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Deien els vells que el fresa mai no
es queda al cel. Qualsevol dia, dones,
l'estació ens dará un qui sentir. Però,
ara com ara, aquest hivern s'arrauleix pas de griso i de gelor, sind que
s'estiragassa de benesses. El temps fi
assolellat i florit. L'altre dia vais esquivar un borinot; avui hi havia mote
de tanta una branca de presseguer sota
aponcellada. Un hom tremola per
aquesta primavera impacient, subvertidora de les fites del calendari, i que
esta tirant a la miseria les iloristes de
la Rambla que en anys mis enraonats
venien. en aquestes dates, flors cares. El
dia que s'inventará un sistema per a
posar neu artificial i incapaç de fondre's en ele davallants del nostre amfiteatre muntanyenc, Barcelona seré una
perfecta ciutat d'hivern amb els seas
esquiadors en pijama.
Fóra bo de saber si aquests luverns
clemente no hauran arribat a humanitzar una raga que abans — en les edats
antiga i rnitjana i prou endavant de la
moderna — passava per rancuniosa .
venjativa. Un hivern suau és la Pernonificacia mes pura i exemplar de la
clemencia. La crueltat és una mena d:
nuesa, però aci els dies que haurien de
semblar mis despullats es guarneixen
de roscs. Finalment, la història i . el

Cada any, pels imitan!: den Rtis, ve- atea
una cintas on els infama, tense diemion mis aparador/ plena de joguines tions, tinguessin joguines meravelloses
fascinadores,
de
toodines
mes
compliper a entretentr-se i educar-se.
perdut tot. No hi ha res mes impressioUna de les coses més útils i
coles i de mea pes: joguines que, de
Sens debile frías éo un honor pe, a
dores, tant per a un poble com per a fiable que aquesta massa del nostre país,
vegades,
san
«no
meravello
de
mecaniun poble de tenis una mena de revoluuna persona determinada, es tenir una sobre la qual les conviccions fluctuen
ca i, mis encaro, de concia-eme.« o din. cionaria que ainopirm, Kf a Un,' quimica de consciencia històrica, tenir un amb esclats epidèrmica Es a aquesta
hacia de la psic ologia infantil. Prora meres incendiaries, en una 'entinten:3
sentit just i una visió tan clara i tan massa, entre la qual hi ha persones inde lo preocupació cado dio mis intensa tan tendres. En podem esperar vnelt
objectiva com sia possible de la impor- telligents i honorables, que cal dir i reque sis infonts inspiren i de lo vitali- d'una reralucionoris aixi, Ingle hateetancia dels fets passats, recents i re- petir la paradoxa: avui dia la histeria
tal de la diodo dels Reis. l'esqui a cert n e de tim e , gaire. Pera el mis remar.
mots, que ja no tornaran a viure mo- ens fa mal.
is que aque sta diodo, d'uno primitiva cable de tot él que, seas dable, ni ens
I cris fa mal aquesta cua elegiaca
ntés que com a espectres memorables en
significada religiosa, ¿serbio que pren- !motejen compré.' si els ha guissim r eel nostre record. Pera com que la vida que es despren de la histeria, aquest
I-;"
•
-gui nu‘s sellos o mesu ro que el /en:la- cordat quin tribus, quin gest d'adorocid
esta muntada sobre paradoxes, hi ha anar repetint lamentacions, aquest anar
ma arengo, Es el malear qu e senderi acomplicn simbòlicament tots aquells
•
moments en els quals el bagatge histó- formulant acusacions exactament iguals
onst, Nadal i altres diades semblants, que en aquests dies entren en una boric i tina una merndria massa fidel o que les que s'han formulat fa rnitja hoque rada dia sön mes els que les cele- ligo a comprar Una jopuina pee o ofemassa realista acostunsen a perjudicar ra, que han formulas amb identic i vulbren o que, per no s oder -tes vlebror rirda o un infant : tont le imagina••;•i fins es pot dir que fan una positiva garissim accent milers i milers de ciu•
con m'asir', se tensen prolundament cid de tothom lo diodo s'ha all unyat de
cosa. Ei nostre país, e n referei,M a tadans. Tot &Me es Mútil, tot això no
.• •
dissortats.
la sera primitira significad&
la nostra Catalunya en la seva existen- serveix per a res. Això, potser, podrá
Aid ahir a la tarda, clavani d'un d'aEs que sin paganitzatt Iii ha gent,
cia tísica i moral, passa, al meu enten- servir en un dia determinat, perä avui
estas aparador, que per lo llum de cristiana o excristiona, que ovi remen
dre, un daquests mornents crítica en els ens tapa el panorama, ens ofega les
color, les merozené s infantils que ton- pesto , el paganisme. No is fanquals una mentaría exigent i agressi- perspectives. Tot ainä es histdria, i a
quen, superen en lb.t realisme acciden- moteis. La fessitnat s'hourd buidat
va, una memória podriem dir-ne arit- nosaltres no ells han fet les carnes Per
tas tot el que la magia de l'Orient ha- palier, per a segons qui, del sea sentit
mética i implacable, i aquella mena de caminar reculant, sind per avançar de
gi porta intentar, sentient renegar dos religiós. N'llaurem °Nido o negliqit el
ELS NOSTRES LECTORS caustic desencis que proporciona una la manera que es pugui.
---47---1-3;
ohrr rs. con a dos ori a ls, re lo imPOs' simbolisnie i fina poli, la poema lle
Es estüpld de englobar el desti i la
•
possessió coordinada de la histdria,
.
Pera no pos el set. loan-gendäria.
silsilitat de no poder adquirir cap d'aHAN DE TENIR '.7ESENT poden ésser fatals, si no són superats glaria d'un pais dintre una anécdota,
quells temptadors artilugis per a Ilurs cristid. Q u e de Id, la socictat, de crisper una férvida i apassionada esperan- per gran i per important que sembli;
e„•=sse.,-;Z:•,"
.
fillets, g is quais haurien d'acontentar- tianisme n'esta mis impregnada cada
és estúpid d'adaptar les possibilitats mo--••n••""
QUE HI HA ESTABLERTA ca creadora.
se amb an tose carretones estiro per dia. El que costa ansia. precisament, és
•
•
•
Es natural, eS humanissim, que mi- rals de cadascú a les contingencies d'aun cordill o ami, uno nina de drupa. clestriar el que hi ha de cristianisme
•
les persones que toquen de peus a ter- questa anécdota,
LA CENSURA
Sense adonar-se del que hi hurra de de falsa religiositat. Sovint reir». Coffl
Hi ha LUSA dita pupularissinta que
ca, que tenen una intelligencia que els
ens
demostren
natural
que
•
(Mi
d'
al
paradora, en llurs paraules, proclama- el cristianisme fallo en agnells grups
SZ•.
serveix per respirar i anar pel món, diu: "Any nou, vida nova"; aquesta ¿- seny
pas-gunacosevi, na ren, darant eroguen aparador destinat que fan de la religió uno bandera. Peirengem \ Tno després del que ha viscut Catalunya la, plena de ciencia i de sentit
edig
també.
que
S'S'
•••• •
aquest fi dany, i del que esta vivint ve a significar &izó: mirar endavant, solament d'aquella cosa, sindde tota una als fills dels rics la necessitat desfon- rd en °quena intensitat i ertrnsió
mat.
drar-ho tot, d'incendiar-ho tos i de bas- pren actualment la diaria deis Reir, en
encara, es deixin enlluernar per una sense entretenir-se miraos endarrera, i passada, de tot un paisatge,
un passat
tir damtint les cendres de la cintas des- l'amor i en l'atencia gire cada dio tnés
,
acusadora llamarada histórica, per una mai, jo crec, com en aquest con• e^ga- atmosfera o be de tot
saben' retiretruido, una ah , cinto on la lituanos de:renten els infants.
iermentació acida de records, i e, repte- ment d'any nou de Catalunya no es útil rigor!. Pecà un hivern benigne, un
_
•
persistent simpatia tot ho allen- i i fraternitat iicts ¡tomes no fos una
sin4 un a u gment del sentit eristia de
guin dins aquella pacífica, desmenjada 1 l'aplicacie d'aquesta dita. Tota persona ma de
gen i ahlaneixen. Un frenesí utapic que quimera, és a dir, n'aduna niés cosiere- la vida,
escéptica actitud de creuar-se de bra- que se senti catalanista és natu r al que
D. G.
a la desesperanga, mai no tament llurs sentiments d'aleshores,
1>n-co, i pengin del seta llavi aquell trist visqui afiliada dintre un partit catala- aci recorri
será ben nostre. Inversament, una emL
somriure, filosalicament incredul.
nista, pero el seu catalanisme ou ha
de
ben
me.__<
Al cap i a la ii, aquesta actitud és d'ésser mai de partit; ha d'ésser inte- presa ben autäctona, coetara
anar a Una
de les mes camodes, i el u0Stre clima gral Aquesta integralitat les la que nar-la, porqué no es deixi
•-•
feliç parlotejadora. Potser
i la ilustra tradició ens han demostrat podria ésser la nostra vida nos-, -s er- balderta
•
•
'
per aiteä ha calgut una mena d'imparque dins la zona del valor moral, la que en la 'lesna vida vella 11,:a trobat
majoria de la nostra gent, en cas de clatissims exemples l'aquel, que per sació que, amb els problernes que sus•
dubte, sempre és partidaria de la teoria uses humea de partit han deixat dés- cita, ens fa disimular una mica el ve•
km/.
del minim esforç. Peres coro que pre- ser catalanistes, i en alguno casas na ritable carácter terral.
•
Pera, que voleu? Aquestes flors m'en•
cisament aquesta posicid és la que s'a- tan estat mai altra cosa que h n mes de
canten, aquestes assolellades em retornen.
•
•
cut a tothom, aquesta posició arriba un partit, i això, en una ética politka
Catalunya. édbuc parlant d'atemptats o
tnotnent que agala uns aires de vulgari- cada al cas de Catalunya, sempre
\.
Els grans exriptors alemanys d'a- romana, com sän l'egipcta, la !íbice i la
de sentencies capitule. és com l'Adalaisa
tat asfixiadora.
lii gut i tindri ni sentit pejorativ
r"'"' >7.."
quests temps, al davant dels quals hi ha lenicia.
ral, hem del poeta:
integ
les persones que al nosmultes
catalanisme
del
Són
nom
En
Pera endineant-nos fina ala origen,
"..-',.--.., --,./ :. .,•
Rosenberg i Liude Schemarun, tots els
-- 1.'"'"--",'
tre pais han tingut, o han simula: te- de f er un esforg per procurar que la
----/ •-•-•".. ''''
k it —:.4,
n,-.----'';' ----I nir, una fe i una activitat remarcables, negra ViSiq AiStäriCa no seno meugi ihn- En tos llavis molsuts. de mart al d', , . filasois gratis i petiso han posat en dels pobles, trobem que aqueas, en la
-ts..,..-yr;"
tf•-.2.:_--2,-*.
-,...--..'..Z.
i.._,..,..
:-......_
--(cisma emigratòria, iban tos entre ele
'.'„,..;., .,,`'z:--one¡o sainentent lo visto!
yoga la gemid de Raga.
i que ara, mig a cau d'orella i amb una ritz, i hent de procurar, si és possi- con& iii
ii....,,,,
,..,--".,,,._•,-.,..-_-- 4,ç......>„, -...
Segons Rosenberg. aquesta qüestió es o s'han sobreposat hns al punt daisor- .-,..- ,14,,,„-i.'s
confidencial intenció de passar-se de ble, desennegrir aquesta història i doensotes. tanmateix. an i nn
--..--/, ir"?
D'aquelles
n
:
1
4
.
.
.
n.77..
lir-se reciprocament.
,:e 7 ' % •i,
resumeix en sis punto:
vius, us diuen: "Jo mai mes; in P en- nar-li el color just i natural que
se'n parla per gaire estalla lienn es
Entre les transmigr-v-tor. s relatives
Printer. — Unicament la Raga darla
SO tancar-me a casa i que s'ho facin". pertoca dintre l'enorme i infinita cons- feixa caure de bell nou en aquesta mena
al
període antic, históricament parlant,
a uti poble la potencia, pesque can dells
parlen
així,
amb
us
vistos
te
plaer
encantas.
pera
pel
qua!,
tanA les persones que
tellaciä d'esdeveniments que,
co pot assolir Véxit si no repr r la la n'hi ha tres de verita9ement notables.
no les podes: atacar amb arguments que una perspectiva Ilunyana. no tenen mes mateix, passa una correntia noble, que
La primera, la deis hAreus, que gasseva Raga en la forma mis mira.
tanquin de cop, perquè elles tenen a que una importancia luolt relativa. Les es la dels scntiments de mace. MaSegon. — En sal europeu la raga és saren de la Mesopoternia a Egipte, on
favor seu uns arguments histórics, que victimes mes tristes del passat són aque- drid. en la seva represa patriótica i deuna realitat solament per al pohle ger- romangueren durant alguns segtes hasembla que, evidentment, tanquen de lies que o saben treure's de chtmunt fensiva, ha parlat per bella estima.
bitant la regid de Gessen.
mánic.
cop, però és que aquests arguments
el pes obsessionant del pastat. Per ata- parla encara, cle justicia, de sancions esSortits d'Egipte, després de vagar
Tercer. — La consciencia d'aquesta
tórics es poden deformar, i partint d'u- car l'interrogant de la vida que ens es- caients, de demnstracions d'energia sal.
correspondencia amb una raga es veri- pel desert asiàtic, s'establiren a Palesna sana veritat, en posar-se en contac- pera neces,item una gran Ileugeresa vadora de depuracid dels virus anticsfica tan solament en els germanics d'A- tina (terra de promissi6).
te amb una imaginacia marcadament despallICS, nereSsIt,,n siria le tendra, nanyols i antisocials. Deure feixuc, tasSotmesos Mies vegades a 1 esclavatge
lemanya.
utilitaria es poden convertir ell un mens- lliure de les dents corcades i ronclinai- ca greta precaució ferrissa. Però 13,rQuart.
—
El primas d'Alemanya en a Assiris i Babilónia, es repatriaren
el
el
sea
és
amb
pur,
que
que
hem
viscut
massind
d'acord
celosa no parla
tre, en un escepticisme
res d'una història
civilització medieval i dels temps mo- després de la conquesta persa, per conmis luís i el mes corrosiu de tots els sa de la vota.
clima: a ella li escau, sotmesa a tia
deras, depén de la sang germánica i cessió de Cirus.
dapot
fer
que
es
-igim
dexcepcia
i
encara
somrient.
de
més
inutil
monstres.
La cosa
A consequincia de l'ocupada romadel carácter d'aquesta raga.
Es per això que avui dia a Catalu- sant d'un fes consumas AS passar-se no comprendre sinó la gentitesa i e:
Cinqui. — Alemanya te, dones, l'o- na, destruida Jerusalem. van disPerdó. Entre les Sesea flOrs, Rarcelo
nya, la hietaria i el record ens fan !so- llores i bares rcpetint d'una Manera
encara .iuen e5al bligacie de preservar la puresa de la persar-se pel on
sa, la història i el record sún perillo- zantina, dialectiques lamentacions sobre ha acollit asid) joia. com un respost
seva sana. expellint del seu organis- campats en nuclis refractaris a tosa
sos perquè es converteixen er elements el fet COnSUIllat La cosa mis útil que seu esperit intim, la nova duna con- me social els elements estranys.
absorció.
digeribles amb massa comoditas.
es pot Ser davant d'un fratás és pro- templació oficial de mesures de me,
Després tenim l'expansió
Sise. — La raga germänica ha d'imS'equivoquen barroerament aquella curar eshorrar aquest fracàs amb un Cap nova mis bella no podia compléti,posar al món — en el seu propi inte- Els grecs, poble eminentment dedicat
esperits que creuen que en el nien que triomf positiu. Jo cree que el moment aquesta sensació prematura de primaó, pot
al
comerç maritim i a la navegaci
rés — la direcció cultural, moral i povivim podem arribar a situacions relati- que vivina mis que el moment de la vera en la qual naveguen els nostres co:s
dir-se que reberen de la histäria la misqual
s'ha
supriRepública
Francesa,
del
cobre
del
president
de
la
volunla
non
EJ
embadalits.
vament estables i definitives. Són molts membria, és el ny:miela de
En substancia el feixisme alemany, sió de colonitzar gairebi totalment —
mit d mas-zapeo desprbs de Paternptat de Marsella
JOSF.P CARNET(
els que s'enganyaren pensant que ho Se- tat.
amb
la Seta doctrina de puresa i de en petita part en competencia ansb els
neu
del
venjar
es
voten
fien tot, i ara
i gaicis — el perimetre medUermU.
zuperioritat äria, está concebuda,
JOSEP MARIA DE SEGARRA
engany d'aleshores peneant que ho han
solament com un benefici per als ger- Molt aviat sorgiren colänies gregues a
manics (alernanys, escandinaus, bältics les libes i a les illes d'Asia Menor, al
i anglo-saxons), sinó oorn un servei litoral egipci, a Sicilia, a Italia (M ag
eoronel
-naGreci),Espanyformtlaique vol prestar-se als, atoes pobles,
LLEGIU:
mitjançant ensenyaments morals, poli- quesa del país, absorbfin idhuc les
DE LA SOLTA, per Joan Saca,
exuberancies demogräfiques.
tics i cientifics.
a la png. 3.
Finalment s'arriha a les conquestes
En veritat Rosenberg den ignorar
RECERCA D'UNA NOVA CATAcivilitzant el ratón
que un italià, un espailyol i un francés romanes. Subjugant i
LUNYA, per Fermi Vergas,
testen la suficient intelligencia per a fiense el permis del senyor Rosenberg),
PROPIELA
EL
REGISTRE
DE
a la pag. I.
capir que Rohm i Hitler san personas- els romans, per raons sovint politicoAhir al migdia, a la Generalitat, el
"EL CUCUT", omite d'Andr6 TAT DE BARCELONA HA RES- ges davant dels quals Finge} que va militars, i idluse amb iinalitats econòcoronel Jiménez va rebre els peroMaurols, a la pàg. 6.
QUE
POST AL JUTJAT
mi q ues, s'expandiren — en forma de
destruir Sodoma no hauria canviat
distes. F.Is informadors van pregunL'ENQUESTA SOBRE EL DRET AQUELLS NO Hl TENEN BENS
presidis o de coldnies veritablement
tar-1i si hi havia alguna cosa de nou,
CIVIL cATALA (OpInIons dele
les regions conePece Rosenberg arriba a paradoxes pròpies — per totes
IMMOBLES REGISTRATS
i el coronel va respondre:
senyors Rolg I Bergadä I Alpides, absorbint o rebutjant els poblen
en
el
cap,
quan
aurora
que
fan
rodar
—Res de nou! E l malalt segueix
a la pag. 6.
bert Bastardee,
Al Jutjat número quatre es reberen
el seu 'libre "Die Germanen oder die i constiteint extensos centres demográamb balons d'oxigen.
INFORMACIO DE MADRID, els edictes del Registre de la PropieNacht" que al mea no existeix mée fics, els quals encara aval' (fisicarnent,
presiEls repòrters notaren que el
a la pag. 7. tat de Barcelona segons els quals els que
conserAlemanya o el no-res, i preten que en la 'lengua, i en eis costums!,
anava
molt
mudat:
LES COMARQUES CATALANES ex-consellers del Govern de la Gene- tots els
dent accidental
éssers civilitzats han de contri- ven els caracters preeminents de la llavan
de
gala?
—
aneu
és
que
—Cont
a la pág. 8. ralitat de Catalunya no posseeixen
i
l'expansió de la raga per:tú- tinitat.
INFORMACIO D'ESTRANGER, l' iris en immobles registrats en aque- buir a
se.
preguntar-fi.
nica.
a la pák. 9. lles oficines.
—Es que he anat a Capitania, a la
I ara, si Ii sembla al senyor Rosenno seguíNosaltres,
"naturalment",
poals
recepció de Cap-d'Any del Cos ConCINEMA, TEATRE i MUSICA, El dit Jutlat sha adreçat
les teories, basades en l'au- berg, estudiarem Vorigen dels alemanys.
sular. ;Celia anar amb vestit sie cira la päg. 10. bles d'on són fills els ex-consellers, rem totes
A l'Edat Mitjana les transmigracions
to-exaltada d'aquests escriptors que
Estudiante americanes practicant dances rítmiquee al pati de la Universitat
cumstancies! Aci on el veieu—afede
saber
si
n'hi
posseeixen.
EIS ESPORTS, a la pisg. 11. per tal
no adrneten ni principi ii fi dels altres es reprenen amb dos grans esdevenide Califärnia
gi —aquest panyo té vint anys. El
la
pobles, que, emir tothom sap, han do- ments: les invasions dels bàrbars i
mateix tulla dit el censo' d'Angla•
conquesta islamice.
mdn.
nat
civilització
al
terra del seu... ;Qui sap el temps que
va iniciar-se ainb
D'altra banda no és nova la tanta- 1.4 sine d'invasions Asia a Euroia que jo no me l'havia posat!
Per la
que unten que sen- els Huns, que passaren d'
a
dels
alemanys
d
A la recepció — comenta — hi havia
els alars i els ostrogots,
se l'home närdie la humanitat estaria pa. Sotmesos
Publicitat
cada "completo - !... Jo he vist un sei assaltats els visigots, obligareis aqUeSSS
be que
tenebres;
hom
sap
en
les
corbata
Setraarain eataiä
•
nyor que anava de frac, amb
darrers a carniar de residencia. tientame del nord rornangué a casa seva a la
pet :itlea, a i-t 1 literatura, III'
Pomerenia, i
negra. ;Es veu cada cosa en aquests
península escandinava, en la Dinamar- Miren primerament a la
catalanistes
simpatitzants
de
grup
Un
casos!...
per Atila, envairen
quo durant la publioaoló de
e. amb LA PUBLICITAT ens ha trames
ca actual, en l'Alemanya septentrional després, conduits
periodista
observé
Amb tot això, un
B6snia, Alemanya, GuSta i,
i oriental, i s'obstinava a viure en una Austria,
la quantitat de 275 pessetes per tal de que la zapa del cenyidor del coronel
Italia.
finalment,
fins
al
segle
repugnant
barbarie
:•* contribuir al pagairent de la multa que ostentava la corona reial:
Es veritat que el nión roma va catidlarl
sense escriptura, seise ciutats mutaens ha estat imposada.
els gneis
—Cararn!— v a fer en adonar-sen—.
l'ades, reme cases de pedra, sense agri- re sota l'emrenta dels barban,
es publicava els dissabtes,
La quantitat recaptada amb tal ob- I amb un tallapapers se la va errenel lloc de les classes domiprengueren
cultura
racional,
tense
instituclons
e.de
la
sepräxlm
renuara a partir del
¡tete ha vingut acompanyada
sovint es barrejacar: —Això crema —digué.
tables. Perd ¿pian aquella homes vals nants i guerreres, i
número el sau dia habitual de
güttnt nieta:
En sortir, els repòrters saludaren el
cap a la mar Egea o Tir- ven amb els pobles, creant una mestoempenyer-se
publicació, o sla el DIJOUS.
100
va quedar
comandant Gabarrón, el gual anava
rena, solament aleshores, amb el con- lauga de sang; perä el món italiana
50
22 Per tant, el prbxlm número III'
els
igualment mudat i ostentava el pit
tacte dels grecs i del, romana, van igual, els italiana quedare n
lagi Vinyes
do
50
espanyols, el,
•
roben de rnedalles.
confines els beneficis de la civilitza- espanyols romangueren
25
T.
'Malean.
.
.
31i
franceses, francesos; els brisa:tics, brició,
25
Rstmon Mir
tànics, i els africans, africans.
• • •
25
A.
Molist
setmanart
Rosenberg després no té en comiste
Per altra banda, l'home nòrdic daQUEST
5
un factor de gran importancia: que
111
es publicara el vinent
}:
La racepc16 diplomàtica a la Comandäncia militar de la Quarta Divisi6 sei no ignora certament les grana clvireca eta barban absorbien la civilització, en
dia 10
litracions que han precelit la grecoorzänica

A propimit Je eitriiitzneió racial

La pretesa germanització europea de Rosenberg
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lloc de donar-la, per4uè ells ho prengueren i aprengueren tot d'aquella gens,
que àdhuc hagué d'ensenyar-los de Ilegir, d'escriure. de construir ciutats, de
conrear la terra, de combatre regularment; en una paraula: de viure,
retó els ifl$tiflt urs ban e ansias, GENERÄLITAT
com s'ha pogut constatar en aquests
Buttleti Oficial de la Genera-darrers temps, des de la Guerra Gran
Mal. — En el M'U nústiero tja luis
a l'advenituent del hitlerione.
publica cutre altres, els seguente
Tot Mi cele de materialitat de la
i urtires:
civilitzacib, els descendents dels bar. deerete
Presidencia. — Decreto dispobars ho han conservat i potser desenMetido
que el Ingeniero Indusrotllat, Peras tot el que h espiritualitat
i elevació moral ha anat desapareixent trial don Ramon ltahola Po u .
d'una manera gradual — can recone- eett ee el ca rgo de Ingenien. Digui el mateix Schopenhauer — i re- rector del Laboratorio General de
portant llur mentalitat als ternes caire- Eusayos y Aeendicionamtenie, 5
que don Francisco Plenell Riera
bé anterior! als dele primer% contactes
como Inge»iero Jti le de
amb les races creadores de la Civilit- slaonlinfie
Divistini Electreineeentea. eilst
zació.
Els esdeveniments que tenen Une des la misma retribuden que llene
asignada actualmente.
de l'any passat a l'ultra banda del Rin
Orden dando publicidad e la
en sets una preve tangible.
del Ministerio de Hacienda del
I. TORRES 1 CAPRARA bienio de la República. de 28 de
diciembre. rectificando el numero primero de la Orden de 31 de
octubre de 1934 y el estado de
bajas correspondiente.
Orden deeignando s1 th . 11 ,,,,ao
LES ESPECIALITATS Balite
de Denle passus tibrir la
FARMACEUTIQUES
vacante de Voeal dei Pair
En un anutlei aparegut si la le Asielencia Social de Tarrestoproducida por dimisien del
premsa el dia 4 d'aquest mes
iirigit pel Consell del Coelegt 11r. Rafael Halles:1in'.
eirden norldtrande al 't'emitiere
Oficial de Farmaceutics de Catalunya a la clase obrera, ea Indusirial clon Enrique Miterete
contenen caries manifestacions Pare el l'erg" de ins P eereferent a les quals l'Associacio !te- l'Orifico del arhitrio e apeo.
"El Amparo Mutual" desilja verhamientoe
orientar els seus associats i el e ne ., a la Seeden let eniea Admipúblic en general, per tal de- ist salivo del Deparlamente de
'latiendo.
citar que, en detrime»t dune
Orden ereando. en la Serenen
altres, prosperin deterininate tuVentea Administraliva del Deteressos de elnese.
parlament e de Haciendo, tine
t«
En realitat el plet MI e far111h:entic s respecte del preu de Oficina que tendrä a su carpo la
venda dels espeeffies. no es mes, adquisirión y mantenimiento de
encara que es vulgui dir el con- camiones y :tutee. etc.
Iran, que un simple cas de comEscoba del Treball. — Al pati
petencia comercial en el que — eeutral de l'Este-da del Treball
a condició que els consurnidore hi ha exposades lee Pieles deis
no quedin perjudicals per la de- ;t'unirles que en el tiarrer curs
ficient qualitat deis productes— han merescut preed o devoluciú
ni l'Eetat ni Entitat de cap mena (le lentitud de la matricula. per
no te per que intervenir per a tal que els interessals puguin
limitar. com es preien per al- passar a examinar-les i signar
guns, la llibertat de comen; e la despres a Secretaria Ilur esnifen.legitima competencia.
mital o exposar les reelamaDe la mateixa manera que no dosis que ereguin pertinenls.
ente
preu
seria just imposar un
Cal adverlir que sil lemas: haut
als atildes alimentaris o indus- per a ia conforinilat o les retrials de la mateixa procedencia ciataucimus acaba improrrugao identica qualitat, coartant antb blemenl el dia 19 del corrent mes
elle la llibertat de comerç el ner- de gener, i que aquells que no
vi del qual es la compele/ida — hagin passal a signar la conbeneficiosa sempre per al pú- formitat dintre dc l'esnumilet
blic—no es tampoc admissible ni termini verderol el dret st perroequilatiu que es vulgui obligar tire els premis i desolueió de
tots els farmaceulics i cases de matricula que haguessin med'especialitats a vendre aquests reseut.
als preus fixats en les etiquetes.
Crida d'estrangers. — La BorMentre el consumidor tingui la sa de Treball do la Generalitat,
segurelat de la preparació auten- coordinadora de les de CnIaltitica del producte i que aquest
nya (Passeig de la Indústria, núen el moment d'ésser-li venut, la mero II', prega que se serveeein
necessäria eficacia lerapeulica. passar per los Oficines de l'esha d'ésser permis farmacèutic mentid organismo ele dieta feio centre d'especialitals, vendre ners, de deu a una, per assornpaquell producto el preu que el les que fan referencia a la Carta

DiuMmige, 5

PLAILIMAT

qual es troben compresos els rara robaloris denunciatselen al
darrer de Balines, al dornieill de
ZOteleiúli)ii
tI
rsiS k J:,ttA
r Raen Plcanyol, d'oil ele Iladree
C örril drilnlIt

Eis Centres O eials d e

seu negoci Ii aconselli. Leinica
Innitació que racionalment pot
exigir-se-li Os que no pot vendre
per sobre del preu fixat.
Amb la vigilància
indicades. no sabem veure quill
sigui el perll que. segons el Colleg de Farmacèutic!, pu-st ocasionar la competencia als intereseos
dels malalts. ele miele, al contrari, es veuen afavorits per ella.
Aquesta entitat — que cumpla
amb uns 5.000 associats 1 la finalitat de la qual es Vasseguranea de 'larga malaltia — pot
assegurar, per l'experi è ncia soferta, que les diferents intervencions d'una part de la nasse farmacèutica amb la que el Col-legi fa causa comuna, han tingut fins ara, la poc envejable
fortuna de destorbar la seva benefeciosa actuaciO, pel que "Amparo Mutual" es proposa per tole
els mitjans que estiguin al seu
abast, combatre en el terreny legal les disposicions que, en perjudici dels seus associats 1 del
públic, limiten la venda d'especialitats a preu inferior del flete.
etixf, dones, aquesta As-sociació invita toles les Mutualitale
entitats similars que eirnpatitrin
amb el propòsit esmentat, a peg ar-se en relació atteb ella per tal
d'ajuntar Ilurs eseoreios en benefici de Einteres catriú.
Barcelona, 5 de gen n r de 1935.
Josep Villk
President de 'Amparo Mutual"
(Jeru s alem. 6 , ter. tri',

*

fi

ban signa' l'any passat referent
st conflicte del Comerç al Detall
i ram quedan t en
suspens allú que es refereie a
auguient de bous, per haver de
pasear a estudi del Consell de
Erehall.
Ha afeen el senyor Torrents
que edirn la n'antena tia pel il
conflicte iefetent als
obrers que interveuen en la (Mrrilra i deseärrega dele voisells de
t ele a molor. Digué que esperas a que el eonflicte eetrletitat
i lo prendra ter:telera greus, puig
que eslava disposal us ter cumplir ett lid 'mitimiti les dits posiennis

del hitas MIX1 del sutil.

AJUNTAMENT
Expostette de l'artetrl sobre Ho-

guera. — 1:s ta dviitent als con•areilm eebre ga.1 . ;b11,iitr
guees, daitord tintb el que dispola r l ' Urdelliiiiça, t'U y qtledil emessa l el padrú a 1 publir pul teritu..5 aeu d i es, l'ariverliment que les unsertpriens que no
siguin reclamarles duran' len •
mental. bdui,iuist quedaran les ums
consenttiles. 'lambe
que del die primer al It) del vinent mes de febrer, pudran reco.
ilir-se de lee tificines reeaptetenes els rebuts, per avene de quo
la. simb el descomple del tí pei
100, no essent iseeesear, altre
transit gil(' la pelleiö dele rebote),
es reeorda lamba que ultra la bonificad() expressuda. Idts aquel tse
que ontieinin el nagainent lenes.
l'avantalge de la inallerabilitai
de la queda. encara que per ca ri.
vt de slim p eill pugnes ourrespondre mes elevada que la sal isleta
Avis ale contrIbuents. — Ea la
tu ment ais contribueills dele arunid, sobre eanejainent i neleja
de la zona ditxampla i eunServa
cid, 5 ieleja del daseguerani, 5 sis
tiontribuents que l'inipost sobre
easinos i eeleies d'e.sburjo, d
ecan:1 11111 el que disposa Eurutsnativa cori-esponetil, que queda
[anubla el Padre al 't'Alti: pel
lermini de deu dies, lent-ee la d
erlinient que quedat an fertiles -5
consentides les inscripeions que
150 aigum trelainades di:1s l'esmental.

Irrimiti.

Els subsidie d'atur Iorçöa I de
ildgaters desnonats. — El Nego-

ciat dc Poi:tira Social. per ordre
(le I amaine acentental d'aquilata
aititat. duo Jo.0 Murtinez Heriera. participa a les persenes 1 el,¡tus u s interessude.s, que queden

Trihunals i jutjats

eberles dues relacions relativem
al present mes sie geaer, refe- CAUSES VISTES AHlh
rente. l'una, a eubsiois luueI coud'Identitat Professional, els súb- cepte dedur toreas, i 1 sallan pe:
A les Sección:: Primera. Segona
c011titillaa
que
dits estrangers
Terera no e; veieren causes. 1:11 , ea•
st Tabonameid de Reguera a perrió s'esmenten: Residente a la sones deanonudes deis seas do. nient s'In celebraren apellacions i dicapital: Giovana Alerna Brilli, mieilis.
vorcis, a porta meada.
Elsa Suzane Buschscharcher,
Els eubsidie relallue a paga •
A la Seccie Quarta es vela la
Lluís Garcia de Angela i Atienza, ment de Hoguera. sabonera a le•
2 Joaquinia VilaHonorio GiOsné, Carles Hertel persones, cape de familia, que causa seguida “/1111 .la
processada va
deram, per estafa.
Geissler, Rudolf Hollimenneper- lenint pendents d'abonamenlis comprar
generes en una casa de coger.
difecents noguera, hagin estat m erç del carrer de l a Dipmació vailesnonades per sentiq icia ferina lorats en memo pessetes. 'Va pagar
—
d c l'atit(iritat judicial eorrespe• a las t e la incitat (raqueta guantea t
CONSELLERIA
sent. Les diles sentencies bau• i l'altra meitat en Iletres. En anar a
tan d'ha v er etat proferidos di n- ier-les efectives les estripa i es negá
DE GOVERNACIO
su' del present mes.
a pagar-les.
Quant al eubsidi d'atur toree*, El ilscal sollicitá que Ii ios apliAhir al migdia el senyor Carreres Pone no va rebre els perio- 2111'11 11 preferente ele obrers que cada la pella de <sueste menos i un
dieles perquè no tenia noticies sur haguessin percebut anib rus- dia de preses

teriorilat alt res quantitats proiiedents del propi Negociat de Po_
laica Social, i uso podren perceTRIBUNAL DE CASSACIO
—
bre res les que haguessin estat
Borsa
Munleicoklocades per la
En aqueas Tribunal ala rebut un
pono
Tampoc
pal de Trebtill,
recurs contenciós-administra tin condran abonar-se subsidie per 110- tra el decret que &lea cessant el
guers, a persones que bagueessin recurrent Josep Pou Godori del u- ir.
percebut aquesl apee duranl ren de delegat de! Trehall a CataVany 193e.
lunya.
El Negodat ile Pelilica Social.
prega als afectats per aquestes
VARIA
mesures, que se serveixin passar
a la majo n brevetat possible, dinEl tribunal de la Secció Quarta ha
tre de les liosos d'oficina, això dictar senténeía absolent lliurement
es. de den del tnell a una de la
rector de Tavèrnolerda, per tal d'iniciar les opor- a Josep Vilalta,
les, el qual esteva acusar del suposat
limes inscripcions dintre el ter- delicte d'injfiries contra la mestressa
mine que restarle tancat per tot
d'aquel l pelele.
CONSELLERIA DE TREBALL el dia 15 d'aquest mes.
* Un metge particular ha debenEn rebre ahir al migdia ele
dial al Jutjat que va a s sistir, al doperiodisfes, el Delegat de Treball,
micili diquest, el matrimoni Bauliés,
eenyer Terren1s, els digne que AUDITORIA MILITAR que riu al carrer de Sardensa, nú76, perque presentava simpto.
Moviment de oauses.—Sepons mero
greus d'intoxicaciú, deguda, semanifeste l'Auditor, el tome- mes
ment de canses, duran' el mate gons senibla, a haver Meced una
herbes comd'ahir, a a esser el següent: Han beguda feta amb unesdel carrer de
esiat sobresegudes les causes prades en un herholarshavien de guaseguides contra Joaquint Sitn- l'Hospital, i les qualsque palien. El
Espeelfle de 1.
ate?, la del poble de Cervile del rir-les el constipat
ASTENIA GENITAL (IMPOTENCIA)
Ter i la de Tomes Camades Ri- Jutjat instrueix el corresponent super a comunicar-loe.
El visitaren el secretad de la
Fina de Mostres senyor Bosch i
Calarineu i el cense' d'Austrja.
Al vespre, el senyor Carreres no va rebre els periodistes,
per trobar-se al Quarter General de la Divisies conferenciant
arrib el general Batel.
*Un senyor que desitja guardar l'incògnit Iliurä al senyor
Carreres Pone 5.000 saquete de
rana per a repartir als asile.
hospitals i cases de beneficencia.
El repartinient feu efei • luat ahir
en camions.

(MANGA DB VIGOR Sis XUaL)

De la •iaculació prematura (Deduce seminal.), de la Febles. I molt
•fiette per a combalre le neurastenia en lotes les leves mendestacions
Es el mis poixentestimulent de l'eclivitel neuro-espino.midulo-genItel.
Sinérgic u homo-eatimuleasa de lea giendulea inicrEiclila Producte
plurigienduler, cumple:amera inofensiu. Mai perjudica. &lesiona cae
orgue, ni el funcionameni deis milenios
No conti ni esiricnIne. n1 Tosten. al Conlerides. n1 Cate e g re medica-

ment exclieni.
PRODUCTE MAON r INSUSTITUIBLE PER A RECOBRAR
Proapectee grage
LA PERDUDA EELICITAT CONJUOAL.
Laboratorio PermeeologIcs de W. DUTPNI
Pece 2175 otee.
All 5. Sane Den, 50 • BARCELONA - TeRfon 16631

mar:.

card.

