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CRONICA

Recordem
Els nostres lectors hauran endevinat que unes circumstàncies especials ens obliguen a Ignorar tot allò que podria tenlr
un Interes preferent per a ells. La situació, encara que 6s excepcional, no és noca; els que fa vint anys que llegeixen diario
catalans diriem que Ja hi estan famillarltzats. Si descomptem
el período que va de l'abril de 1931 fins a l'Octubre de l'any
passat es pot dir que l'excepció ha estat el regim normal de la
premsa catalana. L'atentad, apassionada que ara se'ns dedlca no
solament no ens ~ven sinó que te la virtut de fer-nos sensible la permanencia de moltes coses a través dels anys, de les
vicissituds I dels canvis mes importants.
Que els nostres lectors no esperin ara com ara informaclons
I comentarla de les contingències politiques quotidianes, perque
no els podriem complaure, I com que fine la veritat objectiva es
torna más o menys perillosa enunciada amb uns signes tipografics o amb uns altres, no estranyarà a ningú si extremem
la cautela en la nostra comunicació diària amb els lectors.
Aal, doncs, avui ens permetem de recordar-los que d'uns
cuants dies ença el senyor Portela Valladares ooupa el càrrec
de Governador general de Catalunya, que el senyor Pich 1 Pon
és alcalde de Barcelona; que aquestes dues designacions han
estat les primeres manifestacions del regim transitori establert
pel Govern de la República a Catalunya. Recordem tambó que el
Govern esta format principalment per la coalició radical-cedista,
els dos caps de la qua l són els senyors Lerroux I Gil Robles,
que capitanegen els dos grups parlamentaria mes importants
&alta de les eleccions generals de novembre de 1933. Recordem
igualment que abans ti'aquestes eleccions fou dissolt el primer
Parlament de la República que fins aleshores va actuar com a
Corts Constituents; recordem que el 12 d'abril de 1931 hi hagué
eleccions municipals d'una sinceritat exemplar, I que al cap de
quaranta-vuit hores era proclamada la República. Suposem que
no serà cap gosadia recordar que s'acosta el termini per a convocar unes altres aleccione munlcipals a Espanya. Posats a
recordar, podriem dir que Catalunya el 2 d'agost plebiscitava el
seu primer Estatut d'autonomia i que les Constituents, després
de llargues 1 accidentades deliberacions, aprovava l'esmentat
Estatut modificat reduït en molts extrems.
Podriem recordar maltea altres coses tan certes com les que
acabem d'exposar; però renunclem a detallar-les per no abusar
de la gentilesa dels lectors. Afeglm només que el catalanisme
d'ençà que s'organItzava com a força política no ha delxat mal
d'existir ni d'avançar a despit deis pitjors contratemPs; que 6s
. lar per comun error creure que se'l pot deturar, desviar o anul
pressió o per dissipació; I que encara els un error más greu creure
que el mal humor pot donar mal la impressió de recta energia.

Una altra
aquesta de 2.000
pessetes --a LA

Desmentiment del senyor euerra Això de
del Río.: Avui tornaran a conferenciar els senyors lerroux
PUBLICITAT
i Oil Robles

Ahir, signas pel senyor Caneeres
Pone, ens bou tramesa la següent notificació comunicant-nos que havia
estat imposada a LA PUBLICITAT
una peny ora de dues mil pessetes. El
text diu literalment abrí:

"En el número de ayer de ese periódico se insertó un titular en el que
decía "A la cúpula de la Generalitat
encara onda la bandera del Terç
Estranger", y como allí sólo ondea
la enseña de la República sin que ni
antes ni ahora haya ondeado ninguna
especial del Tercio Extranjero, el
Excmo. Sr. Gobernador General ha
acordado imponer a V. multa de
DOS MIL pesetas, que deberá hacer
efectiva en el plazo de diez días en
el papel correspondiente de pagos al
Estado, o interponer, en otro caso,
recurso de alzada ante el Excmo. Señor Ministro de la Gobernación, dentro de igual plazo, previa consignación de su importe en la Caja de
Depósitos.
Lo que de orden del Excmo. Señor Gobernador General comunico
a V. para so conocitniento y demás
efectos.
Barcelona, la de enero de 1935.
El Delegado Especial.
Ramón Carreras.
. .
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El plebiscit del Sarre s'ha celebre eamig d'en' gran
calma, tense iseidents notables

" ' una nota
oficiosa facilitada ahir pel servei de
premsa de la Generalitat, la qual, referint-se a la multa imposada a LA

PUBLICITAT, diu aixi:
"Un diari. LA PUBLICITAT, de
diumenge, s'ha peones dir que a la
Generalitat de Catalunya seguia onejant la bandera del Terç, volent,
alzó, emprar una forma despectiva

Els senyors Jalón, Guerra del Rio i Hidalgo, a la sortida de la reunió de
ministres i ex-ministres radicals a casa dei senyor Lerroux
Cádiz, 14. — Procedent cíe Sevilla
ha arribat en automòbil l'alcalde de
Madrid, senyor Salazar Alonso.
L'objecte del viatge es assistir al banquet a honor del governador civil d'aquesta provincia, senyor Lluis Armilla.
Tumbé ha arribas l'ex-ministre d'Obres públiques, senyor Guerra del Río,
per a assistir a l'homenatge a honor
del governador, i després seguirá el
>en viatge a Canarias.
El senyor Guerra del Rió, en una
conversa que ha sostingut atnb els Pe riodistes, Isa destnentit rotundament el
rumor circulas d'una escissió a les tiles del Partit Radical.
Respecte a la reforma de l'anide 26
de la Constituriú, ha dit el senyor Gire'

per a la bandera de la República es-

Maigrat la manca de detalls, es
preveu una victòria deis nazis

hiaaifestacions del 6overnador horat
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y
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Suma anterior... . 5495 0 Ptda.
Icen Soler
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Montserrat Montanyés
Angel Montanyis
Francesc Salvas .
Francesc Pibernat .
Antónia Coromines • •
Agustí Coromines
A. Coromines Plaja
Manuel Capdevila .
Joaquim Santaolária
Enric Bisbal
. .
Un d'Aacció Catalana
Rosa d'Oromí

de les primeres hores del mati, una multitud
diumengera, però molt tranquilla.
cita congregat davant els tocata on
estaven installades les Oficines de
vot: la ni t anterior havia transcorregut en completa calma.
La policia blava reglamentara les
files d'electors, horneo i dones, que
esperasen sense impaciencia, el monten} d'emetre el seu vot. En peisetrae a les sales de votació, els ho
Ines saludaven treint-se el barrer i les
dones ien t una lleu inclinació de cap.

butlleti de vot en un sobre blau: un
cop efectuada aquesta operació, els
electors passaven a una de les tres
cabines completament isolades, que
estaven disposades a cada sala, i
ells mateixos introduien la papereta a
la urna, al mateix temps que un funcionar feia constar en Ven1 alta el
nom del votant.
(Sgueix a la Pag. 7, col. a)

Com és sabut, estava absolutament
prohibit pronunciar paraules o fer gestos, que permetessin deduir les idees
del votant.
Immediatament avançava cap a la
o . -ta electoral i el pre,ident de lona els Ilittrava el corresponent

1
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Per la multa Je

a votar han pogut trobar
Com que no tots els que han acudit al Sarre
allotjament, ha calgut improvisar-ne. — Una sala de gimnástica equipada
amb Bits de campanya

tituents.
També 1 senyor Salazar Alonso ha
parlat arnb els periodistes. Ha dit que
el problema politic plantejat actualment
no tindria repercussions d'importancia.
Tal com estava anunciat, s'ha cele•
brat l'homenat g e a honor del goveroador civil de Cádiz, senyor Lluís Armiha. S'ha celebrat un banquet, al qual
han assistit nombroses personalitat del
partit radical.
A les postres el senyor Salazar Alonso ha pronuncias breus paraules elegiant la figura del cap del Partit Radical i president del Consell, sensor
Lerroux, (Sgurix a la pag. 5, rol. 3)
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La

rra del Río que s'atenia a la defensa
que del dit article féu a les Corta Cona-

.-lixa de l'autobús cada día iza mis
nialament. De primer .0 parra; destampoe, ¡ al cap don pan. aun
ja heu jet tard i el nos se inS ha gelat
antb el fred i gebre, en vénen un,
dos, tres 1 ¡iris qualre, caín una Carauunu
de l'Oregon moderna. Perú amb un
rana de Persones a l'estrep que no as
deixa ni Ulla cscletxa, i heu de mirar-los
com se'n van desfent la vostra ruta.
potser que nO iii pugnen pujar,
qui sap el que as hi csperata.
premisa: a la Plataforma, empes cap a
dins per un impacient, cscridassat pur
un cobrador que us priva el pan us
exigets, rapid, el Tagament del ballet
verd o groc i lila, importunat per un
revisor que ha vist com pagdvert i vol
que cerqueu el ballet que dintre la butxaca jugo a jet umb la xuvalla i l'ene:nedor, satraguelat per un xofer que no
Slip ter anar les unirse: i pren els rebotes
ron un loe de criatures, i per fi allí en
ins recd hi eudevineu un seient. Podre:8
arribar-hi ji sea proa lasquen! com iota
anguila o prou intrèpid com un grnnpadOz. 1 quan hl sereu sobren perque
els aures el deixarcu buit; o be s'havia
enfonsat o be la havia uri tras de Peir,
deixalla d'una dona que ha fet co centilos de cami per estalviar-ne 15 al mercas del Ninot.
Honren de quedar-vos dret , mig
bat com UNO intalge gótica amb an bra;
tirat enclavan! ¡ un altre enrera, i aleshoms hattreíi d'aguantar el terrabastail
dels vidres i els sacies deis freía i
cops de les melles i la baralla del cobrador amb una dona pe no boixa tan

—..nn•nn••—•-•-•n••••—'

panyola.
He imposat dues mil pessetes de
payora al diari, i un seriös correctiu
a la Censura, per haver deixat passar
aix6."
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Sarrebruck, 13.—Des

COMENTARI

L'aatualitat política
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Generalitat.
—Entre les visites que he rebut aquel:
mati— ,'a començar dient el governadur
general—destaquen les dels assessors
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Vandellós
l'estudi

l'economia

L'AJUNTANIENT ELEGIT ARA
a la päg. 3.
FA UN ANY,
LES LLETRES I LES ANTS,

INFORMACIO D'ESTRANGER,
a la pàg. 7.
El- CINEMA I EL TEATRE,

d'arma.
—Es aquest un afer que em preocupa extraordinàriament. No es pot deixar abandonats els que han exercit es(antat en les funcions d'ordre públic.
—iQ ue deixareu sortir "La Hueranitat?—va preguntar un altre periodista.
—No he estudiat encara el problema
—va respondre el senyor Portea—. Peeh jo no tinc cap prevenció contra
aquest diari, i m'inclinaré a que pugui
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a la pág. 8.

ELS ESPORTS, a la pàg. 10.

4.4444.41.444.11.14•66444444*

veuen obligats a sojornar-hi.

'

nals.

Heus-en ací un. Es alt i ben plantar. Va ten vestit. Fa temps que e'.4
a la "torre". Está installat en una ella de preferencia, amb totes les comoditats que pot proporcionar-li el fet
de disposar de moneda.
Menja de la cantina; té abriga% al.'
!lit i fuma bon tabac. Els fundonaria •
de la presó el tracten amb amabilitat. •
Dins d'aquesta casa també existeixes
les desigualtats socials.
Ell es dedica al "timo". Llevad •
d'això és una persona normal. S'hi
dedica per un motiu molt lògic: que
el treball no li prova. Demés, li agra-

da donar-se bona vida. Per altea part,
está demostrat que el ceban i la bona

«..75.'

LLEGIU:

LES COMARQUES CATALANES
a la piig. 6.

Ire pintas que somiqueja en un reeó,
En lirticle anterior veiérem ans penseu que ho fa perquè l'heme ha
aspectes de la presó; coneguérem una menyspreat el tabac que li portava
mena de presos. Avui en veurem uns bé perquè la mitja dotzena de mitjons que li ha ofert eren de poc preu.
altres.
El nostre propòsit—ben modest — L'alt r a li ha portat uns paquets de
no és altre que donar una idea clara tabac car i un sueter. Dins la presó
d'aquella casa i de la gent que es també es descabdellen drames passio-

sideració.
Aquest mati una altra comissió d'eatudiants de Dret ha vingut també a
protestar d'aquells fets, i m'han assegurat que els causants de l'escàndol
oheien ordres de persones politiquea qae
volen Utilitzar la classe estudiantina per
a satisfer Ilurs finalitats particulars.
—Anireu a Madrid?—se lb pregunta.
—No hi ha res de viatges, per ara.

—No; no ho sabia—va respondre—.
I consti que us ho dic sincerament, i
no per eludir la resposta, com sacosn a a fer sovint.
t ur
—Es que ells demanen que mentre es
resol sobre la seta situació definitiva
se'ls coneedeixi almenys Ilicincia d'ús

a la p3g. 5.

Ja M0

La presó i els presos
vistos de prop

termes que van mereixer la nieva con-

anteriorment.

iNFORMACIO DE MADRID,

1131._

Uta* visi t a a la presó

-ic
—

4444-49444.e.444414444444+8.

a la pg. 4.

de presea con ell voldria. Pirata' fin
manis sembla que hagi eonquerit el
dret de no aturar-se a cap banda; l'heis
d'agafar al rol i encaro en un llar que
tombi • faci pujada; si el euCh lt ve
de dret o fa baixada d'empaitar
com se liebrer traben an patn de Ilengua.
L'autobús només s'atura—i aleshores
11 que hu fe bella estona—quan el xofer
o el cobrador (roben un conegut que
p.issa pel correr. Encelen una conversa,
perfien, rallorguen , i pian ja s'atomiadaven i el de dalt era a fiad l de jet'
el senyal de morsa es recorda de dir
alguna cosa que no deis i repren el dialeg destorbador.
Si lanrnaleix rautobsis reprin la mur:a, una cantonada més villa senti'
Un& sorolls al motor corn si tot se n'Inés
etilairc: alcshores Ini ha rana. &izaren,
esperareu el que ve a! darrera. Pera
aluesl passarà volant sense aturar-se
deixant 'tira mica de fern Pe. 00 eescopa la rialla del soler i el cobrador i
el gerent de la galdosa companyia.
Qui fingid aidaritat que ti &mi ras
cop de mi; i aconselli que posin nie.1 LAres one no facM tant de soroll, qu'es
• s'espatllin tan sorint, i els emisor:
no facin tanta nasa. Que hi cloni un top
de Std, Si de mis d'un i de dos fas:teces que alguna cegada han hagut de
(mirar a donar un cop 1nd i ent.9nver el catre per desfer rentrebane
d'una pana. I Un C.00 hi han dorna el CAP
de ma, el, cicsagrait, ha mamá .tense
esperar-los.

ELS "TIMADORS"

Ahir ai migdia el senyor Portela Valladares va rebre els periodistes al despata oficial de la Presidencia de la

técnica del coronel Jiménez Arenas.
Sán els senyors Blai Pérez (catedràtic
de la Universitat), Manuel Ferrándiz
Manuel Malleu.
Volt fer-vos constar que aquests
m•
1.—
nyors no han percebut cap mena de bou
-19
ni gratilicaeió pel temps que han estat
treballant a la Generalitat.
Tumbe m'han vistat—prosseguí el
25senyor Portela—el rector de la Universitat i els degans de totes les facultats
—1La censura eß continuará vfent al
M'han visitat—digué—per consigna; Govern civil o es traslladará an?
596 5 0 »
dissahte
la seva protesta pel fet que el
—Continuará al Genere civil.
LA PUBLICITAT agraeix l'adhesió passat, quan jo vaig amar a la Univer—Ho deiern—noti el periodista—
Claustre
universitari,
que li demostren els seas lectora.
sitat a saludar el
parqué esperàvem una modificació del
un grup de quinze o vint nois, obeint regim actual de censura. No hi ha un
instigacions politiqueo, van produir dis- criteri de conjunt. Hi ha coses que uns
Des de demà començarem la
turbio.
diaris les poden dir, i altres no.
publicaol6 d'una sérle d'artlAquesta petita manifestació lamenta—He donat ordres ben concretes —
eles del conegut economista
ble i incivil—seguí dient el senyor Por- respongué el senyor Portela—perquè ti
tela—fou contrarestada en aquel] ma- hagi un regim d'igualtat absoluta.
A.
teix lloc per un grup d'estudiants que
—Es que el dissabte passat el dipusobre el tema
m'aplaudiren i protestaren de la mani- tas senyor Casabe, formul à una protesde festació dels alces.
"¿Es "tabú"
ta amb motiu de la presentació d'una
catalana?"
El mateix dissabte, el rector i el estatuts redactats en catalá, al Govern
Claustre, i tumbé una comissió d'estu- civil; la censura va tatxar la noticia
El primer article es titulará:
la
diants va venir a manifestar Ilur do- que ens donàveu. En canvi, un
EI Muaeu Social 1 1'1. D.1. E.
lor per l'ocorregut; es van expresase en va poder donar. ¿Que ens ho deixareu
dir avui?—se Ii preguntä .
—No--respongui—, Si la censura la
va treure, era perquè ho havia de ter,
i, per tant, avui també la Incuria,
—Referent als agents de policia de
la Generalitat, ¿hi ha alguna cosa reresolta? Ja deveu saber—prossegui el
periodista—que la setmana passada un
malejant va ferir greument un l'oficia
de la Generalitat que l'havia detingut

Josep
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Regates a vela organitzades ;41 Club Maritim. — Els ' cottcurrents per a la
• copa "Aigua Blava", (Foto Centellea.)

Un professional del "timo" de les
mima
Així, doncs, avui parlarem dels estafadora, dels que viuen de les dones
i una mica dels atracadors empeltats
de revolucionaria, que ara cosan de
moda.

vida no compaginen.
Necessita llevarse tard i Porto' b
butxaca plena; li agrada passar-se
moltes hoces al café, 1 a les nits receirrer "music-halls". I si pot desee
tenle una amiga de categoria.
Quan la butxaea comença a netfflese-li deixa els concerts de banda 1 fa
el "tour" de les estacions: M. 5.
Aragó, Nord, etc....
(Giren el fun,

a U.

ELS QUI VIUEN DE LES DONES
A la presó sempre n'hi solen haver
alguna. Hi tan anat a raure arran
d'una baralla sagnant, o per haver-se
entretingut massa rebentant algun pis
i donat temps, per tant, a la policia
d'engrapar-lo en el moment que baixava l'escala refiat„ en fi, arran d'un
"accident del treball" qualsevol. Viuen
de les dones, gairebé exclusivament.
De passada, fan sigan "jornalet" extraordinari d'aquesta mena.
¿Per que, pecó, es decanten a viure
d'aquelles? Simplement, perque elles
els ho toleren. El fet té una explicació sencilla.
Els fan de "costat". En determinats
mornents dificils que es produeixen en
la seva vida trasbalsada els fan de
suport, frenen la cara i demés, si cal,
el ganivet. Si lié algunes v e g ades leo
apallissen perque els porten poca moneda, en un moment de compromfs les
defensen I no mesuren el perill. Es un
conveni repugnant; per!, les dues
parts interessades el mantenen sense

defallir.

Quan, arras d'una destrräcia, paren
a N presó, són elles les q ue s'afanyen
ver a portar-los robes, alimenta i diners.

Di ha subjecte d'aquests al q ual vi
dues o tres adoradores. La mis-siten
sortir.
I acte seguit es va acomiadar dels generosa Es la preferida. Si en un
dels locutoris veieu una dona de rosperiodistes.

Un asaidu del "Ossestee C91/4 ¡
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Uit dia veu sortir - ne sin home, colrat revolucione i copa de torea. A q uelles .
de rostre, sapat, amb botines de gnmee no esclataven, perei els cops de fet-

rricadores. Aquest és el meu, pensa,
li acosta i hi entaula conversa. Qualse rol pretext li as bo per a començar
a parlar-hi, car no•es proposa altra cosa
tu e tantejar el terreny, per tal de veure si hi ha alguna cosa a fea
La conversa és banal. Si aconsegueix,
Pe ea, anar amb en fins a l'Arc riel
Ti iotrif es considera salvat, ja que en
ar ribar-hi. el més segur es que ensoPe garan ande un desconegut que ele deIm mara. parlant francas xampurrat, una
r
de terminada direcció.
'
El foraster no en faria cas. Es lal//' e el seu acompanyant improvisat,;
tu i sembla estar encuriosit i el qui fa
pr eguntes a l'estranger. Aqueet. dantu vi, sembla que no gosi a franquejarParla, ami, reserves, d'un enca-rec
portant; es queixa de la manca de
l
te nps per a poder complir - lo. Para.
ve ladament, que la seva salvació consisti la a trobar una persona de confíenea que s'encarregués de fer-ho en leen
se a etc.
Poc a pec es concreta. Es tracia de
ti. smetre un llegat benafic, de ectexto
Pt stetes, a un lloc determinar. Ensenya
al foraster un sobre atareis de hit11 as. L'estranger el liberada a canvi
d' una garantia en diner.
no no n'encarreguen, v6s '-—Per qu é',,'
lora
sdi 11, de subte, 1 aCempanyant a l!oraste r.
I moltes vegades. aquest hi cau, eeret re pensa fer tot altrament que no p;
tr ametre'l al lloc que li ba estat indi cat.
Si un cas es compromet a fer - ho, tren
Ii lliura un sobre molt ple i s'acomíada
d' ell, recomanant-li que no l'obri si no
es en un Use reservat, per tal drei ha,'
d' ésser talas.
EI foraster es fica al primer bar que
Ireba, i Cerca un recó solitari. Demane
la cervesa. S'asseu i obre el sohre
E 1 Coba ple de retalls de diari, i es de.
se•spera. Cuita a anar a denunciar el fet.
ó. hom l'escolta (resma:
A la delegaci
-Es l'eterna histegria - li daten, un
q) ha acabas d'ex-plicar- se.
La manipulació del timo és practicadaa
a carrer i explicada pel sea autor ai s
si eis companys de presó. Si un ras aquest
O ; un home que convida a fumar ína aft, es molt celebrada. Si no és :d'al,
ii D té gaire èxit.
X

S

ea sí.
Arribé un momea, pena que lee
autoritats de 'fa presa, es van vente
obligados a seguir l'exemple de la
forea. Abría es, van procedir a date
surar-lo, talment corn si es tractés
d'un sindicas de vaquers qualsevol i
no d'un fogar revoludonari.
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entras Ofieiats
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beses de la le relectura Superior
de Pulida, a disposield
si
eP auteritat governativa.
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ia plantejat un pata CoaliCte
a l'Esturlador, per incomplimeni
de les bases de treball per part
d'un piara eórraler.
He ordenat — afegi el setlYul
Turren. — que intervingui unniediationent el Jurut Mixt del
ram, per Yetire de solucionar-lo
de la tnillor manera possible,
sempre dintre de la Llei. coni es
natural.
Preguntat per un deis perlodistes, si s'havia fet efectiu
pagentent de material dels Jurats
Mixtos, contestä que per la seva
part la eeteria tot pagat, si haguessin enviat retad() del que
deu cada Jurat Mixt, tal con) he
lenta ordenat fa bastant lampe,
ja que bi ha un romanent de mes
de cent mil pessetes per a aquest
afecte.

del (lar
III cimbrar «mili
"lastrelle", a dispoelo16 de
l'autoritat militar. — Faust Ale.
do, t'embreo el qual fa por temps

