO BEST

comntal
AR/BAU,

•••

CIRC BARCELONES
13595. - Avul, diJous, Alada
de CAP-D'ANY. Tarda, a les 330 I a
les 620. Nlt, a les 930. EXITAS del
colds de l'acuda 1 de la gracia
Telefon

RAMPER
el rel dels humOrlotes, amb el Ocie ES-

PECTACLE RAMPERIA. VICTORIA ARANDA. MONTIJANO. MORITZ. CONCHITA
DE LEONARDO 1 RAMPER, anda la say a OfICHES1RE cliiH:OLAT LOPEZ.
Denla, nli: RAMPER.

CHILE CINEMA
Passeig de San: Juan, cana. Rosselló
ciNENIA SONOR (Aparen Western)
oesstd coritInua des de 2 04 rte
nos a les lo de lo nii
motrotone; Destaca sonora; ENTRE DoS MUJERES; )0 mial : 1
CUATFIO DE INFANTERIA
flema, divendres: AMOR AUDAZ,
Per Adolphe MenJou t Roseta 310reno.

PATHE PALACE

ATFI. Tarda, a les 5. Nit, a les 10:

LA MARE
DIUMENGE,

Tarda I rut,

LOS HIJOS ARTIFICIALES
Localitais, el teatre I Centre placa
Catalunya, 9.

Teatre Català Romea
Companyla VILA - DAVI
Avui, tarda, a les 330: el meravellds
espectacle per a pettts I grans.

Els pastorets a Betlem
A les 545 1 ß Ii d'11 de la MI.
Ei gran exit,
E L GEST DE

XANG-

HAI

Demh, tarda, a les O. Darreres a 2
yesones butaca 1 050 general , del carona exit de riere LA VEINA DEL TERRAT. - Nit:
E L GEST DE

XANG-HAI

GRAN TEATRE CORTTAL I IRIS PARK — CINEMA SONOR
MONUMENTAL CINEMA — CINEMA SONOR

Aval matinal a les lt I des de les 310 de la tardar La primera proclucc16 parlada « Cloaca" - "Renacimiento".
EL 051011 SOLFEANDO, per vaienit Perera, ImPerlo 4r8ballna 1 Mate; LA CUEVA DE CRISTAL. sonora vitspligne, 1
Revista sonora Paramount.
UDO CINEMA — ORQUESTRA DOTRES - VILA
Avul , matinal a les lt 1 tarda a les 3'30( SESSIONS 1NFANTILS CINAES. Preu Unte: 1 pesseta. Programes en.o:31s de Cap-d'Any, a base de chites interpretades pelo esos de la nana: EXCURSION POR CALIFORNIA, TOMASLN CAMARERO, CHIQUILIN HOSPICIANO, UN MAL BAILARIN, dibulros sonors; HAROLD EN LA ISLA DEL • BETUN: LA LEY DE
L.A HOSPITALIDAD, per Basten Reaten; AVENTURAS DE PAMPLINAS EN LA EDAD DE PIEDRA' CHARLOT TRAMOYISTA.
Tarda a les 6 1 ntt a les te) VECTIMA DE LAS RUBIAS I EL TESTAMENTO NODELKOF. - Denla,' tarda,
estrenes: LA CASA
GRANDE I EN UNA PENSION... - II ß lea 10: ii SesSió Stuctio Cinars• '. Programa especial.

e.,\

SOL DEL OESTE

rry ts:a en teducolor
ALICIA I els Selle ninois de paper
DELIKATESSEN
per liarry Llene 1 DanIele Parola

BOHEMIA - ARGENTINA . PEDRO

Aval: MISS DESDEN: COmica I Cultural. - A mes, al Bohemia, SUENOS DE ESTRELLA,
Glase. I a l'Argentina 1 Poded: LA REINA 9E1. JAll, per Edlth Roberts I Gaston 0 1 555. per Editb Beberlo 1 Gaston

PARIS GIRLS

DIANA - ROYAL. - WALKYRIA

Aval( LA TIGRESA Y EL RAJA, per Aeloiphe Menjou t Evelyn Brent; EL PODER DE LA INOCENCIA; Cero. NOt. Fon

II+11.444.4444+41444444,4

IRIS--PARK

Companyia de Vodevil JOSEP SANTPERE
Prlmers acturs 1 directors Josep Santo«. I Alexandre Rolla. Primera aelrlu,
Marta Fortuny
Avül, cl1Jous, Cap-d'Any. Tarda, a
les 4:
CORRIDO PER FORÇA
RECOLONS... QUINA NIT1
711t, a les 10: lobos del dia:

Darrera nit d'un solter

a NOVETATS. 1.. 1 2. • sessió

ELS PASTORETS

a la segona. arribaran els Sants
Reis GASPAR, MELCIOR 1 BALTASAR, 1 obsequiaran els nens I
nenes

Dama, eilvendres. 5 de gener( FEST1VAL DE LA PREMSA. Funeld fora d'abonament. a benefiel de la Germandat
de l'Assoriació de la Premsa Diaria de
Barcelona.
XII, a les S CO punt :
I) Acte se gn0 de l'Opera del mestre
MASSENET,

MANON
p els emlnents artlstes AIATILDE REVENGA, CHRISTI SOI.ARI, PONZIO
LEON GALLOFRE. Alestre director.
GEORGES RAZIGADE.
2) Acta primer de l'en, del mestre
ROSSINI.