Han estat elevade a plenari
les causes seguides contra Joan
Quinlana i un allre, amb motiu
dele tele cle le Roca; la cle Josep
Cerdan, Erancesc Gonzülez i 1 1 11
altre; la de Joaquín/ Mutan i un
anee; i la de Joma Mayer
Anbei Maesip, Enric Gaveta i
neme i Antoni Zarcano. per robel ori.
L'Auditor s'ha InItIbit a favor
de la juriediceió nrdinäria, de la
causa seguida eentra Didac López Licuares.
Han estal eprovadert lex een

tencies dietedes pele Coneelle
viepj,
guerra cietriel
l'yerta i altree, per rebate e ti

mantee eti tui
passnl al fisca l •
per lal tisi; '.•

mi --mili

--
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s'empollaren tres maquines d'esHa. *sial autoritte1 el si« i crture valorados en 5.000 peesedisfraces. No hay día en que
La revisó constitucional modernos
Tal? contra Je gine Fortalesa I tes, i Eallre en una casa del carno haya que registrar numerosas prodomic111
de
Rag
rese
,
de
Re
een
altres 1 Gregori Navarro Mur.
EL LIBERAL segueis fe p i (ropa- testas de Ins pueblos contra tus 1:01e.(el Faust Gómez, d'on foren
La causa contra ele rabassal- bailes
p er a /a reforma constituciona l.
joies i robes per valor de 0012“
res euallfloada. — La causa De- diles mil pesseles.
Cr r u que la reforma " o alferciä
ien a gqta'ek'çit:izaV tennegapnasraitiedarectialmfira;
"fr cs oreis
gllida contra els rabassaires, que
,a,:cra
N
ei que en din les essincles de en testo o en parte una labor adminisDenuncie que hacia estat atra- la Repüblice:
estudiaran els fiscales, ja ha atitratiea bloqueada sin cesar por los Parla! qualificada. Se'n (are un cat 1 havla perdut ele dinero ju- se alterarían esas esencias cuando tidos políticossiy por los suce vos camruin
de
ratraeament
extracte per tal que l'Auditor la gant. — Al
ba revisión st hiciera como quieren las blof de ist intereses merameme locales
del qual cagona denunriä ell
conegui detalladament.
éstos"
derechas: esto es, derogando los ardencoel
i aria
l
9 wn
tL:nb
p c 7,„rio
s48,
doque esIsdno lo: ci,oueniode celanr,aes ./
Riotifioació d'auto de Pro see rnerciant d'Andorra Ditunititec Fe- inslaeheism,
Pel jutge militar/se--sament.— kez 3lontaner, el Cap Superior
tajigic;
servicios de cultura. d„.isf,
itor Pefialver, s'ha procedit N de Pelle' t va veler inlerrogar-lo cuencia de ello.
deatribución exclusiva del Estaeo.
la notifietsciú de taute de per,
l:rud
o tan reao.
..Eit 02113/0115 5 de. mosto
pereenalineue
,
.
tandeih todn el titula 1 para atie ei voto te:yun:l
eessainent :Os 22 detinguts pei
tao salido ne su,
Després don interogatori ini- regando
nan !a -unidadm
eumari que se segueix amb mo- nueiiis, el dit com
urdas tiene la misma fuerza qee el que
ercium aeabä eo fundir, una vez ás.
4,ei. donar Call 'entiormiead e ea le cesa elige i
tel deis sueeesses de Aovas, ar- pe r ronii, s8ar que u .
a reerarentación parlanreataria
rea dels quals. ttom ea reeordarte at ra ra t i que els disuene ele ha- Publica, . Y
la ent."dm,I. 1 de
1 aun puede surerarle, como s.curriO ee
las
Mitones.
el
y
ereniaren letsgleeia i mataren
vis pesd t p iaguns a l Fren t e lunecipios
Espita en aquelia feena de eile reesit rector.
rei que afecta al 11: i i ! ?“ ?. 47:eata,
Principal Paliare.
jlil
e un ira
t7 s°s al
n entp
r 4ruiac
c'in
en gu eaiii
i heehoa
.1 la bitleara de Earnetticana
" no sólo na velvere a tener per- de.t sis
Ei Jutge senyor Illiblano ha top.
nat del Masnou. — El julge se- f " d ' en teonate - en efeel " , ele ti - seealidad a Compañia de Jesús, sino ilesos sufragio inun:cipal, trasformad:
n 3-er Bibiano uurna del Mestice'. trefe del Frentó esmenlat, que al volver sobre esta, pur tensen. en grandioso plcbiseisu pair obra 3 gua •
de las extremas derechas, ea lo cia del sentimiento sasi una:inste de In
Oil va aliar a practicar diligenExplottió d'una caldera. — nle- dad
más probable que sean expulsados de nadan.
des en la causa 87 , que es la geg-ns comunicaren uall paseada a España los jesuitas... 1 no sido een• Desde ahora al mes de abril, en que
natal. A la sevu tornada comula Prefectura Ja Policia. a la telinearán siendo atribucien especial del se han de veridear las elecciones, be
nice a l'auditor el resullat d'a- lele:a
de Nentienly 501*,, del :l'as- Estado los 'Servicios de cultura sino es probable que la situación polities
queeles.
ealuer.i.
una
nos:1, fea eaph,stó
la debida efectividad a esa serie a fondo. En esto paree que es
Auto de processament — S.ha S'ignoren ess inottus, ls'explosio que para dar
del Estado. bien puede ocu- ten coalormes »silos la; recores de I,
dielat atar, de procesettieeilt &ten- causa la mor( al fill del peoplee atri'sución
rrir que sean clausurados los colegias cesa pública. La cuantia 5 poskion de
tra Antuni Mas: , el qUit I eetä de.
abontena Eslape, t cau- fundados y sostenidos por los religin- los diferentes grupos politicos en e'
ri
!niel» al %aixell -Uruguay".
sa greug ustedes si l'operan
Sus, si los gobiern as de la Republies Parlamento actual permiten un númern
AutcrItzaclons de vista I fall. ton' Soler, el qual ee Isobara as no acordaran incautarse de ellos, ruin i: ortO de combinaciones ministeriales
del
~ti.
rostat
las Muchas de ellas se Isan agotado ya, y
autoo sin indemnización... V no
Cauta sobreeeguda. —
que ron las
rilzal la vista i fall les cauMatinal& — Als Magateeins órdenes y congregaciónes religiosas no es arriesgado %alicatar ensa,arse,
e,
pocas gee todavía puedan
ses seguides contra t'eh() Gar- Aleissaits u es prti cedi a la alelen- tendrati que reaunziar al ejereicio
cia Guerrero i Ilegell Cid Lara. ciU de, Llucia Leen Leen, cus e. la enseñanza y de la industria, sin. que arribo a la ierisa precitada para la si •
Sisa sobresegut per l'audit o r, per munient que e • eitiporlavit n ine, al volver 'sobre esto con la revisión, tino:Seis vigente es segura. Pero de
no lrobar materia processuble, la peces de runa, es casi seguro (Inc no veden a Es. ella en adelante la politica espaficla ha
causa que >lacia instruit conperla más Ordenes y congregaciones de seguir un rumbo determinado, muy
Expulsats per indesttJables. — que aquéllas que tuvieran carta de na- dificil hoy de precisar. El volumen y
tra Andreu Sabadell l'orla.
que denunció la intensidad dc los sucesos de toda
Per la Delegad() eepeciel del l.10- teralez
en
patiblica.
i., Re
índole itue haut coamoside a España
serit de República han rima;
expulauts del terialori nacional. Vamos, pues, a 'la revis i ón zonstitu- desde que tuvieren lugar las últimas
PREFECTURA DE POLICIA Conisell
Aurelia Giaeumo, ilalia; eional. Cuanto antes. mejor. Pero no elecciones gautrales han operado sin
modificaciones profundas en lar
Alemany detingut. — A tediee- /tened nublo Vasconcellos, me- se hagan ilusiones los enemigos de la duda
procedente de Ma- República; esa revisión será la conso- i Oca, y en los sentimientos de la opiquencia d'una demiiiela piesen- afta, iiiiludue
lada per l'aleinany Illidolt Sy- drid; t Oe Hogensburg, alematiy, lidación del régimen debidamente re- nión publica. Sean éstos los que fueno
kors, fou delinea' ali m . eets Baeili ealtoltel, bingar, corsas- sjustado en uso cimientos. M ir e Y' s ren — de derecha o de irqulerda,
aInde011.11tbleS.
hemos v1550 cómo al cumplir los tres prejuzgamos la camión —, es neeesacompetriola Juan klutenlreter. derstl a
que se manifiesten con absoluta e:4años se han producido resquebrajaduDesprés fou posat en Ilibertat, ei
De la deteno16 d'una atraca- ras en el edifizio político grietas que rio
La. elecciones municipales son
eided.
be ha quedat a la dispesieiti
dora. — tutsprits u e diverses di- 15c, obedecen a otra cosa sino al espí- el meter medio para loes-arlo."
la Delegada de I • Estai, liel
l i gencies de reconeieement
ritu de transacción i me presidid en lar
LA 1.0Z
de veure si ha d'enser eeputeat
lis'arles a la Pretectura enperiot Cortes Constituyentes."
0r,.
Afi;nict gil( Seria tansihi partidaria de
Erande Pulida. els delinguls
les eleccions mweripc:s st hagurs
Denüncia. yperonl de la sec. AIPU, Pere Targarena, Eran- ("hilo a l'Este:N,:
,Ite:litiste de poderes en la región urt °are ~bina:
ra g a Sagnas i Solee ha esIal cebe Maurrsa, Joan Paree 13 nyi i,
"Ya no querían apenas coneejales del
presenlada una demill. ums,', intra niel cenit Meree l'axial doselu 310.0110100? ;Sí! La Generalidad, por
isti agro', cobrador de iirrdil s. el floig, (a; "La Popeta", han ',tie- estar mal constituida, pudo ser victima 12 de abril. Les pertidos republicantss
de los agentes provecadores en iniame — balvo el radical — y el socialista
qual n'lla cobra, un d'unes diles sil a disposido governaliva.
can la aberración separa- no tienen hoy representaciones munid.
i nit pessetes i es nega a MurarLa pedida (ontinua ele trebuile colal7 oraciim
lo al sea prispiriaci.
paleo Y todos saben lo que e510 quieami) l'oleteen' deduir la res- tista.
zUnitlad nacional:* ; Abs.olutal Pero re decir. Quienes disponen de la una
que liagin
eeabililat
Gestiona de la polloia. — Le pn
registeis de autonomía los munid- pons de las municipios ea una l05 si
pelieia praefica genuinas per tal regut ele detingule de referencia en
pjUS y las egione,, porque el centra- cia disponen también de las a..-tas de
de deseobrir els auters dele dar- Pus els fals a que feto ullusiú.
lismo esti fracasado en todas partes
diputado, sobre todo si, como en el caporque el federalismo le ha superado, en so en España, se vota por circunsernsconcente de los mías autorizados trata- eiones previnciales.
distas de dereelso constitucional, la fórSe ha ampliad,: la sigencia deis estaGarete Brete.

hacia rebut un telegrama del
mintetre de Traben comunicante eue euutinuava en vigor el

gener

ASSENYALAMENTS
PER A DEMA
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Divorc i : Lloren
Martínez contra Merla Cruz Varea
i ministeri fiscal. — Aecident del techan: Esteve Puig contra Dual Sangar Olivent. — Incident: María Te.
rasa Figueres Jaumandreu contra

Joan Llopard Vilalta.
Sala Segorte. — Divorcf, Jose;)
Riba Piqué contra Carmela Ferrer
Climent. — Menor quintil: omite
Linu . dador del fi ,i- 'le s...e.a:nilys
contra Joan Guardiola Ferrer:— M a .
r

AUDIENCIA PROVINCIAL
Pranera — Dos orals per
estafa contra Joan erdà Bartomeu
Oliradors. — Dos orals per rohator:
Maturana i Mai furt contra
nuel Maldonado.

Secciä Segona. — Uns orals pes
estafa contra Josep Aseas i Francesc Detrell. — Un oral per equpre
contra Ildldo nier T orres.

l'Ensenyament
L'Escola de Sorda -Muts. —
Atol) moho de les obres que esLa li efes:tau:II-se a l ' EseCi la Municipal de Sards-Muts, carnet
Marques de Sanla Arma, 4, les
cliteees re t es reprendran fins al
proper dillune din 14 d'aqueet
Irle

mula genial de nuestra Constitución: el llido de guerra en otros treinta días.
Estado integral en régimen de auteno- hasta e: 5 de febrero vivirá Esparta
bajo di..lus regimen le es:e:ocien. ProDe n'antera que el que poi afirmar-se bablemente en febrero se le prorrogara,
es que Gotalunya, avui reu- ar n i, ontb ä lo nsenoa parcialmente, y será subs11 re jaiô1 reforma cens!itucional, na- tituido alli donde lo supriman por el
estado de alarma. V la Prensa cc:nirres Si lia de terdre.
/mara sometida a la censura 1 losrarlides politices ne podrán realizar ninguna propaganda fructuosa...
Ef. SOL.
Crea que en aquesles circumstancics
que
tonunci
de
les
eleccions
Renta.co
hi hauria pertils que n y peeseniarien
municipals ha estat amb satis- candideds, allegant que no han tinsrat
leccid, que li sembla sincera, pels di- ientps de reorganicar-se Ni d'endegne
versos sectors de l'opinij. Fs — ditt — la prorayouda:
una necessitot que fa cofrecito/ a Seil"Ello, sin duda, complacerla mucho
Sir -Se amb urgencia:
a -El Debate", y quizá al estado naMu' El panorama que presentan los
no de sus aliados. Pero ningún polítinicipios españoles, sometidos al régi- co de responsabilidad verá con buenos
men provisional de las Comisiones ges- Ojos esa abstención grave. Antes al
toras, es lamentable. La falta de esa contrario, la creerá una desgracia paplenitud de autoridad, que sólo puede ra el régimen.
proporcionar el mandato directo del
En suma: opinamos que hay que ir
pueblo sobre 51/5 representantes, deter- a las elecciones municipales; pero opimina en aquéllas una actuación reinisa, namos también que estas no pueden ser
y frectienteseente una inhibición resolu- hechas por sorpresa Se comprometen
tiva en cuanto se trata de asuntos de en ellas demasiadas cosas para que naztrascendencia para las haciendas locales. can de la precipitación y la habilidad,
Otras veces, el caso es peor, porque de unidas en consorcio lamentable.la falta de autoridad se pasa bruscamente a la hipertrofia de ella, y el viejo caciquismo reaparece bajo los más

Les eleccions municipals

;Tes d'ingirió a lea Unlvers tat — Han esta l deeignals pul
C n el egi de Doctore Llicenciats
en Ciencies I ellosofia Lletres
de Barcelona, ele j» . ofessOrs enearregats de donar le g chuscos
del curset, proves d'ingree a sociades que hi hauran assistit,
les Universitats, organitent per una intatge del Jesuset.
l'Associacie) d'Eetudiants Lliures,
Seecid Permanent d'Educad()
Moles, 4, prineipal.
Inelruceid. — Demä es repren1.01;meterles
m
ha
n estat distri- dran lee rIceses.
buirles de la manera següent:
Seecie Permanent de BiblioteRedarriö. Joan ', m'elle), publicis- ca Circulant i Püblica. — A la
ta; Francas. Baltasar Bayona. bolla memòria de la senyora Maprofessor dedionies; Histeria. ria Pattot t Rabell (a. C. 8. ) , el
-loan Crintanv, Ilieenrial en Fi- Consell Directiti i les Seccione
fia, 'nte Permanente de Rellgbe i Culte i
Insoria i Lletres; Geografia,
Ilicenelal. en Filosofin i Biblioteca Circulan'. i Públira,
Lletres ; Cienefee Naturals estableix igual que els anys anEduard Parenal, diselor en Cien- teriors per a l'any Intri, un coneles i Medicina; Cienci e e Cxac- enes per a premiar la Regidora
tes, Francesc !linera. eatedrätie. que per la eeleeeiö deis 'libres
Ha edel nnmennt direelor-admi- llegits durant l'any se dliagi Id.
nistrador del curset. Jaume Ver- inereisedora. El dia 15 d'aquest
dura, pedngog.
mes quedare (atiesad/ti la inecripEl qüestioneri reparlirä en- cid.
Ire els alumnrs el nroper (liSecció Permanent ifEconontia
marle, fine al qua' die 3 'ha &jor- i proveiments. — L'isla de les
nal el termini d'in g erlprid al eur- clessee: Dillune. Pus a la Saint.
set, en enmenear les classee que Germain: dimarts. Filete de Iliir3 donarsin al correr de la Bu- cet a l'Orlo; dimecres. Becada
quena, 28 (Escoles Guinierai. amb eenape: dijous. Espinacs
non del vespre. Els relti- Ist Normanda; divendres, Entrede eis
din g ls que per Hure oeupacions teultnetils; aeseaete, Beeeeile
Bartelona, borratxos. Claeeee ele les lardee:
o per residir Tora
no plIg11111 aF5/atie it 10/101$13(100. Dimecres, Crepes a la Rossini I
P001011 seguir el coree( per cor- "elocedill oe " a la Chantilly; diP001011
reepoidenria 1 tenen teme d'ins- 5endres. Denlo l al gratin 5 leacrture-s'hi fine divendres vi- veresa sie loculata.
nene que cenan 'remese* los
Menjador econernic henil;
primeree Ilieene ale eeludiante tundona a dlari d'una a tres.
u sente per cerreepondenria
r.1 mete de perrtiquerla funcioInstitut de Cultura 1 illibliateda na diiriament. Els serveis
Popular de la Dona. — Seede presten a preus n'oi( redtills.
Secre te Permanent d'Esporls I
Permenent de Retiene Culie. -leet vuil, '.5151-5 de Co: Feauraions. — a San'
evui.
telt;neilitereise,deaslä MerIL queda apolillada per al esgon diumenge, die ti.

El pim-pam-pum
de Gil Robles

EL DILUVIO In observar que les

dretes leffell a Espanyo lo eararleris-

tira dimer insaciLlbles i inexorables,
l'an dei.oror — p rimer, Praia
de Rirera i el rei. Ara — afirmo —
Sf;, 1 a pedas de de vorar, Gil Robles. Ad
satisfetes de la tolitica descabdellada
[el líder d'Acció Pernio., han nennfot
un pinilice m-fion, en 150 /11 ha dtre
mino' pe, parar els c a p s que la vera
efigie de Gil Robles:
; Pobre iluso, que ha negado a creer/e, no ya un Hitler o un Musselim, sino un Bismarck! A cada alarde oratorio, que el cree decisivo, se le responde
austándole la cuenta del tiempo que lus
perdido. Si ahora se intenta en una reterma de la ley de retorma agrar,a reintegrar a la nobleza las tincas que se
In confiscaron, spot que nn se hizo antes?
y los pelotaros siguen unos tras
otros con fiera saña. Lo mas grase es
que a cada arreián de las dercchas
contra Gil Robles sigue la amenaza de
una parte de la tecla de separarse de
la doctrina ne la táctica conformistas.
Y e50 que ha vuelto a sumergirse en
el olvido el sagaz din:tintaste° s ministro sin t'artesa Pita Remero, no se le
eeige apremiantemente que reterne de
Rema con un concordato de reennej:ación plena ele la República con la Iglesia. Gil Robles espera su éxito deiiniiivo de este suceso, gde an g ia se C011511me antes de que l!eeuen a Reina las

peregrinaciones turisticas reie se talan
organieando en buques, en ferrocarril
y en autos para besar La sandalia del
Santo Padre y coniortar al exilado de
su ya larga espera, haciendo ante Eurcpa una protesta algarera contra el
conformismo y contra Gil Robles...."
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Prohlemes Je la eultura moderna

Atracament e n
DE LA SOLTA una fabrica de
licors

'4111911111r

Push.torraT

Andu Històric d e
Barcelona
seria de Saeta Colom
a —
tu
oció de bombos
Les publiegielons pade eramenst
i
reeEl fiscal demana 25 anys riódiques de
Els itracadors robaren els de presó per al processat
1 on a durantrany
diners del calaix i teriren
Per al die 22 Jel mes q ue 10111 bi ha
asaenyalada a la secció tercera de l'Au1934
Ja mestressa k
Lluc

Atracament Su, eta carel:- Una vista per colla-

Carnet

dêolitica

Obro una revista catalana i el P r i- blemes arduissims i de cruenta columer que llegeixo és el segiient: "To- de; a aquestes privacions I dolors no
"L'l(ORA PRESENT"
tes les revolucions, totes les cosques- tindriem cap compensació, ni tan sois
tes, s'han jet en nora de la Ilibertat. en inean t el salvatgisme amb el reflecAmb aquest Wat, et coneput diPutat
diencia la vista de la causa contra
4,225
Pena l'honre és aval mis esclau que tor poètic del bucolisme, sempre tan
Les publicacions periodiques de Bar- al Parlament de Catalunya mear
Ahir, a dos quarts de non del vespre, Ruano, acusat d'haver penetrat. amb
mai. El mite del diner, el poder de la a mi de l'h o me de chitar, les llores
Pels volts de les sutt *fallir al tres individus, amb la tare tapada amb dos aus, a la Industrial Fleqüera de celona rebudes a l'Acula Històric Franceec Riera ha fe t circular uns fulls
de que han estar objete de ~lis comenmáquina, la submissió al partit po- de pau i tranquillitat que amb
a • espre, es presentaren dos inmocadors, entraren a la earnisseria del Sarriä, i d'haver tancat :la aperaris flurant l'any 1934 sien en nombre
l'any 1933), distri- tan', entre (Le aficionats a Eanclerloio
litic, la subjecció tindical, el tenen viure neo:ir:e pogueasirn hacer serien ividus al magatzent 1 despatx
carrer de la Cultura, de Santa Colonia a la cambra irigorifica, i posat dues 760 (22 mis que
agarrotat"... hores le melangia o de tristor; deseo- icurs propietat del senyor Mo- de Gramanet, propietat del senyor Puja
de
bombes als forns, les quals, en esclatar, buides per CaO de llur periodicitat
fit leui.
Aquesta idea ha estat cent vegades perats d'intelligencia per manea de rera. Amenaçaren aritb pistoles i amenaçaren amb pistoles la muller de van Cansar danys ituportants.
la segiicnt manera: (12 publicacin daDiu el senyar Riera, entre cifres
: setnianal, 145; quinzenal, fa;
proposada als bornes liberals i als cultura, l'home involucionat a una aqueet, el caixer. dos operaris
3
2
,
rla
cases:
l'amo, Estrella Casals i Casanoves. i
Abans de niarxar, pistola en mil, can
obrers cont per a dissuadir-los de tota etapa neolítica no podria aprontar en que hi lia\la i una dona, i els unes compradores que s'hi rrobaven, els robar els diners que tenien els operaria mensuals, 358; trimestrals, 36; anuals,
"Davant l'hora present, ese començar
45; d'aparició varia o irregular, 1r7.
velleitat democrática o socialista. Es la contemplació l CO hores de tranquil- obligaren a collocar-se en un intimaren a Murar tots els diners que a lea americanes.
Aquestes publicar:lona es repartrixen l'ony 1935, fu Imprescindible una disuna idea que els seus nuncis deuen litat. I, sense la contemplacin, ni la recú del despatx i posar les illULIS
hi havia al calaix del mostrador.
El fiscal dernana per al processat la en 305 totalment en cuata; 416, total- ciPlina de ferro, amb Wg lo! guiatge i
trobar persuasiva Ens a l'evidencia vida interior ni el Iliure albir no es enlaire.
La ainsora de Pujol negá, i cri- pena de 25 anys ut pres.:), per la, col- ment en espanyol, 31 niistes i 8 en una sola bandera. Proa confittioninnts,
Darrera d'aquests dos indivijutjar per la perseverança en sos- poden plantejar.
locació d'explosius, 3 am s, 8 ciclos
ni eirtalitnit de criteri. Sises acabar els
omes estrange r s.
tenir-la i propulsar-la. No obstant, a Es cert que també l'home modera dus n'entraren tres Inés, els cla auxili. En veure's descoberts. els pisde robatori a nia
de eaprimer cop d'ull apareix fallaç, i de i cultivat. com l'autor de l'article que quals empunyaven pistoles. Un tolers van fer uns dispars contra ella. 21 dies pel deliere
el tema principal de la pu- comités de barriada i els cacics
Segons
portava utta pistola ame- Un d'ells la toca al plt, i va resultar fe- armada, t dos anys per la tinença d'ar- blicació por establir- ne la següent sinet. Cul tour confirmo:, initcartent,
seguida que hom l'analitza la constata comentem, perd, per poc que es desmes sense
rida de gravetat.
en els nostres dirigents avui enspresofalsa fins al grotesc. Molta gent sen- cuidi. la facultat de contemplar. Potser tralladora 1 era el que (litigia el
nats, i tam fe cepa en la l'icidria.
Els pistolers, aprofitant la confusió
zilla deu creure, al moment de des- el nostre autor, que es demostra es- grup d'atracadors.
(melosos els Fans ParroDevoctó
I detone texperiéneia formidable del
Seguidament obligaren el cai- que en els primen moments es produi,
cubrir aquesta idea que, realment, rho- tudiéis fins a l'erudició, assabentat de
quials), yo; Politica (exclusos els diaresha en aquella llocs,
Medicina i Far- 6 d'octubre, haurem de dimanar
me aval apareix mes esclau que en moltes i bones coses, de moltes i des- xer a que els l'Unes tots els di- i la foscor que hi
militar
ris
d'informació),
54;
Comandància
es troponsabilítais als homes que fugo', als
temps de l'esclavitud prepiament preciables coses, potser pot contem- ners que hj havia a la caixa. Da- ja que la carniseeria esmentada
macia, 51; Revistes de caräcter geLa
barri conegut per
homes de les boixes passions i de Ira
dita: l'home modern sembla mis es- plar en la sala de concerts. davant vant les intimacions deis pisto- ba enclavada al
neral. 45: Eeonomia Politica, Orgaclau que els negres (que no hem co- la mar, davant de les matemitiques Iers, aquell l'obri t els 'hura qua- Mina, fugiren.
va nització Social, 41; Hostória, Litera- ranclinies. Haleeni de fer sentir la MI>
El
tre mil pessetes.
L2 senyora Estrella Casals fou connegut) d'abans de la Brecher Stowe. o enfront del telescopi...: perb
tura, Periodisme (incloses les reviste. Ira ven contra els qui fomenten, des de
No contents a lob lgò escor- cluida al dispensari de Santa Coloma. on
El sindicat exigent i rigorós; el partit evident que davant de tnolte altres
ele
infantils), 30: Indústries, Oficis, 38: Franc a . una falsa mimiobra de tetartira
politic que ens sostreu poc o molt a drames i enfront d'altres escenaris cl donaren toles les persones que Ii prestaren els primers taxilis. Degut
Excursionisme, Turistne, 35: Dret, i haurem de coNocar, foro de nesoltres,
Dom
lit
t'
s'apoderafa
avia
al
despida
i
al seu estat de gravetat no pegué ara
la tranquiHitat domestica, que cns
seu esperit contemplaaiu no reacciona.
Administració, Institucions beneLques, els tittdats "caPs" d'Estat Colega:
ren
de
23
pessetes
del
president
cds i Badia... Jferséncles i Pires Salte."
ticular
paraula.
tributar i en canvi ens obliga a cets Aquest és un dels mala relatius de la
Alimentació,
33;
Co34; Agricultura,
afers d'organització politica o a certs civilització moderna: abraçar molt del Casino del Guinardó, el qual
S'avisa telefònicament a Prefectura de
lona
I davant aquest darrer perragraf es fa
me re, 33; Cultura (incloses les revis- dificil d'obikfor la terma actitud del jo.
Jeans de cintadania; el poder de la per a retenir poc. Però aquest es un es trobava arnb el senyor More- Policia, i s'hi personaren uns agents per
tes post-escolars), 32: Jocs, Esports,
celebra
a
la
ComanAliir al mati se
maquinaria que lleva iiriciatíva a Lo- mal inevitable en tots els estadis de ra, i altres cela pessetes de tots tal de practicar els primera esbrinaRiera, la nit del 6 d'octubre.
dáncia militar la recepció diplomätica nansa, 29: Filosofía, Religió, 28; In- nyor
bree i que l'obligá a una atenció con- l'evolució: és un fet d'inneitat. Potser tits altres que hi havia. Després, ments.
(compresos tots els
formaci6
general
de
consuetud,
amb
motiu
de
l'any
SENYOR
tinuada i enervant sota pena de l'experimentació podrá atenuar els amb les 4.225 pessetes en poder
diaris), 27; Expansió económica, 22; EL FReICAS DEL
nou.
greus perjudicis o sota pena de la mala de la dispersió, de la manca de set], amenaçaren amb matar el
Enginyeria, Mecánica, Electricitat, 2t; CIRERA
del
Batet,
acompanyát
El
general
vida; el mite del diner... etc., etc., etc., mètode, de la manca d'atenció o de que tes el menor moviment de
Arts (compresos els catälegs
Els Consells de Guerra seu Estat majar, dcl president de la Belles
Decididoment, es yen que el vierijos
eemblen raons de prou pes per a fer retenció intellectuals, en tant que de- resistencia o intentes dernanar
Generalitat i de l'alcalde, ocupà el saló peribdics de discos), 22; Finances del senyor Cimera a Madrid no ha ••
avorrir La vida de les dernocracies fectes de carácter innat, perú la in- auxili, i fugiren.
(compresos els butlletins de les Ban- tat corona, per illalgrat lee 9el.
de recepcions. on el complimentaren
Els atracadors marxaren amb
modernes, per a Ice eniorar eIs temps neitat es produirà sempre. Si per cas
14;
tots els ebnsols acreditats a Barce- Mies), 20; Moda, 14; Ciencia,
ticas i les visites que tia ha escatimad
rnedievals o l'antiguitat de l'eclat del la ciencia experimental arriba un dia un auto, el qual se suposa que
Filatelia. 13; Fotografia, l'actiu president de rInstitut Calalti do
Transports,
hora
La
recepci6
va
durar
una
lona.
xofer
Baal
que
fou
rubut
ds
ei
bronze o la de l'edat de pedra. a corregir o a atenuar ço que en
Cinema, 13: Filologia, 7; Interessos
Sane Isidre, KO ha estar posrible Joyii mitja.
per a un
Tan convincent deu ésser tot això la inneitat se'ns presenta com a nega- llester, fet del qual partem en
Comarcals i regionale, 4.
ta. que el senyor Manuel Portal° Van
que alguns bornes de vasta cultura, tiu, aleshores ja no será possible de un altre lloc
andeis
temes
la
diversitat
Dintre
Je
Per les dudes que es tenen,
linderes sigui »ameno efectioamene Da.
CCrn la de l'articulista de la nostra dir, per exemple, si el diner és un
teriors poden ésser considerades tic- remador general de Catedwnyes. El den
sembla que els atracadors sön
revista esmentada, han anat fins a
Tal con dèiem el,
mire. Els infanta ja sabran, amb les gen l acostuinada a aixe i que
Lleida,
5.
—
niques, 95: professionals, 132; por- era sortird d'un moreseur o tolere 1 hi
descabdellar la dita idea en sengles
primeres lletres, que el diner no es eoneixeri les combinacions ¡ re- l'ediciú anterior al UI ha tingut
tantveus d'entitats, 126; anunciadores. "Garete", si hem de Cite/ ei anee
volaras i en conferencies múltiples i
sind,
a tot estirar, un valor cerques de les quals es val la po- lloc a la caserna de la Panera el
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hom te dret a esbroncar el diner. linden molla cura a no delaté: Iels informes del fiscal 1 de la teren un atracament a la deixat de publicar-se
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el soler Josep Ballester Iháiíez, que té i, per bé que hi poden mancar alguno i de les coliaboracicms tdcites o (nikigrés material, no han pas abolit els
ran de multes falernIes que certs hotres
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aquest raciocinar infantil i la persis- Aquest és el que ha llegit tots els
econerniques
Bicicletas B. 8, A.
gné es té una pista que facilitaun Use apartat, obligaren a baixar per
d'elles la seca coHabotencia en ell, genera darrera genera. 'libres. 'hielas", amb la "chair triste",
sollicitar
de
I de molt tecon6mIques
Un dels que anaven
rà Hur defendió.
ració per a resoldre el problema de la t'orca el ao jen
ts ja un plet definitivame n t fallat de que ens parla Mallarmé: és el grup
a dintre, pistola en ma, Vengue vigiRbla. Catalunya, 109-Anbau, 109
el de la relativitat de la llibertat? dels empollons que retenen totes les
forcús.
lant per tal que ito mantea.
Per que, dones, insistir sobre el conla
convocatòria
cursada,
món
que
Segons
cenen
res
de)
lectures i no
Transcorrcguda una hora, el guardia
( en te ab solut de la llibertat 1 treure'n els envolta. Amb el pòsit de tato els
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per
a
la
seva
inverFRANEL.LES novela', el metre, a
modern reglament de circulació ur- me, adhuc curan defensen la caltari
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Els qui el ploren: esposa, fill, pare, mare politice, germana, gerinans politics,
d'Acer
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! Unció; no hi trobarfern pas aquella
'libertar ideal dels teoritzadors baCasa tacirtobria: 5Iossen Jacint Verdaguer.
Tipus de la present temporada, molts d'ella
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ums" posa a la venda. Martí de Riquer
fa un extens estudi critic i biografíe
de la interessant personalitat d'aquest
poeta classic que encara no tenlem en
cap I libre. Aquesta collecció, que Sin(irá la coHaboració deis nostres
pactes i prosistes, sortirá quincenal.
ment, alternant poetes clássics i moderna i prescntat acuradement, valdrà
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Dlumenge, 6 de
logie de la seulpture romane" (amb projeccions).
Dijous, lo de gener, de set a vuit,
conferència de M. Pierre Vilar, professor de l'Instit ut Francés i mernbre
de la Casa Velázquez, sobre el tema

"Pour comprendre les paysages trasgata.