•.•e,

Reviita Je Premsa
con rigor la legislación sedal y los

L'Ajuntament de Barcelona pactos internacionales... Y en cuanto

a nuestros connacionales, que se les
sujete a control y que se comunique
a las autoridades de toda la Península que no hay aquí trabajo para
ningún recién llegado y sí desamparo
UN COMUNISTA A LA PRESO
y privación para muchos millares de
Hi entra arran d'una condemna per
barceloneees...
delietes d'unpremta. Un cop acomSi queremos mejorar nuestro merplerts els trarnits reglamentaria va
cado de trabajo, lo que procede
ésser tancat en una cena.
primer término es limitar las influenEl comunista va ameres damunt
cias perturbadoras, circunscribir en
el catre i es va posar a filosofar.
"Segons els preceptes d'aqucsta lo posible las causas y los factores."
miadal fiel Bar "L'Esteelle" anà
Aixi. que ea estar assen ti e sy a
centena
l'alS donar comerte de eacnrateda- llei, és l'Ajuntament qui
trabar voltat per la mitja foscor ter- l'embotas.
ment al seeretari del Sindicat del calde. Per?) el senyor Pich i Pon.
L'atur forçós"
bola pròpia de la cena, es va ademar
A l'Escorxador finen decenasram de l'Alimentació, afecte a creient-se, potser, que aquesta Ilei no
que no tenia tabac ni paper ni lit:- , ats: vaques, 20; vedettes, 7;
L.4 LIBERTAD observe que ratas
existia, ens anuncia que seri ell qui
la
C.
N.
T.
ums,
1 tollons. 1; o yentes, 12; xals, 7:
n
No Si ha can !oreó.: amenaqa d'una manera alarman:
Es va aleare i va contempar el seo
Ratifloac10. — Estigué a la nomenar l'Ajuntament.
El que ha fet fina ara per
abres, 12; cabrits, ti; poros, t7:
mena de dubte que el senyor Pich 1 tul Espanya.
I re. Tot d'una va sentir fortor de
de
la
Prefectura
Seid
l
Brigada
ureellets.. 15 solfpedes, 5. Al
una equivocació lamenta- reduir-lo ha estat gaircbé ineficaç. Crea
pateix
Pon
tabac.
de Policia Lluis Jover Ferrando,
lereat 13estiar: vacune 1; Ilael que ell anunciä, ultra no eile el que cal Es la tracia de !ceban.
D'on sOrtia? Al mig de la cena, es
propietari del Bar "L'Estrella", ble. Fer
er. 3; eabruna 1. Corn decenas
eficácia legal, fóra intentar Retreu l'excrete dels crèdits voto.; enie
tenle
cap
dibuixava "
rnenut un torterol de fum os parcials es registraren els
situat al Guinardee i on die g an- una nova versió
del nión a l'inrevés. cenes/a !indita! als Esta!: L'hit:, a
blavenc. Li va semblar que sortia egüents: 158 fetus vacum; 1.875
eara es va cnmetre un %ele de
Holanda, a rte.
No.
Convindria
rara que el senyor Forte°, a Bélgica, a
FeJover
de " te el catre'E'va ajupir ; ea 1 e llaner 1 caprl, 1 1.480 de por- PREFECTURA DE POLICIA sabotatge. Sembla que
de tornar a parlar cosloviurtia, a Suissa, etc., j diu;
abans
Pon,
Pich
i
en
les
seveme que, en efecte, era aixi. Al
retificar
rrando es va
uf 1 23.730 quilos d'esporguimit
amb els periodistes, Ilegis almenys
"En presencia de tales hechos y
costat dels ganaos que amparen el d espulles.
ves primeres deciarark,ns,
Detonolono. — La policia
una mita la hei municipal catalana. cifras, pensamos que todo ello consHit a la pares, hi havia un forat. S'hi
milil'autoritat
Al Mereat Públic de Provea donat compte a
Detenolons. — Per agente de Hi veuria tamae que els consellers tituye una formidable lección de ceacostar, va mirar i va veure un
ente foren decomissats 10 qui- tar de la detenció de Josep Paul - la Brigada Criminal han estat municipals legalment elegits D e l P o - sas que en Espafia debernoz aproull, niolt rodó. Del dit forat va sor- os de carne diver g es; 249 de des- celo, al qual 11 fou ocupada una
detinguts Joan Volt es Tordeeee ble i que 110 cuan sotmesos a cap vechar. Con ser ya grave el paro que
tir " a veu:
ulles: 29.385 de pele; 17.574 de coelecció de setmanaris clandes- ia) "Sopas". espadista. i el car- procediment judicial, no peden éster aqui se padece, no ha alcanzado la
t'adate
"Fal".
tins
1
722 ui lee
terista Liberto Montiiiiez la) despoeseits de Ilur autentica repre- cúspide, la terrible cúspide hacia donfrenas 1 verdures; 41 de Mete;
El detingut gerit jutjat per "El Negrin".
X"'
28
d'embotas; ous, 853 unitats;
sentacía ni privats de llurs legitimes de marcha irremisiblemente si los que
—Perqué ue trobeu ad?
vIraMs «Milla, 48 Unitals; l'eultorltat militar.
Denúnola. — Modest Benítez funciona i molt menys per uts acte pueden retener esa marcha no la
— Per un article.
l'alinee de conserves. 28; Suba* En un bar del Portal de Mariano ha denunriat que al del senyor Pich.
—Teniu tabac?
paran.
thneles diversas. 8 quilos.
Santa »draft fou detingut ditt- enrrer de les Corle Catalanes,
Hi veuria. també. entre moltes al—No.
Eviternos, antes que sea tarde, el
liste.
—
Al
Mercal
Control
de
menge Lita. Caselles, al qual
amero 829 bis, quart, segona. tres coses, que el nombre de conee- acceso a esa cima, donde si algo nos
'— Dones esperen-vos un moment.
Central de Llets foren recollides bou ocupat un ganivet molt groe. entraren Madres per una finestra
L'un va desapareixer. I va aparkiIlers municipaa que ha de tenir l'A- aguarda es el despertamiento.
per al seta anhliei 484 morares,
El detingut el din abans hesita
water i se n'emporlaren unes juntament de Barcelona e5 de quaxer
Crear trabajo: ése es el remedie
, un fieferro liare, en el qual hom t en resultaren antireglatnenlä- antenaeat unes dones 1 n'epa- del
700
pese.eles que hi havia en un renta. ,Qui es el senyor PHI i Pon Y en España hay mucho trabajo por
savia
penjat
Iliuna
"paquetilla",
un
'
ries 28.
Illesä una d'elles. Quan es dispo- armare
reduir
a
la
nleitat
el
nombre
per a
crear. Se evitará el paro creando tea.
bret de " per de fumar ' " a rapas
A les Ileteries foren recollides sa y a a tornar-hi fou detingut i
Serreta; el denuncian!. l'autor d'aquests consellers rnunicipals i per
de Ilumina
bajo, como se evitan las epidemias
seu
anälist,
800
mostres:
per
al
de
jutge
o)
una
perdel
passà
a
disposició
g
ha
d'As
rnbatori
del
a
nomenat-los,
com
ha
anuncias
ale
Ei eres que li ho oferia era un atracon las prevenciones de la higiene,
sona que cenegui la casa. puix periodistes? ¿Qui li ha donat aquelcador. Van entaular conversa a sea- en resultaren antireglanientarier. guerdia.
cap al tes facultats extraordinäries, no sois Prevenir, mejor que curar. Además
direelament
que
va
anar
vís del forat. Deeprés van fer amis- 1 0 7.
* Al carrer de 1 • Are del Teade evitar el paro se verá que de en
Als clietrietes foren recollides
diners.
tat al pati.
per a celebrar consultes i Tímenle creación de trabajo, cuya necesidad
tre un individu començà de donar lIrio on hi baria ele
el
fixar
a
El comunista va tenir ocasió de lamba 135 mostres d'embolits; orils subversius i intente agregestors,
einó
fins
i
tot
per
Una altea denúncla. — Joan
proclamamos, saldrá España engransaber que a la preeó la soledat era 20 de caro i clnes de formatge; dir has els que pressaven.
Casanoves. de 73 tu nys. mentre nombre de consellers municipals que dedda."
un inne
resultaren anlireglanientaries 6
de
Barcei que eis presos
es
parlaven
l'Ajuntament
ha
de
tenir
Ilnia
redutt
i
posat
éster
en
un
tranvía
de
la
Pogué
viatjara
a trav és de les cenes con, si es
ira- mostres d'embolils. A la Flra
disposició del Jutjet de guerdia. número 1. entue els carrete de lona? Dictadors, no: i dictadorets
La República
galls t'oren deeomisats 10 cape
bessin al calé.
i Claris, slit adonat que municipals, menys encara: resultaría
Despatx. — El cap superior de Liarla
Es comunicaven noticies de tota d'aviram.
queleorn de còmic i de curtissima duIi
ncabnven
de
robar
la
cartera.
i
l'Estatut
català
Registre nosogräfir. — Acusa Poiicia estigue ahir al mati deecieno. S ' avisaven de l'arribada del
2.100 pesee- rarle.
pateent
amb
el governador gene. en la que! portara
diu
La Libertad:
tito!
les
segiients
bajaes:
111
cavalls;
aque
st
vigilant,
per
una
llci
de
previsió
melt
Convindria molt que el senyor Pica
les. El carterista va fugir. a desEL GANIGSTER - CLI:11
comprensible. Quan aquest pujara 9 ases; 11 2 ClapS de bestiar Va- mlsenyor Porreta.
i Pon meditas una mica sobre toles
evite
que
ea
domar
el
"El
gobernador
general
de Catas
grat
dels
Era una cella de la presas Les parets reecala de la galería, el fil directe cum: 8 de caprt; 270 de 'tener t
.,
aquestes coses i, sobretot. repetim-ho. lufia, Sr. Portela Valladares, ha Ilee
perjudical.
de de la primera calla 110 trarnetia a la 18 13 de porqui.
O naven decorades amb fotografies
•••.
•w
• O• • • •
catalana.
municipal
hei
llegir
la
se
ha
posesiogado a Barcelona y
Robatori. — ti cane y dels Es- que
,
•
•
fi us femenins. Era el punt de reunió riels segona, aquesta a la tercera, i així
.n
•
I
3
Contra la erial. — Queda prola vigeecia de la qual tothom reto- nado de su alto cargo.
,u,cessiramerit...
faisme
teor
i
c
elidellers,
16.
segon.
domicili
mis
destacats
del
ements
e
hIblt obrir Mi g ues do consum.
No desconocemos las dificultades
j el d'acció.
Gertrudis Recatee). en arribar !l eer."
Quan el vigilant obria la reixeta
,
que tendrá que vencer dicha autora
els
Aleshores el rigim cellular era eles- vela al ores que Ilegia, que escrivia — El seuyor Pich i Pon ha dic• aquesda a casa cera va veure es_
1
• r •
• ••
segdent.
Decret:
dad
para cumplir su cometido. Una
ha
el
bilingüisme
El triomf del
u «mi una goma. Els detinguts, Ilevat o be que fumava, ajagut sobre el
hume encesos, cosa que Ii va
La desmesurada exteneie que
de ellas, y no por cierto la de menor
tranyar, puix que en marear els
e poder sortir de nits, fruien de cuta catre, en actitud inofensiva,
Rrferint-se al dijese, del senyor Pich importancia. será la que deriva del
va adquirint l'obertura de bolibaria deixat apagats. En entrar
gena de llibertats.
. „ .
A la presó s'hi publicava un diari
DE CATALL% origen mismo de su investidura. Otra,
al pis va topar ame, guatee indi- i Pon, din LA l'EU
Tant és ami que el "gangster club" en el qual, ultra la iniormació tele- pies destinades a la venda de
de verdadera entidad también, se revidrie que sortien precipitada- .1TA :
nava animadíssim durant tot el día i gráfica del pais i de l'estranger, hi carms fresques de totes claseee,
'
"El scnyor Pichi, com és sabut, feu fiere a las resatenciae de determinaRobatorl• — Pilar Manye Tui- mera i que la van fer caure. De
oca part de la nit. Un lloc on es havia una estensa informació local, pele, fleques lleteries, provoca.
renia cafè, on es Mara a l "Paral' e' • aixe, és, de la mateixa presó, i uns ha, de no eontenir-se, une pro- ner, que viu al carrer de Eran- moment no va poder apreciar el el seu diseurs en cautà i en Castellä. dos elementos queaoficialmente apoComeneá, segons sembla, en caste- yan al Gobierno, pero enemigos ei s.
cese Layret. denuncia que havia valor del robatori. ciar va trobar
i", on es discutien apassionadament el; articles incendiaria protestant contra funda erisi als Mere:11s públics
telpálicOst de toda política de transdevesaments ocorreguts lora, i on le el rigorisnie del reglament, demanant polearia gairebe a la ruina ele estat víctima d'un robatori de lot el pis en desordre.
llä i acabà en catalä.
concessionaris deis nostres cen- joies valorades en unes duce mil
I dient "segone sembla", perque sigencia y de pacificación de los
avia, adhue, una geladora per a fahrt- justicia i reclamant mes llibertat.
tres de peovelmente que ja tra- pessétes.
donat el castelle que parla el senyor espirites. En fin, el mismo ambiente
ar "mantecados" (Watts l'estiu. No hcm
t ruc uveseen. una existencia precäria.
ELS QUINEENAIRES
Pide i donat tambe el ecu catete, barcelonés, ratificado por las
0818 arribar a aclarir si també s'hi reMILITAR
AUDITORIA
Deienció
d'indesitjables,
Com que no solament existee
part catalana lencias de los grupos y de los partiqui
afirma
que
la
ha
eesentava (apera flamenca.
hi
Sein els menys considerats de la
arribar el raixell -Cabo Pilatese,
Els individus que formaren part del casa. No tenen categoría. Als ulls y en aquests periudiuis, einö que que procedia de Buenos Aires i
Causes arxivades. — L'audi- del discuta fou la primera, i la se- dos avezados a las estridencias Y a
deis aitres
tambe
disminueixen
mob
Ion gestos espectaculares, no se
alai) lee
lub freien de l'admiració
u/
. derfeleetit D/ViSió cOrültel je. gona, !a castellana.
t
a la mesé, ate una dele que han realitzet una feto, soescales. (oren delinguts els seque tot el presta mucho a la aplicación de una
geranties
e
públie
iii
dret,
qui
sosté
que
el
debe. Entraren
no
manca
1
havia
marlifeste
que
nyor
Ferrer.
eshavie»
rollona --. un atemptat "retentisoant",
que
politice mesurada y ecuánime.
puix que els establenents d'a- güents indieidue,
ui-lela envejable d'homes idealistes o
un erina o an strecament — sen molt
tat expulsats d'aquella Repúbli- ordenat l'arxivament de leS cau- discurs fou indistintament i
A pesar de todo, confiamos en que
'borne; d'acció.
guaste classe no estan constant- ca. per la seva actuaeiú extre- see 750, 769. 783. 906. 943 u945 teteament en carate i en castelli..."
el sentido de la responsabilidad se
La mejor part d'ells era gent jove, de Pca cosa; is a dir , uns infeliços ment sotmesos a la inspece16
les assenyalades
passet
any,
i
del
36
de
enes;
perfectas.
Aizmen,
mista:
Angel
impondrá a unos y a otros y que la
livuit a vint anys. El cap ple d'un baretaja. ultra filtres raons que no Pere Sesenta. de
Els immigrants
Vicene Re- amb els números 3d i e7 del colnueva fase en que va a entrar la poruninisme retarie o d'un marxisme abscal designar perque eón de tole quer. de 33: Manuel Dominarme, rent any. 'l'otee elles • contra auREFLEXIONS
FINALS
desocupats
lítica catalana ha de permitir, si no
rúa I, sobretot, amb la convicció ah conegudee, vine a disposar:
que hators
desooneguts.
Afegi
Pones,
de
33;
30.
i
Franesse
de
diverses
I prou presó. En sortir al carrer
oluta que anta que hi havia dins de l
Que modificant en el neeessare el› emule han ingresset als cala- vist estat sebreseetida la causa
DIARIO .lIERCANTIL fa observar la resolución rápida de los
graves problemas que interesan a
alela dels altres era seu. Nomes era i respirar lliurement, després de dues tes dieposicions promulgados en
un controse ntit que nifillra hl y
17rad.,-1‘in el 9re 31 ¡Casa i ntflores
grasses
d'ésser-hi,
se'ns eixam- retada amb afines!. tissumple,
aiestió d'incautar-se'n, en nom de l'ihagi tipos Jense treball a Barcelona, ti Catalufia y a la República, el planli-es,
teamiento de los mismos en buena
leal. Procedien de les agrupacions el- plen ela pulmons.. La p resó produeix queden en el successiu sense
sigui permesa l'entrada de taxis foral.
encesta.
de
l'auditor.
—
dIsposicie
•
A
eonalistes; havien devorat els "Trenta
y debida forma.
(-urea) len peticions que es f r- ExposIcInNs
hrs derra9e ir que tA'nen a agrenjar lo
iú
JA
Els
u
llepoetc
presos
fan
l'efecte
que
són
Impolicia
ha
eateat
de
Xicago";
havien
assistit,
abans,
lies
mu l te per a l'obertura d'establiBasta para ello recordar en todo
crisi. Fa remallar que, no fa 'naif, ene
l'auditor derquesta diviehe Jusop
ites "gires" cam p estres de Vallvide-ra mes de reate món. Si mai arribeu ment de consiste, i que en la C e momento que existe una Constas»
va arribar /usa invistió de esopo
a imaginar-vos com a éssers reals els va coneeqiiencia es peohibeixt LA PINACOTECA serauero i Giiueuiu, rase-presiden(
D de les ribes del Llobregat.
i que el corred immigratori de ción y un Estatuto y que se impone
del Crup l'ayos, aeueat elaieeee
"Gangster Club!" El nom explica Personatges de Dostoyewski ha dé;- l'obertura de cap allee establi• ii • etle De GRACIA 39
atenerse no sólo a la letra, sinó tamleo provincies espanyoles és continn:
Pintura
aelee
dele
~TAN!
mgapitzaclore
un
deis
noltes coses. Entre elles, l'origen del ser en aquesta casa.
inent demuesta classe, aixt Coro
rins al 25 de gener
"Bastante se nos Ira comunicado bién al espíritu de una Y otra.
Tots aquells bornes de rostres tord'algun altercasabollage
i
de
omb violent que ha adquirid VextreNi la Constitución es una merced
cap traspàs dels existente.
y se proyecta
tarats i neguitosos, fa l'efecte que
metas comes:o s. a la tioetia cni- sobre lo que se hace
nisme darrerament.
Perquè tingui una mejor dipara remediar el paro, y siempre en otorgada al pais, ni cl Estatuto una
tat.
Al gangster. el míting revOlucio- han estas arrencats dels seus Ilibree i el:ida el compliment estricte d'aconcesión
que la República ha hecha
Eh detingue que pass a ea estos casos nos hemos mostrado pro- a Catalufia. Se trata en ambos cases
tari era continui obligatori, concerts, traslladats al cartee d'Entenea.
quest deeret, comnnIqurs a les
Peellete eß eRACIA.
picios
a
la
aprobación
y
al
aplauso.
per
inpreste cstigis pi etee-at
:ampionats de ball. Salí planejaven
Jaume PASSERELL ofielnes munlcipals d'Obres ParPintura
FRANCeee p ausas
de derechos perfectamente definidas
Plus at Cl AP 513Cr
eombrablee a ilee de sabotalge I Desde estas páginas hemos estimu- y que en ningún caso pueden ser igticulars, a fi cale s'abstInguin
autnridades,
lado
la
gestión
de
las
tease
ella
pal
Tribüfou abisele de
cursar cap petició per a la 1nsnos place conriignae una coz mas la norados ni regateados por nadie.
nid d'L'raancia.
La gravedad de los sucesos de octrielacie dels establiments de rebuena voluntad y el acierto con que
tubre último y la calidad de las perferencia.
Censen do guerra. — Avoi..li- procedieron siempre.
Pintes
COMAL Celen
Dibuix 1 pintura narts. a lee once, i a la sala de
Casaca
Pero de In que nadie se ha ocupa- sonas que intervinieron en ellos son
El senyor Pich I Pon fa
Pintura
J. V. 'OLA ANDIKU
COMPRA D'AUTOS VELLS PER A FERRO VELL
Consells del Resiteeut de Cara- do nunca es preciíamente de esto. nueras episodios — todo lo importan— El eenyor Jich i Pon Con Fans .11 23 de tener
echa núm. lo, se eelebreue el De cortar esta densa y continuada tes que se quiera, pero episodio; al
tinuä ahir lea seves visites de saNAPOLS, 294 *BARCELONA * Telèfon 52688
censen de guerra () refinare de Coe, corriente inmigratoria. Por si fuera fin —que en nada afectan ni a la
Maree a les autoritats.
que ha de veure 1 decidir la cate poca nuestra desgracia, he aquí que esencia de la República ni a las re
SALA GASPAR
El general Ilatet visita el sePintura
VILA-PUI0
sa instruida pel coniandant d'In- se suman a los contingentes de des- !aciones entre los organismos de ésta
EIns ut 23 de penar
nyor Ploh. — El senyor Piral 1
fanteria, o liegt permanent le le ocupado, barceloneses millares Je lo- y los de los Poderes autónomos. La
Pon fon complimentat alar al
anormalidad de la vida pablica ha de
Divisite, semen. Enrie Bibiano
rasteres y aun de gente
ineedla pel general cap de la
LLISREall
López de C.arrion. coutpa ei Sil
l'rge reaccionar contra esa inva cesar un día—que esperamos sea
ea
.
Multe
quena divisi6 orgànica, genyor 1 autos p ats, temas&
s
Ist Francesc Capdevila i
precinto—, y cuando esto suceda,
al mes lilipol len! 414011.111CIA a,
e t 0/1 que nada tieur de halaguefia.
Batet.
pel eupoent. deliete d'insilheret, sino muy al contrario, en las eirctine- todo lo que haya sido episódico no
grItint de t'arman.
asno slcIe . retina II pral. invetero)
del
nos
eergent
eleellellefellielleeelleelleteMelleeM111111191111811
nació, i contra el
Dienta in
tancias actuales. El procedimiento no ha de pesar en nada en lo que fni,
teix regiment, Constanti Gente' t es per cierto destoso ni complicado. es y ha de ser fundamental para toda
METROPOLITANA
Nave
e
d'abete
La Granada, 1* BARCELONA * Telèfon 71083
delicte
smannia
wIlLIJI
suposat
Ramos,
pel
CONSELLERIA
A les extranjero!, que les apliquen y para todos."
'Hemos si Oleteo do la g ala ygglart

Relstoisb.dele , S1WV•111 realitsata
u el personal del Co. de Vetertnas la Municipal durant el mes de
esembre darrer._ A les esta.
1
1 ions i bebas fosendecomissais
1 er no reunir les degudes Candii ions per al consum púlale: 3
5 aps de bestiar vacurn; 97 de Ilai er; 6 de porquf; 1 de solfpede, t
85 d'avirams i conlils.
Com a substancies alimentag les: 70 quilos de Mariscos i 4

LA l'EL' DE CATALUNVA fa observa r que el nomenament del senyor
Pteli t Pon ami o alcalde és tala moya
interinitat i que les atribucions limiracione sdn les matei.res del senyor Martinca Herrero. Din Ole, lanntattis, al
senyor Pich i Pon se fi 1w oblidat,
dubte per l'enlació de reanime uno
31 il ita r.
de la DieFama Abole, en la declaracte rió perseguida des del tetnps
ladarrera que va prestar davant la ladura, de l'existencia (una Ilci cata
policia, va dir que en eeser neo- na en Plena negligència:

que fou acomiadel pel puopietari
del Bar. "L'Estrella", del ciulnardö, i que fou detingui per la
pulida, per si eslava complicat
amb el sabotalge que es Vis cometre al Bar esmeraste ha erutar
poset a disposicie de l'Auditorie
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MESTRES

Osea de Vlatgere 1 d'Hoste. - On parle trampal*

DE GOVERNACIO
El senyor Cerrares Pone, el
vespre, no va rebre els interinadore. Un dels sietes secretaria eta

MANUEL RIPOLLES

done vomite que s'Insola rete))
un romunient dirige n1 aoven).ilor general de Catalunya. enviet
P al ca í) del Ro c de la guardia civil de Itlanneu, en el qual se ti
donava conipte que a lea dotes)
del nilgdia, duce de les mulera
que integreven el tren Hilad 254,
descarrilaren en el quilernelte
270, prop de Sant Jora, de les
Abeclessee. cense que eedevin-
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leesein degräcies.
La ola quedé' inlerceplada fitte
a lee 18 3 0, efeetuant-be fina a
le dita hora, el OrVel amb trans-

Recentment reformada amb lot el confort i es1,11 inudern
Penan:, des de 9 pessetes
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*(In conflicto a lesoormador. —
*Ahlr al 'n'odia, en t'Are els pe.
riedistes el Delegat de Treball.
eenpor Torrens, claree que Oree
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d'autoritat.
Aillberamente. — Des do te
probó han rearme poetas et) Iliber•
lat cinc dele detIngule it diepesi.
ció de l'autorilat inflame Ente('
aqueele ea troben Jordi Arquee I
Andeett

potencie Important. — Eta
100e51)5 d'eequadra de Santa Ote
loma de teramenet han detIngte
l'autor del robetorl a mi armarle
comer, en une botiga de la den
poblaelte 1 en el qua l reeultä ferida la mestresea de le beige
Nnornenada Eetrella Casabe
L'indlvide en qüestió be In
gresest a la Presa Model a die.
posic16 del Paree Maltrae
El general Ratet, a Palma. —
El general Batet tenla el prope•
al t d'emberear cap a Palma en
el correu d'ahir a la (lit. al po•
dla deferir ultimas alarme as
emitirles) deirgent remoitici er
rae de no asesor pe:nuble es o fte
Ilatierh evut a aquellet Ole , a le
telele de resofdre assumptes parlietilars. No se g ap guante dies
romandrä a Palma de Mallorca.

L'Aliança Comercial
Casa fundada en 1924
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de l'ater
Ahir enlata un arteL'Ajuntament elegit ara EI Sr. Pich 1 Pon Eis 'milis de guer. Derivacion
StaviskY
Carnet
facte explosiu al
ro d'ohir
fa un any
fa declaracions
El Joier Henri i el seu Cinema Arnau, del
po lea
politica
mati
e
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late rodahn de "La Rambla' d'alar
L'Ajuntament que iou elegit justaent avui ta un any, t que va prendre
sessió el die 1 de febrer de 'juay
assat, actua durant un període just de
mesas i sis dies. Es interessant de
ar una recensió o sin Heuger balanç
,ts l'obra realitzada en aquest curt essai de temps:
Aplicad() práctica de la nova Llei
Municipa l de Catalunya cercant el procament mes eficaç per a salvar les difirieseis que tota nova Llei presenta
comeneament i mis en una gran carta con, Barcelona, amb uns resultats
d'efica cia que, segons informacions
stadrid, rodea servir de pauta i d'escarde en la confecció de la nova Ilei
munic ipal espanyola.
Salvar l'entrebanc- que per a desanetlla r l'obra de sanejament finan.
'ar de l'Ajuntament de Barcelona ro?resonaren el gran roturo de deute t aen.
:ase, els gneis. a part dels de l'Exaoaaa Internacional, que havien d'ésser
aatete d'un acord posterior, han quedar
asolts totalment, de manera que lobs ade insuperable que resa yo damunt del
:seda municipal de Barcelona ha despeara amb el darrer empristit i les
entes de liquidacia de crèdits. Erra
esta. que segons els calculs que poden
'ese. Per l'aplicada) de les esmentades
emes i la supressió de part ides i com petisos dels quals es podia prescindir.
rara liquidar-se amb un superávit dams
c:rr MILIONS de pessetes, sempre
pies economies obtingudes no es deasan a altres finalitats.
A cap d'un mes just d'haver pres postel'Ajuntament, confecció dun preseaet en el qual es preparava l'anivellació
"empastada definitiva per a l'exeraa següent, o sigui de l'any 1 935, ja
radias en les seves directives i possialhats.
Amortitzar en l'esmentat presstrpost
Ire, places i deixar de proveir-ne durant
r-zy 3e0 mis que s'anaven a amor:han en el pressupost del 193 5. o sigui
can a prornedi, una disminució de zoo
funcionaris per mes d'actuada,. amb la
mal cosa s'arribava a posar serme al
trifria Problema de la burocracia muna
apea que semblava insoluble.
L'augment en els sotts dels funcionas:a mis modestos de la Corrsoració que
el comenzar de regir des de lt d'abril,
enguany hauria continuas en ideoarmes proporcions per a tot el personal
ie categoria modesta, de manera a arrilar al jornal minim de in pessetes. sern;re ebtingut amh economies en la quanta del personal i per altres conceptes.
Preocupada constant en tot ella que
Iss referencia a les possibilitats de do• treball als obrers tense feina i in-

El Cap Superior de Policia
2,5yor Vðlaverds mara à

ahir cap a Madrid
'

•

-

El cap superior accidental de Po laca, senyor Garcia Grande Villas erde,
si celebrar ahir a la tarda una conMenda telefónica arnb Madrid, tot
I continuar malalt, després que el meiga de la prefectura li hagué donat
=es injeccions. Azompans as del tusconari senyor Corrales, va sort:r amb
sito cap a Sant Vicenç, on espera
Ice passés l'exprés, en el qual s'emluce i marxà cap a Madrid.