EL BARBER DE SEVILLA
pela celebres arti s tas JOAN GARCLA I
MARC REDONDO. Mestre director AN1 0010 0 VOTTO.
3) Arte segon de l'Opera del mestre
MEYERBEER.

Cine Principal Palace
Tetaron lISIS
(Acarea Western Electric)
Sess1.3 continua des de 2/4 cl
5 de la larda:
Dlbulsoe sonora
MUJERES LIGERAS
"Columbia", sonora
MONBIEUR SANS-GENE
per Flamon No3arro
Dissabte, Ola 3, CASCARRABIAS,
Per ERNEST VILCHES. parlada en
espanyol.

/4+44144+4444+4444+.4.4.4444

CINEMA

EL CHICO DEL SAXOFON

MERCE CAPSIR

pels emula/a ardstes MATILDE REVENGA, IOAN GARCLA, FELIP 00050NE. tfestre director, ANTONIO CAPDE
-VILA,

(chenlea
Gnai eNft de /a dellclosa com8dla:

ADIOS, MASCOTA!
Dissabte

vinent

CASCARRABIAS
per E. VILCHES

CIRC EQUEBTRE
A y o!, Macla de CAP•D'ANY. Tarda. a
9/4 de 0.011, a t d'II. 1:011 enorme
de LES 4 PEMAKI, SULLIVAN, CROQKETT, TRIO DALCY,

TROUPE BENISMAIN

Companyia argentina de
comüdies Rivera -De Rosas
Avui, dijous, tarda, a un
gana de sis: Nil, a un
quart d'onze. La comèdia
en tres actes, d'Armando
Discepoto i Rafael de Rosas

el formidable prorrrama.
Dama, nit, GRAN FUNCIO.
Dissatte, dos Importases debuts.

GIACOMO

GENTE BIEN

EP, XOFER... TAXI!

• L'OCELL DE FOC
"PALAU DE LA DANSA"
Censen de Cent, 224 - T'alelan 31983
Aviii. tarda 1 niti

SELECTES BALLS
L'OCELL DE FOC

',u. a e a a ti. Els dos exits
EP, XOFER

TAXI 1 el vodevil

UN BON GALL

Wleden, SEGURA.
Nit, a les lo:

DOÑA FRANCISQUITA
por VÁZQUEZ, GUBERT I CODAYOL.
nema, tarda, vermut popular:
LOS GRANUJAS, EN TIERRA
TRAÑA. - Ni!, l'exIt C,rnl , PACA EXLA
TELEFON/STA.

"NUEVO MUNDO"

PRIMER PARTrr

Marqués del Duero, SO - Talaban 12809
— Aaal, lerda, selecta ball —
BANDA "NUEVO MUNDO"

HERNANDORENA

REDONDO
Avul, ellious, larda, a les . 3'an o 1,
LOS GAVILANES: 8, EI. CANTAR DE/.
ARRIERO. - ritt. a Ics 245( t, LOS CLAVELES; 2, EL CANTAR DEL ARRIERO.

— Sir —
GRAN BALL CONTINU

Banda "Nuevo Mundo" - (»cha gra Star
Obsequts a lotes les senyoretes
3
grans presents
3
—
Als senyors
O
8
esplAndlds presents
—
F. ntrada( -1-10Reservat el dret cl'admIssid

NAVARRETE
contra
OLAZABAL
BERRONDO

Amt, tarda. de 8 a 8, se celebrara
en aqursis ma g nifies salons, el sempre
• tan concorregut TE familiar, predilecta
de la nostra nona socletat, que n'ha tal
el seu punt de reunió preferit.

POR 81 LAS MOSCAS...1

t

EL CEÑIDOR

DE DIANA, per CELIA OAAIEZ I ,'Ai;-Tt
BRETAJZO. Nit, a les 10: LA CUITA,
Pexit clamords

9

(11',NINI1 DE MANA

Tots EIS nous CUPLETS DELS 'BOTONES", pel popular BRETASO, 1 les gentils GIRLS-GAMEZ-GIRLS.

CINEMES

AMES DE

MONTJUIC

a :mi, dijous, u las cinc de la
tarda, amb rnotiu del funcionament dala
loca d'ainua i Ilum de l'Expende, el
RESTAURANT LA PERGOLA, auperb mirador per a contemplar el magnffic aspactada, ha organiteat un dala arme habituals TES, que promet veure's molt
concorregut.
Per

CREUERS PER LA
MEDITERRANIA
VIATGE 1931
Vapor "OCEANA". 30 geIler - 16 febrer
Sopen VIATGE 1931
Vapor 'SIERRA CORDOBA"
19 tener - 1 0 març
Primer

Avul, tarda, dues sesstons. A les
330 1 a /es 605. ESPECIAL NUMERADA.
REVISTA SONORA PARAMOUNT
"DULCE CABARET"

Varietals sonores Paramount
"MOSCAS SABIAS"

DIbuiros moners Paramount
"TODA UNA VIDA"

p roduccm Paran-mula primaria en
espenyoi, per Corma Larrabelli 1
Feliz de Pomes.
.1.111.14.0n0n•n•n•n•nnn•

TEATRE VICTORIA

* *

Company/.
CELIA GAMEZ - FAUSTINO BRETARO
Avui, dlj005, diada de :50.15.0.', Y.
Tarda, a les 3'3u.
bonics actos. 4(

Corn p anyl• SAUS DE GABALLE
Director: P. Segura-Divo tenor: J. Roaleh
MIDA DE CAP-W.A1Y. Tarda, a les 330:
EL PAJAR° AZUL, per Raclonero 5 Far rat, I 1'0511 cómic de l'any

Pels seas Creedora VAZQUEZ, SAUS,

ARRIOLA

TEATRE APOLO

TEATRE NOU

PACA LA TELEFONISTA

contra
IRIGOYEN II!