Dissabte, 12 de gener, de set a vuit,
NI. Jean Canes, professor d'Història,
parlará de "Les grands mystiques espagnols".
Les cantes d'entrada es despatxen a
la Secretaria.

gener de 1935
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L'atur forpis en 30 de movembre4

Es coneixen les dades que reflec- cional d'obrers parats, la qual cosa
teixen el total d'obre rs en atur ior- significa que la situació económica
etás en 3 0 de novembre passat. Tot general es decanta en sentit favoi que en cap agrupament de les di- rable.
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Heus ad el resum ' ilumine que
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és propi de febles.
Totals d'atur Diferencies en
mecanisme de la història ens sigui
per a formar un nou humanisme, do- societat moderna. Davant el fet de
Precisament perquè no creiem en
An y de 1934
mensual
relació a gener
tan desconegut. A cintra de repetir que
nada la tradició de l'humanisme clas- l'exist è ncia de rnassa funcionaris l'exyo/em isSer un gran poble. ens obli- aquestes fatalitats seguim confiats en
sic, el qual per Ida dintre l'anima ma- periencia demostra que darrera cada
Catalunya.
Caldrä,
però,
les
reserves
de
gener
En
025.097
ilem de realitzar-ho el dia que podem.
teixa de la taca. El senyor Estelrich funcionari 'Inc no compleix hi ha
- 16.352
En febrer
6£8.745
Eas manca en gran part el sentit de que en aquesta nora etapa al servei de
Abir, a tes set del 5 csp,c, 1 enginyer wanifestä la sera confiança en la ini- pausas un politic que no ha estat a
666.628
niarq
En
Catalunya
posem
en
joc
un
oentit
mes
+ .41.531
possibilisme constructiu, de clarividenciativa
i
en
l'esperit
creacionista,
el
l'altura
del
seu
caz-res:.
industrial senyor Rämon Torres va
703.814
En abril
-1- 78717
cia enmig dels esdeveniments, de ire- viu del rigor. Abans que tothont es dequa
i
el
sea
iNustre
inkrlocutor
denoNo
és
culpa
del;
que
es
funcionaris
donar una conferencia al saba d'actes
+ 14.10/
En maig
639.198
dor lògica en l'acció. Teniru magnifics mani que ha crésser Catalunya. Signo de
nieta
Inspiració,
crein
nous
serseis
i
que
es
facin
nol'Associacio d'Enginyers Indus-14/.103
EnI juny
el que es vulgui, allò que mai Inés no
483.994
tnestres en l'art de la reconstrucció
"La
revenja
forres
tellúriques
de
¡co
menaments
per
favoritisme.
trials,
davant
un nombrós Madi,: que
-104.250
En juliol
520.847
tellectual. Però no hern tingut cap ge- Ira d'ésser es catastrófica, temorenca,
La reforma administrativa topa sememplenava a vessar respaiós local. As- i els inteHectuals"
22.828
647.925
En agost
inoperant i antioriginal.
tie la construcció.
Aquest tema los coposas pel seuyor pre amb la manca d'un pla de consistiren
a
la
conferlicia
nombrosos
656.831
En setembre
-1- 31.734
enginyer a. L'enginyer industrial se- Caries Soldevila, el qual començà dient junt deis Serveis .Administratius, per
629.730
En octubre
+ 4.633
seurs - que han tingut ocasió de veme nyor Vega i March representava el que si, segons l'Evangeli, l'esperit bu- part dels política d'aquí que amb
En novernbre
017.124
- '3973
eada Jia alguna de les obres exposades creuen tinent
fa on VOl, és indubtable que vol bufar anterioritat al nomenament de nous
coronel senyor Jiménez Arenas,
Si fern una comparació del total de una recuperació extraordinari a . ja que
que, tot i tractar-se de la primera eta- i l'Escota d'Enginyers, el sea director, mes sobre uns individus que sobre uns funcionaria que sempre Ull perill
alees, i que aquests que eri meine ruma- per a la reniunerreiti i l'existencia dils novernbre amb el de mesos prece- en aquesta epoca de l'any acostuma
pa d'una actuació, born hi troba prou senyor Gatea Cornet. Feta la
presen"Pelican Walking"
qualitats per apassionar fortament els tas- ha del conferenciara pei president jor part dan els intellectuals. Ala be: existents, cal evitar la creació de ser- dents, veiem que la aura que resulta registrar-se aquest resultat, perä el
de G. B. Stern
amants de la pintura das-ui. La presea- de l'Associació, senyor Parbat, aquell ¡en quina actitud es troben aquests da- veis sunerflus que obliguen sempre al per al darrer mes, corn s'observa en sol fet de constatar-se aquesta millorannt la massa por espiritual? ¡En ac("The Albatross Library" 236)
nació de la pintora Valía Sokolova (grup conieneä la sei
examinar el detall reproduït, és de ra significa que les diverses activia conversa lent arir i ns.tab e les més baixes registrades enguany. tats assenyalen un ritme rnés aviat
titud de pau o de guerra? En chstin- "IPnaernl aa ednet dle'e i:pt eicut a chlien' i°1a7ne
Adlan) fa preveure que ens trobem da- nen t l'abandonament en qui
tes ;Toques ini ha hagut distintes acti- donat pel Parlament d'Espanya en Aquesta millor situació no assenyala normal.
El conte, genere que sembla avui dia vant d'una personalitat que mereto és- está al nustre país, on encara s'han
tuds. Els martirs cristiana foren rnar- discutir-se la reducen', de despeses
abandonat per multo bons escriptors, té, ser coneguda.
d'omplir els dipUsits de gasolina del: tics iier no doblegar-se en sentir de la administratives i la reducció del peraquests gMeres 1 procedente
seno dubte, els seus millors conreadors
*
Sala de l'"Art Vivent". avions amb galledes, eo que contrasta majoria; els intellectuals del gran se- sonal. De les proposicions presentarles
d'Extremadura es presentaren un
a Anglaterra i als Estats Units. Hi ha - En els medís artistics te essent co- arnb els serveis de proveinient arnb
en
aquest
xic mes afermats, ja que les
sentit
la
más
destacada
fou
francés es conformaren perfectagle
sobretot,
i,
allí una Ilarga tradició
i nentat n'oh favorablenient el vuite Sa- bomba que cls altres paisos torren es- inent ami, la seia epoca i el seo me- la de Gil Robles, en la qual tracta
ofertes eren a 2950 i 2650 pesmenys
més
o
gran nombre de revistes
ló de pintura i escultura que actualment tablerts. De manera amena va airar di; en el monten de l'Enciclopédia co- de revisar -sueldos, dietas, gratificaLES ESPECIALITATS
setes, respectivament, damunt
liter:Iries que necessiten constantment celebra a la Sola Busquets l'agrupació detallara les incidéncies del seo raid
vagó origen; de moment, pern,
FARMACEUTIQUES
men ç a el im o trei entre l'Estat i els ciones, etc.", i, inalgrat la visió esuaa producció contistica seguida, fet "Art Viveza". La susdita exposició res- a través dcl Sahara , que no snn i ono fou possible cap negnci. Diirtellectuals, i, a la fi, Vintellectual co- treta que d'aquest problema tenia el
que ve donant-se amb tanta intensitat tara visible ibis al dia II del corrent gues donada la variació crimatológica
El Collegi Oficial de toles metieres, i per a l'ora de la
men ç a a rime com tothom. L'orador S ell YOr Gil Robles, la Cambra no
als altres parsos, és potser una expli- mes.
deis paisos travessats. 'fi ha detalls coposa els problernes dels intelfectuals Ins prestar cap atenció i sha donat el
Earniaceutics a la plaça, es portaren a cap alg.1cacid del per que els millors contistes
mies vendes a 29 i 26, ignal3 ronclasse obrera.
* Exposició de re/rail fenleains.- com el d'haver-se vist obliga( a se- cravui, i expressa els dos correr/u que cas tristissim que en discutir-se Vestal
contemporanis són els de llengua anguir volant amb tot i arribar Vol; r;e1 dominen, especialment en
dicions.
de jubilació. elevant-se al limit d'aaquest
pintor
catala
Per
Pauses,
disposició
Francesc
el
de
Pensament
l'Exem.
seglesa, En prora d'aix0 n'hi ha proa
Momee: Anotärem una ruiea
amb !noto/ a tr5 gratis. Si', remarcables- trances, seguir un dels quals corrents és qaesta, la intervenció dels diputats nyor President de la Generalitat,
amb citar, i limitant-se solament a les triomfador per terres d'América
en la compra per gedigné - les brusques variacions de traidor a l'intellectual mj nni es resguar- ‚'Ira encaminat a presentar esmenes es lrobett en vigor a Catalunya
retrato,
prepara
una
eximid()
els
seus
darreres promocions els nonio crAldons,
i en partides (1P
de temperatura. que motiven una defor- da en la sera especial professió per a inspirades gairebé sernpre en el ion. les llis que obliguen els ferina- nere disponible
d'altres
pintures
recents
dels
mes
i
Huxley, Louis Bromfield (aquest, autor
mar-id en l'estructura de l'aparen si
(Mitre la liada en qué en alg un cas concret, i particularment ceutics a vendre les especiali- poca importancia. Els pretis
segona
quinzena
barrejar-se
la
composició,
dintre
ja de novelletes mes ¡largues), D. H.
aquest iS, e0111 el sea, de metan. fusta batallen els altres, i, segons el cor- deslligades de l'interés superior i de tats preu invariable . marcat en sense variad&
Lawrence 1, sobretot, el de Caterina de gener, a la Sala Busquets.
Dele nitres generes, res a dir.
i tela. .folts i molts detalls d'ordre roe colaran, el veritable traidor a si conjunt d'aquesta important qüestiö.
les etiquetes. La dita vigencia
* "Au tombbil Comer¿”. - Ilem técnic tingueren randitori
Mansfield, la successió va indiscutida
Els funcionario han d'intervenir ac- impossibilita Ulla competencia
completa- matear< i a la pura esprculació de l'esdel Tomos i Maupassant.
rebut el número 14 de la revis- ment pendent
de l'orador, el cirial re- perit, és el que abandona aquesta per a t1vament en aquests problemes donant deslleial. deshonrosa per a la
G. B. Stern és un altre deis moderns ta comercial i técnica däntomobilisme marca la con,
la taeisin
ossuperriorpddeeiliat
ico er
de I taerer ejcciO
eniencia inc els engi- deixar-se empoitar arnh la vida políti- de
professió farmacèutica i que pot
tontistes que més es cotitzeu actual- i aviació "Autorribbil Comete". Publi- nyrrs industdals es
vi sta
preocupin de ca o social.
entranyar el perfil d'ocasionar
ment. Els tretze contes que formen ca; Perspectiva per a 1935. El ressor- ravia,ió, ja que ells
coliectivitat, is a dir, con' a ciatadans perjudicis
--digné --són els
El conite de ke n scrling ceatestä a
als interessos dels
aquest recull mosteen diverses iacetes giment de la indústria de l'aututnäbil. que mes
ferma preparacit't tenep per a l'exposicii, del senyor Soldevila ante- i com a ta:s funcionaria Una refor- maleas. El Collegi de Farmacèud'un talen indiscutible, coneixedor de Una nora lámpara de bicicleta. La proOrganit cada per Aman( s de la
fer-ho. Explicó també, emnig de les malant con Vinteklectual, davant de la ma administrativa a fons exigeix una tics de Ca in lunya, velllant pelo
totes les sub-especies, de les quals
tecció contra els gasos de l'escapada.
nova concepc:6 de l'Esta:, Eis emnansa, as -ui. diumenge, feetividades tecniques, les dificultats
lo perdut enormement el seu afiinassa,
presligis
de
la
professió
que
reha una bella moztra en el recull.
Aprofitem la Ilum eléctrica. El que diu
une, una
des. com la dlaver-se perdut danium lie prestigi, fin; a l'e xtr ei n qu e a amito pleats inneces:iaris i inútil, són tan presenta i desiljös de salvaguar- lat dels Tteis, lindrit
Humorista, realista atemperat per II Ford dels governs i de la competénsols un fenomen pa7cial del P arasi
extraordinaria hallada de sarel Níger anlb inotiu d'un desborda- paisos la paratila intellectual eqUiVal a
dar
els
interessos
de
les
classes
nna certa suavitat, G. B. Stern sap bar- cia. El més modem avió de transpon.
estatal. Assenyala e; fet que el-tisme
al carrer de les Corts Ca.
nient d'aquest eilt. que emplenava 1111:1 un insulto .Nixo nansa pecque la inassa
socials mes necessitades, vol for- danes
tejar sáviament tots els elements per Peces que més es desgasten en l'autotalanes (xamfrä Marina). a les
Consell cl'Ecomp nia Nacional, per a fer
extensió de ternes d'una ampläria
imagina Vintellectual com un ésser que
inalilzar
amb
les
entitats
mutuatal d'obtenir unes narracions divertides rnäbil. L'aigua salada transformada en
econornies en el pressupost nacional
onze del matf, per la cobla Cata.
1:5 quilometres. Es pogué orientar tt,tä fora nie la realitat i que gaudeix, en
listes i cooperatives eminentnient
i tan reeixides com The Slazver Ja- carburant? Crónica de l'aviació britànicanvi, de privilegis injustos. Hom yeti tan solo se li °corregiré proposar tina obreres., els contractes sie presper una filia telegräfica que. tniraes
das, història duna mistificació, tracia- ca. Crónica de Nord-Amèrica. Registre
reducei.i global del 5 % dels funcio4..•3.**********4•444+~
mames en l'intellectual el critic, el lemalosament. quedava dreta.
da ami) l'humorisme necessari, o Black d'invencions, rnbül d'establiments, marnario de rEstat, amb el qual s'arriba' tad() de serveis previstos en el
Acabà dernanant als seus compan)s ritzadur. i les MatiStb sou terrible:van
seu
Reglament
perquè
els
conava
can lo e lack, un crea uns personatges ques i noms comercials concedits a Esescassament a una eco:ion:fa de
concretes, i volea unicament realitats.
ponents d'aquestes puguin bene- A LLORET DE MAR
ino.000.000 de pessetes.
ben divertits i dignes d'una comedia panya 3liscelania general d'automobi- que aportessin els seus coneixements
Per alma el rol de l'intellectual I ma de
tenues al progtes de raviació del
honre
i
aviació,
renaixentista anglesa.
etc., etc.
Assenyala algunes partides para- ficiar - se dels preus espeeials els
(GIRONA'
consistir en afirmar la realitat de Ves* Serra. - Al catàleg de la prope. nostre país.
sitäries del pressupost nacional: vol establir amb caracter general CLINICA MENTAL “TORRI CAMPOfflA°
RAMON ASQUERRA
imeritablement
és
alló
perit,
11
‚um
a
0
0
El senyor Torres fou unànimement
io.000.000 pelo carbons d'Astúries i obligatori per a totes les far- oer e matan, nerviosos (6e11/1.3 i 1611.
la exposició de Juan Serra, pulcrament
porta, per damunt de les teories. Aioó
Ir/Proe 10 äletKe 01reclOr.ti9t•
(abans de la res- olla), 30.000.000 per al macies de Catalunya. A aquest Ce111/3113
impris, hi haurá una reproducció d'un aplaudit.
DOCTOR A. SIERNAT 1 CARNE ES.
El president de l'Associació acabó s'aconseguero ami) fe i, sobretot, antb Ferrol i Cartagena, 500.000.00o per a objecte el propi Collegi invita lo- Per o trifurn1e2 adreeeu• vos a la res
budegó, darrera obra del pintor. Tot
ug
valentia, pino que les masses respecten, la Ciutat Universitaria de Madrid, tes les entitats del caràcter es- ci
lem cua ore 4,, tatrttlitnEe toleNAlsree,„11 aelleen
EL CORREU D'AVUI seguit sera repartit als colleccionistes, i l 'arte dient que aquesta conferencia abano
que tot, el coratge.
de Letarnmndl ntlm 1 ter
per la qual cosa el eanejament del inentat perque acostin i conl'exposició s'obrirà el dia 12 del con- marcar b una fita en aquesta entitat
Intervingué en aquesta 'Conversa" el pressupost nacional exigirla mesures tractin amb ell l'especial submi- "41+114414444+944444444444+1%
professional, que tot segun s'ocupara
* Va lia Sokolora. - Em plau re- rent.
nistrament de referencia, i els
decididarnent d'organitzar conferencies neu) um Astelrich, el qual relaciona l'in- de drurgia.
bordar als nostres lectors que el dia 9
politica. traient-ne, ea
*
Una nora colltecid. - Jordi i estudis diviació,
de tot el qual es tcllectual amb la
Es refereix també a l a tragedia per ofereix per endavant el mes gesera inaugurada rexposició d'aquesta de Sant Jordi". Avui ja tindrein tota
podrä dir que Whauri estat creadora conseqiiéncia, que no es pot, ensems, la qual han de passar els funcionario nerös coneurs, prevenint-los que
pintora, a la sala de la joieria Boca la seva obra en un dens volum que la
servir l'esperit i un partit determinat, a Franca. Assenyala la possibilitat que qualsevol campanya que pugui
la gesta de Ranton Torres.
(passeig de Gracia, 18). Els "connais- novela collecció "Els Nostres Cläsja que sempre acabará per imposar-se es produeixi aquest perill al nostre fer-se en contra d'aquests Ileials
("Juan acabara de robar a Joan
l'egoisme de partit. Digué lambe que país, principalinent per la poca elas- propOsits. solament sera inspiraLES CONVERSES DE
correspon abs intellectuals l'acceptació ti c ita t del nostre pressupost d'ir.gres- da per individus que D11(11.1111 mes Ausram un rellolge i quarantadues pessetes, fou detingut per
TER RAMAR
del que fos antagònic en l'esperit d'un SOS, pel que els funcionaris han en cumple llurs negoeis particu1111 vigilan( nocturn un individo
país, i la cornprensió dele possibles teta de fer també el sea pla per evitar les lars que l'interès general de la
anornenat Adolf Pinche, de a nt"Humanisme i Creença"
diferencials.
miseries de la inflació. El ros de classe farniacentica i el dele ma- i-dos anys.
De nou intervingué en la "Conver- funcionaris és el mes capacitat per a teixos malalts, interes conjunt
Com a contianaciä de les itnecessanEl fet titI gilst lloc la n'atinada
tissimes **Converses" filusófiques que sa' . el senyor Soldevila per a referir-se Irr la reorganitració dels serveis i han per a la defensa del qual treballa
paseada, al ceder de la Canuda.
acaben de realitzar-se a Terramar de a la labor fecunda que els intellectuals de tenir un pla que presentin als po- l'esmentat Coliegi. - El Consell
Adolf Pinche fou portal a la DeSitges, enturn de la figura del pensa- poden aportar dintre el sea reclorment, litics els quals n*lian de tenle u:1 altre del Cotlegi Oficial de Farmiteen- legadd
de Poliria del districle.
dor comte de Keyserling, va tenir efec- i el conde Keyserling exalca l'efic à cia i Mis dos han de quedar SOtIlle503 ring de Calabinva, - Barcelona,
,vaocdr rerT- dgact un
te. sota el tema "Humanisme i Creen- del tuend ritmat, ja que quan tothom a la decisió dels productors i altres 3 de desembre de 1931.
- Quan Lluisa Tomas Campes,
ea'', una de les mes u roes i apassio- crida també te una valor saber callar. contribuents que són els que sostenen
de 40 auys, baixava per l'escala
natas, i del qual tema fou expositor el El confite Keyserling posa terne a la el pressupost; aqueas pla lla d'ésser
del sell dornicili. carter del Consenvor Estelrich. L'orador comença per "Conversa" insistint en re ficäcia del superant l'egoisme mal entes de e:assell de Cent, litigué la dissort. (le
expressar la necessitat de donar a l'Hu- coratge i en el respecte que a les jo- se i els seus punto de vista utulaterals
relliscar i caigué eseeles aval!.
inanisme Ull altre significat del que fins ventuts actuals inspiren els bornes itue característics del que inspiren sovint
Es produl diverses lesions de
ara ha tingut, puix que la concepció saben mirar l'esdevenidor.
les normes estatals del nostre Parlapronnslic reservat.
antiga de l'Humanisme era limitat; aiment, on el 6o % dels diputats cobren
La darrea sessió de la set- .1 conseqüencia (Nivel. as3,1S
del pressupost.
oi mateix creu que s'ha de fer amb la
ruana no CO ve l é gaire coneor- piral. les enianaeions tiraCONFERENCIES
Creença, a fi d'unir ambdós couceptes
Les normes generals d'aquet pla vestida, i les transaecions foren ser, que tenia tancat tl seu dopodrien ésser: Suspensió del parasi- en nombre limitas; es courettä micili (Argenteres, 1 t, quart'.
;ter tal que tot el que és educació, cultuDE L'INSTITUT FRANCS
-tisme; reducció de funcions inútils de alguna partida coto nitres dies. Haimunda Dalsell OMerún, ile
ra, etc., no vagi per un costal, mentre
que per un altre vagi la fe i, sobretot,
Aquesta setmana es donaran a l'ins- l'Estat; reducció dels organismes
perO e.ense la importancia q tic setze anys, resultà ami) f ina ina fi d'aconseguir una concepció inte- titut Francés de la nostra capital, Pro- carregats de cada fundió: reducció dels itnull voldria que evidencies una toxicad() de proabstie reserval.
gral, totalitaria, de la vida espiritual. reina, 323 , quatre conferencies a car- trátnits confíalo a cada organisine: re- millo!' situad() d'aquest mercal.
Fou assislida de primera latenSu contestar-li el comte Keyserling, tee deis professors de resmentat Cen- ducció (per sistematització i raciona.
aleta: Persisteix la feixtigor, ció al dispensad del carrer de
lització del treball) de les persones i sernbla que va per Ilaig que Sepúlveda, i després passä a
expressà la necessitat de cooperació del tre cultural:
principi d'Inspiració i el d'Educació.
Dimarts, dia 8 de gener, de set a que calen per a cada tasca i elimi- s'ernprengui una represa d'acti- l'Hospital ClInie.
Assenyala com en el Renaixement,l'Hu- vuit. conferencia de M. J. J. A. Ser- nació dels nials propassats i dels
it al.
- En esser reptat per un
manistne no era pas una cosa morta, trand, director de l'Institut Frames i funcionaris sense vocació.
Farinee: De moment, seguei- agent sIe la Poticia Urbana, per
Ir pura erudidó, sinó que hi entrava. professor cle Fteratura francesa de la
ten invariables els preus que haver delsat estagionat el carro
; n'oh, l it:soiració. Digné tantle que Faculta' de Filosofía i 1.1ctres de BarEl dimarts, a les %m'A del vespre. registren) a par'. perä com sigui que guiara al Passeig de Orada.
dintre li concerciä moderna de la vida, cilona, sobre el tema "Alired de Vigl'Assoc:ació Präctics qtle la demanda es mosto( poi: JOAll Clibal/rt'S s'i»scdenta (-mia América i a Rússia, solament exis- ny".
(Orientazió moderna de la joventut), disposada es possible que la tra l'esmenlat agent i va proGran assortiment de Tortells amb sorpresa
, eix educació ea el sentit d'entrenament. Ditnecres. o de ge:ter, de set a vuit, Sania Anna, 28, el doctor Cosme setmanaentrant es registri una moure un eseändnl. Fon delingut
• rerakit la ta: c. p tat. si l1. r eo-era
i portal a la Delegueió de Policia
profes
datutra uria ettlferm.;:ii sobre [tova baixa de preus.
;.•rr Iar a en
Ordi I olvida: Els preus pel
Gräcia.
pru
..*".
• reo-1-,ró sobre "Ch9rne
1(. 914; - 1 a nova cal: turs
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Cursos Conférèneies

Conferencia de l'en-

ginyer senyor Torres

Anuncis

LES SARDANES

FETS DIVERSOS

Confiteria Pastisseria

Mercal de Llotja

SAIJTJORDI •

Miguel Brunells 7:70e,.142428
Disida del* Reís

Avuotattnirr

Diallisbew 5 de gener de 1935

CRISTALLERIA CATALANA

1

Lluís Rigalt, mestre doctisslm en les arts del vldre, ha obert un establIment, que
es ensems exposic16 del domini absolut que en la técnica del cristall posseeix el
notable artista. Un bell aparador, que Adorna el vestfbul de la botiga-expos1c16

La vida moderna ha donat al cristal; i al vidre una preponderancia de la
cual es dóna compte en la seva justa
mesura quart te ocasió de situar-se da'isst de demostracions definitives com
les que pot obtenir si entra a la "Cristalleria Catalana, S. A.", situada a !a
plaça de Catalunya, 9, i Rambla de
Catalunya, 2. Una façana 1 un hall
q ue no Pot deixar de eridar ratenci6.

Però d fet eaturar-s'hi, tot i produir
aquel! excelient efecte visual de les coses belles, sòbries ¡ ordenades. no descobreix el secret que proporciona a la
persona interessada la impresi6 exacta d'aquelles aplicacions realment mevidre
ravelloses que pot tenir
cristal].
El cristall creiern que ha d'esdevenir
Ja base del decorat modem, ara oue

s'han trobat solucions que Podan cae
ceptuar de definitives del problema d
la Ilota. La iacana que hem assenyala
de la -Cristalleria Catalana, S. A."
tot i semblar que oiereix una despesa
extraordinària d'electricitat, produeix
efecte desujat per misiá d'una combinadó estudiada que es pot conceptuar
de meravella de luminotknica.
Després craquest primer problema
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Magnífica escala de cristal', aquests cristalls Irrompibles, que són el prodigi
mbs complet de la orlOtallerla actual

plasnejat 1 resolt aenee ei
atbe entrar reatabliment, eltres deembri
~es fati el vialtant, deseobrisnenta
que han de constituir albea tamal sœ.
presea davant l'aplicació inmune& que
hem pot donar al ‚idee i al erietall:
Exemple: la presencia d'una estufa, per
solucions que hom procuri donar-li a
fi que mantingui una relsei6 harmònica
amb la decorarle o perque es mostri en
un mlnim de cometido« tratgarS fina a
fer-la aparejarr com mi rnoble d'atributs artistics, ka 'enripie un objecte que
fa nosa en una habitad& Aquest
problema queda reaolt amb una facilitat sorprenent emprant una estufa
electrice de cristal Total, dos brees
metällica arnb el corresponent peu per
a sostenir-se, i una placa dc cristall que
elles es cuidaran d'aguantar; m lloc adequat una ensufa eléctrica que té la
virtut d'escalfar el vidre deixant el metal' opmpletarneat fred , Un eristall preparat en aquestes condicions, que casen»
pot ¡s'el- treballat a guat de qui ha d'utilitrar-lo, durant l'estiu té una utilitat
Es una peca artistica que es pot exhibir constantment i ocupa un Uoc redeldíssim incapaç d'entrebancar en un pn.
El vidre es un gran estalviador de Hura
Per altra banda. Veinte estàtic d'una
cambra decorada en cristal' as una d'aquenai impreasiona que per torea u,
han de fer agradable l'estada en quidsevol indret si aquest «te decorada
levas les normes que Pharmacia exigeix.
Un departament de cristall fa no is
una cosa existent 'tomes en les fardestiques liegendes de las "Mil 1 una nits",
Una cambre de criatall ja no Es una
estridencia !hetera. Es ti it a cosa
real que en combinaci6 amb la Ilum
indirecta que permet utilitzar avantatjosament la nova instaHacid exclou
cur de les ombres que sempre acompanyen indefectiblement tots els cossos.
Aquesta solució magnifica representa
tina de les revoluciona del decorat d'efectes mes definitius. Aquesta exclu;16 de l'ornbra s'aconsegueix per mitja
de tubs o per mitjà de maons de cristal!, maons tèrmics, els quals, ultra recollir convenientment la Iban, no influeix en la modificació de la temperatura de l'habitacid, que toman sempre
agradable.
Perque redacte eigui ms fantiatic i
l'a plicació del vidre sigui un eiusnPle
viu, a la mateixa « Cristalleria Catalana, S. A." es fácil de pujar 1 baixar
Per una escala de cristal' proa resistent per a acomplir les seres funciona
adequades. No sorprendri això a ningú quan abs vist dos hornea (un pes
minina de cent quaranta quilos) reposar sobre una d'aquestes llunes, rYtm
gruix de ais millinaetres, eense que es
ti-caqui.
"Se curit" es pot dir que és una veritable troballa per la seva flexibilitat
i resistencia, per la seca condició d'inalterabilitat als efectes atmosfèrics i
la seca insensibilitat a les variacions
de la temperatura. DeMée si arriba
a trencar-se es redueix a perita Metano no tallante que no poden produir
cap tenida. Es per aclimates remarcables qualitats que la seva utilitat s'adscrin d'una manera principal als vehicles de transport de mar i de berra.
Hora baixa per l'escala de cristall
fa cap a tina cambra de bany. Es
tambi teta de eristall. 1 hora no pot
mis que fer volar una mica la imaainaei6 i cercar per aquell petit departament sense ombra una imatge adequada que el repärter no s'entretindrà
a descriure per temor de posar una
nota cursi en un ambient d'una sobrietat una elegancia perfecta. Miralls
arrea, un tocador de cristal] sota la
dolçor de la Ilum indirecta 1 una hanyera tansbé de cristal/ transperent,
Ea per alx6 que hona queda satisfet de veure cona la técnica i el gust
artistie s'uneixen en una coHaboració
tan eatreta, com ea complementen
l'una a rala' i l'agermanen en tot
moment per a cooperar a la comoditat
benestar de l'home.
1 hom no pot menys que pensar
que les mes belles i definitives realitzacions no sorgeixen d'una coincidencia o d'una troballa casual. Allb que
arriba a satisfer el gust d'una manera
general no ve a Esser mai producte
d'en joc d'atur. E. aerapria CA del
treball 1 d'este&
Naturalment, tetes aqueo« realhzacions cenen el seu esperit animador.
Es tracta d'un nom que no ea pal
desconegut dios el ramón alinde barceloní precisament pela seus «emite
I realitzacions d'art aplicat. El scnyor
Uds Rigalt, professor de Illecola
Industrial de la Generalitat de Catalunya.
Si haguéssim de fer una recopilacid dele merits del senyor Rigalt ens
trobarlem immediatament davant Que'
dificultats de consideració. En primer
lloc, la seva natural modestia; en
segon lloc, i com a resultat d'aquesta,
la manera silenciosa i poc estrident
amb que s'ha dedicat sempre al set:
treball de cada dia i ale neue constants
estudia de la materia que coneix a la
perf ecc ió.
Això no obstant, no sera balder de
consignar que ele anya 5923 1 1929
aconseguí dais diatinelons hanorífiques a Barcelona, consistents en una
medalla d'honor i en un gran preml
a l'Exposició Internacional. A Parlo,
l'any Mas, fou distingit amb una medalla d'or pelo seus interessants trebsli

S. A.

Loe

Plaça de Catalunya, 9
Rambla de' Catalunya, 2

Uit altre aspecto de l'Interior, on apareixen intereesantissimes apitosoions

cristal', quo acrediten la pericia del mestre LI.U18 ntaaux

Aquest estimul que hom Coba en
ell mateix, aquest afany d'auto-educació constant, és evident que sigui en
lispecte que sigui tard o d'hora es
converteix en la realització definitiva
d'una obra, la qual, ultra inspirar la
satisfacció personal d'un deure complert 1 de veure que no han estat
tila les energies esmerçades, produeix
la «estarció de contemplar corn el

treball propi és justament a2reciat.
1 si l'obra personal d'un heme está
tan intimament lligada com aquesta
a l'art, la satisfacció és encara superior, perque la contemplació de cada cosa que hom te al seu entorn
inspira una mena d'illusió gairebé paternal envers tots els objectes.
Hem enumerat en la nostra ido>
unció multitud d'objectes, detalla g

procediments, i és segur que n'Itera
oblidat de ben importants, entre ella
un paravent magnífic de cristal( tallat. Es un de tants detalls, cap dels
quals no és negligible. Tot plegat, però, fa que Cristalleria Catalana, S. A.
sigui, per la seca originalitat i preacababas« «ea
sentació atrevioa
a /a Península.

Un Interior decorat a base de cristal' pie de Ilums suaument ter:sisad«,

enteixInat, tot net, brillan, amb una gran sonsacI6 d'higiene
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EL DRET CIVIL CATALA

Hall que les Corts de la República,
a proposta de la Diputació catalana,

acordessin l'esmentada tnodificació.

ue penseu de

nova
mijoria creclat• de la llibertat Civil reeonegucla
la dona?
Els senyors Roig i Bergadà i Albert Bastardea
responen a la nostra enquesta
Prosseguim avui la nostra enquesta els seus bina; acceptar ni repintar
iniciada en el dia anterior, i en la qual barandas; actuar en Mdici, nansa l'auaniran intervenint en dies successius türització del seu marit, etc. Es a dir:
personalitats destacadas del nostre Durant el temps de la vida matrimomón juriclic j literari.
nial quedava convertida en una eterna
El lector trabara a continuació la menor, i no tenia altea manera de recrítica i el contentara que de les dues conquerir la plenitud de la seca capasuara entradas en vigor han fet citas jurídica que la viduitat.
els dos juristas que avui contesten les
Ha estar rabuda amb alguna p e enostres preguntes:
vencia i desconfiança la facult a* que
s'atorga als cònjuges per a celebrar
E Sr. Roig i Bergadà
entre ells tota mana d'actas jurielics
"Caldria modificar el Codi No hi ha pas dubte que aquest are de Comerç espanyol i posar- capte pot donar lloc a malta abusos.
lo d'acord arnb el criteri sus- Es just, pera, de reconèixer que el
tentat per la Ilei catalana. legislador catalä els ha previst en deCrec que la modificada seria clarar que la dita facultat sala d'enmolt ben rabuda per tot el tendre sense perjudici de la revocaba
litat ja sigui per ame entre Vins o be
=mera de la Península."
per acres de darrera voluntat, dels

El senyor Josep Roig i Bergadá és contractas realitzats a
titol lucratiu.
ama figura preeminent del fbrurn caA/1lb aquesta salvetat l'extensió del
L'ex-president de l'Acadèmia de referir precepte queda molt
limitada.
Legislació i Jurisprudència i ex-mi—La dona casada catalana spodra
nistre ha respost aixi a les nostres exercir lliurement
el camera?

ta.

preguntes:

—De l'anide quart

de la Il ei es
concepte us mereix la Ilei deducía que podré exercir-lo
nansa
sobre majoria j habilitació d'edat que necessitat de Ilicincia marital.

ha entrat en vigor aquesta setmana?
— La llei sobre majada d'edat coraiegeix una anomalía que es registras-a
ea el nostre règim jurídic. Essent Catalunya, com és, sense cap mena de
dubte, una de les regions mas avançades, mas progressives i de majar nivell cultural d'Espanya, tenia encara

Ara hé: la capacitat per a exercir
la professió comercial ve regulada
per l'anide 6 dal Codi de Cantara.
El Codi preceptua que la dona casa
na no pot exercir el contera nansa
que previarnent hagi obtingut l'autorització del seu marit, consignada en
escriptura pública i inscrita en el Remajoria d'edat fixada als vint-i- gistre mercantil.
cinc anys, com en temps dels romans,
—Quina de les diles Uds hauré
mentre que les altres regions de la d'aplicar-se en cas de
conflicte de lereninsula que es regeixen pel dret gislacions?
comal, la tenen establerta als vint-i—Segons larticle 15 de la Constiares.
lució, correspon a l'Estat la legislaAlgú ha censuras que l'esmentada ció sobre matèria mercantil. D'acord,
alai hagi rebaixat la majoria d'edat als donas, amb aquest precepte, hauria de
vint-i-un, creient que hauria estat mi- regir a Catalunya el Codi de Camera,
lior fixar-la als vint-i-tres, d'acord i per consegüent la dona catalana per
amb el Codi civiL
a exercir aquesta professió tindria neNo crec justa la censura. Són molas cessitat d'obtenir prévi a rnent la caaia
els paisos que han establert l'edat
marital.
vint-i-un anys per a entrar en possesHi ha hagas qui ha tut notar que
sió de la plenitud de la capacitar jurí- havent d'asser regulas pel Dret civil
dica.
tot el que es refereix a /a capacitar
A Espanya materx és aquesta l'edat juridica, segons així ho prescriu l'arque perales l'exercici del camera. Si ticle ao de l'esmentat CO3 legal, la
per a comerciar, no abstant els riscs legislació regional hauria de prevaler
perills que aquesta activitat ofereix. en aquest cas. L,'observaci6 no esU; salida/Ir aquella edat, no hi ha cap vaeix els dubtes que presenta el Can,
raa per no aplicar igual criteri en ni resol, per tant. el problema. Es tracel referent a la vida civil, de vegades ta d'una capacitar especial per a unes
molt menys exposada i compromesa activitats determinadas, contra la reque la mercantil.
gulada) de les quals la invocació del
—¡Trobeu la llei tacnicament per- dret coma és molt dubtont Es aquesfecta?
ta una qüestió opinable que por donar
—Gairebé. Hi he observas, pera, una floc a seriosos conflictes.
omissió, que no deixarà de produir
—¡Quina solució hi donarían per
Crin eonflic-te.
tal de salvar-los?
En els casos en qua el pare o la ma—Lantica manera d'ev i tar-los rada
ra gaudeixin de l'usdefruit dels bans
dels seus fills menors, per virtut de la calment seria la de modificar el Codi
patria potestat, en cessar aquesta, per de Contera d'acord atril) el criteri de
rae' de la majoria d'edat. cessara tarn- la llei catalana. Crec que la modificabé laisdrefruit guarra anys abans del da seria malt ben rabuda per tot el
que hauria terminal segons la legis- camera espanyol.
Per aquest motiu no em sembla dilada, vigent al temps en qua es va
adquirir el dret d'usdefruit.
Pel que respecta a aquest dret, ¡té
la hei catalana afectes retroactius? No
ho sé. El legislador ha guardar sobre
agrest punt un estrany silenci.
El Codi civil espanyol, en la cinquena de les sa y as disposicions transitäries, preveu el cas, i declara que
els fills que hagin rompiera l'edat de
vint-i-tres anys queden cmancipats;
però si confirmen vivint a la casa i a
expenses de liurs pares podran aquests
conservar l'usdefruit sobre els peculis
filials per tot el temps que hauria bague de transcórrer per a complir la
majaría d'edat segons la legislació
anterior.
Pel que es refereix a la secció de
!a Ilei que comenten' referent a les
habilitacions d'edat, sols podara dir
que les reformes introduides en aquest
aspecte de la capacitat civil han quedat trancadas, tota vegada que no han
entras encara en joc les institucions
en les quals la dita llei ha volgut donar una prudent intervenció en tot

El Sr. Albert Bastardea
"La »ei, en situar la dona

en un pla d'igualtat respecte
a l'home, l'obligarà a perfeccionar i a ampliar els seus
coneixements i cultura."
lambe raspan a la nostra enquesta
aquest republica de la valla guardia.
Albert Bastardas, antic alcalde popular de l'Ajuntament de Barcelona i
mernbre del Consell d'Acció Catalana, ha contestar com segueix les nostren preguntes:
—Qué penseu de la nava Ini de
majoria i habilitada (radar?
—La majaría dedat hacia estar regulada a Catalunya pel Dret ruma,
que la tisana als vint-i-cinc anys. El
Codi civil espanyol la rebalsa als vinti-tres. El Codi de Camera, als efectes
de la capacitat mercantil, l'anticipa als
vint-i-un, i la legislació del treball.
als divui t anys. La nova Ilei catalana.
en finar la de vint-i-un anys, raspan.
evidentment, al tatme de la vida ruo•
cierna. Es la mojarla d'edat acceptada
per les principals nacions: Anglaterra, Franaa, Italia, Polania, Bélgica.
Austria, Holainia. Dinamarca, Noritega. Roznania, TXCCO310% äquia, Estats
Unías, Suiasa i Raasia l'han
fixada als divuit anys.
Creiem que aquesta noca Ilei sera
har, retada per truhana i que el dia
en qua es reformi el Codi ciii s'establirä samba la majoria d'edat als v intaun anys. La matar jurídica en aquest
punt esté plenament justificada. Sempre és convenient la unitat del dret
quan existeix en la realitat i en la
consciència jurídica del roble.
—21 de la Ilibertat civil reconeguda
a la dona?
—Aquesta hei. conseqüent amb el
principi d'igualtat iuridica entre els
dos sexes, deroga amigues disposicions d'excepció a favor de la dona
casada que comenien el dret catala i
lea Ileis romanas.
La noca !lea que romp una tradició
jurídica secular, es filla del castre
tenlos. A noves idees, novas necessitats i nous costuras, han de -ornespandre naves Ileis. Desapareixerä
l'" autoritat legal" del marit. Es de
creure, pera. que en els rnatrimonis
Len avingurs (que sortosament san la
gran majaría) subaistira rautoritat
moral", i que l'esposa, en ter as de la
seva Ilibertat, consultara al mara el
que li convingui fer i seguirà. generalment els seus COII5e115. en be del
ir/arrimara i de la matar familiar. Despres de toa és el rnateiv. gire fan ara
els homes prudents, que tenen en !a
seva eeposa el millar i el mas fidel
cansen,. Els interessos de la familia
san, en l'ordre moral, superiors a les
conveniandes particulars deis canju-

ges.
Aquesta [lea en situar la dona en
un jala d'igualtat respecte a l 'borne.
Id-ligará a perfeccionar i a ampliar
els seas coneixernents i cultura. A majar Ilibertat majar responsabilitat: a
mas drets, mas deures.
Josep Maria XICOTA
(Seguira.)