Trobant-se absent, dones, ei senyor
alias-erde de la Prefectura, els penotes s'entrevistaren ardo el comissa general inserí, senyor Alvarez
Zintullano. Aquest els confirma que
senyor Villaverde loavia marxat a
En preguntar-li Si hi h a s ia cap no
-ticaners,lyoAvaz
digué que a la Universitat
cia restablert l'ordre, i afegi que eis
l i trjdiants havien catres tots a les
a asses, llevas d'uns de la facultas de
lar dicina, on aria una comissió d'estudiante valeneiane. Per aquest motu
di e e tudiants d'ací deixaren d'entrarja que els acompanyaren en la
v isita que efectuaren els prirners per
la nostra ciutat.
Digné que el siega de la facultar de
Me dicina li hacia maiiifestat que deca al metí funcionaran normalment
lslrs les classes de la Universitat.
Un periodista li pregunta ollas, tor-a ria de Madrid el senyor `ai'lavercle.
s envor .alvarez va contestar-li que
!In podia precisar-ho: elegí que, per
seva banda, desitjava que ho fes
•

'

La. inspeceNia
1/Audiencia

tensificar l'activitat eeon?amica de la
Ciutat, com en san ',temple els estarvos fets per a la iniciarle o aprovatia de les obres dels enllagos lenco/leed
i del Port Franca que is d'esperar. donada 13 tasca realitada, que prengtan
gran impuls.
Execució, iniciada, o aprovacia duna
serie de millares urbanes, con, les ,1,e
la Plaça del Rei i Plaga de Berenguer
Muralles Romanes. conjunt arquiteetanic i jardins de l'antic Monestir de
Sant Pau del Canta: nOrtics del Palay
de Comilles; obertura del carrer de Fortuny; Pare del Tuna: ia rdi d'infants
de la plata de les Palmeres de Sant
Andreu: el de convertir també en jaral
¿'infants la plaça d• Letamendi. i abres
d'urbanització i pavimenlaciat a nombrosos carrers de la ciutat.
Intensificar l'obra ele Cultura. de tal
manera que havien d'inaugurar-se ara,
a primers d'any. d'acord amb els plans
i projectes aprovats. el Grup Escalar
Collaso Gil, al carrer de Sant Pau; i les
naves escales de Can Tunis, Poble Neu
i Bareeloneta. el (Val , j unt arnb
fitament intensiu dels Grups escalare
existents , representava atiginentar en sis
mil el nombre d'infants que reben ensenyament a les Escotes afunicipals.
Renovada dels contractes d'iHuminarió pública. sense el mes petit augment
en el preu del fluid, malgrat ei del
preu de tost de la dita illuminació, i
aprovació del non concurs d'autobusos
d'immediata convocatòria i en condicions
beneficiases als interessos municipals i
a les barriades extremes que servien les
noves !Mies.
S'havia fet un considerable es tora Per
mantenir Barcelona com una de les primeres cadete, per a la deguda ordenada del träfec arnh una tal minva d'accidente que acusava un coeficient per
sota del promedi normal en altres carteas de les mateixes caraeteristiques.
Desaparició de les barraques i de la
venda ambulant de!, llocs centries, i
s'ultimava la reorganització del Cos de
Bombees de manera a fer-ne un deis
millors d'Europa.
Reglamentada sie les botigues de
quedures en relació amb els mercats i
projectes de netas mercats a les bardadee. Bases de coordinada sanitaria
entre els serveis de la Generalitat i
l'Ajuntament. Preparada, de l'obra de
collocacia obrera, Organització i millorament en extensió i en eficäcia deis
Comitès i serveis d'Assistencia Sotigl.
Collaboracia en l'obra de la Junta
d'Iarbanitzacia i Encasernanient per a
permetre l'ocupada ja comencada de les
noves casernes i el desallotjament de
les antigues i en la del Patronat de
l'Habitació, deixant preparada i
da la saludó de tan gretr problema.
El balan de vuit mesos d'actuada de
l'Ajuntament republica és prou eloqüent
era aquestes dades recollides al vol, perqué cadascun pugui fer-se'n carrer.
més hi afegirem que grades a aquesta
gemid han quedar esolts els problemes
rnéS apresants que asfixiaven la sida
municipal harcelonina i que tot nau
Ajantament queda en una situada, financera francament aclarida i amb una
seric de pro'olemes estudiats i projectes
enllestits. dintre el marc de les Nasa
bilitats actuals. .
El que no podrä fer ningú sense
comprometre novament el prestigi i
solidesa del erédit municipal bree' i
sense impedir que un rop afermat puguin emprendre's programes mas arnbid0.505. és llançar-se a plans gae no e'atenguin a la mes escrupolosa coatead
i ne segueixin les caracterastimien d'aurteritat, seguides per aquell Ajurtament
republica.
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Les gestions per la gestora
són labof toses uenge es celebrara l'hurnenatge a l'ex ércit :: A ltres grans
projectes del tr. Ptch

Ahir, a dos quarts de Mies, hora la
aaaa pels periudistes per visitar-la, lores, rebut, psi senyor Pida que els rebé,
cosa sempre, ple d'agiten optimisine pe
culiar seu.
—He dunat ordre--comença dient pas
niés o inenys—que totes les instänzies
que hi ha presentades per obrir nuus
establunents d'articles alimentaris
retatnades. Com que hi ha multa
crisi na és just que s obrin mes fa?iis.
carnisseries, carboneries. etc., almenye
almenys en cinc anys.
—I de la constitucta de la CGIIIISiló
gestora, qui hi ha?
—Res, encara; no hi ha res encara.
Ara ens ocupern de la gran testa d'heinenatge a l'Exèrcit que se celebrara a
proposta del Govern probablement el
diumenge que ve. Hi helara autogirs a
l'Estada parades inilitars, banquet al
Bita, funcions de teatre per als soldats.
—Per aisaii us deu hacer visitat el
general Batet.
—Per atice) o per la C;estorai—insinua un repórter.
—Per abra, per alza,. El general Batet no pot ter politice; no hi te res
a veure amb la Gestora.
—Jo heu llegit el que diuen els diaris?
—No... els tinc aquí.., no els he Ilegit encara.
—Doncs, nun: un diu qu la Llei Municipal fixa en quaranta els membres
i no en vint, corn ens vireu dir vas el
din de la presa de posessió.
—Veureu: sata de tenir en compre
que ara estem en un periade transitori
i hi ha malles lleis suspeses; pera es
que si haguessin datendre totes les fitticions, els gestors serien tres-cents, i
no quaranta. Precisament, la setmana
que ye ramenzarem a tirar a terra
Drassanes.
—Tatas?
—Es conservará, segons l'estudi de
la comissió de técnica i artistes, la Mestranea, i es tirazan a terra les casernas
i les quadres. També s'estan fen estodis per ernprendre le reforma dc Bas- -

en tau celebrat un.
Els dos processats toten
conde.nnats a tres mesos
i un dia de presó Un el
de la tarda, el fiscal demana per al processat dotze
anys de presó

AIim al metí se celebra el conaeu
ie 'guerra seguit contra Joan Llorca
Izquierdo i Andreu Garcia Zamora,
els quals, tornant de Vallvidrera, on
havien anat a berenar junt amb altres, agafaren el tren a l'estació de
les Planes. Com sigui que estaven una
mica alegres, armaren una disputa
en negaren a obeir els mossos d'esquadra, els quals es veieren obligats
a procedir energicament per tal de
reduir-los a l'obediència.
El fiscal, en els mes conclusions,
dentaria que els tos aplicada la pena
de vuit meses de presea Segons sem•
bla, foren condemnats a tres mesas.
La sentencia, pera, no sera ferma
fin; que sigui apresada per l'auditor.

A les quatre de la tarda sin vele
un altre contra Jaume Cornudella Oliver Aquest esteva acusat que durant
la nit del 6 d'octubre fino a la =tinada del dia 7 y a romandre al Casal
d'Esquerra del carrer de Viladomat.
junt ansia alees, enviant gens armada
als !loes cm en demanaven.
E l Pro ce ssat deia que era molt
del senyor Badia, i afegia que eta
capita de l'exereit català. A les ais del
metí marica del centre esmentat i
abandona els altres.
En la seca declaració va negar que
fos amic de Badia i que fos, igualment, capita, tal com deia l'atestar.
Digui que si tenia una carrahina i una
browing era perque li donaren ordres
de guardar-la al Casal
Al mata en assabentar-se que el nto.
viment havia fracassat, se nana.
abandona la carrabina i llanta la
hrowing en una cloaca.
El fiscal, en les seves conclusions,
solliciti del Tribunal que li los aplicada la pena de dotze anys i un dia
de presa pel delicte de rabel-dé.
El defensor va negar els fets. Digue que li havia d'ésser aplicada, en
tot cas, la pena de quatre reesos i
celona.
dia de presa pel delict i dc tinença
—I dcl carrer de Fortuny?
illicita d'arma de
—Tot, tot: carrer de Fortuny, refor_
ma, Drassanes... I reorganitzarem
Policia Urbana i la desarmarem.
eions que traben]. Nosaltres volem fer
--¡I els representants de les Entitats administradó i no política. Em penso
Econamieues a la Gestora els nomen- que as això el que vol la ciutat, no?
rets VerS?
Es clar, el enes del' que ací se—Segons com, ha faran elles mate- ria tenir majaría del marre partit...
ves.
—A la Corniola hi haura un Comise
— I el nombre de gestora heu estat executiu?
vas qui l'ha fixat?
— E s a lar: deu gestors i del tincas
—No! Ha estat el gol-el-nadar gene- d'Alcalde.
ral. Si ja he pagué, fer ja an seria
densa ja podrir saber alguna
ací: seria president del Consell. a Ma- cana.
drid, i a això no shi arriba pas aixi
—Densa_ o demä passat... o l'altre.
eam així.
Ja eeurern, ja veurent.
—Les entitats econamiques estacan en
Els periodistes veieren que les gesminarla (Entre de la gestora, en reInci6 lloros deuen isser molt laborinses, j
ami, els partas, n bé."
pes per manca de collaboracions 4,l
—Depia de com, de les col-labora- partir radical, is elan.
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París, desoporeguts

Des de le Direccie General de
Seguretat s'interessi de la policia que fes diverses gestions
prop d'un indiridu que es trobura detingut i que baria d'dsser
ensillan( d'Espnnya. Segons semAla eslava complica( en l'aren
Starisky.
La malicia ha fet les gestions
indicades I ha pogut comprovar
que un joies establert al carrer
de Pelayo, mes conegut amb el
nen) d'llenri. que amb el cognom
sie Poulner, hi tenia o ha tingut
fine la poc casa a Parí a , teteronava sovint a Joan Bertran Aza
Cabrinetti, a Puigcerdà, el qual
era sens dubte, l'element d'enlloe entre els Secretaris del
celebre aventurer i els que es
trobaven a Espanya i corneneayen a actuar.
El joier re desepareixer de
Barcelona fa taus quatre meses,
sense deixar rastre. D'enea que
va sustraer, continuarnent visitaren la sera casa individus esIrangers. Alud no vol dir que no
hi anés també algun espanyol.
Actualment es busca un altre
estranger que, segons noticies de
la policía és a Barcelona, on fort
vist aquesta mateixa setmana.
Es creu probable que tant l'un
coto l'altre han pogut travessar
la frontera per a anar-se'n a
América.

Fabrica destruida per un
acudi a Santa Barbar a
Tortosa, 14. — Aquesta matinada.
a les tres, a la veina poblada de Santa Bárbara, alta declarar un incepdi
a la fabrica de pastes alimentaries del
senyor 1f. P. Tuses. Des dcl primer
moment el foc ha adquirit grane proporciono, i no ha pogut esser sufocat
fino sis hores després. Des de bon
principi acudiren a apagar-lo la guardia civil i el venias; pera degut ale
pocs initjans de que disposaven, la tasca ha estat penosa i deficient. El foc
cenada que ha estat produit per un
ials contacte. Les pèrdues arriben a
unes dues-centes mil pessetes. Entre
altres coses han quedas destruits un
motor nou, set aparells asseeadors i
la caixa de rahals •mb dato mil pessetes.

(NEC(OS)

CURA GARANTIDA EN DOTZE DIES
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l'estómate i

Un aelveeat, privat
/misal quatre meso.
si • l'estere;ei Je la

Parallel

Alrir a la torda va reunir-se el C011:el? de Govern de Lli ga Catalana, per
tal de teure quina actitud cal prendre
daiant l.5i situarid plantejada pel reatar
pels volts d'un quart de nou pro-t isional de Catalunya. Collaborar?
col-laborar!
del vespre, féu explosió un aneasets.
que havia estat coalocat al water dei
Bis criteris estan ditidits en aque.:'
pis ancas del Cinema .arnau, bituat pata. Per uno banda ha qui consi
a l'Avinguda de Francesc Laye« I ¿era que nionicnir en aquests MOM:11i
!Ola posicid abstencionista portera con
carrer Nou de la Rambla.

Va ferir quatre persones
que passaven pet carrer

L'artefacte, en esclatar, causa la
consegüent alarma entre els que es
trobaven dins el cinema i els traeacunts, els quals en aquella hora uta
nombrosos al Parallel i al carrer Nou
de la Rambla.
L'explosiu havia estar conoces el
costat del dipòsit del water d'homes.
Al/le s te dependencia clónaal prosceni
i a la Saetilla del carrer Nou de la
Rambla. ¡al esclatar, samba les parets de la comuna, part del seu sostre i remisa que comunica arnb
façana del cerrar Nota En derruir-se
aquest darrer emba, el qual caique
al cerner, atrapa quatre transeants.
Dels concurrents al cinema no va ferir ningú, ja que al segon pis lti havia
poca gent i ea trobava a la part central.
Els ferits, que foren conduits al
dispensara del curte del Roserar i
assistits pels doctors Freixes i Torner. són els següent3;
Francesc Serbien i Hilarduya, de 23
anys, que presentava una ferida a la
mi, lleu.
Ferran Sifin Viereis, de 19 anys,
del comerç, fractura de la tibia complicada ami) una contusió escapular,
de pronòstic reservas.
Encarnada Moreno Motos, de tS
anys, Are del Teatre, 48, quart, ferida contusa a la regia occipicooriental. de pronastic reservar.
Antoni Manzanera Rodriguez, de
21 anys, cirabotes, el qual es trobaca
junt a la porta del cinema que dona
al carrer Nou. Aquest resulte amb
ferides a la regló frontal, Ileus.
El propietari del local, senyor Erancese Benaiges, ho es samba del Cinema Nou, del carrer d'Obradors, i sialtres de la barriada de Grecia.
En arrendar el senyor Benaiges el
Cinema Nou, coneersi amb l'empresa
Cinaes que es quedaria amb la meitat
dels empleats i l'altra meitat d'aquella empresa, con/ all es feu, sense
que hi hagués conflicte.
A pesar d'aixà, ahir foren repartits
pels cinemes propietat del senyor
Benaiges uns falle clandestins signara
C. N. T., en els quals s'amenaçava
amb la cedlocació d'una bomba en
un dels seus cinemes, prometença que
es P O rtä. a cap poques hores despees.
La pelicia es presentir a instruir les
prirneres diligencies i es donaren ordres de captura dels autors.
L'autoritat militar intervé en el fet.

•eva professió
Dies enlata donas/un compte al lector duna denúncia rebuda l Collegi
d'Advricats contra l'advocat senyor Sitias amb motiu d'uns conceptes injuriosos tennos per l'esmentat advocat cantra un altre lletrat català.
Amb mafia de la celebrada del :sirresponent Tribunal de companys, lasmentas senyar Sitjas ha estat privat de
l 'exercici de la professió durant guaye
meses, a comptar del dia P rimer de
gener.

Can MANSA
AGENCIA
DE TRANSPORTS
València, 226 • Telf. 74512
BARCELONA

deis intestino?

ERVETINAL
G
M
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Guariment radical del dolor, acidesa, pea, ardor, males digestions, úlcera, vòmits biliosos, de sang, colitis, restrenyiment, diarrea, mareigs, etc., etc.... Es, per tant, un poderós regenerador de les parets de l'estómac i dels intestina.
El present i interessant cas demostra una vegada mis la preponderància del nostre producte,
exclusivament per la seva bondat i eficàcia.

conquistada

Ens ha tramis la interessant carta que a continuació publiquem el senyor IGNACIO INFIESTA BRAVO, de 46 anys
d'edat, PRIMER MAQUINISTA NAVAL, resident a G1JON, carrer de la LIBERTAD, número 1, baixos.
"Gijón, 12 de octubre de 1934.
Sr. D. .A. Gununa. -- BARCELONA.
Muy señor tufo: Hace veinte años que llevo padeciendo fuertes dolores de estómago, resultando ineficaces todos los sacrificto p que me impuse para encontrar un remedio al mal que ennegrecía mi vida.
Desalentado, me laneé al uso del bicarbonato, cuyo produc to, si bien me calmaba momentáneamente mis dolores, éstos se
reproducían luego ein mayor intensidad.
i lts fe ninguna Miela su producto EERVETINAL, me decidí a probarlo, y hoy, transcurridos tres meses, no he padecido un
sole día del mal que tanto amarad mi existencia.
Por gratitud hacia usted y por humanidad liaria el doliente, le dirijo esta carta, autorizándole para que haga de ella el
uso que tenga por ronremente.
Disponga como guste de a. s., q. e. s. ni.,
(Signat) IG:XACIO 1NFIESTA."
es*

E :s maeistrats del Tribunal Sup;ern
Ic e efectuaren la visita d'insPerelO
1 l'A udiencia estigueren alar a' des
Pata del president. El magi s trat sen sor Miguel Rubio fa esta restablert
rle la indisposicia que sorda. Pr obable ment reprendran avui les se-s ra e loes.

a conseqüència que la Ceda prenqu,
unes posirions, sobretot a les comarques, que de fet rorresponen a Ja Viga. Per al'ra banda, es evident que
notnrnanient d'alcalde de Barcelona kt
radau sss pissita efecte entre els amics
p
del senvor Combó, efecte que no ha cut« millorat gris propòsits del senyor
Pich de nomenar lb comissi6 gestora.
• ••
Sobre aguaste reunid, el Consell de
amera de la Lliga Catalana ha puhiireo lo nota següent:

"El Comen de Govern de Lliga Catalana, en sessia extraordinaria celebrada ahir a la tarda, acordi, en compliinent dele preceptes estatutaris, reunir
l'Assemblea ordinaria del Partit el prop
-vinetmsdrga,lcites de la preparada de la dita uses:tablea una ponencia que examinara a
mes, els suggeriments j propostes que
per les entitats adheridas al Partit i pels assembleistes per dret propi
d'aquest es dirigiran al Secretarias general fina al termini imprearogable de! 15 del vinent mes de febrer.
Els diputats a Corts de Lliga Catalana han presentat al Cansen de goverrl
una afemaria detallant les gestiona oficioses que alguns dels seus membres
van realitzar co ocasió i entorn de la
crisi del retaim autonòmic, iniciada ank
els lamentables feto del 6 d'octubre i
que l'ha dos. per ara, amb la Bel establint un regim transitori a Catalunya.
"La Memória fa una exposició objeclisa l detallada d'una serie de gestiona,
unes verbal i altres escrites, encaminades a reduir en tant que possible els
inevitables estralls dels fets del 6 croatubre. Va acompanyada duna copiosa
dacumentació, en gran part inédita, que
el dia que pugui ésser coneguda produira en tots els catalans la profunda
impressió que va causar als membres
del Consell de gavera i demostrará no
solament l'esforç i el patriotisme que
ele hornee de la Lliga han posat al servei de Catalunya, sima l'eficacia d'unten
esforç, que ha evitas que prosperessin
iniciatives i propostes que ha entes el
Cansen de Govern que no poden fer-se
públiques.
La afemaria i els seus anexos seran,
per a la història futura d'aquest perlade tèrbol, elements decisius de máxima
autoritat.
El Comen de Crovern examina la situació creada per la promulgació de
la Llej establint el regim transitad
a Catalunya, i després de manifestar
tots els assistents el seu personal enten, que fou d'absoluta coincidencia,
,'acorda concedir un vol de confiança
a la Comissió d'Acció Política per a
adoptar les resolucions oaartunes."

Atracador: detinguts
En un carrer molt proper a La Dele.
gació de l'Estat els agents de paliara
que comanava l'inspector senyor Ca s.
teca aiecte a la brigada comanada pel
senyor Vaquera va detenir tres hornee
i dones els quals els iniongueren sospites.
El 'loe i la casa on vivito no teta
sospitar res, ja que en tots aquells
drets hi viu gens honesta i treballadora.
Per uns antecedents, per6, que acorne.
gis; el senyor Blasco, sobre un dels que
hi viviera es y a saber que acabava
sortir de la presó, on 'savia complers
una condemna per atemptat.
En els documents dels casal; i ba in
-cautlpoin'hmsquetan escrita en clau, i tumbe s'ha
cautas de retalls de periòdics en ea
quals s'explica el succés de la Carrera
de San Jerónimo de aladrid, on un
auto de la matricula francesa va pretendre atracar un establiment. Aleases
res es cregui que els autors eren estrangers.
Podria isser que entre els defina-te
hi hsagude qui va prendre part en aquesta
feto, ja que el número de l'auto el,
qüestió correspon a uns números que
també han estat trobats per la policia
La policía provara de desxifrar rlguns noms naés, per tal de saber quin;
mena de traeres hi poden haver hagut
entre apuells apetece.
Tanthe seis traba gran quantitat du
diners, la procedencia del qual no eaberen explicar. Es fan a una informada
per tal d'aclarir- ho.
Les clanes, prinierament havien dis
que eran les esposes d'aquells. Davant
el caire que prenien les coses, dudes.
taren que nomas eren amigues dels desinente i des sie feia pac temps, 1, a
mes. aue ignorasen a que es dedicare-.
Ele detinente san: Camil Aeeetta
Lluie Amarra italians, i Victori Alfred Almir, frentes,

MOLI POLVORITZADOR

Exigin el legitime SICIIVIETINAL i
aalhea•te• substitucione
tatereseadee d'ose** • mal resaltad
DE VENDA: 5'80 PTES. (timbre ; r1cIAR )

L'ACTITUD DE LA LLIGA

A TOTES LES FARMACIES
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de ferina d'os 1 vegetal, per a
pInsos. - Banya I ungles trituradas 1 serradores de banya per
a adobs

D. CASTILLO
VILADOMAT, 7 - TEL 33806
BARCELONA
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D'un feixisme en ve un altre
1CONFERNCl4 T E LEF ON ICA
DEL NOSTRE REDACTOR

.11.1DRID)
Es aprenents de faixisla espanyal no
sanitnen. Sin mes i mal atinguts. Ent
refe r e ixo a aquella que han tracta d'adaptar a l'esPanyol cilla que el fei.sisne ti de retaría i e spectacular i
alguna OCOSiÚ, han irnitat els seas
procediments de violincia. Van ttnir
arto pui.ranact despn's de les encajona
de navembre. Semblava que es 'novia:
arlo imPunil ot Polar r en oigan moent aquel!: que harien de posar fi a
ztt seres malifetes, van pensar que
pai r ieu fose r utilitzats pel poder iutKit contra relement retaluzionari. Cau¿tu de tolerancia i de complicitat,
Josep Antoni Primo de Rivera era,
rublo seta asalaria cursi i d'estudiant,
guia i inspirador doctrinal del moriKent T e nia al costa: sru una quanta
kernes d'accid, alguna ¡atienda univer¡sería i diversos senyorets attclacas. Alisa Mental rcacrionari Ii ebria la ¿'o:ami, generositat.
El ful del dictador traduia a rcstas
esa els *les de Hitler; ea organitsr concentre:dona d e sfilades de les
;aes trotes que saludaven a la romai ijnjlaven amb gest caricaturesc les
ituostraciona Semblara un joc i
gent no li donara importancia, pera
re un ¡oc prrillds i en algu na °cosió
tenir conseqiiincies d'ame:diques. Distasara de dianas, trarfava d'atraure gen:
«asaltada tecla de qualsevol cosa, OHlies rellaboradors anbints de Martínez
'Mido, fose!, Antoni Primo de Rivera
/piraya a éster el nostre Mussolini, Vo1, simPletnent acabar antb la político

Es sobresegudo la
causa contra el generol Molo pels fets de
la Faculte de Sant
Corles
Madrid. I i. — Per haver retira t

tl inisteri fiscal la seva acu',tetó i a proposta seva, la Sala
Segona del Tribunal Suprern, ha
acordat el sobreseirnent de la
causa seguida pels successos de
la Facultat de Sant Carles l'any
1930. contra Faleshores director
g eneral de Seguretat, senyor
Frnili Mota.

El senyor Lluhihaurä d'ésser portat a una clínica
Madrid, 14. — Aquest mati ha
visitat a la preso el doctor Hernando el senyor Lluhi i l'ha sotraes a un minuciós reeoneixementa

Sembla que ha considerat nekessaria una intervenció quirúrgica i que ratifica el diagnòstic
que ja va donar el darrer juliol
tu visitar el dit conseller.
Per tant se suposa que el sebyor L/uhf abandonará la presó
rapidament per a esser trasIladat
a un sanatori.

i que tot:

cl: espanyols s'unissin al sea
eittprn,
La sosa ambició d'unir :ola en espanyols es va fraairar en 'radar d'unir tots els feixistes. Va rebellar-se contra d'ell l'Albinyana, que de fa temps
opera per ton pie propi. Va renyir antb
el seu company de representacid parlamentária Moreno Terrera, N» dels finowers del partit. Ara l'abandonen els
dirigents de la JONS. El gran moziiment fri.rista esPanyol es dissol roen gin
bolado. Mis ben dit, allò que es dissol
is la paradia de feixisme que tractaven
de presentar aquests individua, pera mi
no hauria ronstittnt un prrill encara que
ho ¡curia personolnlent olouns dels seus
alials, com els que ara eón a la pretil
de Madrid per havcr pre,r part en algara °tracoma:la.
No va ¿raer aquest feixisme de senyorets el perillas. l'amenaça apunto per
un altre cantal. No s'is feixista momia
estenent el broa i parlan! un ¡long:talar
napoleònic o eomettelt alguna atas:galada. La verirable Propaganda feixista is
la dels que parlen als obrera 101 Ilenguatge domagagic per tal dr dorar als
trovimcnts reaccionaris Una base top,
lar. Avirshi missió la complcisrn a EsMoya cls Populislcs i lo transa d 'aquests dies registra diversos discursos
d'aquesta mena. Els obrera espany o ls no
fan ras d'aquestes ore:ciara dentagbgiemes. per-3 aquel: que, tot i representar
interessos pacitalistes, fan veure que el
courbotris per tat d'atraur 's el proletarial, empreu un sistema feixista mole
nu s autèntic que el d'aquells q e noinès
n'imiten el qest i la leal raubt.
El populisme espanyol ha rontenjeat
a Alacena i a Cuenca la veritable P opaganda feixista.
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Visites al senyor
Companys
Madrid, 14. — Lex-president de la
Generalitat ha rebut aquest mati a la
presó la visita dels senyors Pensando
de los Ríos, Barcia, Gómez Hidalgo
i alares. El senyor Companys ha conferencias extensament amb el senyor
Ossorio i Gallardo, al locutori d'ad-

vocats.
Ha rebut també la visita de la senyora de Martí Estere, la qua! li 173
portat flors.
S'ha instaHat calefacció a l'habitació que ocupa l'ex-president de la Generalitat, amb la qual cosa ha quedas
més confortable.
Ahir els presos andalusos organitzaren un obsequi a honor del senyor
Companys, al qual invitareis mitjançant un escrit de tons cordials.

Totes les notes pregades

han d'ésser trameses en
català i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.“
Les d'esports, a Barbarä, 11
annammunsium

Medicaments

1

del Dr. SOI VIRE
Vies nrinäries •1onl,
°"°"*"
' PurP
en Idee
le,CI

teves manItestaclons: oretritl., prestas/pa,
erquItla, cletIlls, gota mullar, ne., de 'borne,
1 vulvitis, vannIUs, matritla, uretritis, cts.- UU., acorna, Iluso., etc., de la duna, per
crhnlques 1 rebens que alguno, es guarelxen avlat 1 radlealment amb els Caseta del doctor Solare. Els matado es truaretzezi par ella sois, 3611114 /alecciona.
rd rentara n1 'escarbes de sondeo 1 bugle% etc., tan Peall e a s ern D r e l que
ciscan/ten :a presencia PM metge -.singa no s'isiabenta da la vostra
vendas 060 pennte. meta.
(avartoeln, mantee Mes" aleo.
/mpureses de la sang amee
sehe eselseem Manes da 144 earmss). «u>
clone asorefulons, g ritamos, sant, urticaria, eta atalantes que l e n e !" per
causa nernors, vicis o luteranas ne la sane, per crOnlques I rebel o que slguln
es suareixeo acial arnb les Pindele. depurativo. del Dr aolvre, que «On
la medirse/O Ideal i petreeia. cerque icenien resol/red/u la gens, 3 eenoven.
ltugMenleu lotes les fuel-ales de nor g anisme t fomenten la 'Out, resolent en
pee temes wies tes «eres, migues, graos, tordncols, supuració cte le,
mucoses cansada de cabell. Inflamaclons ro general, etc.„ quedant la peli
neta 1 regenerada, el caben brillan', I emes, I no delm en l'organism e senyals del passat. Venda: en» DelleVell tincó.