CONCERTS

neme, nit, a 1/4 d'II. Estrena del
vetead! en :1 artes, de Messet I Gervals,

El desig de la Carmeta

PISTON - BLENNER

SALO DE TE DE
L'HOTEL ORIENT

I el vodevil, evitas de Mores

UN BON GALL

Tarda, a les 4'15

Detalls per cartells

Nit:

14444444.44+0444444.4444+4

la revista

1 de gener de 1931

***

NOVETATS

Companyia de vodevil, comedias i talnete
Mut, clUous, CAP-D'ANY. Programes
de gran broma. Tarda, a les 4:
QUE RES DE DOLÇA, LA NIT DE NUVIS

per a avui, dijous,

Venus Sport Palace Ball

GIACOMO

TEATRE TALIA

FUNCIO

ltda. de St. Antonl, 62 1 84 • Tigre, 27
Avui, diada de Cap-d'ADY, ball de socielo), larda 1 nit.

4 actes de broma. - Avul, alt, a

1

I

NOVETATS

Demä, divendres, tarda:
LA MALA REPUTACION

LA CREACIO D'ADAM

FRONTO

Nit, a les 10'15

TEATRE BARCELONA

tot

be*****4444+444+6.....es4

SEGON PARTIT

DIVERSOS

prepara per al ella 6, a la alt, la millor
fe r ta de Reis, amia valuosos presents
per a totes.les senyoretes..

N9444145411.9141

ESPORTS

TRES NIÑOS DE PESO

per la celebre cantatrlu
Mestre director, ANTONINO VOTTO
4)
CONCERT pela cbiebres amistes
JOAN GARCIA, R/CARD MAYRAL,
CARLO MORELLI. Mestre director, JOSEP SABATER.
5) La bonitas sarsuela en 1 tete, del .
mestre CABALLERO.

AL TIBIDABO
LES MES FORMOSES irISTES.
PA1SATOES NEVATS
SENSACIONALS ATIIACC/ONS.
DIVERTIMENTS DIVERSOS

PARIS

TARDA( 4'30 - ?SIL A LES 10,
Actualitats Gauniont. - Esa de la
suggestiva producen)

—

OLYMPI A

GRAN BALL

.4444+9+04444444444444.4.•4

1AVUI

El duo de La Africana
Gran Teatre Espanyol

Les Sardanes

Aval, diada de CÁI-D'ANY, tarda,

DINORAH

LA CASA DE LA TROYA

MIRIA

Aval: CAJERO AFORTUNADO; ASI CASADOS, per 0/Ive Borden 1 :donan Farbe; COrnica, 1 Cultural.

de

TEATRE POLIORAMA
Conmen yi a de Comedia
CARME ORTEGA
Avul, clljous, tarda, a 12 I de 4(
SAN SEBASTIAN MARTIR
.A /es 6(
LA CASA DE LA TROYA
Nit, a 1/4 d'11(

EXCELSIOR — CINEMA SONOR

Aval, matInal a les 11, i des de lee 330 de) la tarda: La grandiosa cuna de Saeccions "cantes': El, GENERAL
CRACK, per Iohn Barrymore 1 Revista sonora Paramount. - A mes, a l'Irle Parir, la cinta sonora VItapbone HIOOLETTO,

ROSSELLO CINEMA

per Sury Vernos, Daniele Parola I Miss
Esther.
Tots els dies no (estiles, entrada Maca,
tarda, a 2/4 de 5, 1 pta. ?in, a les 945,

1

A yer!, matinal a les 11 l des de t4 ,.. 330 de la tarda: La cinta sonera deis Artlstes Assoclats LA FIERECILLA DO.
NADA, per Douglas Fairbanks 5 31ary Plektord; 20: 0 RE VUE. dIbulsos, 1 Revista sonora Paramount.

Entre Pasan() de Gracia 1 Rambla de CaTeläfon 78110. Programa sonor

COLISEU POMPEIA

TRIOMF, MARINA 1 NOU
Programa per • soll
Programa per a :mi
Al Triomf EL HOMBRE DE LA MELODIA (sonora.; MAMBA sonora , )
airees ud./íceles mudes. - Al Hados,
TRES DE -CABALLERIA ( sonore): LA
MUCHACHA DEL VOLGA (sonora), I pellíenles mudes. - Al ?Mur numera). 1 penictues mudes.

VIATGES CATALONIA
del Centre, 37 - Teldfon 23262

Rambla

Palau Música Catalana
Avul, DIADA DE CAP-D'ANY, a les 5
de la tardas

CONCERT
per l'ORFEO CATALA
sota la direcciel del mestre MILLET,
I amb la cooperad)) de la COBLA BARCELONA.
— PROGRAMA —
Les cançons nadalenques de ales exit
les amb acomeanyamen tete robla:
"Ele contrabandlate.". "Les otees de
Cardanya". "Muntanyes del Cantad"
(sardana). "La Marinada" I "Sant Jordi
triamfant".
Localltats I entrades a taquilla.