EL CUCUT
e

Comete J'Andre Maurois
El general Brarnble m'havta pregat mica la 'tensa de la llar, tremolases
d'anar a passar les restes de Nada/ al com banderes en una tempestat. El
camp;
general no es ITIGV:a. L'agulla de la
—Aquest any no invitare amó el senyora Bramble perfila al canerraaa
meu cunyat Lord Tullok amb la seva llargues puntadas de colora vius
multar. L'estada aquí doncs, no será
—A Suécia, —reprengué finalment
gaire divertida. Pera ja sé que no de- Lord Tullock— vaig reure Inoltes vefugiu ni la soledat ni l'hivern anglas, gades els camperols de Dalecarlia
i nosaltres estarle:ti encisats de re- com preparaven el manjar dels fanbre-us i de parlar amb vas dels bons tasmas. Alti, per la nit de Nadal. els
tornen a la casa on han passat la vida.
temps passats.
Sabia que aquell any, els meus amics A la nit, abans de separar-se, els paharten passat pel dolor de perdre una gasas encetten un gran foc a la llar,
filia de divuit anys. Mora a conseqiia- posen candelas novas, tovalles blancia d'una caiguda de cavall en una ca- ques netas de Migada a la taula i escera de guineas. Eis pares em feien polsen les cadiets que han (l'ocupar els
Ilastima; desitjava veurels i Pe r tant difunts. L'endema al mata acostumen
acceptar la invitada.
a trabar urna mica de terra al trespol;
Lord i Lady Tullock em feien els vasos i els plats han estar canuna mica de por pera ea veurels em viats de lloc i en l'aire hi flota una senvaig tranquillitzar. El general Brambe tar e.stranya...
tenia estarles que semblava que ha—Houghl—féu suaument el general.
Ern saudita que Lord Tullock comeam a s perdut l'enteniment, es quedava
al costar de la :sentencia tot fumad( la tta una falta de tacto Vaig mirar la
pipa i m i rant el asa'. sense dir una pa- senyora Brantble; emir se mbl Ä inquieta
tarda. La senyora Beta/dile brodava o i in volia canviar de lotes passades el
cosia igualmant silenciosa. Lord Tu- tema de la converso id
lloals era un xerraire agradable; havia
--Pes que toca a mi---ragi dir—les
estar arnhaixador a molas !taínos
meres idees repecte a la [lit de Nadal,
cosa trua realment sorprenia, sembla- més aiaat san las de Shakespeare, les
va que els liagues vist de deba. lsa recortlen?
5eC3 muller era d'orla Iletjor ben graAnd then. they soy, no spirit date
ciosa i vestida tan mralestament cara
stir abroad
In era possible.
Tire nights are wholesome; then no
Les llägrimee corrien cara avall de
pialas strike,
la senyora Bramble pera ne, feu ai
No fairy takes, flor witch has pouna allusia al seu dol Nomas la priwer to charma At
mera nit, quan em retirava a la meva
—Nosaltres sabent massa ba que
habitada, es deturà un instant davant Shakespeare s'ha equivocat en aguasla porta que precedia a la meva i em ta qüestió —observa amas gravetat
digué:
Lady Tullock...— Eduard, my dear,
—Aquesta era la sera habitas/fea.. per qua no explique.; la nctra avenI girä el cap.
tura de Tullan k Castle?
La varita de Nadal van/ passar-la a
—M'agradara molt de sentir-la —
la biblioteca; grosso; tinos espetega - vaig
—Watt—replica Lord Tullock—. Ea
"ne a la xemeneia i la vasta habitada, era in:u:nada nomas per Mies es- exactainent cinc anys, la na de Nadal
palmes. Pchs ladres palias, ribetejats de l'any 1920, que, com que tenia una
de plom, es podia veme, a la claror de mica de mal de cap i feia un fred hor!a Ilusa, el jatsii blanc damunt del tibie pera molt sec, vaig volee donar
(mal la neu davallava en un rol pla- un rotula a l'aire 'hure i vaig surtir a
ncjat.
fora. En ésser davant la reixa del para,
El general iMmava la pipa; la seva vaig empendre un s'ami flanquejat
multar brodava. Lord Tullock parla. de tanques altes que aquella nit esva de la nit de Nadal.
taca mala ben illumiaa t per la ¡luna
— Fa MI, cinquanta aays, deia, que clara i un cal senil.. n d'estels. Després
al Meu costar amara 111 havia vells de fer maja mina aproximadament,
campero!, que celen que en la Mi de vaig adunar-me que, de Nansa sobre
Nadal els aninials parlen cura els lica la blancor dc la ne n . un rastre negra
mes. Em u ecordo haver seatis expli- trasessava el cana. En acostar-rala,
car a la nueva nurse la histaria d'un vaig t'aura que era sang; mirant d'on
MOS5o de Enasta que no creía en res. 'odia agüen rastra, vag descobrir
Sa havia amagas a l' «t kble'rcr a colo - que la tanca a aquel indret feia una
armar la lleg e n da Així que sena el mana de recunada i que d ' aqUell reo',
primer toc de la fititja nit al rellorgr. hi havta un con estas a terra immòbil.
un deis cavalls gira el cap i digué al Vaig acostar-m'hi. Era un mort. Vaig
del costar: "D'aquí vuit dies tindretn tornar a casa corrent i .ig cridar al
molla feina". "Si, ti replica l'altre, servei. Un criar va anar a avisar a la
aquest mos s o pena Molt afegi.—i policia, vaig manar als altres que enla p ujada del cementiri is dura" Al cenguessin tornes i que em seguiscap de vuit dies, aquel) moeso era sin. Emprenguérem el mateix carni
mora
i vara caminar malta entona, a mi em
—HoughI—dlgue el genera / .. La sernblava que jo no havia caminar pas
vostra finta de deba conegué a armen tant, t viag briscar inutilment el rasare
home?
tle sana. A despeas de fer dues
—I tant , era e/ neu .germa—aespon- mines pel cap baba val dir: "Alai, as
gué Lord Tullock.
im P ossible : de segur que no havia
Resta silencias una estona; je mi- anat tant Ituny; devem hat-er passat
rarla les alce flamerades que censallarg neme adonar-nos-en; tornera
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enrera". Ens en tornärem. "Veiam — costar un rellotge de cueut toa la
vaig dir jo—. No ensdeuri costar gaire mitja nit. Estava cansat I uaa mica
de trobar aquell lloc; era tes aquella nervids El meu insomni, perb, Inés
calzada que fa la tanca". Cap dels aviat sern feia agradable; em semmeas criats no es recordava d'haver blava com si una presencia misteriovist mai el lloc que jo destrivia Se- na i impalpable hagués portat a la
guirem la linia de les tanques tan nieva habitada un aire d'intimitat i de
Iluny com poguarem anar i heš robarem perfectament rectes.
Lord Tullock callé un instant. A
fora, la neu queia seguida amb lentitud implacable. Nomas es sentia el tenue rumor del fi en travessar el canes/las i els espetecs de la llar.
—Alai doncs, vareu patir una alas-

tendresa. Vaig sentir tocar en el rellotge del curse totes les hores fins
a la marinada, fina que a júltim vaig
poder adormir-me.
es.
Quan al matí rala baixar pel "breakfast" amb una mica de retard, la
senyora Bramble, que ja era a la taualnada?
la prena de .. haddOCk" de "porridge"
El general girá la cara, em mira, i de melmelada en aquell gran mesjador amb socolada de l'aura sense
perd no digué una paraula.
—Durant molt temps ho vaig crea- polir, em pregunti com havia passat
re—respongué Lord Trillada—. Havia la nit.
—Amb franquesa—vaig dir —he
interrogas inútilment la policia, els
allanas i virrents, els veins. Aquella dormir molt poc. L'insomni paró, no
nit, no havia estat comas cap aran a m'era del tot desagradable i el cucut
la carretera de Tullack; no saiarta •
feia companyia.
produit cap accidenta. Ja havien pas—Qua dieu? —exclama bruscament
sat Sastre anys i jo ja estava con- el general. —Haveu sentit el cuata:
verna l que aquella nit un deliri pas- Comprens, Edith? —digué enérgicasatger naavia pertorbat els sentits, ment, girant-se a. la sa y a mullen.
quin sin dia vaig rebre una carta que
—1 sí— vaig fer jo, molt estranyat
ent produí un gran plaer: "Estimar pel to amb qué el general havia proLord Tullock—ein deia l'arnic en la nunciar l'última frase, la mas llarga
seva carta—aquest fltati, n'entres rea- que havia sentir deis seus Ilavis. Vaig
litzava les investigacions que naha adonar-me que la senyora Branable
encarregat el 13ritish Museuna he des- em mirava amb atenció emocionada,
cobea umn fet curiós que evidentment amb els ulls plens de Iligrimes.
ha d'estar relacionar anib una histò—Ja us ho explicaré—digné la seria molt estranya que vareo explicar- nyora. —A l'habitació del costat
de
me la darrera vegada que vaig tenir
la s'ostra lii ha, efectivament, un re.
el gust de passar a casa v ostra una
llotge de cucut. La me y a filla l'haría
setmana anglesa. En receirrer les merebut cona a present quan encara era
Vea t'elles notes referents a les invesnena, i C3Ill que se l'estimava mole,
tigacions que realitzo, vaig trabar que
ella rnateixa Ii donava corda cada
segems l'informe d'un diari antic del
vostre contras, el 24 de desembre de nit abarra d'anar-se'n a dormir. Daança
1820. a 6ao iardes de Tullock Castle, que és morra, ningú no ha tornat
rellotge ni ninfa
Sir John Lacy, gentilhome catana que pcsar les mans al
emprengué el cami completament sol no el tocara mai mas. De manera qua
per anar a la missa del gall, loa as- el criiem silenciós per sempre. Puig
saltat a la carretera per uns bandits. ahir a la nit, ja ho veieut ahir era X
Aquests malfactors s'havien amagat nit de Nadal...
darrera la tanca per a esperar el Pan
Llameas diautertm: cap impelas ne 104
dels fidels. Les tanques, en aquelis 1'1
[avan e•
las tina san uoinquiltas, la no SU Sui
ternas, en determinats indrets, forma[Ilulta
ven una calzada niolt caracterlsta.a.
ni m'arel, ni rae g ua tIng ul Poda' de
tesaptivaa,
Els lladres, després d'haver rosa t a
(Reproducció prohibida...)
la víctima tot el que partas- a de valor,
havien amagar el cadáver en aquella
reconada. A conseqüència d'aquest Biograf tez curtes
jet, el Lord, lloc-tinent del rondar
GIN GER RO GERS
ordena que aquellas colaales fóssin
L'estrella de Radio Films Virginli
suprimid«. Es des d'.:Lthores que la
Sanca que voreja el camí els cumple Rogers, o Ginger, que aquest és el
diminutiu del seu nom, nasqué a In.
tament recta...
--al'hauria a gradar—observa Lady dependence, Missouri, el dia 16 de
juliol de 191i. Els primers .anys de /a
"fullock—que haguessiu vist
d'Eduard cii Ilegir-me aquesta carta. sosa vida eis passà a Eorth North,
—Es natural—replica finalment el Texas, on la seca mara tenia una,

casa editorial.
Els primers anys de la seva vida
— Si — observa la senyora tiran,
ble arnb simpatia—as Mol( natural. els passi estudiant la carrera del proEl carena mirar tots amb sorpresa. fussorat.
-Els seus estudis es limitasen a co—Per qua? Creieu que el mort halan tornat allá en escaure's el centena- naixer perfectament tots els passos
,le xarleston, que en aquella data era
r' de l'assassinat?
que per ventura vas no ha la més ultramoderna de les danses.
Aquest ball decidi l'esdevenidor de
creieu ?--em pregunta Lord Tullock
la sena carrera artistica. Esddie Foy
una mica inquiet.
El general i la senyora [Unible ern Jr. , el bailara america, que pasaa en
artística per :a
miraren amb tal expressió de repulsa ajarse de "tournée"
que vaig callar. Vaig pensar que tal durar, persuadí la mara de Gir,ger
que els perradas realitzar junts una
cola anaven les coses se g urarnent
les excursió coreografica per rinterwr.
d'animal; que entrannen 1 tic
a la fi l'oposició de la sena
Vençuda
fantasmas que s'asseuen a taula pasten
haver trobat un aaallimen t favorable maro, Ginger Rogers contenga a bailar al costal Je Foy, sense interroen.
en aquellas animes tan hospitalarias.
Vaig alaar-me i vaig delimitar la va- pre's fins lactualitat La sena carrera
artistica.
aja per a retirar-me a descansar.
Interromputs els estudis que la seva
A la nueva habitació hi havia un gran
fria ancas de llenan de pi. L'aire esta- mare desitjava que posseis, Ginger
va carregat d'un furn transparent. Part Rogers. per tal de complaure la vode fora les finestres s'endevinava luntat materna, seguí amb un proel cató iluix de la neu. En apagar la icssor particular fins als divuit anya
Ilusa unes llames movedisses anima- Aixi és avui l'estrella una de les actenis del llene que posseeix en mire»
ren la boira tibia i !luminosa. No
general.

podia dormir de calor. Se m'acudien his- cultural mes elevat,
A Dallas, durant la seva
tar j es estranyes. A l'habitada, del
•
obtingué un axit ressonant. A
1•11111~1111.1~....
Texas li succei el mateix. No abandonarla ni un sols dia el seu treball,
comenaá a estudiar el cant i la de-

XOCOLATES

actuar a Noca York,

que reconeix la llibertat civil de la
dona?
—La hei catalana sobre la capacitas de la dona as una de les qu e ens
es destaca pel seu sentit progressiu
justiciar en declarar que la dóna té
la mateixa capacitas civil que l'homo
esborrant amb aquesta declarada,
l'absurda teoría de la inferioritat in•
tellectual del sexe ferneni. Aquesta
igualtat que estableix la Ilei catalana
os fa salvant, com és natural, les di t erancies que deriven de la premia nat u -

EXPOSICIÓ D'ART
Pintura, Escultura, Dlbulx

I Fotografla

DINAIVIIC CLUB

Comtal, 9, principal, primera
Del 8 al 19 general, de 7 a 9
ENTRADA LUGRE

aconseguint amb

això l'actriu satisfer l'aspiració de la
sera vida, cantar i ballar al Becad.
way novoyorqui. També actué darant divuit setnianes al Teatre Oriental de Xicago, sentare amb el productor Ash. Aparegua mas tard al Teatre Paramment, interpretant un rol
musical en l'obra "Top Speed".
El sea debut al ilene fati amb
papar en la producci6 "Young Man
of Manhattan". Seguí antb les pellisules
sap from Syracusea,
"Queen Hight" •1 "Honor Among
Losen', tornara al (catre amb Lobta
"Girl Grazy", impedint el sea treball en la dita revista que Gingen Rogern nes C3 trasllades a Hollywood
molt temps abans del que ho jiu.
Quan "Girl Grazy" acaba , Cangar
prengué el primer tren que li loa
possible, n debuté al llene hallytt aodenc amb la pellicula Radio "Tbe
Kik Off", seguirla a aquesta a,uiside
Fleet'. Perb de mar els compromisos

el relatiu a les esmentades habilitacions.
penseu de la hei catalana

ralesa.
Aquesta Bel allibera la dona rasada
de l'iniust exclavatge a qua es tralsava
sottneaa: no podia anntrartar sobre

L meyaa vea fresca, ben modulada
ciama
i agradable, produia una sensatia, extraordinaria entre els espectadors.
St Louis treballa durant trenta-dues
setmanes en una revista del conegut
productor Eddie Lowry,
Paul Ach, que l'havia vfst traballar a les taules, la contracta per a

teatrals interromperen la carrera de
l'anta], i aquesta torné a (Est a
complir els seas contraer«.

Per a tots els gustos i totes les fortunes

Ofielnes i Dipósit Central:
Manresa, 4 i 6 -- BARCELONA
emenmo.133rombeen, amed3modw........eweer•mom• nnnNer.

Al seu tetona Ginger Ragers ha
interpretar els papera que millar Sadapren a la seva personalitat. Pot
jutgar-se la Haltera i eixerida entreHa corta la Mis completa de les "flappera" americanes que aculen davant
la cambra amb fibra de esodernitat

veritable. Ha interpretar importants
rols en iCs següents produccions:

Teiäfon 13961

''La calle 42 a , ' V ampiresas 1933,
per compre de la Radio Films,
"Proiestonal Sweetherrt", "Ralter
romance . ' i Volando hacia Rio Jacetro
d:a 3 0 de novembre e4 casi aiah

Lew Ayres.

Diumenge,

de gener de 1035

ES ItNir
El senyor Lerroux explica fabast de
exposició del President de la Repúbarrio
buce respecte a l'experiència
El descabdellament del pla
d'Acció Popular.-- L'increconstitucional
Ho y es deolereoleo s
del r. Martínez

mera de les torces cieSaitterEl parla ment actual. D'ací a uns quants dies ser ä tac litada la nota ampliatöria rec onstruida pel senyor Alcalá Zamora
Cal que els republicans
s'uneixin
Cessen els minis tres sense cartera

ra.--

Málaga, 5. — Un periòdic local puMadrid, S — El senyor Lerroux ha
blica unes noves deciaracions del seremas al ministeri de la Guerra des de
nyor Martínez Barrio:
les deu del mati uns a dos quarts de
—eLa vostra opinió sobre el modues de la tarda.
ment politic?
L'han visitat eis senyors Martínez
—Continua desenrotllant-se el pla Velasen, Orozco i Guerra del Rio.
politic deacció Popular, sencundada
Per conducte de la secretaria del sei auxiliada pel partit radical. Primer: mor Lerroux, sita fet arribar als peC,o , erns radicals recolzats des de fosa riodistes la següent nota:
rels cedistes; ara; Governs radicals
-En el Consell de oninistre celebra
amb participació dels amics del se- abir el president de la República
mor Gil Robles; densa, a ésser pos- mina l'eloqüent exposició del tema "Tres
sible, Govern d'Acció Popular, amb ancs d'experiencia constitucional", :me
eollaboració mis o menys directe la absorbit l'ate:oció del Gocen en tres
del partit radical. Aquest pla descan- reunions consecutivos.
sara sobre el supòsit que la RepúEs ia del domini palie l'abast de :a
blica no ha d'estendrés per Yesquer- finalitat arrib qué el cap de l'Estat
a ni un millímetre més e:1llä del cregut aporta abordar la qüestió. L'ha
senyor Lerroux.
animat a això, per una part, les circurnstáncies d'haver entrat a la segona
—Quines són les conseqüències?
—A la vista salten: un altre fort meitat del termini del seu mandat, pesaiociment de basculad& com si cada que abans, el fruit de la seva experielpartit tingues per únic programa cia hauria semblat prernatur, i desprs,
procurar i aconseguir amb les seves tard; i per abra part la perspectiva tetorpideses el triomf dels adversaris. laticament grupera d'una possible reviLes realitats de la política actual van sió constitucional, que amb distiats
g estant-ne una altra de futura de punts de mira es dibuixa en la intenció
de tots o quasi tots cls sector; politics
molt distint fi.
--sQuin concepte us mereix el Par- no com a prevenció, ni tan sois com a
consell, sinó com a titol iniormatiu dailament actual?
—Es un Parlament irritable, que na relació de feos que mereixerä próxies dedica a la funesta tasca de cavar mament una amplia referencia.
El president de la República ha miar
:a seca fosa. El temps i els successos ii han restat serietat i autoritat. destacut amb la seca peculiar eloquen—De convocar noves eleccions, iré coa i airb intatxable objectivitat aquells
eunts en que la iunció dels poders d'Espassaria?
tat i la interpretació d'un precepte
—Apro sada la Llei electoral, si les constitucional
aconsellen eil ares de
eleccions se celebren aviat, una Caml' experiència ésser tingudes en compte
ira més de centre que l'actual.
quan arribi l'oportunitat de la
—La fusió dels republicano de bo- Per a
tasca revisora, sense que es prejutgi en
na fe, agrupats en un sol partit, ¿reel mes mínim la seca tendencia ni la
portaria beneiicis a la República?
—De no arribar a la unió, iusió o seca resolució.
Sempre assenyalant el pro i el confederació dels partits republicans, la
tra, els avantatges ¡ inconvenients q,ie
República agravará la seca crisi interca. Els que hem fracassat en el la práctica subratilá en l'aplicació
propesít, tenim ara un senzill deure Coeli fonarnental, S. E. ha dedicar prinue complir: esperar a que altres per- cipalissima atenció i ha encertat a donar-les el singular relleu que els ersanes prenguin la iniciativa i
responia per llur importáncia els seC.Z7-rtos modestament i lleialment als
güents problemes: Autonomia regional,
seus serveis, que és el que jo `aré.
—Quina ha d'ésser, al sea judici, Església, propietat, Senat, desliindament
:a posició dels republicans arnb rela- de Poders, pressupostos i Tribunal dc
Garantice
ció al partir socialista?
Es comprendrä que el tema general
—Primer han de fixar la seva pos:rió si tornen a la via constitucional ofereix massa cavillacions ¡ prou commirant a l'exercici normal dels drets plexitat per a justificar que el Govern
legals la defensa de les seves aspira- mediti i delieri abans de formar el seto
cions i àdhuc .el triomf total dels seus judici. Es el seu propòsit, ja queda die
postulats, se n á. convenient una intel- ampliar oportunament aquesta referen:igincla. Però l'equivoc haurà d'acla- cia. Per as-ui es limita a avançar la
fir-se. A mi m'inspiren respectes to- seca primera impressió i a consignar
tes les posicions ideológiques, i en- la complaença amb que el Con g a ha escara concretant-me a deterntinats coltat l'oració del cap de l'Estar, inilapunts, l'atracció de certes täctiques. mada des del principi al fi de l'esperit
—;Quins obstacles ha d'eliminar la patriòtic i de les altes dots que 56n
públicament reconegudes en la primeRepública?
ra autoritat de la República."
—El caciquisme renaixent i la reA dos quarts de dues de la tarda el
sistencia passiva «aquella funcionaria:
de l'Estat que es resisteixen da,ant senyor Lerroux ha abandonat el ministeri de la Guerra, ¡ contestant pregune) mandat de la Histäria.
—Els vostres projectes en politiza? tes dels periodistes ha dit que d'aquí
—Preparar rórgan de Govern que a roes dies facilitará una nota ampliatorni a Espanya la pau espiritual. Tot t enia de la que acabava de donar sobre
l'esdevenidor d'Espanya descansa so- els discursos del cap de l'Estat, perla
bre la probabilitat d'aquest propòsit. abans hacia de reconstruir aquests disFer pau. arribar a la pau , i con;:tituir cursos el seis propi autor.
1 no tinc altra cosa a dir-cos—ha afeel que sigui; tot el üernés sens do.
git—. Més ben dit, si; ha estat a visinarä per afegidura.
tar-me el senyor Martínez de Velasco,
el qual m'ha expressat el seu desig d'abandonar el ministeri, deixant el senyor
ELS PROPIETARIS QUE Cid al ministeri d'Obres Púbilques com
a representant del partit agrari. Creso el
VULNEREN LES LLEIS DE seneor Martfnez sie Velasco que ja han
passat les circumstàncies que obligaren
TREBALL
a noinenar ministres tense cartera en
el Govern, i jo no he pogut convencerlo del centrare
Granada. 5.— En rebre els perla—Cesura tanibi el senyor Pita Rodistes el governador els ha dit que mero rum a ministre tense cartera ? —
cavia observat que tan t a la premsa se Ii ha preguntat.
esquerra com a la de dretes es de—Crec que cessant un ha de cessar
m anden abusos que vénen cometent l'abre. A mes, ja no existeix cap plet
e:guns terratinents en el pagament entre l'acta de diputat del seneor Pita
Romero i el s eu carrec sIambaixadar
jornals, amb vulneració de les
extraordinari d'Espanya prop de la San'le treba i l, i com que un d'aquests ta Seu.
a 5 05 es refereix a Loja, hevia cridat
SENYOR LERROUX RATI: a:calde, al qual ha indicat la conve- EL
FICA LES SEVES MANIFESTAenda que a la major brevetat esCIONS
eini e lque hi hagi de cert en aresA dos quarts de sis de la tarda ha
', denuncies.
arribat a la Presidencia el cap del
També Ira citat el delegat de Tre- Govern, el qual ha preguntat als inall per a dir-li que es Satín freqüents formador; bi coneixien ja la nota que
• s eestigacions pels pobles. Ha afeg:t aquest mati hacia facilitat al ministeri de la Governació.
Je els propietaris que no compleixin
Els periodistes Ii sari (lit que efecbases seran saneInnats dura:1mM, tivament la coneixien, i Ii han preeeix que a fi que -ea neantingui l'er- guntat s hi baria al 'tutti/e lampe
tha piThlic, lin elle elis Primers que algun altre hait que el deix4ts el
bar, de practicar el regini de justicia senyor alartfitet .. de Velasen.
eaLfici hi ha `tasé mes buit — ha cone: 'el
El governador ha dit també que testat ^I cap del Govern, car el ce blartinez de Velasen no el deiles seves ordres per a.-reprimir la de- spur
au. Cont sabeu, era un ministre sencomeneaña Pe' donar reauls se cartera •
I tense dir res més, el ap del Gos Prieties, i que havla estat
cut un professional del robatori, Ve- i-ern 1-a puiat al ecu despatx. on ha
estat fins a Ls reift del vespre. A la
nencio Molla, que taadete-lialayaie
dita hora rl seni or Lerroua ha atande l ;Penal de Oeitri -firce 'Arg"
dit al- pe
• '
. 1"st
metent a Cranact- n'a ^ "'"

ba

neixeu, cap. Ha vingut en visita de
cortesia l'ambaixador d'Espanya a
Fra otea.
Un periodista li ha preguntat si
s'autoritzaria la publicació per a denla de les referencies que hi ha ¡As
periòdics dels discursos pronunciats
aquests dies pel President de la República.
—No—ha contestat el cap del Gocern—. les seran donats els autentics, perquè tot el que ha dit S. E.
es pot publicar. La referencia será
quasi taquigráfica. Us prometo, com
a home d'honor, que dintre d'uns
quants dies us facilitaré quasi colasplets els discursos pronuniciats pel
President de la República.
Després ha preguntar als I nformadors si tenien alguna noticia o rumor
per comunicar-1i, amb el propòsit de
si no era cene rectificar-lo.
Com que cap periodista no deia res,
el cap del Govern ha indicar:
—Dones aixi res de rumors.
Ha acabat la seca conversa amb les

següents paraules:
—Jo denla, cono a dia teotrU, el passaré al camp, i dilluns será un altre
dia.

Les responsabilitats

pel con iraban d'armes
"El Debate" les atribueix,
naturalmcnt, al Sr. Azatia
"El Debate", parlant de les responsabilitats pel contraban d'armes, din:
"Les conseqüèveies polítiques que
pugui portar el sumad del centraban
d'armes són objecte cada dia de més
atenció política. S'assegura que en
el suman es dibuixen clarament responsabilitats que els polítics d'esquerra contragueren al Govern. Sembla
que ja sha aclarit l'assumpte, i que
avui o demi podrá deixar-se enllestida la redacció del testimoni que hagi
d'enviar-se a les Corts perquè decideixi sobre les acusacions corresponents
davant el Tribunal de Garanties. Les
responsabilitats comprenen de manera
especial el senyor Azafia."

L'augment de les boros di
treball del ram de la
Construcció

ció de la jornada?
als

topat els expressos d'Astúri•s Gaiícia

No pedem publicar les notes
tregades que no vinguin eg

jesiüNae;

testara ralea!.

ració del Govern

Dues opinions

—Hi hauria, és elan, un henefici per
patrons i per a la producció; encara inés: un benefici notable; però
repeteixo, poc més o menys, el que us
acabo de dir: no es resoldrá per aixó
la crisi de la indüstria.
—Sou, per tant, neme de l'augment?
—La mesa posició no crec que preocupi ningú. El cert és que als obrers
els interessa tant com a nosaltres la
bona marxa dels alero en la indústria.
Per conseguent, si l'augment de la jornada del treball entranya un pas endavant en la restauració daquells, ¿per
qué no sacrificar-se? Per altra Part els
patrons han de comprendí-e, i comprenen, la necessitat de millorar les condimons de vida dels obrers, i per això
no poden sustentar un criteri rígid. La
solució del problema ha d'abordar-se
Han
cense estridencies, de muta acord, consultant-se les parts interessades 1 rei
solent en justicia. Pel que a aixei es
refereix, jo stec optimista, profundament optimista.
Un mort i quinze ferits
Preguntar també un treballador del
Madrid, 5.—S- han rebut noticies ram de l'edificació, el nom del qual es
a Madrid donar.t conipte que pimpi de molt conegut, diu que dubta que de
l'estació de Palanquinos (León) han moment es procedeixi a efectuar l'augtopat els expressos d'Astúries i
ment anunciar. Allega per a aixe, diverses raons d'indiscutible força, i aleA conseqüència de la violenta to- gel:
pada ha resultat mort l'oficial de
—La concessió, justa, no cal dir-ho,
Correus, Josep Badena, de servei al te una slida base í esta avalada per una
tren de Galicia.
experiencia favorable. Per altra paret
També han resultar ferits de pro- té escassos punts de contacte amb el
nòstic reservat, Lluis Doler Ordoricz, fet en la indústria metallúrgica.
Ignaci Cejeieder, súbdit alernany;
—Enteneu que l'augment portaría una
Plácid Delgado Vazquez; el conduc- intensificació del treball en el ram?
tor del tren d'Astúries, Miguel La—Res d'aixO. Els rnatixos patrono
puerta Alvarez,
saben que una tal afirmació es falsa a
Han sofert ferides lleus, Júlia Gon- tot ésserdio, La crisi, on existeix,
zález de la Plana; el fogainer del tren respon a acuestes causes, sine> a tota
de Galicia, Miguel Herrera; el fogai- una sirle d'elles molt complexes i difiner del tren d'Astúries, Pauli Ullejos; cils de preveure.
Joan Gallego Aguilar; Félix Martínez
—I alleujarà l'atur forçós?
Diaz; Juliä Téllez Arche; Ramon
—Menys encara. Es possible, idhuz
Carrera; Joan Martín Calero; Wen- cine l'augmenti, i és lógic que així succeslao Díaz Sória: Antoni Pinilla ceeixi. Els meus companys tenen multes
Sierra i Ramon Segura Camilla.
més probabilitats de collocar-se coma
En tenir-se noticia de l'ocorregut a mes recluida sigui la jornada. AltraLeen, van sortir rapidament diversos nene no ha fingid desgraciadatnent
trens de socors amb personal sanitari aquestes dimensions la reducció d'hores
i brigades d'obrers que van començar a la setmana. Per tant, el refreí seria
a treballar per a deixar la via Iliure. pitjor que la malaltia.
Diversos vagons han quedat destroeats i les maquines estan empotrades.
D'entre les desferres de ls cotxes ha ELS LLOPS CAUSEN ESestat tret l'oficial de Correus que ha
TRALLS A ZAMORA
resultat mort. L'expedició de correus
Zamora, 5. — Al pohle de Scies ida en un cotxe de viatgers.
El mines ha dcorregut a les tres
de la n'atinada i ha estas degut, segons informes rebuts, a conseqüencia
que un deis máquinistes no ha fet cas
u no Ora donat compte de les senyals
le la discos.
L'accident va poder tenir majors
consequéncies i aquestes alían evitat
pesqué ¡altre maquinista, en veure
l'imminent perill que s'apropava, va
srenar räpidament reduint la %loteada
1e la topada.
El maquinista que es creu culpable
.14:1 l'ocorregut, no ha estat trobat, Es
a*.eii que Ola fet escapo'.

¿el*
°
EI senyor Martínez de Velasco'"
dóna compte de la seva sepa- l'Ajwitamelat ja

ti

Madrid, 5. — "Heraldo de Madrid
referent a l'augrnent de les hores de
treball en la construcció, fa un comentari dient que es reserva la seva
opinió, i publica a continuació el següent:
"Hern parlat amb un pateó el nom
del qual figura en les referencies periodistiques del conflicte promogut a
Madrid fa algun temps per la C N. T.
i que fou secundat després per la Federació local d'indústries de l'edificació. Les seves primeres parasoles són:
—No voldria que la nieva opinió
sobre aquest assumpte pogués servir
de base de discusió a ningú. Es traeta d'una opinió personal nascuda d'una
experiencia i no d'uns judicis
tants d'un mandat exprés o d'una representaciá. 1-li ha una entitat patronal, i en pla superior, una Federació,
que són les que han d'assenyalar la
importancia del problema i les seves
solucions. Dins l'area de la nieva professió també hi ha pensaments i fins
ideologies contraposades. Per aixel les
meves paraules tenen un valor relatiu. brinteressa de fer-ho constar així.
Dit ajad poden preguntar el que valpu co.
El periodista Ii ha preguntat:
_i Creieu que són análogues les situacions respectives de la indústria
metallergica i de la construcció?
—La resposta ha d'estar condicionada, naturalment, a l'aspecte a qué
us referiu. Si es a les hores de treball
i nr la seva repercussió en la indústria,
no; la situació és distinta.
--.;,Causä un gran perjudici a l'edificació la concessió de la setmana de
quaranta-quatre hores?
—No: un gran perjudici. no. Com
is lògic. es pogueren apreciar els
efectes de la disminticin, ja que equival a un augrnent de salan. Pecó no
fins al punt de poder atribuir a la
concessió el que és produit per milers
de petites causes.
— Així creieu que la indústria no
seria beneficiada gens amb la reduc-

filio de Sanabria han baixat els
llops i han •produit danys entre
el bestiar. Passen de vital lea
cabrea mortes durant aquests
darrers dies. Alguns ¡topa han
arribat fins als carrers cèntrics.
i ele veins s'han vist obligats
plantar-los cara amb gasees per
lal sie prendre'ls els capa de bestial: que bavien apresarla
'
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PRESENT A LA FILLA
DEL CAPITA GARCIA
HERNÁNDEZ
Malaga. 5. — Ha acabat amb una
excellent recsi facies a la qual han
contrilant milers de persoses amb la
rota maxima de 25 ciatims, una
•Iscrif cid ()berra pel diari republicá
ragalar una
ra
" p e:
•
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Madrid

Promou discrepäncies
el partit

sigui, psrque no hi ha cap necessiret
de substituir-lo, i el nweix po: dir-se
.13 senyor Pila Romero.
En reelirat el cap dels agraris esteva
Madrid, 5. — L'Agrupació Radica/
(CONFERENCIA TALEFONICA
dimitir, CO 171 of:rma en les seres decía- de Madrid ha celebrar sessió extraDEL NOSTRE RZDACTOR
racions, des de fa alguns dies. fent pa- ordmaria per a examinar la gesti6 de
A MADRID)
lera d'apesta tneate;a la sera discos- le Junta Municipal Central i la dele
El senyor Martine al. V elasco ha termita amb certs especi es de la poli- representants del partit a la Comissió
presentar OVIli dues dimissions: la sena taca cediste, esrecialment la realitzada gestora de l'Ajuntarnent de Madrid.
i la del _M'ayer Pita Romero, al qua pei minisire d'Agricullura.
S'han discutit algunes propesitions
El partir agrari és el refugi
incidentals. Una d'elles entranyava
el president del Consell ha estes la ce:sea:tia en Una conversa amb els perio- de) ten ca--iquisme rural espauyol. i re- vot de censera per a l'actuada de la

ELS EFECTES
DE LA LOGICA

distes. Suposern la sorpresa que r ind a-ni
el senyor Pita Romero osan llegeixi a
la premia que ha arabat d'aquesta manera la seva vida ministerial. Deixo
d'ésser ministre sense cartera el ¡ave
«trocar gallee, per Moka, iS a dir. Perque deis° d'esser-ho el senyor 3Iartines
de Velase& "Havcnt cestas un dels das
ministres sena cartera, el ¡Me es que
lambe cessi ha manifestar el
senyor Lerroux. Plantejada en el terrrny de la lógica, la situació Política
pot aclarir-u d'una manera sorPreneo,
La nota publicada pel sentar Martineo de Velasco per explicar la seca decisió, es presta a diverses interpretadoras Idgiques. Plena de suposar que la
censura permetre el: comenfaris e le lo
dita nota reclama, tota cegada gire el
seu autor ha deixat d'ésser ministre. El
senyor Martínez de Velasco considera
que les circumsitincies que ii imposaren
el sacrifici d'éste, minare han desaparegla ja. ; A guises ciresunstencies es
refereix? Ya den anudir segurament a

successos que s'han ¿rodea despris, i
'ti, abans, d'entrar en el ministeri, tn¿s
que, da/tea banda, el Goteras PIO considera desepare,gudes allanes circulaisrancies a judicar per la pf-arrogo reemir de l'esta d'excepció. Cal ¡griposa,
dones, que el senyer Marlines de Velasco ha roiga referir-se a nitres circunstancies que un momea acanallaren la formacid d'un Geiern majoritari i que ara potser aconselten una altra
cesa. eferb es desprén lagicament de la
sera nota.
Una altra conseqüència Ihgica és que
re u t se val que el senyor Martine: de
Velasco sigui ministre eom que NO en

butja qualatulla innovarió, :nalgrat Junta Municipal en relació amb la
propaganda política. Ha defensat
aquesta proposició el eenyor Castejón,
el qual ha retret la inactivitat de la
dita Junta, que no ha descabdellat tina
labor de captació adequada en aquesta
moments mitjançant la creació de bors
ses de treball que fossin un motiu per
a aconseguir I adhesió dels treballa-

es recolzi en encieliques, que hom pretengui portar al regirn tradicional de
la rolara de la rerra. A nsolus prorancies espanyoles agraria i cedistes són
adtersaris irrecouillobles, no salara:U
per tctite s contreténeres de client ela, sind perquè els primer., consideren gue
aquests presten llar foro política al
act-tel d'una obra de genere que no
s'odia anab els seus princpis feudal:.
Per oil agraria el ministre d'Agricultura es mnd tner-a d'agent encobert de la
•eroluel socia.
Un altre molla de disgust tenia el
3 .2 nyor Mar-lince de Vacuo: guasa arras dels successos d'Octubre, va cucarregar-se de ¡'Alcaldía de Madrid, a
Aranda de Duero, el seu feude polític,
can repicar les campanes. D'una plomada va deixar cessants, el sensor Martínez dc Velarco, 1.500 abrers municipal: per suposada adhesid al moriment
revolucionare i ta cobrir les vacas la
preferettIntent amb gent vinguda d'Aranda de Duero. Tato la Població b urgalesa va semblar que es batidora a Madrid. Tan generós era l'alcalde amb els
sionenaments, que els fiu en mejor
nombre del que permeticn els carrecs.
fa poca dies el senyor Salazar Alonso
ha donat de baixa Lié: dc Seo funcioncris nonarnats ¿el sen antecessor, i el

.

f

senyor A ortfneg:

**Fa cinc dies vaig visitar el senyor
Lerroux per tal d'exposar-li la meva
decisió i abandonar el cärrec, pedí
no vaig poder portar-ho a efecte pel
desig de retre un tribut al Presidest
de la República, i alai

mateix pel de-

sig d'assistir als Consells celebrats
sota la seca presidencia, en els quals
hacia cdexposar, com ho feu, amb
brillantesa i competincja insuperables, les reflexiona que li suggereix
la practica constitucional en els tres
anys del seu mandas.
Complert aquest dense, no existeix
rae, que

justifiqui l'ajernament de la

Es tracta tarnhe de la forma anomala en que foren nomenats eis gestors del partit a lAjuntament de Madrid. designacions que no recaigueren
en les persones proposades pel parta.
El senyor Riancho intervé dient que
quan foren ncrdenats els gestors dimití de la Directiva junt amb set correligionaris mis, per creure que calla fer constar al Govern que els

correligionaris designats no haviea
figuras en les llistes d'afiliats que havia soRicitat el governador civil. Es
dona el cas cap del proposats no
ion nomenat per a la Comissió gestora. La proposta del partit radical fon

transmesa al governador.
Com sigui que la reunió s'allargava,

sollicitat perruis del ministre de
Governacid per a prorrogar-la, a
qual
cosa ha accedit el selvas Va.
axre-

4,e

rioritxr el seu elugust en Seure atacas d'aquesta madera es vals bateres-tos datarais d'Aranda de Duero.
fiarle solemne 1 eirciamspccl e , el cap
deis agraria ha cregut ara que ha nrribat, el Morunas de pausar a la reserto, i a la reserva esperare l'oportunitat
d'ocupar arrees Mil•

Madrid, 5. — El senyor Martínez reecirdara se'mPre : els bona • requeri
de Velasen ha facilitas la següent nota ment de • que he estas objecte per
explicativa de la seta sortida del part del senyor Lerroux perque desis-

Govern:

dors.

tis dels meus proPósits.
Nasaleres rió difieultarens;en res la
labor del Govern en el qual seguirem
representarte sine, que, pel tonteare
la nostra tollaboració seril la /tiateixa de sempre.
Respecte a alguns acords del Govern, ha dit que et partit agrari es
reservava el • sea tritere per ,a quan
s'abordin novarnent els assumptes al
Cansen de Ministres, fent les observacions pertinents per mítjä dels seas
reprgsentanta.
Ha aeahas manifestant que en res
havia influís la seva discrepancia amb
el senyor Salazar Alonso en la seca
sortida del • Govern.

queso.
La sessió sia aixecat a dos (Marte
de quatre de la matinada. Es continua.
rá en moment oportú per a seguir dis
les propostes pendents, gairebé-cutin
totes sobre el punt discutit.
A conseqüenda de la primera proposició discutida ha dimitit la Junta
municipal en ple.

