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BARCELONA

Al T. G. C.

CRONICA

dida i haguessin cercat una orientació mes adequada a las seves
necessitats mentals I als seus prejudIcls. Es alar que una rect;ficació d'aquesta naturalesa pressuposa un tremp moral o un
arrauxament que la majoria d'aquests homes no posseeixen,
perquè si el tinguessin tots plegats ens hauríem estalviat moltes
de les contrarietats que hem hagut de suportar. Aquestes coses
no es compren, Ja ho sabem, però poden adquirir-se sacrificant
una mica l'egolsme i concedint a la realitat una mica más
d'atenció de la que II dediquen habitualment.
El Govern constItuit el 4 d'octubre va ésser un plantee d'esperances per a aquesta gent, I passat l'estupor i la indignació
que els produiren els fets trIstíssims que vingueren Immediatament, el pit se'ls elxamplä. Ara anirem be — es deien—, I contents com qui es treu una nosa del damunt, feien anar el catalanisme com un parrao. Catalunya havia de passar per un adraçador saludable porqué es desveses de moure enrenou Inútllment;
amb un regionalisme com un tel de ceba n'hi hacia prou per a
anar entretenint els obcecats; la qüestió social seria recluida a
ell ò que ells entenen per' les justes proporcions; l'ordre, aquell
ordre que sempre els ha estat negat, finalment tarta la sera
aparició tan desitjada; tot alió que abominaren, a Catalunya
baria desaparegut, sepultat entre les pròpies ruines. Els desenganyats es revifaven I la calma enyorada començava d'anunciar-se
entre les clarianes d'un cel poca estora abans tempestuós 1 amerapador.
Tres mesos han bastat per a demolir itiusions tan legitimes.
Políticament, la confusió i la incertitud creixen cada dia; els qul
envestien furiosos contra el Parlament català perquè legislara
segons un criteri que reputaren monstruosament parcial, han
d'ajupir-se davant d'una hei del Parlament de la República que
en alguna aspectes els deixa en pitjor situació. Les compensacions que es prometien per les males estones paseados, no surten
per enlloc, 1, desenganyats del seu desengany, comenoen de reconciliar-se amb aquell catalanisme que havien repudiat amb desdeny.
En molts d'ells les abomInacions passades es van convertint en
excuses i justificacions; qui semblava que hacia tallat en sec
tots els iligams que l'unien amb el seu passat ideolbglc 1 polític,
apronta totes les ocasiones per Illgar caps. Fet l fet, es dluen,
el catalanisme és una realitat incoercible I potser els qui más
han treballat i treballen parque s'enrobusteixi I augmenti no som
pas els catalans.
No cal ésser gaire sagaç per a recollir aguaste reunió. No
som nosaltres que la registrem; els enemics más constante del
catalanisme ja l'han denunciada. A nosaltres no ens sorprèn,
i fina l'haviem anunciada 1 tot,. Teníem una fe absoluta en els
nostres adversaris, i sabiem que com más es voldrien desempallegar de Catalunya, más embolicats s'hi trobarien. La hei que
fina el règim transitar] que ha de regular la nostra vida mentes
l'autonomia sera congelada, ja ha estat promulgada; falta la
designació oficial de la persona destinada a ocupar el càrrec de
eovernador general. La designació definitiva no haurä anat
franca de vicissituds. L'obsessló de voler arrelar partits no cat , /ans a Catalunya ha fet cometre molts errors, tants com el
desig d'infeudar-se una part del cens per part deis que hi voten
estendre els seus dominis.
Res tan efectiu com aguaste solticitud per fer-nos sentir el
pes que Catalunya fa en la política general espanyola; pera res
tan eficaç també per a enrobustir la consciencia catalanleta. Tot
fa creure que ben aviat entrarem en una nova etapa dintre la
histarla política local; els òrgans avui paralitzats de la maquina
autonómica seran posats en fundió amb totes les precaucione.
Si algú d'aquí o de fora d'aquí pensara aprofitar-se d'aquests
ergans per a consumar la devastació espiritual de Catalunya,
s'equivoca. Els emigrats del catalanisme tornen; l'experiència
d'aguaste deserció Infructuosa no els haurà estat Inútil. Per la
nostra banda, catalanistes que mal no hem estat víctimas de cap
frenesí partidista, voldríem que els hornos que hauran de regirnos tinguessin la fortuna de l'encert, I la millor fortuna per a
ells I per a tots nosaltres seria que sabessin governar com a
republicans 1 com a catalanistes.

L'embargament dels béns 44441144444444•.144.444444
dels ex-consellers de la LLEGIU:

Generalitat
El Jutjat número quatre coligué
ahir als domicilio dels cx-consellers
del Govern de la Generalitat de Catalunya senyors Lluhi Vallescà, Comorera i Ventura i Gassol, amb robjecte de procedir a Fernbargament
deis seas bens.
linicament va poder embargar la
torre on viu el senyor Lluhi i eis
Als senyors Cornorera i Gassol
no pogué embargar - los, ja que són
insolvents i viuen demés amb (ami bars.
Referent a l'ex-conseller senyor
Mestres, ha estat adreçat un exhort
al jutjat de Vilanova i la Geltrú per
tal que aquest procedeixi a l'embargament dels seas heno per tenir ea ta°rrt senyor el seu dornicili a aquella poblad'.

REVISTA DE PREMIO',

a

päg. 2.

LES LLETRES I LES ARTS:
Article de J. V. Fofa 1 Sondó

Bibliogràfica, a la pagina 4.
LA PLURALITAT DELS MONS
HABITATS, per Enrio Calvet,
a la pag. 5.
INFORMACIO

DE MADRID,

a la ',ag. 7.
INFORMACIO

INFDRMACIO

D'ESTRANGER,
a la l'ag. O.

DE COMARQUES

a la pag. 10.
INFORmACiO D'ESPORTS,
a la pàg. 11.
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de processament contra el
Sr. Companys

I la inhibició del sumanl
instruït contra el senyor
Casanoves
Madrid, 4. — Aquest metí, a les
onze, s'ha reunir el ple del Tribunal
de Garantice Constitucionals.
Ha pres possessió del cärrec el non
president d'aquest alt organisme, senyor Ferran Gasset
Per abséncia del senyor Albornoz,
president sortint, li ha donar possessió el president del Consell d'Estat,
senyor Abad Conde.
El senyor Gasset ha pronunciar un
breu discurs agraint el nomenament
i considerant-se excepcionalment honorar amb presidir el mis alt Tribunal de la nació. Ha ofert Esser
imparcial en la sera comesa, i s'ha
congratulat de la composició del citar
organisme, els membres del qual són
tots mereixedors del cartee per al
qual foren elegits.
També han pronunciar breus discursos elogiant la personalitat del senyor Gasset els senyors Gil i Gil i
Taltabull.
A continuació el Tribunal ha acordar laute de processament i presó del
senyor Companys, ex-president de la
Generalitat de Catalunya.
Referent a rassumpte del senyor
Casanoves, s'ha acordat inhibir-se del
sumari instruit contra el president del
Parlament catali, per no estar aseenyalat aquest càrrec en la llei orgänica que fixa les personalitats que
esteran sotmeses a la sera jurisdiccie.

Després oha donat compte de la
dimissió del vocal d'aquest alt Tribunal senyor Joan Match, elegit per Ealeses, per incompatibilitat amb la sena
acta de diputar.

EL NOU VICE-PRESIDENT
DEL TRIBUNAL
En la reunió del Tribunal de Garadies Constitucionals celebrada avui
ha estat elegit vice-president el senyor
Cesar Sitió per onze vots contra vuit
que n'ha obtingut el senyor Basili Alvaren.

AMPLIACIÓ DE LA SESSI6
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(EL' TERCER : CONSELL EXTRAORDINARI
PRESIDIT, PU: CAP DE L'ESTAT

S'ha donat també compte d'un asal !en »cíe de vocal del Tribunal de
Garanties, per haver acceptat el darec de diputat a Certs. S'ha acordar
tenir-lo per renunciant i declarar la

—Es un rnonärquic convençut.
—Trobo que ja es massa gran pez creure en ele Reta.

l'exposició de la seva experiència
constitucional
FINS AVUI NO ES FARA PUBLICA LA
REFERENCIA DELS DISCURSOS
El Govern no s'ha ocupat de la reorganització
ministerial
tira quan arribe el moment de la revistió conseitucionol. Hato Pot dealitir
d'aquestes informacions que el primer
REVISIONISTA
objectiu cusolit ha estat sostraure de
(CONFERENCIA TELEFONICA la iniciativa partidista el projecte de
revisió, en el ben entes que co es tracDEL NOSTRE REDACTOR A
to d'un projecte per al oral han estat
MADRID)
mareals ja els terminis de realitsacia,
sine d'un estudi previ que conté diverEn el Confeti tramei ha acabas el cap ses
suggestions, pera tense abast ponde l'Esta' lo seria erposicia sobre el
test constitucional i la leva aplicaría tse immediat.
Let qüesti6 del termini preocupa, na duran, els tres anys de la uva vigéricia.
Denta han& donara a cenéis,, una r e- turalment, en els medis política, i es fati
ferència autoritzada dels tres discursos calcule sobre le durado probable del
del Pre.ndent de la República, pera des tràmit Parlamentari per a preparar la
d'arar la censura perrnet a la prensas revieia que absarbiria durarle almas:
de Madrid d'as:enyetar t'abate de la mesos ¿'atendió de l es Corra,
iFot escometre's tot legren aquesea
intervenció presidenciaL
Hom tracia, legan.: les informacions obra considerable!' Alguns política que
preblicades, d'extreure de resumen rece- esperaven ¿aquestes Corte un major
lasen ensenyances per a readevenidor esforç per a resoldre el: genes probleque podrien ésser aProfitades pels Par- mes pendents que afecten l'economia nacional, desitjarien que el non periole
constituent es retardes el major temps
possible per tal de no abrir immediatament una era d'agitació política; pena
Les lerdees
en tot cas consideren indispenuable
d'aprovar priviantent el: tare:Opositas
i de donar solada a les qiiestions ecolo diodo
t'amigues mIs urgents. A aquesta tasca
apremian!, podria consagrar-s e, a juditi d'aquests polítics, la Cambra des de
la seva reoberta
Per attra banda, i en sisa coincideisen periódica de diferent c olor patine,
si la revieja e'emprengués intmedialament caldria acordar-la pels dos tercos
dele diputats, i obtmeir la conformitat
de fan amplia representació parlamostdria tindria graus avaniatges. Pot reunir-se en aquestes Corts un quórum
tan elevar? No ppdria contestar-se
aquesta pregunta eense coneiser l'abast de la revisió punts concrete
o qui es referís.
Cada dia sorgeiren initiatives ~Ve,
en tes colurnnes de la PrtlelZa assenyalong /a conversiència de retocar alguna
as-lin eal míS. Ama s'ocupa, especialmere: algun periòdic, de la conveniencia
de restablir el sistema bicameral; alIres indiquen la necessitat de reformar
els preceptes constitucionals que regalen les relacions entre els poders de
l'Estat, i com que ja ihavia parlar deis
articles referents a la qüesti ó religio
al régint de •rapietat, a la familia,-sa,
autonomies regionals, etc., de miUna mostea de joguina grotesca, a lea
genere al qual es decanta la moda ca en mira es va estenen rarnbici6 re
-visontafbrdecpa
a la Corutitució.
tot
festes
assenyalades,
tradicioLes
No manca, afortunadoment, qui faci
nals, tenen la forca poderosa de fer
canviar momentàniament la fesomia observar que una empresa de tal naels carrers i fins la vida les ciutats. turales° norm's s'ira d'emprendre quan
hogi estas assolit cert arnbient de terA Barcelona, com a tot arreu, aquestes diades, ultra injectar-li el goig de dialitat entre els espanyols.
viure, ens la presenten sota aspectes Crida l'aterida' que la censura hagi
diversos, ben diferents l'un de l'altre. permès d'anunciar aquesta nit a "HeLa diada de Nadal és un panorama raid° de Madrid" que alquila han creoptimista de torrons i neules dama- gut penetrar en els desigs del Poder
des, difumat enmig d'una pluja exccutin, dient que abaru de 'procedirabundant de dècims i d'apuntacions se als treballa prelimmars de la reforde la rifa estripats, cada tros de les ma, el Govern propasara o les Corte
una amplia omnistia política. LA NOquals representa una desilusió.
Per Cap-d'Any, la rifa queda a se- TICIA es sorpren ent, i la recollim tínigon terme. En el primer, es desta- comen! perquè, con diem, ha passat
quen vigorosos els penjarolls dels Per la censura, per ò es compagina madotze grans i les copes plenes d'es- lomera aquest mantel amb la nota polícuma blanca. Cap-d'Any és una il- tica que abrir recollíem ere la atol "El
lusió, com ho són tanmateix els co- Debate" reclamava tosa político de de.
L'ENGRESCAMENT

i

dels Reis

En la reunió celebrada pel Ple del
Tribunal de Garanties Constitucionals, alguns vocals oposaren distonformitat perquè en aquests moments
e> dictes aute de processament contra el sen; or Companys, i indicaren
que seria convenient que el senyor
Gil i Gil realitzés algunes noves actuacions. El senyor Gil i Gil prosseguiri dilluns a Barcelona aquestes
diligencies, relacionades amb el proces incoat contra el que fou Govern
de la Generalitat, i comunicara al senyor Companys raute de processament que avui ha estat firmat.
El secretari del Tribunal ha facilitat la referencia oficiosa de la sessió, que din així:
"S'ha procedit primerament a l'elecció de primer vice-president, vacant pel nomenament del senyor Gasset. Ha estat elegir el vocal senyor
Traviesa, que era segon vice-presiuent, i per a aquest arree s'ha elegit
el senyor César Silió.
Després alta firmat raute de processament i presó contra l'ex-president de la Generalitat, senyor Lluis
rara i da rapidesa.
Companys, ja que no considerant-lo mernos de totes les coses.
diputat no precisa sollicitud de su(Seg.eix a la
(Continua a lo Pa gina 5)
plicatori a les Corts.
S'ha donat compte de l'escrit del
senyor Roig i Bergadä, defensor del
senyor Casanoves, president uel Parlament catalä, sollicitant que es declares competent el Tribunal de Garanties per a entendre en els delictes
que se li imputen.
El fiscal general de la República
Ira Ilegit un escrit oposant-se a la
petició, per estimar que el Tribunal
de Garanties ha d'entendre taxativament i únicament sobre les persones
que s'assenyalen en la sera Dei orgánica, i no pot ampliar lea lleves
funcione a cap altra persona.
S'ha acordar, per tant, repartir entre els vocals del Tribunal còpies
deis escrits del senyor Roig i Bergadä i del fiscal, perquè els estudiín
i es resolguin en una próxima reunió.
crit del senyor JOas March renunciant

vacant.
Aquesta i les altres que existeixen
no es proveiran fine que correspongui la revisió ordinärit del mes de

setembre.

El eet opereta aalrebé 3•111; muta.
ment s'obsmva abundara nuvolOsitat
a la Selva I pan del cama de TarragOna. 1 cobee' ama
bolea pe 1 pla de titilee i ribetes del Segre. Ele vents
dominante sea del quert quedan'. forte a t'amper"
eonea del Barbera I d'eres del Segre, I son moderms
O ameos per te resta de le regle.

«DACA»

COMENTAR 1

Els emigrats del catalallisme S'acorda l'aute El Sr. Alcalà Zamora ha acabat He
Durant els dos anys que preeedlren co convulsió lamentable
del abs d'octubre, a Catalunya era facll d'observar moltes pereonee
,atacades d'un mal humor que amenaçava fer-se crònic, moUvat
per la mala passada que, segons ells, els Jugara el catalanisme.
Després del sis d'octubre, en alguns el mal humor arribit a prendre caritoter explosiu, I renegaven sense rubor del catalanisme
que els havia gronxat molts anys 1 al qual devien Innegables
emocions l fina I tot algun benefici pràctic. 'Murta estat Pealo
que, a tito' de desenganyats, haguessin adoptat una actitud deci-

EL TEfrip«.

donat un tomb per
les Ilibreries

~me asolee meya, en arribar CapdAny , ele qui s'interessen efectivament
Pe r resPansiti del ¡libre en ratald i eis
q ui nosesde ho fan veure — a llar manera torrare ajuden — es eriza:" de

la penúria de Ili:res d'infante.
—4 Quan es decidirme ele editare —
deien si fa so fa — a dono--nos en carda (libres illustrers free a nois i noies
com els que velen+ en cingles i en frontest
Tots corejàvem !hm — Ni editors per a infanta, ni autor:, diern
també si fa no fa.
Han POMO: alguna anys,
agnest escriptor fi/narre escriu en bell
!libre d'aventures ell cataM, i oquell
altre illustre tambl, el repetir. (in
(erg, editor de intrit, llanca els !libres
al mercal. I ea venen... la tenim alfa
qtre dediem: !libres d'estrenes per a infanta en cama.
(Pergree de bella ¡libres d'infant$ ja
havia, i de temas: la Protectora n'Iss
editats dincompoiables, i la Barcino la
secunda amb graciosa i intelligent aportada.)
Pera no tenle/ir and que uns i altres.
per amor de la cultura en !lengua prdpia, demanaven: (libres d'infants — per
o servir d'estrenes, bellament escrita,
bellament illustrats, bellament impresos bellament colorits. No par el !libre erclutivament pedagògic, ni el
(piador» exclueiternent didattic. mis el
llame per a les horco cresbarjo, o la
negada i,sfanlil, literari, pedagdgic, diacije, artistie i... banal, Com tole els
grans (libres d'infanta. Tal coles han
¡retase, els !libres destin44 ala rrsie jo
-vesdlItra.
Aquesta vegada rindes bffilliografic
deis (libres d'estrenes per a infante. impresos en corola, té ja sos cert gruix. No
tots $6n d'autora catalans. Ela m'erres
escriptora, amb tones nialdecaps, no tenen tenes, i fs ben de doldre, de re-

cardar els nos catalans. 1 aívb que ki
han, • e de pensar. Si ti lea país on
i la mía, en olla que afecta la idee
i el sentiment de Patria, san deirats f
°Mides, aquest és el nostre. A Catalunya hi ha milena i milers de nois que
ne unen idea exacta de quina fs
Patria, de quina fa Bu. 'lengua, ni, tane
poden+ die. quino es la !lengua de /Jura
pares!
Els infante' catalana es trobew ex estela irtlerioeitar davant els nois danesas, fincaos, francesos de la He de
France, i anglesos de rAnglaterra estricto. Aquests es dibuiraran, entre erras--se de gaire, la configuració de dur
ter.° nacional; saben qué són, saben
qiie parlen, COnrOnen a escotes on efe
, rssenyen, en bf o en mal, a estimar la
Patria, a conrear la !lengua prapia i a
comportar - se conf a cintadans de Bur
propi pais. Els 'rastree._ reflexiona, lector, un instant
Temen lambe litera Ileres. Eis de:trenes, admirables. Tenen escriptors que
pensen en llr i escrinen tit pensara ti.
Bells pelaos! Patries viviste! Nasaltres
retina, corm'neem.
El començament ha estar bo: bons
escriptore, borres traduccions i edició
ereisida. Hers donar un tosen per les
dibreries, i hem con •tatet que els
breo d'infants en corola fan ging. Tant,
que malta fanriliars s'hi inttre.ten i ele
Abre: s'hi afecten. Tot da posar-s'hi.
Recomanem als gui tinguin infante a
cara de recordar que el noi catala,corn
l'holandés o el finés fiestera (libres escris: i ;Ilustres pensaitt en en escrits
prerisameer en la (lengua mamada. Recordin torribé que aquesta libres ja trisMiren.
Hem donas ein tomb per les !libreries, i ene hm; fet cdrrec que a qui roli
pot fi ir fati, de satisfer aquests dies
es amere gratissim. — E.

EL DRET CIVIL CATALA

¿Qué penseu de la nova
majoria d'edat• de la Ilibertat civil reconetuda
a la dona?
Els senyors Nicolau d'Olwer, Coromines, Ventosa i Calvell i Clases, responen a la nostra
enquesta

Durant el mes de desembre de 1933 rebaMant-la del,, vtut-l-cine anys als
i juny darrer, foren publicades dues vint-i-un, hauria estat votada rnolt
Beis aprovades pel Parlament Catalä abans, segurament, si Catalunya no
que fan referencia a la majoria i ha- llagues vist interrompuda la seva fabilitaci6 d'edat i a la capacitat juri- cultat legislativa pel Decret de Nova
Planta. Establint una mareos* edat
dita de la dona, respectivament
Amb aquestes Ileis, que entraren per a la majoria civil i per a l'exeren vigor el dia primer de l'any que ci ci del comerç, Us d'una equitat Obsom, s'inicia un retorn a la normali- via. La nora llei no produirä cap pertat del dret catalä. En la primera, torbació, yergue ha dut al camp legal
queda finada la majoria d'edat a vint- quelcom que ja era adquirit per la
i-un anys, sense distinció de sexes, i consciencia social. Demes, per cocer»
s'atorga també la majoria als qui, ha- ear de quatre anys les tutories, estavent-ne complert diveit, eontrauen bilitzarà moltes situacions indecisa
i en clarificará moltes d'abusives.
matrimoni.
—aQuin valor concediu a la hei aroLa llei sobre la capacitat jurídica
de la dona ii reconeix la mateixa que Irre capacitar civil de la dona?
—La llei sobre la capacitat jurídica
a l'home. Determina que el marit no
té autoritat sobre la mollee, i Ii nega de la mullen té un valor de restaurala seva representació. Estableix que ció_ de retorn als vells principis del
cadascun dels cónjuges podri cense dret català, destruits a la quieta per
llicència de l'altre adquirir bens, com- sentencies del Suprem i resolucions
pareixer a judici, contractar.. En re- de la Direcció General dels Registres.
sum: els autoritza per a realitzar tota Amb justa satisfacció constaten% que
aquells principis estan en perfecta harmena d'artes jurídico
monis amb el corrent juridic i social
»g. 7) Tumbé en aquesta Hei es restauren
els vells principie de dret civil català, modern d'emancipad?) de la dona.
i a la vegada el posen en vigor els Conseqüències? En els matrimonie ben
principio contingues en la Constitució avinguts. cap de dolenta; en els alsobre la igualtat de drets de rhome tres, una d'excellent: suprimir aquel]
xantagista de marit que es recorda
i la dona.
Tot aietö, dones, ea larod ¡ tu rre s- :lomee d'ésser-ne en ravinentesa de
sant perquè per tal d'informar els lee' eotitzar una signatura.
torscelebréssim les segeents converses. Heus aci a continuació les respos- El Sr. Pere Coromines
tes que ene han estat amablement
"La majoria d'edat als vinetete,:
1 - un anys esa establerta gairebé a tot arreu: A França,
El Sr. Nicolau d'Olwer
Itälia, Portugal, Alemanya,
Anglaterra, Polónia, Suecia,
"La Ilei sobre la capacitat
Holanda, a la rnajoria de pojuridIca de la dona ti un vabien
americana, etc."
lor de restauració: de tetona
ala vene principia del Dret
La personalitat del senyor Pere Co'
bestralta a la quieta nomines, advocat i borne de lletres, és
pel T. S. i per la Direcció prou coneguda del lector perque siGeneral de Registres."
guin sobrers els mote de presentació
El senyor Lluts Nicolau d'Olsver, que ad poguéssim dedicar-li. L'antic
president del Consell d'Aten:, Catala- conseller de Justicia i Dret del Gorespost aird
na, és un coneixedor eminent de la vern de la Generalitat ha
riostra història. El lector trobari a a les nostres preguntes:
—En ús de les facultats reconegucontinuaeiri les real:toldes que l'exministre del Govern Provisional de des per l'Estatut, auinee eón les Beis
la República ha donar a les :sastres aprovades pel Parlament i quince hi
havia en preparació que facin refepreguntes:
--iQuè pealen de bliei sobre ma- rencia a aquesta part del Dret
—Durara la meta estada a la ConL'auto 1 &verse s plagues de nutricia la que utilitzava, trabo abans-d'ahir joria d'edat?
,
—la Hei sobra la maceta de"
a (Ce* 4 Miel
al carrer d'Entença i que perra nyia a una banda d'atracadora

o

e
selleria de Justicia, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei de Majada i Habilitació d'Edat. Aleshores
la Comissió Jurídica Assesaora acaba y a d'ealestir també els projectes
sobre la capacitat juridica de la dona
i dels cònjuges, el referent a l'anta
ritat paterna i el relatiu a la tutela
curatela, el primer dels quals ou aprovat essent conseller de justicia el senyor Lluhi. Els altres dos estan pendents de discussió, encara. Toses
aquestes lleis i projectes formen un
conjunt que abraça gairebé la totalitat del 'libre primer del Codi cima
i són congruents les unes anfb i es
altres, com formant part d'un sol sistema juvídic.
partidari de la publiaaciä de
Uds especials o be d'anar directainent
a la codificació?
—S'ha discutit molt que Es mes
oportú: que aquestes Ileis iossin presentades una després de Taltra a la
Cambra, o be portar-les-hi d'una sola
vegada. NO he pogut comprendre encara la necessitat de la reunió. E'
procediment de codificació total pot
dir-se que no es conegut a Catalunya,
perquè quan hem tingut cedis no han
nompres la totalitat del Dret privat, 1
els nostres monuments jurídics san
zompilaeions de Ileis promulgadas iaoiadament. Ni ha una altra raó, encara.
que tanca de cop: si haviem de fer
un codi total, a la cegada, seria possible que passessrm anys i panys acose començar.
--¡Quina creicu que havia Messer
la primera Ilci que s'havia craprovar?
—Pobles d'una estabilitat constitucional molt Inés sólida que el nostre
regim jurfdic han començat promulgant isoladament la set-a Ilei de majoria i habilitada) d'edat. Alernanya.
per exemple, va començar la modiiicació del seu Dret civil promulgant
el dia 17 de febrer de 1 925 la Ilei que
fixa d'una manera uniforme la majoria d'edat als anys. Suissa,
abans de la publicació del seu Codi
civil federal, va publicar la Ilei de 22
de juny de /Sal, la qual establia la
majoria d'edat als Vint anys. Podria
citar altres casos, peró em sembla
que amb els esmentats ja n'hi hauria
prou si no constituís raó suficient el
considerar que quan es tracta de regular els drets civils, és lògic que es
comenci per establir el moment d'entrar en la plenitud dels drets civils.
Abra es tan clan corn dir que per a
entrar en una casa sita de passar per

duides per la jurieprudincii. del Tribunal Suprem.
Per altra part, calla que cade una
de les reformes que saitroduissin en
el nostre Dret civil fossin lees parcament i amb prudencia i que obeissin
a una necessitat real i a un benument
orientador. El Dret civil, tan estretament lligat amb la vida intima dels
pobles, no pot estar suhjecte a unitario-n.5 brusques ni a capricis o ideo
logias de partit. I en un altre armecte.
cada disposició nova que e s dicta, ultra la conseqüenaia natural i directa
del seu contingut. té repercussions
múltiples en anees manifestacions de
la vida familiar i de l'estrnctura económica del pala. Per això, si no e5
realitza una reforma total ora:mica
que pot oferir inconvenients, cal evitar que es desintegrin les distintes
institucions juriciiques i cal dictar les
disposicions complementarles i transaaries pertinents perque la refornia
no causi pertorbacions i perjudicis.
—z Que penase.' de la Ilei de majotia d'edat? ¿Hacia d'ésser la primera

t'el pum de data mercantil, .car slus
de considerar que el nostre país

a promulgar-se.
—Jo no cree que lii llagues cap rae
d urgencia que aconsellés que es dores prioritat a aquesta Ilei. Amb mes
raó si es té en comptc que es prcsentava dcsglossada 'filtres aspectes
del dret de personalitat i de familia
amb els quals esta intimament unida.
així va resultar que ádhua es parla
ea la Ilei d'un Consell de Tutela, dur
magistrat de tuteles i d'un curador,
sense que existeixin aquestes instituzions, que seran creados u no per la
llei reguladora de l'organisme tutelar.
quan aquesta es dicti. A part Maixo.
tal can va ésser aprovada la hei.
tina por que— sense cap avantatge en

d'adoptar una errada de la legislada

trobi s-ert, per exemple, atnh el cas
que a l'heme de vint-i-un anys li era
permea de transigir arnb béns púldies,
que poden representar milions, i en
canvi no se li permetia d'hipotecar una
parcella de terra de cost insignificant.
us sembla la Ilei de capacitat jurídica de la dona?
—La llibertat jurídica reconeguda a
la dama Es una conseqiieacia del
catalä de separació de bina. No
sol> esta d'acord amb la Constitució.
sine que está contingut en el Dret
resala, pertorbat per sentencies del
T. S i pel Codi civil.
En un regim de ganancials o de societat, com té establert el Dret casten. es compren que la dina 'fecessit, Eautoritzacia marital: L'harma és
e l gemir le la socictat conjugal.
Es tanta la llibertat que la Ilei que
comenten atorga a la dona. que pasee es traspassa les secas possibilitats
socials actual.. En algun cas, les ara
nes podran ésser víctimes, per irreflexiè. Ami) la legislació actual, en canta eis marica desaprensius cotitzaven
una signatura. Ara moltes dones es
trabaran alliberades d'un xantagista.
El regiri que es restaura s'assenn
bit al que té establert Rfissia: d'ab•
si:dura separació de béns. Es ciar, pere, que la llei que comente n cm va
tan enllä. Rússia ha suprimit ädliuc el
dot, i la lid catalana admet que els
cònjuges pactin el sistema que els plagui, fins i tot després d'efectuat el

matrimoni.
Josep Maria XICOTA

democrätica.
ens voleu dir de la Her sobre la capacitat jurídica de la dona

: del s cònjuges'

—Que és una conseqüència obligada de l'orientació finada en la Constitució i ratificada per l'Estatut interior de Catalunya. Per altra banda,
no crec que aquesta lid origini cap
discussi6 a Catalunya. ;El dret catalä
bu assenyala des de fa segles el carril
de l'alliberament civil de la dona!

El Sr. Ventosa i Calvell
"Vull afirmar que no hi ha
cap error comparable, per les

seves funestes conseqüències,
amb l'estancament d'un Dret
civil Rotules a la influencia

destructora d'una Jurisprudencia estranya."

Calvell, ex - m l'
mitre, és un dels advocats mes destaaras del nostre Collegi. La seva posirió acusada dintre els rengles de la
Lliga fa així mateix interessant de
-oneixer la seva opinió.
— iQue penseu de l'U que s 'ha fet
El senyor Ventosa i

de la facultas de legislar en materia
dret civil?
—Quan va discutir-se al Parlament
de Catalunya la llei de majoria d'edat.
Y aig expressar la meya disconformi.
tat — mis que amb el projecte— amb
manera com era exereida aquesta
s.
fs-ultat.
A judki ineu, Nutria estat decesaari, en primer serme, restaurar la
integritat del Postre regitn jurídic,
elliberant-lo de les desviacions intro-

ELS REIS saben que cal

til.

ensenyar als infants l'amor

El Sr. R. Closes
"El regim matrimonial que
es restaura, el catalá, s'assembla al que té establert
Ríasia: d'absoluta separació
de béns."
El lector té a bastament coneguda
la personalitat del secretari de la Comissió Mixta de Traspassos, senyor
Rafel Closes. El notable mercantilista
ha respost alai a les nostres preguntes:
partidari de la codificada'
directa o del sistema de publicació de

Tribunals Jutjats

eminentment comerciant.
Tampoc no pot fer-se l'objecció
d'una mejor protecció al menor. Ens CAUSES VISTES

l'erdre ideològic i präctic — constituei(Seguirá.)
xi una pertorbació, per les repercussions que tindrà en herencies, substitucions, usdefruits. regim
etcetera, repercussiona que no han estar degudament estudiades i resoltes. 7.XPOSICIONS D'ART
- I de la llei sobre la capacitar
jurídica de la dona i deis cònjuges?
LA PINACOTECA
—Respon al principi consignas ea
lO oe oneCia Se
le Constitució —que trobem plausiALEXANDRE DE
Pintura
ble— de la igualtat de drets entre ela
Fltd mi de genes
sexes, i esta d'acord amb la tradició
jurídica catalana, favorable a la Ilibertat de la dona casada. Conté, pera SALA BUSQUETS
algunes disposicions que em semblen
lO 011 ORACIA 3111
perilloses. I en conjunt, la Ilei es res1110131n enfile« d'erg
EXPOINCIO
D'ART 91111EN
sent. encara mis que la de la majoria
fine al die 1 1 de gemir
d'echa de la manca d'enllaç amb altres institucions jurídiques connexes
i de la falta de regulació adequada per
SYRA
a evitar conseqüencies injustes i lela porta.
JOAN LAMABA
Pintura
—¿Quina creieu que és l'edat mes sives en les situacions jurídiques exisfine eJ dl, 11 de penar
convenient per a l'entrada en posses- tents al moment de promulgar-se.
—Airea .r. sou enemic de la reforma
sió dels drets civils?
—La majoria d'edat a Catalunya introduida?
SALA GASPAR
—Es una altra cosa. La critica no
es fixava en Elasatge "Tutores" als
Caneen de Cent, 1123 tu Telefon 12014
vint anys pel que toca als nobles, i cuelen, pera, la simpatia arnb que hem
Pintor • . p latino. Maree. Orev•t•
1 . 9 1,M 3 1 1».12111U13
als quinze per als rústics. Posterior- de H rar unes Ileis que representen la e:pasmas de quede**,
per a presente
mena per int-asió del Dret roma, va rei. gració de Catalunya en Eexercici
Fina el 7 de gener
posar-se als visad-cinc anys. L'edat de la facultat legislativa en materia
que assenyala el Codi civil és del tot de dret civil, tan íntimament Iligada
LLIBRESII
arbitrària i sense precedents a Cata- a la personalitat essencial del nostre
Auroral., dlOw.oe Squdleeffile
poble. Encara que jo assenyali alguns
lunya i a Espanya, i gairebé
41 mea 111n Vbelii131 atleut Muela Ot
granda .1f 13111Telüffil
vieja a dir a Europa. Són molts els aspectes a judici meu equivocats en
exouetrio vende e Drene olverlleM
DIVISI II
jurisconsults castellans que no com- ei procedirnent seguit, vull afirmar que
METROPOLITANA
prenen la timidesa dels autora del no bi ha ep error comparable, per les
LLIIIRER1A VELLA 1 NOVA
neves
conseqüències
funestes,
amb
Cali civil. El "Fuero Juz go" f
i.enula, ai bello, de la Sala mazare
'Fuero Real - establien la majoria d'e- l'estancament d'un dret mancat d'irgans
propis
de
renovació
i
sotmès
a
dat a vint anys. L'atilde 276 del
projecte de 1831, tumbé. No comprenc la influencia destructora d'una juris- 1444.1144444+6.114.114411~4a
per que a Catalunya hauriern hagut prudencia estranya i de vegades hosespanyola, la qual segurament sera
rectificada en la primera revisió que
es faci de les lleis civils. Es pot parlar dels avantatges de la unificació:
pera
quan el legislador espanyol
modifiqui el seu mima? el cas
d'Arage i Navarra, que també la temen diferent?
La majoria d'edat a vint-i-un any>
está establerta gairebé a tot arrea:
França, Italia, Portugal. Alemanya,
Anglaterra, Polónia. Suecia, la majoria dels nobles americans, etc. No fa
gaires anys que Holanda va adoptar
la mateixa edat.
Es clar que m'adono dels motius
que poden haver inspirat l'oposició.
Mareel de Gallaix els e smenta molt
clarament en dir que a Austria no
volia rebaixar-se la majoria d'edat
a vint-i-un anys, per les repercussions
politiques que això podria produir, i
afegeix que aquest temor no tenia raó
d'ésser en una Austria republicana i

Ih geabte, 5 cm gener de i fi ga
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AN NCIS JUDICIALS
' E D ICTO