UN PESSEBRE AL PALAU
DE LA MUSICA CATALANA: Escenaris de
JOSEP OBIOLS
que mitran aparenten( a o'estrada del
mote ire

JOSEP M. DE SEGARRA
recitara per \latea Vetada el Sea magnItic

LA BOHEMIA
Eapländld sala de ball
riljous, Macla de CAP-D'ANY,
GRANS BALLS. tarda I dit, per la
sempre aplaudida RANDA IGLESIAS, Insuperable programa en Penables de no vetat. IMPORTANT: El ball de la nit
serä extraordlnarl 1 CONTINU, alternant
la banda IGLESIAS amb el renumenat
Jazz-Band COCKTAIL. Presenta a les senyoretes, per inlith de sorielg.
Aval,

RESTAURANT DEL PARC
Aval, D1.4D5 (le CAP-D'ANY, a 2/4 de 6:

TE SELECTE

.

Ave!, matinal a tes i 1. ', e a 5 a les 3 '30 I a les 6 (especias) i ntt a les to: Notician Fox; LAVADO Y PLANCHADO,
dibuiloss UN REPORTER INGENIOSO, cómica, I la cinta de Seleccions Cinaes, CANTARE PARA TI, per Al. Jonson.
Demä: estrena de LADRON DE AMOR, en espanyel, per JO 'ep Molida I Mona Manis.
CATALUNYA — PROGRAMA TOTALMENT SONOR
.
Avul Matinal a les 11', tarda a les 330 1 a les 6 (especial) 1 nit a les lo: Notician Fox; ENTRE FLATOS Y NOTAS
eSmIca Fox, parlado 1 cantada en espanyol. - llames dios de pro/acoló de la cinta Foz, totalment parlada en estiren per
Afona Marts 1 Joan Toreos, DEL MISMO BARRO, en el tardar mes. II.. setmana 84 ales I 567 proJeenons en aquest local.

talunya.

GRAN TEATRE LICEU

companyia linea de primer ordre en le
gua l t'aura cernin e nt.bertton MARC

RADIO
A IPITIOMS
(1 " l'A Dls. mensuals.

CAPITOL — PROGRAMA- TOTALMENT SONOR- ,

DE LOS JINETES.

MANON

16'15: Segon i tercer actes de lépera "Lucia di Larnmermoor", de
Donizetti. En cucos.
Tancarnent de l'estació.
UNION RADiO BARCELONA
EA.1-1 (349 m.)
De 8 a 830, Primera edició.
De 830 a 9: Segona edició.
l'oo: Campanades botarles de la

de LOCURAS DE AMOR, en espanyol. per Charles Sisase; TIRO AL BLANCO, cinta en tecnleolor,
I LA ULTIMA AVENTURA DE MISTRESS CHENEY, per Norma Sisearen.
,
KURSAAL — PROGRAMA TOTALMENT SONOR
. .
tut, tarda a les 310 • 4 a les O (especia)), 1 nit a les 151 NofItlarlidi -1 l es 90165 »llore,
deis Artistes Associats, EL PUNTO FLACO, per Fennie M otee 1 COQUETA, par Mari PicktOrd•

Caneen de Cent, 217. - Tel. 30812
Aval, «loas, tarda, (Mes sesslons continuas( Cultural I CbmIca; JUGAR A DAMAS, alabe/ Bulton; NOCHE LOCA, Reg úlale! Denny I Nora Laso. - Nit: EL REY

1 FELIZ ARO NUEVO.
(Aquest !entre 18 calefaccla.)

COMPANYIA CAZORLA

/1'15: Obertura de l'estació.
is'ao, Discos Eelectes diversos.

"La Palabra"
Dic.) parkt cls Radia Barcelona

FELIZ ARO NUEVO

SPLENDID CINEMA

Les (Mes obrela en cada todicló.
Demä, tarda 1 ni:, EL MURCIELAGO

QUI L'HA VIST I QUI EL VEU1
N'Ir LA CREAC10 D'ADAM I
GENTE BIEN.

RADIO ASSOCIACIÓ L'AJ-15
(251 RO

i 2 15: Primer acre de l'opera de Donizetti "Lucia di Lammermoor", en
discos.
. 13' 00 : Tancament de l'estad&
16'00: Obertura de l'estació,
16'05: Discos selectas diversos.

MURCIELAGO

I Papropesit en t ame i 3 (medros, de
JOAQU1M MONTERO, de eran ball,

ELE PASTORETS

posat en serie

la reacció de raparen perquè no

EL

0501, matinal a les 11,• tarda a les 330 1 a les 6 (especial) I nit a les 10: Darrere.1 prddseelons tri ella (astil' de la grandiosa cinta de la Universal SIN'NOVEDAD EN EL FRENTE per Lewye
Aires LluLs Wolheim I John Wray..-. Es faciliten aurietnars esperma per e,ternss . aures trola*.
FEMINA — PROGRAMA TOTALMENT SONO
Avui. tarcla a les 330 1 a les 0 (especial), 1 nIt a les tu: Darrer prolecclons en dla tespn

GOYA

Companyla :Polar. - Primera acIrlu:
Cuma anees
Aval, dlious, a els 4 . 30 de la tercia,
I a les 10 de la rot la mll/or obra del
leona nord - americe,' en 3 actes,