Debilitat nerviosa b""""'°''
manea de ie""X""
nocturna, 'asparnestorras
siena/as.
u/arduas "M"j".

Cansemene mental, piren I* reenterla, mehlifeep, vertlfers, debiliten museolee, teclee •orpar41,
pelpItaclene, trasteros rurales« de le den.
I totes les rnanlreeledose da le Pleurastele o eigemeMent rlee410s, per erl, .
racs t rebele que slguln. Pa truarelten atlat I radicalment amb els Pepa.
bonete potenclels del Dr. 11414re. mes que un memeament san un anment
e s sentiai del cervini. rarcuwa 1 tot Cl sistema m'ende, lisa/evo eones-lamen'
Sil esantsts ne ut joven/as per tota mena d'e:resma incas tense anyn
P er a reenbrar Interram e nt tole t lea funelOns 1 conaervar tino l'enrama
, r11,1 x en o r Stube? le nerganisme ei rizar sexual creo' ne redil tonga
4'40 emites flete&
VEnDA A LES PID$CIPAL11
DelIPANY11. PORTUOAL
1 MIEDICA

AVIO. — ron elf p arlen!. Ae en vles urinerles o Arbilltat nerviosa. Oreeanuse I icrametent O'SO pessetes en serene per al :maqueta, a
éntranos Leboreterl Socatans, osero«. 441 Ti', 14, L414f44 40701 ,
nema tratts un /libre explIcanu sobre tortgen, imenrottlamens,
trae-lamen I suarlment d'squeelee m41411.411.

effla0.4)44.404~1.4efflateet*****184,44,
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L'actitud dels senyors Martínez de Velasco i Melquiades Alvarez respecte a les conferencies del Cap del
Govern i el de la Ceda
Els problemes mis urgents del Govern
(Ve de la I," pagina.) quan partí arnb el senyor Lerroux podré perlar sobre les qüestions que ha
A continuació ha parlas el senyor d'abordar el Govern amb mis urgencia
Guerra del Río, el qua l ha recordat els en obrir-se :es Corto.

temps en que les Joventuts radical,

actuaren amb gran intensitat. Ha pos at de manifest els seas trenta anos de
lluita al servei dels seas ideals repu-

blicans.
Ha afirmas que actualment estaven
plantejats dos problemes de gran importancia per a la vida polltica del pals:
la reforma de la Constitució i les decenas municipals, encara que en realitat
aquest últim tenia mes importancia que
el primer.
Per últim, ha parlat el senyor Armiaa, donant les gricies per l'homenatge que se li tributava.

EL SR. LERROUX TORNARA A CONVERSAR AMB EL
AVUI

SR. GIL ROBLES
Madrid, 14 — El president del Consell ha estat visitat aquest mati per
l'ex-ministre senyor Martínez de Velasco; pel ministre d'Estat; pel diputas
socialista senyor Rodríguez Vera; pel
directas de la Companyia Telefónica,
senyor Rico; pel presiden de la Diputació de Málaga; pe: general de la
guardia civil senyor Salamaro; pel coronel del regiment d'artilleria de muntanya dc Barcelona senyor Cabahas, i
pel tinent coronel Gumersind .Acarate.
El cap del Govern, en rebre els periodistes, els digné. contestant les aoves preguntes, que no baria conferencia* amb el senyor Gil Robles i que
no ho faria fins demà despees del Consell de ministres. Aquesta tarda el citaré, o em citara, segons convingui,
pesque vull conferenciar atan el sensor Rico Avello, i coro que ignoro
el tetnps que estaren en la conferencia amb l'alt comissari, ja que depèn
d'ell, no vull estar amb aquest Subte
seise parlar amb el cap de la Ceda.
He rebut el senyor Martínez de Velasco co visita de compliment, car
es un delire de ritual que després de
sortir del Govern, atufa les bones relas-loas dannstat que m'anexen al cap
agrari, vingui a saludar el president.
Tumbé ni 'ha risitas el ministre de
Marina, que assistirà amb mi al baltquet amb que tots els anys el 111111i5tre de la Guerra obsequia els agregats
militars i navals de les ambaixades i
consolats.
En el Consell de demä es traetaz-si algun assumpte de política relacionas amb la vostra conversa arnb
el senyor Gil Robles? —li pregunta
ua informador.
—Si no en: plantegen aquest assumpte jo no tinc per que plante/arlo. La Ceda ha posas aquest problema
a inans del senyor Gil Robles i els
meta amics a les meres. Jo no tinc
per que notificar res mentre no sirrib i a un acord, i con] que en aquest
cas no n'hi ha, no he de ier la notiiicacies
Un altre periodista expressà la
creença que la conferencia amb el
senyor Gil Robles se celebraria abans
del Consell de densa, del qual suposaca que sortiria aprovat el projecte
de reorganització ministerial.
—Vosaltres no coneixeu — contestä el senyor Lerroux— els drets de
les potestats. La reorganització
La faig jo, i si el president de

DEBILITÄT NERVIOSA
VIES UR/NARIES
Proa de anrIr In/Miman traguen.0 matan"
criaos •I meravends descobriment dele

L' actualitat política

LI PULICITIT Proppeu-la

la República no l'aprova, em retira la
seca confiança; però no tinc per que
sotmetre-la a l'aprovació del Consell.
Jo retiro aqueo! o aquel l ministre,
perqui no sembli que obecix a determinade3 pressions, he volgut celebrar
Cansen de ministres abans de la meva
conferencia anta, el senyor Gil Robles
i abans de portar a cap la reorganitracid ministerial. Tots tenim interée
a mantenir la dignitat del Poder públic, perquè en cas contrari no podrfem parlar del manteniment del
principi d'autoritat.
i RS CONSIDEREN POSTERGATS ELS SRS. MELQUIADES
ALVAREZ I MARTINEZ DE
VELASCO?
El rseriódie "I,a Nación" ha interim.
gat el senyor Melquíades Alva r ez i
mayor Martínez de Velascó, sohre la
tasca que llama d'escometre el Govern
en la propera etapa legislativa.
El setVor Alvaiiz ha dit:
—En efecte: pot causar entra
rae solament lal hin
tolendi
senyors Cil IS !sha , per:,
repeteixo que nosaltres esperen, que
se'no cridi. Fina ara desconeixem en absolut els punts que compren el problema planteiat pel senyor Gil Robles.
Tampoc no sabem si aquesta miesti6 ase
relacionada amh Vorientaci6 que ¿ha
de seguir en l'ensenyança.
El senyor Martínez de Velase° ha
dit:
—No sine d'aquestes conferencies Inés
noticies que el que han publicat el s Pt
que ja tindrem oca -ri6ds:peuo
si6 de parlar sobre aquest assumpte n'ab
el senyor Lerrouts. Encara no es un
problema degudament concretar. Damas: retina eatiMetel &leed% 1

LA REORGANITZACIÓ
MINISTERIAL

ELS AFERS DEL MARROC

9I
L'actuació deis partits rtpublican
Cpaostl

L'Alt Comissari senyor Rico Abe El senyor Azada astil
¡lo ha conferenciat amb el Cap al marge de les gesdel Govern
tions que reciba el
El servei econòmic :: El problema de fensenyament :5
El regim de presons :: Cal una política forestal i ra
madera :: La crisi a Larraix :: Els treballa per (ro-El nac.onalisme marroquí
bar jaciments de petroli

La concordada al C ort g rel en la
Madrid, 14. — El ministre de Gotarda d'avui ha estat escassa. Se sarysa vernació ha rebut a primera hora de
que demä quedan enllestida la remo- la tarda els periodistes, i as ha manització ministerial.
nifestar que havia rebut la visita de
l'Ala Comissari al Marroc, amb el
AL NOU PERIÒDIC "YA" FAN qual ha canviat implies converses soDECLARACIONS ELS SENYORS bre els problemes de la zona del Protectorat, quedant altament satisiet,
LERROUX I GIL ROBLES
puix que les impressions revelen un
Aquesta tarda s'ha publicas el P ri gran optimisme.
diari ''Ya", editas per-mernúodl
Amb aquest motiu. el ministre na
"El Debate".
fet un elogi deis alts dots dintelliEn aguar primer número s'insereixen géncia i dels politics de l'Alt Conosquartilles autägrafes dels senyors Ler- suri.
roux i Gil Robles, sobre el moment poAbans els problemes del Marroc
—ha afegit— constituten una profunlit k
E ; senyor Lerroux diu:
da preocupació del Govern, i ara, amb
—El partit socialista no Es d'osdre, el senyor Rico Arelis,. tots els asni d'esperit governamental, ni de con- sum p tes de la dita zona es resolen
sistencia, puix que l'han desbordas els grades a les seves gestions, secundar
demagogs, ni de disciplina, puix que les per la collaboració dels delegats goseves masses no han ebeit l'autontar, vernatius de Ceuta i
ni el tradicional dels seus caps i la saya
Pot dir-se que en realitat el Gavera
histbria.
no ha de preocupar-se ja per cap proEl partit radical fi l'únic regulador. blema de la nostra zona de! Proseemoderador i compensador en l'obra re- toral, puix que quan el senyor Rico
volucionära actual. La sera missi6 na Avello comunica quelcom al Govern
acaba amb la revisió constitucional, que és per donar-li compte que ja ha
no serä estació de terme, sin ó de ario> quedas resolt qualsevulla contingensit, a un perlode republica
cia que s'hagi presentas.
adaptació i consolidad&
Per altra part, s'organitzen les
Les dificultats actual, se superaran "mehallas", que contribuiran a la tassi els hon/es pulsen Mes en la patria ca de policia, inspirades en el mei en la República que en els setas tode que serveix de base a ha guarpartits i en els seus partidaris.
dia civil, i será aquest un gran eleEstic pensant que si el partit radi- aleas que prestara importants sercal llagues portat a aquestes Cocas veis.
la majoria que li correspon, :a seva
Igualment compta l'Alt Cornissari
eficacia, seria avui rector de la poamb la coHaboració eficacissima del
lítica centre-dreta, indiscntible.
comandant Doval, la pericia del (Mal
Les conferencies d'aquests dies tinés ben conegtida de tots.
dran conseqüencies protitoses, si els
Un periodista ha preguntas al mi
amics deis conferenciants posen la
quan tornaria al Marroc el se--nistre
seva disciplina i la seca abnegació
nyor Rico Avello, i ha contestat que
a l'alçada d'ella.
lio ignorava, perque abans haría de
Cal salvar el pais de l'anarquia realitzar diverses visites, adhuc al
mansa, com de la demagogia turbu- President de la República i al Prelenta.
sident del Colisa, i després tenia cl
Les pròximes eleccions secan el re- propòsit de marxar a Oviedo per tal
el
sultat del triomf del patriotisme, i
d'abraçar la seva familia.
partís radical aceptara en elles la
FI ministre ha acabat dient que
les
organitzacions
que
coliaboració de
aquest mati per
hagin ares posicions dintre de La le- basta conferencian
teleion atub el cap del Govern, al
galitat republicana.
Subsisteix l'esperit revolucionari, qual ha informar de la manta dels
el seu mipero- s'ha conjuras el perill. Aqueat assumptes relacionats amb
esperit, com a violencia, esta vençut nisteri.
El senyor Rico Abello ha fet les
Procuren que no desaparegui cual a
segiients manifestacions a un pe n oimpans espiritual.
No es pot pensar en la reforma dista:
—Espanya ha de prestar al Marroc
l'article primer de la Constituid.
En canvi, cal revisar-1/e d'a lt res, co una atenció mis viva si vol obtenir
resultats que tornin a collocar el seu
que es Jara sense presses.
els de les grans nacions
Les 'lleves majors preocupacions són noto entre
la defensa nacional i el renaixement colon itz adores.
De momeas he de demanar al seeconòmic. El problema de inés urgent
ns-or president del Consell de minisrealització és el de l'ordre púbiic.
tres la publicació d'un decret que
El senyor Gil Robles dita:
diversos serveis
—La situació de la CEDA s'lla perfili i defineixi els
dispersos en
afiançat des de les eleccions miza, que actualment estan
dependències.
a pesar de les ddicultats politiques algunes
En virtut daquesta reorganització,
que vist obligat a solucionar.
em vaig
Adquireix cada dia mes maduresa i q ue respon al propòsit que
d'ocupar el
hornogeneitat i un sentí! agnt de la formar des del primer dia
responsabilitat. L'opinió sensata esta carrec d'alt comissari, guanyaran en
d'extraordinaria
cada vegada més amb nosaltres, eficacia tres serveis
són Veconbinic, el
a part de creixents nuclis de treballa- importancia, que
dors que acudeixen atrets per la va- d'In s trucció pública i el de Sanitat.
Di ha al Marroc tres melles d'enlentía dels nostre programa social
senyança: la purarrtent espanyola, la
cristià.
que
L'efecte produit pelo atacs dels mo- hispano-arab i la hispano-israelita.
närquics és insignificant: molto deis amb el mea projecte passaran tambe
departament.
atacants quedarien aterrits si sabes- a dependre d'un sol
Pel que la al regias de presons—disin que abandonàvem la nostra theuropees i exclutica. Se sabrien imites coses si jo vidit ara en preseas
donat Hipe
recerquis en el rneu arana cartes i do- sivament mores, ço qua ha
a una serie d'enutjosos abusos i P ro cuments dels que ara ens ataquen.
de competencia —
La política de centre dreta ha de blemes d'autoritat i
dels serrealitzar encara una gran tasca. L'ex- pasearle a dependre, en unió
parlat anteriorment,
periencia assenyala el gran perill de veis de que he
d'una junta que es nomenarà.
les fustigacions pendulars brusques.
Les qüestions forestal i ramadera
Les meres preocupacions aún l'orde la zona són importantíssimes. He
dre públic, que cal mantenir inexora- d'esposar al President punts de vista
blement; la liquidació de les respondefinitins per a resoldre rk inconvesabilitats del moviment revolticionari;
nients actuals, nascuts de la Mudel'astil- obrer; política orgànica d'ecomuda i pobra expltitació del sed marnomia; reorganització administrativa;
roqui i per part dels indigenes . Es
rearma de la legislació agräria; re- d'ama extraordinaria urgencia el popoblació forestal, i creació de VE/cit' na política forestal i
sar en mama u
ar, avui practicanient inexistent.
ramadera. en henefici dels propis haAcceptarem noca en el Govern de bitants d'aquella zona. Cal minorar
la Generalitat, sense cedir en la nos- la ramaderia, que ara esta depaupetea radical discrepancia amb el go- rada i raquitica per la falta d'estavernador general.
blies i d'un regim adequat i racional
No crec en el perill revolucionari, d'explotació.
si pel Govern es afma la sensació de
Respecte a la política agraria a des.
fertnesa en les sancions, es realitza enrotllar, tinc format un extras pla
i
s'impedeix
un desarmament total
sobre la base d'Un Mnuciós mapa de
que les organitzacions obreros surtin coartas, ja aprovat pel president del
de lfur actitud sindical.
Consell de ministres. Aguaites reforPer l'abril han de renovar-se tota mes no ocasionaran el mes petit augels Ajuntaments, previa una Ilei elec- ment en el pressu p ost ordinari del
toral Me justa cure la vigent, l consti Marroc, sind que es faran amb càrrec
que no m'inspiro cap por; amb ella al romanent de rempnstit de sea/
trionstarem i tornariem a teiodtfar.
La difícil situació — ha continuas
La Ceda acceptaria senos vicillaciont dieut— que t'arma Larraix cal reel poder amb aquestes Con,. Estic meiar-la. Hi ha alli una tris; molt
Segur que Cl partit radical observaria aguda per la falta de treball. Per alansb mi la mateixa lleial actitud que tra part , la cintat va créiver enormement a Vestalf de les guarniciono alli
la Ceda observa arad) ell.
A la Ceda nonsts li preocupa el destacades en altre temps, i avui, en
canvi d'orientació í ritme de la poli- ésser retirades per innecessäries aquetics .Garata. &avala laadavesaidor lles trepes, II ressent en la otra manual&
l
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Coin tina conseqüència d'aquest estat
de coses el comerç travessa una sima-

ció molt aguda per trobar-sc quasi tia
cal el port. Durant la visita que hi rala
efectuar, vaig habilitar els Initjans
cessaris cerqué es poguessin coruenaar
immodiatanient les obres de dragat
diverses alares d'urgeacia . La solució
seria la construcció dan port adequat
a Larraix. Es calcula el seu impon en
uns a6 miolions de pessetes.
Respecte al moviment nacionalista
marroquí, diu:
—El nacionalisme de la nostra zona
no is altea cosa que un moviment de
Upas idealista que neix a l'orient nuasalina amb l'aspiració dimprinür al poble un ritme ascensional sobre la tuse
de la seva civilització histórica, incorPorant - l a al movirnent de la civilitaació
contemporinia o saturada d'ella. NO
deixo de concedir-li importärcia. Toto
els movirnents idealistes en tenen, l seria absurd amagar-ho, Pese, el nacionalisme Os de tipus collaboracion i sta. Pisa
assegurar seise temor a equivocar-me
que tant el roen de la nostra zona cota
e! de la internacional i Mime el de la
francesa acaten un gran amar a Esnansa. Per aix6 la tranquillitat material i espiritual Os allí completa.
Sobre la Miestió del petroli, diu el
mima- Rico Abello:
—Sobre aonest assumpte tinc un pro;arte que he sotmès a la consideració
del Coreas perque m'autoeitzi a crianmur els treballs de sondeig realitzats
fins ara. Animas treballs tenen, per a
la seva major eficacia/ dos períodos. El
primer ja está, terminat. El segon esta
constituit per posar en marxa els
tu-lis que en aquella zona han id i seguiran fent els eng in yers de l'Institut

Geolbgic.
Sóc optimista. A jutjar pels primers
treballa, hi ha motiu per a aixes
EL SENYOR RICO AVELLO
CONFERENCIA AMB EL CAP
DEL GOVERN
Prop de les cinc ha arribat a la
Presidencia el senyor Lerroux, el qual
ha dit als periodistes que des del
migdia, en que els hacia vist, no tenia aoves noticies, a no lesear que

slagi produit en aquest interval quelcom que jo no sapigui encara. He
assistit a l'Hotel Rita al banquet a
honor dels agregats militars i navals
de les ambaixades, acreditats a Madrid. I això és tot.
Se li ha preguntat si algun company
Ii havia parlat o importunat a la sorSida de l'Hotel Ritz, i ha contestat:
—Importunat? Jo no puc qualificar
abrí els del meu ofici, perque no fan
els pedestals a !unges. Es clar que
alguns posen certa gracia .a les preguntes, i d'eliges posen cert vea;
pesó jo ajado uns i altres.
A dos quarts de sis de la tarda
ha arribat a la Presidencia lAut Comissari d'Espanya al Marroc, senyor
Rico Avello, per conferenciar arnb
el senyor Lerroux. El senyor Rico
Avello no ha fet cap manifestació als
periodistes.
Ha visitar el senyor Lerroux el senyor Filia Osante, secretan general
de la Companyia de Petrolis espanyols del Marroc, per tal d'exposar-li
que assahentada la dita societat de
les referencies que havien aparegut
a la premsa sobre les declaracions
del senyor Rico Avello, ereien neceosari, en atenció a l'alt interés general,
enfortir quelcom del dit pel senyor
Rico Avello, sobre l'existencia de rones petroliferes als territoris capanyols del Marroc. Naturalment, sobre tal existencia té constancia el
senyer Rico Aveno, tata vegada que
des d'abril de [nao existes la niscernió de tres pertenencies a les eibiles de ilenaya i Taifa, en virtut deis
sondeigs i rota mena d'estudis ann,
resultats positins.
A les set de la tarda ba sortit de
conferenciar amb el cap del Govern
el senyor Rito Aveno, el (mal ha dit
ala informadora que havia esposar a
toas al Cap del Govern, els diversos
assnmptes que havia pottat a Madrid.
Entre altres cosen, li he explicat el
meti projecte de politira forestal i
madera. El cap del Govern ha usase:cid amb els . rneus punts de vista.
l'atisbé li he exposat, i li ha sernbíat
be, la separació de les aures del sis
Lucas, de les del Port de Larraix,
que iormaven pan del projecte del
Poet de la rlia capital. Aquesta sepa'
nació da convenient, perqui, a pan la
importancia técnica que te, cal tenir
present l'aspecte sanitari, perque es
registren epidèmies pallidiques en certes epoques de l'any. Ja birria estat
aprovada la part tècnica del prOjectc,
i falta per estudiar la part econbtnica,
sobre la que desenura el projecte.
estat finada en un principi la
quantitat de 26 milions de pessetes,
per a les despeset que origine aquest
probeta. El cap del Comes ha apeo-

senyor Albornoz
Madrid, 1 4. — El senyor Manuel Azada, interrogat sobre les
gestions que realitza el seqyot
Albornoz per 'I la unió dels republicana, ha dil;
--Jo no sé absolutament reo
d'alzó. El partit de Izquierda Republicana es disposa a aglutinar
les (orces disperses de la República, segura d'obtenir una_rapida i eficue aquiescencia per a
plans futurs. No volt ésser més
explicit. Jo st.So a l'estratosfera
i no petiso fer declaracions a la
premsa almenys en divuit mesos.
Un altre destacat 'siembre g el
partit ba manifeetat que en la
propera reunió de la Directiva
d'Izquierda Republicana quedara
perfilat el programa que reza
,idreeat a d'opinió pública.
be les anteriors manifestacions es dedueix als cercles
tics que el partit d'Izquierda Republicana es llanearä pel ecu
compte 1 risc sense esperar el
resulta t de la reunió de fa resta
dels republicana.
El senyor Maura. per la. seva
banda, s'ha negat a fer dentaracions sobre la seva actitud, pezi
be que feReitant-se que la unió
to s porti a efecte i qualificant
d'extremadament greus eta PE/menta que vivim:
El senyor Maura espera que en
la reobertura de les Cortés es prcul
duiran fets polítics transeendea4
tals.
Per altre conduele sembla que
el senyor Azada prendrä part en
les primeres reunions de la Can"bra, on intentara parlar 'deis Uta
revolucionaris d'Astúries,
La negativa del senyor 'Araña;
a la pretensió del senyor 'Albornon sembla que obeeix a eonsi-i
derar-se incompatible amb les
gestions dels senyors Gorrión
Ordax, Botella Asensi i Fecet,
eis quals, segons ell, contribuíreo a la desunió dels republicana.

vot tots els projectes que jo porsa y a en cartera.

l_Tn periodista Ii ha preguntat si
havia portat els informes dels genlegs relatius a la busca de jaciments
petrolífero a la nostra zona i ha contestat:
— Fa poca mesos va ésser elevada
a la Presidencia del Consell una proposta que tracta d'aquest assumptes
A l'adveniment de la República, l'Esa
tat es va reservar per a ell, les ex.
plotacices de les pertinences mine-es
de la zona, amb objecte d'evitar la
concessió a entitats o particulars. Ne
obstant, a aquesta mesura es van
avanzar tres societats, ja que els terrenos que es van concedir estaven
próxima amb aquella de la zona francesa en eis quals existeixen jaciments.
AAleshores van comentar a la nostra
cona, per compte de l'Estat, a realitzar-se estudia per enginyers de l'Ins.
titut Geogräfic, i es va portar a cap
un primer període d'investigacions.
La proposta es va ampliar despees.
S'havien celebrat diverses converses
amb les societats encaminades a evitar
que aquestes poguessin beneficiar-se
dels treballs dels enginyers de l'Estat.
Les concessionaris cedeixen un percentatge convencional dels petrolis
que allí s'explotaran, gràcies a les in«
vestigacions dels enginyers.
En el projecte es fa una insinuad&
al ministre d'Hisenda, per si el monopoli de petrolis CAMPSA Ii interessis l'assumpte.
Aquest projecte está' a informe del
secretan tecnic correoponent, i cl
punt de vista del cap del Govern
favorable a aquell.
Un abre informador li ha preguntar si s'anaven a fer assentaments
d'element s peninsulars en terrenys de
la zona espanyola del Isfarnic, i ha
contestat:
—Ara no ea pot parlar puix
que cal fer el Mapa de conreu, el de
desIlindament. Jo estudiaré el contara
adequat a cada terreny, i d'ajas', de-

penetra la poHtica que se segu:rà en
el successin.
Ha afegit que baria avisas al general Capas per a ultimar algunes coses de carácter militar, principalment
del Saura i d'Uní. lo sóc m of a en
aquesta materia i vull assessorar - ne
en persona tan competent con, el general Capaz.
Un altre periodista ha preguntat o-un
aitaren les delimitacions de la frontera
d'HM, i el senyor Rico Abello ha Sil;
—Com ja saben en comer:1w les converses sobre aquest assumpte es convitgri en la neceuitat de fer un pla
detallat d'aquel l territori, per a, sobre
aquesta base, estudiar eta set» skbWndaments. Comencaren els treballo Per
la Comissid de l'Estat Majo/ Central,
Pea) hagueren de saspendie's per la
calor, Sisan reptes, i estazi quasi
terminar, i un cop que ale egui la Comissió mixta d'oficials de l'Este Melar (lunch i espanyol comemos* eran.
haz,
Astedeline
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Comarques ata
GIRONA
Els esports,
N ous alliberaments.
Dstencid d'un rnasover. — Aixecament de clausura d'una entitat política

Girona, 12, — Aquesta tarda han
estat posats en llibertat provisional
els nostres apreciats amics de Palati:16s Francesc Godal j Ramon Cases,
detinguts arran dels successos que
passaren a l'esmentada vila per l'octubre últim. També han estat alliberats els veins de Palafrugell que estaven reclosos a "La Aurora", Tomas
Girbal, Albert Ribot, Joaquim Font,
Miguel Col], Joan Pujades, Moisés
Porgues, Ferran MolMes, Pere
Lluís Sola, Guillem Roquer i Angel Tormo. No queda cap mis detingu t de Palafrugell. Com que actualment queden 24 empresonats a "La
Aurora", sembla que seran traslladats a la presó ceRular.
Ahir a la nit, al G. E. i E. G. hi
lagué una reunió de socis per tal
de començar els treballs per a la
construcció d'una Secció de Frontó i
cercar la forma de construir un frontó en terrenys de La Devesa. Hi
•
molt d'entusiasme i es nomeni
una comissiä que portara a terme els
aaeba l l s preliminars.
El dia 20, la secció de Boxa del
G. E. i E. G. es traslladarà a Torroeta de Montgrí per tal de celebrar-hi
lega vetllada de boxa.
. Dimarts vinent, a les set del
vespre, el comte Kayserling , dotiara la seva anunciada conferencia
fit rAteneu, sota el terna - La decadencia del món antic i la crisi ac-

de de cobrament voluntad de les cedules personals d'aquesta ciutat, i que
els que no tinguin satisfet
impost en finalitzar el present mes.
incorreran eis el recàrrec del cent per
cent.
— Ha estat aixecada la clausura
del Centre d'Esquerra Republicana
Nacional que té el seu domicili social
al primer pis del Cale Norat de la
nostra ciutat.