Revista de Premsa

I+ hin virtud de lo aispouto pur el sebear Juez del Juzgado de primera insEl Estado debe continuar siendo intancia. del numero nueve de esta eaffl- La reforma constitucional tegral en régimen de autonotnia: pero
LA VEU DE CATALUNYA
A la Secció Primera va comparei- tal en providencia de este día dictada
Se hace precisa la revisión para poder
xer Jesús Recay Gasea'', acusas d'un en los autos de juicio ejecutivo SUIT1/1•
Tet i seguir essen g revisionista, coin- rectificar el Estatuto en la f o rma que
delicia d'aixecament de béns. El fis- rio promovidos por don Agustin $ cii cidra: asa) l'editorial dc LA PUBLICI- más convenga a las libertades regionarol sollicitä que li fos aplicada la sat afillet contra doña Florentina aa. I AT a esmerilar que la pedid que les."
pena de tres anys de presa, i 800 pes- maten Gatuellas: por el presente ste aro mostea Acció Popular per reforCreu tumbé que per anar a la reforill10 Una 'Msetes d'indemnització.
sacan a pública subasta. por seafinda mar la 1. ~hl rició 110
mo caldria formar un minarteri ho
*
A la Secció Segona es veié la vea, término de veinte dias y con ra• I/ ni de distreure l'opittib i d'enganyar d' u com si aird fox mnoillissim — a
base dc Lerma', Gil ¡febles,
causa seguida contra _losen Fcrut in- baja del veinticinco por ciento del pre- el Partit
Els errors de la Constitució de Bcsteire, Martítiio Barrio i Mauro. El
drc, pel denme dc furt. Fou detingut cio de valoración, las fincas siguientes:
que
la
coincidennotoris
tan
1931
són
- Una casa torre de bajos y un viso
a Badalona quan robava una bicicleu , rt — 1 extratagant — gavera et prede la
¡ni geria a les Corta actuals per prota. Es un reincident cii delictes d'a- alto, habitación para el colono y otras cia sobre els punts fonamentals
aEl
lel
sai
facilissims.
seca
reforma
con
el
jardín
que
la
rodea.
nefre fu:inedia airient la Reforma. Es
questa mena. El fiscal sollicitä que dependencias
Corts
Constide
les
president
taus
todo
lo
cual
acusa
un
terreno
que
mide
dar qffe NO li faltaría el quOrum:
fos condemnat a quatre anys, dos meels
estimule,
ha
constatas
a
menta
can
cuarenta
y
tres
mil
quinientos
veintitres
sas i un dia de presta
"El que más urge es, sin duda, el da
palmos cuarenta y tres décimos cincuen- perills del sistema whcameral i la con- la revisión constitucional. Aplazarle»
* A la Secció Tercera foren susta centhrectros cuadrada, equivalentes a veniencia del funcionament duna se- hasta fin de ano, no tendría más razan
pesos els judicis anunciats.
1.644 metros 30 decimetroa dus cami- gana aambra.
que la de reducir el "quorurn" para el
Perú precoament per això. perque
*
A la Secció Quarta, acusats neras cuadrados situada en esta ciudad
acuerdo revisionista. Antes del 9 de
.evisin
la
tonamentala
rie
d'un delicte de danys. per haver to- distrito de San Gervasio de Casuales en els maitu
diciembre son . necesarias las do, terestá
congairebé
totliont
hi
pat dos autos al carrer de Pere
en la calle de Muntaner antes nombra- :othoin o
ceras partes de los votos de la Cantano
i
perque
coastitucionalment
varen cornpareixer Pere García An- da de Balmes, adietada con el númes tante,
ra Delpuis, basta ccn la mitad mis
d'endesernbre
e:1
not
miciar-se
sinó
de
les
proves,
toni Pacheco. Després
ro 8: y linda entrando por la derecha
uso,
el fiscal va retirar l'acusada que soss con data Dolores Afamad:: por la guany, donada la COMPOSiCio de la CarnPero un Gobierno nacional como el
terfia contra el primer. i demani que izquierda con la casa-torre qua se Man- osa. ens sembia que prernatur de que indicamos, podría disponer de los
el segon fos condemnat al pagament teca en segundo lugar, y por el foiala parlar-ne
dos tercios , y ya no habria par qué
Tot dona a entendre, dona, que els esperar a fin de ahnt, espera peligrosa,
d'una multa de doo pessetes.
con terreno de doña Carmen Ferrer de
diaris i els política de la situació, que porque ofrece riesgos que están a la
Dalmases o de sus sucesores.
preparar ropinió,
VALORADA EN COMUN ACUER- en parlen, mes que
prou pre- isla."
VARIA
DO EN DOSCIENTAS MIL PESE- que en aquest punt ja esta
parada, el que volea es realiltzar una
DIARIO DE MADRID
TAS.
estratégica per tal
"Otra casa-torre de bajos y un puso mena de diversió
S'entrelf a atacar les Corla ConsiiSIm donat emití:de al Jutjat que al
publica
es
politicament,
lopinio
eochera que,
tuents de la República, per " jacobinas",
carrer de Robador havia mort Vi- alto habitación para el colono.
coses que pasy otras dependencias con el jardí n M'e distregui de les altres
erra, contrariament a "El Liberal",
cene Puerto, de quinze ant s. i que
passen. Cal
de
les
que
no
sen
i
adhuc
le rodea: tot lo cual ocupa un termque per a una ponencia revisionista
el metge s'havia negat a certificar la
que, en una bona part, ha
reconèixer
l'achial Gavera és remisa licteragent:
defunció perquè creo que es tracta ita Que mide cuarenta y tres mil qui- han aconseguit."
nientos veintitrés palmos cuadrados y
"Claro es que la revisión constitud'un cas d'hidroibbia. El cadäver bu
esta atad
pa:,
de
dir
qué
cl
Després
cional no es tema para ponencia de
traslladat al dipòsit judicial per tal tres décimos cmcuenta centfrnetros
forntallne,,t
preociipat
per
la
resoluci4
drados equivalentes a mil seiscientos
tra ambierno heterogéneo como el cine
de fer-li l'autòpsia.
11161 tecuarenta y cuatro metros cincuenta de- d'altres problemes erras gre lls i
tiene Emana, ni seguramente ha* Allir al mati estigui a l'Au- címetros dos centímetros cuadrados, si- gents que la reforma, afirma que el hoy
bran soñado en ello los ministros que
diencia, per tal de cornplimentar els tuada en esta ciudad, distrito efe San que cal ara es gozernar:
la sometan a la consideración del Conpresidenta i fiscals, el nou general de Gervasio de Cassolas en dicha calle de
"Que el país necessita, ara més que stjo. pero tampoco puede ser totalmenla guardia civil senyor Salamero.
aluntatfer, antes Ba/mes. rotulada con Insta un Govern que. efectiaament, pa- te abandonado a la propaganda de los
es tot
*
El tribunal de la Secció Sema- el llanero to: y linda, entrando. por la yo-ni és evident. Perb goternar
partidos, sino que algo habrá que estemps ient-s•
na ha dictat sentencia en la causa derecha con la casa-torre q ue se acaba el contrari de perdre el
tudiar y preparar oficialmente para inla
seguida contra Ignasi Viene!» . acusat de describir, por la izquierda con Ion la iHusiti que es guanya, d'ajornar
formar a la opinión y, desde luego, pad'ésser l'autor d'un atracament co- José Arenas y por el fondo con terre- resolució dels problemes satis i concrets, ra poner de relieve les defectos de sismes al carnee de Galileu. el Inca de no del sucesor de dona Carmen Ferrer i d'enginyar-se a cercar diversioas es- tema que haya acusado la experiencia.
tratègiques que distreguin l'opinió pú- El país no puede tolerar que sus pojuliol de l'any pausar. Ha estas con- de Dalwases.
demnat a la pena de sis anys, vuit VALORADA DE COMEN ACUER- blica de les qüestions immediates i es- líticos se pasen la vida haciendo y remesos i un dia de presó.
DO EN DOSCIENTAS MIL PESE- sencials.“
visando Constituciones, y hay que proLA CIUTAT
TAS.
curar que la reforma próxima tenga
A l'Hospital Clinic va morir
Se previene que la subasta tend:a
Rovira i Virgili, en un análisi de la las mayores apariencias de ser definiahir a la tarda, Josep Hernandez, que
fugar en la Sala Audiencia de este Juz- Constitueid, mostra els principals es- tiva."
va resaltar amb greus ferides en catigado. sito en el ala izquierda del Pala- facies auch els gneis t aparan les dreier
re d'un arbre quan estava treballant
cio de Justicia (Salón de Fermín Ga- rer portar a ternte /a reforma:
El
al jardí del Conegi Bonanova.
lán) el dia seis de febrero próximo y
"EI primer obstacle amb que topa* Ahir a la nit ingressä a l'Hos- hora de las Goce, bajo las condiciones ran les ames és el quórum de la meiGasiel, a LA VANGUARDIA, trapitai Clinic J05e1) Valles Saison, de siguientes:
tat mes un dels diputats. Una reiorma be que és esteril i enervan! Per al país
53 anys, el qual presentava la fracPrimera: Que_ para tomar parte ca moderada podria aplegar aquest q"- de governar en les condicions actuals;
tura de la base del crani, ferida que la subasta deberán los licitadores depo- runt. Peró costa molt de creare que que és bus imnioral que tractin d'aveli causé a la carretera ue Sant Boa sitar previamente en la mesa del juz- l'aplegui una reforma capgiradora i nir-se per governar un eatelic i UIt madavant de la Colònia Güeil, un ci- gado o en el Establecimiento destinado destructiva citan la que exigeixen Gil l'a, un inonarquie de bona le i un reclita que l'atropella.
publica, un capitalista i si. aciaba:a
al efecto el diez por ciento del tipo Robles i els seus seguidors.
També ingressi a l'Hospital Clinic de valoración, cuyas consignaciones semarxista o cristid, un unitari i an auLa Ceda vol destruir Veeperit
Armand Soler Igual, amb ferides rán devueltas a sus respectivos duchos
autonomista i socialitzant de la tonomista. Remes aixi, tan dijeren!,
greus, que es produi en calme d'un acto seguido del remate, a excepción ae Constitució del 193f. "Religió. Patria — diu —, no poden unir-se de cap maarbre al camp del Polo.
las del mejor postor, que quedarán sub- i Prapietat - es el set lema. Una rail- nera per realli zar una política es uf:*
La Companyia del Nord ha de- sistentes como garantía de su obligación gió teocrática i externa: una patria da. En conseqiiér:cia dementa que o gonunciat el robatori d'uns 38o metres a en su caso como parte del precio del presó de pitries: una propietat expi o- zenit: les dretes, triomfadores en les
darreres drenen:. o que ts • cgi a una
:adora dels bornes.
d'alambre de coure de la línia tele- remate,
Podem suposar que Lerroux i els nava consulta electoral:
gräfica, comes entre Sant Andreu i
Segunda: Que na te admitirá postura
Monteada bifurcació.
alguna que no cubra la totalidad dei radicals, per por: radicals que siguin,
"En noviembre de 1933 ganaron paradoptaran a llur torn el lema cedista? lamentariamente las derechas. El Par* Els agents tié la brigada sani- tipo de subasta.
ja
Mepodrien
fer
—
i
que
el
més
Tot
tido Radical fui derrotado en parte.
Tercera: Que los autos y la certifitaria es personaren en una casa del
es mostrar-se disposats a Lo fue menos que los restantes particarrer de Francesc Giner i procedi- caaión del Registro a que se refiere !a ra massa —
Robles ha dos que pactaron e hicieron la revoregla cuarta del articulo 131 de la Ley una transacció. Pera Gil
ren a desallotjar-la de gallines.
que respecte als articles 26 i
lución de 193t. pero salió vencido y
La mestressa, en assabentar-se'n, Hipotecaria estarán de manifiesto en dit
del laicisme — no admet ni el dii- aminorado también de aquella prueba.
promogué un escandol i arriba a in- Secretaría, que se entenderá que toda els
lee, i que abans de dialogar sobre els Por lo tanto, con este Parlamento no
sultar els agents. El fet bu denun- licitador acepta como bastante la titoels ministres del seu par- puede governar el Partrdo Radical, lleladón y que las cargas o gravámenes dits ardides.
cias al Jutjat de guardia.
n'anirien. En aquestes condicions, vando a rastras, en forma imposiale, a
anteriores y los preferentes si los len- tit se
el quór u m per a la refor- unas derechas victoriosas que se rebiere al crédito del actor continuaran ¡cl'on sortirà
I suposant que sortis Muna banda sisten a semejante trato, pues ellas son
subsistentes entenaliendose que el nema - ma?
TRIBUNAL DE
¿quin
seria el resultat de la las verdaderas tractoras. Quien debe
taute los acepta y queda subrogado en o altra.
consulta electoral?"
gobernar son esas derechas, por cuenla responsabilidad de los mismos NIT1
EL LIBERAL
ta propia y con sus hombres y métodos
Davant del Tribunal de Cassació destinar-se a su extinción el precio dtrl
Se suma. sens duble Per no liaren en- propios. Y si a una parte — que sin
de Catalunya han estat presentats remate: y
les
al
divertimeni
de
duda la hay — del Partido Radical le
:
uns recursos, signats per trenta-dos
Cuarta: Que Ira gastos de subasta, drinaiat el ¡cc
conviene seguirlas y apoyarlas, que lo
ex-empleats de la Generalitat a l'an- P ag o de derechos a la Haciend a y de
i cr
El al grite: haga. La parte restante — que tamr. - s e. dei
deHe7e3e
tiga Comissaria General d'Ordre Púteii' ó" F maadr
de cuenta del re--másinhert dri
mes sembla interessar-li de reformar is bién existe — se irá hacia su verdablic, contra la disposició segons la matante.
it:f ej*Ó, del presiden ' de la " regid dero imán, que es una izquierda temna
qual foren declarats cessants.
Barcelon a . cuatro de enero de mil lis
plada. hacia ese limbo donde ahora esPer la nava banda, el fiscal en el novecientos treinticinco — El Secretadit Tribunal, ha contestat la petició rio Licdo., José M. Salvi.
"Era el jefe de la región autónoma, peran las almas desalojadas, semidesadels recurrents, alumnes de l'Escola
libremente elegido por el Parlamento lojadas o un cuarto desalojadas ya del
de Policia de la Generalitat, contra
catalán, y por el hecho de serlo, era lerrouxismo, de los señores alartinez
l a disposició de l'ex-conseller de Gotambién la representación constitucio- Barrio, Lara, Samper y Guerra del Rio.
PERFUMERIA "ROYAL"
vernació, senyor Dencas, d'expulsarLa imposible tentativa del señor Lenal del Estado.
oe
los de l'Escola esmentada, en el senEsta duplicacian de funciones le lle- recua habría sido completamente innetit que el Tribunal no és competent
vaba a la duplicidad en el desarrollo de cesaria si las derechas triunfantes en
per a entendre en aquest alar, ja que
VIDUA D'ARTUR PÉREZ
aaSiEsse. naviernbre de t 933 hubiesen entrada en
tióinni.praesztidaernilc bial.
ti n itdue hliacadaa lagesreg
l'Ordre públic ha deixat de pena- Oran assortIment er, Objectes de
seguida a servir Al régimen. La untes
nyer a la Generalitat, i depen. única- Perfumer l a. naolonals i eatran- lado. Si al Estadó, se querellaba contra justificación del año y pico de confumena de la Direcció General de Segers
él la recién. eme podía destituirle, pues- sionismo estéril que acaba de transguretat.
EIALMERON, 35 - Telefon 75028 to que de ella clima:faba el nombramien- currir desde entonces, era la necesidad de dar tiempo a la incorporación
BARCELONA
to...
den:lita-a de la C. E. D. A. a la República. Pero una vez realizada la operación, el coniusionismu basta y sobra..
PER A
111111111111.11111HillelliIIIIIIIIVIII1111111111111111111111111!111111111111011111IIIIIINIPIIIIIIMI1111011411191011e Venga el gobierno de los sencedores

AHI

joc brut

CASSACIO

GRACIA
LLIBRERIA
Astúries, 8 - Telèfon 81468
Es el dinas!' general de la po-

pular barriada gracienca
Igualment hi ha un extens assor—Decididament del segon, que és el
timent en capses de pintura,
del Dret anglis. Els resultats ací burico estat encara mis remarcables, llapis de color, compassos, macar a Anglaterra la codificació es va terial escolar, quaderns per a

Ileis parcials successives?

fe,» d'una manera espontania, i a Ca-

MODES MADELEINE

pintar, etc.
i sistemätica.
—alas sembla be que la majada d'e- 4444444.44444+04444444444
dat s'hagi establert a vint-i-un anys?
—Em sembla una disposició lógica:
CADIRES I TAULES
a oincident amb la n'ajarla d'edat merASSENYALAMENTS
cantil. suprimirá els destorbs que ANT1GA
aquesta duplicitat d'edats ocasinnava Lloguer de servels de taula
AVUI
Denles, si admetem que la unificació 1 café, per a Banquets, Lonas,
era necessäria. el Parlament català,
Festes Mejore, etc.
degut a no poder legislar en materia
Paaaelg del Dr. Robert, 120 1 laa AUDIENCIA TERRITORIAL
de dret mercantil, no tenia altre remei
Sala Primera. — Contenciós: Agusque rebaixar la majoria a la que de- (jum, Bnixarior Metro i Marina)
tí Vilarnau contra Ajuntament de
Te l éfon 44703
termina el Codi de Comerc. AquesBarcelona. — Contenciós: Josep Roig
ta qüestió és molt interessant sota
BARCELONA
Carbonell contra Ajuntament de Barcelona.
Sala Segona. — Menor quantia:
Comité Liquidador del Banc de Catalunya contra Fill de Josep Guardiola. — Divorci: Salvador Alcariz
contra Elvira Graella Fäbregues i
fiscal.

talunya t'S fa d'una manera volguda

CASA GAY

ROCA, S. A.

i274
Prelle redutta

Les eleccions municipals

AUDIENCIA PROVINCIAL

PASSEIG DE GRACIA, 6
Secció Primera. — Un oral per
Telifen 140211
estafa contra Jaume Moharia.
Secció Segona. — Un oral per expedició de moneda falsa contra Erantete Joan Josep.
Secció Tercera. — Dos orals per
furt contra Modus Asiendo i Isidre
e/ Aff
— Dos oral, per robatori conDARRERES NOVETATS EN
tra Ricard Desea i Ferran Segura. —
Divorci: Merla Lecha contra Joan iiii111111111111111111111111111111111111111ili11111111114111111111111111111111111111111111111111M11111111111M113§111111111 n 111,
Mihhs i fiscal.
Secció Quarta. — Tres orals per
mmen...../....1.•n•••••••••••n•••••••••••
estafa, furt i vagabunda, contra foa
qum Viladecans, Joan Gironea i altre, i Teresa JIminez, respectivament.
Divorci: Maria Casanoves Llaveres
Ill Icloletes t. 8. A.
contra Manuel Navarra Iban: AnuI de molt econti mIques
den Casal% Oliver contra Josepa
Catalun ya, 100-Arlbsu, 1 00
>0040400144440404.4444•000•444044444444•4204•44~0 Noto Martí.
n•••••n•nnn••n•n•n••••••nn•

OPTICA

BINOCLES 1 BAROMETRES

Corts, 636 4orcelona -Tel. 13613

parlamentarios, tal como lo quiso el sun'agio electoral. Y si, per cualquier
causa, ese gobierno no es viable, venga o la nueva consulta a la voluntat del
aueala.
Esto es lo claro. erre el lo lógico y
digno. Esto es el j uego limpio. Lo «mirarlo silo pitada alargar el Peligroso
periodo de las cosas turbias, igualmente catastrófico para todo el mundo.-

et

ita ir ei

EL DEBATE afirma que la /Vemecid municipal s'irn t osa i que cal fcr-la.
Fi113 comba: les declaracions del :m'yo:
a g ramar, seno.: el qua! les Coeis entonen, si calgues, uei ajoreiament de las
tn tiCiOnS:
O

Lo que hoy pedimos es que no st
l'asirme siquiera que lail elecciones municipales pueden sufrir un apta:mitatu mis. No. Elecciones en abril, sin mis
demora. Con ellas se aclarará mazan
el ambiente. y aunque se advierte ya,
des de este tr.ornento la maniobra de lo,
que no juegan Mis eue para ganar, y
cuando pierdes dicen que no vale, esa
no merece la pena, ni ha de preocupar
a l Gobierno un. solo minuto. Elecciones
como mande la lea, con todo el mundo
dentro de la ley, Con eso no sólo tendremos Ayuntamientos, tino que se

(tejará la situación."

DiSSabte, 5 de gener de 1935

Un nitre consell de La Inspeccid a
l'Audi è ncia
Guerra a Girona
-Ahir, el magistrat scnyor
Contra Libori Adroher Pu. Rubio va sotrir un atac.
qual, acusat d'incitació a Per aquest motiu la insla

rebel 116 militar
.

Sembla que bou absolt
Girona, 4. — Per leid ion. — Aquest
mati, a les 1120, sita vist en un saló
de l'edifici que ocupa la Junta de
Classificació i Revisio el Consell de
g .,,erra contra el paisà vei d'aquesta
ciutat Liban i Adroher Pesque', acusat
de: suposada instigació a la rebellia

militar.
El Tribunal era presidit gel tinent
ccronel senyor Lluis Busquets, i acs
-liasen de vocals ele senyors Caries
Atanasi Torres, capitans crardileria Josep Serrano, Caries Fina i
Angel Fernández Morejón, capitans
d infanteria Josep López Lara i Francesc Bergareche, suplents. Tarnhé hi
assisti el tinent del cos juridic militar
sen yor Jesús Martínez Lage. Actua
de fiscal el tinent senyor Albert Mestas, i de defensor el tinent d'artiller i a
aeriyor Raid Mellado.
De la relació dels fets es desprèn
que l'acusa t , senyor Libori Adroher
Pascual. estant detingut a la caserna
de! batalló de muntanya número 2,
erran dels fets revolucionaris del dia
d'octubre passat, el dia /9 d'octubre segiient, en companyia d'altres detínguts, es presentä al botiquí de la
caserna per tal de sofrir un reconeixement medie. En la conversa que
sostenia amb els seus companys. segons sembla, pronuncia unes paraules
condemnant que els soldats haguessin
fet loe contra els paisans que aquella
nit del 6 d'octubre ocuparen l'edifici
del Govern civil de Girona. Aquestes
paraules foren sentides pel soldat Jesús Sánchez Sánchez. que també s'esperava a la porta del botiquí per a
éstes reconegut pel metge, i les comunicà als seus superiors, els clual$
cursaren la denúncia corresponent que
ha originat el present Consell de guerra. Es llegeixen diverses declararions
de testinionis, entre elles les dels
soldats que custodiaven els detinguts
en aquell moment, els quals han manifestat que no havien parlat amb els

pecció estä ajornada
Ahir al mati no continuaren les seres tasques els magistrats inspectora
d'aquesta Audiencia, degut a hacer
sobrevingut un atac al magistrat senyor Rafel Rubio
Fou traslladat, amb les desudes precaucions, a l'Hotel on s'estatta.
Segons sembla, tan aviat can estigui bo continuará la inspecció comencada. El set, estas no és grata, j hont
creu que aviat estará guarit.
A la "Gaceta" que arriba ahir a
Barcelona es publica la concessió de
les dieses de cinquanta-cinc pessetes
diaries que havien estas sollicitades
pels senyors Rubio i López de Soro
amh motiu de la sera estada a Barcelona.

L'atracament
del carrer de Pallits
SEMBLA QUE ELS SEUS AUTORS SERAN DETINGUTS
AVIAT
La policia continua les recerques
per a descobrir els autors dels attacaments, particularment el que fou
comes al Centre de Cooperativa Industrial del carrer de Pallars. Han
estas efectuades certes diligencies, les
quals fa-an que la policia detingui els

seus autora.
Segons noticies, sembla que els uniformes dels que anaven vestits de
guardies eren nous, i les carrabines
i el corretjarn que usaven estaven en
hon estas. No fóra gens estrany que
fossin de reglament, ja que després
dels SUCCtS505 falten 40 arrnaments
a la Jefatura.
E, deia que ja se san qui és el
sastre que ha confeccionat els uniformes i adhuc se sap el preu que
en pagaren. En possessió d'aquestes
dades, aixi corn també d'alises molt
interessants, encara no estan detinguts en aquestes hores els autors de

presos.
l'atracament esmentat.
El defensor, senyor Rafe! Mellado,
S'ha comprovat que fosen tres els
Ira fet un brillant informe de defensa.
anaven de paisà, i que la quanHz posat de relleu la falta de pm-oses que
titat robada puja a 5.9 0 5 pessetes.
de l'acusació que pesa contra el senyor Libori Adroher i Pasqual. i ha
negat, per tant, la falta que se li atribueix. Ha acabat demanant l'absolu- )4444444+54.49444444445444
ció del seu defensat.
El fiscal. senyor Albert Mestas,
tinent del Cos Juridic Militar, eleva
a definitives les seres conclusions, en
les quals demana un any de presó
correccional amb abonament de la
presó preventiva que porta racusat.
Després d'unes breus preguntes del
defensor i del fiscal, havent aquests
recusat la presentació dels testimonis,
el Tribunal sima retiras a deliberar.
La causa ha quedas closa per a sentencia, la qual no sera pública fins
que la ratifiqui l'auditor. Ha durat

Sols

exactament vint-i-un rninuts.
Per les impressions rebudes sembla
nue la sentencia será absolutòria.—C.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

E
S

ESCOLA ANGLESA
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NETIFE1B1811, 10 - TEL. LI

Destitució de l'Aloe
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0114444+444444444444444.64e

Lee. mala
tiall
senyor. Martí Beber

D.de derrero feto

L'oler del centralice L'ato a de les °peade la Rifa
d'armes gil> ',te 1 taches.--LInhí i Valleaei Consell de guerra
AHIR ES PRESENTAREN MOLAltitadein

contra un paisä

Per tal de descobrir la personalitat de la dona cone
El senyor Barrera no ha Fou condemnat a un any guda amb el sobrenom de
«Flor de Lis»
estat operat encara :: El i sis mesos de presó major
El Jutjat degi cebé un exhort del
benyor Lluhi ha d'ésser Ahir al matí fou jutjat davant el
Jutjat especial de Madrid que entén
de guerra preeidit pe l tinent
traslladat en una clínica i Consell
en el sumari pel contraban d'arme*,
coronel de cavalleria senyor Artur
el senyor Aiguader millora González Fraile el palié Vicenç Na- pesqué es tabes declaració a diversos ;Tina de Barcelona referent a la
El senyor Barrera no ha estAt o peras encara. El senyor Lluhi ha d'ases
traslladat a una d'ola, l senyor Alguader millaca
Tal com heut dit, encara no ha estas
operatt de l'h è rnia que pateta l'ex-conselles de Treball del Govern de la Generalitat de Catalunya senyor Marti
Barreta, degut a sté pateix bronquitis
Mentrestant esta sotmis a trusa~ir preventiu a la clínica Fargues. Bon
pum estigui curat de l'afecció bronquial
Que pateix, será operat.

varro Valiente, aculas de tinença
licita d'armes.

La guardia civil efectui un escor.
col l al domicili de Llorenç Nonen Sets,
i trobà a l'habitació que aquest tenia
rellogada al processat una pistola i un
rifle. Aquella amb una bala a la recambra.
El processat tracta de justificar.se
dient que lee armes esmentedes les
hacia trobades als voltants de casa
sera i que pensava lliurar - les a les
amoritats.
El fiscal, senyor Corbella, qualificä
Quant al senyor Joan Liuhi i Valles- els fets com a constitutius d'un delicca, hoin creu que sera trasliadat molt te de tinença ¡Ilícita d'armes, i solaviat del vaixell "Uruguay" a una clí- licitä que s'imposés al processat la
pena d'un any i sis meso, de presó
nica, per tal cresser tumbé operat.
Les cäpies de les radiografíes que II majos.
La defensa, encomanada al tinent
han estas fetes, han estat transeses
Tribunal de Garantice. Hm, espera que de carrablhers senyor Jesús Corbin
el dit Tribunal donara aviat l'ordre de Ondaza, consideré els fett com a no
provats, i demanà l'absolueió.
trasllat.
El Tribunal, segons semilla, conEl senyor Jautne Aiguader, per la
sera banda, continua millorant, i sera- demn a el procemat a la pena sol-licibla que craci a uns quants dies podrá tada pel fiscal.
Actuä de vocal ponent el tinent
sortir de la clinica del doctor Caraauditor senyor Alfred Aguilera Garchan.
cia.

personalitat de la detinguda a Madrid coneguda per "Flor de Lis".
Colín es recordara, aquesta dona fou
detin guda per estar complicada en
aquest assumpte. Sembla que les leves relacions principals són a Barcelona i que havia ofert a la Generalitat la compra d'unes armes.
Els testimonis que han declarat
han manifestat que tingueren amb
ella una relació superficial i que ignoraren la nasse de negocis als quals
aquella dona es dedicava.

Les festes de Primavera
Desitjant la Societat d'Atraecid de Forastera que el pro-

grama de les Festes de Primavera de Barcelona, que està
confeccionant i farà circular
profusament per tot Espanya i
l'estranger, resulti tan complert
com sigui possible, abans de donar-lo a la impremta, prega a
les corporacions, societats i enWats de tota mena que es proineldent
Arreo d'un
e44444.444.44444444+44444444 posin celebrar algun acta o festa
cultural de carácter públic o de
ocorregut a l'Audiència
convit, durant els mesos d'abril,
rosig i juny propers, se serveixin
PREUS
passar-n'hi nota abans del dia 10
del corrent, per tal d'incloure's
Cridat pels magistrats del Tribunal
REOUITS
en el lloc corresponent de VesSuprem, senyors Rubio i López, encarmentat programa.
regats d'informar sobre l'Audiencia,
presta declaraciä el lletrat senyor Vda.
La Junta Directiva de la berodona.
nemerita Societat espera veure's
El dit advocat fou preguntas sobre
atesa en benefici del bon nona de
incident ocorregut en el curs d'un
Barcelona, la bellaca i ciutadajudici. en el qual defensa un processat
nia de la qual deixa agradosafulls
clandestins.
de
per repartirnent
ment impressionats els turistes
que la visiten.
Segons sembla, les pregunta es referiren a les paraules que hom diu que
pronuncia, menyspreant els magistrata
un policia de la Generalitat que hi va
Comerç, 2
Als que tenen armes
compareixer en qualitat de testimoni.
Sembla que el senyor Vila-rodona
(1116
manifesti que l'incident no Va tenir imEls tocs del Tir Nacional que
portancia, per bé que el policía es .114.044.44441r linguin armes amb guies d'aqueixà que els testimonis proposats per
questa Representació, cal que
la defensa declararen en fals, en terpassin urgentmeut per les oficimes violents, que obligaren el president
nes, carrer d'Escudellers, 5,
a fer-lo retirar de la Sala. Llavors fou
quan digné alguncs paraules de queixa
principal, per tal de rebre
contra els magistrats. El senyor Vilatruccions sobre el particular.
rodona afegf que les paraules que el f
sentí no form ofensivcs per a ningú.
"No temeu, car us porto novas
Al carrer de Sants, cantonada al
de Cros, d'un taxi que baria llogat d'un gran golg, que ho sera per
poc abans es llanca, mentre el vehi- a tot el poble."
ele estava en marxa, l'artista de va(Ev. Sant Lluc II - fe)
netats Zoila Violeta Rodriguez, de 28
Llegiu a la BIBLIA l'autentica
anys, cubana. Segons sembla, haría
sofert contrarietats amoroses amb un i primitiva història de Nadal.
jove que la venia seguint en un altre Artistic estoig amb els quatre
auto, i el qual, en adonar - se del fet, Evangelis i els Fets dels Apòsaeudi al seu auxili, no sense abans tols. Preu: 50 centims (en caspreguntar pel portamonedes de la tenis i en catalä). Tramase conAhir al rnigdia el senyor Carreres lesionada, a la qual acompanyà al dis- tra 65 cèntims en timbres de
Gorreus.
Pone va manifestar ais periodistes que pensari del districte.
Fa alguno dies que la mateixa dona
la multa que havia estat imposada a
es halla as:lb una altra artista, i CASA DE LA BIBLIA
LA PUBLICITAT era de mil pessembla que pel mateix motiu que el
de les Corta Catalanes, 552
sg tes. Afegi que ja baria estat agrofou la causa de l'intent de sin- Ca

Sestal

N'ab

Un artista de varietés
intenta suicidar-se

LA PUBLICITAT fou
multada amb mil
pessetes

que

rada pel general de la divisió.

cidi d'ahir.

MARCEL VILA
CORTS, 670
Telitton 34046
.11 ti Mutes
per a
aparador:,

Desitja ala Selle
cliente. i 111111e$
un felie i pròsper any 1935
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de política

TES PERSONES A L'ADMINIS.
TRACIO DE MARIA ILLA A
COBRAR PARTICIPACIONS DE
EL MANIFEST DE LA U. S.
LA RIFA QUE RESULTAREN
Cretem saber que el man ifest mie
e PALEES
publica/ darreromelet la C/46 Socialista
Ahir es presentaren a l'Administra. de Catalunya, del 0.31 014 hem ocupa,
ció de Loteries de Maria Illa una en aquesta ~reiste greda, na respon, ni
colla de persones, les quals portaver. de bon tros, a/ criteri de /a majoria
talons amb la participació aura. dues dels elemosse principal: del porté!. Per
i cinc pessetes del número 16.949, del exemple, el senyor Serra i Moral no ha
sorteig de primer d'any, per tal de Ileoit er.cara, a hores d'ara, l'important
cobrar el que els corresponguis, car document, pera conei.redor, per refere n
del 3.' 14 contingut, no s'amaga Pas-cies,
havia sortit premias amb t.soo paseesa trocee'.
de dir que no
tes el dit bitllet.
Aquest ras dels soeialirtes ansb el ‚ea
La lotera, que no sabia res d'això,
denuncié el fet a la policia. Els manif e st es un epitodi mes de la desagents de la brigada de serveis es- orientacid que existeir al si ¿'alguna
pecials esbrinaren que en lloc de Ma- Partits, produida per les cendal: (intime
nuel Martinen, que era el que figu- tatscies.
Després del 6 d'octubre, &gime raed.
rara corn a expenedor i que deia a
mis que el bitllet era de la casa Ma- tIs i sub-comitès, formats de vegete
fia Illa, ei veritable venedor era Se- per una sola persono, Fan pres atar* se.
veriä Ayuso Tavernero, domiciliat al lemnfssitns que no temen altra aislarálas que ta segell de coats4 oks pro.
catres Nou de la Rambla, 45.
Es procedí a la detenció d'aquest videne ialment es trabar» al calcio de le
individu. Malgrat de trobar a casa !aula on fou presa la insPortane
Cal esperar que un prbrins retorn g
sera diversos paquets d'impresos, nega que fos en. Per fi, després d'ha- la normalitat acobi aerib sor" agredí mal
ver - se demostrat que el dia 24 de enteros.
desembre retiri d'una impremta de DE LES MA.V1PESTACIONS
la Riera Baixa moco talonaris de
DEL SENYOR ANGUERA
participacions, digné que, efectiva- DE SOJO
ment, els tenia, i que n'havia expes
"Sense cap afasty de Polinilta, of de
uns tres mil cinc-cents, amb un total
d'unes sis mil pessetes, pese) que l'ex- discussid d'actituds adoptadas ~oree
pendedor per compte del qual ell tre- ‚nene, ens interesso de 3Or g ir al par d'o.
ballava era un subjecte anomenat el nes declarados' atribuides al :royo. A*
"Mafia", el parador del q ual igs0- gueto de Sojo, que allueleixen directo.
ment a la seno interreneict o "Unid D*
nava.
El detingut, que té antecedonts Per mocraticu de Catolunya", i que no meahaver estat detingut per fas sem- ponen a la realito deis PUL
Aquest agrupoment politic no de* Is
blants, fou posat a disposició de l'ensera naixenca a eop gestió, ué isisinam
sorites judicial.
cid del senyor Anguera, el oda; so co.
neixer la 'rae Declaració de Principie
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 al mateix iemps que la 11$6:1 01. pare 44
psíblic, quan tan inserir-la as periddia
d'aquesta ciutat.
(gAP RIN ET
Les seves relacions amb Unid Den*
cr3fica de Catalisnya i antb almas: ¡Me
seus Acortes dirigents, daten de malte
Los després de la sema fundan:4, que
ja s'havien adherit a ella diuresis ter.
sones alludides pel senyor ~vera, fas
quals resten en perfecta comimieS de priou
cipis i afectes amb U. D. de C.. prive.
Deliciós licor per a famflies cipis que són els mateixos que Permehe.
Demaneu-lo al vostre adroguer ren d'estructurar-la i oferir-la al semi
Si no el té, el trobareu a les de Catalttnya. No hi ha hagut daciocases: Niceng Ferrer, Torrede- ciqns , ja que els qué len verg a inifftiare
flor. Fortuny, Santacana, Simó, les ahn hagut de sentir del seu dos ter
"El Siglo", Establiments Dalmau a fer-les viables.
Fidel als seta principis, Unid DonoOliveres, Vidal i Ribes 1 d'altres
cratica de Catalunya resta d'acord eme
majoristes
la seva trajectória catalanista, que en
moments determinats no compartir i es11111111313111111111111111111111111111111111111111M111111111 Per011,11I amb el seu suPort
MinisIre de Trebell, &mi ho havia fet abens
AQUEST NUMERO HA del 14 d'abril i ¿exprés d'egwesta dato.
fins molt avancat Pony 1932, amb el roPASSAT PER LA CENSURA tolanimse denweratic i liberal d'"Aeeid
Cata lana". que va portar-lo a la finita
política, fent possible la seta clesignació
Per al carrec de President de rÁudiencia

a.

7 R E I S
IMPERMEABLES

1

de Barcelona pelma Iteres després del
moviment acabdillat pe! senyor Maca,
i per tal d'assolir el que era aspirador del
tensor Amanera en aquel( rompe: roe
Justicia Catalana. - Barcelona, 3 de Ø.
t'es del 1935."

"

zi

I CAPETES
PER A NENS

LA SITUACIO DEL

Ehl bnu
F
r2r Basasim
oretismeln8t

i,ij

s. en C.

BARCELONA

444444444044444444444444.114.4444444

Guarimeat radical de
Reuma, Gota, Lumbago, Artritisme,
Diätesi úrica, Neuràlgies i tota cia3se
de dolors nerviosos.
Modern tractament que aceenseg uelx en poo temps, sena, perJudloar gene l'organlame, dIssoldre ripldament l'àcid Cirio, ellmlnant-lo per l'orna, tornant la salut al malalt en una normal eireulaoló, netola I puresa de la sang

PREU: Ptas. 5665
(Timbre inclòs)

a—ra

Aig l e,

A les nombroses persones que ens han afavorit arnb llur certificat de gua.9 • runent aprofitem l'extensa difusió d'aquest periòdic per a tertimoniar-los a
tots ella el nostre sincer agraïment per Dur atendí>.
De venda als Centres d'Especifics, Farmäcies i a la
Caos Segalä, Rambla de Sant Josep, 14; Pujol 1 Cullell,
Pelayo, 56; Farmàcia Dr. Ferrer, Ronda de Sant Pere, 2,
1 Farmàcia Marqués, Via Laietana, 40

SE.VYOR

PORTELA

Pacareu i Seria .;1

Olot, 4. — Tot i que els tumors de
destitució de l'Ajuntament havien tinrut una consistencia que haría fet apamixer la crisi corn a imminent, aquests
darrers dies la cosa semblava ja esvai-

da. A danesa hora, pesó, el capita de
la guardia civil, en compliment d'ordres
superiers, ha procedit a la seva destitució, i ha nomenat alcalde gestor
minie el senyor Rafael Aran i ClaveBuera. Han estat cridats a consulta a
la Casa de la Ciutat els senyo:s Francesa Aubert, Narcis i Candi ArUllí,
Rafe, Hostench, Miguel Closes, Jan
Plana, Antoni Martina, Ramon Barroca, Ramon Bretxa i l'alcalde elegit.
Els consellers destituits han volgut
fe constar a seca protesta, la qual no
ha estat admesa. Aquesta protesta et
ic,earnenta en el fet que es consideren
atropellats després d'haver obras amb
tot el zel i'sempre d'acord amb les disposicions emanades de Madrid. Ls. inlignació que hom nota en alguna rontellers, i davant les llargues i acalorades discussions que s'han tingut en la
seunió celebrada per a seguir tot el teamis fan suposar que es resistiran a slglar lacia destitució, el no pot caes
-anui
la seva protesta.
Continua creient-se que la destitució
oheeix a determinades gestions, per tal
d'impedir l'aplicació de l'impost del deu
Per cent sobre els solars edificats i
sense edificar, te e seu valor en venda.
Altrament, no es veu cap rió política
que justifiqui aquest canvi.

_

il!!