A les 8. El mes atraient
jonlos
des espectacicS de Solch 1 Torres:

Joan Prats, ciutat. —Seons la

Josep Guimbau, Grona. — Es dificil arranjar el vOsTe assumpte, ja
que els aparells radistius, encara qms
o són permesos pir la Bel, estan
tolerats de fet i continuen funcionant. Si podeu esbrinar qui us
molesta, el millor ês anar-lo a reure i ensenyar-li con ha de manejar

TEATRE

444~4141444444444

TIVOLI —"PROGRAMA TOTALMENT SONOR

POEMA DE NADAL
darrera moducclii del tiostre gran poeta,

CONCEPCIO CALLAO

FOMENT DE LA SARDANA
D'HOSTAFRANCS
El Foment de la Sardana d'Hostafrancs ha organitzat una ballada de
cardanes per a avui, dia 1, a les onze
de( matí, a cartee de la cobla La Principal Barcelonina, a la plaça d'Espanya.
També n'ha organitzada una altra
per al dia 4, a càrrec de la robla Emphrium.
AGRUPACIO SARDANISTA ‘DE
BARCELONA
L'Agrupad& Sardanista de Barcelona ha organitzat per a avd, liada de
Cap d'Any, una audició ' de sardanes
a dös quarts de sis de la tarda al seu
estatge socia!, Marques del Duero, número sor, a arree de la cobla Empórium.
Programa: "Visc enamorada'', J.
Estela; "La sardana d'En Canela'',
P. Mercader; "Algueresa", E. Morera; "A la Verge de Farnés", J. Viento (Xaxu); "Voltant la foguera".
R. Serrat; "Merceneta", V. Bou.
A la nit n'hi hauti una altra a les
deu en peal, a e2triee de la cobla Popular.
Programa: "Not-a llano", J. M. Tarrides; "Els gegants de Vilanova",
Serra (fill); "Tardoral", j. Blanch;
"En Joan de Vilanant", P. Vilaró;
"L'encis de l'Agrupació", F. Saya;
Les unces d'En Manche", J. Joncar.
FOMENT DE LA SARDANA DE
BARCELONA
Per a avui, diada de Cap d'any,
aquesta entitat ha organitzat dues hahades de sardanes, la una al mati a la
plaça de la Cascada del Parc, a cärrec de la cobla Popular, amb el següent programa:

"La donzella de la Costa", Pep Ventura; "Primaveral", Vallespir; "E/
railet de cara", Gtmsch; "L'avalot a
la placa", Serrat; "L'aplec de Sant
Cipra", Mayral; "Ballaràs tant sí
com no", Vicents.

tiegio ti

A la tarda, a l'Ateneu Democrätic
Regfanalista del Poble Non, correr de
Wad-Ras, 208, a arree de la cobla
Popular, amb el segilent programa:
"Dclça vis i ó", Duran; "L'albercoc",
Morera; "L'aplec de Sant Martí",
Joncar; "Els gegants de Vilanova",
Serra ((i11); "Jardi Mercader; "La cançó de la pastora", Vicents.
AGRUPACIO SARDANISTA-DE
SANT GERVASI
Per al diumenge vinent, * 4, at
mati, aquesta entatat ha organitzat una
hallada de sardanes a la plaça de la
Bonanova, a cärrec de la cobla Popular, amb un esciillit programa de
sardanes. a cas de mal temps la bailada tindra lloc a l'estatge, BabiMnia, 2.
FOMENT DE. LA SARDANA DE
BADALONA
Avui, diada de Cap d'Any, e/ Foment
de la Sardana de Badalccia celebra la
"Festa de les conreadores de la sardana", en el reta VI aniversari.
La bailada tindrä lloc a la placa delDuc de la Victòria i tindra cura del"
programa la cobla Llevantina, sota el
següent ordre:
"Eixint de missa major", Vinyals;
"Expectació", Coll; ''Valldareig", SEler ; "Les joies .del Foment" (ratee- .
na), Llaurador; "L'espill de l'agulla",.
Tarrides ; "Ginesta", Bou.
La sardana "Les joies del Fonsent"
a dedicada a. les conreadores, per V—
qua l cosa es prega que siguin elles /es que comencin a dansar-la.
GRUP. RENAIXEMENT
El Grup Renaixement ha l'irgarir'
zat per a avui, dijous, a les cine de
/a tarda, al seu e , tatge, Tapias", 2,
una extraordinaria audició de Sardanes, a carrer de la notable cobla La
Llevantina, de Calella.

::