TORTOSA
Els Jocs Florals
Glaçada :: Cooperativa Elèctrica
Altres noves
Tortosa, 12. — Segurament, la festa dels Jocs Florals tindrà lloc el
dissabte dia 26, a la sala del Teatre
Coliseum. Ha estat elegida reina de
la festa la senyoreta Maria del Carme Oliveres Pallares.
— El fred és intens. Aquesta matinada a l'Observatori de l'Ebre,
capa de glaç tenia una gruixària de
dome millimetres.
— Des del dia 16 al 20 d'aquest
mes, tindrà lloc la festa major del
poble d'El Perelló. El dia zo s'hi
traslladar. el conjunt dels cantaires
de l'Ebre, de la nostra ciutat, per tal
de donar un concert.
— La Generalitat de Catalunya ha
autoritzat la creació de la Cooperativa Eléctrica. Amb aquest motiu será convocada una reunió per tal de
nomenar el Consell Directiu.
— Ha estat multat amb 5 0 pessetes,
per infringir les bases del treball, el
flequer de la partida de Jesús, senyor
Caries Ripollès.

TARRAGONA

tual".
-- A Albanyä ha estat detingut
francese Bassaganya Buxeda, de 52
anys, casat, habitant a la casa de
camp Buxeda", en la *mal tenia en
•rrendament una finca propietat de la
senyora Anna Marasino Raimond,
veina d'Albanyà, i s'ha negat a satistfer l'import del segon semestre de

t'any finit
Francesa Bassaganya, com incurs
en el ban d'arrendaments rústics del
general Batet, ha estat posat a dispo-

sició del comandant militar de GiTono.

Es recorda als velos de Girona

que el dia 31 de gener acaba el pedo-

Recull de noves
— L'enginyer cap del Servei de
Comprovació-Contrastació de pesos
mesures ha fet pública que es verificará l'expressada cornprovació anual.
durant els dies 14 al 19 daquest mes,
al local de la Direcció d'Indústria.
— El Comité Local del Segell Pro
Infancia ha fet púbiic el seu agraiment a les entitats públiques i als
directors de les Escoles que han demanat noves trameses de segells, per
la seva entusiasta collaboració en la
segona campanya d'aquest segell benèfic.
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BADALONA
Informació comentada. — Nova Directiva. — Ag remió. — Detencions

unió -clandestina. L'últirq„- pels teta
del mes d'octubre.
Ahir a la tarda el dethigut Ramon
Moral i Querol signa la diligencia
d'alliberament, però pocs moments
després hora el torna a detenir.
— S'està organitzant un important
campionat social d'escacs al Club
d'Escacs l'Hospitalet , el qual comen-

¡ara a jugar-se el vinent dia lo de
febrer. Slan rebut diverses i valuo-

ses inscripcion,s de destacats jugadors
residents a la y ema ciutat. Horn compta amb un extraordinari lot de premis a disputar entre les diverses caque slagi trobat cap deficiencia o tegories, els quals seran exposats el
la gestió que portaren a terme els vinent mes als aparadors d'un estaúltimo representants populars. No cal bliment d'aquesta ciutat. Per a formalitzar les inscripcions hom ha de
dir com ens n'alegrem.
dirigir-se al local social, Bar Hospide
l'Ultima
reunió
ge— Després
talet, on es jugará aquest campionat
neral celebrada la Junta Directiva del que promet veure's molt concorregut.
Casino Apolló ha quedat constitui— Hi ha molt d'interès per tal de
da de la següent manera: president, veure corn queda resolt el proveiJoaquim Estapé: secretad, Andreu ment d'aquesta Alcaldia, la qual, com
Carbó; tresorer Ramir Colell; comp- tothom sap, des del 7 d'octubre pastador, Francesc Ferrer; bibliotecari, sat, la ve ocupant el capita comanRamon Duran, i vocals, Josep Colla- dant de la plaça. Són diversos els
do i Joan Mayné.
noms que circulen; en general, però,
— A la sortida de la fábrica Mon- l'únic que es pot dir és que existeix
tal i Fita, on treballa, ha estat agre- una veritable confusió i incertesa.
dida per unes companyes, Agnes Morales i Linau, domiciliada al carter
MATAR°
de Guifré, 325, la qual ha hagut Tésser assistida al Dispensad Municipal
Accident. — Nova junta
de diverses ferides de pronòstic reMataró, la. — Abans-d'altir al vesservar.
— Han estat detingudes a l'estació pre, en les obres de decoració de la
de mercaderies del ferrocarril, Ma- facana d'una casa del carrer de Curia Quiles Veciana i Teresa Veciana ba i donada la poca illuminació de:
domiciliades a Sant Adra carrer, una dona topa ole cara amb
un tauló de la bastida i es fractura
metre robaven carbó d'un vagó.
el tendrum del nas.
Va ésser traslladada a la Clínica
L'HOSPITALET
Aliança Mataronina.
— Ha estat elegida la Junta de
Incendi. — Alliberament. — Una
llibertat que no es compleix. — Cam- l'Orfeó Mataroní que és la semient:
pionat social d'escacs. — Situació po- President, Jaume Colomer; vice-president, Jesús Segura; tresorer, Eranlítica poc clara
cese Alvarez; comptador, Joan Gil:
secretad, Alfred Alvarez; arxiver,
L'Hospitalet, 12. — Aquest
a les deu, s'ha declarat un incendi en Joan Rarnon; vocals orfeonistes: Joun magatzem de la fabrica de pro- sep Munelts, Josep Prats i Antònia
ductes químics de "Minero Mercan- Pone.
til, S. A.", situada prop de la carretera de Prat de la Riba. Els bombers
SANT FELIU
de Barcelona han tingut cura d'apaDE
LLOBREGAT
gar el foc, el qual, grades a la túpida intervenció daquests, ha estat
La Nacionalitat Catalana :-: Teatre
de poca importancia. Les perdues
Futbol
Segell pro infància
Eón escasses. Els nostres bombers ,
ros sempre, fent el ridicol degut al
L'edició de "La Nacionali ., t Cataseu esquifit material extintor.
lana", d'Enric Prat de la h.iba, pu— Han estat ailiberats els senyors blicada per l'Editorial Barcino, ha
Chena, Sayes i Joaquim Barraion. Els tingut bon acollimznt.
dos primers, pertanyents a la C. N. T..
—El quadre escenic de l'Escota de
estaven detinguts per .suposada re- declamad(*) Miquel Rojas, té en assaig "L'avi". d'Apelles Mestres i " Madame", sie Lluis Elles; de la protagonista d'aquesta darrera obra se n'ha
encarregat la nava directora senyoreta Raspan. Per a després anuncien
"El fill del senyor Gold", del mateix
autor, senyor Elies.
•
—Diumenge passat es jugä el partit de futbol, que tanta expectació havis despertat, entre el Santfeliuenc
F. C. i l'equip de Sant Joan Desoí,
11 camp d'esports del darrer. La gernació omplia el camp de gofo a gano,
oferia un aspecte imponent. El partit
fou suspes per incidents, amb la situació de 2 gols a favor dels de Sant
Joan, cap a favor dels de Sant Feliu.
Al principi, el lloc semblava un camp
de futbol; al final, com acostuma a
passar en aquests partits que exalten
les pasions del, aíicionats, el camp
semblava un ring de boxa amb diversos pugilats simultanis. L'àrbitre, que
arriba a Sant Joan per condució ordinaria (ferrocarril o autobrimibus)
sen tona a Barcelona amb la camioneta dels guardies d'assalt.

Badalona, 12. — Un diari de Barcelona publica avui la noticia que la
inspecció administrativa efectuada al
nostre Ajuntantent ha acabat sense

FIGUERES
Accident de l'ex-alcalde popular En
Mariä Pujolar
Naixement d'un
monstre a Figueres

as un medicament
el que necessiteu?
forts accessos de TOS, proporcioneu-vos
un veritable remei. No una d'aquelles Ilaminadures que
no fan altra cosa que afalagar el paladar, sine) un veritable medicament, científicament preparat, que descongestioni els vostres bronquis, us faciliti l'expectoració
i calmi la vostra TOS a l'instant.
Si patiu de

Aquesta és justament l'originalitat de les PASTILLES
ANDREU, i la clau del seu èxit mondial. Són les
úniques que permeten tenir sempre a mà, perfectament

444441144+04.4444444444.444.

del Dr.

Els que aneu a París

dosificat, el medicament eíicaç que us hauria calgut
cercar en una pació pectoral.

LA PUBLICITAT

Ir. ANDREU
Jec,,e,
n

£4:9"

de Ate., ( 4

OBLIDEU
trobareu
NO

que

PASTILLES
eti‘-‘.

—El dilluns passat al mati, lenalcalde Mara. Pujolar i Vidal, anant
cont de costum a passeig pels afores
de Figueres, va tenir la desgracia de
caure. Eduard Vergés que casualment
passava per aquell lloc, va prestar-li
l'ajut necessari. Portat a Figueres bou
hospitalitzat. En tots els primers moments el seu estat inspirava inquietud
degut a la seva avançada edat. Són
molts els veïns amics que tots els
dies s'interesseh per la salut del senyor Poblar, i també cada dia es reben un gran nombre de lletres i telefonemes en el mateix sentit.
—A la vaqueria del senyor Lluis
Moret va néixer fa uns deu dies una
veclella fenomen. Segon eis entesos,
es tracta d'un monstre doble, cinquè
ordre, gènere OMsthumel ° Phc
'rus especie O. t etrechorus. Son molts
els
curiosos qu, han anat a veure resmentat fendmen.

( r4 ./

a tata 4de quioscos dele
Grane Maulear le, de la
Place de la Republique a
la Madeleine
A la Place de la Bastille
A la Place de SaInt-Michel
(costat •etropolita)
Al Boulevard
Al Moulevard Sébastopol

1 a tots els grans quioscos
de París
1414.11414440~~411114.1

.

-4

16

la, 15

ue geuer sie

Una notrdel eme

V491'018 áltIms modela
ATWATER KIWI de tata
ondas Norme, Use.
Extra-curte. Pesan al seu

nador ßenera l

dabas? tetas les Estacione.
Embustes del món,
les antípodas.

Ahir per l'oficina de Premsa
de la Generatitat, ens fou facilitada la següent nota oficiosa del
Governador general:
RADIO
"No és pas cert, que hagi peeAUTO ELECTRICIDAD, S. A.
sal crear el càrrec de secretari
Olpulacki,, 234 - Sorcelen0
general de la Generalitat, que,
Madrid • Alicante • babee - Palmo *Aoville
per altra banda, no té consigna-Valencia • V.lerne
ció en el Pressupost. El que "SObren" són funcionaris.
La tasca mes apremiant es la
d'establir una severa disciplina
en els funcionaris i al carrer,
l'atendré personalment, mentr.
Saló de Fotografia artística.—
La representad.) de la Tóm- nn es constitueixin els brgar.,
La Secció de Folografia del Club bola, instalada al Passeig de
Excursionista de Gràcia (carrer Gracia, entre els carrers de les
ets. altres prevencions qu.
d'Astúries, 33, primer) convida Corts Catalanes i Diputació, a he
radenat, interessa al públi:
bota els aficionats a la fotogra- benefici dels Hospitals d'aquesta conèixer
ne qeu
dE
°nitrx er les següents:
fia a visitar el seu setè Saló de ciutat, posa a coneixernent del
Primera. — Les diverses torFotografia Artístca, el qual res- públir barceloní, que amb gran ees que mantenen l'ordre públic
tarà obert Ins al dia 20 d'aquest i lloable entusiasme coopera a
solament tenen el dret, sinó e,
mes. Flores de visita: Dies fei- l'exit de la Tómbola, que el sor- no
deure, d'executar la legitima de,
ners, de set a nou; festius, d'orne teig anunciat del cotxe-auto
Cap be no reporta el fei
a una i de sis a vuit.
marea Ford, que fou exposat a fensa.
caiguin ferits o morts ele
la Tómbola abs expressats fins que
de l'autoritat. Ans al con.
benèfics, se celebrara, per a la agents
seca major legalitat, en combi- trari, facilita la fugida i la iris.
punitat
dels criminals. Es wir al.
nad.) a/1lb la Loteria Nacional.
en un dels propers sorteigs, al xb, que la policia i la t'orca púqual efecto gestiona la deguda blica que en Hurs veus d—alto
autorització i assenyalament del "mano enlaire, no siguin obeniej,
sorteig, que oportunament es i creguin, racionalment, que har
la
temperatura
El descens de
comunicará als efectes conse- d'ésser agredides, han de dispa.
d'un malalt és sempre el preludi güent
rar en primer 'loc. Es el que ei
s.
de la curad& En la verola, xarfa arreu.
rampió, escarlatina, erisipela, fe-.
Segona. — Els ciutadana tots,
MOBLES BADRINAS
bre tifoidea, febre puerperal. patenen el deure de denunciar elf
DIAGONAL, 4430
ludisme, taren caure la febre, alautora d'atracaments, atemptatl
gunes vegades en sis llores, res
La Societat de Cirurgia de Ca- i sabotatges. Els hi imposa
mes que fent prendre al matan talunya
celebrará Junta general Llei i és la mínima assistencif
una dosi copiosa de la BOiSSOD ordinaria avui, dimarts, dia 15 , que poden prestar, per tal que la
Blanche de l'Abat Magnat. Aques- a dos quarts de vuit, i al local de defensa de Ilurs vides i bens si.
ta enérgica beguda , però sem- l'entitat, sota el següent ordre gui d'eficàcia. Sense la coopera.
pre sense perill, ataca els micro- del dia:
ciö ciutadana, fracassarien totf
bis causants de la infecció, els
Lectura de l'acta de la Junta els esforeos que faci l'autoritatf
destrueix, neteja les toxines i fa general anterior; Memòria del seguiria la barbàrie vergonyosf
avortar en dos o tres dies les mes secretan i sobre el curs 1933-34; delictiva que venim patint. Cali
greus j perilloses infeccions. El Parlament del president; Con- dones, esperar que sigui escoltaz
flascó per a fer un litre de be- racte amb l'Acadèmia Laboratori da aquesta vehement crida a I(
guda val 3 . 20 pessetes a totes les de Ciències Mediques de Cata- éollaboració pública, que tambf
farmàcies.
lunya; Lloc de celebració de les esta aconsellada per Festín:tu(
reunions; Provista d'admissió egoista de l'interès propi.
L'Agrupació Fotográfica Saint de socis nous; Elecció dels carSense perjudici, perla, de 1«
Víctor recorda a tots els aficio- reas vaca s reglamentàriament: sancione dele Tribunals, l'autori..
nats que el tormini d'admissió vice-president, secretari i biblia- tat governativa està disposada a
per al concurs fotográfic fineix becar; Proposicions; Precs i pre- fer ús de la facultat d'imposal
el dia 18 de gener.
guntes.
penyores fins a 10.000 pessetes
La inaugurad() de l'exposició
L'interès extraordinari de For- I ordenar detencions per al ter
será el dia 2 de febrer vinent, a dre del dia en relaci amb la mini que el jutjat oportú , tracord
les deu de la vellla , al nostre vida de renlital, fan que us pre- amb els articles 49 i 40 de la
estatge social, carrer de Sant gcem vivament la vostra assis- Llei d'Orrlre Públic, amb aquella
Andreu, 176.
tència i amb puntualitat.
que. per Ilurs resistències a declarar el que säpiguen, contribueixen a la impunitat dels
minals.
Tercera.— Determinada persona que vol servar l'anònim. i que
dóna un destacat exemple de col .
laboració ciutadana. ofereix 501
Riquissims i selectes cafés torrats sistema Coma. Després d'una labor constant de mes de mig segle, he pogut
pessetes a tot aquel! que denunaconseguir la torrefacció i selecció dels cafés, que
cii la preparaci0 d'atemptats
recoman.) per Ilur aroma i paladar fi
atracaments o antes de sabotat.
Pablo Iglesias, 47 (abans Princesa) -- Telèfon 14298
ge. La Secretaria particular de/
Gmernador general de la Generalitat. Secció A. esta encarregada de complimentar aquest
I CATIFES - ESTORES - CORTINES - PERSIANES
servei amb tota reserva, i mitjanCARPETS COCO
çant la garantia del Iliuramenf
d'aquella quantitat un cop bagt
estat comprovada la veritat d'a,
quella denúncia.
CAPELLANS, 8, 10 112 - TELEFON 18735 - BARCELONA
Quarta. — Han estat dicIade9
les mes severes ordres per tal da
contenir tota mena d'atemptats
a la moral públiia. Les queixes
per contravencions que es rebin4
un cop cornprovades, seran
ELECTRICITAT
mediatament ateses."

ATWATEB

Noticies Soltes

l'ir a destruirla
febre

J. COMA ROURA

CLOSA I PRESAS

Salvi Verdaguer

Construcció d'aparells per a cinematografla sonora
CORTS CATALANES, 412 - BARCELONA - Telèfon 35962
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URINARIES

ÉL MIES

EFICAÇ,

CONIODE, R A •
PID, RESERVAT
I ECONOMIC

(A/A11008 SEXES)
Censo lavataes. inJeceions nt altres moteotles, 5 sellan out
ningil no se n'asoribenti, padrea rapidament de la blenorragia
gonorrea (gola militar), cistitis. prostatIlls, leucorrea
blanca en les senyoresl t filtres rutilantes de les %des urinertes
en ambditis sexes, per mangues 1 rebeis que slguln, prenent
naht unes guantes setmanes suture o cinc Careta Collazo per

dia. Calmen els dolors al moment 1 evIten romplIcacions 1 re
caigudes. Demaneu opuscies gratis a Farmacia Collazo, Norteleza, 2. Madrid Creo: 17 pessetes.

Miassivinnn~,
En

quals Interesal la pubilcaclá Immedlata de les
notes que ens <urden, que
a les

els originals

han de dirigir-

Redaocid, Corts
Catalanes, 689, primer Pis,
abans de les nou del vespre.
se

tots a

la
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Josep Garcia Estapé

morí víctima d'un accident el dia 5 de gener de 1935
a l'edat de 27 anys
després de rebuda la Benedicc i ó Apostòlica

(A. C. 8.

Els qui el ploren: esposa, fill, pare, mare platea, germana, de7iil' aus politics,
ancles, 'les, nebot, familia tota i les raons socials "JOSEP GARCIA", del Masnou,
I "G. SENSAT, FILLS", de Barcelona, en recordar als seus amics i coneguts tan
dolorosa perdua els preguen que el tinguin present en llurs oracions i ele agrairan
l'assistència a alguna de les rnisses que se celebraran demä, dimecres, dia 16, a
l'església parroquial de Sant Pere, del Masnou, des de les deu bitas a dotas quarts
de dotze del matt.

ict

El Masnou,

15 degene"

1935.
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s ar r
plebiscit del

D'alee origen es fa notar que les
prop de la So, fi
: set de Nacions per elae trird. ii pro- dites xifres no poden tenir cap fase
t eeta
de
realitat si es té en compte que redel la
missió del vot ha estat amb el mes imciutadans que van votar ahir.
ji
penetrable secret. Tot al mes podrà
Una manIfeataoló
tractar-se d'un pronòstic,
Ele partidaria del "statu quo" descontento del Front Unto
Immensa
dlu un
Sarrebrucq, 14.— Després d'haver perlbdlo anglès
ti
¿Presentaran una reelanuleió a ha
quedat quelzom paralitzades durant
Londrs, 14. — El "Ball>' Mal", ocul'hora
de
dinar,
les
operacions
de
resSocietat Je Naeins?
pant-se del plebiscit del Sarre, exprescrutini han recobras la manca accesal'opinió que Alemanya ha obtingut
Com que ni els interventora n i els lerada que han portat durant tosa la una immensa majoria, j fa ressaltar la
(Ve de la sa pagina.)
membres de la Comissió del plebiscit tarda. S'ignora de moment quan acacalma impressionant en que s'han efecTare s aquestes operacions eren vibaran.
alades per interventora del Front podran sortir de l'edifici fins que alatuat les operacions del plebiscit.
gin
terminas
les
operacions
de
l'escruEl
periòdic
"Volkistime"
publica
emana i del Front de la Llibertat.
Afegeix que en tot moment l'ordre
tini,
i
cono
que
se
suposa
que
hi
lustuna
proclama
dels
senyors
Braun
i
aa, mati, a primera hora, van votar
fell mantingut d'una manera satisfactbrà
persones
que
taran
moltes
altres
Pford,
titulada
"nosaltres
continuem
rcn Papen i la seca senyora.
ria, quedant desmentides pels fets les
En un dels barr ías obrera de Sarre- igual, sha habilitat un ampli restau- la Iluita" en la qual fan constar que, previsions de disturbis i d'intervenció
rant
i
altres
serveis
per
tal
d'atendre
sense
el
senyor
Hitler,
tot
el
Sarre
srack, va emetre el seu vot el cë
de l'exterior, i acaba remarcant que ei
de Berlín, Bruno les necessitats de tot aquest personal. hauria votat la tornada a Alemanya; plebiscit s'ha desenrotllat amb molta
ihre
Segueixen amb gran rapidesa les després inviten els afiliats al Front
mis calma que les eleccions angleses i
Volklingen ho va fer el conegut operacions d'escrutini, que poden se- Unic a celebrar demà una manifesta- nord-americanes.
ízdastrial Roechling, que és un dels
Esperant coneixer de font fidedigaSa iervents partidaris del retorn
na el resultas del plebiscit del Sarre,
sal Sarre a Alemanya.
els periódica londinencs dediquen
L'element burgès pot afirmar-se
'larga articles a comentar l'aspecte
s e ha votat, en la sera majoria, a
que ofereix el Sarre durant Yeseraz.;ata
del migdia, en sortir de missa.
tina i fan constar que l'operació s'eAls llocs estrategias hi hacia desfectua amb calma.
aaments de la Creu Roja, amb diesos metges i nombrosos infermers
El Govern anglès vol fer
Ssfernseres, però la precaució ha reooncesslons al Reich
ntat completament superflua, puix
Londres, 14. — La idea de provocar
,sa cap d'ello ha hagut d'intervenir
el retorn del Reich a la Societat de
e cap moment.
Nacions per l'abrogació de la partida
Durant tot el dia la. població ha
número cinc del Tractat de Versalles,
cat animadissima. Ha presentat un
és considerada oportuna per la premsaecte semblant al de la nit de
sa, després dels fets portats a cap
durant aquests darrers dies, que són
El transport de les urnes de Sarrela conclusió del Pacte franco-italiä
irsrk i dels llocs situats als voltants
la celebració del plebiscit del Sarre.
1 la sala Wartburg s'ha f et a les
"No és dubtós—escriu el "Daily
fea de la nit.
Telegraph"—que si el plebiscit esta
Les urnes dels altres llocs han ard'acord amb les seres esperances,
rrhat successivament per tren o en
Alemanya estará disposada a consen=loas de les torees britäniques. Les
Les joventuts hitlerianes de Berlín obsequien ami) rama de flora da 3.3 00 tir en un nou examen de la qüestió
saberes han arribas a les deu de la
d'armaments."
alemanys que sortiren de la capital per anar a votar
slt, i les Ultimes a les cinc de la matiEs considera probable que el Gozada, formant un total de 862.
vern angles es reunirá de nou demä
Tres-cents neutrals, escollits d'entre guir-se perfectament des de la tri- ció, de defensa capaç d'enfrontar-se passat, després que s'hagin publicas
amb el famas "Servei d'Ordre del
tía Inés de nou-cents presidents de les buna reservada als periodistes.
els resultats del plebiscit del Sarre,
Si be s'observa que el major nom- Front alemany",
eficines de votació, intervindran
amb l'objecte d'examinar la situació
bre de butlletins es favorable a la tor;pestes operacions.
europea, tenint en compte l'opinió que
nada del Sarre a Alernanya, encara La ComIss16 de govern
es dedueixi del resultat de l'escrutini.
Afluencia de votants
no és possible de treure cap conclusió cap a Ginebra
Si calgués, Sir John Simon marSarrebruck, 13. — Pot afirmar-se precisa; rúnica cosa certa és que les
Sarrebruck, sortida de la xari de nou a Ginebra tan arias com
operacions
d'escrutini
marxen
rápidape, llevas molt lleugers incidents, la
Comissió del plebiscit cap a Ginebra s'acabi la reunió del Gabinet.
ssució s'ha efectuat dins la mes com- ment, i que es creu que podr à quedar tindrä lloc demä a les set de la tarda.
llest
abans
de
l'hora
prevista.
pleta calma. El nombre de votants ha
El viatge s'efectuarà en tren es- SatIsfacció hltleriana
ratat molt crescut.
pecial, en el qual aniran tots els memRhode ::
Sarrehruck, 14 — La premsa hitUn
telegrama
de
A les dinou hores no &hacia assebreo de la dita Comissió en vagons
-avalar cap incident a tot el conjunt
Berlín, 14. — Comuniquen de Gine- separata degudament vigilades les leriana expressa la satisfacció que ha
de produir el pròxim acte que ha de
21 Sarre.
bra als periódics que el senyor Rhode, caixes que consenso els informes ofiprovocar la tornada del Sarre a Alecials i els butlletins de votació;
E5 calcula que el nombre d'electors president de la Comissió del plebiscit
manya.
-se han emes el seu rot s'acosta molt del Sarre, ha adreçat a la secretaria aquests darrers hauran d'ésser cremats
El ''Landos Zeitung" diu: "Proanoranta-cinc per cent. En general de la Societat de Nacions un telegra- a Ginebre a presencia dels membres clamem el nostre dret sagrat que la
la
Societat
de
Naentre
del,
Consell
altres
code
ma
en
el
qual
es
diu,
estat molt pocs els que s'han abadecisió sigui presa amb el mis breu
ses, que el plebiscit s'ha celebras amb cimos.
ste.
termini possible."
La
vigilancia
del
tren
fins
la
fronperfecto;
que
el
transport
de
les
ordre
En alces petites poblacions a aquesEl periòdic comunista "Arbeiter
tera
franco-sarrenae
ha
estas
confiaurnes
a
Sarrebruck
sha
portat
a
cap
u hora quedaren per recollir alguna
Zeitung" diu que milers d'antifeixisda
a
una
secció
de
tropes
angleses
altre
normalment
i
que
si
no
envia
un
lata, car els seus habitants no asaren
armades amb metralladora i bioneta tes estan disposats al combas per a
ales oficines de vot fino després de desnata vol dir que tot s'ha descabdeun Sarre lliure i contra Hitler.
calad.
sendre's el sol, o sigui quan havien Ilat tal com s'havia previst.
A 1 frontera seran substituides per
2.-atinat el treball al camp.
de
gendarmes francesos que faran lliura- Impressions alemanyes
Pressions nazis. - DeclaA Sarrebruck els elements del
Ginebra
racions de Max Braun ::
ment del tren a les tropes suisses a
Front Alemany, reunits en cafés i
Ginebra, 14. — Segons rumoro de
Sarrebruck, 14. — Als cercles ofi- Basilea.
teraeseries, es preparen a prendre pos El tren arribara a Ginebra el di- Berlín, la victòria del Front Alemany
temió dels llora governamentals; es- ciosos d'aquesta capital es posa de re - marts al migdia i E omissió del ha sobrepassat tot
el q ue es Preveia;
secialment al caíd Kiefer se sentia els heu les pressions de toses menes que plebiscit sera rebasa pel Consell de la no obstant, cal acceptar amb reserros "nazis" tractar de l'atribució de s'han exercit sobre els electors.
Societat de Nacions el dimecres a la ves aquests rumors.
Es fa observar que els agents hit- tarda.
funcions de govern per a demà.
Certs indicis deixen entreveure que
Per la sera part els partidaria del lerians vigilaren els electora fimo al
el Front Unic és possible que presentí
'nata quo", reunits tumbé en cafés. moment de la votació, i que la clere- MII demandes de visat per
una queixa a la Societat de Nacions
hatigues i altres bocata feien comen- cia incitara els catòlics a "votar ale- a França
després de l'esperada anexió del Sarlie7.5 sobre la sienificació del vot dels
many".
Sarrebrurk, 14. — Un comunicat ds1 re a Alernanya.
católica i tumbé sob:e l'actitud dels
Max Braun en unes declaracions ha
thrers.
dit que la polida ha complert la sera consolat de França posa de relleu que Un truc hltierlit
R eferent a això es ida observar que missió d'una manera escandalosa. Ab- l'obligació de visar els passaports per
a l'entrada a Franca no té per objete
Sarrebruck, 13. — La Comissió de
disminució deis salaria projectada sent de tot arreu, el servei d'ordre ha
dificultar les relaciona entre França i Govern del territori del Sarre hacia
Se les fabriques de Neukirchen, en estat confiat a les trotpes d'assalt
el Sarre, tota regada que els visos prohibit per a avui, a petició de la
evasió d'una eventual adhesió del "nazi",
Braun ha dit tumbé que s'llan efec- seran lliurats en un termini solament Comissió de) plebiscit, la impressió i
5ere a Alemanya, sembla hacer cauvenda dels periòdics del Sarre.
sal una penosa impressió en els tre- tuat nombrosos escorcolls domiciiiaris de 24 hores.
Durare el dia d'avui, i segons notiAquesta prohibició fou comunicada
'ta ladora de les graos aglomeracions; en case, de partidaria del "statu quo".
lea en realitat no es té cap element Les forces internacionals donaren la cies de bon origen, al Consolas francés als peródics ahir a la nti.
mal petiPer a burlar aquesta ordre, un deis
'. Oreciació que permeti aventurar impressió, durant cl dia d'ahir, que es- s'han rebut aproximadament
cions de visat de passaport, acampa- ärgans del Front Alemany, el "Saaropinió fonamentada sobre el re- taren sota el regim dels "nazis".
Max Braun ha continuat dient que nyant la major part d'elles una exposi- brucker Zeitung", imprimí el seu nú.tat de la votació.
els aarrencs que arribaren d'Alemanya ció dels motius pela caíais els interes- mero de diumenge el dissabte a la nit,
la votacI6 a la capital
i a les 2230 fou portat a domicili pels
foren obligats a jurar que votarien sats desitjaven passar a França.
repartidora.
Sarrebruck, 13. — El plebiscit ha per Hitler.
El
Govern
holandès
admeEls partidaria del "statu quo": soCom que la disposició no entrara
terminas. El nombre de votants ha
trà
refuglats
catòlics, han
en vigor fans a mitja nit, el periòdic
tnat excepcionalment elevar, i sobre ciali s tea, comunistes i
La Haia, 14. — El Gormar ha decís aconseguf burlar l'ordre amb aquesta
rik mis o menys igual en tots els proclamas solemnernent que la votarió d'avui no pot ésser considerada dit deixar entrar a Holanda els reto- estratagema.
Sarria de Sarrebruck.
giats sarronencs que arriben per BelAquest nombre dóna, en quinze ofi- lliure ni secreta. i que la Societat
El número, gairebé secret, contenía
complert els Compro- gica. No podran acollir-se a un tal especialment una excitació a l'atur dielnes escollides a un. clucs una pro - Nacions no loa
TI11505 contret: amb la població sarfavor els considerats indcsitiables.
rigida als afiliats al Front Alemany
torció del noranta-set a noranta-nou
renca.
per al dia ta del corrent, en el qual
¡Sr cent.
El cap deis catòlics sarrenes s'ha VIctobrla alemanyab
es publicará el resultat de l'escrutini.
Els presidents de mesa no han hade
Max
Braun.
a
les
paraules
lla d'intervenir a Sarrebruck en cap associat
Sarrebruck, 14. — Un comunicas seCom que és possible que els adheEl cap del partit comunista ha conlioficiós alemany publicas anit a dar- rits al Front Comú facin el mateix
zement per a fer respectar l'ordre o
municas a la prem s a internacional sitie
rera hora afirma que l'edició berlinesa ent e els seas adversaris, la jornada de
le; prescripcions del reglament.
s lls han manifestat als capa "nazis"
del "Daily Express" darla la noticia, dimarts es considera que se n á. molt
na
de
lluitar
contra
el
resolueia
Domença l'escrutinl
com a procedent de la Wilhelmstrasse, dura per a les forres de oí:Aida, tant
iv cal. sca lis te le,
que el resultas del plebiscit del Sarre més quan de tot arreu arriben a les
A les quatre de la tarda s'han obert
seria d'un setanta per cent dels electora oficines de pedida peticiona d'autorit'e s portes de la sala Wartbrug. S'ha ¿Una gestI6 prop de la
Societat de naclons? a:
partidaria del retorn a Alemanya, i sin zacid per a celebrar dimarts reunions,
as, que les urnes havien estas colandes als costats de les cinquantaEls caps del Front cristià. del trenta per cent partidaria del "statu mitínes i adhue retretes amb tontea
Es creu que la Comissió de Govern
araste taules art s'efectuarä l'escru- Front socialista i del Front comunista, QUO ".
MINmensn