Encara no ha sortit a la 'Gacela" al
decret nomenant el sesear Portales gevertiador general de Cataltuisa. Els
menys maliciosos relacionen aquest fet
amb l'enorme oposició que la Cede fa
a /a persona del acepar Portales Valladares, oposició que encara ha aus.
fat mis virulència despris d'hamen ata
anunciada oficialment la stva designació
per a l'alt celeste.
Fa alguno dies que corros inSiSitial
TWONOrS sagas: els grals ei mimar Por.
tela hauria declinat l'honor déme. el
Primer governador general de Cande.

nse
.4hir el: periedirks en parraren ami
el senyor Carreres Ponc:
No n'hazda sentit a dir res — co..
.
testa aquest Crec que la noticia »O
ti cap fonament.
A darrera hora se'ns assegura que lea
diferincies entre radicals i cedieses, a
propasit del senyor Rortefa, han esta! ors.
ranjades, a base de mtitues concessiou.
Per gane, el nomenament del governador
general a favor del senyor Portela quedaria fem.
LA CESTIO MUNICIPAL
DEL TINENT CORONEL
MARTINEZ HERRERA

elierri de la tul publica una extensa
informació sobre aquest tema. Es ¿'apesto informació que trajes.: els st.
güero, fretnents:
.4 la pregunto de si estera gaita timpe
a Y.41caldia, res/on:
"—.Va ho se. Suposo que ja ese que.
den molt Poes dies, Po/or gratre. pi!.
ser. sis, pOIStr esilIl dephs del pla general de normalitsaeid politice de la reJo scle art ergre3 m'ho tun c ía nur; q 1604 nao sncnin, cm- asuré."
I mis atea. perteer de les primeres ordres donades pel finen! coronel:
"Es dispeed que iota la documentada
administrativa (os redactada en (m'ella,
Perqud ¡'Alcalde no mitin el alela."

11111M111111311K
Essència

«POWER'Se

Antidenotant, anticorrosiu i attitéiaic.
Impedeia l'eleracló de la temperstura.
Conserva els motor, d'explosid 1 ele
(infla folia I suavitat Incomparables.
Eeonomitea so % de mollea.
agent sutelusiu: Pare da Tersa Alaina
%/llénela,
:ro. Tel. 81858- Barcelona
.4444+114461144~4144144
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tletresi lesArts
Avantguarda i avantguardistes:
el número de Nadal de
"D'ací i d'olla"
per J.
Més d'una vegada he hagut de deiensar-me del dictas davantguardista.
Zn unes notes aparegudes a la "Revista de Poesia", en 1925, vaig insistir
sobre Vequivoc d'aquest qualificatiu.
Peris sé les dificultats que hi ha a fixar
al valor dels mots: heu disser, tant
si us plau com si no, "avantguardistes",
-futuristes", "cubistes", "dadaistes" o
:i surrealistes". Intentaren, j ho he fet
yerses vegades, aclarir el signiiicat de
sadascona d'aquests noms o de cadassama de les escotes que assenyalem:
;;eina inútil. Per poc que cregueu ea
el deure d'objectivitat "simpática" davant els fenòmens estetics que es proqueixen mesure fern la viu-viu terrenal, ja sou sospitós, bi no sou anacrònic--que és el refugi dels romántica,
rr,algrat ells mateixos. sou "futurista",
nosern per cas. Encara que us hágM
decantas favorablement pel cubisme,
que no és pas el mateix, o que us
interessi l'experiència del superrealisme.
Això té una punta de gracia en els
oalete_s, manyans i altres artiiexs de la
construcció. Una casa, posem per vis,
de J. L Sen, és "cubista" per al mestre
d'obres, per a la portera, per a mant hokater ignar i per als críeles d'art dels magazines sud-americans. També és "cubista" una casa d'En Gaudí, qualsevol
d'aquestes estúpides botigues dites "modernes" que el mal gust, successor
modernisme, perpetua a Barcelona , i ho
Eón els mis gentils bibelots de factura
clässica i de procedencia nòrdica. Aquesta punta de gracia es perd <pian el
primari és crític d'art. Tanmateix els
Critics d'art que han confós el cubisme
amb el dadaisme, el futurisme amb el
neo-plasticisme o el surrealisme amb
el vitalisme mis franc i pur, són forta
legió.
arre nosaltres ádhuc l'esforç per a
escriure correctament i ciar és expressió de "surrealisme". Per Poc
us
esforceu a fer literatura extra-literaria,
aix6 és, a alliberar la literatura de "literatura", ja sou sospitós. El romantic,
això és, el que viu de les deixes dcl
passat i passa, sense adonar-sen, les
nits en blanc sota el clar de la l'una
al peu d'unes nobles ruines, en nom
del classicisme i filos j tot del real sine,
us acusa d'avantguardista, de iuturista,
de surrealista tivat i convençut. Tant,
que si voten convencer-lo del seu error,
ni us escoltará. Ni vol creure en la vostra sinceritat. Ni en la vostra prisma
lleialtat Tenen, per dir-ho aixi, molsa
als ulls i a les orelles.

que

V. FOIX

rigides de les disciplines. L'artista moo plästic, ho ha revisas tat,
(era, li
inc
el Passat i el Futur, (L'home misia
d'avui, per la lectura, el cinema i la
radio, es troba en el mateix estat d'esperit. L'afectat riel cisterna i per la radio exhaureix. de jove, les premies possibilitats. Es, a la vegada, romintic
i positivista, idealista i escèptic, patriota
i internacionalista, etc. Viu en pocs
anys la vida de molts. En un quinquenni, en música, en art, en literatura, en
filosofia revisa tot el revisable i resta,
a darrera hora, nu. L'artista de 19151930 ha precedit l'escèptic d'avui. TOtes les seves temptatives plástiques o
liriques han estat per a alliberar-se
d'aquest escepticisme que II obria la
terra als peus cono un abis. Pece, sisó
és llarg d'explicar.)
Agraom l'esforç dels editors del
mero de Nadal de D'Aci i d'.411à. Per als
qui encara no l'hagin vist anunciem-las
que hom hi parla del Fauvisme, del Futurisme, del Neo-Plasticisme, del Constructivisme, del Dadaisme i del Surrealisme ando competencia i amb
reproduccions que són un goig per a
l'amador de la bona tipografia.
Anunciem-los, de passada, que hi ha
noclrides reproduccions de l'obra dartistes catalans tan vilipendiats com
Miró, Dalí i Carbonell. D'artistes afins
a Catalunya com Picasso i Ferran.
D'artistes estrangers com Matisse, Jerain, Braque, Lipchutz, Gris, Severini,
Ozenfant, Mondrian, Leger, Brancusi.
Lurvat, Duchamp, Arp, G:acometti,
Ernst, Chirico, Man Ray i altres grans
pecadors.
Que sis grans tricromies de Picasso,
Braque, Gris, Léger i Kansdinski ornen meravellosament el text i, fora text,
tot un Miró.
Responsables, de gran responsabilitat, firmen els anheles l'arquitecte Sert,
els crines Zervos, Cassanyes i Gasch,
sotasignant i ¡dime Carles Soldevs'a.
Amics o adversario de l'art del segle XX han de reconèixer l'esforç admirable deis editors i ordenadors d'aqucst
número d'hivern de D'Ací i d'Ala Per
tal que llur admiració, práctica, els
serveixi d'estilo-sul per a nous bells números que honorin un art tan caigut
com semblava el de la impremta.

LLEGIU demà, en aquesta
secció:
"RECERCA D'UNA NOVA
CATALUNYA"

per Fermi Vergas
La lectura i "visió" del número de
UN LLIBRE CADA DIA
Nadal que acaba de publicar, amb luxe
per Ramon Esquerra
inacostumat, el magazine trimestral
Bibliografía
D'Ad i d'Ana, renova tantes de discussions perdudes! Aquest bell extraordinari permet revisar, una altra segada, punta ele partida avui dia abandonats i doctrines cstetiques
sem
1 que es perpe--blavendsmort
tuen. Amb as anys dirieu que l'Espe- "Comes de ¡'Avio", per Carme Kan',
rit ha intentas d'exhaurir-se ell mateix
amb illustraeirms dr M. i C. Ciriei
a través de mil arriscades temptatives
(Barcelona, 1 935). - "Les aventures
litigues i plástiques. Fugia de la nosd'En Pinot.ro". de C. Collodi, traductalgia del passat per a abandonar-se a
rió de 31'aria Santdiumengr, amb
la nostalgia del futur o, absurdainent,
de coa illustracions de Vintals (Edia la nostalgia d'El-Que-No-Pot-Esser.
torial loventid, Barcelona, 1935). Simultiniament, s'afirmava astil) les mis
"La lila del Tresor", per R. L. Ste-

que

Un Ilihre cada dia
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Confiteria Pastisseria

tensen, trad de loan Anís (Segona
edició, 1935. Ed, Jorensia. Barcelona).
No hauriem de dir "un !libre" sine.
"molts llibres" cada dia. Per cert que
avui ens toca parlar de tres que hem
rebut de cop, tots tres destinats als infants. No hem rebut tots els (libres catalans publicats enguany destinats als inf ants , i a fe que ens ho mereixem, puix
que si algun diari s'ocupa de llibres amb
insistencia is LA PUBLICITAT. Perä
hem rebut eis millors: els editats Per
l' Editorial Joventut i el de Na Carme
Karr. D'entre tots destaquem — (de
Bibi, l'extraordinaria novella traduida
insuperablement per Mariä \fanent, en
parlaren, amb més extensió) — : Comes
dc ¡'Avio, de la venerable escriptora Na
arme KaKrr, i les traduccions de Coilodi. Les aventures d'En Pinot.ro, i Stevenson. La Illa del Tresor,
Carme Karr ha posat tota la dolcesa
d'una dama experimentada en les seves
narracions própies o adoptades. Els quatre poemets en prosa que encapçalen el
Ilihre, joiosos i frescos, donen el to a
les ;iteres narracions. Tant els contes
de bestioles com les belles rondalles russa finesa, noruega, alemanys i nordamericana que cis segueixen són mimes
— ho diem com a elogi contes per a
infants. D'una gran simpatia i, sohretot.
dolcesa. Els dns contes de Nadal que
donen el voltorn concentren el temperament sensiblement poetic de l'autora. Ha
estat un encert triar per a illustrar el
Ilibre les germanes Cirici-Pellicer. No
ens plan del tot, en canvi, l'orientació
tipográfica.
Les aventures d'En Pitorro havien
arrihat a mano dels nens catalans a través
d'unes desagradables traduccions canteVanes E5 <lar que part de culpa la tenen
els pares que ignoren que Ilur deure
elemental és nferir als infants llibres
ben escrits i ben editats i escrits en catara. El Pium.ra catalá es una bona reslització: en estil — aplaudim Maria
Santdiumenge, traductora —: en illustracions — són de Vinyals i en presentació editorial. L'Editorial Jnventut ha
fet un bon servei al llihre d'infants en
català amis el seu Pitorra.
EI públic Ii ho agraeix. Vegeu: ha
hagut de fer una segona eitició de l'admirable Illa del Tresor, de Stevenson,
que va publicar l'any 1926 en una bona
traducció del poeta Joan Arús. No cal
pas que en parlem: qui no l'ha Ilegida ?
Si algú, distret no ho ha fet, recordi's
de la diada...
RAMON M. GIRALD

de Sant Jordi"

(Colleceió "Els Nostrrs Pones")

Miguel Brilles

Provença, 22
Telefon 24448

Diada deis Reis
Gran assortiment de Tortas amb sorpresa

Coixiriéts de Boles S R O
Casanellas
Cortadellas
50
Telefon 34667

Casanova,

[sems".
Fife An "Parsidtt d'amor", in la qual
coPiló mucha: bulas casaciones antiguos,
assY dest os que yo dise, como de otros.
Mossèn Febrer fieo obras notables e algunos afirman haya traydo el Darte de
lengua florentina en cataldn, non menguado punto en la orden de metrificar e
consonar. Mossèn Ansias M'aras, el gual
aun vive, es grand trovados, e borne de
as»: elevado espíritu.
El mateix Marqués de Santillana té
una obrera de vint-i-quatre estrofes Coronación de Mossèn Jordi, on el nostre

poeta es posas al costat d'Homer, Virgili
i Luca. Jordi de Sant Jordi hi és descrit sial:
E ti mas un ea-tullera,
que delante ellos eslava,
e muy manso raeonara
e con valga falo guter::
mas por fabril, verdadero
re roan non la diría,
magüer que me pareada
en la loqiiela ex-trampero. (XIII)

en

aquestes testes que demanen un regal
no oblideu que:
ä

3.

ROCA JOIER

PASSEIG DE GRACIA, 18

PRESENTA
J

OIERIA:

Els tres autors antics parlen a favor
del poeta catalä d'aquesta manera:
—Dcesa, los illustrados
tale,,tissimos perlas,
vislas las obras perfelas
e mi'c so!fles tractados,
por Mossèn larde acabados,
suplican a tu persona
que resciba la corona
de los discretos letrados. (XX).

Al segle XVI alguns filälegs valencians Mancaren la idea que Jordi de Sant
Jordi bat-la eiscut en temp5 de Jaume 1,
per la (mal COSa Petrarca (t304-tr 4) esdevenia imitador del nostre poeta, cosa
que és precisament a l'inrevés. Fent ressi a aquesta idea. Argote de Molina es.
crin al seu Discurso sobre la faena cas-

'e no he pau e no tenr qui em guerreig...
vol sobre el cel e no em movi de terra...
e no estrelle res, e 101 lo món abrac...
oi he de mi e tell a altre gran bé—
sinó amor, dones ae6 ¿que serdr (1)

"Esperanca res no dóna
a ma pena comportar,
l'hora que rinc a pensar
qui ofèn nunca perdona.
Lo ofes afranqueir la cara
et perdona quis que sia.
qui ofèn trostemps dins "Gura
que no ho faca per falsia."
Aojad,'< DA( ine conforta
si no en euit desesperar
l'hora que vine a pensar,
qui of en nunca Perdona."

Al costat de la joia de gran
preu, el joiell discret de gran to
i d'execució impecable.
•

RELLOTGERIA:

e

Les -näqu-*---ies (le rri-:-s
i els models inimitables de
Patek, Longines, Cyma, Zenith,
Vulcain, Movado. Liema, Haas
Neveux, etc.

ARGENTERIA:

O
Ultra les creacions pròpies, les
darreres troballes de l'orfebreria
nacional i estrangera, on el gust
més depurat s'alia amb l'execució més perfecta.

tellana ( 1 575): Mossen Jordi, camillero
cortesano del rey dan layme que ganó a
Valinicia, y se halló con él en el Passage
de Ultramar, ario de mil y dozienlas
cm:quema, poco mas, a quién no solamente imitó el Petrarcha en muchas cosas, pero aun se hallan algunos ~Ir
honrados hurtos entre SUS obras, COMO
dice Per Antón Reuther valenciano, en
el prólogo de la Chrónica que hizo de
Er ('aria, Dise Hoss(ln Jordi:

Roca, el joier de moda,
«un regal de
es un regal amb personalitat inconfusible)

Di» Pettarcha:

ri EL CORREU D'AVUI

Al Cancionero General d'Hernando del
Castillo consta una caneó, atribuida a
"Mossen Jordi", i glossada per Crespi
de Valldaura. No és gaire versetnblant
que sigui obra del nostre poeta; en tot
cas esta molt corrompuda; vegeu-la:

•

tert4ling

"Tota jotas aprenc e data:g ene en-

Acaba de sortir el fascicle primer d'aquesta interessantissima j UPOrtiold collecció. Heus Luí un fragment del próleg:
Per les penes similituds que trobem en
l'obra de Jordi de Sant Jordi amb la
d'Atrziás March robra unisortant", sobretot la tornada) i amb la d'Andreu
Febrer talamos versos semblants) no podem cscatir, per ara , essent els tres poetes gairebé contemporanis, qui exerci influencia sobre qui.
De seguida lui ha, entre els poetes ca- e; poeta catalá en llengua castellan a Fede la invasió sarraina al nostre país,
talans, imitadors de Jordi de Sant Jordi. lix Ros ha donat una bella versió espade la dominació carotingia, dels minis
Martí Garcia té un poema que comença nyola de qtratre poemes de Jordi de Sant
de la Reconquesta i del govern dele
"Per gran desir, dona, que em ye de Jordi.
constes
de Barcelona des de Guifré 1
MARTI DE RIQUER
vós" tot ell ressonant del nostre poeta.
a Ramon Berenguer II.
Un poema que comença "Retorn, retos n,
,Viurt darrer veo, no es ¡roba
* Tinguen prcscnt que els 'Manes
nostra bona amistar"; atribuir pei can- als11°pósito
ni a caP
Poema de sueno
çoner de París a Joan Rois de Corella. de 01111 Jordi. 1 l'equIvalenl de Petraria us agrairan tosa la vida que els donen
1-5 :amor 1,011
periany at SME' I CIA escrits en catalá els ! libres d'oirena de
i pel de Saragossa a Lluís de Requesens, del poeta llalla. Pul s e, et /rama d'una
conté integres la darrera estrofa i la sasmposiein perdsida d el cá tala que Iml. Reis.
tala aques1 tonet.
tornada de la Crida a les dones. Erance< Ferrer, a Lo Conhort, entre l'estol
de poetes que patiren d'amor fa sortir
Jordi de Sant Jordi, i en retreu la P
Lo Canviador. Pere Tor--merastofd
roella. al seu poema conectits que cnmen* (omites de ¡'Avio titula la veneea "Tan mon soler s'es dat a amors",
rable escriptora catalana Carne Karr
cita una cobla Pere Cardinal i l'ael seu ilibre per a infants "Contes de
A L'ACADEMIA D'HIGIENE
tribueix a Jordi de Sant Jordi: Es aixi:
'Avia", que acaben de sortir.
DE CATALUNYA
"James guasan 3 tant en re
* E/ vo/ u m 48 de "LI., Nostres
L'Academia d'Higiene de Catalunya
(_làssics" ("Novelletes exemplars"). —
com quan perdí ma aimia,
Aquest nou volum de la collecció sic celebra sessió cientiiica, sota la precae perdent Iris guasanyi me
clässies catalans, que publica l 'Editorial sidencia del doctor Agell, actuant de
cni es perdut harta
Petit guasany fa qui ¡red se,
Barcino, conté els cinc textos següents: secretar, el doctor Nebot. Hi assi›ti
senyors acadèmics doctors-rencis
mas qui perd ro don don li re
La filfa del rei d'llongria, La filfa de
eu crea guasany
sia:
que eu m'era donat per ma fe
a tal qui m'ausicia,
no só ra,', per què."

• SA le JORDI
«RE (STRA9N

músico mellen», e fico en tre egral. una
Canción de opPósitos que comienca:

* Parlar en catalci als inlants. —
"Pace non trovo, e non ko da fas 1-avia arribat lamentablem . :nt deformat
(guerra— en edicions i traduccions de mal gust. Heus ací la major glòria per a un pae rolo sopra's ciclo, e merejo in ferro; Correspon també a Josep Vinyals — rt catalä. Si els parles, però, en catae mulla »ring° e tuno el mondo abbrae- un ilustrador cumple' —, una bona part lä els heu de donar a Regir 'libres en
(cío— un la perfecta edició cauta ti d'aquesta català. Els millors Ilibres per a infants
ed ho in odio me :temo, cd amo cdtrui.•• obra.
els trobareu en la nostra !lengua.
s'amor non 1, che diolque è que! ch'i
* Adlan anuncia per al dia 9 d'a* Mis :libres d'estrenes: UrbaMtnt
[senior
etiqueta. — "Myself" (Carles Solde- quest mes l'exposicio de pintares de
l'artista
russa V alia Sokolova. Aquesta
Els critics del segle XIX restabliren vila) és autor de dos breus i graciosos
exposició, que finará un interés extrala vera personalitat de Jordi de Sant manuals sobre urbanitat i etiqueta:
Jordi, i, naturalment, confirmaren que Chante ben educat i La dona b en edu- ordinari, se celebrará a la Sala d'Excada, Figuren en el catáleg de la "Col- posicions de la Joieria Roca (Passeig
bit ell qui imità Petrarca.
Modernament, gräcies a l ' exceHent edi. lecció Popular Barcino" (números 7 de Gràcia, número 18). Es tracta d'un
nou valor presentas pel grup Adlan, que
t6).
ció de Massó Torrents, i als estudis i
Els "Feyts d'armes", de Bernal Boa- segurament suscitará moho comentaris
sagaces deduccions de Nicolau d'Olwer,
Jordi de Sant Jordi ha estat conegut des. — El volum 45 de "Els No s tres entre els "connaisseurs". Veurem com
i ha exercit influencia sobre els nostres Clássics" — que acata de sortir — és reacciona el nostre públic...
* L'homenatge a Manuel Nimben,
poetes. principalment Caries Riba. Fa poc el segon del LEhre de Fcvs d'armes
de Catalunya, de B Boades. Traca L'homenatge a Manuel Humbert, or-

ACABA DE SORTIR...

"Jordi
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l'emperador Constanti, La constes» fidel, Anule e Mclis i Lo fill del »mescal d'Egipte
* Els Ilibres mis demanats. — Entre els Ilibres mis sollicitats figuren,
ja de temps, els que tracten de teme,
gramatical,. L'amor de la cultura és
l 'amor de la llengua. El mestre de tots
els catalans es, en filologia, Pompeu
Fabra, :siembre de l'Institut, Els seus
llibres honoren la biblioteca de tot ciutadà culte, Demaneu els !libres de Portones' Fabra, [timbre de l'Institut, al vosIlibreter.
*

Das tribus, dos filins: "L'illa

del Tresor", de Stevenson, i "Alicia
en terra de meravelles", de Lewis Carroll, que constitueixen l'actualitat cinematográfica d'aquests dies , són dos 'libres publicats per Editorial .loventia,
en una excellent edi c ió. catalana. La traducció de "L'illa del Tresor" és de
loan Arns, i la ('Alicia, de Josep
El Marqués dc Santillana, tant de tj arner. Be:, illitstrats, són dos Ilibres
"enms resident a Catalunya, al seu Pro. que heu de posar en atan, dels vostres
h e rnio adreeat al qui bou Pere IV el Co- infants per Reis.
nestable, mime de Barcelona, dedica tot
* Mario Santdiumenge. — Cal reun capitol als poetes catalans, oso tracta ten i r el nom d'aquesta excellent traamis extensió de Jordi de Sant Jordi: ductora. lía ofert enguanv als infants
Mossèn Pero March, el riel& valiente de Catalunya la sera versió catalana
e honorable (aranero, fico asnas gentiles d' una de les obres mi s famoses de la
rosas, e entre las otras eserivió p rover- literatura infantil de tot s el3 pulsos:
bios de .grand moralidat. En estos surco, Les Ave n t u res d'En Pinoixo, de C. Co!res tiempos floresció Mossin Joule de llod i . Agraim-li aquesta aportació, que
Sant Jorde, (-aranero Prudente, el qual representa la reivindicació , als ulla del!,
eitrtantente comfluso ossa, jet-masas co- t'ostra infanta, de la figura extraordisas, las guares él tnesmo asonava, ca ftsi naria d'aquest minyó titella, que els

ganitzat amb motiu de robtenció del
premi Nonell i de l'actual exposició se
celebrará el dimarts vinent, dia 8, a
les nou de la nit, al Restaurant Catalunya, plaça de Catalunya, a. Poden
adquirir-se els tiquets, al preu de quinze pessetes, al Circo! Artistic, al mateix Res taurant Catalunya i a la Sala Par i s.

C ursos i C on ferèneies

Moragues Pomar, Gras, Garcia-Al.
zina, Roca. Motines, Deulofeu, Quadre3-Bordes i Ojeda.
El doctor Ojeda passi a desenrot.
llar el tema "Consideracions que sug gereix a l ' higienista l'estudi del nou
pla del basxillerat".
Parlä del; problemes pedagògics
higienics que planteja lensensanea
mitjana en relació amb les necessitats actual:.
Elogia la divisiö cli cicles i graus
Reierent a la instrucció ilSiCa, digné
que la substitució de l'educació física
pels esports és un inconvenient, ja
que el principal és fer bornes sans i
no campions.
L'educació fisica lumia de conoprendre els jocs, la gimnasia educativa, gimnasia rítmica, esports i atletisme tlimitats i sota control) i
exercicis d'higiene i correcció.
Intervingueren en la discussió del
tema el doctor Roca i també el president, doctor Agell, eis quals es mostraren d ' acord amb allò manifestar
pel conferencian', doctor Ojeda.
Seguidament, la doctora QuadresBordes presenta una proposició, suggerida per les campanyes que amb
tant d'èxit porten a terme les dosis s o res de radio, en les quals. al mateix temps que es busca de poder
aconseguir quantitats per a finalitats
I senéfiques, es fati una propaganda
sanitaria diària per les dites emisso.
res i ando notes red a ctades per l'Aca
dèmia d'Higiene de Catninnya.
Els doctor; Isl oragues Pomar i

Llimargues, com també el prcsident,
prengueren part en la d;scussió,
i l'Academia acceptà la proposta de
l'acadèmic doctora Quadres-Bordes.
AL CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
CLUB ALPI CATALA
Secció d'Arqueologia i Història
El proppassat dit t menge, dia 30 de
desembre, la Secciú dArqueologia i
Histária del Centre Excursionista de
Catalunya visita el Musca d'Arqueologia, que horn està installant en l ' antic Palau de les Arts Gràfiques del
Parc de Montjuic.
Dirigits pe' consoci senyor 3. Colomines i Roca, que cura de Eagencament del dit Museu, els visitants
anärem seguint les diverses dependestetes d ' aquest, apreciant el lloc i
la disposició que ocuparan els material,. asas encara molts d'el l s apilats
o en estas de restauració i netcja , altres en canvi ben instal l ats i dispoSegons l ' ordre en qué estaran dissatse
posades les sales, en primer lloc
reixen les corresponents als periodes
de l'Eldat de Pedra, que són les que
encara estan Inés baldes i desarranjades. A continuació ve una sala on
es reunirà tot el referent a la cultura
mallorquina; poguerern admirar diversos objectes que han de figurar
aqui, tuls com alguno notabilissims
mosaic a, i una magnifica i recl uida
figura de Venus, ben segur de l'escola de Fidias. Passades les edats
corresponents a les Edats dei Ferro
i la cultura heNenica, s'ofereixen les
dedicades a la cultura romana, que
formen la major part del Museu, t
que set s' les que actualment e s tan mis
entlestides. Remarquem aquí el sistema — seguit en tot el Musen, com

ja sla fet en el de l'Art — de fer
reviure els objectes conservats situant-los en rambient i circumstincies on es trobaven, i reconstruint
el possible l'edificació, peça o monument de que formava part, presentant-ho així, no cono un objecte qualsevol, particular, sinó cono a element
o part d'un conjunt, amb la qual cosa
guanyen considerablement de valor 1
fan comprendre el perque de la seva
existencia i finalitat. Els visitants pogueren admirar restes interessantissimes, algunes d'elles que es creien
perdudes, i rnoltes altres, fetes reviure, posades en lloc adient; esmen reno la cúpula de Centelles. reproduida fidelment i en exactes proporcions
en la cúpula o volta d'una de les dependencies del Palau, cono també la
sala destinada a cdificis públics, contenint restes referents als dits edificis,
havent-se refet dues ales de columloes d'un pártic o temple, innombrables capitells sobremuntats damunt
de columnes reals o fingides, cornisses adaptades també convenientment,
etcétera. Assenyalem a mis en aquesta habitació el magniiic mosaic que
pertanyé a l ' antiga església de Sant
Miguel i el dit de les -tres grades".
.Al costa t d'aquesta s'obren unes
habitacions destinades a reproduir
uns interior; de casa romana en les
seves diverses dependencies (menjador, cuina, cellers, etc.), que es reconstruiran a base de les Testes d'una
casa de Badalona, i que oierirä un
aspecte rnagnific i altament suggesFinalment s'ofereixen les sales
que estotgen les restes romano-cristianes, on hom, pot admirar diverses
i notables sepultures, toonuments funcraris, una reproducció de columbari, una ultra magnífica i fidel del
sepulcre de Boades, lapides, etc. Resulta una de les seccions mis completes i reeixides.
El pis superior del Palau es destina a taller de restaurad& despat
-X0s,
oficines i sala biblioteca.
Com es pot veme, el nostre Museu
d'Arqueologia oierira, un , cop inauguras— cosa encara un xic llunyana —, un quadre metòdic i vivent de
tot Eart cataiä i d'altres 'loes afins,
des del mis primitiu fins al comene
dels ternps medievals. amb un con.
tingut, la riquesa i valor del qual, com
pogueren fer-sen arree; els visitants
de la Secció, resulta extraordinari,
especialment en determinades serdosi s o cultures, que ofereixen rxens
plars i tipus únics o ben escas s o s
món. Era hora ja que els nostre,
tresors arqueológico, perduts i es
campats, amagats i desconeguts, negligits i descurats, de vegades tuaterialment apilotats o emmagatzemats, sortissin a la Ilum públ ica. lea
presentats. exposats i fets rev i ure. i
sortosament aviar ho podrem veure.
PER A

AVUI

A les deu del matí comeneara, a
l'Hospital de la Santa Cre uSant
Pan, el cum de Traumatologia. organitzat pel doctor Elide Bosch Avi/es. Per a inscripcions, a la Dipositar i a del mateix Hospital.

LA PUOLIDITA'T

Dissabte, 5 de gerier 'de 1935

es joguines ila diada de Reis
_

(Ve de la Pretera päairtai

L'endemà mateix de Cap-d'Any, el
record dels dotze graos i de la copa
de xampany que 'nom ha bague en
tocar les otze de la reit, ja s'ha esiumat de la nostra memòria. Arreu es
nota un estat de lassitud. Esvaida la
illusió de l'arribada d'any non, hom
té el presentiment que ha de tornar a
començar la lluita interrompuda noma durant uns instants fugissers.
Aleshores, hom comença a entrellucar la silueta benigna i Ilegendäria
deis Reis d'Orient, els quals ja daten
venir cap ací, muntats dat dels camells i seguits per exèrcits de ser,dors, es quals condueixen les carel..adnres abarrotades de joguines, se-

_

Les noies es decanten autealment
r."'
per les nines de roba.
En general — aiegeix el dependent—, sen venudes les joguines de
tota mena. Els cavalls, els autospatine, els jazz-bands, els telera de
teixir, els teatres de
els
Kings-Kongs, etc.
1 també assoleixen molt exit les bicieletes i els tricicles.
A Can Jorba, aquests dies, hi ha
bastante animaciä. Avui. probablernen t encara s'intensificara Hi ha
molts pares, als quals el fa ¡l'asió
sortir la vigilia de la diada de casa
seva, deixant els rnenuts que dormen
sotraquejats pel nerviosisme de la H.»
lusió, per anar a comprar les i
neo d'amagat seu i poder dipositar-

es decanten per les Joguines instructiva i lea de lee noies, cauen de la
banda de la ama torrada pel sol, la
nula esportiva, actualment molt en
yoga.

ti-va dele fabricante d'aquespe prodigis
de moviment.

Aquista informació, portada"' la
punta de l'espesa, no s'acabar i a mai.
Barcelona aquesta Mes estä materialment "apidemiada" de botines 1 Do.
tiguetes en les quilo a'hi veuen Kguinu. Per ar,ueot motiu ens hem
limitat a donar un top d'ull e
les Mis importante. El nostre objectt,

nsenyinienti
2n9•1-

br; e e

[Mol& d'AulatÉnola llocial per
les senyoretea que
la Dona.—A
a
desitgin Ingreesar a l'Escota d'As
eistencia Social per a la Dona, en
el cura de 1935-1938 1 que no
posseeixin el tito' de batriller o
maglstert, se'ls comunica que el
dia d'aquest mes començarh
un cure preparatorl. Per a Inscrlure-s'ill poden pasear per la
Secretaria de l'Eacola. Corta Catalanes 669 , princlpsl, iota els
dimarte I diJous, d'onze e dotze.

fe.