EL SENYOR ALBORNOZ
HA INICIAT LES GESTIONS
PER A LA UNIÓ DELS
REPUBLICANS
Madrid. 5. — El senyor Albornoz tia començat les gestions re.
lacionades amb ja unió d'esquela,
res.
Parlant arnb un periodista ha
dat l'ex-president del Tribunal de

Garanties Constitucionals:
— Ha arribat al aneu coneixe-.
ment una nota era la qual es din
que els senyors Maura (Miguel) i
Del Rio, havien rebut una invia
lacia me y a per assistir a una re-

resolució adoptada, i avui mateix he
visitat el senyor Lerroux per dir-li
que des d'aquest moment em consi- RECTIFICACIÓ D'UNA IN- unió en la qual es buscarien
derava voluntärtament eliminat del
de coincidencia entre el;
FORMACIÓ TENDENCIOSA punta
Govern.
partits republicana d'esquerra i
Em vaig resistir tant com vaig poder per no acceptar carteres als Governs anteriors, i Si darrerament ho
he fet ha estat per considerar que
en les circumstancies en qué el Govern es constituía era un deure politic imposar-se el sacriiici d'acceptar-la i collaborar en la seva obra.
Penh desapareguts ja per fortuna els
motius que justificaren aquesta decisió, i restablerta la normalitat, no
Iii ha res que aconselli la nieva permanencia en el Govern, i per aquestes raons l'abandono perque ninget
no pugui suposar en mi altre desig
que el de prestar un servei al pais,
i no el de conservar una prebenda,
a les quals mai no he aspirat en la
meva vida política.
El meu apartament de les responsabilitats del Poder no suposa, ern
cornplac a proclamar-ho, allunyament
d'una obra de collaboració en el Govern, al qual seguiré prestant a) davant del meu partit en el Parlament,
i dintre d'aquell, ami la seva presencia, el senyor Cid, que desitjava
associar-se a la mey a actitud, perla
l'he convençut pesqué continués en
el Govern, a fi que no es prestis antb
la sena dimissió a una alisa mena

DE LA PREMSA DE DRETA que els esmentats ex-ministree
shi havien negat. Alai) no s'ajusMadrid, ' 6. — L'Oficina parlaa la veritat. Les gestiona qua
mentäria socialista ha fet pú- atanai
se rallan encarregat no van
blica la nota següent:
els republi'Algunos periódicos de dere- encaminades a unir
eans
d'esquerra solament. Es
cha, siguiendo su campaña contra los militantes socialistas, tracta de cercar un programa
han afirmado que los diputados d'acció comuna entre tots ele
a Cortes señores Negrin i De los partits republicans. Aquesta
Ríos ban sido objeto de mani- ultra es la realitat.
festacianes de protesta durante —Heu començat ja les vossu estancia en Oviedo con mo- tres gestions?
—Avui — ens contestä — trae
tivo del accidente sufrido por don
Teorlomiro Menéndez. No sólo no entrevistat anib el senyor Mies verdad to afirmado por dichos guel Matara j Ciril del Rio, cape
periódicos, sino que los señores dais partits republica conservaNegrIn i De los -Ríos han sido dor i republicà progressista.
— Quina impressiö n'heu tret
tratados con el mayor afecto por
todas las personas con quienes d'aqueixes entrevistes?
—No puc dir res d'això per
en Oviedo han hablado, y especialmente, como es natural. por un elemental deure de disereciel
parte de 'las familias de los de- de cortesia. Ens boli de reunie
tenidos, sin que en la Patadón encara els representants dele
hayn neurridO incidente alguno." partits, i en aqueisa reunid donare comple del resultat dels
mena treballs i gestions. Fins
EL PROBLEMA POLICIAC eleshores sembla correcta
prudent dir res.
DEL MUNICIPI DE BILBAO ni—Continuareu
les vostres ges¿ Bilbao, 5. — Es Mina com a lions?
¡Agur que. amb vistes a la con—Naturalment. Penso posardinterpretacions.
téeciói dels propers pressupoalos, me en contacte amb altres propelusa
en
una
novia
l'Ajuntaincnt
EL QUE DIU EL SR. MARTINEZ refOrina de la guardia muniet- horns republieans.
entrevistareu amb el seDE VELASCO
pm, ressuseitant l'antiga policía.
uit.
de
guàrdies
de
el
t'os
anib
Madrid, 5.— Després de !limada la
11Y—
w JAo zpaefinasO fer una gestió Pral)
seva nota, el senyor Martinez de Ve- el qual hisuria d'esser substi- del Consell Nacional del partit
de
"serenos"
altre
per
un
tuit
las co ha dit als periodistes;
d'Esquerra Republicana, per a
—En abandonar el Govern, he d'ex- del romera, suprimint ti sea ved tractar d'aconseguir els meus
melocieletes
i
bien
guardies
de
seu
al
reconeixement
meu
prestar el
e si l'illustre expresident i a tots els altres companys, cieletesamiaj tia diüttit cap re- propòsits. Pe r
amb els quals he conviscut durant la aullar prärld;, 1 c. riant, en canvi. president del Consell ve a Maa
nieva breu estada al Govern, en un Una tteecia • ritniitalla. que s'en- drid, m'entrevistar é amb el!, Inambient de cordialitat , de confianca, earregarltr de controlar la circo- dependentment de la grpiti0 qu.
Id .
psì.iioq,A e.
que dificilment podré oblidar, com
hriaggeiixtet prop del partit que
etV3tebtle
'
•
r 1 T• W7 t
al f : • 7 1011
—eran tindigi Upe la reutt4
que heu alludit abans?
—Encara he de realitzar doler«
4 G1
LENOR
minados gestions abans que
CURA GARANTIDA ' EN ijaTZE- DIES
reunió se celebri. Pea-b,

II

aqueixa

CLINIQUE PAR IIIIIENNE

tiniie • pea • litelaltles 46 Is den.. • R.

Antele Se; tiK e 'P.e%

ii en

segurarnent, es portarla a terma
un dels dies de la setmana en«
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DI:pa:11nm del ndidstre Manda relstins a l'ale- 11 plet del %Imite
buco.
guió del dearet abre altea!
Madrid, 5. — El ministre de Fina>
ces ha dictat les segitents regles relatives a raplicacie del decret sobre ralgbpi:
Primera. — En complirnent del que
casposa el decret data 27 de desembre
peone 11 Companyia arrendateria del
monopoli de pctrolis adquirirà mensualment deis fabricante d'alcohol de melassa l quantitat de 15.833 hect/Mitres
d'alcohol deshidratar, a la graduació minima de 99.5 graus centessimals, i deis
restificadors cralcohce de residus venia,
La de 2.300 el iguala condiciona
Els anys successiu s les expressades
quantitats seran de tc.106 i 1.766 beca.»
litres mensuals. respectivament
Segona. — Els fabricante d'alcohol a
que es reiereix la regla anterior podraa demorar el niurament al Monopoli de Petrolis dels alcohols deshidratats
de que es tracta. -fina al mes de maig
proper, ¡are en aquest cas, la quantitat
d'aquel' haurà d'adquirir en cada un
dels rnesos de maig a desembre será
de 23.75o brete/Nuez d'alcohol de nielasses, i de 3.75 0 del de residas de la
Tercera. — EI lliurament a la Companyia Arrendatäria deis alcohols a que
es refereix la regla anterior es portare a cap per leessociació de Fabricante
d'Alcohol de Melasses. per a aqueets. i
per la Federació de DestiHadors d'Alcohol de residus viriles per als diquesti classe, distribuint-los en la forma que
assenyala la regla cinquena per als destinats a usos de boca.
Quarta. — La Campsa es fará cirrec deis alcohols adquirits dintre el mes
següent al qual correspongui el cupus,
pelee el fabricant vindrä obligat a conservar-los en dipòsit, en la forma i amb
les garanties necessäries, perquè talcohol no es perjudici ni en qualitat ni en
quantitat, fine i tut que el Monopoli
disposi de sanes adequats. No venint
obligat a suportar pel seu compte minves superiors a la per leo trimestral.
En tots els casos els riscos que pugin córrer l'alcohol adquirit seran de
compte del fabricant dipositari, mentre
duri el dipòsit.
Abans de primer de juliol proper la
CAMPSA haurä d- tenir muntats, i en
dispovició d'eme utilitzats, els tancs
o dipòsits neressaris per a rebre cada
Me5 els alcohols deshidratats a :Me ve
obligada.
En igual data ja haurà d'estar posat
a la venda el carburant nacional amb
meseta d'alcohol.
El pagament de l'alcohol s'efectuare
dintre eis trenta dies següents a la data de l'adquisició, qualtevol que sigui la
que es retiri de la fábricaL'alcohol será lliurat amb els envases del ;tenedor. amb la ineludible obligaci6 per part del Monopoli, de la seva devolució a la fábrica de procedencia, en el termini de trenta dies, havent
de satisfer al fabricant, en :tares caeos,
tina indemnització de teso pessetes Per
bide, i de veo pessetes per vagó-bóta,
per cada dia que, a partir del termini,
es demori la devolució.
Cinquena: En cadascun dels meses de
Eany actual, i en compliment d'elle que
dispesa l'article 4 del decret del qual es
ti-acta, els fabricants de l'alcohol de
melasses podran posar en circulad&
amb destinació a usos de boca, la quintitat de (moco hectolitres d'alcohol d'aguesta classe, distribuint aquesta xifra
entre ella proporcionalment, al promedi
de la producció de cadascun, en el trienni de 1932 a 1934, prhia cleducci6 de
les quantitats destinades a la deanaturalitzaci6.
Les fabriques marea, i les que no haguessin produït en el dit trienni, hauran
de declarar, per a aquests efectes, la que
esperen obtenir l'any 1935, i si hi hagues error, es cempensarä aqueas amb
els cupus dels mesas posteriors a retaboraci6.
Si en arribar el mes de novembre
haguessin sortit els domo hectolitre,
que fin el duret no podran aquella
fabricante donar sortida a cap quantitat
per a usos de boca, fins al mes de
gener següent.
La Direcció General de [atienes fiesta
la quantitat corresponent a cada fabricant. d'acord amb les dades de les respectives intervencions. no poden ultrapasear la xifra assenyalada sense incórrer en responsabilitat.
6.—Els fabricants d'alcohol de teclea• e, en posar en circulació les quantitats deetinades a ús de boca, dintre sempre del cupos que els sigui assignat. faran constar, en la corresponent guia de
circulació, que l'alcohol va destinas als
dits usos.
Tots els magatzemistes que rebin alcohol d'aquesta classe per a estar emprat en la fabricació de begudes, hauran de dur-ne im compte especial de
:arree i dada, en el qual únicament assentaran els que per a aquest es rebin t
exPenguin, consignant també en els correspcnents "vendía" l'esmentada destinaci
ó.
7.—De qualeevel Investigad/5 que els
venedors nomenats pel Ministeri d'Agricultura creguessin convenient de
practicar en les fäbriques d'alcohol per
tal de comprear el cornpliment de les
ai • poeicions la Inspecció de les quede
els ceerespangui, cern tiei miteix de
tetes aquelles dennneies que els iotein
areeentades en relaeió arnb elles, el& dita
f uncionaris llaman de donar compte ala
inspectora i interventora de les filstiquo. i podran acempanyar- !0s en lee
zomprovatione ose calases practicar en
les del sea catite.
UNA NOTA DE L'ASSOCIACIO
NACIONAL DE VINICULTORS
L'Associaci6 Nacional de Vialtultors ha fee pdblice la segtient note:
« Reconoce la Asociación Nacional
de Vinicultores el buen deseo del Gobierno, en procurar soluciones a la
anguetiesa &elucida que atreviste la

vitivinicultura, agudizada cada dia Y
con perspectivas poco gratas para
quienes en ella acumularon su capital, su esfuerzo y sus actividades. Pero un error en el planteamiento del
problema determina nuevamente fórmulas transitorias, que llevan en sí
mismas su ineficacia. E/ problema de
la v itivinicultura es, a juicio de esta
entidad, un derivado del problema general económico de Esparia, y sin
resolver este en sus aspectos interior
y exterior, cou una orientación uniforme y sostenida, no es posible que
la riqueza vence nacional reconstruya,
cuando menos, su normalidad.
Aceptado el hecho ne una politica
de provisioualidades, que tienda a remediar el momento, los decretos de
agricultura y de Hacienda pretenden
constituir un seguro de tranquilidad
para la producción vitícola, y un posible beneficio para la industria alroholera, singularmente, la derivada
de la azucarera. En cambio, plantean
problemas de inquietud para la vinicultura y el comercio, en todas sus
manifestaciones, por la tasa que se
fija a las primeras materias, y lo que
es más grave, por los electos retroactivos que señala la revisión de las
operaciones mercantiles efectuadas
desde el primero de noviembre, entregando a los Jurados Mixtos este
intervencionismo en la función comercial efectuada en el amparo de
una legalidad incuestionable.
No importa a esta As3.ciación el
beneficio, más o menos inmediato,
de la medida. Lo que lamenta, es que
éste se busque coartando o anulando
la libertad comercial, toda v ez que
las operaciones que se concierten hoy,
pueden caer en la esfera de otras revisiones que acuerden los gobiernos
sucesivos. Y aunque esta Asociación
no se opone a la corrección de las
anomalias usuarias que se han presenciado en la adquisición de primeras materias, castigando lo que iasoltare punible dentro de las normas
jurídicas establecidas, le interesa patentizar su oposición a estas orientadones perturbadoras de la economia."

EL CONFLICTE MINER
DE RIOTINTO
Madrid, s. — El diputas senyor Con:Otee Suárez ha visitar el director general de Treball a l'efecte de parlar-li
d'un problema social plantejat a la
conca minera de Riotinto.
Segons ha explicat el senyor González, l'empresa pretén deixar emantt
mis de sis-cents obrera i ha anuaciat
que n'acomiadarà fins a un total de
1.3oo. Per dos cops una Comissió de
minaires han visitas el g oseenaaor d
-rildeHuva,cosqgirelt
el conflicte. En abril de l'any passat
l'Empresa signe amb el Sindicat miner
dt la provincia un pacte, en el qual s'establia que els obrero renunciarien a una
bonificació de quatre pessetes setmanals que gaudien, i l'Empresa es cuesprometia, a canvi, a no realitzar neo
comisen.
El senyor González Suite: ha dema.nat al director general de Treball
que se n'ocupi, i que s'obligui la Companyia minera de Riotinto a respectar
el contracte amb els obrera suspenent
els comiats i readmetent els que ha deixat cessants, fina que, reunits representanta de l'Empresa i obrero, estudim la
qüestió.

CAPITOL
D'ATRACAMENTS
ROBEN r.600 PESSETES A UN
COMERCIANT
Saragossa, 5. — Anit, al cerner de
la Concepcin. del barri de les Deliciea,
quan es dirigía a casa sera el comerciant de Saragossa eenyor arles Obradore, de 26 anys, li sortiren al pes dos
individua armats de P isfoles, que al cril
de "Mans enlaire!" Ii prengueren la
cartera, que contenía 1.600 pessetes. Els
pistolera es feren escapo/e.
S'EMPORTEN 6. 000 PESSETES
D'UNA FABRICA DE NOBLES
Legrofío, s. — Tras subjectes es presentaren a la täbrica de motees del cenyor Loano. Pujaren a les oficines, i
un cap allí encanonaren amb pistoles
el soci de ramo, Gregori Martinez, i
un dicta que es trobava a les oficines.
També lii havien els diners preperats
per al pegament del setmanal als obrera
que treballen a la fábrica. Els atracador t agafaren la funda d'dne maquina
crescriure hi 11,0111Ten 3.000 pessetes en
argent que hi M'a& a la cabes i 3. 000
en ballets. Amordaearen i Iligaren el
senyor Martínez ¡ el client que hi hayia

Els que aneu a Paria
NO OBLIDEU
que

trobareu

Recurs de causada interposat contra una sentencia
absolutòria de l'Audiència
de Burgos
-t i:

madricl: y. — Aquest matt s'ha a/1st
davant la Sala segona del Tribunal
"Suprem el recites de cameló lotee.
posat contra la sentencia de l'Audiencia de Burgos que absolgue diversos proceasate de Vise/tia pel delacte de desobediencia amb motiu del
problema deis Municipio bizcos.
La Sala ha estat presidida pel senyor Manuel Pérez Rodriguez 1 hi
han assistit els niagistrats senyors
Roble, Conesa, Polo i Crespo.
El fiscal senyor Alonso Palma ha
soNicitat que fos adnies el recurs de
cassació referent a la sentencia de
l'Audiencia de Burgos.
El defensor senyor ¡rujo ha solhe/tal que havia d'é5aer desestimat el
recurs, dit que lacte no tenia per
objecte resoldre cap qüestió politica,
silo; solament els fets dels autes.
Es refereix al règim tradicional del
país base i afegeix que apeste; dudes històriques sön un antecedent per
a demostrar que es considerä neceesiria la renovació de les corporacions
publiques d'aquella regio.
A continuació dóna lectura a uns
acords governamentals referenta a la
prohibició de que loases desigttats
regidors, qüestió que és la generatriu
del plet d'aquells Ajuntaments.
Aiirnia que el governador dirigi un
ofici a l'alcalde eom tusa ordre prohibitiva de que fos exclosa en l'or¿re del dia de la sessió municipal la
qüestió de l'elecció de regidors, i que
per aquesta causa l'alcalde presente
la danissió.
El senyor Bujeda informa a continuació . Comuna agraint a la Sala
que hagi fet el possible per a . permetre la seva presencia a la vista.
Diu que, au seu entendre, el gos-er
-nade,tr l'ophibva
a l'alcalde que en la sessió municipal es
m'eta:a de la miestie relativa a les
eleccions, no s'enmarara en la hei d'Ordre públic. Ressalta que el ¡Ayunador
no prohibí la celebració de la sessió,
sinó que solament prohibí que es dis
cutis l'article 13 de rordre del dia, en
el qual figurava l'elecció de regidora,
emparant-se en un decret. Considera que
fou una ordre directa del governador
a l'alcalde.
Diu a continuació que na compren
com la dimissió de la Corporacio ida
considerada cont un abandouament de
funciona, Considera que no eacisteix delicte de desobediencia, puja que Jiu que
els regidora retiraren les dimissions presentades davant la comminació del governador. Cal tent en combate — efegeix — que l'ordre prohibitiva del governador que en la sessió municipal
es tractés la qüestió reierent a tes elecions no tenia yirtualitat en la próximo
sessió, ja que en la dita ordre es feia
constar que es referia a la primera.
Repeteix que en els regidora no la
bague en cap manera voluntat de desobeir, ni edhuc el coneixement directe
de l'ordre transmesa pel governador,
ja que aquella es dirigia a l'alcalde.
Acaba el seu informe soHicitant que
es confirmi la sentencia, i no s'admeti
el recurs vetes pel fiscal.
Com es recordarà, la sentencia en
aquesta causa fou absolutòria.
Acte seguit s'ea aixecat la sestea La
sentencia trigarà alguna dies a fer-se
pública.

Darrera hora
DE BARCELONA

LA PUBLICITAT
a tata ala quioscos dale'

t

grano Ileulevan e, do le
Place de la %publique a
la Madoleine
A Ña Plebe do le Rotule
A te Piase de Ilsint-lillehei
(mata& Metropolit!)
Al Soulevard Salt4.1111011e,
Al Moulovard Itibaetopol
a tela els grana (Minados.
de Paria

LIS COPAARQUIS CATALANES
Maigrat els diversos anuncis
— A Mitres ha estat detingut Joan
Perramon Guis, de quaranta-vuit anys, d'obertura i d'inauguració sembla que
Nou pavelló a l'Hospital :-: La Junta natural i veí de Eoca corha, n'aseste' hom no arriba a trobar la manera de
muntar la botiga de la CEDA a la
Abres del mas Vives, per negar-se a pagar
de Contrectael6 de Blat
cinc-centes pessetes que deu a la pro- nostra ciutat. Ens permetem suggerir

LLEIDA

ilOna

Lleida. 5. — Ha estat detingut un individu anomenat Antoni Villaescuse
elonterde. natural de Cuenca, acuasi
d'haver atropellas una nula al noble ;le
Mallo!.
Aquest metí el cornissan accidem
tal de la Generalitat ha estat a retos
pital Provincial visitant les obres de
construcció d'un nou pavelló destinat J
militara tue es duen a terme amb geen
activitat.
— S'ha reunir aque s t mati a la C:
misteria de la Generalitat la Junta Pro
senda' Superior de Contractacie de Bise
per tal de tractar dels assomptes que ti
van ésser enenmanats per decret del 2
de noventbre diarrea
— reune. al mate al local sie la alcietat La Violeta. se celebrará un tea
tival a honor dels infanta dels estahi•
menta benèfics. prendrà part l'Ot
tez, Lleirlatä.
— El din o del eorrent es remire !a
Junta Provincial de Reforma Agrària.
per tal d'estudiar la manera com sha*
ran de construir les Juntes locals per a
la formació del cens ile camperols.
— Dintre de poc seran poeades a subhasta lea obres d'un nou Grup Escolar
a Camarassa, subvencinnedes per la Ge•
neralitat. per acord de fa alguna muta.
— Una coinissió de Torres de Segre
ha estat a la Comissaria de la Generelitat per tal dinter,, sar d'aquest go
la re‘oluri.i diver se s afers d'in--vern
teres per a aquella poblado.
— La Prefectura d'Obres Palique/
ha recepcionat diverses obres realitzades a carreteres d'aquestes comarques.

TARRAGONA
L'organització
Meaurea sanitaries
Altres noves
del turisme
Tarragona, 5. — El dilluns que se
es reunirá la Junta local de bitititat, davant la qual l'inspector municipal de
Sanitat donara compte de les mesures
presea a fi d'evitar el contagi de l'epidemia tifoidea al vet poble de Morell.
A conseqüencia de les mesures preses per l'inspector comarcal de Sanitat pot considerar-se totalment desapartgut ei tocas epideinic en aquella població, a conseqüincia del qual de dinou
atacats nhan mort BU:e.
Demä, l'inspector comarcal de Sanitat, senyor Fortuny, donarì una conferencia a Moren sobre la profilaxi de la
febre tifoidea; hi assistirà el comissari
de la Generalitat, senyor Vila.
— Aquest metí ha viaitat el eornissari de la Generalas: el gestor senyur
Ramos, el president Gel Patronat sie
Turisme i una representació del Sind,cat d'Iniciatives; ha estat nomenada una
conaisie encarregada de reorganitzar
els serveis turistics d'aquesta capital.
— A la Connasari de la Generaittat
de Tarragona será oberta una oficna
que illt1Ci011ità els dimana, dijous
dissabtes, per tal de reconeixer les condiciona fisiques i pticolecniques per a
l'obtenció de permisos de conducció de
vehielee mecenics de primera clase.
Els aspirants viraban obligats a COMplimentar els requisas de l'apartat teté,
article 274, del Codi de Circulació.
— Han arribas a Tarragona els primer' fascicles editats per les compaasees ingleses de navegació que inclouen
el port de Tarragona en els creuers
turístics que <>remeten per a aquesta
primavera.
Tortosa. 3. — L'Ajuntament ¡asaltenSa ale seus creditors Per treballs efec mata i materials subminietrata per als
seus acuda durant l'any passat, 'lud
han de presentar les factures dintre
breu termini i intervenci6, per tal que
puguin constar al; pressupostos com a

DETINGUT QUE LI HA ESTAT
deute.
OCUPADA UNA PISTOLA
— Es comentas per la premsa l'estat
Al carrer de Salmerón fou detingut d'ahandonament en que es troben cla
un individu al qual li va ésser ocu- carrera de la nostra eiutat respecte a
pada una pistola que portara a sobre. la neteja pública.
Segons manifeste el detingut, duia la
— Durant l'any finit, han nascnt a
pistola perque havia estas amenaçat In noatra ciutat 771 infants; han ocorper UII3 individus.
negus 306 defuncions, i ‚'han celebro
274 matrimonia.
— Amb rnotiu d'ésser la revetlla
UN NOU ATRACAMENT
Reis, ea carrera estan Mamita de ciuA pi-in/eres hores de la n'atinada tadans, els quals cerquen l'atracció que
d'avui, d'un taxi que s'havia atufas °lerdeen el; aparadors de les botigues.
davant el colmado que el senyor Me- També una gran !remede espera el rejor ti al número 24 del carrer de partiment de joguines, que tindre 'Iot,
Craywinckel, han descendit tres in- corn de Costunl, als Magatzems "L'Edividua els quals han engegat diver- bre".
loa treta de pistola. El carrer ha
— L'obre!. Franceac Cavaller ¡ Roca,
quedas desert.
vel del Jesús, de 6o anys d'edite rnenIminediatament els dits Individus tre treballava en una finca del ternes
‚han dirigit a l'interior de restabli- de Tortosa, partida de Sant 1.1ätzer,
ment i i ban ineautat de 3,300 pesse- caigué d'una escala 1 es produl lesinet
tes que hi havia al alabe Acte con- a la columna vertebral, de pronòstic
tinu han tornat a pujar al taxi, i haa reservat.
desaparegut sense ¿asen moleetats per
ningú.
GIRONA
Cotos a conseqüencla del thoteig
quedat trencada la vitrina de l'estaEncara tallen arbre.! :-; Detenció
blitnent.
d'un e-t ''ador
Rebate{ de gallinas
Horn sospita que equests individua
són els mateixos que a lea vuit del Maeover detInent per manca de pagaMent
Altres novela
vespre atracaren una fabrica de

,

utillIzant el taxi, del robatori del
qua' donem compte en un altre llot
de la present alejó.
No eh, practicat cap detenci6 relacionada amb aquests tete.
Cofa,

Totes lee notes pregades
han d'étaer trametes en
estala 1 &Ana de les non
del vespre, a la Redacció:
Corta Catalanee. 589. 1.1'
Les d'e Ar e -

o

ptumenge, 6 de gener de 1132

PusLIC1TAT,

Girona, 5, — Ha wat denunciada
a l'enginyer cap del Servei Forestal

la propieterie dele fu g aos "Catin6" i
"Espigol", del terne municipal de Canet d'Adri, mayor& Francesc Palol,
edit a de Giren., per tale abusiva de
eent einquanta rostro.
— La ettirdia civil de Saut Llorenç de la Muga ha «fisgue a Darnius Lluis Atansi Boltigues, de vintsnye. natural tte Sant Felin de
Cubrols, per hacer ,. estafe di
quentltate a l'Ole de Ti n'adra Del pro• edint a a . data• treballe de aitarni-lo
ar Il .. "t ' e ne e
PP.

pietäria de l'esmentada finca en concapte d'arrendament de l'any passet.
— Un vel de Sant Joan les Fonts
denunciä a la G. C. que Ii foren robadea d'un estable de casa seva cinc
gallines.
i.a guárdia civil es mobilitzi i trobà a les ~rodee del riu plomes d'au
gute se suposen de les unientades gaHines, trossos de pa i altres objectes.
que dernostren que lea pobres gallines
serviren per a celebrar un banque t als
Iladregots.
— Aquesta nit lo Peitya Estel
celebrará un extraordinari ball de Reis
a leeteneu Social Democràtic.
— Denle, diumenge, a les dorso
da mate el Fontent de la Sardana
celebrarä una audició de sardanes a
la rambla de la Llibertat, a arree dc
la cobla "La Prineipal de Banyoles"
— Dense, diumenge, comenea
mona volta del Campionat amateur
de les comarques de Girona.
Els partits i Arbitres assenyalats són
:as següents:
Catale-La Bisbel. Arbitre, López,
Costa Brava-Joventut d'Ara. Lavilla.
Figueres B-Banyoles. Bota.
Bescane-Angles. Caeä.
La classificació dels equipa ee la
segiient:
Banyoles
Catalä
Angles
Costa Brava
iri ona B
Salt

„ t:
1 2, 2
5 .1
7 13
9 81
3
13
o 6 o 3 25 24 ti
9 4 2 3 21 1 7 /0
so 5 o 3 25 /3 10
9 3 3 25! 9
99 32 3,1, it 53 ;

a qui interesai, que ara ha quedat
cessant un afamas directiu radical,
acreditar prepuguador del cameleoMune,

REUS
El director de l'Institut
Mune:tipa!
Futbol
Accident
mortal :-: Altres noves
Entre airees aasumptes, l'alcalde ges
aprovat la designació jeta pel
cos medie municipal del doctor Angel
eleicader Rigau. per a director de l'Inetitut Policlirec Municipal, aixil corn antoritzar a la Direcció de l'esmentat Instela r et a disposar que ets malalts
benestains que sulliciten l'hi eres en departaments di s tiuigits abonin nna qu antitat com a honoraria deis jet veis iaeultatius que els li eruten.
— Avui, diurnenge, corresponent a
la tercera jornada del i rorneig final
dels Clubs no classificats, de la primera categoria B, visitarà restedi reuietIC el potent onze del Poble leou F.C.
Donada la importäticia que el dit partit ti per al Reus, i aixi com tambe per
a poder admirar una altea vegada el
nagnific equip del Poble Nou, is de
preveure que els aficionats locals es
tiaelladaran a l'estadi per tal d'animar els nostres ¡tiradora que tau t brillant resultas feren el diumenge masas
cainp del Santbole.
— Al die primer d'any va prendre
posses,, ió del cärree d'administrador
dels establiments nueicipals d'Assistencia Social, el senyor Jaume Fargues
Bruget, arree que guanyà per oposidio. Desitgem al senyoe Fargues una
encertada tasca en el arrea que Ii ha
estat confiat.
— Ha quedar definitivament redactat el cartell del "II Camus Literari Humuristic", que organitza "La
Palma". Hi ha establerta 22 prernis,pel
qual motiu es de preveure que aquest
11 Certamen tindrä un falagner acolliment.
— A la fábrica d'extraccie d'olis de
remita que la ra6 social Francesc Vallterdti S. en C. posseeix a Asee, va produir-se un fetal accident, que va costar la vida a l'obrer Josep Munter i
Altadill. Segons referències, l'esmentada casa tenia assegurat el personal a
La Societat Mútua local "Reddis".
sor

caserna de la guardia Ovil. i proposZ
q ue se sotmetés a l'aprovació del Pie
de la Corporació Municipal la dotenació d'una Comitsió mixta de corleeItera i veins, per tal d'incrementar la
subscripció pública ja iniciada. S'acordá, aixi mateix, encomanar a l'irgue
tecle municipal la confecció del projecte i pressupost de l'obra i convocar
concurs per a l'adquisició del terreny
an s'emplaeare la nora caserna.
— La Unió Excursionista de Catilunya: Olot, continuant la tasca empresa, acaba de marcar el cana de
"l'out Pobra". Seguidament assenyalare el ami de la M tilltaa 3 a de bant-:
Maria de Zlnestres.
— La Junta Administrativa de l'Hospital de Sant Jaume, davant el resul
tat migradissim que s'obte de la recapta mensual, ha acordat suraimir-la
anar a la creació de 30Cie protectora.
— Amb rnotiu de la celebració de.
Concurs de Pessebres, han estas mole
els forasters que han visitat Ja nostra ciutat.
— Ultra els detinguts a la l'ebria
"L'Aurora'', de Girona, que cementesem la sumara pastada, continuen encara a la presa de la mateixa ciutat
diputat al Parlament Catali senyor Antoni Dot i Arxe i len-caporal del So.
meten senyor Joan Iglésies.

ST. FELIU DE GUIXOLS
Noticiad
A e dizie de l'interessat, ha estat juguärdia urbe Ilaurici
bilas
Era el mes antic dels guärdies muna
apals, Amb aquesta són dues les vacants a la guärdia urbana.
— El Banc Comercial de Barcelona
ha estat autoritzat pel Municipi per a
installar la calefacció central a la sucursal de la nostra ciutat.
— Ha estat signada l'escriptura de
compra deis terreays de l'Horta d'as
Barnic, on st:. , ete ,aeat el non grup
escolar, Es «Esposará d'una deu mil
metres quadrats, dels quals seran destina"; uns dos mil per a edificar-hl, i
els altres vuit mil es convertiran en jet.dins i campa de joc i cresbarjo. El pule
de compra es de 24.000 pessetes, que
l'Ajuntament pagará en cinc anys.
Avena será rúnica despesa que haurä de fer l'Ajuntament, /Juque el den
':en cent del coas total de l'obra amb
• ué havia de contribuir la Corporació
Municipal será tambi pagat per rEstat. El cost total es calcula que será
d'unes set-rentes mil pessetes.
— El rninisteri d'Obres Públiques
ha aprovat el projecte reformar de ceben per al mol! comercial del port gui•
eolenc.
— Ha estat prorrogat fins a! dia
20 del mes actual el despees de les cedales del paseas exercici. Cal dernanar-les al senyor recaptador d'aquest
impost, a la Biaba].