1

PIANOS
lloguer, des de peeiletio
al mes, C. SIEGER

BRUC. 78

81

P1101,1C1in‘froplogu-13
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Fortuny, S. A.
EPICERIE FRANCAISE
HOSPITAL, 32
Sucursal: SALMIE1ION, 133
Mantega TORRELAVEGA, Formatgets GERVAIS, PETIT
SUISS r S, recepció diaria.—Llonganissa de la nostra fabrica di
ä
Vic.—Saucisson i patea lehr-gras "MARIE", Terrines FISCHE
▪ d'Estrasburg.—Marrons glacés.—Caciar de Rússia.—Salmó fuma,
e Keppers, Haddocks, Filets d'Harengs saurs.— Xampany
▪ NART "SILLERY", "LA MARÉCHAIE", Vin Brut i
tres marques estrangeres acreditades.—Caves MONT-FERRANT
(Méthode Champenoise) Brut, 8 Ptes.—Cuvée Spécia/e, 7 Ptes
II Extra Dry— Deini-sec— Denn, 6 Ptes.—Carte Bleue, 5'50 Ptes.
-11 Licors de la GRANDE CHARTREUSE jaure et verte.—
Conyac NAPOLEON 8o anys.—Vins d'Italia, Rin, Bordeas i
I Borgonya.—Vins de Xereç i Milaga de les primeres marques
ä
Volaille de Tolosa, Faisans de Fontainebleau.—Torrons especials
Expedició de paquets postals a provincies i estranger.
SECCIÓ DE PERFUMERIA. — Rambla del Prat, z.—Presen.
tem per a les ¡estas de Nadal, Any Nou i Reis un extensissim
•
assortit d'ESTOIGS de perfumeria de marca de totes les gran- e
darles i preus. Propis per a PRESENTS.
Al . 201.1111111,1,111MIUM"11311.•1111•1111117•41•aw5ramerie. u a

Visiteu avui,
eis magatzems

EL BARATO
un trobareu una extensa conceder de

cantara una seleerM des melodles de
Nadal. auras collaboradors Maquesta
magnifica "Fasta cl'Art": Joan GibenGambia, Pianista; en nombres chor de
nols, dirIglt pel mestre Josa Tomas, 1 ele
esrenAgrats BatIle I AMIgó.
Dlumenge vInent, a 2!l de 6, lerda
Localltats: Aval, de 5 a 7, a l'AdmInlstrdeld del Palas.

ABRICS
VESTITS
GABANYS

CASA JOAN

i milers de confeccions, molt elegants, a preus
VERITABLEMENT INCOMPRENSIBLES

Per a manjar els plata Upter
catalans 1 la Millor paella

LA PUBLICITAT

Dijous,

6 de

gener de len

lesm3
47)

RECEPTOR RADIO AMERICA
EL MES NOU EL MÉS ECONCSMIC
LAM PARE S , ALTAVEU DINAM , COMANA •

MEN ÚNIC, CONTACTE DIRE.CTE,EXTRAINGe9
3EN5E ANTENA
EN VECAz m.

PPEU

Madi Vallbong César Vloente

C. Ciutat, 3

Serrano I

Ar(

Cucurulla, 2; Bote18,
Rädlo Calvera
¡Rosselló, 239 1 Uf/
nao Geloo Avnyd, 80:1,

Passeig de Gritefi,
!VIdua de Josep Buit6
pp rovenea, 257
jUnld Musical Eepanyole
easseig de Gräcla, st.
Ploard Mitas
Gatalunya, 5
't

.

INA112IYI24(10 ti! WeAVIONAI Ha DE
e

5P115.
COM PTATTERMINI5

CENT.Pp--CASA
E3A PC ELONA

rz

16. HOSPITAL 41

iehit
I

.

te ele,
e,

CAPSES

DE LUXE

PER A CARAIRE ATE I UTILICE
ARMA CASA

BARGUES

ADVERTENCIA

SANT PAU — 38

SS
333n13M,.

DORMITORIS, MENJADORS
REBEDORS

PISOS COMPLETS
des de 1.000 PTES.

teas n'hi ha de totes mides, in' clusiu per a trajos complerts
per senor..
VOTO' DL/' RETALLS
QUE l'OFERCIXEN 10N
CAP/ DE PC//A DE LA

preus al comptat

14

r (tocant a les RamblgoV

MOBLES
UUIIUTIÄ
,

Pisos eomplets
des (le 1000 ptes.

ledreAde1411£111.E1411••14.3

Pathe.-Zaby
Irlector Ari fa Kedialti
Zeiss
Aparells Fotogrialiesi

ren a tancar les portes diferentes
vegades, preguern als senyors
compradors que indiquin, a VenIrar, la mida del retall que necessiten, per a companyar-los a la
secció corresponent.

IPIEILAVO,
lio
Plarfa Untverniat

Facilltat de pagament
a preus al comptat

ZiEig

CINES

ACTUA L TEMPORADA

,IMPORTANT
A fi d'evitar les aglomeracions.
d'anys anteriors, que ens oblige'

DORMITORIS,
MENJADORS,
REBEDORS, etc.

NO OBLIDEU LES
CAPETES IMPERMEABLES
de la fàbrica carrer Ferran, 16, Corribia, 16,
i Julià Romea, 8 i 10

e le44LIARSt4iker1Atilill011RIAIEZ

mAoceio

MONTERA • 15 i 17.

CABME, 14
(tocant a les Rambles)
n•nn•n•nn•••~111~N~m

CAP

D'ANY-REIS

-

..9112LISIONIERMRCOUIRAEAPPRARPLearEPPREIRIMIdel/.4.1.e.WAReirtArAeJa.liked

des kle •
Models
_

veritat comprovada
pels seus efectes conclutents, contra
Es una

20 rb tes.

TIFUS, GRIPPE, BRONCONEUMON1A

Casa J. §tIlkait
2ontanelia,

PULMONIA, PALUDISME
SARAMPIÓ, etc.