a p uraiitat deis
mons habitats

es I

També es y es mcAta quantitat de per altea banda, no a/ alud que el
de donar una impresai6 de conjunt ala
Quan l'aficionas a l'astranorma con- mes elmitlfica, tenint en come fea
material escolar.
de la
templa, es les clases ras de l'hivern, nomenada prendó de /a radiació, e/
No sabem si hi ha U i51 Aixf ho nostres lectora sobre respecte
diada.
descobriment de la qual es den a
els milers ¿'atices que poblen
din, però, gairebe tothom. El les
La ¿arrea cata de la qual P arla
Clerk-Mixwell, en 1873. Aquesta merey / de preguntar-se si es
que sortirem del "Siglo" per la Porta
no O
del-rem,doncsälaSgur,
possible que la Terra sigui únicament pressió l'exerceix la Ilum 1 en general
del earrer de Tallers, 1 que al llarg
lästre que te condiciono d'habitabi- totes les enes electromagnètiques; i el
d'aquest carrer hi havia una renglera Pasees de Gräcia. Igualment que a
La UnI0 d'Estudianta l'ingres litat. En efecte; cada estrella del cel es seu valor, a les proximitats de la siide camions carregats de joguines, les totes les altres, hom hi vea les joguines ja conegudes de tothom. De mis a la Universitat. — Tal nom es un So l , es a dir es un globus immens perficie solar arriba a uns 2
quals havien d'ésser repartides a doa mes. peó,
velen nines de gorila va anunciar, la Unió d'Eatudiaote en estat incandescent, a l'entorn del grama per centImetre quadrat.
nlicili,
i uns autos de paper, desmontable, ha encarregat a la Seceie, d'Ense- qual graviten, KM dubte, planetes
Quan les dimensions de les partiDesprés del 'Siglo", toca et torn que són, segons ens expliquen, la
nyanient l'organítzacto d'une semblante als del nostre sistema solar, cales materials eón molt petites, la
als Magatzems Alemanys, els quals darrera creació d'aquest rana.
Univerd'ingrés
a
la
nous cursos
i que, si no podem veurels, es tan sols relució de la superficie a la massa a ug ocupen gairebé totes les botigues del
Aquest any, hi exhibeixen una sitat. El curs A sera destinat als a causa de Ilur petitesa comparada menta progressivament, i mentre
carrer de Pelai. Entre filtres raons joguina, la qua.; fino Pany que ve no
que vulguin presentar-se qual- amb la distancia immensa que ene que l'atraed() mama que entre elles
Ii toca el torn perquè ve de passada. será l l an ç ada al niercat, Es tracto;
sevol Universitet eepenyola du- en separa. A mes, restringint la qiies- es realitza depen de la maese, la presAllä no en vulgueu mis de joguines d'un tipus de joguina de to grotesc.
febrer; i el curs ti6 al sistema planetari, hom pot con- si6 de la radiada depen de l'eucrasia
joguines de tota mena. Tantes, que molt eatalitza t i de molt bon gust, cona- ran el mes de
E, g is que vulguin fer-ho an el siderar si la vida, animal o vegetal, de la superficie. Aixf es comprin que,
hom arriba a cansar-se de contemplar- parable a la jeguina txecoslovaca de
mes de Juny a la Universitet Au- en condiciona sensiblement anillogues tractant-se de particules molt perites,
les i gira l'esguard vers les parets la qual Barcelona n'ha estat invadida
itmoina. El professorat da el ma- a les de la Terra, es possible en les la preesid de la radiació pugui Esser
i les cases de l'altra banda de carrer darrerament.
tris que en altres convocatóries altres Terres del cel que ja coneixem, ines gran que la for :a atractiva resulper tal de deixar reposar els ulls.
Es construida ara bfusta, de boles, I i ha confeeclonat el seu pla d'es- perqué t öte
els altres pianetes que, tant de la gravitada.
Aci, són venudes, indistintament, Es articulat. N'hi ha, entre elle, que
disposicdons junt amb la Tora, giren al voltant del
Supoeem, donen, que un germen mijoguines de tota mena. Des de Pauto eón desmontables. I els fabrica (a tudi t'entume a les
de
lotes
procura!
croscdpic, arrencat de la superficie
Sol.
amb pedale, passant p Cl teatre de put- casa Pladner, la que procura donar vigents.
nutrieres, que el curs B s'enfoqui
Limitant-nos a considerar si la su- de la terra per un corrent d'aire asxinellis, les pilotes de futbol, els apa- un tomb modem a l'art de les joUniversitat, donant- perficie deis planetes del nostre siste, cendent, sigui portat cap als limito de
rells fotográfica de deu pessetes i lee guines, ja que aquesta vegetava fins de cara a la
as
ee nocions d'aquelles imitarles ma telar, que heni pagan estudiar l'alta atmosfera; en aquest lloc actua:Migues cuines, fins a la nena mis ara sotmès a l'inercia de la rutina,
que despres seran objecte ¿'es' amb certa precisi6, pot sostenir és- ran ja sobre d'ell les poderoses carretronada i de menys preu.
En aquesta casa ens diuen que en
en les respectives °arrees. sers vius en condicions poc diferents gues elictriques que s'hi tnanifesten 1
La Ilista de les que s'hi veuen aquest rato s'inicia un mocinient cn tudi
/a Secretaria de la Unió d'Es- de lea que ea troben sobre /a Terra Hura efectes resultan' poden donar llene
seria interminable. Hi han toree el sentir de decantar-lo cero el grotesc. A
tudiants, Rivedeneire, 4, segon en liare diferente èpoques geològiques a una serie de repulaions electrostàtiles que es veuen en els altres estade Catalunyal es facilita- el problema se simplifica enormement, ques que l'enviin cap ala eepais interbliments i algunes altres mis. Entre
J. P. (plaça
ran, coro altres regad" dotalls a per& encara resta bastant fose en l'es- siderals, El calen], aplicat en aquest
aquestes, molts violins i pianos.
tols els estudiants que ho de- tat actual dele nostres coneixements. cas particular, demostra que una esieI també hi havia moka animació.
sitgin.
Demostrada al terreny cientifie la rula de o'nool6 millimetres de diämeOBITU ARI
En aquest establiment hi acut un
•••
impossibilitat de la generació espon- tre les dimensions de la qual eón de
heterogeni que igual adquireix
tia estat cursa? el següent tània, refutada pels experiments de- l'ordre de les esperes de malta bacId
izj paoderna, com s'aprecia en aquestes de la cau Pla-Auber, públie
la joguina democràtica cona la de
Manuel Cases i Oms
telegrama el ministre d'Interne. finitius de Pasteur, la vida iols pot teria, subjecte • uta carnp electrostendeis a l'estabilització
molt preu.
provenir d'un altre germen Vil, preexis- dale de zoo volts per metre, pot proVIctima duna curta t cruel
L'"Aguila*, per la seca banda, té
-Assoclactia Estudiante Lustres tent. Si iba% és alai, per a explicar la duir una repulsió superior a la gradels bornes. les ¿exprés al peu del llit en el qual
Ola rumbo eke
eis
aparadors
feces de mäquinee de malaltia, va morir ahir al ~ti a i pares, It preguen in anata
possibilitat de la vida en els astres
plueat momear els carrera i la dormen, carninant de puntetes i a les
teatro, de Guignol, de nines de roba, Barcelona, el :lustre amic Ma- anunciada visita Universitaria,
hauriem de suposar el tralla;linea tornen a canviar de fesomia. ruegues.
En el OVAs de la seva rota, el gerde joca de construcció. etc. Al pis nuel Cases t Bums, capitä de la per la de Barcelona, ates que
port de geruens vius d'un atore a l'al- men podria aproximar-se suficientment
Tornen a renäixer l'alegria i PoptiA Can Jorta, agucen' die, hi ha /in estä installada la secció de jogui- marina rnercant, que acludlinent
probleRe(
plan/eje/e
existeixen
tre.
Lord
Kelvin
en
el
discurs
inauMisme io sobtadament, co mpe,r encen- un aparador, el de l'entrada a mä
cos qualsevol deis que corren per
a
un
s hom hi veu un paisatge de teatres figurava com a membre desta- mes Inés urgonts. que a les res- g-ural de l'Academia de Ciències, fet
izasen*, sorgeixen ala aparadors deis dreta, que presenta un aspecte impol'espai, a un gran més o menys Yolaque no ti fi, entre el qual es cat de la Corporació de Prüciies tante espanyolee. Respectuosa- ß Edimburg l'any 1871,
va explicar- minas de materia cósmica que exercitniracls sorgeixen als aperadora dels nen t. Farcit de "Mikeys" de tota
destaca la taca negra dels pianos, del port de Barcelona. Manuel ment. el saluden N'erdura, presi- ho
de la segiient manera:
leabliments, artmarcats per
ria sobre d'ell l'atraoci6 de la gravamena i de rota colore; al
ha tan la grisa o vermella dels autos, i una Cases ha mort ott la flor d .. l'e- den!: Chopitea. Peray, Mimó,
Quant
dos cossos celestes es troben, ran; i una vegada soldar a laquear grd
Dadoras rutilants, les joguines, tan món que déme vo:tes 1 més voltes,
escampadissa gran de camions, de dat 1 quart, després d'una vida Puig Jofre,
Ruiz, yo- va dir, una gran part d'aquells entra a
gobejades pele infante. A les voravies a sobre, muntat en una bicicleta, un tramvies,
que li serveix de schiele, podria arrid'autos de turisme, de tote de treball, tot sernblavá soniriu- rafe."
l'estat de fusió com a conseqiiencia de bar a penetrar a l'atmósfera ¿'algara
bi han nascut, sobtadament, parades de
e que el recorre en el colors, mides i tamanys. La nina re-li. Es per Risa que la seva
V
l'elevada
temperatura
desenvolupada
joeuines. I hom veu el cavall pacífic, sentit contrari al que camina aquell. -Betty", treu el morro
Pro velleea del mostee particuplaneta, porqué h a s-ors la forca atracpel ¿arrea pardua ha estat doblernent senles pel xoc. Pere sembla cert que, en gran tiva es superior a la repulsiva, a canea
Unja, fraternitzar amb el bou o arnb
tida per tot l'element marltim lar. — Deceso, 6 de genes',
número de casos, eón llamear t a ree- la grandària del eonjunt.
local
de
l'Asdel
metí,
i
al
l'elefant, o sostenir amb resignació
t,111.1*
de la nostra ciutat, on gaudia de
pai grane quantitata de fragmente, en
filosófica, el pes feixuc d'una nina
Suposant que el germen thigwea una
e• del Magisleri Particulai
generals simpaties. Trarnetem a s
totes direccions. Es possible que molts densitat igual a la ek 'ae ila, el que
grassa, vermella de galtes i rossa
la seva familia, l'expressió del ele Catalunya Baleare, Rambla
com un El crol-. Hi ha voravies que
nostre condol per tan sensible deis Estudis, 12, principal, tin- d'aquesta fragments hagin experimen- Es sensiblement exacte per ala gérCa transformen en una perspectiva inatira efecto l'homenalge a lols ele tar convulsions no gaire niés grana que mena vius, trigar-ia una zo dies per a
com Irreparable pèr d ua.
cabable de bicicletes, de palias i d'enmestres sexagenaris, que opor- els fragmento de roques que caneen de arribar al planeta Mart, 13o dies pa a
(Descansi en pau.)
tornóbils de pedals. Altres. que han
lunament es varen triscriure a lee muntanyei o que fan saltar l'ex,
e tat invadides pels cavalls o pels
agites!. efecte. Aquest aele, urge- plosie violenta d'una mina.
a te rr is ea r a l plän et r N ep tn elper
mésa
Si
la
Terra.
en
el
seu
estat
Advertiment important nitzet per l'associació del Maactual, Ilanyä del nostre siatema planetari.
e:efante
amb
la
seva
capa
de vegeta ció, fcis Pero, aquests aetres són planee geraisteri Particular, el fa extenAl mateix temps, sorgeix la clàssica
Els particular, I entitatt que siu Uds els mestres particulars envestida per un altre cos celeste de mans que formen part del sistema Soparella. Es tracta del matrimoni que
la
mateixa
importancia,
gran nombre lar : suP
eocis
no
ene trameten notes Pe r a la soco n ie Catalunya, siguin i
t que el germen prenguis
durant aquests dies circula pela carfragments, grosses i petits, porta- una altra direeeie que li permetis ¿'apublicad°, eón pregats que Un- sie rentilat. Aquest homenatge
ezca portant els paquets de joguines,
dora
de
Ibas-oro
i
grmens
de
plantes
l'orientaciú
a
aplicar
llamar -se suficientment d'aquest seapul present que la redaccló es. consistirä
ben embolicats, sota del brac, amb el
portiva de LA PUBLICITAT és al i organitzactO, leetura del Re- c d'animals podrien éster dispersats per tema per a-rribar a un a`tre, per excitoz- e retratat al fono dels una. Laiel'espai. Com que des de la infinitat
carrer de Barbarä, 11 l 13, que glement provisional, elecció endeis menuts s'encomana als
pie al Sal más pròxim a, nostre, que
as on cal adreçar tota la corres- Ire els sexagenaris retinas, dl deis teinps han existit sens clubte molts da l'estrella Alfa del Centaure, el viatreates. I aquests, tantmateix se senten,
pondäncla destinada a aquesta que ha de formar part del Co- altres rnäris als que s'hi ha desenvo- je tindria una duració ¿'oms 9.000 anya
aquests dies, una mica infants.
Un altre dia examinarem les candisemi°. La publioaoló deis origi- mite Pro Vellesa del Mestre, Illti- lupat la vida animal o vegetal, havem
La diada dels Reis, vista des del
nals que no vInguln amb aquesta rarnent d'un obsequi en metallic d'admetre con; a rnolt probable, que eons de destrucció o conservació en
carrer, es una orgia de color. Té,
existeixen
infinitat
de
pedres
metedqui ea trobaria un germen vio, en
adreça sofrirä, d'ara endavant, a Ves els sexagenaria inscrits,
perO, un aspecte interessant i curiós,
un retard minlm do vInt-l-qua- pertanyents lots ells a altres riques earregades de germens, que navegar per l'eapai intersideral.
glie P5 el que nosaltres ens hem proviatgen
per
l'espai
en
forma
de
bòlids
crititats professionals.
posar fer ressaltar. Això es; saber gui- La clàssica fauna de cartó do la Casa Jorba, a punt de fes la delicia de la tre horas.
Ende CALVET
i aeròlits, corn sen veuen continuamainada
nea sOn les joguines preferides pels
rnent. Per tant, si sobre la Terra no
b44444444444444
441+4444.444
nois; les que assoleixen un major
existís cap classe de vida, un aeròlit,
v lum de venda, i si lea joguines han la gent, ahans d'entrar dins de l'es- d'un teatre de putxinellis i sembla,
en catire sobre la superficie podria detabliment, no a pot estar d'aturar-s'hi talnient, que ens faci l'ullet.
sofert cap evolució sensible.
terminar la fecundació del nostre m'en,
Criai? Per ara no, encara. S1 de
Per a saber-ho, no hi hi cap mes una estona a badar.
Els que aneu a Paris
fent que la vida vegetativa o sensitiva
El departament destinat a les jo- cas un cop hagin passat els Reis.
remei sine acudir a la font; vol dir, a
peguis deoenvolupar-se sobre d'ell.
DE
VISITAR
DEIXEU
NO
NO OBLIDEU
restabliment En aquests hi han uns guises de Reis esta situat al tercer
Les preferencies deis infants, nois
Camil Flammarion, l' llustre savi tan
guaites, que ein ele dependenta i les pis. Cona que no tenien prou lloc, i coles, ad es decanten principalment
sonegut de tots els aficionats a l'Astroque trobareu
el
inés
on
trobareu
establiment,
el nostre
dependentes, els quals durant els han baixat a la planta baixa. Hm/1 pel juguen car.
noia i les obres del qual han deixa
dies —en aquesta epoca— i moment h veu, en efecte, una acampada
un record perdurable, opinara d'una
LA PUBLICITAT
Molta animació de M
MéS
gran assortiment en:
o
¿artera moment, preces el Püls de la posant de cavalls, els guata presenten
manera
sernblant; es fundava en el fet
s badocs, mes o rnenys disposat
a
tots els quioscos dels
un
aspecte
molt
tranquil.
preferencia als infanta.
que els aeròlits, les brbitres dels gneis
a comprar. Rastree optimistas entre
Grane Boulevards, de la
Al * Sigile)", tot l'establiment és ple els dependents.
A Can Jorba, per exemple, un dele
que
les
deis
cometes
són
les
mateixes
Place de la &publique a
Llibres per a Infants Edicions de luxe -dependents, recolzat solae un castell de joguines. La perfumeria i els altres
parabòlics i hiperbólico, porten subsPel carrer de la
la Pladeleine
i
qu e les
feréstec, el qual esta voltat d'un articles estan arreconats pels angles.
Estitancies carbonoses que podrien ésser
Llibres relligats Quaderns pintura joguines que desborden del, establiA la Platos de la Bastille
extra compase de soldats inversem- Es una confusió, impossible d'ésser ments encara fan
restes
d'animals
o
vegetaba
procedents
mis estret, passem
A la Place de Saint-allchel
blablentent menuts—i segurament ter- destriada, de patinets, d'autos, d'apa- cap al carrer dels Banys, on hi ha la
logräfiques Iiapis colors • Meecanos, etc.
(Peltres metas de l'espai.
(omiten Pletropollti)
ribles—, ens explica que en lesmentat rells de cinema, de joguines mecäniKelvin
es
quelLa
teoría
de
Lord
casa Foye, la mis antiga de BarceAl Boulevard Saint-11111chel
atabliment les prieferencies dels ques, d epilotes de futbol, de "Draccm
d'inversemblant,
perqui
és
gaboles", de teatres de putxineHis. de lona en l'especialitat de jogninee 1.e
Al Boulevard BabastoPol
Sois — a les gneis acaben, ens
admetre corn uns sers vius podrien suENTRADA LIBRE
botiga a animada d'una pintores,.
per doblegar-se els grans— sen pels castells amb soldats, de cinemce. de
1 a iota els grane quioscos
portar el xoc terrible de dos astres i
confusió
de
formes
i
coloraines,
entre
foca
trens,
de
camions,
de
tramvies
de
de Paris
ca,tells grossos amb molts soldats;
escapar a l'elevació de temperatura
la
que
destaca
la
joguina
mecánica
de
vaixells
de
mitotes
de
metall
,
i
de
roba,
pels
"Tres
pels "Mickeys"
que fatalment hauria de produir-se.
RONDA DE SANT P
>preveas"; mo;ts pel jazz -banda. des, etc. Ele tres pisos en sólo farcits. enginyosa. Trens, locomotores, vehiPecó Archenius va aconseguir donar a
Un dels dependents ene explica que cles de tota mena, minúsculs i
Aquesta darrera joguina es rnolt aprela idea de Kelvin una forma nova i 4•444444+4+.444+.44+.44 4e
:es preierinzies dels nois, aque t any. lt i lotes les mostres de la invenciada pels infants,
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Tomàs Mallol i Bosch
Ex—Diputat de la Maneomunitat de Catalunya
morí cristianament el día

2 del corrent

(A. C. S.)
Els qui el ploren: esposa Emilia C:olome, germans Teresa vidu de Ferrer, Matias, Magdalena i Emili, germans politics
loseta Gabriel, Ariur 011er Enriqueta Baró, nebots, cosins i familia tota, en recordar als seus amics i coneguts tan greu pèrdua, els preguen que el tinguin present en oracions i se serveixin assistir a les misses d'ofertori, que per l'etern descans
de la seva ánima, tindran lloc avui, dissh p . dia 5, de deu a dotze, a I a Parroquial Basílica de Nostra Dona de la Mera,
_as
pel qual acte pietós els restaran verament agraïts.
efe+++
->"
- NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
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L'Eacm 1 Itina Sr. Byabe, da Barcelona cha dignat conoedir Ind ulgénoies en la forma scOstumada.
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LA pulguera'?

Els Centres Olicials
GENERALITAT
Parla el coronel Jiménez A pelase. — Ahir al migdia, en rebre
al cortmel els periodistes, va manifestar-los la seva satisfacció
per la festa celebrada dijous a
rOlympia.
Despres referí les gestions que
b avia realitzat per aconseguir
euarezar e1 regim de censura
eue lesa sobre la. Prenisa, i
bona acollida que ha y a donat el
general Batet a la seva petició.
• A continuació el coronel trua
, e er telefon al delegat del Govern,
j enyor Carreres Pone i, segons
ans digué, el Delegat del Govern
fi havia manifestat que ja havia
recomanat als censors que obeervin un criteri ampli. Unicament, per ordre governativa, els
censors serien mes rigids, en el
eue es refereix als comentaris
&abre els Consells de ministres i
J'evisi ó de la Constitució, i afegi
que aquesta tarda es facilitarà a
Madrid una extensa nota sobre el
e i t assumpte, amb ordres concreees del Govern.
Amb referencia al nomenament
gel Governador general, digue
eue no tenia cap noticia nova.
Presa de possessi4. — Ahir va
prendre possessier del sen cärrec
president de la Junta Regula!dora de Contingents de fruites i
verdures, el senyor Josep CapEl senyor Capdevila rebrä el
erúblic, al seu despatx de la GeneTalitat, tots els dimarts i divehdres, de dotze a dues de la
tarda.
Els Incendia de bascas. — Per
direcció del Servei Forestal de
la Generalitat ha estat ordenada
una visita d'inspecció als termes
ymmicipals d'Almoster, Selva del
Camp i Albiol, per tal de depurar les responsabilitats que hagin pogut derivar-se de Fincendi
eicorregut als hoscos d'aquella
epinarca.

.CONSELLERIA
DE GOVERNACIO
'Ahir al metí visitaren el senyor Carreres Pone els senyors
Josep Caselles, tinent coronel de
la guàrdia civil; el capità de navili senpor Adolf Lena, cap de
resquadreta de destroiers que es
troba al port, acornpanyat del
rap de l'Eatat Major senyor Lluis
Cano. capità de corbeta.
* Al vespre, el senyor Carreres Pone no rebé els periodistes;
fou lliurada una nota amb la
!lista nova de donatius.
El visitaren els senyors Jaurne
Polo, acompanyat de l'alcalde
gestor de l'Ajuntament de Badalona; el gerent de la casa Serra i
J3alet i el senyor Víctor Hurtado.

AJUNTAMENT
Visites prot000laries. — El tinent coronel senyor Josep Martínez 1 Herrero, seguint el tradicional costum, ha complimentat
en visita de començament d'any,
acompanyat del seu secretari militar capità senyor Grau Rovira i
Hel Cap de Cerimonial senyor Manuel Biber, les següents autor-lats: General cap de la Quarta

iiREis!!
COMPREU LLIBRES
per a grans

I per a infants
¡Tots rebaixats del preu
de coberta!

LLIBRERIA GASSÓ
Carrer de Fiveller, 42

Malalts de l'Estómac
Irritacions - Intestins

h01013 d'irrAs
MARCA "CAMPANA"

MARES:
Doneu ala costras fIlls

;re la
g

Irrés

MARCA 'CAMPANA" .
dataran forte I asnal
Púnica: MISIAS MIAMI, 78
(entre Roger de Flor - Nàpols,

Sampre

l'aquello d'un quilo, 1 . 25 ptas.

Divisió Orgänice, senyor Doméneo Batet i Mestres; governador
general de 'eatalunya, senyor
Manuel P.,rtela Valladares; president de la Cieueratitat senyor
Francesc Giménez i Arenas; delegat de l'Estat a Catalunya, senyor Santiago Govern i Ebne gas; comissari generai d'Ensel'yerma, senyor Ramon Prieto i
Balices; rector de la tiniversital.,
senyor Josep Mur i Ainza; bisbe
de la Diòcesi, senyor Manuel
'multa j Almandoz; fiscal del
Tribunal de Cassació, senyor
Ferran Gonzälez i Prieto; fiseal
de l'Audiència Territorial, senyor Joan Bonilla; delegat d'Hisenda. senyor Emir, Ascenai i
Bernabeu; delega', de Marina, senyor Lluís Verdugo; delegat de
Pesca, senyor Joan Fernändez i
Antun; cap superior de Policia,
senyor Joaquim Grande i Villaverde. També visità el ministre
de Marina senyor J. Josep Rocha, i ha estat complimentat pel
president del Tribunal de Cassació de Catalunya senyor Santiago Govern i Fàbregues i per la
Junta de Govern del Comité Local de la Creu Roja, de Barcelona.
El nou general de la guàrdia
civil. — El tinent coronel senyor
Josep Martínez i Herrera ha estat complitnentat aquest tnigdia
pel non general de la guardia civil senyor Ricard Salmuera
Els Rels dels filia dels sense
feina.—D e mä , fustivitat de Reis.
el senyor Marl juez Berrera, pr o
cedirà a les deu del mati, al repartiment de robes, joguines
esmorzar, als nens fills irobrere
sense feina inscrita a la Borsa
Municipal, que haguessin sollicitat el dit benefici, dintre del
terrnini que es va concedir.
Al dit efecte, es presa a les
persones interessades, que se
serveixin concórrer a l'arte, anib
la deguda puntualitat, al local
de l'esmentada Borsa de Treball,
Passeig de la Indústria, 9 i
ExposIcló d'expedients . — Per
tal que els interessals puguin
formular les reclainacions que
consideren oportunes durant el
termin4 de 20 dies hiabils, estará
de manifest a l'Oficina d'Intorniació, situada als baixus de la
Casa de la Ciutat, l'expedient relatiu al projecte de noves alineacions a la zona limitada pel Passeig de Maragall, carrers de Fulton, Feliu i Codina, passeigs
dierrútia, Dr. P i Molist i Mariscal Joffre.
El relatiu al projecte de rasants per als carrera dels Albigesos i Sostres. des de la via
d'enllaç entre Gracia i Borla,
fins als carrer de Verdi i Baixada de la Glòria, respectivament. 1 el relatiu al projecte de
modificació j adaptad() de línea
a la zona compresa dintre del
Full F. del Pla de la Ciutat.

AUOITORIA

einpIaça ele ',mina que la un del

d'octubre ea refugiaren a la
porta de la casa del café Gran
Metro, situat a la plaça de ('Angel, perqpe compareguin al juljat militar número cinc, a fi de
prestar declaració en la forma
que tinguessin per convenient, a
l'objecte d'aclarir el que passa
aquella nit als % s oltaras del lloc
esmentat.
Auto de processament. — El
senyor Anicet Barcenas, secretari de causes, estigue ahir a la
tarda a la preste i comunicà l'aute de processament diclat contra
els que intervingueren en els
successos de Vilafranca.
Causa elevada a plenari. — Ha
estat elevada a plenari la causa
seguida pels erreeessoe ile San!
Pere de Ribes.

PREFECTURA DE

POLICIA

El senyor Villaverde parla del
darrer atracament. — El cap superior de policía, senyor Villa
verde, en rebre ahir al migdia
periodistes, els donà dades sobre l'atracarnent comes el dia
abans al carrer Je Bonaventura
Muñoz. Els digué que des del montenl que els atracadors entraren
a la casa fins que varen desapareixer, passaren Inés de vinti-cinc minuts. Que al cap de poes
ti-tome/11s d'éssur a dios ja ea donaren a coueixer com a atracadors, tot i que anaven aeouipanyals d'uns gnärdies armilla de
terceroles.
Dnrant el temps que varen romandre a la casa no era gens
dificil que algun dels empleats en
dones comide a la re.n lioia. Cas
d'haver-ho fel, els airacadors
batirle') pogul esser detinguts.

Treballa de platales. — En un
eslabliment del t'arre n de l'Are
del Teatre, la pulirla va practicar un registre i va trobar quatres pistoles anib les 'licencies
caducadas. Fou detingut el propietari de l'establiment. Serà peKit a la disposició del tribunal

Denúncia. — Joan Volta Martorell ha denunciat a la policia
que li fou robat rautomeMil de ta
seva propietat, número 53.801
B., del garatge del carrer de Napols, lidio. 128.
Una altra. — Llufs Hilos, ufd'una torre del carrer de
pidan duna
Sant Fructuós. ha denunciat que
havia estat eictima d'un robatori de diners, per valor de 1.400
pessetes.
Auto trobat. — L'auto número
54.276 13. que va esser robar, a
la playa de Tetuan lanit abans,
fou trobat abandonat a Sant Andreu.
L'estafa de l'empieu. — Aliir
a la tarda luir denuncial a la Policia per Agustí Bota. que tiavis entrat en tractes anib un individo st qual %hura 1.175 pessetes perquè aquest li va prometre que li proporcionaria un empleu en una entitat bancäria, havent transcorregut uns dies sense que la promesa s'hagi fel
MILITAR efectiva.

Cada dia... En pagues horas...
Amb la máximo comoditat I «enomia... Sonsa sortir de casa
seca— amb un RADIO 1955
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expulsats del territori immonai
Tonisella Anrelio Giacomo, itaha; Roben Rubio Vasconceilos,
rhexieä, ambdós procedents de
Madrid; Fritz Regemburg, alemany, i Basili Vallahef, búlgar,
considerals con' a indesitjables.
Avis

als

ex-agents auxillars

del cos de policla de la Generalitat. — S'assabenta els exagents auxiliars del Ces de Pohola de la Generalitat. de Catalunya, que per causes involunté.ries no bajan' fet l'atorgament
de poders nolarials necessaris
per a la tramitació del recurs
Contencids - Administrat in, que
pudran fer-ho com a última providencia el dilluns vinerd, dia
de gener, a les nou del nia li, al
local situat al y erren de Gultrdie, 12, acompanyant la cédula
de l'exercici corrent.
Eis treballa de la panela sobre
el robatori del taxi, comes a Molina de Rol. — Altir ai i multi la
policia va realitzar Una, diligencia a l'Hospitalet. en va amo
acompanyada d'uns detinguts.
La diligencia donä per resultat
la !cubana, en Un cobert situat
en un carrera, que ihelia al camp,
de la ntaleta que havia estat treta al eolxe sostret al xofer de
l'auto.
La dila maleta estava gairehe
destruida. Tot i això, ha pogut
comprovar-se que era la que corresponia al vehicle.
Continuen efeetuant-se diligencies de reconeixeinent dele
detinguts i es guarda reserva sobre el seu resultat.

• — Fou detIngut i conduït a
la Delegació de Pollcitt del carrer
dels Angele, Fermí Brau, xofer el
qual sensolentä contra un agent
de la Policia Urbana u promogué
un regular escändol al Garrar de
T'amare, en requerir-lo aqueet
per contravenir el reglament
circu lacio.
— Rafael Escuder Torres, de
19 anys, natural de Sevilla; Josep Garcia Sänchez, de 19, de
Madrid, j Didac Mula, es dedicaven a sostreure els abrics dele
establinients. Per aquest procediment havien reunit una quantitat de robes inolt important.
Foren delinguts i condults
la Prefectura de Policia.
— En davallar d'un tramvia
la Ronda de Sant Pau, Ramona
Gautier Santin, de cinquantatres anys, caigué i resultä amb
diverses lesions de pronòstic
greu.
lngressä a l'Hospital Chnic.
— Segimon Obrador Mauricio.
de 16 anys, que viu al carrer tic
Marconi. 12. segon, primera,
Jisep Fernändez, habitant al rarrer de Sardenya, 31' es bar allaren al carrer del Clot resultä el primer ainb diverses lesiona j contusions, de les quals
fau assistil al Dispensar' de Sant
Martí.
— S'ha tonal compte al Jutjat
que a l'Hospital de Sant Pau ha
mort Irene López, de vint-i-cine
anvs, la qual ditnecres es produí
cremades de considerad° quan
eslava plaireant unes peces.

Olis i Sabons "OLESA"
— cc —
JOSEP VENTURA

Borsa i Finances
les Nords, de les quals la major part
de les series operades en aquesta jornada aconsegueixen a y a/nos que oscillen d'un quart a mig enter. Les
MERCAT LLIURE
Alacants, no tan optimistes, lambe reLes darreres sessions de la settna- gistren a y a:nos. Queden mis modifina es limiten a prosseguir la tenden- cades de cotització les 2.. hipoteca,
cia mis aviat satisfactòria, que des- 71 .00 (—eco), sirle D, 5100 (+1.00).
prés d'uns dies de marcada feixugor, Frances, 1878, 30' 00 (-2'25), i les
s'inicia en les reunions de dijous pas- ernissió 1864 que després de tallar
sat. Tot amb tot, pero, el mercat no cupó Cotitzen a 36'50 (-5'00).
es mostea segur en aquesta revifalla, grup de tratuvies poc efectiu i sosi per ara no es pm dir que s'hagi tingut; el de valors navilers, bastan
entrat en un període de represa, ans animal. queda a nivells poe modifial contrari, la contractació es tnostra cats. L'agrupament d'indústries divermolt recelosa i per tant poc d i s po es, menys actiu que en anteriors jore
, i per altra-sadentrció nades queda en general a nivells sosbanda, la imposició de restriccions tinguts; algunes ernissions d'elèctrics
que s'anuncien a P artir de l e propera es fan remarcables per Ilur fermesc
reunió de dilluns, fa que la confiança amb avanços l'enter i de mig enter
es mantingui allunyada d'aquest sec- Les accions 110 ofereixen cap par
tor en perjudici del seu normal riesen- t:cularitat a notar.
volupament.
En la reunió del Borsf, la tónica
dominant. que fou bastant falaguera,
no tingué sosten:rnent en la sessió de
tarda i, malgrat que a darrera hora
Bastant animada va tasen la
els nivells quedaren per sobre el cansessió (fallir en aquest mercal, i
vi precedent no es pot confiar en una
la compra-venda, per alguns gefranca reacció.
neres. de regular activitat; en
Tanca fixada pcI Mercat Lliure de
canvi. d'altres resten inactius per,
Valors en la reunió de Borsa:

Moviment bor"!:

Mercat de Llotja

Valors

anterior
Nords
Alacants

Andalusos
51. Rif
Explosius

Filipines

Hubieres
Servei a domicili
Cimbel% I despatx: ZOLA, núm. 11 Colonial
FelguereS
Telefon 54314
Aigues
BARCELONA (G.)
Chades
Ford
Petridis

50.80
38'8;
1275
5515
10265

32100
49'25

baixa

50:50
3860
+025
12 . 65+010
54 . 75
+040
tco'85
-1-o7to
319'oo
+2.00
+025
49 00
4615

+dio

36'oo

+tees

169.0o 168'00
35100 34800

+1'oo

4625

3625

178'50 ree'so
5'50
5'50

+3'00
+ eme

——
—
l»Uti, al carrer
15'65
1450
+1'15
Corls Catalanes, encrenainent Plates
Tranivies p. 4375
4250
+1'25
i11111) el de Villarroel, el tramvia
número 238, de la lima 56, va
La
tanca
anterior
de
Mates
es
del
I opar atilb un carro del Regiment de Cavalleria nitIller0 10. dia 27 del passat desembre, i del dia 2
A conseqüència le l'accident del mes que son la que correspon a
Ford i Tramvies Preferente

Sil resultar ferit de pronòstic

grell el solda( Jaurne Clúa Calan-

BORSA AL COMPTAT
da, de 22 anys. i de pronbstir
El sector d'obligacions bastant ricereservat el solda! Francesc Pujil
Mi en la contractació, queda en geneIlicart, de 22 anys.
ral a posicions mis acial favorables.
Ben sostinguts els Denles de l'Es1 1 ) tat club excepció d'algunes series dels

Josep Cebrian Ferrer i! '!

Interiors, mantenen l'activitat de dies
precedents. Obligacions Tresoreria Generalitat, després de cotitzar 99'50, rei. de mig fons, Velectrorn tue
cobren el mateix canvi anterior. 09.75.
Palma, sobre nicle
g
Eis Ajuntaments no es veuen tan
actius com en sessions precedents; la
tendencia dels canvis, peró, és mes
aviat satisiactór;a, i la major part d'emissions cotitzen amb petits avanços.
1111 Les Diputacions, amb regular efecla marca de qualitat
'
tivitat, no registren oscillacions reSESTAL
Comerç, 2i11 1 marcables. El mateix s'observa en e:
grup de cedules, tant les Hipotecáries
BARCELONA
C0171 Crèdit Local.
TOT PER AL CICLISME
El rutile d'obligacions ierroviäries,
L'int ininyoutt de la Clínica del
bastant mes animan que no en sesdoctor Figuerola, situada al carsions precedents, queda a la cegada
rer de Provena, 350, anonienada
Despnés d'assistits al dispen- a canvis ben crientats, en particular
Ernestina Saura, agredí ahir a la
tarda, amb una ampolla el duce- sari de la Universitat, foren tras-

FETS DIVERSOS

nnn

lit/Val-fleta

Calnpiö

iti » A ij n

11

ir de
de la dita clínica senyor Se- Hadats a l'Hospital Militar.
Amena Ginestel Htunberi,
Per la Delegació especial del ferides.
blica Argentina. ha denunciat a
L'agressora fou detinguda.
Govern de la República han estat
la Policia un subjecte. al qual
acusa d'ésser l'autor d'un robatori de 600 pessetes de la sera
propietat.

L'auditor conferencia amb el
general Batet. — Ahir al mati
es coronel Ferrer estigué
Quarter General de la Divisio
conferenciant amb el general Batet.
CONSTRUCCIONS DE MAQUINARIA TEXTIL
A una part d'aquesta conferencia hi assisti el senyor Portela.
Segons l'auditor. es trobaren
casualment i parlaren de diverSuccessor d'Antoni Calvet
sos assumptes.
Imaquines ile llagar, de 8 a 32 'lisos, per a
Especialitid
llana. coló i seda. - Recanvis de totes les marques
Causes sobresegudes. — Per
l'auditor d'aquesta divisió han
VILARDELL, 10 (Hostafrancs) - Tel. 33550- BARCELONA
estat sobresegudes les causes 956
i 802, per robatoris de taxis. acuse que se sàpiga qui aún els
tors. Les mercedes amb els núTermòmetres patentats "ZEAL" per a la febre
meros 17, 18 i 19 d'aquest any, I
per robatori de taxis a ina armada, troballa de bombes i col-locació 'de pasquins, respectivament,
totes elles contra autors descoVenda: A les principals Farmacias, Optics i Ortopédica
neguts,
Telefon 54584
El Jutge senyor Blblano al
Masnou. Ahir al matí el jutge
senyor Bibiano estigué al Masnon, fent diligencies relacionades amb les causes que segueix.
De tornada, va decretar la lliLa Farmàcia i Laboratori de RICARD PUIG
bertat de Ramon Pérez Camarasa
ofereix el seu neu estatge, amb un assortiment coinplet
i Ramon Roca.
d'Específics narionals i estrangers. Els seus preus sún
limitals. Preparació de Vil : mutes amh medicaments pura
Processament. — El jutge sede les inillora marques
nyor Urrutia ba decretal, el processament de volt acusats per la
SANTALó. 53, I MOLINS DE REI, 1. -- TELEFON 72280
causa de Vilafranca, i ha decretal
la Ilibertal de dos de lamateixit
causa .
La causa contra els rabassalres. — En la causa que se seCENTRE JURIDICO-ADMINISTRATIU
gueix contra els rabassaires,
Director ANTONI OLIVARES IZQUIERDO
tan actuant en les qualificacions
Gestor Jurfdlco-administratlu
el ponent de la mateixa causa,
Gestie jurídico-administrativa ile tota mena. Defensa a
comandant Coloma i el fiscal setots els Jutjats Municipals i d'Instrucció. Tramitació de
nyor Corbella.
DIVORCIO. Legalització de FILLS. Einhargaments. DesSegurament, el dia 15o 16 d'anona inents. RPVt g it1 de LLOGUERS. Compra, venda i
quest mes, se celebrara el corlee!'
nistració de FINejtelee
de guerra.
Ofloines: Consell de Cent, 254, pral. - Toldan 23385
Peale/enmonte Na estat
(Consulta gratis:,
Despatx de 3 a 8.
tat aute de processament pel jut- ti~~4~~~~44•4144~~~44,44.~.
ge senyor Bibiano, contra Miguel Utjes Esteve pels delictes de
sedició i auxili a la nebel-lid.
Ahir Juren
AIII2eramenti.
posats en llibertat sis individus
dele que estaven detinguts amb
EN TROBAREU PER A TOTA LA FAMILIA
motete dels fets del 6 d'octubre.
adicta — Pel jutge permanent
SANT PAU, 18 - Tel. 21108 4 ARIBAU, 50 - Tel. 11657
senyor Urrutia ha eetat dicta(
•ARCIELONA
el següent edicte:
e
"Pel present edicte es crida i

FRANCESC SARRI

1

Cniçats GÜELL

NOTICIES

la manca de decisió compradora.
Blats: L'oferiment, quelcom
mes ribundes. i si bé semblà iniciar-se una Ileugera fermesa en
algunes procedències, com que ea
le dificil aconseguir trasaccions,
no es registra cap modificacpe de
co lit zació.
Ordi i oleada: Anoterem unee
vendes per aquests generes als
respectius preus de 29 i 26 pessetes posat damunt vagó línia
Extremadura. Si com As de creu-i
re, segueix la demanda, és probable que algun preu s'afermi
tina mica.
Veces: Es practicaren algunee
compres en genere d'Andalusia,
al preu de 3-1 i 3425 pessetes po.
sal bord port de Màlaga.
Eres: Per fora de la plaça cd
coneertá alguna cosa al voltant
de 3650 pessetes damunt vagó
Mancha.
Moroso: No hi veierem aquell
demanda d'altres dies. i sf, en
reme. nul s oferta de la part de
Lleida, con/ tambri d'Andalusia,
tot i amb aixa pera no fou possible !ligar cap negoci.
Els altres generes sense res de
nou.

d'Espanya

—
Els estrangers Indesitjables.— ver Figuerola iIi causà diverses que viu a l'Avinguda de la Repú-

I

Dia 4 Tanca Alca o

Anuncis oficials
SOCIETAT GENERAL D'AIGOES
DE BARCELONA

El dese sorteig d'Oblieraciens
6 per 100 serie C. tindrà lloc el
die 23 d'aquest mes, a les onze
del metí, al domicili social d'aquesta Societat. Passeig de la
República. 39.
De rack, que serà públic, en
donarà fe un notari.
Barcelona, 4 de gener de 1935.