Bescanó
Figueres B
La 13ishal
0 t 2 6 6 21 1
Bonmati
lo o 2 7 12 20 1
E,, la renco aciO it11121 de !e
Junta Directiva del CcIlegi d'Agcntb
i Comissionistes de Duanes ha estat
elegit president el senyor Joaquirn
Piera, gerent de l'Agencia Aguilar i
Pitee, de Portbou.
—
l'Ateneu Cultural de Caeä
de la Selva donä una conferencia, sota
el tema "elecani s me de la reproducdie en l'espècie humeas e el senyer
Marian Pasqual.
— Mentre es dirigien a Torroella
de afontgri el capita de carrabiners
senyor Mufioz i el seu mecinic, a pocs
quilòmetres de Bellcaire tingueren la
SALLENT
desgrecia que sein trenques reix que
subjecta el sidecar a la moto. Els ocuFutbol
Fira
Nova Junta
pante caigueren i ea causaren greus
ferides.
Avuit tindrá efecte, al camp de la
Foren tratilladats a Torroella. El Costeta, el partit final del Campionat
carate sofreix una ferida a la canta, de futbol comarcal. El nostre Centre
d'Esports s'acararà amb el Súria.
i cl mecänie, al cos i cap.
— El dia de Cap-d'Any celebre la
erra lira el vel poble ¿'Artes amb una
IGUALADA
gran animació, i hi acudiren molts cenSANT FELIU
Destituci6 de la Comissid gestora e: tenars de veins dels pohles circumdans.
— El Sindicat Agrícola "La Unió"
DE LLOBREGAT
Necrològiques Nou cinema e Reoha renovat la Junta; ha quedar consMona :: El segell Pro-Intincia :: Intituida aixi: Preaident, Salvador Tra- Reunions amuela de lea societata :-: La
Politiquea e; Novas distarles pee; vice-president, Josep Cornet; secendi
rifa duna cava
Altres aoves
Igualada, 4,— Sense temps de tas- cretari, Melcior Arderiu; vice-secretari,
Durant aquest mes i el vinent gairee
Josep
Cornet;
secretare
Melcior
Arde27,
a
les
tar l'any nou, el passat dia
be' totes les societats celebraren les reVtat1 de la vetlla, va ésser destituida riu e vice-secretari, Joan Quintana; trela jovençana Comissió gestora. Mató, sorer, Jaume Junyent: comptadors: unions generals ordinàries que prevenen
llurs re spectius Reglamenta Des dad
per tal de complimentar una ordre su- Eduard Sabartes i Valenti Piques. Voperior del 12 d'octubre. La Gestora cals: Agusti Altarriba, Josep Vendrell ens permetem de fer una proposiciú:
prendre reco rd de redactar els Estatuts
va ésser nomenada el dia 12 d'oc- i Sebastià Torrades.
i Reglamenta en ratalá, en aquelles entubre, o sigui, quan ja tela quatre
reata que encara no Fbi temen.
dies que s'havia dictar rordre que
OLOT
— L'Ajuntament ha rifat, eta combijustentent ara ha estat recordada. Actualment, el senyor Verentund Ber- La caserna de la guàrdia civil :: Ex- nad/e amth la loteria de Madrid del
trand, radical — no cal Pes d ir - ho — cursionisme :: L'Hospital rt Vittitee cha 1 de gener, tina casa construida pela
obrera en atur forges del cena muniactua de gestor únic . Darrerament ha
En la darrera SeS.Sth celebrada pel cipal. El número premie, que fou tertornat a declarar que es preocupa
Cansen de Govern Municipal. l'alcalde, nat de Gavä, no su avenut, i per tant,
mol/ dels obrero en atur foreós.
senyor Col), donä comete de les ges- la ca sa ha quedat per a l'Ajuntatneee
A quests , d e ci ar , encara que veuen que tiona realitzades, jumarnent amb altres
— No Es gens dificil trabar "catalano es ta res, ii estan molt a g raits per
senyors conaellers i alguns velos de nistet de tota la sida". que encara no
les leves paraules de consol.
la chitar, respecte a la construcció de la estan subscrita a cap diari carate.
— Ha mort a Mataró el senyor
Artur Pares, farmacèutic que va isser, fina fa poc, de la nostra ciutat
(e. p. e.)
També, dies entera, morí en una
cllnica de Barcelona, el pare (lel
tre amic Jacint elorist, a qui adrecem el noetre sincer concia
— A la Colònia Vinyals, s'estan
reataran obres per tal denstallar-le
una sala de cinema a l'edifici que,
fins ara, servia demplaeament del
alueeu d'antiguitats. Hi ha el e reP a
-sildefranugcómoltvi.
Diumenge passat, a la n'atinada,
es va calar ¡oc en un die/5dt d'escorça de la iiibrieä de tetxits de Juan
Godó. Advertit a temps pel vigilant
de nit, el va poder ésser sufocat lit:amena
Usant la
—
reunit el Comise Local del
Segell Pro-Infancia i ha recollit una
serie d'iaiciativeä encaminades a propugnar la venda del Segele Motu s'ha
hagut de plämt er, pero, de la lentitud
del Comise Central en enviar els Segells, puix que fine ahir no van arriS'afaitarà ràpidament, agradabar a la nostra ciutat.
blement, perfectament.
— Ahir, a l'Ateneu lgualadi, la
Secció d'Estudis general; celebre assemblea per tal de discutir i aprestar
No li quedará lo cara irritado,
tI seu Reglament interior. Hi assisti
no hi sentirei tremor o irritació
Ji bon nombre de socia j s'arribá a
usa acord definitiu.
després d'ofaitor-se.
- Avui, pel mateix objecte, e; reu:lid la Secei6 d'Esedrts. Hont preveu
Eliminara el soba, la brotxa, els
una reunió mes delieada, degut a una
colla d'asemalies ecorregudes en el id
potets i tots els altres objectes
de l'esmentada Seeció.
ton
exposots o cultivar microbis.
— Hom ens diu que P e r a consti
aleta que ha de presidir ra,--tuirla
,iemblia general de l'Ateneu epte ‚'ha
DEMANI-HO EN PERFUMERIES, DROGUEde celebrar el darre deattbte del mes
en cura — han estat designats els exRIES, Etc., AL PREU DE 2'50 PESSETES TUB
lirectlus senyors Tornen, president, i
terciad« i Roca, vocal&
— Tota els funcionaris municipals
-0 ... Os '. pre,eits d'un carnet d'i.,3,

faul 's Illeleolcameatt
faili ts ale pressa
faili's

Com?
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LA PUILIOITAT

ESTR A'N. GER
El plebiscit del Sarre

Alemanya m odificaria la seva
política exterior
si li és favorable
Dues monstruoses manifestacions per

a avui

L'ACOSTAMENT FRANCO-ITALIA

variarla en la politica exterior

'd'Alemanya.
La nit del 2 d'aquest mes, vigilia del plebiseit, s'encendran
grane fogueres des de les set de
la nit, als cims mds elevats d 5 lotes les muntanyes situades a les
proximitats de la frontera de,
Sarre, des de la vall del :desola
al Palatinat, per tal de saludar
sial els alemanys iiet S'arre.
Al maten temps repicaran les
Campones de totes IPS esglasies
frontereres al Sarre.
La poblad() alemanya d'aqtseixes lacolitats es reunir a a la dita hora i entonara els hinmes nacionals del Reich. —Fahra.
Les dues manIfestacIons
d'avul
Sarrebruck, 5. — Aquest mal(
la Comissió de Govern ha celebrat una reunió, en la qual s'han
acordat les darreres mesures de

policia en relació amb les manifestacions que han de celebrar-se
'edema.
La manifestació del Front Alenianv tindrä lloc als terrenys de
Wac.kenberg, situats a les proximitats del camp d'aviació.
Es creu que la policia separarä
ele manifestante tan aviat com
arribin a l'eslacidt de Sarrebruck.
Els partidaris del Front Aleenano seran conduele fine a la
sortida Oest. i els del Front Corrú fins a la sortida Est. Fabra.
A favor

del statu quo

Sarrebruck, 5. — Els cape del

Front Comú han exposat davant
ele representants de la premisa
estrangera, els esforços que l'esmentada comissid realitza a favor del statu quo.
El senyor Braun feu ressaltar
la posició de desavantatge en que
es troba el Front Canni en el terreny de la propaganda, davant
als grane mit jans de qué disposa
el Front .Alemany, que esta enetingut pel senyor Goebbels , —
Fa bra.
No han ocorregut Incidents
Sarrebruck. 5. — Es desojenteixen, de font autoritzada, els
incidents que es deien que havien
esdevingut a Suzbach, segons informació (me publica el diari
'Albeiter Zeitung'', en la seva
edic.i6 (raques( mati. — Fabra.

Laval rep les insígnies de la Gran Creu de l'Orde de Sant Maurici
i Sant Llàtzer, i Mussolini les de la Gran Creu de la Legió d'Honor

Durant tot el dia els perits france,os
i italiana. diplomàtics i jurisconsults han
trehallat per ultimar el text dels con.
senis cii mcaecte. Denla seguirme els
treballs. Es pot donar per cert Vean de
l'empresa.
La prolongada conversa que ha permes
aquest mati eis senyors Lava) i Mussolini orfrontar la identitat le aurs
punta de vista sobre la niajor part dele
problernes de la política europea. so
deixa lloc a dubtes.
Per la comunitat del 'ea origen po! miar. Pel seu sentit de la realitat i
adhuc per la seca edat igual. cinquantados aras tots dos. els senyors Laval i
Mussolini estaven especialment qualiiicats per a comprendre's i completarse, i alai ho expressa ben clarament els
brindis pronunciats al Palau de Venecia pels senyors Mussolini i Lmal.
El Duce ha aarinat reeottainent el
desig del set' país de contribuir a harmonitzar els interessos deis diversos
Estats de la conca danubiana, cense excloure cap potencia que es vulgui associar a aquesta obra.
Perseguim Franca i dit—
objectius comuns, alguns dels quals
ultrapassen l'esfera de les relacions
franco-italian e s, ja que tenen una significació Inés amplia: una signiiicacia
europea.
Per la seca part el senyor Laval,
defieres d'expressar a Italia la solidaritat de França. ha manifestat que
l'acord entre els dos paisos veles era
no solament necessària P er ala seus
propis interessos sinó Milla,: per a
arribar a la consolidació de la pan.
El món —ha dit—passa per moments greus, amb interessos apasalo i tots els que senten l'ideal de
la pau tenen els ulls fiaos a Roma.
Denla, en acabar les converses, se
sabrà per fi en quina mesura Franca
i Italia estan disposades a collaborar
en l'esdevenidor.
L'entrevista

Roma, 3. — El cornee Senni, cap
del protocol, i af. de Chambrun, artbaixador francas a Roma, anaren a
cercar el senyor Laval a l'hotel Excelsior.
La comitiva, composta per quatre
cotxes, alta dirigit al Palau ele Venecia, on han arribat a les den en
punt.
El senyor Laval 1 Mussolini han
sostingut una entrevista que ha durat prop de dues hores.
L'enviar espec de l'Agencia Hay as a Roma anuncia que en aquesta
entrevista sla tractat de tots els problemes diplomatico europeus, però
sols d'una manera general.
Les converses cootinuaran aquesta
tarda i demà d'una manera mas precisa. Horn espera que s'haura arribar
a un acord demá a la tarda.
No es publicará el text integre de
ProhlblcI6 de reunions púles coverses sobre l'estabilitat ten.
bliques
tral europea fins a desprès de l'ad•
Sarrebruck, 5. — S'ha -ublicat hesin dele interessats directament, inuna ordre en la qual es prohi- dependentrnent de les decisions que
beixen les reunions públiques prenguin Polónia i llongria sobre
d espres del dia tú d'aquest mes. l'acord. Solament es publicará un co— Fabra.
municat que, a grans treta, donara a
conaixer el carni que seguirme Italia
1 Erario després de l'acord. Estara
fonamentat en la comprensió muitua
AL CANADA VOLEN ADOP- dels interessos dels dos pai g os i en
els interessns collectius d'F.uropa.

TAR UN PLA "ESTIL

ROOSEVELT"
Ottawa, 5. -- En un discurs
electoral, el seinyor Ballett, primer ministre liberal, ha preconitzat contra la crisi un programa inspirat en la doctrina de
Roosevelt.
Les mesures primipals
nyalades en aquest programa són
el máximum d'hores de treball
amb un salad minim i la intervenció, coto mes a fons millor,
de l'Estat en els negocie privats,
a Ti de reglamentar-los i controlar-tos.

10.

I. T.

pLiséncia de la
La primera entrevista Laval- La
delegació nord-ameMussolini confirma l'esperanricana
ça d'una entesa

Roma, 5. — La primera jornada de
— Als cercles (mil Berlín,
las s'espera amb el major inte- l'estada oficial de Laval ha acabat amb
una
impressió favorable. ',ist ho ha dit
rés el peritade de lemas que segueixi al plebiscit del S'arre, ja Laval als periodistes del seu país, >ceque s'afirma que en aqueix mo- se que, naturalment, per ei elemental
ment s'adoptaran importante de- deure de correccia diplomätica, hagi
precisat les raons del sea optimisme,
cisions sobre politice exterior.
Es creu que en ras que el ple- que es compartit en els cercles

biscit tos favorable al retorn del
Sarre a Alemanya. es convocarla
amb caràcter extraordinari
Reichstag per a tillints de gener.
que en aqueixa sessid Cl senyol
Hitler pronunciarla un discurs
en el qual donaria a conèixer una

La reunió de

El comunIcat oficial

cop acabada l'entrevista. ha estat facilitar el segfient comunicar oficial:

"AqueA mati ha tingut lloc la primera entrevista entre el cap del Gavera i el ministre Laval.
A l'entrevista, que ha durat
aore:. han assistit l'arnbaixador
Ftanca, cornte de Chambrun, i
secretari d'Estat, Pulvio Suvich.
Durant aqutst temp Leger, secre•
tara del iniaistre francés d'Aiers EsIrangers. i Saintzuanti, sots-secretar
d'Assumptes Politice, s'han d irigit a:
Palau de Chigi, on han tractat de les
qüestions en cars de discussió."
Entre les nou i le g deu d'aquest mati
QUE PASSA A ALBANIA? els ministres d'llongria i Austria
Ateneo. 5 — Informacions de l'ambaixador de Polònia han estat, sucCorfú segueixen afirmará que la cessivament, al palau Chiggi.
san:mi() a Albania es molt con- Una versI6 oficiosa
fusa. Es nega que Baikar, prinPersones ben inforrnades asseguren
cipal cap dele revolucionaris,
hagi estat derrotat, 1 que, con- que la conversa celebrada aquest mati
entre
els senyors Laval i Mussolini ha
tr àriament. a aquestes informatiene, s'assegura que les tropes transcorregut en termes de gran cordel Govern hagin sofert greus dial:tat.
No es creu que fins a dema a la nit
Pèrdues i que els reservistes havien estat mobilitzats I enviste es pugui convertir en realitat l'acord
franco-italia, les bases del qual han escontra ele insurrecto'.
A Tirana regna gran inquie- tat minuciosament examinades en el CUTS
tud.
de les negociacions que han precedit

viatge del ministre frances, i que,
coree és sabut, afecten no solament a
qüestions exclusivament d'interes per a
Franha i Italia, sinó també a l'Estatut
de Tunes, al territori de Soniälia i, sobretot. a la independencia d'Austria.
Els acords a que es pugui arribar no
secan fets públics fins que haga, estat
rnbricats pels representants dels dos
paisos, i alai que aixi, slagi verificar
es tractará d'obtenir l'adhesia d'Austria,
Txecoslovaquia, lueoslavia, llongria,
Alemanya i Lambe de Rumania i Pote-

En acabar-se el banquet, el scnyor
Laval ha dit, entre altres coses:
Estem en cami de sellar l'acord
franco-nana per al mes gran benefici
deis dos paisos i a favor dels interessos de la pau del neón,
Havent fet néixer una gran esperança no la decepcionarem. La Pau
ha d'esser rnantinguda i consolidada.
El senyor Mussolini ha manifestat:
"Els nostres acords no poden ni
han Messer interpretats com contratas o ádhuc simplement exclusius,
respecte a altres potenc ies que de,it
nia.
-genaportlsvcbióa
Es sabut que, desates que el senyor
Laval surti de Ruma, es publicara un l'obra que nosaltres volem començar."
comunicat oficia) donant compre d'haver-se arribat a un acord fonamentat A la tomba del soldat desen una política de cornprensiG dele in- conegut
teressos respectius dels dos paisos i
El senyor Laval ha dipositat avui
tambe dels interessos collectius d'Eu- una corona de flors a la tomba del
ropa.
soldat desconegut i una altra a la
deis reís d'Italia.
L'audi è ncia amb el rel
En arribar el senyor Laval a la
El senyor Laval, en sortir de la sena plaga del Panteó, que estava ordo
nada
per un important servei d'ordre,
entrevista amb Mussolini, ha estat reha estat rebut per un grup d'oficials
bat pel re,.
Amb monte d aqucsta visita shavia al davant dels quals figurava el gecongregat davant el palau una gran gen- neral de la Casa Militar del Rea
Des d'allí s'lla traslladat al monatada. que ha aaluilat entusiasma/ele:a
inent al soldat desconegut, on ha estar
el pass del ministre irances.
En el cotxe que condura al senar rebut també per diverses delegacions
oficials.
Lavan també lt mamen el comte SonPierre Laval i el set, seguid han
ni, cap del Protocol, 1 el senyor Roza,
arribar a la plaga Venecia a les 14'io.
cap del sea Gabinet.
Han estat saludats pel vice-governaAl pati d'honor del palau li ha tribu, - dor de Roma, diputar Aveglio; el getut tumors un destacament de la
neral garibaldi Amilcare Rossi, presifeixista, amb bandera.
dent dels ex-combatents amerieans.
Immediatament sala avanzar a rebrel etc., í nombrosos oficials de la guarel mestre de Ceritanies, marqués Daic- nkió de Roma.
ta, que Iba acompan3at fins al rep!à
La corona que Laval ha dipositat
superior de l'escala, on el senyor Laval a l'altar de la patria ha simbolitzat la
ha estat rebut pel príncep Finto di Ca- fraternitat dels exércits hala i Irancis.
labria, que l'ha introduit al saló on les•
Intercanvi de condecoraperava el so/ara.
L'entrevista dcl rei amb el senyor cions
Laval ha durat maja hora, i en aquest
Roma, 5. — El senyor Laaal ha
espai de temps han anat arribant al pa- reinit les insignies de la Gran Creu
lau el senyor Mussolini, l'ambaixador de l'Orde de Sant alaurici i Sant Llode Franca i les altres personalitats que rema i ha ter lliurament de les inhavien d'assistir al baquet organitzat a, signies de la Gran Creu ile la Legió
honor del senyor
d'Honor al senyor Mussolini.
En aquest banquet el senyur Laval es
El ministre francés 1/a estat controbava assegut a la dreta de la reina, terenciant aquesta tarda amb el secae teaia a la seva esquerra el seityor nyor Suvich sobre les negociacions
Mussolini, mentre que el rei tenia a la en curs; després ha rebut la colónia
seva ¿reta la princesa Maria i a la seca francesa i seguidament el senyor Beresquerra la comtessa de Chabrun.
letti, president del Comité
En el brindis, 1 senyor Mussolini ha Fran ça.
en
el
viatge
del
senyor
Laval
saludat
"un signe concret de l'aprupament ita- Comentarle italians
lo-francés".

Reaterinant els principio generals de
la política italiana, el Duce ha dit que
"no es tracta, sumit a l'Europa central,
de renunciar les nostres amistats rospectives; es tracta d'harinonitzar a la
Vall del Danubi els interessos ¡ les
necessitats vitals de cada Estat amb les
exigències d'ordre general de la paca
ficació europea".
Tant el senyor Mussolini com el senyor Ural han dedicat sentides paraules a la memäria del senyor Barthou.

Deiprés de la clenúncia del
traetat de» Washineon

Ginebra, 5. — Cii !c n egrama
de Washington anuncia que els
delegats deis Estala Units a la
Conferncia de l'Oficina Interna cional del Treball a Ginebra, que
se celebrará el din 29 d'a,plesi
mes, seran presidits per lsador
Lubin.
Al voltant d'aquesta Conferencia cal tenir present que la Conferencia de O. I. del T. no as la
Conferencia anual de, TI eball;
el delegat nord-arnerieä Lebin no
sera, provisionalment mes que
unobservador, per tal com ele
Estala Units no eón rnembres del
Consell.
Els problemes plantejals per
releed () dels Estats Units al Ccnsell , eón examinats per experts
competents, sota forma de revisió de la Insta dele vuit principals Estals industrials.
En la primera sessió el Consell
d'achninist racial de l'O. 1. del Trehall batirá de pendre una resolu-

ció ilefiniliva sobre el particular.
L'entrada dels Estats Units al
Consell, sembla indubtable„ per,
de Inles maneres, no ea preven
encara et moment fix en que es
produirä agries,. ingrés. — Fabra,

Fracassades les converses navals preliminars de Londres, per tal de raiif
car el Trac to, de Washington, el gest
del /acá, el 31 de desembre, denunciara
es [racial del roaa. no va sorpresdre
les cancelleries Toritos, ssperava que.
de liniticament, el clan militar-imperto.
lista Al !opa toomfaria i que no tara
possible al primer ministre Okada
Pedir que (liefert denuncies "l'input
tractor".
Es ezsdent, tanteareis, que la *uneOír d'aquest 7 raetat 'lomera grela
problemes navals, militars i poliiics.
Analaterra, seguint la politica de désarmarnent unilateral, preconitrada per
Ma, Don-01d, hacia donat un alt eremPie de moderaría redt t int el tanti ta(
de seco marina en praparcians conAte rabies. El, Ilstats Uni ts, pulsee preocupar: a resoldre greus conflictes inferiara, hampas: havia portal la seva
marina al coeficient establert pels Tracias: de ld'ashington i Londres. Salan/O/? el lapa, eruieriar a est ablir de
manera salirM les seves P oSiciou a
l'Ertrem Orient, Irania portar endavant
el sen pla ne construccions i la seto luir.
ças'haria consolidar notablemcnt.
Les tres potencies, 11/10 vegada fra.
costal: els preliminars d'entesa, és sepu, que iniciaren una cursa
mamen/s. Roosevell t ., ha espéras gaje(
a anunciar que dominar° a/ Congris
ausoritaació per a conslruir algunes imitara i les proposades maniobres encolo
—que tindran un (cacto d'amplitud
impressionants — no han deirat de causar efecte al lapa.
Anglaterra també ha fet sentir la
seva opinió. Raid-ruin, sts /a festa de

i

les jaceututs unionistes, celebrada la
"Primrose League" — record al grao
!Israel) — ha dil que mai Anglaterra
no fu era ~esa, la seva esquadra sense
un acord amb Washington. Són de fiar,
pera, aquestes declaracionsl Recentment una comüsid anglesa ha arribat
de Manxiilmo i hipó, un ha trabar —
das el rapar, — Urs acolhment cordial
i un sincer desig de eallaboraci6. Per a
Anglaterra els problemes d'Extrem
Cartee lenes una importancia que
fraraSSa les pelit es intrigues estropees.
:Inglaterra, a l'Extrem Orient, ha de
defensa, els interessos d'Austral/fa i
i davant la ~hilitos japonesa Ida
Probleme s d' una gran envergadura. Perduda la Xina, senil ha de fer Anglaterral" Certaniens no voldria un hipó
dominan!, eoin a ama qhsolur, l'Estros
Orient. Pera tampoc no l'afalaga una
Xina anarquiisada pel contusione. Entre l'imPe rialisnte jamas, ingerint-se
Irr Xina. i la Política nord-americana de
refeecar el govern xinés, tria una cesta
indiferénein premeditada.
Pera Sr, Hankey visita Australia, 1
es enesleueis a Singapoor — el Gibraltar d'Es-lo: te Orient — una base naval
de gran capacita'. 1 Anglaterra no driza
de protestar que Manrukso ?Maui es.
tablir el monopoli del posan.
Fiem mencionat una punts deteosinatt
dels problecnes que ptanteja la denúncia del Tracia, de Washington. No stSrs
els útiles., ni mole menys. A Europa
[' rano, ltuìbio i Alemanya tenen tamic é
qüestions a tractor. La visita A Laval
a Roma por donar orientacions sobre el
sentí! que prendran els esdeveniments a
la afediterrania. 1 la U. R. S. S., gu21,

...••••••-•-n

Comentarla francesos

El noi Primo de Rive- ¿Sorpreses en el proa
ra afirma que no és cés de Hauptmann?

Paris, 5. — Tots els chasis s'ocupen
de la recepció dispensada a Roma al
senyor La val, i la consideren com un
suprem homenatge tributat a França.
El diari "Excelsior" diu que la rebuda fea al senyor Laval demostra
que el poble Italia sent profunda saParís, 5. — El diputat senyor
tisfaccio en veure corte s'esvaeixen els
núvols que enterbolien ramstat ama Josep Anloni Primo de Rivera ha
fet unes declaracions a sin reFranca.
dactor de l'Agència Hayas.
Un desmentIment
El diputat espanyol declara
Roma, 5. — La delegació francesa que seria equivocat qualificar de
que es troba en aquesta capital ha feixista el inoviment que ell didesmentir oficialment la noticia, de rigen Assegura que aquest, anoviniera es altament nacionalista
tont estrangera, que slia tel circular,
segons la qual França, després de la i, per tant, espanyol; per ajó
es nega a assistir al Congrés de
conclusió de les negociadores de Roafantreux.
ma, deixaria a Italia les mans Iliures
Afegi que entre els elements
per a una guerra a Etiópia.

feixista

Salutació de John Simon
Londres, 5. — Ser John Simon aa
encarregat a l'ambaixador d'Anglaterra a Roma que transe-leen als senyors Mussolini i Laval els seas ardentíssims desigs aue les negociadora;
que e prossegueixen a Roma tinguin
un axit feliç.
Afegeix que l'acord que espera que
es concloura constituirá un feliç augur; per a un acord europeu més ampli,
que podria realitzar-se durant aquest
any, comencat sota tan favorables
auspicis.

Roma, 5. — El Mari "La 1. . , .na"
insisteix sobre la idea que atesa

Schusschnigg a Paris?

franco-italiana no quedará tan, ala a
la collaboració de cap potencia.
Per la seva part, - La Stampa" diu;
"L'acord entre Italia i Franca es indubtablement un punt d'arribada, pera:, per damunt de tot i principalment,
as un pum de partida."
11 Popolo d'Italia" creu que l'entrevista Laval-Mussolini constituira
una base fonamental per a la pacifiaació política d'Europa.

Viena, 5. — Als cercles austriacs
ben informar; s'assegura que el canceller Schusschnigg i el ministre de
Negocis Estrangers, senyor Beger
Walteng, preveuen, terminades les negociacions franco-italianes, un viatge
ere coma a París en data encara no
fiar/ da.
També s'assegura que s'han exa•
minat les possibilitats d'un viatge d
Londres.

allistats a les files del moviment,
es troben un gran nombro d'obrers que pertangueren a la
C. N. T. que cetina en l'ingrés
de molts socialistes desitlusionals pel Trans
a de la passada Intentona. Subratlla que dos dele
dirigente del inoviment sean entice sindicalistes.
Opina que el passat moviment
extremista no ha estat vençut
perqué no s'ha compres les raons
històriques 1 politiquee que el
provocaren.
Creo que si Gil Robles no governa abans de fi de febrer, la
seva hora sera ¡atiesada, si no per
sempre, almenye per molt temps.
Preguntat si era monarquic o
republicà, el senyor Primo de Rivera contestà: "Pot ésser que no
sigui ni l'una cosa ni l'altra. Cree
que existeixen altres formes de
regim mes en caràcter amb la
nostra existencia actual 1 a les
seves exigències.
Aquesta t'IR, el senyor Primo
de Rivera sortirà cap a Espanya.
— Fabra.

Feln/ington, 3. — El defensor de
Hauptmann ha sollicitat que uns perits calígrafs examinin la tierra de la
nota deixada pel raptor del fill de
Lindbergh per a veure si confronta
amb la del processat.
El dit defensor ha anunciat que
aviat seran acusats cona a raptora del
nen quatre persones, d'elles duce do.
neu.

Un gran pla imperial
del govern brilanic
Londres, 5. — Scgons diu el
"Daily Rerald", el Govern,
mediatament després de les ce-,
rimenies que tindran neo andi
motiu del vint--cinquè aniversari de la coronació de Jordi Vi
aprofitarà la presencia a Londres
dels nombrosos homes d'Estat
dele dominis i colònies, per a elaborar de comú acord fer palie
un vast programa de desenvolupament econòmic i imperial.
Aquest pla consistiria
palment a prestar diner a baix
interés, per a permetre a tots ela
paisos de l'Imperi empendre
grane obres públiques, però amb
la condició expreses que la major part del diner prestat sigui
invertit de la manera que reno
deixi un major benefici a la indústria britänica.
El govern aprofitark la
pressió produida per aquesta taudae 'iniciativa per a precipitar la;
data de les elections generals,
que s'efectuaran aleshores sota
el signe de l'Imeri, t pendria el
nom d'"Union Jack Elections"..-4
Fabra.

Al primer accés de TOS
cal que us previngueu amb un bon
medicament, que defensi els vostres
bronquis contra molestes afeccions
el primer símptoma de les quals és
aqueixa Tos. La calmare') a l'acte amb
una PASTILLA del Dr. ANDREU, remei
positíu i còmode, de renom mondial.

Tot fumador, tot bronquític, tot
convalescent de grip ha de recórrer
assíduament a aqueixes Pastilles, que
els anys n'han consagrat l'eficacia.
Descongestionen les vies respiratòries,
faciliten l'expectoració, i acaben amb
lo TOS més rebel.
n /me 1 1

PASTILLES crDr. ANDREU

EL CINE

•

QUI ES EL PARE DE Ira& CRIATURA? 1

El plet de la Societat d'Autors i els

DIA

1311I,

IAVU,DRE

TEATRE BARCELONA

te12111EINdel
vANITIES Fun ció d'honbi de foiefina Díaz

1

imposales de fora, dalla tan admiras
admirable que en diuen l'estranger,
que es un pais un van fer-sasi viatges
de patee mente que els impostos els
posen aquestes ceses de sentare tan abominables asir són el; governs del puls.
1 tate i tant van carregant aquestes
coses els ernpresaris, tant i tant vas
arruinase impostos , gavelles , enerve:,
dona que ha arribat el moment que elS
cinemes s'han anal tancant 1 no n'ha
quedas cap per suostra.
Ai, perdi: no hi Ila res d'això; eins
haviesa ohlidat que vicien, en plena Paradoxa; és a l'atreves; tases han estat
els impostos, les carregues i les intervencions, que els cinemes s'han multiplicat corn els peino, de la mara quen es
respectasen els reglaments de pesca.

amb "Melo", de Bernstein

AM1011r4.n1n 7111,.

Pera enting ¿'aquestes naves Lesersdes n'In hacia dliaver una aluserus per
confirmar la regla anib l'excepció, que
fos ruinosa, nefanda i Intolerable, i
aquesta sala trabat en uns drets que
demanen els autors. Drets d'autor? No
t nas precisament, porque per aquests
drets els autor, ja salan satines a les
cases productores, venent les seves obres
AVUI: Presentació iti
o be cobrant un tant per cent dels ingressos. Venent les teces obres? Es
TIVOLI
a dir, renunciant al dret de dir que
'111/i /'
DE
aquelles obres són seves ¡ que la :asa
624STANtienfter productora pugui atribuir-les a qui
IÅfS11EI1A1 sernbli, al fill de l'amo, ter exemple?
MOULIN ROUCE No; pesqué tampoc és permès de venPUM
dre's un home com esclau o de vendre
lel AIRRSI 0110403
la dona o els fills, sinó venent el dret
de reproducció i adaptació, o sigui el
dret de perpetuació i destrucció de les
Divertida comedia musical I obres. Peris els autors, aten que conde la 20tb Century
servaren un dret natural sobre aquellos
distribuida pels
obres, sembla que es reservaren un alARTISTES ASSOCIATS
tre dret al qual de moment ningú
va doaar-hi importancia; el de presfn-

1

A

to. Per que? Per l'excés d'exigència?
Perque opinen que han d'ésser els
productora o ela distribuidors eia que
paguin aquell cena? No; simplement
parqué, posant-se ai costas dels distribuidor; s productora lleguen el dret
i idhuc el nom dels autora, Segorb
aquesta teoria els autors deixen d é ser autora des del moriscos que acabens
d'escriure les obres i aquestes passen
al Caillp de la cittentatogratla I Erancanteas, es pot asure de l'anulan, perca
caldria que la píldora seas, dones una
mica daurada. Es el que ha dit un
diari català en un comentara referintse a que en una altra ocasió la prensa
"era un aliat formidable al costas dels
llogaters i empresaris" i ata sembla
que no perquè la "Cantara de la Cinematagra fía" I:a acordat recluir a
proporcions int,rsemblanis el tamany
dels anuncis amb l'excellent resultas
que el públic es pensi que tots els
films són uns ra yes i no vagi al
cinema.
Verb aixó és una història per parlar-tse un altre dia. El cas interessant
és la idea qtte de l'autor S'ha arribat
a formar l'empresari influit per la
inetrbpoli cinematografica de que és
coaania.
Es amb aquest criteri que hem Ilegin amb estupor unes declaracions del
senyor Sacar de Buruaga, president
de la Secció de Cinema de l'Associació d'Ernpresaris. Diu;
"Es que no és el mateir uno rePro-

geni. I el geai soleo éster les generacions futures les que fallen i no el
departanient de publicitat.
Ara bé: hi ha un plet entre els
einpresaris i la Societat .d'Autors;
qui te raó des del punt de vista legal?
Ne soto nosaltres, evidentment, els
que podriern dir-ho, iii escoltant
diles parts. S: SCheu as plet, poden i
han d'acudir als Tribunals en contases
de portar-se aquesta guerra sorda no
pagant els uns el dre t reclamas, suspenent els altres la projecció dels
films u amenaçant finalment els ern-

0...e+arefleeremmese+044.1144

Molt aviat:
UNA SEMANA
DE FELICIDAD
al Cinema Catalunya
4+04+64441144444+0********

presans amb sanear els t 0 7 cinemes
de Barcelona i eta 400 de Catalullaa•
Si el tancament es produeix, irme
passarä? S'arruinaran els autors?
¿Deixaran els empresaris de Patir de
la crisi? En patira el públic? Res
d'això. Els únics que en patiran seran
els modestos empleats dels loaals. I
francament, fer -los servir de mingo
Samoa no esta be, lE ha plet? Dones,
pene discussió; "statu quo" i que els
duceití inedmica—dise , gramola , elr.— Tribunals diguin
la darrera paraula.
que uno adapteció bi) al film.
Angel FERRAN
a
ptador
L'ad

co autor. Pera da/Ira banda, el veritable auto, es aquel' qui producir A film. Mis autor que rutilar )IJI
e o obra del qual is adapta, el
di,eclor, es l'artista. L'aran/ur,
tista gil e l'interpreta tauth,t
Crea un tiras , un personcfrie , que . im•
ci d lo pellícula, sempre sera el ma-

leamos

COLISEUM
DENIA, ESTRENA

tear."

$4444.1144+664144444+1.0.4.414+,

Fantäsio
Demà, a la nit: Estrena

FACIL
DE AMAR
Adolphe Menjou
i Gennevieve Tobin

n•
lsei*
Es un film Paramount
que alegra, diverteix,
apassiona...

PRIMERS PLANS
* Edward A. Sutherland, que ha
dirtgit W. C. Eje:el; ert algans dels

National
latid piiblica de les seves obres per la
seus films cbtnics, dirigirá amiba
Sembla que d'aquesta manera la in- cinematografia. D'aquesta manera l'au"Mississipi a , pelllcula musical prosaveelliefl+11444+94-9-1404444+er
dústria cinematográfica hauria d'esser
Werner Broa-First

omnipotent, 1 de fet ho era, tant que,
no solament els que en depenien distetament, sinó el cometa, que no traetant-se d'un monopoli d'Estat sembla
que hauria ¿'ésser lliure, se li sonseatria sense condicions, i no pas solament
en els paises productors, sinó a tot el
alón, acceptava salte protesta la
posició dels contractes dels films en
bloc ¡ a ulls chica j la intervenció de
les taquilles.
Peral venia després el cinema sonor,
a cosa curiosa, no era el que en podríem
dir la mateixa indústria, sinó una altra
de nava, que, en comptes de sohnetre's
a la ja establerta, Se li lona amb una
mena de simbiosi ¡ la sounetia establMt les royoltics dels aparells, que s'aplicaven no solament a la Producció,
sinó a l'exhibició. I aquesta, que és and
rúnica que ens interessa, tampoc no
protestava, perque hi havia unes patests, uns drets i unes Ilds que no cal:a
ni parlar-ne.

-4 ee44-14+6+44+4.0.11144444e
I Acial:
"Las fronteras
'del amor"
amb Josep Mojica
FOX
64444444444444444444.....,
Hom diria aleshores que amb unes
tirregues semblants (blocic-booking, intervenció a la taquilla, royalty dels aparells sonors) ja n'hi havia prosa Peris,
Co; aleshores venia l'Estat, i l'Ajunta
me nt, i la Beneficencia i una pila d'altres coses i comenaaven de posar itra
pastos. I que passava? Que a cada Inh
impost venien les gran; protestes i ;cmblava que el cinema havia de desaparea
ser corn a espectacle. Es, potser, que
aquests impostos eren mes elevats que
Ost pas les' carregues que tense protesta
suportaven? No, ni molt menys; és ()re
aquests impostos venien a ésser la siarrera gota d'aigua del xafec, i la natan'esa humana sempre protestarä ¿aquesta gota, i mai del xáfec. I, a mes,
touelles carregues, que no solament selament aclaparen en el seu origen l'exhitació. sinó que intervenen el ne goci mes
que no farir un regios socialista, venen

tor pot tenir una vigilancia sobre els
fruits de la seva intelligencia, i aquest
dret hauria, en realitat, d'ésser una mana
de dret de supervisió i aprovació o
veto final. Perú cona que seria un dret
!acates vegades ahusiu, podem suposar
que, com toa a la nostra epoca s'ha
reduit a diner i s'ha establert una mena
de cens enfiteuttc sobre l'obra cedida.