1g

Només

amb Ptes. 13 al mes
resoldre completament
les malalties indicades
NO DEIXEU DE PENDRE

podeu portar l'alegria als voStras fills, adquirint
joguina meravellosa

11 (

-.‘•-•••• —•---e-- •
• - -r
ORAN ASSORTIT EN JOGUINE8

C. Guilera Farré
lARC E
C U A NTE R ! A, ROE ET S.
popec imitas en puntee, mltges 1 guante, llenes I sedes per e lobera
VALENCIA, 312 (xamrra omb L'Orla) Barcelona

_

DOS PERILLS AMENACEN
ELS'

SEU CABALS 1 LIARES

PROTEGIU-LOS 1:1M/3 A

ARQUES
D'INSUPERABLE SZGURETAT
SANS,12-BARCELONA • TEL. 20226

soferts,

solament vendrem, com
IRES retalls a cada comprador.

Que entremitg dels milers de re-

FacIlitate de pagament a
CARME,

A fi d'evitar els abusos

EL SECRET
DE L'EXIT

MOBLES URRUTIA

itl

»

X
r+

f

.L J.

E

E3

A

et

Per a

r

CERA LACASA

(Agent Comercial Collegiat)
.
6s l'únic a Barcelona que us pot donar detalle, catälegs
i condiciono generals de venda
LLIURAMENT IMMEDIAT SENSE FIADOR
CORTS CATALANES, 840, entresol primera. Telefon 17352

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

DIVERSOS

Hongria, z'70.
O
Alfons, 182 per toa
Unces, 182 per 10e.
4 i 2 duros, :82 per 100.
duro, Vro
Isabel, 183 per roo.
Franca, 181 per roo.
Lliures, 000 ptes.
De.l.ars, 943 ptes,
Culz,i, 9'33 p:es.
Mexicà nou, 183 per iaa.
Venezuela, 182 per toa
MarcS, 222 per roo.

Els telefons de
DEMANIN PROSPECTE EN LES FARMACIES

I

LA PUBLICITAT
FUNDA

SIMON

g s on menjareu la millor escudella
i olla. 5 a 1 6 per a banqueta. Soparferia, 6, 1 Vidrieria, 12. Tel. 17992

oMA N

SOLER
1 TORRA
y
BITLLETS

Francesirs, 3755 per zoo
An^,:eeoa, 4840 pie,

MALALTIES DE LA PELL

Vics orlasrlee. Derroten Setual s n Ifors X.
fiadloierApie Lisiemos Or. Barril Pilo». tutuma tic Cenalelea, I t Canta
Co 23 Sastlerla).

Turquia, 4• 20 ptes.
Estats Units, 933 mes.
Canaria, 9'40 pres.
Argentins, 3. 00 Me!.
Uruguais, fas ptas.
Xilens, t'15 ptes.
Ealivians, 3'oo pta.
Co:otn', ans. 8'so ptes.
Peruans, 26' 00 ptes.
Paraguaiencs, 010 pies,
Venezuela, 170 ptes.
Japones'as, 4 60 pies.
Algerins, 3630 zer 100.
Egipte, 4653 pta.
Fi]ipines, 4 •30 mea

BILLARS DE REIS
srnb bucles de preciaba 1 cdnatruccIO
anat. Ca s a Cunl. Nova de batet Francese, ne 8.

5005 per loe.
Belgues, 133 .43 per wo.
Suisses, teas per 100.
Portugueses, 0.42 ptas.

Atemanya (Reichsmark), 2'27 ptes
Austrla (Schilling), 1'35 ptes.
Txecosloväquia, 3830 per 100.
Molandesos, 385 pies.
Grecia, 1 2. 10 per roo.
Suècia, 255 ptes.
Noruega, 255 ptes.
Dinamarca 235 pres.
Finländia, 22.60 per 163.
Romania; 575 per sipo.
Bulgària, 6 .70 per roo.

e6n ele :lag-tienta:
REDACCIÓ I ADMINISTRACIO

14O14
TALLERS D'IMPREMTA

19603
Carrer de Barbará, 11 ¡13

Mocadors d'home,
Roba interior per a senyora
Immens assortiment en totes
de senyora I de nen
qualitats i preus
PRESENTS INDJCADISSIMS PER A
les

1

Zdredons

rlassades 'loes de llit
(loes do -i;EITala
Mooadoes de pròpia
2abrIenció, tot xnelt ütil per presents

x

r21:\TOLtI

CrEWLS

• --nese--4-1W-.*' Wrinit ,

ce.

•

• zw.romnalr.

C.A.SP, 17119

Dij4us, 1

e

LA PUBLICITAT

ener de 193
•

V. Capo Varet

FERRAN VII, 44
articles que fa brico s'observen els principia

En tots

ILA. MERMA
GUARIDA PER BO PEBBETIB
11111111Mg illilifl51111111I11113111111111111111KM9311111111111111111111111111)11112:1111,1111i11111111111111111111111,

mItJanqant et nou

de la casa, que són:
ELEGANCIA, QUALITAT I ECONOMIA
COMPRAS"' A CASA 11 EVA, COMPREU A LA
FABRICA

JOGUINES-I3ISUTERIA

EL 11 40/, VIRE
-

Rda. Sant Pere, 18

"Perfect"

aparen senas emPenament, aptleSt präCtle
ressort s'unmottla al cos cont un gusta,
comoue, de resultats posltlus de contencld

I guarlment radical de l'hernia (trencadUra). No compreu cap altre ernbenstge al
braguer, sense abans vence 1 majar
aquest mcravellOs aparett. A , 3 :118.3 gratia.
De non a una, 1 de tres a set. Cava Palos.
cartee Miele, ti 14 (al costal do l'eS
ateste de la Mere)1