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsucces, 1 i 3

SOLTES

NEGOCIEM ELS CUPONS I LES OBLIGACIONS, BONS I CEDULES AMORTITZADES, EL PAGAMENT DELS
QUALS S'EFECTUA EN PRIMER DE
GENER DE 197,5

Els clienta de la CASA BASTIDA estan de sort; amb la rifa del
2 de gener els ha locat el centenar del quarl premi. per la
qual cosa s'avisa als que en tinguin, que passin a cobrar quan
vulguin.
— REIS: El mIllor obsequi una
máquina WERTHEIM per a cosir
I brodar

LES

TALLER MECANIC DE SERRAR I OBRAR TOTA MENA
DE FUSTES, MOTLLURES I EMMETXATS

JOAN DUNO

SARDANES
J

Roger de Flor, 132
Telefon 53301
Camero de Fustes: Passatge Tasso, 4 -- 3ARCELONA

BARDARES A L'ORFEO
GRACIENC

4

Pel nialf del ditimenge tha 6,
diada infantil dels Reis. a l'Oefeó
RADIO AFICIONAT
Gracienc hi haurit. ultra la visita
Constructor dels Productos GOCD AS (marca registrada;
dele Reis Mags i canls pels inApaiells j Malerial
'I. S, F. en general
fants de l'Orfee, una hallada de
sardanes per la cobla Barcelona
PERE PEREZ SAINZ
Albert Marlf. a les orize del metí,
Rambla de les Flora, 30 - Telefon 1134.9 - BARCELONA
sola el següent programa:
"De Ripoll la mes gentil", Sa44444
derra: "La deixaflaires", Blatleh:
-Daniunt Ihnen-hei'. Balcells; "El
o4444444.04446+0ffletee44.
pla de l'amor". Coluhret: "Galant i donzella -. :tintine Dinares:
"La polsosa del molí", Joan Marta Soler.
SASTRE
— L'Agrupació Cultural Atläntida ha orga»itzat per a deCarrer de Sant Pau, 10
Telifon 22568
nM, diumenge. a les onze del
BARCE1ONA
matf, i al cartel , del Renaixement, xamfrà EscornalbOu (Gui- 1/44•4444.44444seesee-~#,....e.~,,
nardd) una escollida hallada de
sardanes i ballets a càrrec de la
cobla Catalunya i l'Eshart de
Dansaires Al lt ntida, respectivainent, sota el següent programa:
"Ansíe", Tarnidee; 'Elena. BienMETGE INTERNISTA
bau-Parats; ballets: Gran hell
de Gitanes. Valles; "elereeneta",
Corta Cataiones, 482, pral., 2: -- Telefon 33668
Bou; "Maria Isabel", Fofa Sebo-.
ler; "Vicleria", Tàpies.
eeffleeeeefflestmeeeefteefteefteffleffleese444.n
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JOSEP C

ANUDAS

Josep Maria Barges

I

Diesabte, 5 de tener de 1935

EI

Ma alienta alomo Mi
La
situació
segóV isi t es al President
7r
"16
El Collsell de ministres d'ahir repuLiques
ameri.
aenyor Martínez
Barrio
del Consell
mica d'Eseanya ill
(Ve de la primera pdqiiia)

ELS PUNTS ALS QUALS SEGONS UN P.T.RIÓDIC S'HA REMadrid, 4.— Des de les onze del FERIT EL PRESIDENT DE LA
REPÚBLICA
ntati fins la una i deu minuts le
tarda ha eseat reunir el Consell de
Pariant del Conseil de Mraistree
el:Marres al Palau Nacional.
d'avui, el pera:ale "Informaciones" diu
E senycr Martínez de l'e:asco, que el següense
estat el primer a sort:r, ha (lit
Acabat al Consell d'avui l'examen
aue S. E. el president de la República, deis problemes conscitucionals que
eavia aeabat la seva dissertacia sis- han estat objecte aquestes tres dita
re l'experiencia constitucional du- de les disserta:iens del preside:2 de
.ant el seu mandat.
ia República, el Gavera, en una de
El senyor Lerroux, que ha sortit les seres práximes reunions, estudiará
eces momeara despees, ha fet les se- al seu Icen les ensenyances obtingudes
;uents manifestacions;
scnyor Alcalá Zamora al prctned:
—Ha acabar S. E. el seu admirab:e del seu mandar. Set són ele problediscurs exposant la seva experiencia ates que ha plantejat al f:nal d'aquests
censtitucional relacionada arnb diver- tres anys: autoromia regional, esglésos articles de la Constitució. Veuré sia, propietat. Sonar. fitació de fustsi el dia d'avui puc ice un resana e:mis del president de la República
del discurs per a donar-vos una refe- arnb el Gavera. pressupoatos i Triburencia que sigui oficia!.
nal de Garanties Constitucionals.
No he d'amagar-ves que en algunes
El pres:dent del Censen ja ha incoses, no per conveniències politi- dicat que alguna de les qüestions
ques, sine, per coaveniencies interna- tractades no consentirá que es comacionals, no podrem ésser tan clars com n:e:u:u a la arriana. Proben, perfectaho ha estar S. E.: en la resta serem mera lógica aquesta actitud de la que
ten explícita i clars carri e! president. granyarà de consulta la discussia que
Ha afegit que el consellet no harta en el set' dia s'entauli sobre els punts
ti raras importancia i que en ell sha- de referencia.
El ministre de Treball lta eemencat
ven aprovat uns comandarnents del
Ministeri de la Guerra, entre As queis a P arlar al d'Hisenda sobre les planCofa el comandas-itera de mitja bri- tilles del era Ministeri. Per has er de
acune:leer la deiliberació sota la pregada de Bilbao.
Se Ii ha preguntar si sIevien oest- sidencia del senyor Acali Zamora el
es' de la reorganiteacia ministerial, eenyne Anguera de Soja ha s uspés
el senyor Lerroux ha contes:at que rexposicia de la seca per:posta uns la
prOxima mulla ministerial.
enzara no.
—Aleshores, no cal pensar-hi? — ha
rreguntat un informador.
si. L'he de ice, peral no trae
pressa.
El ministre de Comunicacions s'ha
IMI:tat a Iliurar la nota oficiosa, i
com que un dels informadors ii ha
preguntar si hi hauria noca reunió El fiscal retira l'acuslció
perquè el cap del Govern per deticienda de proves
els dones cumple de la referencia del
Madrid. 4. — Per a avui h¡ hacia
discurs del president de la República,
assenyalada a la Sudó quarta de
ha contestar:
li
—Es de suposar qUe se celebra pere Audiésicsa I. vista del proces incoar
cc:n que aquesta tarda acudiré a la per la mort d'un joee feixista al ParPresidencia. ho preguntare i amb molt do, realitzada per alguna socialistes.
El fiscal hacia forma:ay les segnents
de gust us ho comunicaré.
conclusions provisionals:
La nota diu
"El dia In de juny de 1934, a 'a
Agricultura.— Decret destinant als
serveis que s'indiquen eis cnginyers muntanya del Pardo, prop de la platigr610ens senynrs Ruiz Acian i Ló- ;a. hi ltrisia nodrits grupa d'ambdos
pez Netra. Idcm, concedint determi- sexes d'ideologia extremista, i en adoredes facultats, en crdre a la realit- aar-se que hi hada a la vera vuit o
zazió d'obres. a les Mancomunitats :km nois feixistes. comenzaren a cantar himnes contra el feix en actitud
de Liauradors.
Expeliera de &mercal:ab de eones fo- :rada de repte al mateix temps que
restals en la guarra divisió hidrológica iriciaven una desfilada cap al Boa on
freestal. Nomenant vocal veterinari del hi hacia els feixistes. i Ilavors Ernili
Cense!' de l'Institut de Retarme Agri- Paree. (a ) "El Manías", pregunta:
es el senyor Santiago Tapia i Martín. "Per que no cantes'? ¿Es que sou feiTreball. — Excepcin de subhasta per vistes?", ¡ en re.pondre Joan Cuéllar
a la construcció d'un asil (Parir:a:1s hi- que si. se Ii abraonaren. Els arries
ta:eh a Cerahanchel.
de Cuéllar fugiren. i aquest voltat. fou
Guerra. — Expedient de llibertat con- agredir per Emili i els seus amics,
diciona: del corrigend Antoni Cayeran/ 1 rebé lesions que li cansaren la more
Ballestea. de la presó militar de Malló.
Les lesions li foren causades amb
Obres Públiques. — Decret jiabilant armes hlanques 1 de fou i instruments
l'interventor de línia de l'Estat en l'ex- contundents.
plotació de ferrnearrils. cap «AdminisQualifica eis fets d'assassinat amb
t rarla Civil de tercera clatee. senyor Gro. alevosía i tinença illíeita d'armes. Deel Rodriguez i Garcia de Aguilar.
mana per a cada un deis processats la
mima de trenta anys de reclusi6 pel
FINS AVUI NO ES FARA PÚdelicte mejor i dcs anys pel menor.
BLICA LA REFERtNCIA DEL ama
cent mil pessmes d'indemnitzacid
DISCURS
a ia ferraba de ressassinat.
Després de les cinc de !a tarda ha erHan ocupas el 'tanques ele acusats
ribet a la Presidencia el cap del Go- .iattme Marcelii Aiigues, Emili Pérez.
teen.
Didac Avellan i Constanti Rojo , el;
Es periodistes 11 han preguntar si di- eres ithims pertanyents a la Joventut
nana una referencia deis discursos pro- Cc:maniata.
nunciara pel President de la Repúb!ica
La prora resulti deficient.
durant els darrers Censells. i el senycr
Es formularen cimera contra PéLerroux ha contestar negatirament. Ha i 7 , Avellin
i Rojo per confidències
manafestat cate eleves del Consell ha !eres a la policia, confidencies que no
tras a esmorzar i després ha despateat
:seden ésser mal elements provatoris
alganes petites Coses. Esperara que
i que no temen altre efecte que sers ir
squesta tarda es ¡aria :a referencia da de ¡wat de partida per a aducir lees
:tests discursos. després de compre uns
requisits que no escaparan — Ita afegit — que liad de demostrar-se plenament.
El fis:al, conforme anils aquesta
a la perspidcia dels periodistes. Na cal
doctrina. ha retirar l'acusaria.
cei gue no es fina rrahlic lira a &mi.

EI procés per !a mort
d'un feixisto

Ha afegit el president del Consell que
aura a desnucar hora Si Cap de l'Esmt per tal sie feral una visita.
Els periodistes li han preguntar fnbre
A reorganització i el preti:ent ha repetit que no tenia pressa. A
mas. afeó succeeie perque faltest Imite
:ar no es poden considerar tom a hit,
les dobles talleres que exerceieen alguns ministres.
Els periodisees han in s istir 1 han preguntar si nn hi havia cap hisit biontitirament. i el senyor Leerme ha con:estas que ni hipmeticament.
Dit alió, s'ha acomiadat dels pedo-listes.

Un comentar; a la

sauació europea

"Ahora" !'ocupa de la sitsseria europea, i aunada que som a la vigilia
desaeveniments palitics «importancia,
«un cenia raprnximació anglo-italiana.
Pregunte que ha de ¡en Espant a en
aque s ta ama:rimad& i s'estranya que
els ministeris «Estas, Guerra i Marine
en hagin pensat encara quina posició
adoptara Faranta sobre qualserol problema 'ter e s pegues plantear referent .
les Illes Baleara. Si els rumba de la poQUE S'HA TRACTAT EN
litice erraste ne ens estimulen Es que
ELS TRES CONSELLS
ron, incapaços de realitzar una política
El tractat en els tres Consells de exterice
•
nuaistres ha estar per a revisar la Con; .
tució en alió que fa referencia al sis- ennliV 117..
' m a bicambral, facultats del President
le !a República i materia religiosa. So- ELS NOSTRES LECTORS
are aleó versará tot el relacionar amb
FIAN DE TENIR PRESENT
.a revista de la Constituciá.

e.

erg

sanes

•

constituit el bloc CO. - mercial ibero-americà
Ilaicid, 4. — Ola «minora/ a Madrid el Bloc comercial ibero-miseria,
presidir pel senyor Victoriano Prieto, i
ud qual ea secretari general el senyor
Julio Lote, el qual ha Me a un peno.
aeta les äegilents marafestacions
—E.I Bloc comercsal iberu-america
sla constituit arnb el sol objecte de
de:easar els interesaos d'importadora i
exportadora de aroductes d'América i
ii Espans a.
Asan.= a ésser escoitats pel Gosena i que d'un cap es planteas en les
esteres oncials el desbloquee de eredits amb els paises d'Ultramar, ¡naix
que aquests impossibiliten tot comerç
d'intercaran. que tant crebanta la nutra indastrie agriebie. cve es la que ha
iCirniat la base global de les nutres exportaciens.
Llaruguai, l'Argentina, Centre-Amere:, i elexic llançaven un saldo positiu a furor d'Esparya en la balança comercial, podria tornar si els ministeris encarregats de donar solucia u
preecupessta ser.osament d'aquest agur
problema.
Respete a la situació del Brasil en
7e:ació amb el mercar espanyol, la situada Cl de tot punt insostenible El
gotera traquees pais ha publicar diversos decreta afavorint els midas espanyols reanimas allí, mentre que Espanya continua arnb el "statu quo - primitiu. I armara situació Es imponible
que continua corn ho deraostien les comunicaciens rebudes, queixant-se d'aquest estar de coses. La Cambra de Comere Hispano-brasilera ha visitara realitzant, des de la seva constituciO. una
intensa propaganda d'aquests anhela comercials, per-taust als Poders pública
mis «una fácil solada, tense que fina
a la data snagi aconsegu.t cap resultar.
El se ra« Cola crea que ata que s'acaba de concertar el tractat amb l'Argentine, i que sembla que existeixen negociacions amb Itruguai, is probable
que toqui el tare al Brasil. la quai cesa afaeoriria el lostre comerç i la navegació, puix que s'intensificarien en
Ret uesta ruta de l'Atlàntic els transports
de productes.
Respecte a les soluciona probables. el
atraer Cola ha manifestat que ja Chile resolgui la seva situada, comercial
per znitja «un conveni de compensada
per a l'exportada dels seus nitras; a
Espanya. als quals el t'o y eres espanyol
concedeix el quaranta per cera, per al
desbleque:g dels credits xilens d'aquí.
Preguntas sobre el nombre probable
d'afectats pel bloqueig de divises, diu:
—A P.argentirsa existeixen prop «un
mili6 d'esranyols expatriats que han
de fer els seus girs mensuals a fa:MI:ara d'Espanya per a Ilur sustent, i al
lirasiL hi ha sis ml espanyols en ideetiques condicions la majoria d'ells. Tose
ells sofreixen les conseqiiincies doloroses del bloqueig de divises, i, demés.
san els primera a demanar a América
articles procedents de la sera Patria.
Aquesta els ha d'atendre. Es tracta de
conservar el patriotisme d'aquells expatrian; i de produir la riquesa del nostre pais, que perd avui tots els seus mercats, puix que amb el bloqueig es vénen
a pudre mes de cent cinquanta
de pusetes.
En una de les cases importadores
d'olives i nli d'oliva es protesta, i
mana que s'inilueixi en que es realitzi, al mis aviat miller. el tractat amb
el Brasil, a fi que es pugui resoldre la
uni per que travessa Andalusia. A contimada déme compte de gran nombre
de fierres de cases espanyoles que tenen bloquejats Ilurs crèdits al Brasil.
FAS colliters de la Rioja es queixen de
la paralització del mercat i de la rete:Tia de diversos milers de duros.
Totes aquestes Berrea ens eStail arri'Ara davant el sol anunci que esteta decidits a realitzar una labor interessant
iras a aconseguir el fi proposat.
El Brasil ha respost ajudant la Cam'411 de Comerc Hispano-brasilera amb
los cents cimiente saca de taje, per
i ist valer de trenta mil pessetes.
El problema és panrOs, pero crec que
zmb borla voleniat es podria resoldre.
El Brasil sembla que esta disposat a
lanar rota mena se tacilitats.

L'associació de veins i llogaters de Madrid estä d'acord amb el proiecte del
senyor Jalón sobre les
tiances
Madrid, 4 — L'Associació Oficial de
seins i Bogaren de Madrid ha fet ptli

atice una nata en la qua: mestra la sea
conformitat al projecte del ministre de
Cemunicaciens, relatiu a la fianza des

Diu la neta que és aspirad& antiga
d'agresta entiut que les Balices dels lleLN COMENTARI ALS DI3CURQUE Hl HA ESTABLMA gaseis de fingu • srebanes, aigua i Ilum
SOS DEL SR. ALCALA ZAMORA
ro essiguemin a relee dels propietario i
"El Liberal" comen:a els discursos
r e s • • .i is a poder d'una
empreses
LA CENSURA
eranunciats per S. E el president de
.....n••••11,,,..-7me.me•••r •
la República, i diu que espera el set,
amb la seguretat que hi trobara
tibies consideracions que °hesitaran
la política espanyola en el momeas
c ritic que vivim.
Naturalment — afegeix ei peri n de —
anem a una resabió constitucional, pecó
no es facin illusione els enemies de a
República, perque aquesta revivió, en
contra del que ella suposen i esperen.
LA C44:11/Xa DE-FONDS 1 GINEBRA
sera la consolidarla del regiris.

relació m'A el
pressupost

La interpreta916 de fartide 42 de la Constitució;
Perspectives electorals
a unió dels ripublicans
i la . intehigtnca amb ris
Et Sr. Chapaprieta posa
de relleu la labor nulia de Sevilla, 4.solcialistes
— El tenyor Martillee
les Cort en la qüestió Barrio,. interrogn sobre 'l'actual situnio
pólitica, hai dit que no creia que l'actual
dels pressupostos
Madrid, 4 — L'ex-ministre senyor
Chapaprieta ha fet declaracions relacionades amb la situació económica
del país en la seva relació amb el
pressupost de l'Eatat.
Reconeix que les Corta han fet una
labor económica completament nula.
Considera un error el, procediments
seguits per a acoblar les despear, i
afegeix que sigui una o una altea la
data, es trobari 11 Llei aributirla sense continuitat, í el pressupost de despeses sense acoblar a les veritables
necessitats de 1935.
. En fiarle les despesee i imposar els
tributs, cal pensar no tan sols en el
que produeixen. sin d q ue melts ¿ ' aquests asfixien la producció.
La preperció del senyor Gil Robles
ja ito Pereira efecte, i entrara que hagués estar aprovada, no influiría ja
en el pressupost per a 1935. Cal realiman a: Parlament una política econannica capee de vigoritzar la vida
.I'Espanya. Per això crea equivocar
el procediment propinas d'autoritzacions al Gavera. per a acoblar les despeses del pressupost a les realitats
nacional..
Diversos projectes de Llei, aprem:ants, estan sobre la Mesa del Congrés, i el primer d'ahril se i ns tira a
sobre, amb una segunda prórroga trimestral, i ens trobareni ja eme pres autistas per a 1935. Amb ancd resulteri
la fallida d'aquestes Corte, en el principel del sea cornee. Aquestes Corte
han perdut rocasia de ter una labor
eccnianica de transcendencia. Cogncedes entre dos Constituents, podien
des ien tener com a missió especial la
resaludó de problentes vitals i fona-mental. tom laeveloritzaciä de produeles de :a terra , e: seu 'ecce, als
mereats intericrs, la política comercial, especialment en el sea aspecte
de regiru de tractats, el problema de
Petra- 'I les seres relaciona amb els
trehall, pública transporte etc.
I com a complernent de tot aixó, però
simultiniament amb això posar fermata
tases des nous pressupostcs, i a costa
de les desposes ¡mútila i d'acahar amb el
Iran, realitzar la tata de nivellació sigla
pressupostos en diversos exercicis. enfortint 7iXi el nostre credit, la qual cosa
consentiria. mitjançant eenversicns voluntides, inInnrellntS estalvis en el pasomera d'interessos del Deute públic.
amb la qual cosa ea procuraria aterrare
les despeses Utils arnb una veritable
ben pensada empenta en el cami de ta
;matra recenstrucci6 econamica. Dissortadament les actuals Ccrts han perdut
cea j a de fer tot mistó, han deixat pastar
e; primer any de !a se, a vida aun ha.
via d'haver estas el mis fecund, sense
fer cap obra estimable en el terreny
ecaninnic. Al contrari, visara i aegaim
vivint amb uns dificit ag rejat per conces,ione de credits extraordinaria que
iaaproven tense teme, i si se segueix
fins ara repreeentarrn aqueste credies
mes de pe milions de pessetes.
Aquestes Corta. en el millor dels ca
sOS, tenen de sida útil fins al proper es,
Ose Per la tardar sirsent tindri 'loe
la seva dissoluci6. i per une TI és «e s
-peraqulitnobgsav«eergadura.
El passoransa no consten que hom sigui gaire optimista respecte a qué per
l'estiu els problemes es resolguin. La
politice econamica preocupa aval teta
els paises de: món menys Espanya. que
re deixant passar un any darrera l'altre.
escamotejant - la i ara rampa no s'ecometrä la solució, amb dany immens i tal
regada irreparable per als interesses pública A tri3. durant Listaat temas arribaran a estar les questions econinnique% en últim o, almenys, en segon
turne,
itraanització estatal enzarregada dels
masita i de !a percepció del, sera interesaos. per tal d'aplicar-Ins a fina sccials.
especielment a la construcció d'eseatges
higienice
Si he el prnjerte del senyor Jalón no
satine totes les lastres aspiracions, no
pele aleó hem de deixar de recolzar-ln
amh I* r/ Ottra Sineatia i ti nostre esforç.
i Ii prerenim que en les declaracions atribuides a les Cambres de la Propietat s'amaga que el decret de llaguen extlou
les finques construides despeé' del 1934
i les de noguera superior. a 3 00 royeses
men.uals. per la qual osa el %miura de
lea flanco la molt superior a la xifra
que la Cimbra déme com exacta.
A darrets d'aquest mes se celebrara
un Congres de Hoguera, i en l'ordre de
dia figurará aquest auumpte i encara no
batirla queda' rese!t.

situació dures n'oh. Ha afegit que en all6
'de la prórroga de l'out de guerra el
Ministeri he interprete equivocadament
Partirle 42 de la Constitució. Per abra
no s'hesie ellever prdlengati'earat de
guerra 'actual . ‚esse . reunir-se el Parlament.
•
Sha felicitar que el Govern eteigui
disposar a . convocar elewient, indicad!
que en elles l'opini6 pública mostrari
quina és la seca manera e., pensar E!
neu Parlament que es constitueixi le.pres • d'acabar l'actrizd lee leves tasque,
no mire tan esquerrista cont les Conati•
tuents ni tan de dretea com l'actual.
Respecte als socialistes ha dit que
ii aquests continuaren en liste tictica reselurionária no . seri possible parlar
rió amb ella i .arribar a una intellis'esteta.
Referent a la unió de les fintes republicanee ha «t que va fracasur enserie, mees. perú (Me ara creu que j . j.
conseguid quelcom en aquest sentir.

Les organitzeons rapoblicanes de la Coruña de
ittitOOR
Madrid, a —Sla celebtat a La
Ccrufia una reunió de transcendental
importintia política per isser el seu
principal objecte el canvi de nenn i
i asió a aquella provincia de les orgar.
nitzacions dels anejes par tan cradealsocialista i radical-cinroiserfra, con, a
resultas del C.e.mgtiiis de fustes d'ambdes partilí- verificat a Madrid durant
êÍ passat octubre.
Reunides les representadens provincia:3 sota la presidencia del Comité
provincial i cunseler nacional d'Unió
Republicana, senyor Salvador Eche.arri Bratla, s'han pires per unanimitat
els segitente acorde
Primer. — Substituir, com a retultat
de la (asió, les antigua dentimina.
cians Radical . Socialista i Radical-Demócrata, per Unió Republicana.
Segara — Dirigir una comunicació
arnb carácter urgent a les agrupacions
local; de la provincia perquk es fusiestita o perquè simplement canvsin el
$eu nom en aquelles localitats on tan
sol. es trobi representar un deis entices partits radical-socialista o radicaldemócrata.
Tercer. — A proposta del vice-president del Comise provincial, senyor
Ramon Rlos Pardo, iba acordat dirigir un telegrama de salas:tejó i felieitació al president d'Esquema Reptasenyor Manuel Acaba, pel II JII
alliberarnent.
Tot l'acordat será serenes a la pisanema assemblea provincial per ' a la
seva rati.ficació.
S i lla alcas arfa i
e5tat
una còpia al governador civil de la
provincia i una altea al Com:ie executiu nacional «LIMA Republicaiia.
En conèixer record del Cnmite, el
aaolic que hi baria al laca( provisional
d'Unió Republicana, Iba acollit Erra
trans apiauaintente i visgaes entesiastes a la República.. a Unió E -rpublicana, a Martinez Barrio i•Gordon
Ordax.
Ha acabat l'acre ami) una recolleeta
Iniciada per la joventut d'Unió Republicana per ajudar a "La R.", set.
manad del partir.

D'INTERES PER ALS
IMPORTADORS
Una nota de la Direc.15
General de Comerç referent a la contingentació
Madrid. 4. — La latre:au tse:leal
de Comete ha fet pública le nota segbent
"De conformidad en lo di6puuto en
el articulo 16 del decreto de ut da no.
siembre del presente año te pubbcan
las revistas -Exportación" e "Imnortacidn comercial", editadas por la DIraccidn general de Comercio y politice
ara:ice:aria y cerrespondiente al mes de
diciembre, las relaciones de los importadores de preductos contingente:dos por
Espalta. ael como la cautidad a ellos
atribuida gaza el atto 1935, diadase un
plexo de quince dia, a partir del 31
d e diciembre, para que los eeareeados
cupos pueden Ser inIpUillad03 per los
interesados."

S'han destecat les dels senyors Benzo I Guerra
del Río.
Una peça de caga que cal aixecar.
Ej senot ,Lerroux no abandonarà la cartera
de Guerra.
La visita del senyor Cirera. —
Fina dimarts no ae czlebraris. nou Comen
de Ministres
Madrid, *a. — Aeleita M'a ha enes
a . la Presidencia el ni:lastre de Comunisacious. senyor Jalón. el qual ha con
-fernciasbumotelPriident CIII c.seil de Mitiístres.
Ea abanaccer el des;atx el senyor
Lerrow, el senyor Jalón ha Watersal ama e:% périodistes, als qi.als ha
remiten:as la noticia que demà TO
flauta nou Come!' de ministres. Aprofitant es dies de demi i cierna wat
e-. l'a afegit m'absentaré de Ma-rae a :espert
drid per tal ..! e
de la caza. Aeuest matt no us he donat
la tretieis que demi ne hi hauria Corlen de ministres, unce no n'tstava
segur.
periodistes han preguntas al senas:. Jalón si Lnia alguna noticia a
i ei ministre eis ha dit:
perú de toses risa:seres y-maltees poden Lanzar també els lustres
'librera per si troben presa, però fingen, la itgureiat tr..e aquesta no sóc
lo.
Despees ha arribar a la Presidencia
I.ex-acts-secretari de Governvió senyor
Eduardo Benno, acoamanyat del governador civil de Navarra, senyor
de Seta. La risita del senyor Benzo al
i citas algara excap del Cimera ha despe
pereció.
'Mistes
A la sofrita.% el.
qt:el ala
terrogat el eenyet
limitat a_dies-qtre vis conferencias aenb
eit--54 del Crovern etkre diversos ascompres del pertit, enrolara. demés,
el moment per a mostrar al cap del
Govern dieersea gat• rae'ea que hassen
estar tatudes per la censure donara
comete d'alguna Seeen ala (saeta baria
assistit, aixi coas l feregrafia rabuda
d'un diari de la nit, en la qual arareis
rodejat de diversos atel senyor
endisteis.
. Els informadnrs li han preguntas si havia Parlas amb el cap del riovern de la
reorgenimatió mini!terial anureiade, i
l'ex-sota•seeretari de Governaci6 ha contestar:
—D'això no se res Tea que vosaltres;
millor dit : SI el que a rosaltres t13 deixen dir.
Ha acabe dient que Aleja constituir
una penya d'intelectual s de diferents mafiosos politice, de, de l'extrema dreta a
l'extrema escrierra, que porta per nom
"Edrardis Benno".
A l e s set de la tarda ha arribar a le
Presidencia el serpier Guerra del Rin ,
el qual alta limitas a menifester qUe
a nava a conferenciar amb el senym Lecreune cana a cap del aar14 n'ur
no e proposava meran a _iarearies fins
d'anuí vuit o nou
—Temes: de min istre? — Ii han orecruntet els perinelistel.
—Jo garle a In reserva — he conminas — i erie mol satiffet d'aix& i
encara que en ha f atigué, hatea sie contietiat en aquesta situad& durant l'astutas

iladares, i e: senyor Lerroux ha cor
Ce atas.
—Qaan ho hagi iirniat S. E., qu,
sera un d'aquests die.. Preeisamea
rúnica notízia si : interés politic es le
visita del senyor Giren, representan;
de la CEDA a Catalunya, el qual
mosteas el sea tentiment per l'ocien
Sació que es china allí a la politice
Jn Ii he manifenat que el Gavera n<
Ita:i'zie cap poíitica a Catalunya, ja
que el governador general no ha ca.
asesor a actuar. Quan comenci
Sera anudó ja en Parlaren.
Turibé ha estar preguntar sobre
combinecid de comandament,
aprovada al Consell
i ha con.
troles que no tenia cap importància
Es tracta del comandament de la mit
;a brigada a Bilbao, el .cap de la guai
la estar suspes per suspicacia de si
ten:a o no relació amb el moeiment
No és aixi i per tant, caen que ne
raagrada fer política, torna al coman'
'lament d'aquesta naltja brigada aque.si
brillant militar. L'altra es referpix
raniandament d'un batalló. Pecó 'ere
fi , tot es bari perquè tot esti at teler
Ha acabat dient que tus hi hauri
Corma! demä i que el
ce
le'tscar el dirneatt; amb armes' me.t1G - 3.1guni-Klitistres s'absentaran de
adrid.

El contraban d'armes
Segueixen les diligencies
del jutge especial senyot
Alarcón
Maurid, 4. — El jutge especial se
nyor Alarcon ha ores avui &claree:e
als destacas; socialistes senyors Roía
i Castro, detinguts aquesta matauda,
com a complicara en els succeseat
ocorreguts el dia 5 d'octubre a le
barriada de la Guindaleta.
També ha pres declaradas a lea.
góvernador de Cádiz, censor Veg.
Manteca, i al propietari d'una fibliea
d'armes d'Eibar, anomenat Llore*/
Cabilondo.
Aixi mateix ha prestat declaració
l'ex-cap dels serveis d'aviació, comandant Pastar.
SOCIALISTES DETINOUTS

Han estat detinguts per la policie
els dirigents socialistes Mara Rojo
González, Josep Castro Taboada i
Irre Llorente Lizaro.
Els detinguta passaren ahir a le
n.t a la Direcció General de Sega
retal, i avui !eran posats a disposi
ció del jutge especial, ,enyor Alarten.
Sembl, que Rojo i Castro Tema.
da tenen quelcem a veure amb
centraban «armes, 1 qu e Llorenta
teMpe.
esta acusar d'haver pre u part en ele
Oran ha ¡naif el senynr Guerra del %leemos revolucionaris desenuallate
Rin de la «tea entrevista itr.b el cap a la Guindtlera els dies 6 i 7 d'oca
del Coreen l'ha mostrat nr:t reservar. tuitre.
i a n-eguntes dele perindisres de Si baria
UN DIPUTAT SOCIALISTA
*unes el seis vine. a Caliriee. ha cent•
PRESTA DECLARACIO
tutee. negetitantient. i ha afegit que mareta de diumenge en vuit.
Els agents de la brigada social har
A dos Traer% de no ta de la nit el se' ict comparé:alter a la Direcció GeneM .o). Lerrhux ha alientan:1m la Presi- ral de Seguretat el diputar a
Con l
dencia, i ha dit als pericalstes que na re filiació secilista sen3or .loan Sitenis nosities per comunicar-los.
intern Viciarte, el qua:, acompanyar
En periodind li ha indicar q .,e e; se- per la paliza, ha prestar declaraciS
'ver Jalón baria manifestar que hi han'
davant el jutge especial, senyor Alerna caza si se sabia aletear la llebre.
ten, acabada la qual agiten ha orEl cap del Govern ha come:tate
denas que los rosal en !libertar
—Es traet e simri.esisent «una brema
del s enyor Jaiba: reträ, en fi. cnm que D'UNA DECLARACIO DE L'ENjn nn sbc ami: de tr-eäc:eg. oreZunien CARREGAT DE LBS DRASSA
el . que ~un, pprtsne estic disuenas a NES DEL SR. ECHEVARRIETP
gute a toultres
dit-ecs- ha tes. In la ,
Cidiz, — Segons sembla, 1a de
us interesse la es serir 4We:tefe miesi s teriil , reme lii Isa er q i. En efecte. hi hi alaració que ha prestar el senyar Macrici. per& erial harem: se fUlminant. nuel Carrillo, encarregat dele matar
ente de les drassanes del senyol
Aquens fets politirs han de tenir
desenrcallamem en el monina, ortnmú. F.. Hozad Echevarneta, ha estas re:a.
dar aue hi ha (Pavee kilt. per la monada amb el fet que el senyor
duelicitarde catteres; persa no cal d:r• t, arrillo fou gil lima els talons cor.
hie. lo nb dtixara la ce stera de Gue-rt. re goceents perqui poguessin esset
No ha irritar eise e ra 'el montea s d'e- iietircdes dels tatúas les eliges que
ntrests reorganittacid. i es fa n+ quan contenien els huella que foren emsahagi de fet. I bree el mil l'he de barcase en el vencen "Turquesa". El
senyor (Carrillo recoUi les cuses i les
fer.
Un altre periodista li ha preguntat dipon:i al casieil de Sant Sehestii,
sobre la importincia no i ii1ca de la !loe o estigueren fins que teten ernvisita det senyor Besen, i el cep de: l'anides al vaixell de referencia. Ej
Generen ha reinstalar que baria estar d . 0 que el declararas confIrmi en ab1 lleurar-li too pessetes «un re i nte- solut els extrents suldits.
gransem eue Ii havia ante-tape:ir del
sorteig de lä anteria.
Els periodietee h bits paella:mal Mes;
;iré« qua apareMeria a la Caleta el. A SANTIAGO; TRES ATRAno:ami/ami:arre
Portela

CADORS MATEN EL PROPIETARI D'UNA FERRETERIA

Santiago de Corte-sur:la. 4, — Ha
...•tst can/es en alUe071 r(1,01ZIA Un t ecnet robatori a mi arenada, en el qual
ha resulta: mora un comercien d'atuesta 16ealitat
Tres individuo s'han . prezentat a la
'cireteria t'el se ii.car Com'antino

II

Diattent,e, 5 che gener

Pum-torro'.
vedé, ettitslerta en un indretlieetser a
la ciutat, anomenat Video,
gis tres indivlitua ep otiestió han de
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an determirat
i quan d
EIS
coieereenn anava a iserrir la comanda,
a.0...
bici tret Ihrs pistoles, 4, apuntant-le,
'Madrid, 4. — En virtut de)'anunci
els
diners
han indicat que lliurés tots
delegat
provinetal
publicat pe(
de Tams.
qtre tingutle a la
ball, a conseqüencia de la sonicitud
El comerciant, en lloc d'atendre la
presentada
per
Ics
entitats
patronals
licaci4 dalo atracadora, ha ofert re- perqut el comen d'Us i viese poguts
aqueets han d isparat concia ,
tritg
.‘ 410ten
•
obrir roig dia el diumenge que ve,
tra ell. aconseguint-lo dos projectils al
d'una entrepit. El senyor Villaverde ha caigut festa dels Reis, després
5:jeta entre el delegat del Trehall i el
mortalment feriL
president del Bloc Patronal. alta acorAl soroll de les detonacione de l'insegüent:
terior de l'establiment han sortit els dat el

-.¡

familiars del ferreter. Els atracadors,
Ci veura que acudia gent, han fugit.
El fcrit ha estat eondult en un sanatori, on lea rama al cap de pocs moments d'ingressar-hi, cense que hagi reg9Obrat el coneixement. Per tant, no ha
pogut prestar declaració, i els farni•
- . liara de la vletima no han pogut donar
detall sobre els atracadora, puix
at .t-cap
a
''fftsa &M'oh lean fagit a punt de disparar.
El aveces ha causat profunda impresVi+ en aquesta població per ésser el
-primer cas <Vaquee* balate que es registra.
Han estas presea mesures a fi de detenle els autors de l'atracarnent. que es
creu eón forastera per la qual coSa s'ha
rtruntat un sever servei de vigilincia.
i han creu que asile ésler de
els autors del fet.
-tingus

UN SERVE1 AERI ENTRE
MADRID I PARIS

"En la nit deis Reis obr:rà el cornete d'As i recht d'ús general fins
a lea dotze de la /lit del dit dia, i se
subjectarà per a la seca compensació
ala convenís estahlerts.
El dia del Reis. per éster diumener
el comete d'ús i vestit tanthé obriri
a dos quarts de dues de la tarda, i

compensara el dcscans que correspong u i a 13 dependencia amb el canoament del dilluns al mati.
Les guatee llore: del diutnenge es
consideraran extraordinäries, i per
aquest motiu s'abonar à la diferencia
oue existeix entre hora extraordinaria
i hora ordinaria d'acord amb la liei."

anniaiiiiismiummeminme
PASTA PER
A A PAITAR

NIX

Iza estat elaborada pensant oo
sois en que ha de suavitza,
el MI per a ter-lo ( 'Hable
tense gran estom sine, pensant tambe en que turi l'epidermis de tota Irritad&
gratis, rolors, etc

La Pasta

NIX

ta, dona, un factor

precids

per a roperac16 d'afaitar-se 1
al matetz temps un producte
(higiene per a la pell.

'Usant la Pasta NIX
s'eviten tots els pertlls de contagi, no sols per la naturaleza
de la Pasta en si, sin6 tambe
per que s'eliminen sabons,
botxes, vasos 4 tota mena
troblectes porta -m icrobis.

Usant la Pasta

NIX

simplificara l'operase. d'alailar -se , hi eripleart tres o
quatre minuts, no sentirá des-

prts cap irritació ni molestia
e la pell i, si la tenia abans
h desapareutera.
perguk, cal no oblidar-ho.
LA -PASTA NIX , ES.
mimes DE TOT, UN PRODUC-

118 PU A L'EPIDERMIS.
IN DECOMIEDC surtas
TIO Pum= rus
_M

filmo
Iß

esummiememzume.
Lleziu LA PUSLIC1TAT
1.3ropagueu-lal

P

Demà s'acaba la primera
temporada lírica del teatre
Nou

I

a illusica en el
2 ..

ti

Convé abete que tot examinar el que
ee avut dia el cinema, és a dir, el cinema sonor.
El U/el mateix que el designa ja es
presta a contusiono. Es el resultat d'una
evoluciO histOrica. Al cinema mut se
li ha afegit La facultat de reproduir
torio.
Però el conjunt, constituit pel llene
l'altaveu, no és n as l a suma de dos
termes, imatge i CO. Es un individu nou.

Hi ha tambe distancia entre l'antic

cinema mut i el cinema sonor, corn mitre el teatre radiofònic, art cec, i el
imeraa sonor.