A les cinc de la tarda han ocupas
seus llocs els senyors Rodhe,
4enra i Jonz, funcionario de la Co- i ssió , interVntors, etc., que tenien
s,ll ocats al darant alguna micròfons.
El president, senyor Rodhe, ha pros-a nsias algunes paraules exhortant els
"deeventore a complir correctament
aeva missió i expressant ¡'esperanlt que la poblada sarrenca continuadonant peores de tranquillitat en
tit dies successius.
. To t seguir, a les ra'8, ha pronun',as les paraules sagramentals: "Coimmediatament
el ', in terventora ban començat a actuar,
L es galeries de la sala estan ocuMes per les delegacions oficials i per
er-' de cinc-censa periodistes, loterifa o p erador, de cinema.

JOAN PALLAROLS
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TABU — HALAGO — BOLERO
autoritzari probablement aquestes manifestacions, però que la policia estera
preparada per a intervenir enèrgicament aixf que es produeixi en algun
lloc qualsevol incident.
Mètodes nazis a:
Sarrebruck, 13.— La gendarmeria
ha detingut avui un automaibil de gran
potencia, que anava ocupat P er sis
persones i en el qual han estas trobats tres quilos de grossos claus.
Els viatgers han declaras que pertanyien al Front alemany.
Es creu que tenien el propbsit de
llançar els claus a les carreter%, per
a impedir l'arribada d'automòbils portan electora de França.
Han estas posats en llibertat, des,
pres de comprovar-se la seca per-

El proas Hauptmann

¿Un cop de teatre, a favor de

Hauptmann?

L'ex-infanta ha sortit de la sagnis.
tia de bracet de son pare, precedida
d'una noieta vestida amb un vestit groC
i portant un gran llaç yermen, 1
guida per dues mis vestides d'igual fer4 ma que sostenien la cua del vestit de
i
núvia.
L'ex-re: Alfons portava, creuant-11 el
pit, una gran faixa amb els colors vermell i groc: a continuació ha sortit el
princep de Torlonia, de bracet antb
mare.
Després d'inclinar-se davant els sobirans d'Italia, els nuvis s'agenollared
a les grades de l'altar, i comete la
cerimbnia.
Despees d'un curt sermó 'pronunciat pel cardenal, els furia tornaren
a la sagristia acompanyats per la'
princesa Maria de Saboia, prineepe

Flemington, U. — En el proves contra Hapimann sembla que
es produirà un cop teatral.
En efecte. la defensa del processat ha antincial que farà comparèixer litt agent de Borste que
segons es diu s'assembla extraordinäriament amb Hauptmann
sonalitat.
Piemont i altres
i que viu prop del domicili de la
En sortir de res:aliara, els joreti
Una bomba contra un
farnflia Lindbergh.
esposos han estat acollits amb gag
centre nazi :: a:
Aquest anunci ha produit gran ovació.
enorme
sensació,
puix
que,
en
el
Sarrebruck, 14. — Ha estat llançada
Ocupant un autombbil de mauna bomba contra el Club Automo- cas de confirmar-se les milites- tricula francesa, s'han adreçat a la
bilista alemany, on té el seu centre
el partit nazi a Neunki.
A Bockingen una vella ha mort en
el moment de dipositar el vot.
A Ludweiler hi han hagut aldarulls
entre comunistes i hitlerians. Hi ha
alguns ferits sense importancia.
Ja surten canalla a:

Sarrebruck, 14.—A quasi totes les
tendes del Sarre han estas collocats
uns cartells anunciant que denti rornandran tancades, per a solernnitzar
la "liberació del Sarre".
Aquesta nit tots els establiments
de begudes tanquen les seres portes
a les deu en aquesta població, i a les
nou a la resta del Sarre.
A les nou de la nit, uns pelo comunistes han desfilat pels principals carrera de Sarrebruc cantant la Internacional. No ha ocorregut cap incident
gracies a que el Front alemany no
sha donat per aHudit.

RecollIda de diaria frana: ::

casos

Berlín, 14.— La major part dels
diaria francesos d'ahir diurnenge, han
esta: recollits per la policia.

Schiller 6s

de

tothom

Sarrebruck, 14. — Ahir a la nit es
representa al teatre Municipal una
otra de Schiller.
Com que assistiren a la representació gran nombre de "nazis" i memtires del Front antihitleriä, es temia
que poguessin produir-se incidents;
perb no passä absolutament res.
Nomis mereix consignar-se el fet
que durant la representació i al final
de l'obra els aplaudiments foren sempro, unánimes, i aixb s'explica perquè
pe a als "nazis" Schiller representa el
poeta de la Ilibertat nacional i per als
artihitlerians el portador de la 'libertas contra la dictadura del senyor Hitler.
En sortir del teatre es espectadors
es dirigiren cap als voltants del Wartburg. a fi de presenciar l'arribada
d'urnes.
S'havia muntat un important servei d'ordre, i tots els qui pretenien
entrar a l'immens ediiici eren curosarnent escorcollats. La severitat arribara fine a tal punt que el matra(
president de la Comissió de Govern,
senyor Knose, hagué de sotmetre's a
aquesta mesura.
-

Inauguració d'una obra
gegantina
Ha costat 10 milions de
lliures esterlines

tacions del senyor Reilly queda- plaga de Sant Pere. Amb el cecinocien destruides gran part de les nial qu es'havia fixat ¡oren introduits
imputacions que s'han fet contra a presencia del Sobirä Pontifex, que
Ha pt mann.
el; rebé a les 1240.
Acabada l'audiència, els nous espoLa sessió d'avui
sos han baixat a la Basillica on han
Elemingion, 14.—En la sessió estas rebuts per monsenyor Pelizzo,
d'avui la defensa ha fet un esdes d'alli s'han dirigit al Gran Hoton: per tal de destruir les de- tel on s'ha celebras el banquet de
claracions que havia fet Haupt- bodes, al qual han assistit 56 permann sobre la nota escrita a sones, entre elles els sobirans ditaLindbergh per a demanar el res- Ea, el pare de la contraent, els princal.
ceps de Piamonte, comtes . de PaL'expert en caligrafia, senyor rís, etc.
Osborne, que ja divendres va acEntre els espanyols que han arribat
tuar de testimoni, declarant que figura un jove que ha vingut de
Hauptmann baria escrit les no- Barcelona en taxis.
tes del reseat. ha torna( a actuar
El darrer regal rebut per la núvia
com a testimoni. L'advocat de la ha estas una pinta de conxa adquirida
defensa li ha suggerit que la per sulbscripció oberta a Barcelona
Iletra de les notes del rescat i Valencia.
s'assembla a la d'Isidor
París; 14. — Ei diari "Paris Soir"
de qui dectartt Hauptmann que publica un despatx de Roma dient
va
que l'ex-reina dona-a Victòria no assisharta rebut els diners quan
morir, a Alemanya, fa prop de tira al casament de la sera filla.
dos anys.
Afegeix el despatx 4ue als cerdee
Hauptmann semblava avui molt de Roma corre el rumor que Alfons
esgotat a conseqüència de la fa- de Borbó ha soRicitat de Roma l'anula
tiga que li produeix el proees. El lació del matrimoni civil, estant ja,
seu nerviosisme el feia queque- de fet, separat de la sera esposa.
jar i de la pallidesa del seu rosEl "Paria Soir" acaba dient que al
tre ressaltaven les seres ulleres, Vaticä manifesten no tenir noticia de
cada regada més ostensibles.
la dita solució.
Reylly ha preguntat a OcharLondres, 14. — El secretari de l'exhe: "¡Muera us pagaren pels reina d'Espanya, interrogat per uns
vostres serveis?", i Osborne ha periodistes sobre la sera absenta de
contestat: "No ho sé, perqué la boda de la infanta Beatriu, ha dit
encara no harten/ arranjat res." Eile no era competent per a discutir
aquest punt, i que per ara no podia
Arribada de paneles alepreveure el dia que l'ex-reina abanmanys
donará Londres, on roman fa mis de
Flemington. 1 i. — Procedents dos meso!.
d'Alemanya, desembarcaran densa del vaixell "Ile de Erance
un detectiu i Qualle testimonis

que declararan contra Hauptmann.
Dos d'aquests testimonis seran Picus i Hanna Fich, germä
i germana d'Isidor Eich, els
gneis justificaran que aquest va
morir sense diners i carregat de
denles a l'hospital de Leipzic.
Allir es Va oferir novament a
Hauptmann deixar-lo amb vida
si declarara la identitat dels
seus cómplices.

La filia de l'ex-rei
d'Espanya es casa
▪els seus pares es
volen divorciar

Roma, 14. — Com estava anunciat,
aquest mati sita verificas la boda de
l'ex-infanta Beatriu, filla de don Alfons de Borbó, atub el princep Alexandre Torlonia, que ha estas beneida
pel cardenal Segura.
A dos quarts de deu l'església de
Jesús estava completament plena de
monárquics espanyols, els quals havien vingut expressament a Roma
per a as3istir a la cerimhnia. Entre
ells figurara el marqués d'Alhucemas.
que ha estat un dels darrers que ha
arribas.
A l'altar, que estaca profusament
il-luminar, hi havia estas collocada
una imatge de la Verge de la Paloma.
A tot al llarg dels carrera E ne ha via de recórrer el seguici haría
congregar una gran gentada.
Les senyores han assistit a la cerimbnia amb mantellina i pinta i els
senyors ostentant cada un l'uniforme
44•+41.4441444.44+14.44444 de Gentilhome, Gran d'Espanya, eta.
A les laso els reis d'Italia han a r
'n1IFST NUMERO HA tots eIs princeps que han assistit a la-ribatfcsgl,hnerbatIi
cerina:mía, i tot seguit han pres seient
PASSAT PER LA CENSURA a la pare esquerra de l'altar mejor; a
la banda dreta es trobava sota al familia Torlonia.
Londres, as. — Avui senä inaugurada pel rei de l'Irak, amb carácter oficial, la gran tuberia que connectarä eis
camps petrolera de Mesopotämia amb la
Mediterränia. La dita cerimbnia tindra
¡Inc a la població de Kirkuk.
La dita conducció, única en la sera
classe per la sera llargària, ha estar
construida per la companyia internacional petrolera de l'Irak. En el (lit consorci estan representants eta interesaos
de França, Nord-Amarica, Anglaterra i
Itälia.
L'obra ha costat den milions
Iliurea esterlines i la longitud total
de la canalització da d'unes asco millas.
En a dita eanalitracia, es bifurca
una conducció fins el port de Haga
a Palestina i la conducció del nort
que es dirigeix fins la costa de Lebu non.

seseseessesseese•seasessis

Darrera hora
DE MADRID
Madrid, ti. — A les cinc de
la tarda va aparèixer damunt la
Direcció de Seguretat un globus
en forma de zeppelin, amb els
colora de l'antiga bandera i amb
un reto' que deia: "El Bloque
Nacional salvarla a España".
Nombrós públic s'ha estacionat a la Granvia i carrera adjaeents tot mirant el globus. El
cap de la brigada social ha parlat amb la Direcció General de
seguretat i l'ha informada del
que passava. dha disposat que
els guàrdies d'assalt fessin catire
el globus amb trets. Quan anaven a realitzar aquesta operació.
vist que el alonne desel P a
Granvia enllä. Han aorta-reixa
de la Direccid alguns agents i
han pogut observar que des de
la terrosos de la Gran Penya alguns guàrdies d'assalt rerollien
el globus. Això era degut que
alguna guärdies de servei al carrer observaren que des de
terrassa de la Gran Penya havien
llançat un globus, i com que el
globus era captiu, se'n pogueren
incautar.
La Directiva de la Gran Penya
ha declarat que ignorara qui podien esser els autors del fel. per
M que suposaven que foren uns
individus que es presentaren titula
la pre!enSi6 d'arranjar les liniat
del telèfon.
El globus era Construit argb
cinc globos coberts d'una tela.

DE L'ESTRANGER A
CAMPIONAT DE PESOS
MIG FORTS
Paris, 15 (2'13 mali»ade.' —
Bid Fiasteis ha vencut Mito Avoy
per punto, i, per tanl. conserva
el atol de canipid dels pesos mis
forte.
EL

C 1 N E si,

EL
e

"Rapto" sal' presentada
aquesta nit al Fantasio per
PAgrupació de Periodistes
Cinematogràfics
—

FRANZISKA GAAL

!id

"Rapto" és un film basat en la nove g a de C. F. Ratnuz "La Separation
des ricen". "Rapto - és un drama rural, i reseenati ea de Benjami E p a-

dane. Fondane ha suprime tot el que
no ét acció anterior dels personatges,
i ha disposat les encones amb un sentit mot just del t'ame einematogräfic,
ritme que, naturalment, no es raer-ere
a lanar i venir de les imatges. sinO
al moviment total del film. Fondane
ha tingut malt en zonipte el poder
de síntesi de robjeetru. 1.ns detalls
d'observacio son auficients per a peritar al nosire anini sensacions que
fixen de manera indeleble el :lima
dramitic en que visten els seus personatges.
L'"escenari" de Fondane ha estas
portat al llene per Kirsanov. Digucm
to t segun que existeixen poca rehaz¿adora de films en possessia d'una
sensibilitat tan depurada.
Les imatges sin són en cap mometii
senzilles ornbres ijue es monee sobre
el llene. En els ecus rostres, en els
seus moviments, porten clavats el «ira'
usa terrible de les seves vides, agitades per räfagues de passions en forma primaria. Alguna tipus apareixen
detallats de me niestra i agafen un
relleu drametic de veritable pesombre.
Kirsanov no ha deixat, no obstant,
que entre figures de tan fort carácter
i passions de volum tan acusat desaparegui el veritable sentit de l'obra.
Sura sempre sobre totes les imatges
el drama terrible de la invornmensió.
De pare a filie es transine i l'odi més
profund a 1" altraraea", Aqeess odi
és en realitat la creu i cebad d'aquelles vides.
Per a expressar-lo Dimitri Kirsanov ha emprat una técnica audaç
impressionant. Plans cranalisi expressions i psicolägics, que per la
sena minuciositat incisiva donen a la
peHicula un ritt/te pausat, no lent;
angles de visió deformada, com els espertits que poblen la cinta, morbositat i reiteració dels ambients: tota la
gamma de les realitzacions atrevides,
esbargiment d'iniciats, sense oblidar
!'interès de la trama, mòbil d'atracció per a les multituds. Magnifica direcció.
Música i cinema—dos ritmes de naturalesa diferent —es completen, es
fonen en el magnific drama cinematogrific de Kirsanov. No existeix,
dones. aquest salt al buit que tan sovira déme l'aecid d'un film. Sempre
queda, sueltas la imatge, una música
dirigida en el mateix sentit dramätic.
Dita Parlo, Geymond Vital, Nadio
Sibirskaia, Jeanne Marie Luarent, Lucas Gridoux 1 Auguste Boverio eón
els interpreta d'aquesta obra de Ra-

ma.
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"Caravana", un film ameamb artistes europeus
•
--

11111

Ele nois de 8 a 17 anys trIen
els films que els han agra. dat més del 1934

..ru-cau-Ltag".
pepones". hnt "Los
~tuse 45 lata".
Neu. — Tarda, -Bohemios" 1 -L4 bella
burlada". Nit, "La bella burlada"
ile
PSIMNIMIL — Tarda nit: 'Ate DOM

ea

latea " Las

torts".

Principal Paises. —

-Las

El cinema, cons el teatre u la literatura, ha vira aquests (arana
remps la reaparció del romanticisme que havta estat en 'altre temps
la tova pare més vital. En la alai
nova de les artes aqueas romanticisme sita rraduir en la reapericiä del
vals la czarda, és a dir, que aquesta evolució registrada en les actuals
produccions ha t irr gul una base essencialment musical.
Un exponent del que atitietta olas'
se de produccions poden arribar a
esser el tenan en la pe/lieula Fox
-Caravana - . la presentació de la qual
entre nosaltres es ve anunciant per
• molt aviat. Aquesta producctó
Eric (liaren ens dóna una visió del
camp hongares, un ambient de música i roinatie en el qual es desmatodia 18, ESTRENA
lupa la historia sentimental d'un gitano l una princesa construint un modero come ne ladea niolt distint, no
obstant. de les absurditats que regisen repetulainent en aquestes histdries.
"Caravana" está realitzada amb lote la possibilitat de mitjans que uns
estudis poden oferir. Charles Boyer,
una de ley figures maximes del cinema europeu protagonitza el film ¡uta
amb Annabella, artistes els dos les
anteriors interpretacions dels quals,
separades i conjuntament, tan grat
JOEL MC. CREA
sabor han deixat entre els seur múltiples admiradors. En altres papen
El dia y de novembre de 'goa, va
d'importància terunt Conxita Montenegro i Pierre Brasseur, el conegut néixer a South Passadena.
Joch ale. Crea es distingi extraorgalant al qual secunden artistes de
la talla de Marcel Valee, Lois Albei- dinàriament en les funciona aniateurs
que
interpretava amb els Seus con,
ni i Andre Berley.
panys al Pomona College, on va realitzar els seus estudis universitaria
La seva partenaire, una encisadora
"El crucero amarillo"
noia anomenada Jean Wood, va influir hastant en la sena vida. perqué
es projectarà aviat
Jean va resultar ésser no res menys que
a Barcelona
filia del famós preduceur i director
Sam Wood.
adquirit
Durant una de les (animes. ` valha
cinema Actualitats
crucero
amaexclusiva
el
film
"El
reés" de gran gala al Potp ona Colleen
ge, Sam \S'oref va veune treballar
ralo".
Tothom sap que aquesta pellicula je& Me. Crea amb la seva Ella. Per
constitueix el relat cinematografic de rintelligent director del llene, no van
desapereebtides les qualitate irla celebre expediciú al centre d'Asia
i a Xina, de Georges-Maria Haardt
Audouin Dubreiull.
Fer compendre al valor humä d'a- ›
questa pellícula, l'estrena de la qual
GRANDIOS EXIT
ha estas un èxit a totes les capitals
on uns ara iba presentas, bastar à
tenir en compte que l'expedició sortí
de Beyruth trantessant
arribant darrera la Mongdlia i el terrible desert de Cobi, a Pequín,
Amb raó s'anomena aquesta palli-neula "En l'infern celest", puix que
els expedicionaris hagueren de
4L e Intentit
lar amb els bandolers amenos de reProducci6Britisk&Dominions
finada crueltat. Aquesta par t . de la

FEMIN A

I

Biografíes carteo

Distribuida per Artistas

Aquesta, nit
Estrena

g

o o NA AL talch_CATAIIIINN

t

UNSE1111 PerELKIDAD
MIllaiesl ES

u

.§Q1190ORKO-A9I0910
9A11(20.1. e
teGY-11
.