Davant la vacuitat i la infelicitat de bes — el suicidi de la protagonista —
la majoria dels programes que ens pre- és sense paraules. Influencia del cinesenten les cOntpanyies castellanca qUe ma? Sens dubte. Bernstein ha volgut invenen a Barcelona, cal subratllar rac- suflar al teatre la joventut, la mobilinació de la companyia • de Josciina tat de l'ad del llene. I no és solament
D.az, que ha posas algunes obres d'una en l'economia dels mats que fa sensible
certa qtralitat. Ella és, amb alargarida aquesta influencia, ans en la divisiä
Xirgu, tina de les peques que, vencent (madres de l'ohra. En aquest aspecte
l'apatia del públic, procura mantenir-se Bernstein no ens sembla pas tan enceren un nivel insistir elevas. I es d'elo- tat. Potser tenen raó aqueas que afirgiar, sobretot. que satagi decidit, en la men que la constant divisió en tres acseva funda d'honor, per una obra com tes anmailosa el teatre, encara que si"alela - , de Bernstein, i tahagi estrenas gui un motllo que ha parmes realitzacions molt afortunades, rabee en obres
una tradssecta castellana.
Es prou sabut que Berstein és un de molt de moviment aniria tnillor la
dels drantaturgs francesas mes vigoro- divisió en cinc actes; pera, evidentment,
sos. El curiós és que a França té una el trinxament de l'acció en un nombre
consideració molt mes forta que la que excessiu de quadros, que obliga a Vesli és atorgada entre nosaltres. Alti és r.orç d'una constant represa de l'atenció
consideras entre els autors de P7inler per part del públic, aicianga l'obra en
rengle. Luden Dubech — l'autcr:tat del lloc d'alleugerir-la.
Si no poden) deiaar de lloar. que ens
qual hent retret tutees \nades — el
posa, per esemple, com un precursor de hagi estas presentada aquesta obra de
Lenorniand, tot el teatre del quel fa se- Bernstein, no poden.' lloar i gualtnent la
temar de "Le voleur", de Bernstein. seva adaptació i presentada. Sembla que
Acceptar-ne la superioritat de Bernstein una total incomprensió l'hagi presidida.
se'ns fa, pera, dificil. Leuormand és, No fa molt, amb motiu de l'estrena de
sobretot, tima més poeta, no sols pel "Tovaritx", ja vam assenyalar la inllenguatge, ans per la mateixa con- competencia amb que els traductor; madrilenys acostumen a emprendre aquesta
cepció.
Pera aseó no vol pus dir que com- tasca. Bernstein no ha tingut mis sort
que que Deval. El seu traductor l'ha
absolut
al
partim en
el desdeny que
sei per l'obra de Bernstein.-gunset volgut madrilenyitzar, i no ha fet sinó
No solament en traed, ans en vigor, en desiigurar-lo. Ha prestat a l'obra Un to
saber travar, arquitecturar una acció
burgès que no te, de cap manera. I enfer-la interessant, a expremer la subs- cara, per acabar-ho d'adobar, fa dir de
tancia no sols dramática, ans psicoló- vegades als personatges coses incongica deis tenses que es proposa, pocs gruents.
La mateiea interpretaciS tendeix
avui poden ignalar-lo. Per l'extensa"; i
densitat que de vegades presta als te- sambé a la mistificada burgesa de robra.
La prapia Josefina Díaz queda
rnes, ha estas dit de vegades que mes
que drarnaturg és un noveHista. En mis massa burgeseta. L'actor que fa de Segran, per& aquesta obsemació, que alga ductor, no te mai el to brillant. els dots
de vegades ha consideras cota a nega- de suggesti6 personal que calarien pertiva, e, pot fer de Shakespeare, que és que l'obra resulti versemblant. El mateix Collado, en el seu paper de romessencialweet un novellista de l'escena.
Es, altrament, Bernstein un dels autor, pan), boherni. si campan be la figura
no arriba mai a donar la nota patética
inoderns de mes atrasa:tse!, teatrals,
dels qui mes fa per mamelas- desperta que en certs moments caldria. I es que
l'atenció dels públics intcHigents vers Collado, que eN un excellent actor cael teatre. Amb " Melo", Bernstein vol re- mic, un excellent actor de m a n i s sobre
-to,rnlagie'humorl
vifar cota l'enlodó del vea melodrama.
dignificar-1o, supriman tot el que el tendresa, queda sempre per de s sota de la
genere comporta de Las sentimentalis- nota dramitica
En la presentad& hont ha fet un esne, de irondositats retòriques, de 11ägrimes i d'esgarips Minas, i prestamai, (ore, sens duhte per servir Cl test. Hom
en compensad& un fcns psicològic que ha cereal adequadament la cornplicitat
justifiqui l'acció. I ha reeixit, certa- dels efectes de llum, per produir damunt
ment, a crear escenes d'un gran pase- del palie els efectes que l'autor es proposa. Horn ha procuras presentar l'estisme i danta real foro dramätica
Si sempre 13ernstein ha tendit a la cena amb una estilització sernblant a la
que
tingué a París. Perú cal advertir
sobrietat, snai na hacia arribat a la
sohrietat punyent que, assoleix en que l'escena a estones sjueda massa foson el quadro cabdal de lo- ca i que les llums projecten de vegades
tanues d'artera damunt del; rostres dels
1144444.444~P.444.0.444444 actors, que els desfiguren.
Tos ale& no obstant. és suficient
per a anilsilar l'obra de Bernstein. La
seca forza ho supera. Altrament, a desgrat que JOSefitta Dtz hi medí una
mica btrrgeseta, val la pena de retiren la interpretació que fa de la
ciRd EQUESTRe
protagonista. La gracia fantasiosa que
bi esmero en certs moments, l'exaltaDarreres funcions
ció. massa continguda potser, d.:Lames
ADEU A BARCELONA! escenes d'amor, la manera de ter sensible la por de la protagonista davant
de la possible descoberta del sets cidtn,
el patètic moment del suicida san encerts que cal subratHar. Potser Josefina
corniat D'AQUIST GRANDIOS ESPECTACLE Dias , per imperatiu de la prbpia personalitat. es cOmplati a atenuar el que
mi., a les to
TARDE,
hi ha d'asare en !a 1Jrotagonista, i a fer
a la pista d'Olympls
ressaltar el que te de gracias, de mes
Chushelt mon:Ire de TO r el programa ne
secretarnent tendre i ernotin.
Chic Equestre. Quadre etamene de Miguel
DON1ENEC GL'ANSE
Boreal'. TOcadef a. eaniadrirs, ball:00ns

OLYMPIA

cronitzada per aquest actor junt amb
fié; i el pare de la criatura, mil és? Joan Benett
Ring Crosby.
Porque, suposent un infant. L'autor
sernbla que hauria d'ésser el seu pare.
Pera segons aquesta teoria, el pare
GRAN EXIT
es, primer, el didot, que és el marit
de la dida que a ha donas el pa;
despees, el metsre que l'ha format;
el capellá que l'ha confessat i h ha
ensenyat la doctrina; el sergent que
RICHARD DIX, el bandit roli ha ensenyat la instrucció militar, Cl
mentic, seduït per la meravet'atta, que li ha donas feina. el sindillosa seo d'IRENE DUNNE
cat que li ha ensenyat a resistir, els
mals companys, que l'han dut per
hai cami; la pulida, que nata les un
mes; el jutge que nata fet un acusas.
el jurat, que Mita fet un culpable; el
tribunal que dita fet un reta i el
hutas que n ' lla fet un cadáver.
C 145 HLO r4 DA
Peris, parlant seriosament, ,que
Una producció Ràdio Films
=lb la "lidia" d'un formen: "novillo'',
hauria fet l'adaptador sense l'obra
cutis per rEmuresa B .,1 111Y3
original? ¿Per qu'e si da tan autor, no
GRANDIOS EXI
Tingui en compte el lector que, pe- lela ell una obra, en comptes de te* S'assegura que el direetor Grariodistes cinematogràfics com ens córrer a les idees d'altri? Si en compnowsky
i
l'actor
Harry
Baur,
sortirau
ELEFANTEN
OSCAR
traben' ésser hem d'ésser forçosates de ier-ne un filsn n'Imanes t'es un cap a Hollye ood per a i er una rer>i,',
ment objectius i imparcials perque:
REVUE
antericana de "Nuits moscovites a , junt
essent periodistes auténtics, tenim una
smams••••••n
Els elefants ea vis
amb Gary Cooper. Nosaltres no ens
Av isst;
mena de propensió natural a éster
Els ele( ants musicals
I10 Crerfl perque ens sembla que
Extraoreins! i
autors d'una cosa o altra que un dia
Els elefanta me...Ilusos
°grazna
no n'hi ha per a tant.
Ele elefantes equIllbrietes
n altre pugui ésser portas al cinema
doble
Ele elefante calculadora
essent d'altra banda periodistas
"El Incomprendido"
Eis paquiderma que sauna I aplaudira tot
cinematográfics, aquella autenticitat
Jaelde C. ,1,1n21
ADMIREU
AVUlf
Earce!ona, Junt amb el eoloss»I programa
del periodisrne vé neutralitzada per
"Receta para la felicidad"
meraweitose raro) Incomparel'interès del diari i fina propi a tenir
sea de
ELS 9 FALUDI'S
\\di
ble
I
contentes les em p reses, eis producniAri
ohS 1111110ri S,hli,mllo,
,ors, eta distribuidora i els artistes,
LEOPOLDO: Sensacional acta aerl
: EXIC 5h05 ti
Al 141i
i fina content, encara que una mica
LA MAXI nf
a.tre !libre, Is haurieus cht plagiara I
enganyat, el públic.
OSCAR
el productor del film, segons s'enten
Des d'aquesta posició foraosament per productor co cinensatografia, és a
ELEFANTEN
neutral hem parlat, doncs, de la que;- dir, que tria l'obra i el director i els
t ia) i n'acabarem de parlar,
REVUE
principal; artistes i vigila el conjunt,
Els elefanta savia
¿és per aixa l'amor d'una obra que
THE HULES
no ha pensat? 1 e/ director, ¡que faria
1,1,3dOrS
sense les idees de.. , el pare de l'obra
A rluret! A fer halles!! am; la precia
dUggiee.
'
que han inspirat a Mis eIs alares? 1
l'art de
teATAIIIATIaael.511,ra
l'artista, ¡cosa es niouria. si Ist li do1 a TI, DIU al LX f s E
ALEX I FILIP
nessin un caracter fet i drct, obra
I SESVONS PER A INFANTS
d'aquelt obscur escriptor nekrat i viliala •uper clowns intenta:les Musical.
numeradas
CAVal.1,Elt MERAVELLA
EL
pendias?
aea escota
PREUS DE (.0aTUM
Es pexlen tenir les idees que es
ititO g 811ILIME " 8 N rol EE "
Geandiös isit de lee nOves atraccions
vulgui, pera val la pena de tenir-les
En resma, el que hem dit deis clanes. Si per autor s'entén alguna
4 PERCELLIS
Un ifkrih'i) natural- e is calibres
autor; ve a Esser resurtas i aclarit atch cosa, aquesta cosa ha d'ésser ben
equilibrista. del "estambre",
exemples, el punt de vista de la So- precisa; pera si é5 l'autor el que té
lilm
de :Andrea
ment
la paternitat primera, els altres no
LeS BAHEMONDE111
cietat d'Autors.
Qué diuen ar t els empresario? I poden ésser autors; seran realitzadors,
els empresaris, que valen ajupits autors (f a una" realitzacia; pere la
1-1.AMILT01.41S
des de temps immemorial a una serie realització "fanal" sentare será la macia lull=ewiliies Beis 41 , 1 rail
ADVERTIMIENT
d'exigències, es rebellen contra aques- teixa obra original.
THG GGEAT SLMANOS
En el Cinema es dalia, encar o- . en
seuisaincilai snin ant I
glinnastIrs
est
sentit.
una
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4-e-esesetieg
Advertim a les persones
r
me la materia prima, que es l'alma,
els .e-1 eb.t aa de 1—Ernplie"
les (piala interesal la twés el mes alt estat de perieccia i e l j
THE 4 OLWARS
producte elaboras sera tae t mi s per
lioaele Immedleta de les
ei mines IN Irapeil•Irs al '
"
fecte quan mes se li acosti.
letes que en e envien, sor
Cert que s'han (tonal casos dv
..113 ortgInais han de dirigirButaques
a 3 ptes.
gratis autora que ha" minora; idee,
se tots a Redseele. Corts
Demi, enmanga. Tarda 1 111:: GRANS
nn ah<elutaniznt originals, com altaFCNCION5
Catalanes, C5 9 . P rimer ole.
kespeare. Per is en aquests casos hi
intervé un factor rarissint, que és el
abans de lea nou del vespre.
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Aviat a l'UROUINAONA
I EL PEQUEN() REY

NOTICIARI

i

empresaris
Ei cinema es pot dir que des de.1 seu
naixement viu en plena paradoxa.
començar per ésser una incisa d'entreteniment sense esperança menystingut
per les persones de vàlua i destinat als
infanta i al baix públic, com les barramies de fira on es donava l'espectacle.
A poc a poc, pero, arâ agafant empenta grades a l'explotadas industrial. El
cinema, abans d'un ara com les Ares
arte va ésser un indústria. Pesares,
aquesta indústria va veure que no podria viere si no cridava els artistes,
fou quan comerseä de dir-se art a capta
de gasetilles que ahoga no es creia, i
quan començà de fer-ne a còpia d'obres,
de directors i d'actors.
Pera indústria a la fi, va valer industrialitzar les obres i els seas auturs,
els directors ¡ els artistes, i acostuma
a tots ells a produir en serie, com proas/la ella, i acaba en la Sera marea cap
a la industrialització i a la standard.tzació per industrialitzar i standardiszar
la critica j el mateix públic. El cinema era art perquè si, per una mena de
dogma indiscutible i a la fi indiscunt.
Pena._
Peras tot seguit que dintre aquest art
algú, com a artista, reclamara la seva
independencia, es recordava que era indústria j que el protestant no era aléS
que un rodatge, i o l'eliminava o d
sotmetia, a menys que aquest tingues
prou personalitat per ter-se valer. No
obstant, s'inventaren Sanes per destruir
agrestes personalitats; se les contraetava amb sous esplèndids i no se les
feia treballar, 5 quan s'acabava el contracte el gran artista es trobava al carrer sense ningú que el vulgues recollir
ni per caritat. De coses d'aquestes n'ha
let moltes i en fa el cinema. No són
coses, certament, gaire boniques—diguem-ne boniques.
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(Neri' empresa)
Companyia catalana de grans
espestacles CASALS - CLAPERA
M'al, ilnitioni2c. a 1 n .• .1 • 4 1,
t. UlTELL MON,THE
Corntat de 11 Campaneta
i. %estrena nle la faitin,) comeau
L'AMOR VIGILA
CH Ch. atit , 11 MIntie! i Ud I.A1.02all
(mis de 4.000 reprasentaclons)
2 Penúltima represtentaold de l'obra
de nies e:sil en 1 itele• I 7 iitsadrea

la 1
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CAIGUÜES

original de Miguel Poal-Aregall
Nlt, a les 'I 0:
D rrrrrr repressnolei6 de l'obra col•
no obildareu mai m6s

1
i LES VEGES CAIGUDES
! Apuesta companyia •urt d• (05,560
IMMedlatarnent

Avui, funcions de comiat
a l'Apol-ló
Vuitailla-citte nul espectadora
han in:tamal anta entusiasme
-Lee verges caigudes”, el darrer
axil. de Pisal-Aregall. SI els compromisos adquirits
Ini CO111iSil 15105 11 permetessin

demorar la
"[inmune". es segur que altreo

* L'Agrupació Artística "Montero",
per tal de celebrar la ¿esta de Cap d'Any,
organitzà uns vetllada teatral. Es posé
en escena el drama d'Angel Guimeri
aloaaa l Jo 5 , aals interprets posaren el
maximum cresfare i d'intelligéncia per a
reeixir en Ilurs se.pers : ho leu d'una manera remas-cable la senyoreta Aramon en
el de Rosó, i els senyors Puig i Péres.
El palle. ese omplia el local. aplaudí
amb entusa s me, per tal de premiar Mur
tasca artística.

i
1 TEATRE VICTORIA ¡
GRAN COTAPANY1A LIRICA
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per 35atille Roesy I Ricard Mayra:

LUISA FERNANDA
pes as. T. Planea. R. Rossy 5 R. Mayra'
1'6111 de la ternos' ala
O. a les
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NOTICIAR! BREU
Els teatres fan igual que els
infants; esperen impacients fins
ills Reis per anar després a gaudir- l'obra de tot aquest temps.
* Al Parallel pleguen rApol16, l'Espanyol. Victòria, Nou
Oliiit pi ;s
.4- Al Novetats debutan ä dijous la companyia de remedies
Meliä-Cebrien, amb l'obra d'E,
Gardiel Poncela "Usted tiene
ojos de mujer fatal".
* A aquesta temporada del
Novetats. la durada de la qual
no eslä fixaria, seguirä la cornP an ' ia de revistes eapitanejada
per Cidia Gämez.
4. Sentada tandas. (I rIP a l'Espanyol ¡si anirä la companyia del
"Nostre Teatro ." de Valènria.
.4-111•••n-•

La Música
RUBINSTEIN AL PALAU DE LA
MUS1CA CATALANA
Detná, dilluns, a les deu de la vetlia,
e: famas pianista Artur Rubinstein ce-

al Palau de la Música Catalana , el seu anuladas i "únic" conc..rt
de la preseas temporada. En aquest iccital pianistic Rubinstein interpretara el
següent programa:
Primera part: Sonata op. 5 en fu
menor, de. Brahms; segona part: Scherlos en si menor, en do majar, en do tosMiga( ¡ en si betnoll, de Chopin; tercera part: Preludi llascares i refiexos en l'aigua", de Debussy; "Alkgro barbero", dc Bela Bartok, i
ses de la por i del loe", de Falla,
lebrará,

ASSOCIACIO DE MUSICA
ANT1GA
La conferenc.a-concert que sota el
tenla "La tonadilla escénica", en fa
eual prendran part el conegut musitalee, Josep Sobirà i les senyores Carate lay mbau, soprano, Concepció MaeCroo: . sopraao, ¡ Maria Carratalá, pianista, i que fou susptsa per indisposició de la senyora Concepció afc. Crory,
ha estat fixada per al dimarts que ve,
celebrant-se al Sala del Rectoras de la
Universitat de Barcelona.
LA FESTA D'INFANTS DE LA
DIADA DE REIS AL PALAU DE
LA MUSICA CATLANA

Heus aci el programa complet de U
sessió que el mestre Joan Llongueres,
ami> el seu nombras estrl de simpática
i eiaents deixebles dc finfittln Cafaiä
de Ritmica i Plástica; donará arui, si sada dels Sana; Reis d ' Ortent, a la taraa,
.11 Palau de la Música Catalana:
I.—"A la vora del camí" (tema Pa Joan Elongueres; "Cara bordea'', Joan Llostanteres; "Ronda de les
cstacions Bordes", E. Jaques-Dalcroze;
"El jr de les pedretes* (estrena), Joan
Liongueres : "les petites llavors" (ptimera alsd,cisSl, Carlo Boller; "La runa rcalli, rotllana", loan Llongueres.
II.—"El joc deis rarns°, Joan tionzurres ; "Les granotes i la cigonya",
Otto Fllensdorff; "Les Cerotes" (psi.
!nena audiciM, E. Jaques-Dalcreate; "El
.a-rnalersa", joma Llongteres; "Ea venta
(primera elidida .), Carlo Roblen ; "El
mocador", Joan Llongueres.
111.—"Som grans" Joan lionatta.res: "Ronda dcl cavallet blanc i el cavallet negre (estrena), Joan Liongusa
res: "La festa de Rels", Joan Llan-

uitania-rine mil persones milrices a ovavionar aquesta obra
que deaapareix de la eartellera
(FUI/ tenue en plo exil. Avui
emulada In e: simplista: In del públic
BarreIon • i l'empresa lis gueres.
eonthitial un ertrtell que no poi
CONCERT A LaTEUll CLUB
enter mes alrnioril. Ultra representar-se . Les verges caigudes”,
I.a cantatriu Cali Markov, acani!-.1.
es donara nquesia tarda una so- 'vida al piano per la senyoreta Carta,teil, donara un recital de canoas rus!a representariú de la voini.dia
dos artes del inaleix autor de ses a Lyeeurn Club el dimatis vinent, a
-Les verges eaiguslea-, titulada les set de la taraa. Interpretará el st"L'amor vigila", rornislin qm. giirnt programa t "Elegia", Glinka; "La
s'ha t'Apresto/mi n ctetalunya loes Sil", Rubenstein: "Caneó popular",
de quatre mil vegndes. A la nit. Dargontigsk y " Senet", Rimsy-Kbrsaatol) la darrera represettlaete lenv: Aria de l'bpera "La dame de P't
da "1,s's orp.es eigutIns-. s'aro- que". Tchalcowsla ; "Canea militar",
mitidara la rom p anyid easnis- Glastmov: "El bruixat", Vassilenka;
IIIanera. romptinyna que I A bel, "L'eschn". .Alchevsky: 'Oh, quina 'egnanynde la eimpalia del pnblit licilai 1", I Canon, p.,estala.
rular; raspes,

da ganar de 1 935
t une nge , 6
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L'actualitat futbolística

P'0 R T
Lliga Amateur

Basquetbol

ierraz i tindrem el motlu que ene obliga a donar a aquesta prova una certa
importancia.
PRIMERA CATEGORIA
Brossy com Cebriä es presenAvui continuarà el Torneig tenTant
GRUPO A - BARCELONA
com a qualificats aspirants a la viePromoció
de
täria.
No
obstant sin hem d'oblidar
Atlitic Turó - Casa Santiveri F. C.
-(30 minuts).
Llampart, nexcellent clefansar dels coPartas assenyalats
lon inallorquins, que podría trobar en
GRL7P C - LLOBREGAT
aquesta ocasió el "seta mument".
per a aquest mati
Santjesanene - Santtelluene.
Ens resta, dones, esperar les noticies
ala aficiónate no podien esperar riós de tot el Torneig i que urdiera
Joventut.
Prat
Unid Cristiana de Joves - Joventur que cine trarnetri el teligraf.
es jamada mes completa que la difscil de barre, mes celebrant-se el
Cornellä U. E. Santboiana.
Atiene. Club de Sabadell, canip de l'Atpusx que l'interès ja no es Partit al camp de l'adversari.
Hospitalet - Esparreguera.
lisie Busquet Juniors, a dus quarts
LES PROPERES SESSIONS DE
misa als pattits en ele gneis inter.
També és interessant, per la comce del metí; arbitre, Sureda-Kalenda.
GRUP
D
COSTA
L'OLYMPIA
anea els clubs catalans, sitió que petició que s'entreveu que hi batirá.
Centre Católie d'Hospitalet - Segona
Vilassar de Ball Popular F. C.
hma alguasi encolares de la resta el partir que es jugara a Sant
Segons nota que ens comuniquen als
Comandancia d'Intendència, camp de la
GRUP F - BARCELONA
el tarne.g, els resultats dula quals entre el Badalona u el Girona.
Unió Cristiana de Jures, a les datas einpresarie, Osan inscrit lins ara al toaC. D. Smoking - Cros F. C.
El Júpiter descansa; el que havia
J asa aaisvorir la puntuació dels iba.
del mati: arbitre, Probas -Blanes.
neig internacional el' funne-irainer, que
I.a
Pansa
C.
D.
Ränids.
dcl
Barcelona.
millor,
o
d'esscr-li
contrincant.
el
Logroño,
es ilub,
Unia Clinmästica i Esportiva de Ba- se celebrará a l iOlsimpia, els tegiients
C. D. America
Atlètic Poble Non dalona - Atlètic Ba squet Juniors, ramp cilistes:
Per tant. la grata expectació que alta retirar del Torre j a. — T.
C. D. Alcázar - C. D. Gladiador.
¡sa dessetllat el partit Espanyol•
de la Unió Cristiana de Jos-es, a dos
Georges Speicher, campió del mies
QUE ENS PORTARAN
arseloaa ha restas un xic distan:mimiarts d'onze del mati; arbitre, Moner- tn33; guanyador de la culta a Eras>
GRUP I - BARCELONA
ELS REIS?
s davant d'una partits com
ris
Pesque!.
rabies - Sant Antnni.
La festa davui, que és una testa
.e Babeo-Madrid i Athlatic de :dali.e n d I.ouviet, actual carnpió de
ça R aI 9;m
C. D. Margarit Fi nt/ari5tR Borràs.
ENCONTRES AMISTOSOS
aid-netis.
popular de sabates al baleó i de joFranca; guanyador de l'etapa Kan:teGRUP J - BARCELONA
co ignora que el; reaultass guaica rompudes, té una gran sigCentre d'Esports Bordeta - Basquet- l. :seis de la pastada Volta a França.
Mngu
fleniseuc - Sanmerenca.
aas perore eententats, segons quina nificació en el intbal oficial. La sera
bol Montserrat. segons equips. a les den
Marcel Jean, campió amateur del m'in
Torella
Radenca.
grao poden aíavorir d'una maneta coincidsncia en dannenge fa que sidel mat'; arbitre, Martínez - Santiago. i 929 i diversos ceps finalista del gran
Manileu - Voltrega.
ast falaguera el nostre club campió, gui doblement solemne, i la casuaCentre d'Esports Bordeta - Basquet- premi de la vilo de Paris.
El linee Penya Atlética.
saie que en trobar-se collocat entre litat ha volgut que el millor plat del
bol Mont s errat, primers equips, a les
Pauli Mora campió d'Itàlia 1927 i
E
MANRESA
GRUP
as
de
la
primera
diviso,
onze del mati; Arbitre. Martínez-San- finalista del món; guanyador dele Si.
1s ;sr.:si t
canspionat de Lliga — el partit Esrae una derrota del Madrid i una panyol-Barcelona — també tingui lloc
Naces F. C. - C. E. Puigfelg.
tiago.
dies de Nora York tojo.
lira del Betis. no diticils de pro- en aquest dia tan assenyalat.
Sallent - Süria.
:Migues Places Basquetbol - F. C.
Mariá. Cafiardo, campa") d' Espanya
Vicenç.
Sant
situarien en primer pla el
sa
C.
E.
Manre
Martinica,
infantils.
a
les
den
de/
mata
Els Reis no poden csser benévola
1933 i de Catalunya 1934.
Aligues
falaces
(
q
pr
ime
r
Barcelo na , anivellat de punts amb el per als equips en Huna. Una vicien-as
e
u
ip)
F.
C.
Joan Planes, campió d'Espanya
GRUP 1. - RIPOLL
alartinene (segon equ)pl, a les onze del velocitat 1932 i 1933.
Boa. avui capdavanter únic.
del Barcelona endarrereix considerajoventut - Ribes.
Es dar que, mirant-nos Ira possi- blement l'Espanyol, i un empat o
'parí.
Gonçal Ros, de Sant Jitst, campió de
Canmdevanol - Olot F. C.
atats que existeixen dc qua ele dos una derrota del Barcelona treuria a
F. C. Barcelona - °limpie Basquet Barcelona 034: Pertany a la U. E. de
Abarlessene - Ripoll F. C.
mentats clubs puguin ésser hatuts, anuest equip Imita part de les seves
Club de Sant Feliu de Ll obre g at, ter- Santa,
reus eqnips, a les deu del metí; arbitre
GRUP GIRONA
heut de desune el que passara magnifiques possibiiitats per a una
Anoni Destrieux, campió d'Andalus
51 allart - Clara.
Casa nostra.
Eigneres - Banyoles.
excellent classificació final. Per lana
sia Unís Pujo!, de l'E. C. Catará., priF. C. Barcelona - Olimpie Basquet
Reseands Angles.
Tothom está dacord en apreciar maigrat la gran ¿esta al cansp de
mera categoría; Lluie Valent, indepenClub de Sant Feliu de Llobregat, neCosta Brava - Salt.
am del partís que es jugará a Can l'Espanyol, presagiem un drama.
Bennpone equips, a les onze del metí; Ar- dent, primera categoria: Ramon
ibis, el Barcelona es el que nilia
Catala - La Bisbal.
Aquest partit entre els nostres dos
ve s . de l'Agnipació Ciclista Montjuic,
bitre. Mallart - Clara.
sortir vencedor, ja que a més de inillors clubs, sempre apassionant, ha
FINALS TARRAGONA
‚Atlas Club - Caleta Esport Club , se- primera categoria; Josep Gonzalez,
trobar-s e en condicions superiors a esdevingut avui, per mor de les mala Unió Ciclista Barcelonesa, primera
Amposta - Mora cl'Ebre.
pas equipe, a les deu del mata
.Etsanyol. la seca moral lambe es les actuacions de l'Espanyol, fácil
categoria.
Rapitcnca - Vendrell.
Club,
priAtlas
Club
Laietà
Esport
apenar. Peró sabem que en futbol per al Barcelona. Ni el camp contrari
Aqueas torneig, que hacia d'iniciar-se
mati.
mers
equipa
a
les
o
nce
d
el
a alisa multes cegades falla. i quan ni el desig de reabilitar-se dels blancSEGONA CATEGORIA
el dia lo, ha soiert un ajornament duIZipoliet Rasques Club (segon)
sen considera una victória segura. blaua, poden ter el mirarle de batre
Fariort Club (seleeria). a les deu del na setmana, el mateix que els entrenaere tot a Einrevés del que es un Barcelona cada dia rni:lor. La
GRUP A - TERRASSA
mesas, que no comenaaran Mis el dimetí: arbitre. Bosch-Ferrer.
reaparició de Morera a l'interior esMonumental F. C. - Catalunya.
sierra.
Ripollet Basquer Club (primer) - ulcere vinent, a l'Olympia.
Hannonia.
Rasing
Si anéssim a comparar valors la. guerra fa que el conjunt barcelonista
El darrer ciclista inserir és el valenLaietà Esport Club (selecció), a les onze
Santperenca - Atnics F. C.
Ciduals, trobaríem potser les fi:sr. aparegui mas compenetrar i nillor
cia, Escuriet.
sin i T'un; arbitre, Bcsch-Ferrer.
perforador encara que el diumenge
GRUP B BARCELONA
ces de:s dos equips bon xic nivella(primer)
E.
C.
BarIgnerem
s¡ l'ajornalasen que ha exEsbart Magda
Ses, perb ovni, mis que les indivi- darrer. Unicament els imponderables
Racing Martinenc °limpia.
celona (selecció), a les deu del metí.
perimental aquest torneig donará lloc
futbol
poexistent;
en
materia
de
Cialitats, cal tenis- en compre el conVilacortenc - Rocamora.
a alguna modificaciú en la llista dc pa:QUARTA JORNADA DEL CAM- ticipants.
i en aquest cas es innegable que drlen enterbolir el que ha d'ésser una
SABADELL
vietória
deis
campions
de
Cataluns
a.
GRUP
C
J.
C.
DE
PIONAT
DE
LA
F.
DE
el Barcelona esta mis per damunt
Per altra banda, sembla que hi ha
CATALUNYA
FEspanyol. A mes, hent de con.
Sabadell - Mercantil.
RAICH, INTERNACIONAL?
interés per part dels organitzadors de
mir que el Barcelona compta ein Barbará - Nacional.
CRUP BARCELONA
donar el máxim de relleu a aquest tosLa lesió d'Iraragorri, que va pro-sra amb una condició més que l'EsHasta iranenca - Esforç.
I COMARCA
neig internacional.
;sayo:: e:s xutadors. Te Rala en dnir-se en un partir arnistós a MaPrimera divieió
El fet, com daten/ ahíla d'ésser Barprimer pla I Escola i Morera (aquest drid, sernbla que el tindrà allunyat
New Catalónia - Badalona.
celona la primera ciutat en ésser es(armer avui reapareixera) que sobre- un mes dels camps de ¡sa c. Això reSanta Madrona - Conquista.
pectadora d'un espectacle d'una tal naagen en aquesta qualitat els davan- presenta per al seleccionador un gros
Suba Nova - Esportiva.
maldecap, perqué no és fácil substituralesa, ens fa creure que l'éxit mds
wanyolistes.
Segona divisia
CENTRE
EXCURSIONISTA
DE
Per tst amó exposat considerem tuir el base. Es clar que en el seu
falaguer premiará els seus esforeos.
Poble Nou Unió Local.
lloc podria mantenir Lluis Regueiro, CasTALUNYA (CLUB ALPI CATA:se a siistäria ha de somriure
I amb seguretat l'home-trainer deiCentre Social - Sant Marti.
LA).
—
L'Esquí
Club
Carate
organitcatalans, victòria que ha pena si el treu de l'interior esquerre
xara d'ésser quelcom desconegut per a
Sant Josep Oriol - Itataró.
za
per
a
la
primera
sermatia
de
febrer
Ira
de
buscar
un
jugador
per
a
subsajudar-lo a prosseguir la seca marmolts que tenen condicions de practiGrua Valles
aseendent en el Torneig de Lli- tituir-lo, i no és fácil de trobar. En una ey.cursió coHectica a Sestrieres, la
sar-lo amb bon resultar, i per altres (-me
Granollers - Cardedeu.
canci la substitució d'Iraragorri pot- renomenada estació d'esports de neu
.1r5.
presenciant-lo gaudiran qssi sap lo.
Caldes de Montbui - La Garriga.
•••
ser no és tan dificultosa, i per aquest del; Alps Italians. Avui, que són molts
inotiu — creiem — Raich ha estar ani- els que coneixen l'esplèndida situació
A la segona divisió. el Sabadell dar per a jugar a Madrid en un partit d'un dels mes novells centres d'esqui,
rodejat de dos teleferics, la qual cosa Frontó Principal Palace
Pamplona tindre renernic més se- de preselecció.
—
fa que la práctica de l'esqui sigui Seta
5
Aviii, diumenge. Tarda.
a plena satisfacció, i on, tant l'hábil esCampionat de Catalunya
Ordre de partits i àrbitres Blasco, Urbano, °ceja, Cilaurren, quiador toril el principiant, troba el ter- RECALDE II - OAZALIS II
Muguerza. Roberto, Careaga, Mandalu- renys per als seus coneixements, fa
oontre
Cornellà - B. U. C.
niz, Bata, Aguirrezabala i Gorostiza.
que la inscripció al local de l'entitat
CELAYA II - TEODORO
PRIMERA DIVISIO
Easent st os la data asaensiaorganitzadora (Paradis, ro, principal)
511. e lee 1015:
El Madrid presentara probablement
Espaas al - Barcelona. Santiago.
lada per al descans, cono a pie-OSA I - GUILLERMO
segnent equip: Zamora, Ciriaco o Bo- será repidament ornplerta pels elements
Atlitic de Bilbao - Madrid, Arribes. net, Quesada, P. Regueiro, Valle, Leon- esquiadors que violen gaudir d'alguns
paraeiú per a la segona
cantee
Arlétic de Madrid - Betis, Hostalcr. cito, Lazcano,
JUARISTI I - CELAYA I - GOITIA del Campionat de Catalui,ya que
U Regueiro. Safiudo, Hi- dies d'intensitat de vida esportiva.
Doltbstia . Valencia, Vallas.
començara el dia 13, hom ha crelarlo i Diz.
Dilluns, larda ¡ mls
Oviedo - Arenes, Melcon.
CLAUSURA DEL III SALO DE
gut convenient aprofitar-la tent
i
quinieles
Grans
partits
Sevilla - Racing, Canga Argiielles.
L'ESQUI, — Ha estar clausuras el III
disputar els encontres suspe3os
Els Campionats
Salé de l'Esquí, organitzat per l'Esqui
durant la primera represa. No
SEGONA DIVISIO
Club Catala (Secció d'Esquí del Cenobslaut, i per diverses Cill.L5e3 que
de Catalunya
Primer grup:
tre Excursionista de Catalunya). L'èxit
no són del cas comentar, sois ea
Celta R. Ferrol, Villaverde.
assolit per l'entitat organitzadora ha esjugara el Cornella-B. U. C., de
Valladalid - Avilés, Elizaro.
tar esclatant, ja que han estat en gran
Primera categoria B
primera equips, corresponent
Sporti ng-Baracaldo, Isaac Fernandez.
nombre les persones que han visitas el
Avui, al "Tirador"
que fou ajornat el 23 de &emitaD. Corunya - Nacional, Campo.
PRE-PROMOCIONAL
dit Saló, i que han admirar la gran
bre darrer.
Segen anal:
Sants - Granollers, Aicart.
varietat d'articles exposats. A l'Esquí
B adalona - Girona, Cruella.
L'ex-campió mundial Brossy Aquest matx, tenint en compte
Calella - Sall1 Andreu, Cardiel.
Club Careta soiament li resta agrast als
la dilerencia de classe que seOsasuna - Sabadell, Jauregui.
Harta - Tàrrega, Alvarez.
enfront de Cebrian
expositors
que
han
volgut
donar
mostea
Sar agossa - Irún, Caeterlenas.
para els dos contewfrints, tau és
Iluro - Terrassa, Llorenç.
de
la
importancia
de
la
indústria
creai Llompart
avenfurat suposar qua es deciTercer grup:
Europa - Martinenz, Bahn.
da a l'escali clels esports de neta i al
La Plana - Hèrcules, Comorera.
La forma actual del campa') d'Espa- (lira amb mes o menys fae tinta
publicesportin, que, amb la seca preR. Granada - Elx, Iglesias.
CLASSIFICACIO
nya Cebria Ferrer és, certament, una pes . al Cortiellä, afavorit, de mea
Isa doaat Iluiment a aque,:t Saló.
;teman:e - Llevant. Releguen
inlilbgnita. No som nosaltres deis qt.12 a flléS, per la cireunistäncia de
Santboià
Mollet.
Bru.
MUrcia - Malacirano, Torres.
creiem que la facilissima victúria acon- eelebrar-se rencontre al canip
Sant Cugat - Manresa,
seguida recentment damunt Planes i que posseeix a la carretera d'EsPalafrugell
Aroia,
Ferrer.
444++++.4.4.44.4.4444.6.4444444
Bachero en la Huna per al titol que pingues i tumbé perquä és heil
Reus Ponle Non. Ribalta.
suposar que voldrati rehabilitaras-ui estulta bu una demostració
L'ENTRENAMENT DEL CROS, la seca forma actual; la seca alta dais; se de Enclaparadora derrota soSegona categoria
D'AVUI. — La Federació Catalana tantes vegades demostrada, no tingue falla a mana dels ramplona el
d'Atletisme comunica a tots els atletes en aquesta ocasió necessitat de fer apa- darrer diumenge, mes desagradaGrua Barcelona
en general i Clubs en particular que rició, tota cegada que amb el dornim bles per l'elevat fanteig advera
Eadalonas - Garcia, Bayis.
aquest usan assisteiszin a Eentrenament ¡ la veterania que es deriven d'una liar- registrat que pel fet material
U. E. Gracia, Bertran.
Atletic
sie Cross-country que se celebrará a se práctica i amb un esfore limitar a irlinver perdut tu t, enconlre que
L'automòbil del día
Catala - Gracia. D. E.. Massip.
liimSdrom de Can Tunis.
les necessitate del moment en tingue algii considera ¡igualar i propici a
44+41-t-ari-4
Gran Llobregat
Aquest entrenament consistirá en uns prou per a trioinfar clarament diana produir una sorpresa.
Vic - Foinent, Prada.
Conienearä puutualment a les
cinc quilòmetres de recorregut dins i contrincants Inés voluntariosos que enEQUIPS PROBABLES
Gava Martos-el), Morares.
enlosas de l'Hipódrom, el qual entre- cerrare i no pas especialistes del m g trill de la tarda.
PER A AVUI
Rubí - Olesa, Sauri.
flameas servirá per a adaptar-se a fans. Es clar que amb ajad) no voten'
eareeletna. — Nogués. Zabalo. Arana.
aquesta especialitat en vistes als pro. treure valor a una victbria amb cuto
Grao
Girona
: aman aecunna. Pedro], Vantolre.
sers liamplonass.
FRONTO NOVETATS
legitimitat obtinguda i per altea part
hifll . 1:s
. -ola, Morera i Pagas.
Avui, diumenge, tarda, a le.
Meleras - Figueres, Santori.
Els arietes lustran d'estar presents a ben lógica, car avui és Cebriá l'auténFssazianl. — Encara no ha estar jet
'Cordera - Casal, Zapater.
l'Hipasei s-cm a les den del mata car l'en- tica primera figura entre els "stayeis AMOREBIETA -URZAY
l'equip, persa el que té rnis
Pa/anias - Ferrers, Papes.
trena:reas s'efectuara a dos quarts peninsulars (a Prieto l'hem de cunascontra
pro.
sOi lisats de confirmar-5e
es el segiient
derar exclòs d'aquesta qualificació, doSOLOZABAL ABASOLO
Aremys - Blanca Buanza.
d'onze,
Hereter, Pérez. Cifuentes,
Nit. a lea 5015
nar que el mere de les seres actuaclons
Cri stii Prat Edeltnise. Irlanda,
és essencialment lora); ho comentean
QUINTANA IV - PEREA
i Bsasch.
contra
únicansent per fer remarcar que el nosSeh adel/ — Massin :Morral, Blanca.
ZARRAGA - PERRA
tre campió ion s'ha vist precisar de da‘aSernir, Fans. Meta, Sangiie sa. GelDetalle per almena
nar la mesura actual de les seres pos' ris. Gua Barreis') i Ferera I.
;11, sibilitats, pcI qual multa és natural aoe
r,i7m na. — Ibarra, Farra. Torrede.
esperen) amb torta expectació el sea
t. Tries, Prieen Madera Ssitioan
icaratnent a Rene Brossy, ea-cesuras')
Serra.
P.eixaels.
La II Olimpiada jueva
mundial amateur, i a Mampara que ar. Radalorta. — Navés. Borras, . -Martín.
—
rohniro dignament el suggestiu prol'Avinguda
14
d'Abril,
538,
presentarà
a
Mena. Schild, Ballestee, Xiol.
Dels dies 2 al 7 d'abril vi1111 grama.
Serra i Torres.
se celebrara u, Tol-An is
demà, dilluns, dia 7, la gamma completa III En aquesta cursa del Tirador, alta siatil,
(Palestina) els segons Jora
ment interessant en respecte esportiu
ar EQU1PS DE L'ATLETIC DE
lii
1935
l'espectacular. tan sois el fet de la pre- Olímpica lamentes, anomenate
B ILBAO 1 EL MADRID
sentadas d'una figura internacional de -alansabiah".
. Bi lban 3. — L'Astille travesea setant renca, con, Es Brossy ja suma
nrganitzadors romplen
lit
D-4
D6-11
D6-65
D8-15
D8-85
i
D8-105
, les ad/cubre per a la formació de
•• si n atractiu no gens menyspreable: *fa- antb la participació de 38 tiaque hauri d'actuar contra e:
aim . hi a abra el raonament que ame- eions. Els grupa junirs deis EsLLIJ1S RIFE.RRER
Barcelona
a lar Mamas.
s iosmem
fet relatin al desea. Iras Volts hi assistiran en gran
1; MM/a que s'anuncia es aquest:
-isisn de la forma actual de Crisria nombre,
:1-'17v1,:r--- • •
_—

¡ornada d'uvui del Tonel
de Lligues

EsportsdeNeu

Clellsm e

i

o
-^-

a Per telègraf

FREDDIE VENCE AUGIER PER
K. O. EN SET REPRESES
Com era fácil suposar, e h combar
entre Freddie 5tiller, celebrar abantd'aliir a París, loo joc de poques tenles: l'enterita es desfeu del francés
posant-1 k. o. a la serena represa, havent rebat el públic la impressió que
Ereddie Miller, desitjós de =errar
les seres habilitsts devane del públic
parisenc, va ret 'dar tant com va
poder ei desenllas; d'un entubas que
hauria pogut obtenia sastant abans de
la setena represa.