La música jugava eis ternps del cinema mut un paper que es inútil recordar i discutir avui dia. El que hem de
cercar es quin 'loe pot tenir en el cinema actual, art nou, que te el seu
ilenguatge propi, les seres maneres
REINGRES A L'EXERCIT d'expresan, força personals bastides amb
una collaboració íntima i no degudes
Madrid, a.— La "Gaceta" publica a una juxtaposició del so i de la imatge.
ui-ui una ordre del ministeri de la
• ••
Guerra concedint el reingrés a l'exerCinema es un mot que vsclou un docit. amb l'emplea de tiren( general
tan vast corn el del teatre. Tant
en situació de reserva, al senyor Juli mini
l'un corn rahre ens donen una reprede Andante Crespo.
sentació d'una aculó. Mal nosaltres els
podem dividir en categories que torrespondran i ea particular des del punt
vista musical, a dot grites.
VOCACIÓ DE VALENT
El primer cornprendra les obres en
Madrid, — El senyor Rivas Cheestá al petrif ha publicat avui una carta amb que respectacie dramatic &pera-cómica,
de la música (Opera,
certes allusions per a Paco Madrid. rel
periodista s'espera a la porta opereta, i ela seus equivalents cinema-

Madrid, 4 . — Hom asiegura que a
partir del vinent mes de maig s'establiri
un servei aeri d'avions entre Madrid i
París, amb escala a Pamplona. Aquesta
linia enllaearir a París amb el correa
aeri París - Versen-la, en forma que
solament es trigari un dia a ter el viat- Aquest
ge des ele Madrid a la capital de Po- del domicili del senyor Rivas Cherii.
i quan aquest surtí, Paco Madrid el
colpejà repetides regades, havent
d'ésser assistit el semor Rivas Cherif de diverses lesions. Paco Madrid
SE SUSPEN EL SERVEI fou
detingut i posat en Ilihertat poc
FERROVIARI DE CERCE- després. Paco Madrid, parlant amb
uns =ice els mostrà com a troica
les lents de Rivas Cherie
DILLA A LA SIERRA
Madrid, c. — Ei ministre de Urnanicacions, senyor Cid, ha dit als periodistes que baria arribat fins a ell una
der.úncia relacionada amb el mal estat
dd ferrocarril de Cercedilla a la Serra. Irnrnediatament el ministre ha disposat que es les una inspecció técnica. i
com una conseqüencia d'aix6 s'ha suspis aquest servei ¡iris que la Companyia
practiqui les obres de reparació de la
nia que calguin, a fi que el trànsit es
pugui fer sense que sigui un perill per
als excursionistes que de Madrid ‘an
a la Serra, sobretot els dies de festa.
Ha dit també el senYor Ci d que baria
experimental una gran satisfacció, perqué en el Consell de ministres s'ha
aprovat la Sena proposta sobre el restabliment de les plantilles dels fundo
del ser departament. Aquest ha-natis
estat un assumpte — ha afegit — al
qual rull dedicar acurats estudie. i un
top compenetrat en la justicia que alsisteix als funcionaris en llurs aspiradona que fucsia restablertes les planhiles aprovades per les Corta Constituents, no he desean -a' ffns vetare satisfetes les legitimes aspiradora dels ftrncionaris. Denla publicará "la Gaseta"
l'oportfi detret que arro y e el Consell
de ministres. Ha acabat dient que diumenge visitarla el Canal de Lozoya,
i lee obres que @Id realitzem

4

tográf ics
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CANCION
DE CUNA

Antoni Palacios i que s'espera será
tan brillant com ha estas la que acaba
denla, diumenge.
wwl

t TEATRE VICTORIA I
1 GRAN COMPANYIA LIRICA

FACIL
DE AMAR

Darrera hora

STINOAREE
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de mil pessetes
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mäntle, seduit per la merey.¿losa veu d'IRENE DUNNE

liornbres del 1110fICIIICI
Film de Frank Borzage. Aviat, al MARYLAND

Una producció Ràdio Films

I

lev

UY: l 'i'Cit ,1 ,, la

ALEX I FILIP
•itoentrles musical*
EL C n WILLER 31ERIVELL4.
Alta escota moderna
Grandiós tan de les novee atracclona

oblebres equifibrIstes del nAlniimbran,
de Londres

Lte BANEMONDES
Gimnastes meraaellosos

HAMILTONS

PinpOräd,

LA MENTIRA MAYOR per Planes • Aliaga - Marra'

manean amb la perla
l'art de

als aupar clowns

ele

1 LA DOLOROSA
— /—
1 LUISA FERNANDA
/ per Merla T Planes I flleard Mayra!.
N 11 . a

A Hure!' A Ver

4 PERCELL1S

Avul tarda 1 nit: :So 111 ha rancio
DernA. dlumenee. tard,:

els Indis r ullbles Bels del Patt
THC OREAT CUBANOS
Sensaelonal arte itra de /un/levita
LES L'ANOS

1

"Don Joan de Terrassa"
al Coliseu Pompeia

Fantäsio

Per jugar al, prollihitts en ele
seils respeolins establinuipis,
han esta' imposades als propietaria d'a q u e st s gueto% multes.

sil

Coliseum

En el segun tu ha els que la música diciona musical, de realització d'un film
no es presten gens a ternptatives desinteressades. Una niica de Palier i una
que ele decorats i vestits.
Entre les clues maneres d'expressió ploma basten per a la composició d'una
Tardes, en espanyol
tan perfectes i potente no hi ha fné; ópera. Desates d'alzó el compositor pocollaboració possibie que la que esta- de', fer-la interpretar.
Nits, versió anglesa
Però un film musical no existeix fine
bicis tina jerarquia i subordina cm
que no está realitzat. 1 això costa mol t
a l'altre.
rar, i si hi ha teatres subvencionats, no
Es un film Paramount
EL CINEMA MUSICAL
hi ha enlloc cinemes ni estudie—de
El nuisie aci scinbl aa, er d'ésser tetes macere: a Espanya no frita res 44444444444.4~444.9444+
UNA NOVA REORGANIT- l'amo. En efccte, hauria d'éseer-lio. d'estrany que l'Estat sI:bvellCiorleS els
La moral i les finances
PerO encara l mancaria saber enlatar abnegats productors de les mai prou
ZACIÓ DEL CONSELL
els recursos del cinema, que tinguis el considerades p,oduccinows racinnale
sentit del cinema, com es precie que tin- en un 121 5 assaigs puguin éster conaNo és cap titol de farsa ni de rriaD'ECONOMIA
gui el sentit del teatre el compositor presos seme el letzitini dret de vetllar nifest extremista. Es, m.identment, el
Madrid, 4.— Segons les nostres no- d':aperes.
per equilibrar im determinat pressupoit. comentari natural que s'acut a la notiHera r:St multes cegades en el teaticies sembla que el Govern está 110(Continuara)
cia que Carl Laeninile, senyor president
varnent decicEt a ter una reorganitza- ti e excellents compositors sortir-se aumde la Universal, ha ofert un important
pletament del seu canii, no obstant
cid a Loes al Consell d'Ecouornia.
i000000tooet•issoesoo444..~ canee executiu a ma seva companyia a
el teatre és un art ja vell; a'ha creat
Joseph I Breen. administrador del Conombroses ubres i no:nbrosos estils sodi de Moral t collaborador de Will
bre eis qu'A' podem reflexionar i meHaya en la sera famosa organització.
ditar.
Si accepta, naturalment, dimitirá el c.-arEls que aneu a París
DILLUNS, ESTRENA
Diguein seguidament que, exceptuant
ree que exerceix ara. ¡Vol dir això
rares excepcions, no hi ha res mis desNO OBLIDEU
que abandonara la moral a la sena viscoratjader que sentir parlar de cinema a
ta sort? Suposem que ne,; penó voldrà
que trobareu
ata niiisic, Els cornpositors des d'adir que pre rereix l'art. es a dir, la inJaix el veuen d'una manera tan falsa
dustria i. per tant, les (trances.
LA PUBLICITAT
rum els autors drai 1 cs El llengeltDe moment no se'n sap res. Ni ell
ge cinematogräfic, per la rnajoria delle.
a iota eta quioscos dels
Adolphe
Menjou
Laca/He no diuen una paraula. pere un
es reducís a unes fórmules ticniques.
Grana Boulevards, de la
quasi be totes usades i gastades actuali Gennevie ve Tobin ami: de Breen diu que s'im está penPlaoe de la Republique a
sant. I quan entre la moral i lea finanment. I per haver-se adonat d'alguna
la Madelelne
ces s'introdueix un duhte. és que la pri"truco", principalment en els procedi bVarner Bros-Flrst Regional
A la Place de la Bastille
mera
ja está eseantellada. A menys, namen ts de muntatge, s'imaginen que ja
A la Place de Saint- Michel
qa4.4411404+9+.1114.1144444fflasay turalment, que es tracti de fer una Unillenguatge
l'essencial
han
compres
del
(costat ftletropoHtä)
versal 131anca...
i de la poética del cinema.
Al Boulevard Salnt-felchel
Fan pensar en un a fi cionat a la múShakespeare al cinema
Al Boulevard Sebastopol
sica al qual haguessin ensenyat que
1 a lots els grans quioscos
una fuga i parqué una exposició fugade París
Es una casa cunoaa — en realitat
da seria el fi del fi essencial de la múuna desatenció i positivament una equisica.
El problema es a la regada mes sim- vocació per part dels productora — que
ple i més complex. No és pas mirant Shakespeare — conCalderón —, que
a l'exterior els procediments dels ti- feia cinema avul;t la let're, anab les se_
mistes que els Mhsic5 adquiriran aquest ves obres plenes d'una imaginació dessentit que els manca; en canvi, praci- bordant, i d'una :mea 1 una poesia pitacant ells mateixos l'experiment, hi gua- tiques incomparables, no hagi estat pornyaran. Naturalment que la mateixa tar encara al llene.
variació d'estil del teatre musical mostra Amb les seves obres i precisament
DE BARCELONA
grades ale pece elements escenogràfics
prou dificultats d'un tal art.
- turna a de que porfia disposar, cosa que els feia
A mis, a l'òpera hom sac o
EL SENYOR TAULER HA SORescoltar quan el tenor canta la seva infinita, ja que podia co p ular en la
TIT, AME PERMI8, DE L"URU- romanga, i durant aquest temps es dei- imaginació del públic, el gran
GUAY"
xa, podem dir, l'espectacle per anar al bou el primer productor cinematogràfic,
i els seus drames i les seres con/Mies,
Abir a la nit, l'auluritat militar concert.
Perú no hi ha res tan llastimós com les manieres grans superproduccions, Pirandello vol revolucionar
va concedir un permla especial
aixi COM sona, i no és gasetilla.
per a leasIladar-se a casa seva. veure al llene en gros pla el cantaat.
I, 110 obstant, no hem vist encara al
el cinema
al diputat del Parlanient Calaba. Cal trobar alguna imatge que sigui a
llene ni "Hamlet", ni "Macheta", ni
senyor Juan Tauler, al qual se li la vegada el Suilcient discreta per a no tantes altres obres de naturalesa erniha Mort la sena 'liare. Con) se destorbar a l'espectador la seca Venció
Pirandello, despres de euanviir
nentment einematogrifiques que haurien
sap, el senyor Tauler estä detin- per la música i que sigui. a Inés, ¡OU
pognt templar un Fritz Lang si Fritz Premi Nobel de literatura, havia de
gut al vaixell "Uruguay" aria) ariada per evitar-li que s'acorreixi.
Existeixen alguns exemples que Lob Lang hagués estat anglès, o 'Les ale- ier aletina cosa pel cinema. El setè art
rnotiu n Iels tris del 6 d'octubre.
tenim a la memäria, per exemple, en gres comares de Wiadsor" a un René caimiento massa de publicitat perquè
les primeres operetes alemanes i en Clan britänic, u si hem vist "La tetes- no s'atrapes a la fama de Luigi Pirantega domada", l'adaptaci6 ha decepcio- dello, popularitzada ara pel premi més
"Le million", de René Clair.
alt i més conegut del lector mitjà de
El cas tractat amb més exit es evi- nat.
ROBATORS A MA ARRIADA
Ara. per& sembla que algú sen re- tot el mía. Però l'art de Pirandello no
dentment el d'una música molt ritmica
A Domènec Celes t Montarles,
és un art a l'abast de la gran masca
que va acompanyada d'imatges, soviat cerda, i que Max Reinhardt. el gran
de 29 anys, vet d'Andorra, en
gratuites, de moviments que correspo- director teatral ex-alemany. esté diri- de lectora de novelles, i aleshores cal
pasear per un eurrer, pels Colnen exactament a la cadencia musical. gint l'adaptació de " El somni d'una nit preguntar-se quin senä el seu paper en
lanls del Parallel, el p oni del
El famós marchons, marchons dels d'estío". A veure si aquest somni el Van cinernatogräfic. ¡S'adaptará ell o
qual nu pugne precisar, per no
coristes d'ópera pot ésser en fi dolar retiren' convertit en realitat i, sobretot, el reformara? L'adaptació de la seta
recordar-hm es velé surprés per
si tindrä continua ció, Podria ésser una obra "Com tu em desitges" podria fer
d'un espectacle atuse ridieul.
tres individus que, sota l'amenaAireó será en cada cas qüesti6 de cosa tan merasellosa una adaptació fan- pensar que simplement seran adaptadee
ea d'unes pistoles, li robaren
gust i d'imaginació. Es precis a la re- tástica e "Macbeth", una revista treta al cinema — és a dir, al gust del gros
365 pessetes, el rellotge i l'estigada
satisfer aquesta recessitat que té de "Com us agradi" 1 no partem de públic — les obres de l'autor dels "Sis
lografica. El perjudicat presentà
ocupat (i is per això que l'adaptació de Calderon a casa nostra Personatges en Cerca d'Autor". Perä
d'estar
l'ull
la corresponent denúncia a la
dl no ho entén pas aixf, i a Praga, on
gent
els concerts miren la ba- pugné ja seria demanar impossibles.
tanta
en
policia.
es trobava el mes passat, digué que anatuta del director d'orquestra) i la necessitat de no trencar bruscament el
rinne de les imatges, i menys encara
ATROPELLAMENT
de la marea dramática de reepeetacle.
Al carrer del beige tus aulumn- en la qual el fragment musical s'ha
AVU1, ESTRENA
"La tragedia de Un torero", "In
bil va atropellar la nena de cine d'inserir sense batzegade; aixà no vol
el lago Repenses", NotIclarl de "Itsanys Encarnad() Alcaraz i ii pro- dir pae irme el partit pres d'irreaverla Filme". "Un slale Ilen Flan
-des",Elmunoqvis"
dul greus ferides, Va esaer tras litat que Es propi d'aquests mitjans d'exNoticiar' ros mundial. leSe, Recea l'Hospital Clinic.
-lad pressi6.
Notaste del 1.6.....,.....1.:11Avx..,...,...6.
l
eleitente de l'en
RICHARD DIX el bandid roEs per ahitó que actualment, a ex1444..~16.441•AA-

OLYMPIA

eme EQUEFTFE
Amb les funcions de demi, &uUlreer16 Sitial/Va, M. SUGRANYES
menge, acabara la primera temporada
dles d'asuela grandies mesetas/e
per la Companyia de Marcos Redondo Darrers
Arlit D/SSADTE. Tarda, a les 430.
i Antoni Palacios en aquest teatre del
a les to
Peralte!.
Funciona a AOROS 1 berttnei deis Mares
del
palle Darrelonl
cluwfis
Idn's
Els cartells seran els següents: A
la tarda, els ames primer i aegon
ALEX
1
FILIP
de l'obra lírica del mcstre Vives
"Doña Francisquita", pel tenor ViLA FERIA DE SEVILLA
cenç Simó i els artistes Cecilia Gua la pista d'013Mpla
halda :imane de tot ei programa
bert, Lolita Vila, Leonor Esteve, Ande Cire equestre
toni Palacios i Carles Baena, i rohra
Quadie Flamene Ile MIQUEL BNITILTI
del dia de Prada i el tnestre Pndilla,
Tocador!, cantarles e nanadors
"La Bella Burlada", pel bariton ?.!arcos Redondo.
CHARLOT
A la nit "Molinos le Viento", pel
cOrnico•taurl, amb ti seca albarfton Eduard Brito i "La Bella ‚'er ttaia queurnia, rara les denvez
Burlada", pels seus creadors Marcos pnblie en la --11014 - mun Formas une
‚lila", re-alt per l'Empresa Baianyt
Redondo, Cecilia Guhert, Arnälia Pardo, Eugenia Galindo, Leonor Estere,
osca EXIT
Antoni Palacios, Carlea Baena, Enríe
ELEFANTEN
OSCAR
Lorente i Jordi Pome.
El dissabte, día 12 del mes que som,
REVUE
inauguració de la temporada per la
Els elefanta teste
companyia lírica de Marcos Redondo
La este:1u nunticais
i Anton Palacios en la qual és alta
canasta meravellorme
El. etetants etlulllariates
definitiva l'eminent tenor Vicenç
Els elefants calculador.
Simón,
pequidermi que veurb 5 55plaudIre tot
Aixf tan sois deixarà de funcionar Els
Barcelona, Junt amb e/ colowsal programa
aquest
teatre
la
próxima
setmana, del
Una escena de "L'Illa del Tresor", film tret de la famosa noVeila de
ELS 9 FALUDI'S
R. L. stevensort, tradu sida al catea per Joan Aros i publicada amb illus- dilluns al divendres, per a donar lloc
als as saigs de noves obres del repertracions per Editorial Joventut
els miliors saltadas del mon
tori i al rnuntatge de la nora sarsuela
LEOPOLDO: Sensacional sets
en dos actes original de Lluls de LA MAXIMA ATIM:C10:1 t:XIT SEGUTUt
tenor() d'algunes operetes en les quals ree4444444444444.44.044+1» Castro, música deis niestres Beullach
OSCAR
la música és bastara pobra—volem din
i Soriano, "El sol del Perú", el pt-Inla que s'acontenta amb alguna trossos
ELEFANTEN
cipal intèrpret de la dita sarsuela ani(quan per obtenir èxit és precis ier
ra a cärrec de Marcos Redondo.
REVUE
entrar la música a l'orella del públic)—
Segona 1 darrera setmana de
"El sol del Perú" será la primera
Els elefanta gaste
el cinema musical es quasi be inexistent.
estrena d'aquesta segona temporada
TNE NESLEY
Desgraciadament és cert que les conexcentrIcs rascanors
de la companyia de Marcos Redondo

serveix en respectaele drantatic, igual

PROPIETARIS D'ESTA RLIMULTATS

1935
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L'actor Pere Gener en fa una ex-

els actóbates de I—Emplre"

THE 4 OLWARS

ei minore trapeztates el "Portar"

Butaques a 3 ptes.
Denla, diurnenga. Tarda I nit: GRANS
FUNCffleis

cellent creació d'aquest frivol i banal

"Don loan". Elvira Joíre personifica
mula propietat la "Donya Agries" del
nostre segle. Enriqueta Torres juga cadera", interpretació de Herré Nicoel sea paper i la resta de la compa- lau en la interessant protagonista guimenyia ajuden arnh la seca intelligéncia

riana.

a traure aquesta reeixida comedia"La Pecadora" figurara en el programa
farsa de Navarro Costahella amb la d'aquesta nit, i denla, tarda, SC351Ó esmajor frescor i bon gust.
pecial de les sis, i nit
La presentació és actuada i l'obra
44. n•n• •
és un èxit.
Per a demä, a la tarda, en la sesAPOL.L0
sió de dos quarts de quatre, en la
qual es representaran "Els Pastoreto o l'advenanent de l'infant Jesús".
de Josep Maria Folch i Torres, Darreres representacions de
SS. MM. els Reis Màgics d'Orient "Les verges caigudes" i rehan anunciat que hi assistiran per tal
d'acomiadar-se, abatas de tornar a Ilu- posició de "L'Amor vigila",
nyanes terres, deis seas volguts in- la comèdia de les quatre mil
fants.

representacions

"Els Pastorets" i reposició
de "La Pecadora", al Poliorama
Un dele teatres més afavorits en avesta temporada ho és. cense cap mena de

Demà tanca les seres portes l'Apollb
amb l'obra que va començar la temporada, o sigui "Les verges caigudes",
obra que ha aconseguit un èxit sorollós,
un èxit que el mateix hauria permie
d'allargar la temporada un mes que dos,
perä compromisos contrets obliguen
Companyia Casals - Capera a sortir
immediatament de tournée per tal de re.
presentar aquesta obra de Poal-Aregall
per tot Catalunya.
Em la fundó de la tarda de demi,
diumenge, ultra "Les verges caigudes",

dubte, l'elegant teatre de les Rambles,
en actua la formació catalana de Merce
Nicolau.
Es públic ja que en totes les represenraciona de "Els Pastorets" s'ha acabat
el paper. i nombréis palie ha hagut d'ensera representada la famosa comedia del
tornar-se, rom SuCcei en la sessió
dijous a la tarda. "Els Pastorets" es mateix autor. "L'amor vigila", obra mte
representaran en la fundó d'aval, tarda, Ira ultrapassat les quatre-mil repre s enta i derna, diumenge, a la primera sessió ricas,. El pie. amb aquest programa, en
dels que no deixen bloc a dubtes
de dos quarts de quatre.
Un altre dels es:ha registrats darrerament en aquest teatre ha estat la reposi•
ció de l'obra d'Angel Guimerä, "La Pe-

PRINCIPAL PALACE
PALAU
Companyla

COLISEUM
PROPERA ESTRENA

DE L'ESPECTACLII
de revista.
MARGARITA CARRAJAL

Avui,

tarda i nit:
La super-revista

Las de los ojos
en blanco
La revista que veura tot
Barcelona

Espectacular . Apassionant
I
va a Hollywood a fer una revolució en
el valor artistit dels films:
—Intentare donar als films moderns
— digné teatralmen t — un nou impuls,
fent de la idea una cosa suprema per
damunt de les superficialitats materiale.
Li permetran ele ma g nats del cinema de fer aquesta revolució Tal rom
eati avui dia l'art cinematografié . —
la indústria
potser *mitin Pirandelta corre el salvador, i potser bo sigui.

Q

•

å gue &siete

TEATRE APOLLO
(Alsr• empece.)
Companyla Cal.1111M• d• eran.
•s pectaclez CASAL!: CLAPERA
Aeul,

tarda 1 rat,

Tora ELS DIES, TARDA I eilt,
a les 4'30 1 a les la

I.ES VERGES CAIGUDES
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ESTRIAN"G' ElEit
El començament de la
nova etapa parlamentària

Arribada de Laval a Roma
Es objeete china entusiasta l'Anda

als Estats Units
EL PROBLEMA DEL DM

Perit petitamen? burges no :ebria tuttiprendre, pera que té una importancia
considerable,
Pagant ¡'Esta!, Roosevelt co rebaixar
el preu del alar, ro permetre que es
rebaixessin els ¿erutes dels aoricultors,
va donar 'militeis perqué els frtbricants
t r obessin mercas, za rebaixar les llores
de treball i atramentor els salaris. Tot
aire, represento:a cert freirás das
métodes capitalistes, i és natural que
qui fracasos pass: 111CieJ esIones. Es el
que va pasme el capitalisme nord-america, representat pel partit repub/icii,
que setzte recordar-se gaire que el responsable era el, es ron reunir ¡ van
acordar treballar per demostrar que
Roasevelt era un del:moca. l'an elenir presiden! Fletcher. home de mal,
dinamistne, que sentida que té ganes d'és.ser un dra o alter presiden/ deis Estots Units. En realitat, el pariit republieò no rs vio adonar que les se: es fdrmales eren absolulament negatives i que
a gran ronscreador als Estats Units
era Rooserelt.
Perqué, vientre el presiden! . Pres.:carda la sebo política de remanse rota
mica tot , mal, una elegancia i una discreció peculiars, s'anava formant una
tendencia extremista ett el Sed propi partit. Els Estats Units era un país en qué
abaus abundaren honres VIC !emir,: unes
idees extraordinéries sobre t'eligió o sobre els negocis. Pera la política encara
Va batid entra!. i ningri no considerara
que vilguis la pena de preocupar-set'.
Pera des que Roosevelt l'ha colocada
en llar d'honor, els teoritzadors d'idees
una mira sorolloses es dediquen a propasar gratas plans per a parlar la riquesa als Estats Units i traben que
Roosevelt no en fa pral:.
DesPrés del Brain Trust. o sigui Trust
del cerval, han sortit tot d'extremistes que van Inés calla que tothom. Ha
sortit Uptots Sinclair, que to oblenir
So.000 7 . 0er a Cali/arena, a base de fro
metre que s'acabaria la pobresa en aquel
estas si el feien governador. Malgral
oquesta peregrino oferta, els califormiaus preferien idees mis enraonades, i
Van donar una mostra de nroderatid als
ulls deis qui creuen encara que la política als Estats Units és extremista.
Des/'rés d'Upen Sinelair odergui
Huey Long, senador de Luisiana, i va
dir que radia ésser president deis Estafo Units l'any 1936. Aquest senyor ha
assumit la direecid de totes les Peces
de poliria i administratives, /ni assegurat
que si no els donen el que rolen Luisiena se seParara dels Estals linits, i ha
pretiles donar a lobs els luisiatans Una
fortun a de 6.a:o dòlars. Les seres fórmides comunitaants i reparadores han
flama un gran exit als Estats Units i
al propi Nora York ¡'ha establert un
" Cl ub Huey Long".
Tot aixe, is clar, entra dintre cl regne
de la farlosia. Roosevelt no is cap fantasiós. 1 davant de coles manifestations
de grandesa verbal ha fet inarxit carera
i ha volgut ligar caPs. Abans de les
eleccions va convocar una reunió de
niagnats de les finances i de la indústria
els va demanar un ajut per lal de tirar
endatant el JCI4 pla de reorganitzacui
del país. El qui va comencar aquesta
reunid los el prop Raymond aloley, un
temps líder del Trust del cerval i al
qu a l es considerava emouunista.
El resultat d'aquella entrevista fou
contiat del general Johnson , la reorganització de la AURA i la in/creencia
dels kanes ¿'ajero en l'administracid.
Roosevelt, gran patriota, ton la guer..
ra civil. Gran animador, no intenta
tirar-se enmig del desordre. En les &ce j en: els demberales han promés moles
coses. A la Federació Americana da
Treball han pronrés la se/matra dc trenha
hores. Als ex-combatents els han propagar-los els bons. Als sellad treball els havien promet ajut en forma
de setmanal redait. Sembla, pera, que
Par ara no hi haurà res ¿'amad, No lo
haurá settnana de !renta hores, no CJ
pagaran els ex-combatents i iajudaran
els seise feota per mitjà de treballs

Ahir queda inaugurada /a 74 eiapu
parlamentária als Estats Units. NazuraInzent, com tots els tomenlaments
drtapes pariamentaries, la dalur oler:
nOnfil rinteres de la desrgnacid dets
presidents de la Cambra i d Senat
els caps de minada. La minoría dei:)rata va designar Josep Byrns coa; a
aresident del Congres, i Key Piltman
president del Senat. Com a cap de
minoria del Congrés s'elegi Bankhead
(el Pare de la célebre estrella de cinema), i com a cap de la minoria al
al el senador Robinson. Els republicans
elegiren els seus Mere parlamentaris
LIS PerSOIICS de Bertrand Shell en
i;ougrés, i Charles Monary en el Send.
Ja en la primera sessió parlamentúria
;t an eomencat de perfilar-se amb 11::a
udedat que sorprén el comentarista,
dues posicions que predominen en el
si del partit demacrara, el partit de
Roasetelt, i per tau el perfil cl,e ¿adra la respeasabilitat de la importaat
etapa parlamentaria que es ra a portar
o cap. Veiem que en aquesia primera
sessi ó eis intransigents del partit dematrata 7.11,{ presentar una proposida per
tal que 145 'timbres del Congrés paguessin Presentar mesures legislatives
aprovar-les sense esterar obtenir una
tnajoria. Es va votar que d'era cc da
rant serien necessaris 218 vots O una
maiaria de 435 mensbres.
Queda, dones, enforlida la posició
prandent Roostz e lt. l'en) intentaren: explicar la posicid en qué es traben as
Estats Units a la vigilia d'apesta nava
etapa parlamentaria.
Cal Unir present que Roosevelt en
comencar a governar, aviat Jara dos
anys, CO bXl trobar davant duna de les
mes g rans cotas/roles que es registren
CH ta història. Tot cl /mis estera sota
el marasme produït per la fallida 11,1
-sistema Haver". L'ex-president dels
Estats Units era un prototipus d'aquests
uord-arnericans que van creare que ta
fortuna dels Estats Units eslava ligada
al productivisme". Com que l'enderna
de la guerra Europa es va refcr industrialment i econòmicament, cl 3istema
de la preduceid a ultrança comena a
follar donOnt de la defensa d'Europa.
Però els Estats Calo no es donaren.
Llavors intentaren la política dels erédj.'s no _cOlantela iniCriOrS, sind esteraro. Aixi, interionnent, les Banques
vm prestar enormes quantitats que servir-en per a millorar l'utillatge d'una
manera merar:alosa, i els Estats Cuita
en Po, tems fen el primer país dcl ntóit
en la producció d'objectes standard.
Lligat artzb aquest frt reina la indastralitzarid en llarga escala de l'agricalturra Esteriormenl, els Es/als Units,
per mitja de les Brinques, comença la
reza política de crédits a falsos estrangers per tal d'establir intercanvis comerrials.
Aquesta política , ligada amb els alts
salaris, ¡India donar uns grano resultats
oc una epoca de prosperitat. Però a
coaseqüencia de la guerra cap pais del
cada no podio permetre's menor uno
vida abundan?, Els Estafo linits es Irebaren, dones, a l'endemà enlater empral unes tatrantitats enormes per titilara, rulilialfle en que eslavo; maneats
de comandes remirara d'haver
trialitzat l'agricultura en qué els „tereats on abans dominara d'una manera
absoluta els scus contrincants, que en
inn tS de la guerra havien perdut les
pancistas, les tornaren a conquerir.
A mis, els Estos Units comeneaven
a palie les conseqüencies deis préstecs
ala paltos. No solament aquests paises
deu/ors no pagaren, sine que d'aquella
data existrix la formidable ereisenca de
l'imperialistne nord-anterica, que a In
crrcu era una confluid d'interessos prii interessos de ¡'Es/al.
Quan arribó Roosevelt al Poder es
t rabó en la següent zituartií: les balines, que havien esdevingut l'anima del
sistema Hoover, t ren tancades Peraité
/culi); uns crèdits enormes incobrables.
Es clar que aixa comf orlará les SeVCS
Les Merques, clob un otillatge morir,
nissim , sense poder donar mis que 04 dificulials, Al costal del perfil demósorgrix un alre partit, proceden:
35 per trió del sr. rendiment. L'agri- crata
del carnp republicia el Partit progressiscultura , encara endeuteda del ternps de
de tendencies sociala inclustrialilffació i amb la perdria dels t a de Ea Ea llette .
litsants. Pecó dintre el mateix paria
flirt-ros que /tarjen fet la tema riqueza.
ea ben ciar que existeix ima
Roosevelt arribar" al Gozern antb de mb t ral a
d'acord ling
idees prapies. T'ara absolumment absurd ala extremista que no estora
les idees modo-mies de.' presiden/. Però
parlar de socialisme o de liberalisme do>
ea definitiva, el mateix Roosevelt no h
la gestió de Rooserrlt. Practica¡aria nosa qu etrta genl d cs e vli s del5
m 0,11 el una Presiden' pu el que bol:aStnis
me/II pagué. Aixt) is, posar en joe els
A/4-i es presenta aquesta elapa parlaenormes recursos del: Calais U tlil s Per
mentaria que ohm es va abrir. Moles
101 de doctor energia vilalitat al País.
intb dra milans d'obrers arase feina coses pudriera elegir, perque un pata
coca els Estats Culto ti una infinit 71
cc pintar aturar-se a calcular el que
tot costar una política estetista O JI de problemes que no es poden revisar
en una simPle nota. Sigui quina sigo,
Ala de temí, en compre les teories libe
l'orientació que marqui el presiden( Ronro ls sobre l'economia! L'academisnre onsevelt es pot afirmar que la sera atina
/vaya. Es ciar que la meteixa netoslid/rd un llar preponderan: en la vida
si!at en q0 es 'robara Roosevelt de
política i sncials deis Es/oto Units,
ter coses va perrnetre sortir a la vida
Pública una série de fantasiosos econo14+454444444.4.441+11444144.4
tnistes i professionals de lea causes P C ''dudes que ten montar els mis extrar agants programes que film ara es carvis'en. Pera cal reconiixer, dorara 'a
(CORONE'
a estió de Roosevelt, que la leva habit'OCA MVITAL 'TORNO CAIIIPD1111u.
lita!. el len sentit finissirn de les rieresmisil, nervtutni murrul q l n • golf
sitats del seu feble han fermés que mi y uuttnn I clero° Id rdelee direttor 'Pe
iY111 DOCTOR
palo amb den „ilion, d'obrera pacato es P.e
o lufarnem. latineen y ac a un nutn nn •
n I . A ums It y coor• •
mentinoui conliat i amb calma. ile"s ci,ntes im 5 K4
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A LLORET DE MAR

Demà comença ran les converses
Roma, 4. — Ala cercles política confirmen els comentarla sobre la labor
que haurä de portar a cap el senyor
Laval a Roma.
De font autoritzada es coneixen els
tres punta a tractar en les converses
que sostindran el ministre de Negocis
Estrangers i el senyor Mussolini.
El primer punt 85 racor colonial
que es refereix a l'estatut dels italisas a Tunis, a la frontera de Libia i
a la Sol-llalla francesa.
Per la Convenció de 1896, els italiana a Tunis gaudien de privilegia especials, i els seus descendents conservaven la nacionalitat italiana. Els
frances)s en 1917 dues de les Convencions de 1896; però s'admeté que
serien renovades de tres en tres 'Ilesos
Itàlia i França prorrogaran per alguna anys aquest periode. Però
aixecarà al final d'aquest període la
hipoteca italiana. La fixació dels dita
periodes encara no ala fixat. Aquest
pula será tractat en les converses que
sostindran aquests dies el senyor Laval i el senyor Mussolini.
Referent a les qiiestions de Libia i
Somalia serà firmat un acord pel qual
França cedirà a Itälia una extensa
regló al sud de Libia, pero no ea reconeix a Itàlia l'accés al Ilac Tchad.
A Somàlia, França concedeix a Italia una participació en l'explotació
ferroviaria per la qual es fan les exportacions a Etiópia, En concedeix a
Italia una zona de la Sornälia, zona
que sera delimitada en les dites entrevistes.
En el segon pura a tractar, el senyor Mussolini i el senyor Laval declaren que França i Itàlia aprecien
d'una manera idéntica els problemes
de politica internacional.
En el tercer punt es preves per a
dad a dos mesas que la independencia d'Austria serà garantida per les
grana potencies i pels Estats que formaren l'Imperi austriac, cornprenent
també Romania i
L'arribada a Roma
Roma, 4 — El senyor Laval ha arribat a les 19.05 exactarnent.
Força temps abans de l'hora fixada
per a l'arribada, s'havia congregat a la
plaga de restaciO una enorme gentada,
desitjosa de saludar el ministre IranCia.

A les andanes, que eren completament atapeides, es trobaven el senyor
Mussolini, els ambaixadors de Franca al
Quirinai i al Vaticà, el sots-secretari
Negocia Estrangers, senyor Suvitch, el
baró d'Aloisi, el cap del Gabinet del
Duce, el sots-secretari d'Estat de la
Presidencia. el general sots-secretari
d'Aeronàutica, el sots-seeretari del ministeri de la Guerra, el comandant dels
casaos d'exereit de Roma, el governador de la capital, i altres nombroses
autoritats.
Entre les personalitats franceses que
havien acudit a esperar el senyor Laval
figuraven la comtessa de Charnbrun, els
membres de les dues Ambaixades, els
cónsols i nombrosos periodistes.
El tren ha arribat, com s'ha dit,
les 19'05, arrossegat per dues maquines, els conductora de les quals han saludat el Dime a la romana. han estat
molts els fotógrafa que han obtingut
plagues d'aquest moment.
A penes si s'havia detingut el tren,
quan el senyor Laval ha baixat del vaga, dirigint-se envera el 'cuyos
amb el qual ha canviat una afectuosa salutació. L'un i l'altre es mostraven visiblement satisfets, i llur entrevista a l'andana s'ha prolongat algun
ternos.
Després de les presentacions de rigor, els senyors Laval i Mussolini han
sortit de restació, i com sigui que a
la plaga s'havien installat potents projectors, els operadora de Cinematògraf
han pogut registrar la manifestad.; entusiástica amb que el poble romà ha
reina el ministre francès.
Els visques al Duce i a Laval es mesclaven amb els cisques a Roma, Eranea i Italia, i slan prolongat fins gue
els dos homes d'Estat s'han allunyat en
l'a utombbil.
Tot el recorregut, des de l'estació
fina a l'hotel, estava cobert per una doble filera de carrabincrs, darrera dels
quals s'agrueava la multitud, que actinia amb tranifestations d'entusiasme el
pas del cotxe que conduta el senyor
Laval,
Aquest ha arribat a l'hotel, i després
de romandre breus moments a les habitacions, ha celebrat una conierincia
-unt) l'ambaixador frances.
El senyor Laval ha sortit aquesta
nim de l'hotel un s'allotja, i alta dirigit al palau ranca jo per sopar en la
intimitat amb rambaixador francés.
Les converses entre els senyora Laval i Mussolini comenearan demä:
ambdós es reuniran a dos quarts de
deu al palau de Venecia.
El pito per Gènova
Genova, 4. — M. Pierre Laval,
pas cap a Roma, ha estat objecte
d'una cabros rebr da a Génova.
Les autoritats locals, la colònia i
els ex-combatents trancesos han aaludat el ministre d'Afers F.stra ngero
france s . Els er•cotnbat c ; • n • garllial
tr - 2^r , . r •-"- •• a M;Ia

dirigit un telegrama d'homenatge al
senyor Laval.
"EL' sento orgullós—ha dit el senyor La v al—d'aquest viatge, que no
té solament una importancia per a
França i Itàlia i també per a Europa,
sinó que és beneficiós per al nión
enter."
"Si les vicisituds politiquea no tullo
haguessin impedit, la nieva intenció
era d'emprendre aquest viatge fa tres
anys, quan jo era president del Consell."
El pu per Ton(
Roma, 4. — La "GaZzed del Popolo" publica en la seva edició del vespre unes declaracions fetes al seu Pas
per l'estació de Toni pel comte Pilimatti Macana de Custozza, arnbaixador d'Italia a París, que acompanya en el seo
viatge el senyor Laval.
En preguntar-li un periodista si el
ministre francés esta disposat a fer declaracions, l'ambaixador Ira contestat:
—El senyor Laval exposä ja a París
ahir al i al vespre el seu punt de
vista, que ha repetit aquest mati quan
rhe visitat.
Està satisfet de poder treballar arnb
el Duce en l'obra mis que mai neceasäria de la reconciliació entre els robles.
Es Cl primer ministre francés d'Afers
estrangers que ve a Italia despees de la
guerra, i el seu viatge té certament una
gran importancia internacional.
No és aquest el moment—ha acabat
dient—ele fer altres apreciacions o traztar d'endevinar quitt sera el resultat de
les converses comunes.
El niinistre francès, ha estat rebut
en aquesta estació per l'enviat especial del senyor Mussolini, dile de
CafarelE, el qual l'ha acompanyat fina
a Roma.
Una oro y a excepcional de
cortesia
Roana , 4. — Respecte al banquet que
el dissabte serä ofert al senyor Lava!
al P ala u de Veniscia, es fa observar
que implica una prova excepcional de
cortesia, ja que els banqueta oficial:
tener, generalment bloc als hotel; de
la capital, i a aquest propósit es retorda que els dos darrers celebrats
van ésser l'ofert al senyor Gomboes
i al canceller Dollfuss, pel mare, i a
Sir Jhon Simon pel gener de l'any
passat.
Al dinar que el comte i la corntessa
Chambrun oferiran al palas Farnesio, assistiran 50 persones, entre
elles el senyor Mussolini, els presidents del Senat i de /a Cambra, el
sots-secretari de Negocis Estrangers,
el baró Aloisi, el senyor Rossoni, notasecretan i de la Presidencia, diversos
cavallers de l'ordre de l'Anunzziatta
i tota la delegació francesa.