4144(8/

GLENDA FARRELL

Glenda Farrell és filla única d'un
matritoont formal per un irlandés i

una alemartya; pera el temperament
germänie no té proiundes rels en
la seva hirma, I sent, en earivi, to-

ses les Caracterist i q ue s que marquen

"El

Estudiante de Salamanca", obra Perú", Mate Redondo; "Mafia Mari-

netament espanyola, basada en el pm. quita de Albornoz", Arnilia Pardo;
"Magdalena", Elgenia Gallada; "Deree

Clara, La Corregidora", Leonor Esteve"; "Leonor", Laura Coronado; "Jo.
sefina", Pepeta Fordriat "Geromillo",
Adela Gómez; mosseta, Pepeta Ganas
ga, Maruja Gómez i Maria Marques;
valedores de flora Trini Autel, Devotos, Teresa Magrinyi i Anneta Torre.
grossa; "El Corregidor", Antoni Pala-

blanca", que no is pon. Als senyors
Capella i Lucio seis acudí, doncs, fer
gatzara a l'esquena d'un pobre indi-

cios; "Martín Recio", Caries Bienal
" peal Jorge de Guzmän", Jordi Ponce; "Decrimeo", Jesús Roan : "Pires;

nido que, per no cauce rnort de gana,

caça gossos pels carrers i els va a
vendre a

un

circ. Fins ací, la COSa

Consol Espingas, l'exellent característica, l molt gentil actriu Aurora
Garcialonso i ein actors Joan Calvo i
Ferran Fresno, contribueixen, al costas de Casimir O s- tan, a fer que l'espectador cla Barcelona ohlidi amb
plaer, durant la representacid de "FuChu-Liang", l'exietencia de la lagica
i dels rnablecaps de la vida quoti-

els treta principals del carácter ir(andes.
diana. — T.
Glenda Educa s'aduce en un convent en el qual bou internada per les
idees una mica severes del seu pare,
Gran Teatre del Liceu
que volgué fer d'ella una dona de la
"MI: al de propietat 1 abonament
llar l molt cristiana, que es dediques
a les 911. ESTRENA de l'eers en
tres actes del mestte loan Galp
a la cura de la casa i deis frlls i que
no seguís el seu temple, donant al
EL ESTUDIANTE
más un sol fill, sin6 que foa iecunDE SALAMANCA
d'Irlanda
que
da, fertil com la terra
protagntilsmi tunear Lauro. ttl pren.
no escatima la seca feracirat.
eran pea Bau Monapiate 5 CortUma.
Mestre director: Padovant. Tre. deAixi que IlUrti del collegi, termirorarion,
Festival VVapnar: LONENORIN, pels
nada ja la seva educacia, ntosträ el
arlisset Bache, atrack,
sea decidir pionitait de dedicar-se a les
Laholre Mesen, Weber. Marinen,
taules, i, abandonant-ho tot, entra N • mesh, direeim . Caes Eimendoelf,
fornsar part ‚1 'u coinpanyna, debutan, en el paper de la petita Eva en
"La cabina de donde Tonr; desTEATRE RARCELONA
prés viatja, s.,impre en la seva qualitat d'actriu, per tots els Estats i
COMPANYIA CASIMIR OPTAS
Units i venint a recalar a Hollywood,
I
A suri plIM Anea: !aras a lea VIS;
on se fi oferiren oportunitats molt
A RIUREI A 5\1I;RE!
acceptables.
CARAMBA CON LA MARQUESA
Feu el sea debut a la pantalla en
sil, a CI tun« LNIaltals u:cm° ne
Capells 5 Lucio
e.1 see paper d'Olga en "El Petit
Gegant". A Glenda Farrell l'entusiasma aquesta producirla perra afirma que ie la sena pitjor interpre;revió de Cuanto, Arras
latió i que, quan es velé a la pantaUernä. ~erres, tarde, QUE NOMBRE 1
lla, de bona gana Murta arrencat de
TAN SIMPATSCO. NIL
la cinta tate. les escenes en les quals
hi apareixia. En canvi, assegura que
FU - CHU - LING
la seva millor caracteritzacia es en
"La vida cornenca", que ja havia fet
l en el teatre i que no fa molt hem
vise al costal de Loretta Young i altres actrius. També creu que estigué
COMPANYIA CATALANA
bé en el rol que interpretà en el
NICOLAU - MANTORI
film de Paul Muní, "Sóc un Fuga
AVi
Taida, Sir,, 1
ll, a le3
LIS NOINES FORTS, Primo Ignest
tia" i en el de "Vídues habaneres".
wiesies 153.1
amb Joan Blondell.
Denlä: torda 1 alt, r sois els «tirar
No sent predileccia pel..reatre o
ELS ROMES FORTS
el cinema. Els dos rapassionen i en
els dos Ii agrada s is ésser una emi- MMINYMII.M11111•11n11n11n•n•••••••••n.•••n•••••
nencia. Si no ha d'aconseguir arresta ambicia tan comprensible en una
actriu — no In ha actriu que vulgui
A les fiad: /Maquee a 4 petleleq.
quedar-se essent una mitiania —
1 a les ialsi
ORO Y MARFIL
agradarle casar-se amb un multimila romealla que arrellea OV:telOCIN
henar; que le complagués en tots ele
Ilranls La coMedta que arriba al coi.
La comedia Upas de la Arada i al
seue capricis, ja que Glenda Farrell
patrInioni exelusiu de Quinh una de les actrius n'As caprieio- donaire
tero I Guillan, Formidable 411 d'Adtenla
Platel lindern, Josep
seg i mis malgamadoree qu e hi ha a
Ilialaptree, Ellas IlanJulln, Luis 11. TerHollywood.
ropilla, Carman Cuevas, Maruga Cueva* I Mala Caldileán, Delaa. I tot,
els clles. farda 1 ni!: ORO Y MARFIL,
D 1 1 01 111, 11. lerda: InauotirttelA esper•
isctss inranals . QUINITO 5. RaY
avendres vinent dia
JAUJA. 17 epteortts dedrents al! parre

Fu-Chu-Ling 1
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TEATRE
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Oran companyis da Miste,
AVEI: Tarda. s lee 5'{E
ß 1 Oteara
Ol4C
1.11 revista en dos aeief
LAR PRPORAR
MI. 4 les tela! La mida des dl.

Generar

LOS MARIDOS
DE LIDIA
Lleero, Stsnl ,i vIer. Pez,. 1 ton,
a cut-vesania. ttedIA tarda, rentar

erOxim divorci. Viven kilos en una
t elegant J'ala a les ataree do Los An-

'

Duna, com is sabut, s'estrena al
L'expectació despertada per lustre.
Teatre Nou, per la companyia lírica
del
jure
mestre
Joan
na de l'opera
Redondo-Palacios, la sarsuela en doa
Gaig, ha anat en augment a mesura
El Sol del Perú, dels mestres Beta
que s'ha conegut, pels assaigs, el va- acte a Soriano, !letra de nula Castra.
lor musical d'aquesta nova bra ma, que ilech i
Heus aci el repartiment:
ens revelara rin nou prestigi de l'art
"Príncipe de Eequilache, virrey ed
Me,

n

Fine ara la premsa americana encara no ha retollit la noticia del seis

,

Aquesta negada, Casimir Orlas ha
esCollit un papar de xirlas per a Pr e
t el públic barceloni.-sentar(lv
Perä , no aneu de pressa. Tot i ele
seas vestits orientala, aquest xinès és
el Casimir Ortas de sempre. I es,
també, en el fons, i ädhuc en les maacres, l'etern fresc o l'etern desgracias que ha, servit sevira de base
a tantes i tantes comer:tics d'autors
madrilenys.
Eis autors de "Fu-Chu-Ling" són
els senyora Capella i Lucio. "El inflo
de las coles", entre altres obres, ene
els han fet coniixer. De mis a mis,
Capella is catali i pare de "La gatita

p

7931 es va casar amb Frances Dee,
bellissima estrella que fou la seva
aermeef en • The sflvvr tere.

isete..

(le

s

g

Y

n

r at

els allts blans n novembre de

y

NI

no es per a riure-hi gaire. Les rialles
y erren després, amb motiu de substituir el venedor de gossos, en el programa del erre, a Fu-Chu-Ling, un
fill de l'Imperi Celest que executa
"looping the loop" i que tot d'una ha
Marina. — "Anny Anne". "13111rteula 33" deixat de presentar-se a fer el seo
-. E1 rey de la pista".
sensacional exercici.
11,144tIc. --- "El Helor-tal o ". "Iln
PC encantador" I "Entaba escrito",
No cal molta imaginació per a en"El ml.terlosn
allati
vn
e Rt . :- -Fu g itivos",
rtott X" "Noches en tos bosques de devinar, aproximadament, les peripiEl matra Joma Gata
Mirla. — -Una evernura en Tunen " rfint. cies que passa el fals xinès. No arvate
cansen! larde l. .L3
del Peligre
ribas a poder-les comptar. La de me de l'immortal Espronceda, ha es"Fueros huntInot", en esPanTol.
-Tre. ron:hiero< de Irle". rrienys importäncia es, potser, la tom- tat portat a l'escena de l'opera pela
asenumentat.
"De Eva para acá". en esp anyol. t " Ca
literats J. Vidal Joven i J. Carnet
-rolina". berella mortal que ha de donar al
Nundlitl. — "Sola ron Sil am n r". en es. circ. N'hi ha de millors , mes absurdes Ribalta, d'una manera delicada i feliç,
tins tad. 1 ii anniero ift‘Ileos".
composició i estructuració
Ndria. — "Pue s ta ebeje". seemparlsros i més divertides. Són les que provo- en la sera
de juerva" 1 "Eaelta de arinsl".
per al músic i l'escena.
ca,
fora
de
la
pista,
la
sera
nova
per— "El re y d e ins
Palhe Pasase.prensa
De l'autor musical, podem avançar
.. 1 "111151onee de gran sonalitat.
Les situacions cbmiques se succeei- que tots els que han tingut ocasió
Publ Cinema. — lieporlelures creelnallIal.
d'assistir els assaigs fan elogis unaParla. — "Wonder Plr" I -La muler de ser: l'una a l'elite des que
s'aixeca el
mi marido".
nimes, i estan segurs que réxit coroPadró. — "Pridre e n'in". "Cl adOrable teló fins al final de robra, i els acunara el inúsic.
embustero" 1 --Crin inntrime".
pennelNa eirrinte" 1 "La dite plouen a cada mornent com a
etnesprd. —
En l'obertura de l'obra es ma imannä. Això i la interpretada) caracfesta ja nuisic de gran valor, i en
terística de rOrtas—interpretació sen- tota robra la inspiració brolla per
se la qual el llibre perdria bona part tot arreu, amb el demini d'un lirisme
dele seus diguem-ne meras— fan que al bel canto dintre d'una pulcra insels tres actes Fu-Chu-Ling" seis trumentada, desproveida d'efectisme.
14PEPIO APGE011111, MICUEL LIMO
empassi el públic corn si menges bres- Es destaquen diversos números que
ques.
obtindran el sufragi unánime del

C A PITOL

pellícula constitueix un docurnent de

Dono l'estrenà de AL TEATRE NOU
"Fu-Chut-lime , farsa l'äpera del ¡ove mes- Denla s'estrena la
cómica ea tres ocies tre loan Gaig "El
sarsuela "El sol
estudiante
de
isayeis tapone
del Perú" T
Salamanca"
,
Lucio

TEATRE BA1ÇE1ONA

blanco".
Rentia. — Tarda 5 MI, "Or0 parle"murmuras. — -Las rutas de dOn eruta° e"
r mere ratees d'aelualltat.
— -Se l'Ud sal mor", eLa
,:Els membres del Young Revietvers Anabrioa.
espi eso de Shanstar.
del Tanda" t
Club del National Board of Review of Armes. — "El (amaina del oro", .110
marido en tiP u lOi", -Mi amigo er rey"
Motion Pictures han fet releeció de
..Max tiene, earnera".
Ilurs film, meferits durant els darrers Aringuda. - "cola con su amor", -Oro
en la tuso _ rta". a Mi a la tarda: "Ele«
dotze socios.
a una irin,,r^.
Els membres del club -van, en edat, Asteria. — -Ana vieseis" 5 -Ole es La
des das vuit als disset anys. El primer Raimoutehn"
sselOna. — "Titulo y su conaklassa",
mita enny" 1 "Max Baer•garnera".
grup, de vais a dotze, hsn escolla eis Ovendwris.
— "Susanc tiene un secreto".
següents filma:
el atsuio" 1 iiEt dedil acusador".
— "tala aventura en Tener', "El
"la casa de Rotitschilda !Little (Miss @Chemia.
adorable embustero" t -cedo gabinete",
per:Dedo Elfranle" u "La tus'
blanken" ; "El Comte de Muniecristo", Elote. —
ella"
"The Gay Divorcie", 'One Night ot
rupaztteurt.°i".y
''''
[Ave". "The Barrees nf %%tesela " choétmd e4 ."
Cinema. — -Per el mal riene
airees". " Noi and Forever - . "La lila Camele
ilusión", -El agUlla y el haledil" I - 11a•
reto
Mitro".
del Tresur". "Gràcia i simpatia". i
ha, jet cocktail". - La
. 6:11, 07
"Peck's Bad Boy".
rieils de Pichi" I -El arta en el suelo".
-En. sema na de felicidad.
n si. —- Campeón
Caslus
El segon grua. que va deis tretze als 7a
Narices" F "Sanee
Cacho'. —
disset, han escollit els segúents:
— « cuneo crin música .", •. La VOZ
"La casa de Rothschild". "The Bar- Cemtall.
del peligro" I "Fueros Mimarlas".
ama.
rerle of Wirnoole Sti-eet", "One Night Diorama. — "El expreso de Oriente".
inclines nonayorquinos" 1 -Deuda de
of Lone", "El Comte Montecristo",
en
los
...NOches
"Little Min afarIcer" 'Viva Villa" Esplentg. mL. "La batalla",
bosques de Viena" 1 "Wunder Bar".
"In cena de los oeusadrA". "SucediP EictitiOr. — "Matrimonio a prueba" idni•
amen! mima "Paren la prensa" t"lita
una noche", "Fueros humanos" ((si
amas de pan clama".
Priman Rondas:el. 'La ala del Tresnr".
— "Mujercita de eran nenOr"
"in perro que trae coas%
"The Gay Divra-cee" i "Cleopatra"
" en expenyol,
"lis tilo'
'
Coth eue hi ha uns guante films que ▪ "te h erencia". en espanyol,
apures",
no enneivem eneara, PS tlifitii fer
nin mujer", "La
tare Nos. — -se frie
ley del Uttlnn" 1 -El expreso de Shan.
Mdici total Penh e s pet sestee que,
glut"
encara que el criteri d'aquests nnis,
compadera", "An.
C in c . — "Taranit y su
ny Min e' . u "Mea Raer - Carnera'.
algtms films no sigui gaire seguir, en ge"Abnegación", "El mundo cantIrle.
—
neral te hn 1 abra Ps impermnt.
ha" I t'A/ludas babanet as".
Intim. — i-oneres de pasión". iiDe bote
en note" 1 "Cwiteho Innanisl".
Eursaal. — "Alinda) al rallada" (úntra/andel. "Ulturho el roto", en es •
I inent
pausan; . Cocklall de besos'.
Laletana. -- "La mujer del otro", -Ronny" u "FI resucitado".
Divendres vinent,

valor inapreciable, pula que fins ara
Associats
no s'havia pogut aconseguir penetrar
amb la carnbra cinematográfica al cor
del Celest Impera
tatiques i fotogeniques de Joel afc.
El film es presentará en versió ex- Crea, tot seguit l'hi va otear una oportunitat per a debutar al Ilenc,
La majoria dels exteriors plicada en est-sany
En la sena primera pellicula "The
de "Una semana de felicijazz age", amb Douglas Fairbanks
dad" són de Barcelona
junior, i Marcelina Day accmsegui destacar Jod l Me. Crea, que no va defraudar l'inter è s de Sam Wood.
Avui, dimarts, s'estrena al Saló CaAl cap d'un mes, va firmar un contalunya la nava producció d'Iberica
t s ecte amb M. G. af., protagonitzant
Films "Una semana de felicidad", inseguidament
dos filme -The five
terpretada per Raquel Rodrigo, Tony
"'dock girr, amb Marion partes
d'Algy i Antoni Palacios.
single Standard", arre Greta
Jean Gilbert, l'autor de la "Casta Sut ;sebo. .
arna" ha compost per a "Una semana
Compler t el sea) contracte antb M.
de felicidad" una partitura adient
M., va firMar de non per compte
vals, un fox-bu i un tango-eaned.
le RADIO FILMS. Des dad sute
- Una semana de eflicidad" ¿a una
vamatemaar.
corrent
triomfat deis setas èxits.
comedieta moguda, delicadament sentiDa:se:so/y r.oc40 mozt s_
t iimhm (V111 Roger, interpre'i "Lightmental i alegre, en la qual s'enquadren
4 60U04C ION be- DE-4710DC,".S
nin", ea tenir eitNet a partenaire a
<
C z eeŒ,w.* Te.
eta mes positius valors del cinema esEvelyn Bremst en "The ailver hord",
petera
i va interpretar dos films romintics
La pellícuLe es desenrotlla princrealt tml, Doroty Me. Kait,
ment en l'ambient barceloní; els saus
Quant Pathe va necessitar un sapo'
carees, els sena passeigs i el tipic harri
de les Drassanes, i les monumental, Caries Laemmle ha parlat treu per a treballar arnb Constance
Bennot en "Born to !ove", la Radio
fonts Ilmninoses del Parc de Montjuic
amb el coronel Batista
el va deixar a Pathd. Durant dos
san l'escenari de 'Una semana de efanys
ha estat el campió de ParIonal*
fieidad".
rodant sense interrup En un dels seus recents viatges
last Sqmdron", "Bird of paCaries Laenunle, fill, hastié de pas- cid
sar a L'Havana unes llores. El re- . dise", "Tire most dangerous game".
presentant de la Universal a Villa, "Sport parade", "The silvcr tord",
preparä i obtingué la visita de Laemm• “13oock-a-byea "Red of reses", i
le, al famds coronel Bautista, j la con-. 'Chance at braven",
1 .1 tusada ie el sets depott favoversi versà sobre possibilitats de pro1
Noticiari Fox Mundial
ducció de la Universal a L'Havana eit. passant la mejor part del seu
"El mundo en que vivimos"
enes
al Club PPlatja de Santa Móespecialment. Bautista es mostea sen"La ruta de Don Quijote"
zill i democràtic corn ell ho es du- nica. Es un excellent jugador de tenis
"Pompas de jaban"
i un funde cavan/ata.
rant la conversa.
Es ah, loe, Mete, amida 1110
pesa 77 ltgrns, ti el cabell cunee clac,
A

«me tos cao s

TRE

A

Tercia: '-CaraiMIS co a la

.11larillelmes

LAS

PIPOKAS. IsiS Lea »mg,»
DI LIDIA

S

tlaaoin
,Avainalk

Enrie Lorente t "L45pe2", Ertrie Do.
minsrueat "Manrique", Raid Ferril
'Vélez", Uds Sierra.
L'acció de l'obra pelen a lama, reo
i600.
Per a El Sol del Perú ha pest
decorats l'escenegraf Rafael García, de!a
tallers J. Muela, El vestuari In es e
confeccionat expressarnent per la atea

Peras germana,
Els autors de El Sol del Poi aln!er
tiran a l'estrena,
del drama de Carme Mouturiol 'L'hm
ruca".
* EI nombre d'obres presenfteles
Concurs Ignasi Iglésies 1934 ha babtat
a setanta-cinc. Aixa és deg ut a que
Sebastià J. Arbó ha retirar la seva comedia "La ciutat maleida". Ell mateie
ens ho ha confessat: "Mise adonat
ens ha dit — que en alguno pauta ne
esteva ben acabada." Trobem que raras
Arba és molt lliure de tenir escrúpols.
1.. , trobem que fa santament de concentrar enguany els seuis anhels en el Plena Creixells. Si fóssim del Jurat, podria
ja apuntar-5e un vot.

L'empresa no ha escatirnat cap sacrfici per a correspondre a l'interès
del públic, havent encarregat la direcció general musical de l'obra al
mestre, al qual podriem anomenar el
nostre gran mestre, Alfred Padovani,
el qual ha posat al seu servei tot el
sei entusiasme i el seu talent.
De la interpretació s'ha encarregat
de la part principal el célebre Hipõlit Lazaro, que pot vencer fácilincoa les dificuitats vocal; de la part

de tenor.
Els airees (ntrprets, Bau Bonaplata, Cortines, Luzei, etc., tots i
cada un d'ell s posen en els seus respectius papers tot el seu entusiasme.
Josep Castells, conegut eacenagraf,
ila pintas tres decoracions que causaran impressió, especialment les deis
actes segon i tercer, resulten dues
obres del mis depurat art.
Tot, dones, fa augurar que l'estrena d'avui de "El Estudiante de
Salamanca". respondra a l'expectació
i constituirá un esdeveniment remarcable,

* Ultra la tiple Pepita Huertas i
l'actor Manolo Prades, s'assegura que
debutara aviat al Còmic l'artista Anteni
Murillo, tenor cdrnic del qual es fan
molts elogis. D'ell litem sentit dir, ea una
penva teatral, que e un teatre de Madri d. Ii oferien dierais duros diaris, 1
no volgué anar-hi.
* Vant transcriure l'altre d ia en
aquestes columnes una conferencia :elefänica tinguda des del deseare de l'Oler-tapie, pel director artistic d'aquest (naIre, Manuel
Manuel Sugranyes, amb un agent
d'espectacles resident a Marsella_ En
amaste conferencia es parlà de la eessible vingnda de Henri Garat a Barcelona. Dones bé: un diari del matí,
pretenent, segons sembla, desmentirnos, declara que no és cert que Henri
Garat hagi signat cap centracte amb
l 'Olympia, i que l'empresa ni tan sois
el coneix. Quan hem dit que Henri Garat hagués sigmat un contracte? No is
ningú a l'Olympia, En Sugranyes? Els
company s que vulguin tenir el gust
Regir-nos hauran de començar per Exar-se be en el que llegeixen. En tal
contrari, no responem de les

Eseenari• s
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a'r.a r cdlaBclitri

Estä ja decidida la primera estrena
a
que la companyia Vila-Davi donara 31
',vet. nierenrse Tarna, arsosinelonal
el
Gracia.
Serà
Coliseu Pompeia, de
repoale16, ti rerrno.53 obra de
sainet barceloni en tres actes, de Fuellaßequinat
Aregall, "La desgracia de la sort". Es
die que la segona sera una obra de Carles l'eses de Climent, director literari
genial ere
de Pepita Mera
de 13 companyia, a la retal s eguir á tal
Toles les bUlailueS a 2.50 mutes
drama de Puig i Ferretee Quant a
NIt, trueques u 3 otea.
dotara de Fages ae Climent, seintda
que duille,.1 tintara entre una Comedia en
vers titulada "El jutge e s ta rnalalt"
una en prosa que aorta . ..e tito) "La i creat14 de Pepita ente. Reellal cm
poesies per t'autor de votara. Angel
mulla de don joan
senara, en nomenstge si pinte de
Barcelona
* Ea psu-la de la próxima reubertura del tutee Victaria. Es parla adhue
Ea despunta a compiaanna
que bi treballara Gloria Guanera. Avei
fose

Teresa de Jesús
SANTA MARINA

-

* Abansefaler sacoluradat del públic del Principal Palace l'artista cubana Hilda Morello. Se'n va a Londres
a fer pellicules.

PRINCIPAL PALACE

Rsiiissasi MARGARIDA CARVAJAL

¡Sera prorrogada al teatre Nou
*
l'actuació de la companyia Redondo-

AVLI, DIMANES
Tarda. 313[144 popular

Palacios ? Corren. veus que si. Aquesta
companyia hauria d'acabar allí eu
bree, pera vist el bon acolliment que
ha trobat en ei públic del Parallel, es

Las mujeres del Zodiaco

garree segur que continuara, per prez
L'ate
que les estrenes ho pennetin.
presari de -la companyia del Novetats.
Lluís Calvo, que tenia el propòsit de
portar pel febres st NCII tina formació
de sarsuela, es veuria obligat, per tant,
a reprendre el genere Hm castellä
l'esmentat teatre del carrer de Casp,
no eiser que tira endavant el pro:re st e de fer-hi una campanya d'opereta
attangera a base de Celia Gamez, t'asieres soare el qual no s'ha viii entasa
reltinis para*, ni tan sol: la peeúltima
* Esta assenyalada per al dia so
del ores que KM l'estrena al l'elimina

I
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LAS )E Los OJOS !
hl ‘ BLANCO
05 1,i. par cartel' diaria
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compensar. MOONDO - PALACIO
AVE!: Onda, 430. m monee de moda.
butaqUes 4 pret. gossg mtog, per
GuLert 1 F. Galayo'. L'exitta LA
MELLA austussa, pe, primera ss.
g asta per l'exhiben( tenor Vleerie Si.
nt;d", Nil NG a! tul tuncos Lteme
ESTRENA de /a es.auela en do y aetes
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FINANCES
Moviment borsari
MERCAT LLIURE
El mercat d'especulació ha comeneat la setmana amb molt bona disposició, en particular en la reunió del
Borsi, on hom constata una activitat
bastant intensa amb la consegüent
reacció de canvis. Es feren remarca
es en efectivitat i ferniesa els vac es carrilers, en especial els Nord,
sis qua:s assoliren nava contractació
força nodrida. Per la tarda, per& tot
portar-se la sessió a un tren quelssm remarcable, no s'assolí la tónica
clesple gad a al mati, i fino es nota
•Jo replegament de posicions, encara
que fou vençut en part, a l'apropar-se
tatua, en que s'inicia una nora
reacció.
Tanca (izada pel Mercas Lliure de
Valors en la reunió de Borsa;

ralors

Dia

Nords
Alacants
51. Rif
Filipines
Explosius
Colonial
plates
jocks
signes
borres
3ades
Yontserrat
?etrolis

14 Tanca Alga o
anterior baixa

5160
39,50
57'15

51.30
39.10

+030
+0.40

Sevilla

roent.

en canvis. Semblant tendencia s'observa en les poques Diputacions contractades en aquesta sessió.
El sector de cèdules, amb regular
contractació queden a posicions sostingudes; és de remarcar només les
Crèdit Local emissió 1932, 111' 00
(+1'25). Força més actiu que no en
sessions anteriors, el rotlle carriles
presenta tendencia quelcom optimista.
El grup de tramvies. sostingut, i
mis beis disposat el naviler, del qual
és de notar el canvi de Transatläntiques 1928, especials, 86'50 (+1'25).
El sector d'industrials, bastant efectiu i ben sostingut en canvis, en particular el grup d'elèctrics.
Modifiquen més de cotització: Bons
Energia (tsóo), que remonten un enser; Lote, 91'5o (+1 . 5o): Unió Eléctrica de Catalunya, 9950 (+1'25),
Energia Indústries Aragoneses,
8 3 . 00 (+1 . 00), Foment d'Obres, 98'00
(+3'00), Metropolitan Construcció,
65'oo (+3'00), Tenería Moderna,
8 3 '00 (-I-250).
De les acciono és de remarcar el
canvi de Cros, 126. 00 (+1 . 00), Foment d'Obres, 1 5200 (+1'00).

57.66

4623
1635

4625

1625

i6.5.
170.25

- +1'oo
- -o'15
-025
+1'50

35 . 00
33'75
357.00 354 ' 00
61'15
00 . 50
5 ' 30
5'40

-125
+3.00
+0'65
-1-0'10

32000 320.00
104.50
10350

Mercat de Ilota

La primera sessió de la selmana no fou gaire concorreguda i la
c n q npra-venda menys activa que
no dies passats.
Siete: Per ara, sense novetat.
i pel que velein, sembla que l'enLa tanca anterior de Sucres data carrilament d'aquest negoci va
dia 7 del mes que som j del 9 la per Ilarg. Les ofertes prossegue/xen bastilla actives i amb igual
C7.4.2 cerrespon a Docks.
interés a vendre, però aquesta
BORSA AL COMPTAT
fa/enmeló continua sense ganes
171'75

El sector de comptat, prossegueix de comprar.
Farines: Es concertaren algubes orientat en rancio, encara que
de moment, l'efectivizas conca :0000- nes vendes als preus corrents.
encara
que foren partides insigro no está a l'a'caria que és de desitTot i no augmentar v:s:blement la
roatractació deis Deutes de l'Estat,
es registra una represa general de posicions bastant apreciable. Són nornbrosos els avanços que osciHen d'un
quart a mig entes, els mes remarcab'es, pecó, són els constatats en les
&enes series dels Amortitzables
5 S'e, 1927 brut, la major part dels
euals passen de renten Obligacions
Tresoreria Generalitat, després de
01:Izar a 9935 queden a 9925 (99'5o).
Els valors municipals, bastant efect:os, queden en general ben orientats

i

Bonança respectiva. :rimo y hora de las doce, bajo las con-

diciones siguientes.
~pollea: Van mantenInt-se
Primera: Que para tomar parte
els preus j l'ofenot . :at cuita ve- en la subasta deberán los licitadores
gada mes redtüt.
depositar previamente en la mesa del
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto el diez por :lento del
precio de valoración, cuyas consignaciones serán devueltas a sus respectivos duefios acto seguido del remate, a excepción de la del mejor
COMPANYIA GENERAL D'AS- postor, que quedara subsistente como
FALT8 I PORTLAND "AtILAND" garantía de su obligación o en su
caso como parte del precio del rcEn el sorteng tainiero 8 per a mate.
l'amortització de 209 obligacton.:
Segunda: Que los autos y la cerhipotecarles 6 per 100 u'aquesla tificación del Registro a que se refiere
Societat, ernissió 23 d'ociuhre de la regla cuarta del articulo 131 de la
1930, verificat avui amb inter- Ley Hipotecaria estarán de manifiesvenció del notari d'aquesta ciu- to en Secretaría, que se entenderá que
tat senyor Antoni Par Tusquets, todo licitador acepta como bastante la
han resultat amortitzades les titulación y que las cargas o graváObligacions següents.
menes anteriores y los preferentes si
los hubiese al crédito del actor con111 a 120
6791 a 6800 tinuarán subsistentes, entendiéndose
231 a 2 4 O
6911 a 6920 qu . el rematante los acepta y queda
700
691
7851 a 7 860 subrogado a su extinción el precio del
1791
1800
8231 a 8 240 remate.
8951 a 8960
1831 a
1840
Tercera: Que no se admitirá pos9241 a 9250 tura alguna que no vibra la totalidad
1861 a 1870
2511 a 2520
9761 a 9770 del precio de valoración.
10221 a 10230
3891 a 3900
Cuarta: Que los gastos de subas10581 a 10590 ta. nano de derechos a la Hacienda
5001 a 5010
10761 a 10770 v dermis inherentes serán de cuenta
5 081 a 5090
del rematante.
A partir del primer de febrer
Barcelona, doce de Encre, dr• mil
vinent tindrä lloo a les, oficines novecientos treinticinco. - El Secrede la Societat Anónima Arnús- tario. Licdo. José M.' Salva.
Gurí, Passeig de Gràcia número
9. el pagament del capital de les
diles Obligacions a raii de 500
pessetes cada una, deduïts els
impostos del Tresor.
Barcelona, 14 de gener de 1935.
El secretari general, Ernest Mo-

Anuncis oficials

La diada de
Sant Antoni

lind

i Brasós.