FUTBOL
L'equlp del NacIng de Santander. — eanlander, 5. — El TUcibg Im ilesplaçal el seg,ieut

equip a Sevilla:
Petirosa, Cebaos, Carcia, Gerinän, Ruiz, Pomho. Fuentes, Arlecho, Larrinaga i Cisco.
El jugador Ibarra, per /inversa lesionat, no slia desplavat,
com que la seca lesió revesteix
alguna gravelat, no podrà formar part de l'equip nacional.—
Cosmos.

VARIA

L'equlp del Sevilla. —
El belga M. Demunter, dirigrá el
Sevilla presentarà demà
combas entre Marcel Thil i Mac )soy
que per al tito( de Canspita d'Eurooa el següent equip (lavara al Radel pes mig fort s'ha de celebrar ei ring de Santander:
Eizaguirre: Euzkalduna. Deva,
proper dia 17, a París. Els anglesos.
per la seca banda, han designar com Tache. Epelde, Núñez, Tejada,
Barrington.
jutge Ilr..
— Comuniquen de Buenos Aires que

Torrontegui, Campana', Porten i

Primo Cansera no sortire d'aquella
cintas iins el proper dia 12, en direacia a Noca York, i que es molt
probable que el matx entre el gegant
i el belga Pierre Charles, se celebri
aquest hivern a Italia.
— A París, Populo va s'irme/.
talih Quadrini per punts en deu represea, el que no delsca d'ésser un
resultat honorable per a ritalia, el
qual atnb prou reines si l'any passat
va boxar un parell de vegades.
— A Noca 'York, Vince Dundée, va
vencer Vicenzo Troiano, per inierioritat a la cinquena represa.
— Eranc Harsen, que ja pocs dies
feia matx nul amb Petit Biquet, a
Lille, boxará a París el dia 1 2 o 15
del corrent contra el nostse conegut
Gori.
— Disten de Sant Sebastià que Ignasi Ara acaba d'arribar a aquella
població procedent de l'Havana on
embarca, després del seu combar amb
Dominguez, a conaeqüencia d'haverse lesionas seriosament la mA dreta.
Ara, que duu la rtiä enguixada, ha manifestar als periodistes que no té encara decidir si romandra a la Península o si tornara cap a América o a
les Antilles quan estigui guarit.
—Ultra el combas— Ortega-Safont,
que ocupa la capçalera del programa,
a la reunió del Pr oper dimecres al
Nou Món, Riarnbau seri enfrontat a
Littier i Prades al can/pió de Llevant,
Bestia,

L'equip de l'Atibtic de Madrid.
— Madrid. 5. — L'Atletic de Ma-

Natacié
AQUEST MATI SE CELEBRARA
EL FESTIVAL INFANTIL DE
REIS DEL C. N. BARCELONA
Avui, diumenge, a les onze del
!nata a la piscina del C. N. Barcelona,
se celebrará l'anual festival de Reis
que aquesta entitat ve celebrant tots
els anys a honor i obsequi dels seus
perito nedadors.
El C. N. Barcelona, atenent la importancia que per al fume de la natació representa la cura dels infantil:, ve preparant cuidadosament els
seas ne da dors de la mínima categoria
a nobjecte que la reunió d'avui conatitueixi, sota tots els conceptes, una
brillant manifestació d'estima' per a
ello i general complaença del públic
que acolleix les emes actuacions amb
l'entusiasme i interés que l'esportivitat
d'aquests petits "tritons" han sabut
conquerir.
La participació d'un bon nombre
de nenes que han vingut preparant-se
per a aquesta amb gran; mostees d'adejó i interés i que precisament avui
s'inicien a l'esport de competició, constitueix una de les notes mes atractives
simpàtiques d'aqueate seesió cedatenia infantil.

Caro. -- COSMOS.

drid presenta:a al Betis el aegüent onze:
Pacheco. Mesa, Corral. Gabibando, Marculeta, Pena. Lafuente, Marin, Elicegui, Chachd
Sornichero. — Cosmos.
L'equlp del Betia. — Sevilla, 5.
— Davant l'Atlètic de Madrid el
Betis presentarà el següent
equip:
Urquinaza, Arezo, Aedo, Peral,
Gómez, Larrinaga, Sal, Rancel,

linamuno, Caballero i Lecue.
Cosmos.
No h) ha oriol a l'AtiMie de
Madrid. — Madrid, 5. — El senyor Rafael Gonzälez Iglesias fou
elegit president de l'Atlètic de

Madrid el dia 2 d'aquest mea.
SIR dit que havia presentat la
dirnissió del seu canee. Interrogat un directiu de l'Atlètic ha
dit:
—La Junta està mes unida qed
mai, mes compenetrada que mal.
No hl ha cap genere d'incompatibilitats. L'equip ha sofert revesos esportius. Seria el moment
de desertar? Altrament, res MI
Ola produït que sigui irremeiahle. Ni dimiteix Gonzälez Iglesias
ni dimiteix ningú.
Cosmos.

BOXA
Sangill vencé Young 11~1. -.
Parla, 5. — En un combat de boxa celebrat abur en aquesta capital, el !J'anees Populo va vencer per punts l'italiä Quadrini.
En un altre combat l'espanyol
Sangili vence lambe per punta
Young Borel,
Fabra„,

AUTOMOBILISTES!
sus interessa tenir sempre el vosee
coree a punta
ELS TALLE« M. I. D. A.
us So resoten tense daepteaa anite

el costee abonament .eoble reparacions 5 engrasa
VIllarroel, 102. - 'rolaron 2011104

Llulta
Els organitzadors de l'Olympia Ring
ens comuniquen que, com a ocrispiament del torneig ciclista de Heme troiner, tenen el propòsit de mentar MI
concurs de Catch as catch can, o lluis
ta llame, les modalitats del anal, ene
serne que la llista de participante, sera!,
anunciare mis endavant.

Atletisme

MERUDES-BENZ

DELILGE

Es moit dificil saber exacta .
ment gust deis demás. Per
*queda raó, PAÑOS RAMOS
dlsposa COT someros • donar
tota ciaste de facIlltats, no ti Inconvonlent en canviar qualsevol compra out no hagl satisfet
completament a l'Interess•t.
T•nlrn Retalls d• tots els
tarnanys, inclualu per a trajo
complot i abric de senyor.

ECM:12=8£
PELAY0 10

ESPECTACLES
Teatros
GRAN TEATRE DEL LICEU
Avul primera de propicia( I abonan/eni
a

larda a les

"El
bres con suerte". "Faz en la tierra". 1114)941.1e. - "Es Imita de amarnos"
misterio del castillo Teroky" 1 "Te
Madeletne Car.°41. 911: "31erf11".
seres
a
"Fuecoe humanos"
Maryland, - "Te qulero y no se quien
Ores".
"El fakir Col heder I "E,
1010 mal( I continua 339 tarda. *Apren• flletropol.
rosario"
111 6 de los marinos": "OJO, solteros" en
*Mi: Mirla. - Padre e /olio" lanicament larespanyol. (M ag a Moreno •
-El horebr . Isibi". en e • PanYel. Dallare:
g ar. "Viuda, habaneras" I "La he.
-i.erlo gabinete"
I ancla",
•
Mistral. - -Viva le vida". en espanyol,
sensacional obra de Quintero 1 Guillén.
"Compalleros de Juerga" I -Cc crimen
Seetrenare a ROMEA divendree, 11. per
en
la noche'.
Antaras N
1 %Uf Barden/
Monumental. - "Ei nomtre lenn" len
. espanyoll, -Aprendió de los marinos I "Ojo, Solteros" ;en espanyoli
Mundial. - -De Eva para ,rell", en es.
pansol. 1 "Casi casados".
lenu. - -Atrapándolos como pueten".
291 o Terefon 729116
valencia. 289
"Tu eres mlo", en espany ol. n "El
/mesurentato. diumenge. Te' au. a :0 5 En: Erute
Pomar" 1 -La Amarla"
Merla. única numerado, i un. a lee 930.
Pathe Polaca. - -Amar sobre ruedas' .
HABITANTES DEL ANTICO
"Hay hombres con a uerle", - 1' z e•
tdOrunlelitali
II tierra",
11111MENCE DUDA DELS
UN DISPARO AL AMANECER
Publl Cinema. - Reportarse « d'arta:dila,
iteren', tranceSai
a les 413 de la tarda:
Parta. - "Sola con su amor" I -Wroulei
lid erpetdtp
rt. iea nerG,;nig n Duceaux
8E8810 TRADICIONAL de
Podre. - "Li pailfrsia". "Molla iaursa"
I -La ama da flor/manita" (emanyol,
i
Principal. - -Viuda% habaneras", 1 "El

eine

TOSCA

TEATRE

celebres arriates &cebo, Luoclonl,
ureoiheor. pomo 1!.„; C'!“,10 grapar. so.
Botaques 'Malea amb entrada, G posee! os
Derroca de AIDA. [Idees: Festival ~mar,
rei luir] a de LA WALKYRIA. Es despartid
a con lp indOe la

COMIC

SALO VICTORIA

Clan elImPana l a de magna.
AVIdt. Diunrenire. Tarda. a !e s1 n11.
a les 10'1

Fels

3

:

el (leandras 40i 1

Los maridos
de Lidia

Ài

per Ligero, Montarais.% Pozas 1 lela la

companyia. bellissunes vicei11111Cr. JO.
Els bailarina lata MarcUi 1 Francia Tomáis.
Rondes, cançons jocs
Derorals lIc 1101 tilos I Asensl. Vesruarl
l
lOpez I CapIsiros. [0 lannint de tarda
d'intants
ORO Y MARFIL Ile
ruMeneara amb el 0 e 01151 0 en un late gi •Id,P11110 n 111,C10, ten YO inglesa; mag• • aorml Obi a de Quintero I Guillén. EL DUENDE. Denle tarda. popular nura• na errata,/ de 1.1111Pa Catifiret . 003 1 1 Blondeid pelo aldlanee de Elnetilul C11.113 nr , IIP
Ensila,
que dIrigela el meelie
11110%1
1
.
[rara a ROMEA ineeraties, 11, per (loes a uca pes s etis LAS PEPONAS.
1
1055,111
itugh3 Eeeler Pral(
Anarnia Herelleo 1 Ratei Bardem
JOAN LLONGUERE3. 1.0ealitels 1 P1111,4e,
LOS MARIDOS DE LIDIA
Ei illioes 01111111 A LA SOMBRA DE LOS
/.1,111111:1
MUELLES. ter g en I son, 1-l'ah e lee COI•
leve I I Emes! Torleniai. i ILUSIONES DE
GRAN DAMA, riel 1,1 ele de la nria o xxoir

Desfi e de candilejas

TEATRE NOVETATS
Com panyia Dele. LLUIS CALVO
Atan comml de la romil:0131.1. drapees de
quatre anye d'aci uame. I arda, 3.30:

Ciaentes

110113

1) en01. 1
1 1:11105.

Pa1,111 de

de° ni::

le NI Oaira Catalana

1 ,11 41,1,)

Enden".

Fiambre.. - -Amor de irsiudiante" 1 "VO
1.11 110 Seele Ilio Janeiro".
Nopal. - -311 pasado". "Almendro de nos
III muero . " -Ojo. sol:croe" len eer,
Sara Meterla. -- "Un dieparo al amare
.air" 1 "IlesfIle de e:B.1110as".
Seleet Cinema. - -Elixir de amor" 1
" SI thentbre ael t11•1121110",
Ornan Cinema. -- -Vlsa le sida"
lis
s Iele P11 purgo-.
Splendid Clnema. - "Querernos rerveza"

-Tenores e ladrones".
recital
Talia. - -Viva la tila" I "Madame
CINEMA W ALKYR1 A Unic
1.11110S1,911p
hariy"
▪
aeSsitl eital edil a dus ellearts d'ollte:
a A. se
Tatuan,
- 111PeeitzsdosLa Verbena de la Paloma
vlerle" I "1 . 14a la sida"
CAPRICHO IMPERIAL RUBINSTEIN
%sed. 131 delel::,
en prOgraina BRAHMS. CHOPIN, 0.1805. Ti g oll. - "Ella era una dama".
Bell0.1el
per Avelll. Raga. Yerre/. Llanos.
a les O eSperJ nene, Jefa. SIL a
We HOMBRECITO VALIENTE
Talla.
"Vita
la
arda"
1
"aladame
Sr, BIELA BARTOK,
•
:es 10. REVISTA 1RAMOUNT. PAfarda 1 1111 e •011111111.1 s de les 3:
Localliale: te in a t 1 de 4 a 7.
LOS GAVILANES
Trinca. - "Tierra de pasión". en es•
RAMOUNT GRAFIC, ELLA LE DIO
tor 1 110 de cierna. 01111101, a la taquilla
pel seu creador el gran artista Pau Gorga,
CAPRICHO IMPERIAL
panyni: "Ese:bufabas tornarlos". Dibuos
SU AMOR iiiibuitoio. 1
.tel Parau de la alioli, Calalana
Id, per NI:nieve Idee r IS
1 d'altres.
allab Da g a, Asen'. 111)3. ›e : g111.i. Ariraga
Triomf. - -Ese:bid: g oa remanne". "pe.
La Canción del Olvido
SUAMMO
UNA
NOCHE
CANCION DE CUNA
fiadores sln varen" "El rnIaterto
UrquInaona. - "1.3 i s la del tesoro"
estupenda erearló del gran 0113 Peu
per clara iiable I Clauelelle l'ulberi
per Peroles Wreels
- "Coto tren Imperial". "10
e, amb Racionero. segura. Ion& Llanos
NOTICIARE 1 DIBUIXOS
.114 945: Actes I.er 0. 011 de l'obra
nombree p o vallenie" 1 "Suredln una
Dialormila en espanyor 3 la larda. 1
doche"
ama
00111:1. e o n ,,..”
en t'emir) Inglesa a la sir
LOS GAVILANES
g alletero". - "Ei arrabn i " (en °M'allane 1,
VIVA LA VIDA
aeropuerto centrar' 1 -La vi/ p ira dei
¡I,' , se lees . LeTe :
- atuf e ,. e
per Pau Gorga 1 : g ires arli a tes de la tarda
peraeguldo"
DESFILE DE CANDILEJAS
Vere. l. - " Hombre .10 leves" "aneen : .. 11
1110o anea
la nelli01 re e I s ld e:111,
LAS GOLONDRINAS
elültm 04091
o i lama rejo - I "Esnaeln pero seguro EL HOMBRE DEL BOSQUE
venta" 1 "El annern de la erlatura"
pe: /1 o 11 Pa, el,
formidable creacht del gran dito Pau
Pelad de te Densa 1 d•
1 DiBuiX0s
lega, amb Raclonero, Raga. Llanos. Ba
Volee. .t.utetana" (tInIcarnent larda,
1010
ati.
a
Ir'
0501 11,1*. a 1e a 5
reja, Arteaga. Arniengol. ele. DIJous, tar-E; noresiro derertIce - I "t'obrado ha
III n11: Debut de la gran eompanyla
OSASES SELECTES
,1 1 Elle Janeiro"
comedles
Orquestrina PRICE JAll alle. - -Traelca atracelött", t":lett I
MELIA - CIBRIAN
SPLENDID
re.el alPlace 1.1eQuinaona A
elda". en espaneol
Mollee Paria
amb !a DI erlosd obra de Jardlel-Poneela
Cenan d• Cent. Sil • Teeton
i tts rnu
No . en: Otesebte, 0. 52: Eatraorenlerea
USTED l'Erra OJOS os MUJER
O.
mhibicion•
40111, Iarna, ‚Me! sessunts routinues:
Tarda, totes les butmues a 450 ples
DIVERSOS
AMIGAZO' ollbulsos,
N/1. toles les brinque s a 3 pleS.
lea 330 1 1 Iree 0 Parece lila111111,10
Cm Litera. - AvUl I Cada ala [he dan
SOL DE CALIFORrEA 1-steteb" musical) P1'0.1,11113 ele Ileta. per a EI ama 1 II. 11
Es desparta o Comprar/Orla
leerla
Hon humor!'
sant.
Sala de Pastee
Granja Rayar. - Tes atorlAdi de les! res
TENORES Y LADRONES, per --m'Uy Lo4000 , UNA VIUDA DE ENCARGO, asiraea•
Motor Fhtz. - Aval 1 cada dio. lee 0.111
nada: UN PAR DE FOCAS. per 1 3 , 11 PIlls HOTEL ORIENT
per ItIctiard l e es I Irene Leunne
eant.
1 Thelina Toil I. IMPULSOS SECRETOS,
A g ur tarda, de A a 8

COLIS'eUrti

GRAN

PRICE

CINEMA

A REE

STINß

rria--. AVENTURAS DE ALBERTO REY, per e•e rdrery llon le .1: FLAUMr, LIll,,,,,,1,M1111,xirjis
,i
A
r.18,1; co

6.04444444.04+044444.04.44

TIATRT PAIRCELOPIA

Pol

ilitirr2CMPOI

Gempanyl• Otea da Artigar. • Collado
Aval, diumenge, a lee 5'15:

CANCION DE CUNA

MIMO

Rema. di g nas larda- CANCION DE
CUNA 1 LOLA LOLITA, LOL1LLA Y

El Rosario

MELO
LOLó.
Dimana: Benefirl de MANOLO COLLADO. Tarda i 01!:

Pe g ue: Oree feiners , la rda I id'.
ptes.
Irles felina. tarda, 3 pres. :Sil, 0 pres.

LOS CAIMANES

OMEA
Telefon 19691

aova LOPEZ HEREDIA -AsQuERINO.
dito. (mueres. irremissiblement,
billa: a I6 330. a les 6 1 a
:0 15, LA PAPIRUSA. Denla: Borne
.
e la primera armar' IRENE LOPEZ
7...--ITNA; a les 515 1 1015: LA PAPI...A, Ditendces. Presenlacid de la
4,1panyia titular d'aquest Teatre. en la
.:031 lIgoren la primero arlrau Antenla
Hierren% el primer actor Rafel Barden,
, Joma Balaguer, Ellas ...irguen, Luis 8.
T.:elimina, Carmen Cueva' i Maruja Cueree% anal] :'eateena le ORO Y MARFIL.
El Antoni Quintero 1 Paaqual Guillén

A

CINEMA RAMBLAS
Rambla del Centre. arg • Tele. 18972

AMOR DE ESTUDIANTE
per 1 nIl n 101 mpera

Atto. matinal a In. 11. Tarda. de .13u
a 545: a les 6 'minorada. Nil, a les 10.

VOLANDO HACIA
RIO JANEIRO

Gran Salt Ile Ouertv rroelich en la d l.
verilda coruerna POR UN MILLON, emb

r
per
g randlom 0111101 p rOduild,

SALONS CINAES
TEATRE r IvoL l
11 mall: cines sesalOns. 5311 1 el tuna:
10 nit. - Ella era una dama". Releo TWCI•

COmpanyla REDONDO. PALACIOS. Avud
dlumenge. darrer cba ni: la lemporada.
Tarda, 3'3u: 5 artes. 5. Actea [er 1 2.on
de DORA FRANCISQUITA, pel tarenG Cl•
1 LA BELLA BURLADA, per More
Redondo. Nil. o Ins 10: MOLINOS DE
VIENTO, per Eduard lo g os 1 LA BELLA
BURLADA, per Maro, Redondo. Dissable,
in de g ener. Tarda 1 nit: Inaugureclit de

- Le
yermen
1.eerance
u
FERINA
111111: 11015 lessligie. 315 1 6 /ruto.
trix nii: - 12de valanddad": !enfiles
FlOmard: "Teda liba Mujer". Ann Harding

velreß. NOlictai I. debites,: I VIllfer
Malilla 1,

Bola con su amor

per a la sessa tt numerada
d'avul, diurna-u, tarda. a le, S. Doma.
Garay Morlay 1 Henry Rolland en
EL ESCANDALO, 1 EL JARDIN DEL MODespatle n (Anilla

NASTERIO

;

CINEMA

i
TEATRE NOU

ESP1

Al !

p r•","9-- tEl nN DI 1 u rDe!1 1-(111111 CSItil-YlaArSde

i

ANNA MARIA

1

EL LOBO FEROZ (Olbuixos)

l
/

• simeona temporada per fa Companyia i
111 ARC PERDONO° 1 ANTONI PALACIOS.

per Paul HorbIger

1
l'i

Continua. 4 larda 1 930 nit. "La colea
1 de
las monlallas". --La eaida de un irn•
I

CAROLINA
i
per
Ciaynor 1 1.1 e Barro ronce i
Jane?

00 1

perro". en espanVol
PATRI PALACE
11 mall i cominua 3311: "Hay hombree
con enrole": "Pae en la nena - , Mude!cine l'error!. Yilt: -Amor sobre ruedes".
"Filer05 humano s0 "
1 1 mall I continua 330 tarda: "Hay hom

11.1n1
Res el

lo solo,
per les
plonres

curava
que va prendre la Curo N. 1, don Lluís
Torres Ferrer, habitant a Barcelona, irrer
de l'Hospital, 60,
fin g

que sofría de diabetis des de feia uns dos anys, ha tingut
I, atenció d'enviar-nos el seu certificat de curacló, en el qual
fa constar que havia mes molts remeis sense techar alivi de
res lins que va prendre la CURA N.' 1 DE L'ABAT HAMON,
en la qual es va guarir radlcalment.
ese7,
e.o t

6

do 1e bo,p

LES 20 CURESDE L'ABAT KANON

fiC-1

r16

Oenee-tneero

són la nimbó dele malalts desesperaba

.12

_,..,.2.
d
e
o::47:r_

A

1.1eg7 ...s..

Meraerliós meted. de curtid° per
mitin de Vs...aas a th, deaeu uerl per
E.611.11 HAMON

GRANJA

ROYAL

Aval lerda

TE EXTRAORDINARI
CRAZY AOVE ORCHESTriA
De 10 e 12 un

SEXTET TOLDRA

Venus Sport-Palace Ball

Ronda de Sant Antoni, 82 1 84. Tigre, 27
AVI 1, oil NIENGE
Ball de Socletat tardo 1 nit
E>TRE.5ES:

"Cuesta atrajo", Tardo
"Ilusiones de Ch•ral", Orte Slip

Program d'avui
TEATRES
Tarda. -L'amor .10110" 1 -Le s
Apol10.
ter g es eargudes". Sil: -1.es serges
Calgudes". •
Barcelona. - Tarda. 3 -40: " Mar I aluna"
a les 530 I a les 1015: "alelo '.
Gramle. - Tarda: -El nuenne- 1 - Loe
Inarldea de Lidia". 1311: "lbs maridos

Clive nriaik
CAPITOL
11 matt: linee aeS51011S, O . 30 1 e tarda, 1
110111".
nit. -E1 signo de la muerte". Pier- E•penyol.
- farda: "La relna ha 10111.(II 11111)5 "Son ell
C.Onnea
te R. 'XVI».
ral" ! "Aquesta 1111 I mal mes-. ad:
e hIjo"
I mal mes".
"Aquesta
CAYALUNYA
Novetata. - Tarda: "La terben3 de la
paloma". "Los gavilanes" 1 "La ean
11 mall: rlues seSSI011es e 3 -30 t n boda. 1
01011 del 010100". Sil 1 prImer 1 Segon
10 nIt. "El Iregl o que lenta el a
aMee
os gavilanes" I "1-33 gl./1011
ca", en esparryol. 81110611a Colme. 1:0mira I doeumenlal
dl IllaS".
Bou.
- Tarda: primer I S eg ún actos de
ACTUALITAT8
Fraurisq ulta" I "La bella tour
eessions infaurce.
11 /Ball 1 330
13•13 - NII: "alolume ne viento" I -La
parilr do les 8 niti :Xollciaers.
O larde.
b"113 burlada-.
repoitalges Fox 1 "ni viaje por Flandes" Olympia, - Cha' Egileelre.
ona"
DIlluns: . "Visles de Barcelona"
Poliorama, - runa. 330: "El e pasto

El que diuen els guarits

1e)

D:

:•:

ür atuit

101•" , a
pecadora"

les 6. 1 fila a les 10: "La

PrinelPal 1.1111101. - Tarda: -Nobeeillas
de sereno" I "Las de los ojos Po blan•
en- Nit: -Las de los ojoe en blance"
Vieterrla. - Tarda: "La Dolor nsa" 1.1.111.
.1.1 mentira mat es"
ea Fernanria".

- -"• :

•:

:•

:•

•

DEBILITAT NERVIOSA 1
VIES URINARIES
POSO de antele inOtilment d'aminore maleitm,, 1
orteres al meramlids descobriment dele

Medicaments

del Dr.

,pur„
.s liiiE
SOly

Vies urinäries

1:1011S, en torea les
seves manirceracionsi uretritis, preatauua,
«quilla. Melilla, O01,41 militar, etc., de Ebome,
I vulvitis, vaidnitis, ~rala, uretritis, ale.
title, apara.. fleme, etc., de la dona, per
crOntques 1 1 ebela doe sigion, es 0 11.11 e 1,,e0 FtV111/ I ladicalment amb ele Cazarle del doctor Soler& Els malähs es guarelten per ells sola, senee 111.1ege10113.
lb rug ar.; Di riplieaclons de Sendes 1 Migres, etc., tan per1/1 1'3 eeMpre 1 que

necessoen LI presenela del melga 1 ningu no s'assaberna de la 50011 a 10516111Venda: 6030 mudes capea,
impureses de ie sang

81(111114 (UvatIOSIS). *cremes, Ahelee, (Rae-

r« vaHooses (llagues de les Manes), ore>
clon& esurofulotes, e p itomara acné, urticaria, eh:, maiallres que lenen per
usz coners, Ye!, o inteetuns de 0.111g per en'onlques I rebele que erguir,
In allarenCen aIim simb lee PIndcree deporatives del Dr. Rolará, que enn
la medleac10 Ideal I perrer17. persas aclaro egeneranl la sang. /a renogen.
aug rnenrer, roles les energlee de Doi g ultme I fomenleu la eaint, resolent en
poe miope roles lea rOceree, migues, graos. forüncols, supurach5 de las
morases canetida Jel rabel/. inflamacions en genera/, etc., quedanl la pell
neta 1 regenerada,
caber' brIllant I espee. 1 no ilelea en l'Organlsme seoyere del /mesar Venia: IEGO peleen» t'atleta.
ImpoienCla meinca
Y7gor sexual). pollucione
nerviosa noeuenes,
eapermetOrrea (perdues semlnale),
Cansament mental. pOrdua de mernbria, maldendp, 0 e 011 ee:1s, debilitas muscos
lar, radies corporal, trame:to p a, palpItacione, trastorne n'ar g ado da la dona
I U) le, Ie n mate los/ eelenbe ele
Neuralltane• o ebi.Olarreni ner y ils, per erre
nI r s 1 rebela que sotoini rS guatelarin 0 0 101 1 radirannem amb ela
RapaSonata potenclal• del Dr. Sobre& 31es que un mes:tramen! seda Un allment
essencla' del cervell. madurar 1 mi el sistema nerwids, indicare esperlarinent
mil esgoiars do la 'evento( per tole mena d'excessos (vello iense ally11
per a recobrar i g tegrarnent tetes lea funclons 1 conservar Gris a l'extrema
M i rr a%
vte,11. 1r l' e rg mismo. el voon selual pronl de Era 11 Venda:
8'80 pesaste. llame.
VENDA A LES PRING1PAL5 FARMACIES D'ES AAAAA , PORTUGAL

Debilitlt

AVERICA

AVIS. - lata eis Cal'lellle de lee wies orillarles o debIlitat nervioso, adre•
eant ee 1 liarnetero 0'50 pessetes en segella per al franquelg.
Oficinas Laboratori Bocetara, carear del Ter, 143, [meten 50791,
celaran gratis un llame explicatlie sobre l'origen, desenrcElament.
tractament 1 guarimenf d'aflu y es malailles.

Fábrica de Marroquineria de luxe

CASA OSTIZ

Passeig de Gràcia, 28

-:-

Teleton 21816

nuez.
Borntmy. - s'arretate 1 Mary Contreras
Eacelel0e. - Varletals 1 Meollo Pena.
Eden Comen. - Varielats I John Bus"
o

Cele.,le

Hollywood - g elobt de la fotintclabre
Dern"

Per un

preu

redult
padre) adquirir solera 1 saleta a ilogal
PINADA DE LA MARINA, en pedrea
pairear 1111 ar e g lielg esplendld, je Que In
set a situarle es Inimillorable a la nora
I magnifica orbanitzacie da Cestrelidefeue.
Irne: llort de la VII, 13, !Jalaos (Sarria)
Tel6fon 79835
d la

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Els que aneu a París

Envieu aquel> cupé com a Imprea amn segell de (loa céntima
LiE0R‘TeNts
Borm(g 1 MAKINte, Hunda de lo Lnhel-

NI de B.

Carcassona

TALLERS I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Telèfon 10916
BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena
Més de50anys depráctica simia millar garantia
Casa fundada en 1S75

NO OBLIDEU
que

trobareu
IIIIIIIM1111.1111l1111111!1111113111111111E111111111111111.111111111111111111I11111111111.111111111111111111111111111!1!11111 n111111111111111111P

LA

PUBLICITAT
a tots els quioscos dels
Grans Boulevards, de la
Place de la Repubilque a
la Madeleine

Aigua de Roca//aura

A la Place de la Bastilla
A la Place de SaInt-Michel

LA OEU MES RICA DEL MON
SI pato. d'ALBUMINURIA, LIT. ", URICA (MAL DE PECINA), CRONGUITIS, PARENQUIMATOSE9, NEFRITIS CRONICA, ue guarireu
radicalm col eme

(costat asetr000litä)
Al Boulevard Saint-Michel
Al Boulevard Sébastopol
1 a Vds els grans quioscos
de

Paris

.frua
Al).,
1db

de Boca//mira

Dipositarie generare: FORTUNY, 8 A.
de iltospital, 32, 1 Saim g ron, 133

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iP,

Barcelona. - "Asesinar° en la ternas".
daahyd romanos" 1 "Huyendo de
l"aEsqCuäenm
BroadWay. - n Themp el campean". "Torero a la tuerza" I "aladaine nuoarry"
Botor,,
habaneras" I "El era.

si la seborrea amenaça el

"Enden".
Bottemla. - "Tierra de bOmbres". "ala-

ria Lulsa" 1 "La casa de RothechIld".
~urna. - ''El negro que lerda Cl alma b l anca". en espanyol.
Capital. - "El signo de la muerte".

Cantero Cinema. - "Ave en el suela".
''El Misal negro" I ''ay mujeres rol".
Coilmurn. - "Ella le dló su amor" 1
"Uncido de cuna".
Comtal. - -Matrimonio a prueba", "Vlu•
das habaneras" 1 "La herencia", en
espanyol.
Colom. - "El gato y el vlolln" "El rey
del Jazz" I -El 96 de cabidleria".
Comadla. - "La clama del club noctur•
no - . "Letiy Lynion", en rapanyol.
"El surtan Insultado".
Diorama. - "La cruz y la emAia". en
e snlany ol: "TU eres mlo", en espanyol,
I "A la brava".
Entenee. - "Bolero". "Remo•Saten"

"ln par de frescos".
- -Haciendo de man suyas", "Ave
▪ Merla" "El lazo feroz". delires on
colora: -Es boro de amarnos" I "Catollna".
BaCe11110r. - "Marfil"innleaent
rn tarda).
"l'ay hombres de suelde" 1 -Paz en

Ine Nou - "A casarse, ~barbas"Te golee ayer" I "Letly Lynton"
Coya. - "EleAMIlloa roman03". "Mula
linbarry". "Ameainalo en la terraza"
Irle. - "Famenrialo. romanos". "Anny
anny" I "La huella de la Irme"
Intim - "Era p laV010" 1 ehe n011101110.

ProvIncla

"Ortopedia Moderna"

ton" I "Audiencia Imperial".
Aringuda. - -JuslIcla", "Sor Angenca":
a mes. a la tarda, "Viva la pepa".
Arenel. - "El arrabal". en espanyol:
"Aeropuerto central", en espan3ol. I
•
"310 1 110 Millón y una novla".
Arneu. - "Es hora de amarnos" I "un
hernbeectto valiente".
Altdela. - MI Vida entera" 1 "Volande
hacia RIO Janelr0".

Noni

Clutat

1111111 11M1111111111111 1111!1 1111111111111111,11 1111111 111111111,1!111111 1111111 11illilli111111111 11111 n 111111111111111111 11!Ili ille,

Actualitate, - Reportat g es d'atina:Sial. I
es e. 105 Vargas" I - lar viaje
" El illninv
F
p
por
~Mea. - -Te quise ayer". "LeGY L3'n-

la ilerra"
n1114810. - "Entre entropótagos" 1 -Por
un 10111en"
Femlna. - "Qué casualidad" 1 "TrIda

Correr

1111illillli11111

CINEMES

1 sanee comprende rebra versta l'Interessant llibre -La Alethellla Vegetal", del
Dr. Benin, que enseny a la manera de
guarir l o a 1-n8121r:es ter rarltja de plantes 1 el -Boletín alen,unt"
-1.4, que diPP11 loo varearlos", get reprodueix les cartea demostrant l'elleitela d'aquest método vege.al.

altat, 6. 11 1RCELONA.

:•:

MUS1C-HALLS

ra iti o• Den t. 5 e snnice. Ape g a. - Varterate 1 Mercedes Flfi.
Ba - Ta - Clan, - Varletats 1 Curiana Mar

ilaba s ß 1 rereeree.,r,

Mo rilin

!

Es hora
de amarnos
per Edmund (pace

Gran' Tornen 011 e 1 5

im-

irr

2.21M

10'30. Tarda. primera Seseo& de
a l li a 5'4; Numerada. 6.50. 8'45,
lanteressenl film Paramount IGNOMINUI.
Der llenen Thwelirees. Trlomf de allxia
ia ldney en
MA

Companyla Catalana
Avui larda. 3311, ELE PASTORETS, arob
raaoracia dele Beis d'Unen', que tapar'
tiran caramelo a mas e/s nens. A les si!.
eSpeelal. 1 ni/, a les 10: LA PECADORA,
cle Gol/Berta Dema boda. a • ta, MADAME.
NI ?: 50 hi ha lamer° per donar Goa a
l'amara' general de ELS HOMES FORTS,
d'Altert Mera. Preml Ignael lalesles 1063.
que s'estrenara si gnara s a la rell

Deloree del RIO
Seseo C0111111,13

Camila /loen

Grandiós Te Dansant

EL FASTOMA DEL ORO.

per Cluster neynn

f rt 6l ie

re4+16.444466.644~0.44+41%

POLIOR

'Mitin*: ALMAS ENCONTRADAS, P e r J.
1,111 I FaTIPAI Ver:amena, 011
Marlittet
esionyor. TODO POR EL AMOR. dellelosa
opereta par lean 101,1 0 , 1 a 1 llaulle Cle1e5:
CASI CASADOS. gran prOd onda I s ees. per
vimei ilornrinne • 1 NI,rintlor Oir 01011

%alee: DIBUIXOS,

AVIAT. DEBLT DE CASIMIR ORTAS

R

:

Charle,

Disnea Nit. nie s - QUEREMOS CERVEZA.
per Busrer Kc alo n irampline sI 111111113
R'.
Dllranle: DIBUIXOS SOPO

LII
115 Telefon 51222
\sur tarda. a les 330 1 numerada a les 6.
Nit, a les 10: El. FAKIR DEL HOTEL, per
arinsnd Bernad. t 13 sentimemal ploilue•
c10, basada en la novella Oc Florence

1 LO LA , Lotivs, LOLILLA y LOLO
5 les 1015: L'exitas de Barnstein:

1

•:

Diversos

Palau Música Catalana

AMM

'

•:

ORO Y MARFIL ORO Y MARFIL
senSactonal obra de Quintero I Guillén.
S'esirenard a ROMEA 0,001141 es, 11, per
Antón'. Herrero 1 Rafe! Barden,

mg

Diurnenge, 6 de gene de

Lit OUIPLICITAT

11

mas
Zurseal. d'Ora flP la morgalla"
Laietana. - e insla relriburlón". "Alma

de bailarina" I "Nlelea Lloes. - "El arrabal". en eamin3,71:
"Aeeri
p
seepgtunioro.
to“ central" 1 " La (tedia del

cabell

La seborrea és causa del 90 per 100 de les calvicies
Fet a base de sofre, el gran especc de lo pell

Obtindra un cap net i un cabell !lis amb SULFONIOL
Parli'n al seu metge; no temem el seu dictamen

1 quan fracassin els articles d'aficionat, SULFOPILOI
La greixor del cabell és vençuda pel SUIFOPIL01.
usi SULF0P11.01. o resigni's a ésser calb si té seborrea

una noiler".
Fr'reell. - "Tierra ne pasien". en espa
11301: "Escandaliza romanos". falbultn.

1 rEallres.

seu

La

frase definitivo: SULF0P1101 evita

la calvicie

I