Us desitgen
feliç i. pròsper
any 1931

Casa acreditada ami) els
pianos electrics

sens

I•1PLE, 46

Tel. 15646

91PP-eg

111U113

11111111111 1111111111111

RITINOSA
LIQUIDAC10

MIT GES

VANITY

COMPREU MITGES DE SEDA
NATURAL
Les de Tu Ptes,
Was Pie&
SEDA ARTIFICIAL
Les de 6 Ptes. a 3 Fea,
Ronda de Sant Pere, 4

EL MILLOR D'ALLO MILLOR
Objectes per e presenta r Bistiterià
Moceikt.
Perfumeria

LLENAS

Fuset

PETRITXOL, x8

Grau
Joiers

C OUILERA FARRÉ
Valencia,

al costat de
, Can Vicenta Ferrer

312 (xamfri a Llúria).

Oferelx un extens I varlat assortiment de jogulnes
a preus molt econòmics
inItges I guante da tate preus 1 qualitati

it

Gran Premi Exposició Internacional de Barcelona 1929
Gran Premi Exposició IberoAmericana de Sevilla 1929

La Casa
General atiitlio Servire
Po, MALLORCA, 320
fe/tr.lta la sera distingida clientela I ofereix novament els seus
aparells
Philips-Telefunken
Aturater-Ment
-7 (A TERMINIS I COMPTAT2

PELAYO, 44- Tel. 11033 - BARCELONA

Casa OLLÉ
EXCLUSIVA EN GENERES DE PUNT

Novetala per a 'envares, eenyors
i nena
Especialitat en flanes suisses
inencongibles

Desitja als seus c li ents i amics
un bon

Cardenal Casanyes, 4 (Pla Boqueria)7
Telefon r869r. — BARCELONA

ANY 1931

Representants exclusius
Màquines d'escriure

de les

.

Av.

illquinet de Comptabliitat "Mere edes"
Maqult. de Calcuhr "Mercedes"

Máquinee de Sumar "Dalton''

Montané

I•LUMNACIO
CALEFACCIO

Avirty6, 37 - Teléf. 14319 - BAR CELONA

KIAMISCH• BARCELONA
CLARIS, 69 -71.

Casa

Les millar" Nines vestides, Moisès

i Trousseaux : Exclusivitat en roba
dt totes mides : Sabatet i Sane-

lies pell
Visiteu aquesta casa

Guinart

TALLARINES, RAVIOLIS 1 CANELONI FRESCOS
CADA DIA, ELABORATS PER TECNICS PORTATS
EXPRESSAMENT D'ITALIA

Casa March

RAMBLA DE LES FLORS,
.

núm. 27

Fabrica Plaga del Pedró, 6 • Telefon a27i7

,. . . .
r---Worlua de J . Viñolas
r

Pota -ferrisia,
CISTELLERIA : MOISESOS
COSIDORS

Arag6

Interim

49

"44

BUTAQUES

El. MILLOR
AORTIT PER A

Ferran

Carrer Pelean, 39, entresol
PhIllps•Telefunken,etc.
TERMINIS DE 23 PTE. MEN

EIS
ZREACION.S
•

ltàdio

OROMI

(Sense entrada)

LA

PIMLICITAT

Dijous,

1 de gener

e
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GRANS rsIAGATZEMS

•
•
•
•

ELZ REIS VÉNEN...
a aquests magatzems perque saben que presentem un GRANDIOS
I VARIAT ASSORTIMENT DE JOGUINES DE TOTES
MENES I ARTICLES PER A PRESENTS
NENS: Visiteu la nostra Gran Exposició, on podreu
veure joguines molt boniqucs i podreu orientar-vos
per a escriure les vostres cartes als Reis Màgics

EN Pi1211i g

TENIM COMPETENCIA
-

_AaJ,

•3111113 mancumcari

—7
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4)
4)
4
4
4
4
4

• JOGINS, ARTICLES PER 1 ESPORTS
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Visitaran eis sis establiments de la Casa Vilardell, per ésser els més ben
assortits i els que venen a preus més avantatj osos tota mena de

5llelers, Pullovers, Veslits de punt, Mitges de sede i llana, Mitjons de lantasia, Mitges
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DE PUNT

Untes efficessionaris per a tot Espanya de les insu9erables Mil ges "EVA", "RAQUEL "SOIRhE
així com també dels tan populars 1 acreditats mitjons "NOTTUNKAN" (de fil) "BOYSOLIT" (de cotó)

CtNTRAL: Via Laietana,: 49 - SUCURSALS: Hospital, 36 138 - ente del Asalto, 8 - Fontanella, 17 - Cante, 73

ilärighia, 26 - Salmerún, 17 - III de Sant Pere, 15 - Telefons: 14730 N 19222 - 19072 N 18204 - 11714 '« 74305 - 19335 i 10347
Apartat de Correus 839 .• Direcció telegràfica i teleffinieci "MEDIAS„

Dames caritatives Guarda-Robes - Asils - Cases de Beneficència
PROVEIDORA AQUESTA CASA DE LA MAJORIA DE GUARDA-ROBES, ASILS I CASES DE BENEFICENCIA
DE TOT CATALUNYA, TE EN EXIS TENCIA, A PREUS ESPECIALS, UN A GRAN VARIETAT D'ARTICLES DE
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