Lindbergh acusa
Hauptmann
d' ésser l'assuss í
Fiernington, 4. — En la SCASió del
procés Hautpniann, que s'ha celebrat avui, ha seguit la seva declaració el coronel Lindbergh, que despres d'identificar la veu del processat, ha referit les condiciona en que
Ii foren enviades les robes de nit del
seu fill, per a justificar la petició del
rescat.
Després ha descrit l'escena del cementid, en la qual el doctor Condon
Iliur8 els 55.000 dólars a l'home que
va prometre lliurar el nen, quan
aquest era ja mort.
El senyor Lindbergh ha dit que
escoltá clarament la veu clac procedía del cetnentiri i que aquesta veu
era la de Hauptmann, que cridava el
doctor Cundon amb accent estranger.
Apuesta part de la declaració ha
causat enorme sensació a les persones que assistien a la vista.
Acabada la seva declaració, i interrogat especialment pel senyor Roilly,
el coronel Lindbergh ha admes que
no havia examinat les referències del
matrimoni Wheatley, és a dir, el seu
criat i la seva muller, quan els Pre n
al seu servei, degut—ha dit—a-gué
que tenia confiança en la policía.
Contestant a una altra pregunta,
Iba dit que hauria estat impossible a
qualsevol persona baixar per l'escala
amb el nen i travessar el corredor
que conducía a la porta, sense haver
cridat fu seva atendió.
L'expectació despertada per aquest
goces es tan gran, que centenar, de
persones esperen al carrer, a pesar
del vent glacial, per tal de veure el
tras de les principals figures que hi intervenen.
Després d'acabat l'interrogatori del
senyor Lindbergh per radv.cat Reilly, Hauptmann i la sena dona han
estar parlant una estona, oferint
dás un aspecte de satisfacció.
conseqüència d'haver sofert una
indisposició un dels advocats de la
.1.1f c a, les s ec. 'cms , -tel P r ' cé s han
..' a t i -l e I • o fins al dia
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AL SARRE

El proprama de Flandín

L'ordre dels bisbes catòlics,
Deelaraeions
favorable a l'adhesió al Reich,
podria provocar un conflicte deis ministre
L'Esglizia protestant pregarà perquè el Sarre cie Finances
torni a Alemanya
Sarrebruck, 4. — Els bisbes de 'Ereves i Spire ordenaren que el diumenge darrer es dones lectura a totes
les esglésies del Sarre a un document
publicat pels bisbes alemanys, proscrivint que durant el madi del dia 13
de l'actual s'elevessin precs demanant
que el plebiscit tingués un resultat
iavorable a Alemanya.
Per la seva part, els rectora del
Sarre ha redactat UU manifest, que
ha estat publicat a la premsa, pronunciant-se a favor de la tornada del
Sarre a Alemanya.
Aquests fets sän molt comentata, i són molts els que es pregunten si la Comissió de Go v ern o
la del plebiscit no adoptaran cap decisió sobre aquest t articular, i quin
sera l'acolliment que es dispensara a
Roma a una intervenció, que és incompatible amb la neutralitat proclamada per la Santa Seu.
A consegliencia de la publicitat donada a aquest document, i a canseqüencia també de la pressió exercida
sobre els rectors del territori del Sarre, a robjecte que redactin un manifest favorable al retorn del Sarre
a Alemanya, sernbla que als cercles
oficiosos del Sarre es considera que
aquests fets afecten la llibertat i sinceritat del vot, perquè la clerecia, la
influència de la qual és gran en aquesta regid, enterarnent católica, intervenen obertament en la preparació
del plebiscit.

La dita proclama cont8 una definíció de l'"statu-quo".
La sobirania del territori seria transferida després de l'informe del Consell de la Societat de Nacions a l'Assemblea de Ginebra, i aquesta tindria
Cbi l'esdevenidor el dret de disposar
d'aquesta sobirania, d'acord amb les
estipulacions del tractat i als principis
segons els quals Ii fos confiada la dita
sobirania.
Finalment el document conté una
reproducció del butlleti que haurä
d'utilitzar-se per a emetre el vot.
Pregaries pel retorn a
alemanya
Berlín, 4. — El bisbe inspector en
cap de l'Església oficial del Reich,
monsenyor Mulles, ha demanat al poble que faci pregàries durant el dia 6
del corrent a fi que el Sarre opti
pel seu retorn a Alemanya.
Dues assemblees electorals
Sarrebruck, 4. — El Front cocad
antihitleriä i el Front alemany celebuten ahir les seves respectives grans
assemblees electorals. No ocorregué
cap inciden:.
Un príncep obligat a absentar-se

Sarrebruck, 4. — El princep Zulowstein, de Txecoslovàquia, que fa
temps ve publicant un periódie antihitleriä, ha estat invitat a abandonar
aquest territori en el termini de qua48 trena per una manifesranta-vuit hores, car la Comissió de
Govern considera que la seva ach i itat
tad°
Sarrebruck, 4. — Han estat encar- es inadrnissible.
regata 48 trena especiais per a la manifestació que diumenge te anunciada
el Front Alemany.
Un missatge de Roosevelt
Una de les bases de la campanya
electoral més remarcable és l'actitud
Washington, 4. — Als cerotes
dels elernents católica amb relació al
democràtics s'assegura que el
plebiscit. Els diaris catálics assegupresident Roosevelt prepara un
ren que slan Jet grana pressions per missatge
especial per al Golttal de decantar ränim dels catòlics grés,
en el qual insisteix sobre
en el sentit de votar ranexiö del Ir: idea de portar a terme una
Reich. Tenint en compte la impor- pri:mitua
r; Íieaeió d'adhesió
täncia de l'element catòlic al Sarre,
dele Estala • is al Tribunal Inno és d'estranyar aquesta campanya.
ternacional ud Justicia de La
Els partidaria i adversaris del "statu quo" es reuniran eh diumenge que
Probiament el dit missatge seve a la vorera dreta o esquerra del ra Ilegit al Gongres durant, la
Sarre, als voltants de Saint Arnual.
selmana próxima.
L'ordre serà mantingut per la pollEl president Roosevelt td la inas municipal; però se suposa que de- !enojó de posar fi, durant l'any
nla la Comissió de Govern precisará 1935, a la costosa cursa d'arla intervenció que hauran de tenir les mainents.
tropes internacionals en cas de proCompta, com a primera meduir-se disturbia.
sura, amb un projecte degut a

31r. Cordell Bull en el qual s'o p
a pel control de la fabricació-t
La Cotnissió del plebiscit publicarä d'armes. En segon Iloc es propo:lema una proclama reccrdant les re- sa provocar un acord en la Conates lile !miran d'observar-se per a ferbncia Internacional del Desarmament.
I l ' ZI11 : $5 i ó del vol.
Les regles del plebisolt

París, — El Gabinet Flan,
din, que obtingué la collaboracid
Ã la confiança del Parlament 1
que ha realitzat amb exit la pri*
mera part del seu programa, pla4
dra seguir sota la regla de partit
la seva obra de reajustament,
El dia 8 d'aquest mes s'obri,
ran les sessions parlamentaries,
Tant al Parlament com al Se,
nat es començar tt per la re-,
elecció de President. Jeannery g
Bouissont secan, segurament,
elegits, ja que 'no tenen pompo..
tidors.
El senyor Flandin, en el cure
del banquet que celebrara CAliança Democràtica, Partit det
qual es cap, parlera de les sevee
intencions governamentals. De p
d'ara es pot preveure que demanara a la Cambra la reforma
del seu reglament, la reforma judicial, i l'organització del Consell Nacional Econòmic. Fa«
bra.
Paris, 4. -- El ministre 'de FIl'anees ha declarat a un redactoe
del periòdic -L'Information" quo
tot el que es proposa te per objecte j ha de tenir per resulta,
el manteniment integral piel va"
tor del franc.
Afegi que és possible concebru
dos n'eludes ner a la reconstituu
cid económica del pals: l'un, lit
desvaluació legal per la dismjnació de la part or del franc, peii
alzó, el Govern és realment opu.
sal, j l'altre, en una fecunda col.laboració entre l'Institut
sió, les Caixes públiques 1 MIganisme bancari, que proporcioraiia el volum necessari per a
posar en marxa l'activitat ricenämica del país, — Fabra.
París, 4. — Als cerotes ben
formats s'afirmava aquesta hit
que la Canibra sera invitada a
ocupar - se el dia 8 d'aquest mea
de la reforma del seu reglament.
El Govern presentar/4 aviat alguns projectes econòmics que desitja que siguin votats en el cure
de la sessió ordinaria, projectes
que quedaran definitivament fivals en el Consell de ministres
que se celebrarä el dimarts al
ma ti.
Entre ells en figura un relatiu
a la indústria, l'objecte del qual
es consolidar la Ilibertat i assegurar la lliure competencia, no
permetent les inteRigencies o
cartels, mes qw. en un regim de
crisi, 1 àdhuc ab:O inforinaut-ne
abans els poders pública.
Encara que el projecte relatiu
a la reforma de la Justicia no eaacabat, es creu que aviat podrà ésser presentat a la Carnbra.
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LLEIDA
Consell de guerra
Joguinua per a
infanta pobres :-: Altres 4141VIti

Lleida, 4. - Demä al matt, a les
onze, tindrà lloc a la caserna de la
Panera un Consell de guerra contra
el palea i reí de Lleida, Casimir Vila,
al domicili del qual foren trobedee
oues armes de tac, per a una de tes
quals tenia l'oportuna llicencia. Seri
derensat per l'advocat senyor Ramon
Villar6. La causa ha desvetllat mol*
d'inter è s, per tractar-se el protegsat
d'una persona (orca coneguda i apre.
ciada en aquesta ciutat.
- La Comandincia Militar ha publieat un edicte requerint la presentada de Pere Boldú i Ribera, el quti
darrerament estava domiciliat a Arbeca.
- Avui han començat a repartirse a l'Ajuntarnent els tiquet& per a recollir joguines que es donaran als infants pobres en el festival que a Veteete tindrà lloc el diumenge vinent al

teatre dels Canzps Elials.
- Demä al metí es reunire a la
Comissaria de la Generalitat la Juma

Provincial Superior de Contractació
de Blat.
- De Solsona he arribat la nora,

força sorprenent, d'haver-se conetituit alli una entitat afiliada al Partit
Agrari Espanyol.
- Per haver promogut estando l
en un cinema d'aquesta localitat han
estat detinguts i posats a disposició
del Jutjat quatre joven.
- El comerciant del poble de
Guärdia d'Ares Pere Besoli Oliva denuncié que li havien estat sostretes
quatre-centes cinquanta pessetes en
bitllets i que sospitava d'un aprenent
de catorze anys. Detingut aquest, se'n
confessà autor. Digué que en diferente ocasiona Ii havia pres els diners,
i que els Iliurava Integres al seu pare,
Antoni Cirera, el qua) ha incorregut
cts eontradiccions, pel qual motiu ha
estat posat a disposició de l'auto-

ritat.
- En ocasió de trobar-se prestant
servei, el guardia civil Aureli Alonso
Alvarez caigué del cavall que muniere. Resulté amb contusions en dijerenta parte del coi.
- Per haver estat sobreseguda la
causa instruida contra els encartats
en els successos revolucionaris del
noble de Maials, han estat alliberats

els detinguts.

GIRONA
Detersci6 de Iladregote
Robatort
La testa dele Reis :-: Una nota oficiosa de la Comandància

Altree noves
Girona, 4. - La senyora Dolors
der i Albert ha denunciat que durant
l'absència d'ella al seu domicili, sitaat
a la Rodona-Santa Etigénia de Terfou violentada la porta d'entrada, trobant-se a faltar diversas peces de roba
valorades en unes noranta pessetes. Hom
ignora qui hagi pogut ésser l'autor del
robatori.
- Ha estat detingut i posat a dieposició del Jutjat d'Instrucció Esteve Sala
Orn, de mal nom "Xarleston", casal,
natural de Perelada i vei de Perpinyä,
al qual la policia tela malte dies que
venia perseguint per sospitar que podia
ésser autor de diversos robatoris co-

COMARQUIEATA-141KINES
mesos a le nostre ciutat i en altea,' No
TARRAGONA
de les maceres comarques. Interroate
,ociveritentmant, s'ha declarat •mtm deja Probable desallotjament del "Manuel
següelits; un mil duna bicicleta 4
Detenció de gent de mal
Arada"
P :a Ç4 de la I n de pendencia, propietat viure /-: La cavalcads dele Reis
dAlexandre Ballestines; una roda ce
Alees noves
recansi d'auto, propietat del seniroi.
Tarragona,
4. - Es sabut que per la
Tauler, de Torroella de Montgri, juro
amb la documentaci6, el titol de xoier Superioritat d'han dentar instruccions a
¡ una bufanda, les quals coste has este fi que sigui desallotjat el vapor "Mapresó
r«cuperades, i finalment d'una altra bi. nuet Arne', que s'habiliti per a
t'arene, per tal de poder esser !Moret
cicleta sotstreta en un carrer de Po
!invernal a la Companyia Transatiengestes.
tice. Les autoritats locals s'ocupen de
- 4 reí d'Enea/mili J o s ep /Idee 1 tercer allotjament als 103 detinguts que
Carretes ha denuncias que ii havien re, es traben al dit vaixell, ja que la presó
bat tretre gallines i un indiot. Ha Wat provincial no reuneix les degudes condetingut Jean Barei, de se en y r. free dielens de cepaeitet.
ces, ventilar embalant. havent-se trabar - Anit le polieie efectui una, "re:el gendre robat a casa del rel de Cia. tia" pels afores de la aoblació, i exnyoles Pierre Legost, francés lambe, el pulsé trenta-vuit vagabunda que fa dies
qual manifesta que les havia compradas rondaren per aquests voltants. Foren
a un desconegut per sententa-cinc pes- deeineas lambe ale tstrangers, l'expulsetes. Fine que no s'aclareixi el fet tam- sió dele quals seri preposada, ¡ Fran•
be ha estat detingut aquest últim.
cese Interno. d'Almerie, que té ¡ a tet e- A l'encreuament dele carrera de dents penali.
Mossèn jacint Verdaguer i Major, de - El delegat militar de la CemisSanta Coloma de F arners, toparen c is savia d'Ordre pelle ha fet saber que
auto6mnibus de la matricula de Girona no s'admetra cap .1c/con/cal que no va 5105 i 4421, produint-se desper;ectes de g i reintegrat per la pinisse de la Geconsideració, però sense haver-hi, sor- aertlitat de Catalunya.
tosament, deegrdeiee personale.
- Segens dades de l'Oficina muni- En la reunió tingilda g la societat cipal de turisme, en 1934 YiSitaren

- Tal com dkieni ahir, je do hi
el Paraden dt ceramela Teln‘e1 b4

et desmontada la barraca de ettnYM

L'edcalde gestor en, ha ',aneó
,ue per u finals d'aquesta tensaste Ist
t
:
rede haver novetats en el r e' ei
.al trautubuies, la goal coa% *je M ä
orminicarlä tot segun.
- Celebrant-se ball en una •,ner .
ca sala local, eh t organitzador e eiere
pertinent parar una tocata, ja
gunes parelles efectuaren oose verg
ayoses S'origina unia acalorad. die
russió que talla la mundea de, pes)
pta organitzadora.
- En ple careen, a primeres botet
o agreste tarda, 4 la secció qoatta
cAtricte primer, hi ha hagut
d ons de cite a cartee d'una .r...pe.
- Pele volta de les quarre (lagar.
ia tarda, ai earrer del !aneo 1,. 1/ 3.
segon, segona, la nena de zinc days Josefa Homedes Blasco, tribant-se absenta els seus pares, jugara a. terra.
ee: ecu dornicili. Ha pujat a la buen.
ajen al ca.
ha perdut
er, Ha estat recollida per an :aun;
Dispent.ri
el qual l'ha portada al

nicipal.
Sortossmeat, ¡a nena només la se
fert magolament a tot el cm. de aIiicter Set/ Després d'esser ateistidi
:assa al seu domicili.
coral "L'Artistica Famense", de Sana a41,53511 ca pitel 73486 turistes, 5.235
Ha calgut assistir altere nenes 40.
s'han esglaiat cmi veure-la cau ta` Colonia de Farners, es nomen la Jun. dele quala estrangera.
a
les
sil
de
la
tarda,
sor
Demi,
ta directiva, que queda integrada per
la cavalcada dele' Reis Mägics,
Josep Moren, Joan Buroet, Manuel hin la
MOLINS DE REI
organitrada
psI Sindicat d'Iniciativa.
Bach, Salvador Bualons, Pere Font,
cavalcada
diverses
Formaran
pare
de
la
Diverges
Josep Jofre' i Josep Calvet.
que hi figuraran per primeDurant les festes de Nadal i Cap- La subscripció que organaza l'A- comparses
ra regada.
teneu de Girona per adquirir joguines
d'Any, a Yentitat Joventut Católica,
- Estan a Tarragona els artistes la secció dramätica, que tan eneerPer als nens dels humils puja la quanvalencians
senyors
Canet
i
Raga,
els
tadament dirigeix el senyor J. Castitat de 690 pessetes.
de tenir cura de tells, ha representat amb positiu exit
- A la Cornandincia militar ens han guate són els que han falla
la placa
de
de
la
la
construccidi
"Els Pastorets", de Frederie Soler
facilitat la segiient nota oficiosa; "Ea
de President Madi, el projecte de la (Pitarra), arnb illustracions musieste Centro oficial, al recibir a los inha
estat
&minas
als
veme
de
la
qual
cal s del mestre M. Blaneh.
formadores, se les ha rogado sea desbarriada, que l'han trobat molt encer- Al Foment A. I. C. els dies de
mentida la noticia aparecida en algunos
tat.
Nadal i Cap-d'Any hi foren calebrate
periOdicas de haber !ido puhlicada
- Amb motiu de la fiesta dele Reis , uns lluidissims balls de societat. A
impresa en Cassa de la Selva una hoja
celebraré el diumenge vinent, a la l'esmentada entitat. Jaume Rosquefintada por un grupo de mujeres rela- te
tarda, al camp d'esports, un festival nes i Alessan, a la tarda del dia de
cionada con loe hechos del pasado 6 de
que acabare amb tiin ball oroctubre. La tal hoja no ha existido esportiu, per la Secciii de Tenis del Sant Estere, estreni el poema en tres
ganitzat
actes i en vera "Goillein de Cabesnunca."
Club.
tany", la qual obra fou posada en
- A Llagostera ha estat recellit un - Moviment del port. Vaixells en- escena
per la liorejada agrupació
colom rnissatger que porta acatada en trats: "Oliva'', de Bromen; "Cabo Ratudi d'Art Dramätica, que li valone
una pote una anella amb aquesta ins so'', de Valencia; 'Pizarro" "Paga.
qn nou triond en la sera carrera alcripció "Volgelvarte. Heligoland. 8,14. nini", de Barcelona. Sortits: "Cabo tistica.
392". El dit colon' es troba en poder de Raso", cap a Barcelona; "Paganini" i
- La nora aparició de Idt PUl'Ajuntament d'aquella població a din- Pizarro", cap a Valencia.
BLIC1TAT ha estat molt celebrada
posició del qui el reclami.
pel bon nombre de lectors amb que
- A Port de la Selva han estat a y a- SANT ADRIA DE BESOS compta en aquesta vila.
hades les obres de conducció d'aigue potable i la installació d'una font públi- Treballa d'un arma :: Desgracies
LA BISBAL
Vermont d'honor :: Altree nenes
ca la plage de la República.
Homenatges. - Ball. - EmprePer a aquesta millora s'lla constituit
Sant Adriä, 2. - Mentre j,r_ava oe'
un dipòsit d'una cabuda de cent cío- rtu, un mi trobi una arma lls . a, ruta sonats. - Batalles. - Rumore.
Preparant unes problamittlques
guante mil litres.
‘oterrada rovellada, penó en boli estat. elecolons. - Bisbalenc Itiustre.
- El reí de Figueres Alfons Cale es Fou lliurada a les autoritat: lo .15. E4
Durant aquestes diades, foren
dirigia a Vilafant muntat en una bici- museos de l'Esquadra st n incavLren.
bisbaletirs que reteren
cleta de la sera propietat quan tingué
- El noi, de set anys. Joini Sarl•
la desgräcia de caure, fracturantase la puer i Moret, domiciliat al carr, d' 'Sos homenatge a Maria i Compte, dicama esquerra. Recollit per un carretea gel Guimerä, a, primer, qaants port., pesitatel °trenes a leä äeres tumfou traslladat al seu domicili. Tumbé bou auxiliat ahir al dispei-oari I e fra.. bes.
- Tarnbe han estat cursades
els ..ieres de la mateixa chitas Albart tura de l'harner del braç dret i luxació
Pey i Albert Molins, de dotze i onze al colze del mateix breo ferides que turges, comptimentaut l'honorable benyor Llu is Gompanye s ele
jugant amb altres nu;:.
anys, respectivament, en intentar donar 4.1 produí
ex-consellers del Govern de Ca- El diumenge passat se celubre
san seit tingué el primer la diesen de la Penya Blaus un vermut l 'h ór
enluten.
caure en fals 1 es produi la fractura de que han pres part en el pr t inc r amP.1
- L'Escut Emporite saludä
repa-rally 1035 amb un esplendid
social de billar; ensems ea
la cama dada.
de: ol (vial ea Veié eúneorreguilissisa.
- El dia de Cap-d'any fou inaugural oren els paemis als gualvad -:
Pent honor a la manera r1.6seer
cdt campionat, Francesc E bo. i J
a Ripoll el nou enllurnenat públic,
de la casa, celebraren el ball dt1
huhio, de la primeta zategaria,
llora que ha estat vista amb molla sa- Lacuesta i Joan Tarrage,
sega's'' ratea quan lany uou ja canelas:o 24 horca.
Llorenç Carda, de la teraira.
tisfacció per tots els ripollesos.
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entice de Fila:sub &Oteo?* Cacee i Oudal, •inpresunate erran de l'incident que prumuguit Ist destOrrega de le Mutila civil, 1 la qual cuila una r
tima a Paluitide el das 8 d • octubre de 1 93.1.
- El die de Cap d'Any,
aurlida del ball de Culi Met,
individu, del poble du St. sacturtil
es barallareu 1 et, produtren seriases contusione. 8emble qese ei
de la batalla s'origina eit
el fel que fa alguno dita lInli des,
aprenalue s'apropiaren, a la forva, d'una liebre que acabareis de
'mear une jure& del dit poble. I
el b guata ebbonibaren ritpidameed
el "eas".
- Seguelx parlent-se *sub terälstencia del Bernant Ajunta.
ment que ha de regir ele destins
de La Bisbal. I je sanen nours. 1
fins ene han dit que, ami) les
agrarants de preincelitaciO 1 noeturnitql, un aspirient a la -cadira grodea" jet va dictar lea primeres disposicions des d'una popular cerveseria. Naturaltnent
que aquesta nora la recoilim
amb tota reserva.
- El bo del senyor Fellu segueir essent el blanc de les "ensabonades" deis fume amice, els
quals les alternen amb els ditirambice elogio al penúltim
Ajuntament. Es clar que noSaltres no tenista res a dir-hi amb
tot això. Sabem que La Bisbal,
en el moment oportei sep cesenplir amb el seu deure.
- Ha este rebuda amb la natural satiafacciO, la nora que
l'inustre biebalenc Martí Barrera
I Maresma ha sortit en bd de
l'operació que 11 acaba d'esser
practicada.
- A la noetra ciutat el Segell Pro Infancia ha eslat popal
a la venda amb lamentable retard. Recordara que Caley paSsal
fou un medel d'organització.
Lid.
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haver un Hui( sarau amb ele con-

TORE LLO
guerra. :Festival. Futbol. - Altree noves
Torelló, t. - Es molt probable qtee durant la begonte quincena del present irles de gener
es vegi a Bareelona el Gonadil
de guerra que ha de retire t fallar la catml aeguida contra els
detinguts amb motiti dele fels
del mee d'octubre. Es quasi repur que lides les persones que
han hagut de prestar declaracit5
s'hagin de trastladar a Barcelona. a ratificar les declaracions
anteriors o modificar-les, si Isis
creuete cortrenient, en qualitat
ele testimonis.
- Va a sb ol ir un remarcable
èxit el festival que el chut:tullere
passat va oferir-nos el nostre
Orfed Cirvianurn, al seu local so•
S'hagueren de repetir diverso números del programa. ço que
denlo:sha la satisfacc16 de la selecta concurrencia que ornplia el
local per la nona interprelació
desmida als allets i a les canon,.
-e 'Cleùpalra 1 -La reina
Cristina de Suecia" han anirnat
aquesles festen el llene del postre cinema. Ens ha satisfet més
la segona. Per al diumenge ens
anuncien "El capittin de Odas-

puns

00,15e 11 del

segiietils dula grane de reina.
- L'alcalde gestor ha fel publicar un bao detnanant la com
pareixenÇa a la Casa Comuna;
dels minyens que falten per
completar la lleva d'enguany.
- El partit de futbol juera
ehir mal te el nostre primer : equi;
1 l'A. D. de Trnmvien de Barev
lona va aeabar arab el rebulla,
de dos goles a un a favor ele
E. C. Torell6. - C.

TORTOSA
Noves diverses
Tortoes. Aquest metí ha arri
'aat a aquesta ciutat, procedera de Tar
regona, l'ex-ministre eznyor Marcell
Domingo, acornpanyat de l'ex-diputa,
senyor Nogués i Biset.
- Ha estat alliberat del vaixel
Manuel Arnús" el vei d'Alcaller senyol
Andreu Ulldemolins, juntament and:
altres celtas d'aquella població. Ara mimes resten detinguts tres velos de la
partida de l'Aldea que ho l'oren dar.

rerament.
- La Mutualitat Industrial d'Acci.
dents del Treball celebra diumenge la
seva anunciada Junta general; s'hi do.
nä compre de la marra progressiva de
l'esmentada societat.
- L'Agrupació de Boi-Scouts e,
Catalunya, de Tortosa, ha repartit un:
ros".
vals entre els nens necessitats per ta
- EIS halls de la Cooperativa,
proporciorar-los i oguittes en l a día amenitzats per l'OrquestrIna "Els sie
Verds", sisan riet molt concor- da dels Reis.
- El Jurat Mixt ha autoritzat a
regule lote ele dies.
- Hem entrat a l'any nou i les botigues dedicades a la renda de jeharem sortit del yeti gairebe guines perque romanin obertes dema,
sense adonar-nos-en. UnIcament dissabte, fins a les deu de la nit, i dial'entresol del Cirvianum hi :va Menge, durant tot el metí.

RAMON OLIVELLA
Suc. de F. Castelltort
ARTICLES PER A VIATGE I COLLEGIAL
E8PECIALITAT EN CAIXETE8 DE NECESSER

MARTORELL

HOSPITAL, 141 - Telèfon 17365 - BARCELONA

-

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 4 de gener de 1935
VALORS

-- A la caserna d'artiller* de
OW01114, stocatis t4u53344433 sf5 gille

Diverses
51a celebran la reunió general ordinaria a la Societat "El Procree, i
s'lla aprovat l'eetat de comptes i
procedit a la reno y ació parcial de la
Directiva. Per ordre de la superiorime, no en pogué efectuar l'aprovació dels nous estattits que han de
regir la Societat.
- Hem vist ja clemente del G. A.
T. C. P. A. C. fent els treballa meliminars per a la confecció dele projectes de eanstrucció de dos grupa

••••04444+0444

Laboratoris Opothrema
A. s,
Director: JOSEF VIDAL MANE

Sèrums i Vacunes • Veterinària Preparació
d'autovacunes
ANALISIS I CONSULTES

1

Despatx: PortaferrIssa, 10, 1.er - Barcelona - Tel. 21282
Desfija als seus cliente 1 mies un fellg 1 pròsper Any Nou

escolars.
- Per al diumenge vinent hi ha
anunciada la reunió general ordinäria
al Circel Democràtic Recreatiu, en la
qual es procedlri a la mereció pa r .

Ronda de Sant Antoni, 94, pral., 2: - Tel. 15235

rial de la Junta directiva.

- En els darrers campionats loeals d'escaes han reaultat vencedora
ele eenyors Llufe Caturla i Timoteu
Wat.
- Dintre pocs dies es proeedire
a la construcció do i mur de cantanrió del carrer del Padre, que minetruit en temps de la Dictadura s'esfongué par tempi després. - Corresponsal.

Hoces de visita: de 6 a 7 tarda, dimana I divendres

Fran.oese Blaneh

Soler

ADMINISTRADOR DE FINQUES

Llobregat, 15 (Sagrera) - Barcelona - Tel. 50749
Despatx: de 3 a 1 tarda i de 8 a 9 nit, dies feiners
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a Hoque'

Especifle de

ASTENIA GENITAL (IMPOTENCIA)

Ic•
(SEANG• DE VIGOR SIOCUAL)
De la eiaculacie prematura (pecho» uminals), de le Febles' I matt
NON
COMENTA
FAVORABLE.
onces
per
e
combate.
Is neurastenia en lotes les sesea manifestaclons
Una nova modalitat del
Dom, el C. N. Barcelona celeIFENT EL RESULTAT OBTIN - El Campionat de Catalunya
Es el mes poIxont esiimulant de l'actIvItot neurceespino-midulcegenitel.
brará el festival Infantil de R ,la
5Inirgic 1 homo-eriiimulatist de les glendules interseclels Products
Heus net els partits que es juDavant la jornada de demà ciclisme, per primera ve- GUT PER MOREJCN SOBRE
pluriglandular, completament Inofensiu. Mi perjudica, ni lesiona cap
gada a Barcelona
NITRARA
garan dame. corresponenls a la
Dama. diumenge. diada deis
Ei Sabadell a Pamplona. — Avui el
o rlruC, nl cl funclonament dele mateixoe
cinquena jornada del campionat
Barcelona. per primera regada serà
Beis, a les onza del metí. el Club
La
premsa
francesa
contenta
No conte ni estricnina, nI fosfuro, ni cantáridas, ni cap ahre mediteSabadell sortirà en autocar cap a teatre d'unes sessions d'"flotre-tralNatació Barcelona celebrarli a la
ment excitar%
en (erutes torea favorables la de Catalutiya:
Pamplona,
ou ha de lugar contra ner - , omplint un programa internacioPrimers
equips.
—
Juniorseva piscina de l'Escultera l'avictòria obtinguda pel negre enPRODUCTE HACINE E INSUSTITUIBLE PER A RECOBRAR
nual festival infantil dedical a l'Osasuna, partir que pot considerar- nal que aplegara a VOlympia un lot bä Cheo Morejon, en el darrer Terrassa. Buelainante; TarrageLA PERDUDA FELICITAT COMUGAL.
Proemios gratia
honor i estiran' dels pelits na- se el de máxima ex p ectació en el se- valuós de corredors.
combat que dispute a Paris Con- ne-Polo, Valle; UniversiteriaLaboratoria Fartnacologfes de W. OUTPEM
dadora que esperen aquesta com- gon grup de la segrma dj,j5j.j.
Non/ diu que per aquesta presenta:mí tra Baratito Agites!, oolpil a la intrepids, Satrústegui.
Preu 2175 eles.
Ale
de
Jans
Pera,
50
BARCELONA
Telélon
536.31
Ara be, a causa d'ha v er estat ea- del ciclisme de saló es cotillea ja aro inandibula, va anar per nou seSegons equipe. — 'Terrassapetida amb grän entusiasme per
proporrionar-las una orasió de municat al Sabadell per la Federació el concurs de figures tan l'en quanti- gon g a terra durara la quarta re- Junior. Traes: Polo-.Agfa. AheCatalana
(ordre
ile
la
Federació
Ila
;
Intrepides -Universithria
E›demostrar Hura progressos. cades en el eón de l'espeta del pedal presa, pera malgral rutile itisie11.
El programa d'aquesta simpá- panyola) la suspensió del jugador Cal. cona sént Speicher, Louvitn, Maree! teta del sen ootitrati, va arribar 1,11 ti
Terrers equipe. — Junior Atica reunió es integral per les set smse especificar, des de Madrid, Jean, Mori, al, guate s'elegir.' Cañar- al final deis dett rounds estipuels medias, el nostre equip en %Tima do, Plans, Destrieux. Pijol I altres. .A
proves següents:
lats. Hora fa notar el forme ines- Terrassa J. A.. Ferretee: Pul e A privan d'un element tan imprescindi- part de l'interés que entre ele barcelo- gotable del negre. ensems que la Junior, B. Reges; Universileriametres lliure
Ide en un encontre com el de denta. nine pun-u¡ despertar la numerar de l'es25 metros lliure (nenes).
potencia del seu cop tic &eta, el Intrepide, A. f.. Ferretee; Intre50 ¡odres 'Hure (nois), en Per tant, requip que el Sabadell • des- pectacle l'abunciada visita, entre altrcs. qual, d'u :L'Auto", (are estralls imite B.-Polo re.. Carriö.
claea és el segiient: Macin, Morral, del comió del món de l'any 193 i
dues serie.s'.
aquesta temporada. Morelon ha
Rellevaments 3 per 50. estils Manen, Argetni, roen , Mota , san. nyador del "Tour" de Franea del ma- de boxar el día 6 del mes que v.. Eneursionisme
cursa. Galvany, (Mal, Barceló i Pe- teix any. Speicher, ha fet que aquest a Roma. contra l'italiii Rocchi, un
(nois'..
rua I. ,
Water polo (infantil).
Torneig Internacional del riclisme de dels millors pugilisles dalia ris
A dos quarts d'onze: Solsona i Rubio i Santaularia, yermas, contra
Salta tinfantil).
CENTRE EXCURSIONISTA
Badalona-Girona. — El Girona des- Saló sigui esperat amb veritable expec- del inoment. De tnés ii at s, MoArroyo. vermells, contra Rubiras i Lamarca i Garcia, blaus.
Davant l'excellent combiliaciú plaeará
MINERVA
rejon este en traeles per boxet
rima a Sant Adriä el segiient tació per tots ele aficionare i adlinc
Ferrando,
blaus.
Tercer, a pala. a leo nou: Torite les proves i per tractar-se
equip: Ibarra. Farr6, Torredeflot, g e mal no han presenciat una mani- el dia 22 de l'eementai mes de
A les onze: Hernandez i Montea- rente II i Torrents 1, vermells, conAqtlets t LCIItre EXCtIrsiOnisla
actuacions de les esperances T rias.
fe e tació d'algaria relacionada anth el fuhren, mi Sainl Etienne contra iiiirliträ a crup deuda diumenge, da, vermells, contra Statist i CastiPrieto,
Madera.
Sanivan,
Clara,
tra Molines i Cros, Mana.
futures de la noslra nalacid, eap
&lime. De moment no podem donar Ca nrdel.
tierra, Pequerul 1 Reixach.
una exeursió matinal al t'altea. llo, blaus.
Quart, a dos quarts de deu, a mi:
esperar que aquesta sessió .,bA la niateixa velltada va re- Itineraril Cerdanyola, Granja
mí, detalle, per) procuraren) fer-lto a
El
Badalona
alineará
el
maten(
equip
A
un
luan
de
dotze:
Farreres
i
tindrà un axil remarcable, que
mesura que ens informen,.
despree d'un llarga Flor de Matiz Sant Medí i Tibi- Buy-e, vermeils, contra Servitge i Elorza i Bofarull, vermells, contra
Navarro i Albalate, blaus.
estimulara en molt els petits que el diumenge passat bate el Saragossa, integrat per Nacle: . Borras, MARIA CAICARDO JUTJAT PER absencia del ring, el pes Ileuger dabo. Estada Nora] (Are Torrelles, blaus.
cencursant s.
Club Jai-Alai Aragonea
trances Deckman. el quid fen de Tutora() a tres guatas de set
Martin, Camacho, Mena, Schild, BaA dos quarts de dotze: Ocilea i
L" AUTO"
molla Impressia en obligar a del imita
Primer, a les nou: líaselo i MoMarly, vermells, contra Arnalot i ViLa nedadora francesa tvonne llestee, Niel, Forgues. Serra i Torres.
El popular mana pnrisenc, en la abandonar Campiglin ni 1;1 quinta
reno, vermells, contra Jiménez II 1
lamaia, blaus.
Godard ha estat victama d'un
CL UR ESPORTS
seva «fide) de dijous, dedica uns para- repreea d'un cranhot a deu reA tres quarts de dotze: Balcells i Fornas, blaus.
Els partits per a demà
grafs a primera plana en eis quals parla presee.
nou acoldent
DE MUNTANYA
Segon: Atares II i Gómez, verJiménez, vermells, contra Carbó i
force hé del campió de Cataluma.
mells, contra Jiménez t i García GuiAquest Club efectuara derne. Eigneres, blaus.
VARIA
PRIMERA DIVISIO
Llegim en el "Paris Soir" que
Entre altres comm,
e diu que Cafiardo
diumenge, un repartiment de jdA un quart d'una: Nadal i Almela, llén, blaus.
fa coneguda nedadora francesa
Comuniquen de Buenos Aires guines entre els
va passar un dur aprenentatge en la
Espanyol-Barcelona, Vilalta.
Tercer: Lozano i Alpuente, ververmells, contra Hernández i Girald,
senyorela Ivonne Godard ha esAtinen,: de Bilbao-Madrid, Arribas darrera volta, novatada que li perinerrà que, definitivament deixat. rairrer itens pobres que truben acullimells, contra Torna I i Rodríguez,
tat víctima d'un greu aciden!
l'enuoulre entre Paulino i Cat - meta a I'llospilnl deis Netis Pofer mii rnillor paper en la d'aquest
Donóstia-Valencia, Valles.
blaus.
Club Catalunya de Palamä
d'esqui.
Afegeix l'"Auto": el corredor espa- nera, es mol( probable que nbane bres, (Consell de Cent, 437). A
Oviedo-Arenes, Melcon.
Quart: Edo i Escolano, vermells,
(Frente Barcelona)
El fet passe a les pistes de
me! de ruca regt/lar i es pot conside- que Paulino toral a Espan)a, si- l
Sevilla-Racing, Caiga Argüelles.
contra
Pueyo i Montes, blaus.
Printer, a pala, a les vuit: Lainz
itt objecte tots els socis d'aquest
prop de Grenoble. i quan Ivonne
rar per rinnt con, a cosa y erta que aca- gui actual a l'argentí Campolo.
C l ub que tinguin a be assistir a
Seguer. verrnells, contra Sala i FerCinque: Gutiérrez i Atares I, vereslava passant uns quants dies
SEGONA DIVISIÓ
— En el cura d'un Qu'Asia c e- l'arte de lliurament de les es- rando, blaus.
bar:, el Tour. Acaba diem: Aqueo any
mells, contra Toran II i Toran III,•
d'esbarjo. junt amb altres comCa flardo batirá d'ésser serien pele mi- lebrat a CHavana entre el cunä inenlades joguines, sún pregals
Primer grup
Scgon, a irá, a dos quart de nou: blaus.
panys. Testimonis oculars de
Young Berrera i [dalia Ruggi- d'essen' al nostre estalge social
Celta-R.
Ferrol,
Villaserde.
l'accident, diuen que van vence
vello, ambdós del pes fort, el (Petritxol, 9), denle, a tres
Valladolid-Aviles (no designat).
ESPORT CICLISTA CATALA
baixar un grup per un fort pen(tener experimentis la fractura
Sporting-Baracaldo,
Isaac
Fernán.
de bu del metí.
dent i que de sobte el que anava
Aquesta arililitt celebrare deturs de la clavicula esquerra a con- mimarle
al davant va caure i els que se- den.
In
roo!
una
ezeursió
matinal
a
set]
bieqÜimeill
d
'
Un
cop
donat
pel
D. Corufia-Nacional, Campo.
guien també fereu igual, originie l'Alzina, de Santa COlunia d.e adversari. A la mateixa vetllaila
Segon grup
nant-se aleshores un gran pilot
(Jratio s net, anib lliurametil daib- reb l ulll Y ol Casal va vencer el cuBadalona-Girona. Cornella
tfet. quis, bastons i persones.
eequis. per celebrar la diada dels na Pérez, per punts.
Osasuna-Sabadell, Játmegui.
Quan aques t es va aclarir van
Beis, a tole els socia pelito
— Anui, dissabte, al Central
Partas per a demà
Saragossa -Irún, Carterlenas.
traer sota de tot Ivonne Gograos que efectuitt l'excursin en 8. C., de París, se celebrara una
Tercer grup
dard, amb diverses costelles
Club
Bascdnia (Fronst) Novetats)
braielela. Sera un obsequi-sur- velllada en el mate principal de
La Plana-Héreules, Comorera,
trencades i possiblement alguna
Primer, a les den, infaat ; !: Rosapresa.
La
sortida
será
de
la
Plaça
la
qual,
Young
Pérez
sera
ojoR.
Granada-Elx,
Iglesias.
pulmó lesionat. Portada tot sei Joaquia.
de la Universitat, a les viiit del sal a [dalle Cavagnoli. En el ma- les i Chistu contra Pablo
Ginmästic-Llevant, Balaguer,
gun a l'hospital de Chamberg i
Segon: InI atesanz 11 i Tintorer II
rua) i. L'aliada s'efectuarà per tela local, denle, diumenge. CliMúrcia-Malacitano. Torres,
després a París. va quedar d-,contra Florit i Sabat.
Sant Adrin, i la tornada per Sant vile eerh enfrontat a Delag,a
gadament installada en tina diTercer, infantil: Salsamendi IV i
Ele Comises de Competici
ó. — El Andreu. Tutu, 7? quilbinelres.
— A Mèxic, el notable pierna
niea particular. La darrera note (omite de Competició
Blenner i Bilbao.
de la Primera
local Babe Ariztnenda va bu) re ()riego contra
dele melera és que, dintre el mal Categoria* B lis
Quart: Riera i Gämper contra Erd'entendre en el cas
l'antelare H. Armstrong, per
no hi ha gravetat.
dota i Jora.
del partd jitgat entre el Tirrega i el
puras, en dulce represes.
.1mb aquesta, és ja la queda
Cinque: "forrents II i Riqué conCalcita. en el • qual-räzhitre senyor Al— La N. 13. A. ha reconegint
cegada que Iftoilitr! GOdard sof1PIX
EI
t
preseut
a
v
i
e
e
iii
l
I
r
I
s
6.
n
rop,e
o
g
srk
t
r
i
un
tra Vázquez ¡ Matesanz I.
varez íos apallissat pel Mine, a mall'italià Localelli, con) a challenun accident semblant. El dar er'
Frente) Principal Pulsee
ger oficial de Radies, Ross per al
Ir passit a Barcelona l'any 1932, grat leiser protegit per la directiva nnimnnrorsarn assortitnent des de i0
Primer, a les den: Ruiz i Pedrol
del Tirrega. segons l'esmentat arbi- as orare):
mitin va venir amb l'equip
tito! mundial dels Ileugers.
contra Martinez i Pedregosa.
tre fa constar en l'acta del partit.
"Les Nouelles", amh mrdju
Segon: Germans Escudero contra
En la Segona Categoria ha d'enles necea d'argent del Club de
Santa Anna, 4, Seroalona
i Gama.
Nalació Barcelona. A conseqin im- tendre en el del partit Blanes-Malgrat,
FRONT A NOVETATS Pecamins
Tercer: Cesan 1 Rodelles contra
cia d'un acrident de e.aste a la en el qual l'arbitre senyor N'ea exAvui, dissabte, tarda, a les ":
Lasheras i Anal.
Placa de Catalunya lamba va pulsa dos jugadors del Blanes i un del
CHO BILBAO - ELORRIO
Quart: Renoni i F. Steerenann confracturar-se dines costelles i es Malgrat per agressió nuitua. Aquest
cantee
—=—
tra Salsamendi 11 i Alfredo.
AZURMENDI- VILLAR()
lesi rma un pulmó. Recordem que I evident exaspera els anima del pfiESPERANT LA NEU
Club Maniata (Frente. Asnilla)
Nit. a las 1048:
en una de les nostres visites. blic, el qua/ cual el terreny de joc i
Els esquiadora catalana catan, enPrimer, a les nou: Royo i SanARAQUISTAIN
quan ja el perill havia passat, apollissä el senyor Páez.
guany, de pega.
taulara, vermells, contra Escamilla
Ch GALLARTA
ADVOCAT
ens contava tota tranquilla que
També en el partit Figueres-TorLa neu brilla per la seva absencia a
contra
i Vician°, blaus.
a Franca ja havia sofert dos dera es produiden incidents i intent
ZARRAGA
UNAMUNO
lea
pistes
populars
Font
Canaleta,
Segon:
Mayo
i
Cortes,
vermells,
de
a r, idents semblante i de tots ha- d'agressió a l'arbitre. Sortosament.
Gravina, 8
Barcelona
Oetene per cartilla
centra Colonguee i Aloneo. blaus.
vis sortit i que també sortiria intrevingui la torea pUblita i apaivaga a la Molina I a les del vomita de
Tercer:
Grau
DesItia
als
seus
cllents
Miria.
i
Muntaner,
ver
Les
I
altes
temperatures
de
les
arillos
un
falle
I pròsper Any Nou
d • aquell. Nosaltres Ii desitjärern ets anime dele més exasperare.
de ror que es complissin les seI un altre cas que donarà lenta al darreres seunanes s'emportaren la poca Frontó Principal Palace melle, contra Suau i Pérez, blaus.
Quart: Garcia i Lassala, ver/mil,
ves esperances i ves dies des- Comité de Competició de la segona neu que va caure cap a la Puríssima.
contra Quites i Bernabeu, blaus.
El "Bintleti de la Neu" rebut últi•
prj e s o rtia de Barcelona com- rategoria és el del partit MartorellAvui,
dissable.
Tarda,
115
Campionat del C. N. Barcelona
•4444+4444444+96.44444444444444444,4,444„.4,4444,64,4,....,
pletament restablerta.
Rubí. Aquest darrer es presenti a inament en, ia saber que els cequiaOURUCEAOA - ALBERDI
de pilota a mi
l'hora assenyalada per a cemenear. dore solament poden gaudir a les
centra
A les nou: Bori i Arta!, vermells,
11444-•+14444444444-144•44•04 peró el Martorell So feu amb gran tes dels Rasos de Peguera, properes a
CELATA ii - GOITIA
contra Ferret i Heras, blaus.
retard i amb quatre jugadora real ins- Barcelona i a Manresa, gràcies al nou
A
dos quarts de deu: Arola ¡ Arrue,
servei d'autocars, i a les mes Ihmyanes
MI, a me lelas
crits.
vermells, contra Longäs i Noguero,
—impossible d'anar-hi en un cha i migPISTOS - COMEZ
Compra - venda de tota mena de monedas I bitilete
Un combinat del Barcelona a Sor- a Andorra i a la Vall d'Aran. (Encara
blaus
centre
naclonals I estrangers - Monedes antiguos
teta. — Demi, diumenge. al camp del que per manca d'informació del "ButA les deu: Guivernau i Jesús, ver116100YEN III GUTIERREZ
Reval, se celebrarä un homenatge a lleti" no podem assegurar les dades
mells, contra Pujol i Escuden, Malta
Compra-venda de Platt, Or I Argent - Or per a Mamona
rex-president del Dertusa F. C., se- sobre la neu del Port de la Bonaigua,
de Duanes
Venen í garantitzen
nyor Franeesc Sanz, el qual cousteirä és de creure que aquella hi ha fet es44•••••••4+»
en un partit entre un combinas del tada definitiva pels seus voltants.)
LAIETANA, 29 - Telefon 17312 - BARCELONA
Barcelona i el primer equip del DerCamprodon, que tantes iBusions sitaAetualment, que no pedem fer_ tusa F C.
via fet en atraure forasters a l'hivern,
li cap vierta, perh que creiem
este perseguit per la desgracia des de
veure i sentir el seu gest tr a nl'any que van començar a fer propagan- / SON PRESENTS PRÀCTICS
u444•66.444•4».».....“444.4,444.••••••••44.»..».ft
quil i les seves paraules de cAnda amb els escaients cartells de Moren.
f,n r rnació, tanihe Ii renovem el
Talles de Vestit, Talles d'Abric, QuiSi la neu no ye Seo aviat, els nosn e stre desig d'un rap id guariJOCS
monos, Bates, Bruses i Jaquetetes punt.
tres esquiadors hauran de desar els esm e nt i que aviat torni a actuar
tris per a canviar-los amb les tendes
FRUITES DE TOTES MERES
La representaol6 del Japó,
per les pisrines franceses.
-- El Japó estera re- de campanya, els elan., els patins i els
Ara que, si ens los permes.
MERCAT
CENTRAL DEL BORN, 38 * TELEFON 17043
!arfen) la petita recomanació als presentat en la reunió que ha de vestits de bany que la Primavera la
BARCELONA
celebrar a Oslo el Comile Inter- posar al seu abasto
senyors metges que en lloc
SON PRESENTS PRÀCTICS
s o ldar la fractura Si posessin nacional deis Jora Olímpica, pel
Cal tenir esperance, perla Molt mauna senzilla frontimasi i sial en (emite Michimase Soyaiima, el lament han d'anar les coses de l'estraCamises, Corbates, Pijames, Sueters,
una allra ocasió enlainent sera (Dial arribarli a Genova el din 18 tosfera (?) perque per la Candelera
que strà en dissabte—una allau d'etquiadel corren!.
qüeelid d'obrir i !aricar.
Paraigües, Mitjons i Mocadors.
CARRETEIGS 1 TRANSPORTS - Servelo especlals en
eoyejillia demanarà al Comile dors rutlli arnunt i avall dels pendents
A. T. S.
que els -tuca Olímpics de 1910 de Núria ¡ la Molina.
colees 1 camionetas
Segons les noticies rebudes Del "Ron.
Jean Taris li ha estat con- tinguin lloc a Toquio. També
demanark que figurin en el pro- Ileti de Neu" facilitades per l'Oficina
cedit el segon premi de la
grama uns perlas de basquet- del Turisme de Catalunya i el Centre
Premsa esportiva
SÓN PRESENTS PRÀCTICS
Corta Catalanes, 613 (entre Claris i Písesela de Gredal
bol. .
Excursionista de Catalunya, als Rasos
A Eranea, la lese espurliva
TELEFON 12763
de
Peguera
Si
ha
28
Edredons, Cobrellits, Estors, Flassades,
BARCELONA
cms,
de
neu,
i
al
AUTOMOBILISME
t e' instiluit un gran premi desrefugi d'Envalira, a Andorra, n'hl la
Cobretaules, Jocs de Hit i Catifes.
anat a l'atleta que posi en mas
El Circult de Guipúscoa. — ran
m ellenl'esport francee. Aquest Sara. Sebastià, ó. — E: president
aremi ha estat concedit al liedit- de la Conlissió Gestora de la At
tisme
ior francés Jean Taris. el (fuel Diputad& senyor Bellido, te molt
.s sratualment campió i re c ord- boiles impressions respecte a !e
LA XXIV JEAN BOUIN
nan de Frenen. 1 en la IteVe rar- probable celebrada del circult
SON PRESENTS PRÀCTICS
ADVOCAT
La vint-i-quatrena edicia d'a'eta esportiva ha minora! 58 re- auternobilista de Guiptiecoa. El
Diversas
Assumptes
mercantil' - Suspens16 de
'.erde francesos 1 7 del nión; ha ministre d'Obres Paliques. se- questa curas se celebrará, el viCalçats, Capetes, Impermeables, Vestipagaments - Fallidos. * llores de visita: de 3 a 6
estat tnme4 dueß vegedee rom- nyor Gil, Ii ha menifeelnt que en ren!, dia 20, organitzada pel Cendets, Roba interior, Abriguets, Pijames
pió europeu i 27 de Fra nee. Pro- principi eslava cenforme emb la tre d'Eaporte Aire Lliure i sola
PASSE10 DE GRACIA, 91, principal, &apena - Tel. 73044
ei sement ahir Jean Taris va ami• coneignació de 250.000 pessetes el patronatge del nostre collega
4.44.4444444444.0444444.4.
bar a Austrälia, acompanyat del en el proper pressupost, a fi que "L'Instant", dainunt del clàssic
s altador Poussard, en han d'e- es ptigui portar a terme el dial terOrregut Esplugues-Pare de la
4444.4.44444.44~444+444444/964444944/4444~~9.44
fectuar algunas exhibicions.
eircuil eutornobilíttie.
Ciuladella.
Tota
en
El Torneig de Lligues

Pilota Basca
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abundància i a preus reduidísims a
EL ANCORA DE ORO

VIDUA DE VICENÇ ARDEMI

EL BARATO

ANTONI DOMENECH - CAFE BAR I
PARIS, 71 - TELEFON 32651 - •ARCEELONA
DESITJA ALS SEIS AMICS: 1 CLIENTS
UN PROSPER ANY NOU

»Perre4«.4444444444444+144+0444.44444-1,4444444444~
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VISSE1131,2, 5 de

PUBLIIOrTA,

gener de 936

."54, to 45,5 su amor"
.
-.caución de ettna' ,...
~tal. - "Meirtmonlo a prueba" "V11-:
das habaneras . ' I -La herencia", CO

11+ PECTAC

"L "El tato y el vlolln", "El rey
glagel
em
il n del Jazz" 1 -14 08 de caballerla".
ameele. - "La dama . del club noctur•

no",

Te a tr as
GRAN TEATRE. DEL LICEU
les
Avui, 17 de ptOpletat i abanam n ot a Da930. Cendal de/s celebres artt s irs

monte, *erial, Cammna, Solari, Pest, Cubisel. Doma ra «le El. MATRIMONIO SECRETO. Diumenge tarda
Td) A C
pela c(debre s arriates Jecobo, Marietta,
1110111.H. Dinuntst • Funeui popular. MI taquea platea arel) mutada. e peaaeles.
romlet del celebre tenor Rerletta. Perrera
(Hanoi'. Okleue; primer Festival WaSner,
LA INALKTIOA. D'a 15: Estrena
I semsse FL ESTUDIANTE DE SALALo desnata :1 3 Comptadoria

sompanyla REDONDO - PALACIOS. Aval.
diaaatle, pentillIm d'a de la primera lern
penada. Tarda, 4'30. BuinqUes 4 res
1 er COMO SIEMPRE; 2. 011 LA MELLA
BURLADA, per frininent battion Maro
Redondo. No, a lea te t.er MOLINOS
DE VIENTO, pel popular Multen Entiard
Polo. 1 LA BELLA BURLADA, per klare
Redundo. f/ente. (Manen/re. Tarda. 330:
;irles 1.er I 0 m1 de DORA FRANCA/MOCITA.
per l'eminent 1ennr 3- n'ene Stillon, 1 LA
!ELLA BURLADA, per Mari'. Redondo.
7411, a /ea 10: MOLINOS DI VIENTO, pet
Eduard licito. I LA PELLA BURLADA. per
Marc Redondo

oNDRI1511111111811111121111111K

TEATRE NOVETATS
Campanyla brisa LLUIS CALVO
Pentlaim dii (131113 rin. Tarda, 430.
Maloquea del de 3 otee.

LOS GAVILANES

sreació del aran artista Pau Gen& amb
Raga, Aselli, latba. segura, Alleaga.

La Verbena de la Paloma
'Jiliidl«' el gran diva
. Pan alerto" anal) Cera Raga. Avellt, Segura. Bernia, etc. 7411. a lea In: 'Maques
4es de seo pies Affe5 1.er 1 5.00 (le
t'obra LOS GAVILANES, pela resientes
artlates de la larda
Mterpretant el

la formidable erearld del divo Pau Hertoga, amb Raelonero, Raga, Llanos, krleafra. Armengol, Baroja. etc. Demä:
'niat de la companvie. Tarda: LA VERME
, NA DE LA PALOMA. LOS GAVILANES,
LA CANCION DEL OLVIDO. - 1\11: lele
er I 2. 00 de LO' GeViLANES 1 LAS
GOLONDRINAS
DI dlleus anear . Debut de la companyin
de comedios AVELIA-CEBR I AN amb la
grandiosa obra USTED TIENE 0.108 DE
MUJER FATAL, dt. Jardlel Pernee?*
Es deapataa a Commaiona

ORO Y MARFIL

as la sensacional producen de Quintero I
Guillen, que es prepare al ROMEA
1 Rafel Harem
ama Antònia H

PARCELOA

Companyla Dita de Amiga. - Collado
dissable. Tarda, a un quart de
51.I, 1 nIt. a un quart d'orne: La
formidable comedia de •ernsteln

Cinemas

(Melodrama)

MELO
(Melodrama)
A y leti DEBUT DE CASIMIR ORTOS
P4.041144114.0444+1444•44444".

COLISCUM
Tarda a les 1:
REVISTA AAAAA OUNT
RARAMOUNT GRAFIC
ELLA LE DIO SU AMOR
dIbutsos sonoro.

ROMEA
rerefon 18951
LOPEZ HEREDIA-ASQUERINO.
a les ISIS:
Ileartmentzelona a honor del primer actor
MARIANO ASQUERINO, creador del Miau.
"Anión Unirlas": LA PAPIRU8A. Demä
triem.esiblemeut, darreres en cha festiu,
a les 310. I 1010. LA PAPIRUSA. DIliuns: Enmeló d'homenatge a la primera
adtriu INCOE LOPEZ HEREDUk. Dlrelldes cita ir, presentarte de la Companyla
titular d'aquest Tealre. er: la qual Deli1
ren la primera actriu Antònia H
el primer actor Rafe' Bardern, I auto
' alegrar, Ellas ean)urin, Lula 8. Torrecilla, Carmen Cuevas, Marui• Cuevas, ele.,
amb l'esirena ORO Y MARFIL, d'Antonl
QuIntere I Pesque' Cainita
.d e t Ole.. .3 Ira 515 1

per Debele.« \Viera:
Dialogada en e s pan y ol, a la larda,
I a la Oil amb ta 11,51.3 anglesa
Film Paramount
«..enMe-

-ORO

Y MARFIL

p . " Charles Cliasse
AVENTURAS DE ALBERTO REY
per Sydney Howard
FLAUTISTA HAMMELIN
(Maulees met avena en ternicolor del ce•

I d'altres.

"A casarte, muchachas".
"Te quise ayer" I "Letty Lynton".
Coya. - "Esranclalos romanos", "Muda
Feo NOS --

la

Ku nr1se'aal.

"La chica de la montarla",
Laletane-- "Justa relrIbución", "Alma
de bailarina" I "Niebla".
- "El arrabal", en espanyol:
"Aeropuerto central" I "La vuelta del
perseguido".
1546111e. - "Es hora de amarnos" "E1
misterio del castillo Teroky" I "TU
Rambla del Cantee. EN • Telf. 18972
serás rata".
' - "Te qulero y no se quien
Maryiend.
DEL
ORO,
AAAAAAA
OMISOS,
EL
Ata]
eres".
per Basler geaton
%%tropel. - "El fuldr del hotel" I -El
rus arlo".
Mirla. - "Padre e hijo" (dnicament ter.
da/. "Viudas habaneras" 1 "La heper Fritz Kampera
rencia".
- "Viva la vida". en espanyol;
"Compeliereis de Juer ga" 1 "Un crimen
en la noche".
RIO
Monumental. - "El hombre león" (en
granellosa superproduren, per
espanyol . . "Aprendió de los marino!"
Malero, aal Illo
I "Ojo, sellares" ten espanyoll.
Mundial. - "De Eva pera ara", en eaSeestó continua
panyol, 1 "Casi casados".
Neo. - "Atrapándolos como pueden".
-Tú eres mlo", en espany01. i "El
bravu cón".
Anny" I "La batalla".
Path6 Palear. - "Amor sobre ruedas",
"Hay hombres con suerte", 'Paz en
TESTAS TIVOLI
lo tierra".
4 tarda I In nit: "Ella era una dama". Pulan Cinema. - Reponerse. d'actuallfat.
a
1( nliciarl, dibuixos 1 Parla. - "Sola con su amor" 1 "Wender
at p,
'lenta Tweltetreesi
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Vegi's programa exposat al local
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LIInue, 115 Talaron 51222
Asid, tarda. de 4 a S. NI/. a i es
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EL FAKIR DEL HOTEL
per Armand Bernard

El Rosario
Sentimental proclueel6 basada en la no se ll a de Florence Barciay
Frena: Dies teiners. larda I nit, 2 yesse
tes. Dies festins. :arda 3 ptes. No, O ptps

Puse Journal. Entre antropófago.. Revista
Fémina. Jeck Denny y »u banda
Gran Sois de Gustav I reelich en la diver•
tida comedia

POR UN MILLON
D:22'
, ';n,;11(;

Tarda, 4'30 , NO, 943
Revistes Peabi u PérnIna. L'interessant
producen Paramount IGNOMINIA
Snsla Sidney en el seu trlomf
en espanyol

Sola con
su amor
lamolla
sessió

Es des/miza a
pm a la
nunlerada de diUnlenge tarda a les als.
Dlumen g e: Matinal, 1530.
D'Una: EL E8CANDALO, per Gaby Motlay
I Hcnry Rolland. La deliciosa comedla
EL JARDIN DEL MONASTERIO

Bar".

Pedró. - "El pacifi s ta". "5Iarla Luisa"
FEMINA
"La casa de Rothachild-(eapanyoi,
4 larda I 945 nli: "Que calamidad", Principal.
- -Viudas habaneras", I "E1
Sidney llenare; -Toda una mujer", Anna
erutare Enden".
HardIng I Uta Brook
Ramblas - "Amor de estudiante" I "Va •

landa hacia Ello límenla".
CAPITOL
Reyal. - .3f1 pasado". "Aprendió de los
larda 1 10 tol: "Sor Angellca, en esmarineros" I "Opa, solteros" ten e513.1.
panyol. Lina laves. Cemice
Bald Vleterle. - "Un disparo al emane.
rer" I "Desfile de randllejaa".
CATALUNYA
Select Cinema. - °Elixir de 50101" I
larda I 10 n'U "El negro que ter/je
"El hombre del hispano".
espanyol.
Antobila
Smart Cinema. - "Viva la vida" I -A las
el alma blanca". CO
siete en punto".
Coloree: cómica I documenlal
Splendid Cinema. - "011ereM0 13 cerveza".
ACTUALITATS
"Tenores y ladrones".
Talla. - -Viva la viad" 1 "Madame DaContinua de 3 larda a la una matinade.
Noticiara, reportatges Fox I "Un viaje
'. "Hipiheizados". "S'. A. se dl
Tetba""anrY. ' per Flandes"
derbe" 1 "Viva la vida".
Tl y oll. - "Ella ele una dama".
KURSAAL
Talle. - "Viva la vida .' 1 -N'ademe Du.
4 larde 1 9'30 nit: "La chica de las mon",
"Tierra de pasión", en estabas", "La calda de un Imperio", en Tr bl:nrer nY .pinyol: "Escanda/os romanos", Dlbuos
espanyol

1 d'altres.

PATOS, PALACE
Trlemr. - "Escandalos romanos". "Pecadores sin eateta" "El misterio del
Continua i tarda: -Amor sobre ruedas". Urquinaona.
- "La hola del tesoro".
-Ha y hombres ron suerte". "Paz en la
t'aria", Madefeme Canon 1 Rail: Reunen; ~oírla. - "Capi Oho imperial". "tri
hombrecito valiente" I "Sucedió uni
Califa Foz
noche".
Vallespir. - "El arrabal" len espanktoli.
EXCILSIOR
-Aeropuerto central" I "La vuelta del
4 larda I 9 . 35 1111: -Marfil" I Celia Foz
perseguido".
lunicament tarda.. "Hay hombres ron Verdl. - "Hombre de leyes", "Amor en
suerte", "Paz en la tierra", Madelelne
pijama rolo" I "Espacio pero seguro".
Carral!
venta" I "Cl abuelo de la criatura".
BOHEMIA
Veloz. - "Luislana" thnicament tarda).
Cont¡nua 345 tarda: "Guerra de hom"El maeatro detective" I "Volando babres", "Merla Luisa". "La casa de Hoths•
ria Ato Janeiro".
child", en espanyol. George M'Asa; Califa
Foz
•
- "Trágica atracción", "Viva tí
vida", en espanyol.
PEO NA
Continua 3'45 tarda: "El pacifista", "Ma.
ria Luisa", "La casa de flothschild", en
DIVERSOS
espany01, George Arlissi Canta ¡os
Casa

Palau Música Catalana
DEMA, DIUMENGE
DIADA DELS REIS
A les 5 de la larda: Duele tradicional da

CINEMA

ESPLAI

HACIENDO DE LAS SUYAS
per Clan Laurel I Oliver Hardy

ANNA MARIA
linrblger
EL LOBO FEROZ (.1ibulxes)
11cr PaIll

CAROLINA

Rondes, cançons i jocs
d'intants
pelo alomes de linstilut Catalä de lilI.
mica 1 Pies/lea, que dirigelx el mestre
JOAN LLONGUERES. Ptogrames 1 locall•
tats al magazzem de ~lea de
Casi Werner, Pasaelg de Gracia, 54, Cid,
10115da Aram5 condicions especial s per
als senyOrs socls de l'Or (a.) Cal alb

fa!' Janet Cultor I Lionel BarryMOre
es la aensaclonal producen de Quintero 1
Guillen, que es p re para al ROMEA
n74+444444444.44.4444+44."
amb Antela Herrero t Rafel Dardem

POLIOR

AMA

Com P an Y l a Catalana
Aval larda. 515: XLII PASTORETS, smb
assistencia dels Rels cr il lt tent. que per lar'
rera vereda rerolltran les caries deis nens
I els obsequiaran arnb caramelo. No, a
1.5 10: LA PECADORA, de Guimera. crea •
nd de Mere. Niralait De155 larda. 331..
ELS PASTORETS, amb Padaraelei del •
Beis di enten/ k les 6. eaperial. 1 no, a
les 10: LA PECADORA. Dirnerts: Estrena
de [La HOMES FORTS, d'Albert Pler,.
'aleles 1933

SALÓ VICTORIA
Valencia, 289 - 291 u Vallen 72918
Aval, diasabte. Tarda, 445. I nit, 930
HABITANTES DEL ARTICO

tdocumental.

UN DISPARO AL AMANECER
vsa • slet francesa.

t Duceaux
Interpretr it apnerGal i si n3 is,

Desfile de candilejas

GRAN

PRICg

Telefon 34861
Palau da la Densa I de l'Esport
Aval Mi, a le s in
DANSES IIIILECTES

COMIC

Oren companyla de revisto
el -an Compani la O. Rel ale'. ',sol, dls.
tt•13, t no, a les 1015
Sable, lerda
El grandl% bah

LOS MARIDOS DE LIMA
per Ligero. m'aliamos, ele., I 101:1
la t'amparo la. lime. .1turnenge. Taila.
a ha s 4 . El. DI 1-M'E. 1 LOS MARIDOS
DE LIDIA. 911 . LOS MARIDOS DE LIDIA

CINEMA WALKYRIA
CAPRICHO IMPERIAL
en espanyol. per Marlene Dletrich

SUCEDIO UNA NOCHE
per Clark Gable I Claudelle

Un hombrecito valiente
per !vide Cooper

I DIbulees

TASTI L LAS
MORIELLÓ
són la vedad era medicad()
balsàmica per a la Tos.
Bronquitis. Catarros,
Asma, etc.
L•ee.444

Capsa petita UNA pesseta
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sant.

Granja Royal. - Tes 1 sorlida de lealreIt
Metal Rita. - AMO 1 Cada Ola, the dan

sant.

MUSIC-HALLS
Apol46. - tr arletals I Mercedes FUT.
Da-Te-Clan, - Vaeletals I Enchila Mar
tina.
Bombay. - Taller/0a l 3fary Con reme
g easisior. - Verle/ate I Inesita Pena.
Edén Consten. - Varletals I John Base
1 Celeste Gripa.
Hollywood. - Triomf de la formidable

PERRInill DE SERME

Sor moit relaw, gran clientela, benefIrls
importants. es vendrla PC, raons de senil
per 25.000 M'unes. DIrigir•se a Simonel,
e. Rae fiepublique, Perpinyä

CAPSES DE LUXE
PER A CASAMENTS,
BATEIGS I PRESENTS
CAPSES A MIDA

Programes d'avui

BARGUES
Sant Pau, 88. -

Tel.

20274

TEATRES
Apenó, - -Les verges ragtules".
54ircelona. - Tarda 1 ni!: "Melo".
Carota. - larda I nit "Los maridos de
1.1d la ".
Coliseo Pompela. - "Don loan de TerraSS11-.
Espanyel. -

Tarda: -EN allOIMIS" I "El!

"AqUesla rut

CINEMES
Seporlatses d'actualltal I
tt slips por Flandea".
quise asee", "Lettv 1 Su
• ton" 1 -Audiencia imperial"
Manguita. - "Jualleia", -sur AngetIca":
a 11151, a la larda. "Viaa la {epa".
avenes, - • EI arrabal
en eapany al ,•
leo:muerto retirar'. CO esponyol, 1
,
"Medio mil'On y una nosia"
Arnau. - .Es bora de antarn011 ... 1 CIS
1110111 Cello vallente".
Aslörla, - "Ml vo/a entera' I "Volando
Actualitats. -

ha c ia RIO Janeiro".
- "Asesinato ril la %I rani".
▪ ' Larandalos romands . 1 "Mutando de
lo quema".
Illroadway. - "Champ el campenn" "To•
irro U lo fuerza" 1 "Medanal. PUbittly"
Ines. - -Viudas habaneras" I "El fru
feto "Enden".
-"Mero' de hombres", 'Me •
1 II Lulea" 1 - . 1.a N15.1 de RothaehlIcl"
'irme que ' en14 el ei
Catalunya, ma bienes" , en gapany01.
Capitel. - "Sor An gr iire". •
C i nto. % Cinema. - "Agua en el IIPPIO.
"El húsar negro" I "Hay mujeres ad".

CASA

BASTID

Passeig de Gritela, 18

6f an Basar de Sastreria i Camisera - Sistema Nordamericà
Abrics, Vestits de carrer, d'esport I d'etiqueta, Pantalons, Impermeables, Plomes,

Gavardlnes, Camises, PlJames, Calçotets, Corbates, Mocadors, Bates, BatIns, Bruses golf,
Sueters, Bufandes, Mitges esport, hlitions, Barrets, Gorrea, Bolnes Guants.
En ocasió de celebrar el senyor Bastida el cinquantenari de comerciant barcelont,
executa una GRAN LIQUIDACIO de totes les seves existències, que passen d'un milió de
pessetes. als preus següents:

6 pessetes
100.000 CAMISES des de
100.000 VESTITS des de ... 25 pessetes
s
100.000 PIJAMES des de
25
100.000 ABRICS des de ...
100.000 CALÇOTETS des de 2
100.000 PANTALONS des de 6
100.000 BARRETS des de ... 795 pessetes
100.000 BOINES des de ...... 145
100.000 CORRES des de ...... 1.95
Encara que estiguem situats al Passeig de Gracia som la SASTRERÍA I CAMISERÍA
mes econòmica de Barcelona.
Secció de Vestits i Abrics de NEN a mida: Per a totes les ediats i diferents formes.

amb teles de gran chic estil angles, des de 40 pessetes.
Secció de Vestits i Abrics d'HOME, a mida: Diferents formes t teles gle gran fanlasia estil angles, des de 50 pessetes.
Secció de Vestits d'etiqueta: Smokings, Fracs. Jaques, des de 100 pessetes.
AGIS DE GRAN ATENCIO: Amb la innovació de regalar participacions de la Rifa a
lots els compradors, comunica als qui tinguin participacions del número 43566 del sorteig del dia 2 d'aquest mes, que per haver sortit premiat passin a cobrar quan vulguin.

Sta. Coloma do Farnäs
Es fan recerques per a saber On
para Carme Casanoves Ros, de
de vint . i-vuit anys d'edat, soltera, veina del poble de Brunyola, la qual va desapareixer
del seu domicili, que és una
casa de camp anomenada "Silvestre", del poble esmentat, el
dia so de desembre, a dos
quarts de deu. Anä a buscar
bolets i s'emportà un cistell.
La dita jove té una mica pertorbades les facultats mentals.
Hom agrairà a les persones que
en säpigtten alguna cosa que
ho comuniquin a la seva familia.

LLARGS
TER MINIS

DIO UNIVERSITAT

'644.44444.04.444444~4.°
Nihi

l 1 TERMINIS

rnel me,".

No•atato - Tarda: "Los gavilanes"
-La verbena de U. Monte". NO: prlru p r 1 segen irles de -Les gavilanes"
I "Las golondrinna",
Nou. - Tarda I nII: . "1.0 bella Mulada".
Olymphi. - cirr Errilesire.
P.:diorama. - Tarda: "Ele pastorels".
•
N11: -11.a pecadora".
Principal Parase. - Tarda I :lit: "Las
de init ojos ett blanco".
VictOrla. - No hl ha ranció.

DIADA DE REIS

ormeo's

M'inri Parla

ll'l olurlenaris".
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Linar*. - Avul 1 cada Ola. Hit elan

Orquestrina PRICE JAll

eran superprodur..15, versan angleaa: magna ceceenõ de lames Cane y. Joan siondel:

Rugly Feeler I Plek Powell

TEATRE

le

Irle,reD-u.nefEe sYCSnd- alsoes' nreolm
e
e"rAene
.4111/Y" I "La huella de la /ora".
Intim. - "Fia D'auto" I cinc pellicules

VOLANDO HACIA
JANEIRO

ES HORA DE AMARNOS
per Edmuni Lona

*

t apial. - "Haciendo de es Sayal", "Ilse
Marta" "El lago feroz", dlLulttOs ;II
coloro: . "Es berra de amarnos" 1 -Os
rollna".
- .Malfil" (únicament larda),
' "Hay hombres de suerte" 1 "Fea en
_.
eer. ra"
Panlatiatil
"Entre entropófa g es" 1 "Por
un millón".
Fbmina. - "Qué caaualldad" I "Toda
una mujer".
Fri.4011. - "Tierra de pasidn", en copanyol; "ESCandalos romanos". DIbulioi

CINEMA RAMBLAS

CANCION DE CUNA

ORO Y MARFIL

ii aen v arannal producen de Quintero 1
Gaillán, que es prepara al ROMEA
a Antbnia Herrero I Rafel Barden..

Rels

NOTICIAR. FOX
explicada ell eßpally01
QUEREMOS CERVEZA
per Suele. bleaton (Pana/dinas)
JImy Din-ante
TENORIOS Y LADRONES
per stanley Lupino
UNA VIUDA DE ENCARGO
.
a • trarallada
UN PAN DE FOCAS
per Zasu Pille I Thelma TOOd
EN VENECIA
IMPULSOS ESCRITOS

MELO

Dema diumenge. Tarda, a les 3'30:
Tulle dels Nene. Estrena de MARRA/1112U. A les 530 1 1015:

CINEMA

dibuizos aovare

LAS GOLONDRINAS

TIATU

su- l iMelli tYinsilitnald0(57 :
"P'113.°1'
Diorama. - "La cruz y la en* le". en
espianyol; -TU eres rulo", en espanyol.
~te% 11211111
~MI te Oest. 291
"A la brava".
,
eefl
'Balero", "Rerno-Salitt"
1510 1: el molar programa ehnsle per A intenpe
..0

TEATHE NOU SPLENDID

ADVERTIMENT

F2cilet U NIVERSITAT.1

Advertim a lea persones
a les guate interesal la pu

Gunnolee D'ecos. Aparells porlätil.
Material fotografIrs. Treballa de Labora.
1011. Repermions de lalidto econämlqua
G. ARPO, Vidrie, T. Telefor 18015
248444+4444444.4444.4444.

biloació Inmediata de les
notes que ens °n y lon, qu
els originals han de dirigirse Icts a Redeoold, Corte

viEb uRINARIEs
Guerau d'Arellano
RbIa. d.:u Centre, 15 Idavanl Up e.

PELL - SIFILIS - MATRIU
IMPOTk:NCIA: vigor eruta/ red
DIstrrmla Eleatroterepta
Pe 12 1 I (l e 4 a s ' 30 Fesilus. t i: 3

nn••nn•n1111MIffle

Catalanes, 585, PrImer
abana de les nou del vespre.

4 1-4414444•4444+844448.0eY0
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Pts mes

1111. MES EFICAç

COMODE, R A
PID, RESERVA'
1 ECONOMIC

20

Pts mes

(ASIDOS SEXES)
gens. lavalgef Injecriont ia 1 anta, mo.eitties. t senas es
laman no te naesebentl g ua rarild.unetti de la blenorrea.
stenorrea (grita millt.n). Clslitls preslalitts ,rileeirea 1111115,
513/1 ,1 8 en :er amenes) I +atea malailles de les ales orinara
en •ndadfas sesea. per entorne% 1 rebele que «nulos ar e nen, d,
rant unce munir* acornan., dilaire II Olor Liarla C011azo p.
di, Calmen ele dolors al monnut i e v it n e (-n'ende:oler..
cargues Dernmeu nrutseirs rail, a Farmacia CJI I II1o, Norte.
len, II Madrid 1 reui 17 passeint

41
,A

Ik•

sa.
4,6

11.14titile
Nogoiro
Vi

,k0

20
PI
!re!

40
..,•

1s mes

.0•, o. o» U

,..licoulehhcgunuici
.i4

1