Tribunals i Jutjats
ANUNCIS JUDICIALS

EDICTO
nificants; els consumidors continuen poc atents a les ofert,:s daEn virtud de lo dispuesto por el
vanl la davallada de preu.s.
Señor Juez de primera instancia dcl
Faves I favons: De moment, els Juzgado número Nueve de esta Capipreus segueixen molt ferms, a tal, en providencia de este dia, dictapesar de la poca demanda que

da en el procedimiento sumario segui-

hi ha per part d'aquests compra- do por Don José Durán Arrasen, redors, la qual cosa fa suposar que puesto en el lugar y derecho de Don
tindran mes acceptaciú per ni- Ramón Valls Gomis; contra Doña
tres indrets de la Península. El

Juana Alonso Gazquez; por la pre-

poc que poguórem anotar fou per sente se saca a pública subasta por
fora de la placa, a 40 pesseles e•• primera vez, término de veinte dias
faces posat el genere damunt vay por el precio fijado de común acuergó origen. i en favons fins al tilateix preu i a 4050 posals Lord do por las partes de CINCUENTA

MIL PESETAS, la finca siguiente:
Una porción de terreno edificable
situado en el Ensanche de esta ciudad, Avenida del 14 de Abril; tiene
una extensión superficial de 2 5 8 me
-tros30decímuaos,qii
valentes a 6.836 palmos también cuaIBANQUERS
drados; tiene una figura de un rectángulo regular; y :inda por su frente,
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 1 3
en una línea de siete metros, con dicha Avenida del 14 de Abril; por la
derecha entrando, Oeste, en una línea
de treinta y seis metros noventa centímetros con finca de D. Antonio Ramos; por la izquierda, Este, con otra
linea igual a la anterior con restante
finca de la vendedora, y por el fondo.
Sur, en otra línea de siete metros
con finca de D. José Jurnet Castelló.
CAMBRA CUIRASSADA
CAIXES DE LLOGUER
Se previene que la subasta tendrá
per a guardar valoro, documento, joies i altres objectes
lugar en la Sala Audiencia de este Juzde valor
gado,
sito en el ala izquierda del PaCompartiments des de 22 pessetes anuals
lacio de Justicia (Salón de Fermín
Pot visitar-:,e a les hoces d'oficina
is+,4444444444~9. Pve•••••••••~~.....”,•-•444•04.44* Galán), el día siete de Febrero pró-

L'Associació General de Cansaladers de Barcelona, celebra el 17 del
corrent, diada del seu patró, Sant Antoni Abat, els artes segiients:
Des de les vuit del matí, repartiment
de pans als portadors dels vals donats
per l'Associació, que tindra lloc a les
llegues dels germans Soler, i dels
quals agraim la trame s a que nilo fet
a LA PUBLICITAT, que hem reparti t entre gent necessitaela.
A dos quarts cronzs: Solemne Miti
a gran orquestra, a l'església de Santa AAnna, i en el qual predicara el
pare Joan Baptista del Crucificat, carmelita descalç.
A les dues de la tarda: Dinar de
gerrnanor.
A dos quarts d'onze de la nit, al
Teatre Novetats: Gran Ball de Societat continu, amenitzat per (Mes popolars i nodrides orquestrines. La sala
estarà explendidament engalanada i
encatifada,

LA

VALORS

17.... N-91J
I
I

VALORS

1

SEG- TI R_A.

MAGATZEM DE PLAFONS, XAPES I SEIENTS
EN TOTA MENA DE FUSTES

EL FESTIVAL
DE LA MECANOGRAFA

CASA VILARRASA

Continuen els preparatius per a la
celebració dels festivals de la mecanógrafa el programa definitiu dels
quals sera el següent:
Fustes exòtiques nacionals i estrangeres
Dia 2 de febrer, a la nit, gran
PLAFON8 DE XAPES COMBINADE8
ball de gala al Teatre del Bosc.
XAPES DE GRAN FANTASIA
Dia 3. al mati, audició de sardanes al Parc de la Ciutadella.
Avinguda Francesc Layret, 127 -- Telèfon 34359
Dia 9, a la tarda, extraordinaria
fundó teatral al Coliseu Pompeia.
BARCELONA
L'elecció de la senyoreta mecanógrafa /935, amb la seva corresponent
Cort d'Honor, tindrà lloc durant la
celebració del ball, al qual efecte es st1+04+044.4•94+04•114•4+0+44.414444.164.64.644444....
montará a l'escenari del Gran Teatre del Bosc un e s plendid tron destinat a la futura senyoreta mecanóRefrescos de totes menes - Licors de marca - Café
grafa 1935.
Saló de bIllars

Cafè del Teatre Còmic

I

SOLDADURA PER L'ARC

ELECTRIC I SOLDADURA
AUTOGENA (Oxl-acetIlinica)

XARCUTERIA

PERE PEYRON

Obert tota la nit

Especialitat en soldadures a Blocs, Cärters, Cigonyals,
Culates i altres peces - Maquinaria en general
MARINA, 148 - 150 * BARCELONA * TELEFON 60272

NOU DE LA RAMBLA, 108

444444444444444444444444444+4444+44444444444,
44444144+•444444.444•••••444444444+444•414•44++++•44,

MALALTIES
Modern

HOMEOPATIA: Dr. J.

8.

VALORS

Ihrret P....i..n

oblignslone Tres°, orla nenrrelliar 5, Cilaltinye. 99'50,

gira, ts, 20025 P., 35430. - llalla. 1,, ruega, t., 19902. - Lisboa, L., 10011. - t ROTA* Ele canela ame la
110111101 UTNANOIRILII
5791. P 12960. - Alemanya, 1... 12102 Traga. L , 11718. -• AnatrIll, L., 2519.Londrea. P.. 7425. - Nora York, L., sup.... j . 151u, p, 49075 , - papa- 1 Argentina, L. 1300 . 1065. - RIO lanel•
un 1.. cori. „pon,,, , Loedr,s,
45995. e.. 15152. - Holania, L.. 7s375. nya, L.. 3579. P.. 20725. - Dinamarca, 1 ro, t., 319 26. - Montevideo, L. , atas,de la 11•tra P. a Parla.
5., 10200. - ?rano, L., 7415. - 1191- L., 43100. - 8u6e11, 1.., 19395. - No . Un nos Aires sobre Londres, 1965.

1 ais

DIETETICA

GRANJA -- SERVEI A DOMICILI

Aragó, 379 * BARCELONA * Telèfon 55502
I
I
Telefon 35283 •44444+0,44444444444444~44444444444+~~44 .•

SALA - De 3 a 6

Corts Catalanes, 282

...... N.a.

«loan Monguillot

DE LA INFANCIA

procediment de guarlment sota la
(Regim alimentari adequat)
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BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 14 de gene r de 1935
b. ...P....ava
1_2_3

El doctor Ferran Rubió ï Tuduri,
que ha estat fina fa uns quants Me.
representant tècnic de la Generalitat
a la Junta de Ciències Naturals de
Barcelona, acaba de fer present a Id
collecciö zooliltica del nostce Pare
d'un magnific exemplar de zinnanzé
jcve i de duz, 2ati . eres de Bata, dos
sxemplars tambe no•ables.
Ens plau recordar, a prop6ait
donatiu, que fou durant la sena
Caliibria, 89 * BARCELONA * Telèfon 30614
gestió en l'esmentada Junta - i amb
l'entusiasta collaboració, no cal dir- 4444444+1144.0444444+6~444'
h u. de tots els membres que la com.
mmen - que fosen adquirides les dues
parelles de girafes i d'hipopòtams,
MANUEL BLASI I C.", S. L.
que han atret darrerament al nostre
Parc una alisa mai no aconseguida
CORRETGES I POL1TXES DE TRANSMI8810
de visitants.
Especialltat en folres de frens I embragatges per a
Hm de dir, encara, que fou menautomòbils I altres acessoris
tre ostentava l'esmentada representació, exercida en tot moment amb un
Passelg de la República, 1 - BARCELONA - Telèfon 50853
sentit de responsabilitat absoluta, que
bou decidit i planejat, en principi, el
trasllat de la collecció zoológica al
Pare de Montjuic, on havia de tenir
una installació perfecta de modernitat
COPES ESPORT -- MEDALLES per a curses
i de rigor científic.
L'arribada a Barcelona - fa cinc
dies justos - de l'exemplar amb que
acaba d'ésser enriquida la nostra collecció zoológica, ha coincidit amb la
Escudellers Blancs, 10 - BARCELONA - T. 10782
disposició que desposseeix el donador, I
el doctor Ferran Rubió i Tudurí, de
la delegació que ostentara a l'esmentada Junta de Ciencies Naturals.
••••••••••••••e+4444.6•6•4444+11.6.6.444;44444.640.6.4.6%.

FRANCESC LAYRET, 89
TELEFON 33717
44.94444444484444444444444444444,

Negociem els Cupons deute amortitzah 5 per 100 venciment
15 febrer propvinent
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Professionalisme en tenis

En una actuació entusiasta, el Barcelona reeixí,
TEMES DEL MOMENT. — "El professiona- malgrat les seves baixes, a empatar amb l'Athletic
lisme és una veritat, una realitat, mentre que
de Bilbao L'Espanyol va obtenir una estimal'amateurisme no és més que una teoria". -Idees generals sobre professionalisme en tenis.
ble victüria sobre l'Arenas
El consell de la setmana

EI meu bon amic Dionis SánchezGarros va publicar fa un quant temps
un article que vaig prometre transgrima en part i comentar amb
ti6 que mereja.
Avui anem a fer ambdues coses.
• ••
Diu D. S.-G.:
L'estacit5 de servei meteorolágic que
cura de registrar les pertorbacion,
de ratmosfera tenistica acusa d'un
Semps arma l'existancia de núvols de
aaracter "professionalissimum", cada
dia mes persistents i densos, lins a
'extrem de constituir una amenaça
per a la pau semiparadistaca que hom
tjaudia en les un dia dilatadas planures vulgarment conegudes amb l'arbitraria denominació de "paradis amateur".
Fidelissima i formal traducció de
l'essència continguda en el paragrai
'anterior és la inquietud en els medis
tenístics de París i Londres, que es
tradueix en pànic dels dirigents del
tenis amateur.
El tenis professional guanya posa
sions, és evident. La F. I. L. T., el
mes alt organisme rector intemnaciosal. sha obligat a prendre cartas
an rafer mentre arriba l'assemblea
de mara, que haurà de deliberar sobre
la providència adoptada en sessió celebrada en el "All England Club - de
Wimbledon pel Comitè d'AmateurisMe respecte a les exhibicions dels professionals i l'esperit de la qual ha estas recollit i apropiat (i "amanita)
pels nostres superiors gel-U:guíes de
la A. L. T. E.
Observi's a simple vista que mentre a l'exterior hom es limita a prendre acords de carácter provisional encaminats a conjurar en el possible el
perill que per a la causa amateur entranya el professionalisme, en el nosare pas sha pres racord radical i definitiu al mateix temps. Ben mirat
tots ens consta que a casa nostra
no hi ha motiu ni d'alarma tan solo.
Per sort o per dissort "no hi ha de
aria".
Aixd és una veritat vous un temple,
/ no és cap secret per a ningú.
Per aixa precisament no va deixar
de sorprendre ein certes esferas el
radicalisme de la saludó adoptada pels
:lastres directius.
Amb tot no fama d'estranyar que
sobre aquesta decisió hi haguessin influit noticies d'un projecte de datarminats dementa Projecte incubat des
de molt temps i conegut de tots els
dirigents.
Quant a nosaltres. particularment,
no ens va causar la decisió cap sorpresa, perquè coneixem la manera de
pensar i la cordialitat política que
hi ha entre ello, molt bons amics nos!res, dit sigui de passada.
D'altra banda és costum a casa
riostra d'ésser més papistes que el
Papa. Qiiesti6 de clima!
Mirada amb equanimitat la qüestió
del professionalisme en tenis, entemil que ni els radical:sities de la
A. L. T. E. ni les prevencions de la
F. I. L. T. bastaran per a impedir
que arreli s'estengui fina a aconseguir situar-se en un pla de perfecta
normalitat, corn passa amb altres esporte.

Consignada la frase afegirem tot stguit que no pretenem discutir si la
teoria és bona o si la realitat és dolenta.
Això és qüestió d'apreciació personal.
Nosaltres admetem el professionallame en tenis cona una de tantes realitzts bones o dolentes que impura
la vida moderna, i sota el nostre
particular punt de vista enterrara que
alió que cal és prendre la realitat
i donar-li forma legal.
Entre nosaltres abunden els elements directius que combaten el protessionalisme considerant-lo com el
flagell del tenis amateur.
Nosaltres no trobem cap justificació a aquesta actitud. Sobretot aci, on
na hi ha valora prou importaras per
a esdevenir professionals. Perque per
a convertir-se en professional un jugador amateur el primer que li cal
és tenir marits per a esdevenir-ho.
Situada la qüestió en camp aliè,
hom no pot despreciar ni restar importancia al jet ja consumat d haver
abraçat oficialment el professionalisme elements tan valuosos com D. R.
Stachen i G. Lott, fet realitzat precisament en uns moments que hi hacia un interès especial a donar relle.0
a un suposat fracàs de l'organització
professional capitanejada per W. T.
Tilden, sobretot després de la negativa accidental de Perry, i ja velen'
com als dubtes del jugador anglas
ha seguit una afirmació rotunda dels
dos asos americana.

El tenis professional ben portat pot
oniplir una necessitat material ineludible i per tant molt digna d'ésser
tinguda en compte.
El tenis professional pot desvetllar
i posar a prova les possibilitats dun
jugador tal cegada iguot.
Aquest jugador pot trabar en el
tenis el mitjà de guanyar-se la vida
com a professor o com a jugador
professional.
Nosaltres entenem que en bona democracia tan digne és noma que es
guanya la vida amb una professió
qualsevol com el que se la guanya
fent esport.
Naturalment aquest principi esta en
pugna amb la doctrina °limpita en
fixar la condició d'amateur, doctrina
cada dia més passada de moda, no
per corrupcm dels nostres costums,
saló per la Urna d'una nora realitat
imposada per les exigancies de la vida
present.
Fins an i D. S.-G.
En transcriure les deelaracions , ben
interessants per cert, del nostre amic.
en s adonem de la gran extensió que
prendria aquesta manit a si hi ategissim els nostres comentarle.
Ho farem, doncs, en la próxima
set mana.
Esperen que els nostres tenistas sabran apreciar la franca posició i la
clara aisló de les coses del bon tenista
D. Sancliez-Garr6s.

• ••
EL CONSELL DE LA SETMANA

Mentre la hala és en joc, el punt
no as perdut...
Fa mesos vam aventurar una frase
El mata no és finit fins i tant que
que avui ens sentim inclinats a re- "el darrer punt del darrer joc del darpetir. Es aquesta: "El professionalis- rer "set" ha acabat.
ene és una realitat. mentre q ue l'a ma
-teurismnoéqateri"
Carlea SINDREU
a••

En els teta detalls es conelsen les grans coses.

Vegas els de in trraou nn0
. '.

Hispano Olivetti
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A la cebas divisió el Sabadell Imité el Saratossa amb pene l
i treballa si El Giroaa 6uanyit el Júpiter u El Badalona,
a Irún, aeousedui empatar
NOTES CURTES
L'Atiene de Bilbao i el Barcelona
han empatar Per primera cegada en el
torneig de Lliga d'engarzas, i aquest resultat, de bon segur, que 110 haura satisf e t ni als uns ni als nitres. A ¡'Aliétic perque el gol de l'empat va coincidir amb l'acobament del partir, i al
Barcelona perq u è els gols que li hacia
fet l'Arteria es pot dir que ell en tenia
la culpo.
• • •
De lot e s maceres, la classificació no
s'ha alteras poc ei gaire porqué ;risitament el 3fadrid els ha arancat amb un
puta de diferincia. Auromaticament
es
a torea de partits i de resultats
van perfilant els possibles guanyadors.
ja
lis,
Barcelona?,
o
Madrid, B
unirme.
• ••
Sempre res sembla que hem presenciar un aorta mar apassionant que els
nitres, pera després de diumenge podem
dir qu e fa moll de temps que no ens Pein
aPassionat tant. L'esf o r e del Barcelona per a igualar un resultar advers que
uo reflectia la marra de l'encontre era
ton fort , ton ple dr coluntat que el gol
que espertivern 1 erija nr just no ens va
sorprendre; tinicament va retardar-se
el /marjal possible

•
Cilaurren, abans del gol darrer. ja eslis ple gar. Deia que fa e ra l'hora i reclamare l'assistència d'un linesman. Després de l'emPal i about que es reprenmies ei joc, in va retirar-se lit protesta

En un partit emocionant, el
Barcelona va empatar a dos
gols amb l'Athletic de
Bilbao
No es podia ésser massa optimista
sobre el resultar d'aquest partit . Després de la desieta a mans de l'Espanyol, no era certament gaire agradable retire el diumenge següent la
visita de l'Athlétic de Bilbao. El Barcelona es trobava en una situado
molt dificil de superar; mes que ressentir-se pel resultat adveras la moral de l'equipa hi havien altres causes
que impossibitaven d'arrenglerar la
majoria dels titulara. De resultes del
partit amb l'Espanyol, el Barcelona
es va ,trobar que tenia la majoria dels
scus jugadors lesionats, la qual cosa
no podia fer esperançar massa que
el Barcelona aconseguis vencer l'Ath.
Ittic, sima que tot tela creure que
assistiriem a una segona edició del
parta arnb l'Espanyol.
Pera aquesta regada els pronóstics també fallaren. El Barcelona, tot
1 presentant un equip tense control
en cap linia, ens va ter gaudir d'un
partit molt emocionant, tant per la
rapidesa com per l'entusiasme, i el
que és mas de destacar fou que no
va Casar batut, sind que va estar a
punt de vèncer el seu adversari. Eva
dentment que aixa és una cosa bastant incomprensible; zcorn és, diran
alguna que el Barcelona, de vermut,
passés a punt désser guanyador?
Dones, senzillament; els jugadors
blau-grana van sortir al camp amb
un entusiasme tan gran, amb una voluntat tan ferina per conquerir la victòria, que un aguar, encara que sigui
un Athlétic el que tinguin al set davant, resulta un adversari relativalitem faca de vancer, perquè de la
manera com es jugava el partit, arnb
aquell entusiasme, tots els exits eón
possib le s.
D'aquesta manera varern poder
veme com la descoltesid que en totes les linies es notava, era suplerta
a base d'entusiasme, i el joc esdevelila, per aquest morar, interessant. A
la primera, el Barcelona va ésser
molt superior a l'Atillétic; a mas de
dominar requip base per rapidesa, va
ésser lamba el Barcelona qui mereixia portar avantatge en el ntarcador. Pera alai.) que era una cosa
que veient el partit era lagica, en
canvi, per la imprecisió de Berkessy
i Pedrol, resultara que la porta defensada per Blasco era molt sovint
assetjada acuse ésser, en canal, batuda. L'Athlétic es V4 trobar una mica sorpres d'aquesta impetunsitat
barcelonista; cluan ya valer contra
-restaquvnçmesatrbar també que no sols era la claven.
teca la que es mostrava mis pera
llora, sitié la linfa mitjana; aoler,
especialment, era un ohstacle dificil
de pastar. Aíxí vcient que el Barcelona actuava amb regularitat, que
semi davanters no es cansaven ma;
d'inquietar 'Masco, i que la 'ida mitjana barcelonista tambe respOnia.

de que el Partit continuis, encara que,
ntés que constar-li que hacia transcorregid el temPs reglamenta r i, li constate que cinc mimas mis de jac el, hacien dhser forals.
se i
Ambrlds equips eran plens de reserves.
El Barcelona era, pero, el que ()rasentaca un equip més apedaçat i cmb una
davantera originalissima que tínicament
tenia de normal l'ala dreta. Pera no hf
fa res si es juga amb entusiasme i
versari ti u na reúna de defenscs suplents
nrés fluiros del que cal. L'Urbano i
l'Oceja no sán defenses per a l'Atiene
•
•

Jibias per a demostrar que en una tarda desencerrada l'entusiasme pot suplir
perfecrament unes deficièncie s Peniques

ronjuni.
Tots san estar coronaras i remarquena no qualre acariciar arrqua el que
van fer zu ›sser quelcom extraordinari,
caen lambe hertz de remarcar que Berkessy, que ta ésscr cl mis fluir. va pasar tot el que va poder al servei de les
seres ¡largues i pesadas carnes.

•44+041444.64+0441441444.414.11•4444•44.44•+9444•4•1.•4+eaa

Materials per a la construcció

BARCELONA

CORTS.646.t12681
donar el seis lloc. Una regada el Barcelona havia aconseguit el segon gol.
ala jugadora de l'Athlétic, Cilaurren
especialtnent, advertien al senyor
Steimborn que el partit havia acabat,
sense recordar-se que els satis cornpanys d equip havien fet perdre bastant de temps durant aquesta segona
part. I ens oblidavern de remarcar
una altra sorpresa: que el camp de
Les Corts presentava un ple imponent...
Josep ONCINS

Resultats de diumenge
Torneig de Lligues
PRIMERA DIVISIÓ
Barcelona-Athlitic Bilbao, 2-2.
Arenas- Espanyol, oaa
Betis-Ovedo, 2-1.
Madrid-Sevilla, 3-1.
Valancia-Racing, 2-0.
Donarstia-Ath, Madrid, 4 - o.

La puntuad()

• ••

L'Espanyol vencedor de
l'Arenas per 4 a O

7 6 o 1 14 6 12
Be r
7 5 0 2 79 0 70
Madrid
Barcelona
74
2 20 as g
Alb.
Bilbao
7
4 r 2 17 r r 9
B
i
l
o
ib
Bilbao, 14. — A les Arenas va te- E s pan
9 ir09 86
4
4 0 3 119
7 3
nir lloc rencontre entre requip local
La defensa era fluixa de joc, però
i l'Espanyol de Barcelona. El camp, Sevilla
traordindriament enargica. Aquell Urba7 3 o 4 14 18 6
a causa del fred, no va veures rima Oviedo
no es 're ja els jugadors de sobre que
7 3 o 4 8 12 6
ia
concorregut.
era un gust, i L'abarres, entre ell i Ci6 3 o 4 U 12 6
Com és natural, després duna der- Donastia
laurren, tenia una feina pasada/sima l'er
7 2 o 5 12 13 4
rota tan abundosa soiert per l'equip R. Santander
a fer crcure ¡'Urbano, mis qu e Caboadrid
t. Madrid
7 2 0 5 9 19 4
local. els aficionats sortiren del carnp Ah
ne:, era necessari el Senyar Ribé.
Arenas 7 2 0 5 8 20 4
es.
de joc molt defraudats.
La victória de l'Espanyol los deSEGONA DIVISIÓ
cal consignar que el partit d'ohie
guda a la seva gran actuació. Es
fan titt rriontf maquille de la volunrat
I Grup
alar
que
l'Arenas
va
veure's
persedels ju gado r a barcclonistes. Arana. SoValladolid-Celta, 1-2.
guit per la desgracia, puix que Larler, Raich i Pedro( van j e r CfS i/t/POSBaraca:do-Ferro% 4-3.
cardo resulta tocat de seguida: va
Avilés-Corola, 2-1.
sufrir una sitie continua de iallides
Nacional-Sporting, 2-1.
lins que es va retirar definitivament
cap al segon temps. Per aquesta cauLa puntuad()
sa l'equip güechotarra hagué d'actuar
en diversas ocasions amb deu juga7 5 o 2 25 8 leo
dors. I la seca classe, ja de si inferior Vacadolid
7 5 o 227 S ro
a la dels aatalans, quedava sensible- Celta
Sport. Gijón
7 4 i 2 12 13 9
ment disminuida.
7 3 2 2 14 14 8
La millor garantia
Amb tot. l'Arenas, durant tata la N. de aladrid
7 3 1 3 14 21 7
primera part o mis bé. fins que va Avilés
7 3 0 4 9 11 6
basar de retirar-se Larrondo, justa Barataldo
Coruaa
7 y 2 4 6t' 4
Pe- amb molt d'enmara:me, i aconseguí
Amb aquestes caracteristi q ues iavo• ra, Raich de davanter centre, i
R. del Ferro!
7 o 2 5 7 22 2
cables al Barcelona es va arribar a la drol al costat de N'entolcira Mes tard mantenir el zero al marcador; pepa
II Grup
Berkessy, en vista de la nullitat del després comenai ja a desinflar-se, i
mitja part del Parfit.
En reprendre's el joc, hi havia t in seu joc, va passar a mig-centre i So- l'Espanyol el supera netarnent.
Sabadell-Saragossa,
tres
bornes
que
Aquest
equip
simmguf
Girona-Júpiter, >O.
dubte a resoldre: :podrien mantenir ler al bloc seta Amb aquests canvis destacaren per damunt de tate d'una
els jugadors barcelonistes el maula es va passar una estalla sama que
Irún-Badalona, 3-3.
manera definitiva: foren Prat i Bosch.
hom
notas
un
guairaper
enlloc;
mes
tren en l'ama?, respondria el ion§
dos extrems. i Soler. el mig cenels
tard,
a
base
sempre
d'entusiasme,
La puntuació
deis jugadora blau-grana després de
s'aconseguia reduir rAthlétic, asse- tre Demés la resta de la davantera
resiora de la primera part?
serunda
admirablement
la
gran
tasca
les
fases
del
joc
que
el
totes
6 6 o o t6 s ii
Osasuna
Resolt favorablement aquest inter- nyalant
Barcelona aconseguiria almenys un deis dos esmentats extrems.
6 3 2 I 12 ia 8
Sabadell
rogant, el Barcelona no havia pas empat. Printerament, un tret de CaLa defensa espanyolista complí de Girona
6 z a3575
d'ésser batut estridentntent. alió que
ballas ho va deixar entreveure; nido %obres. Pérez tincué el defecte de Irún
6 r 3 2 12 16 3
en cas d'una desteta, aquesta seria
Rasch, i mis la sera exaessiva duresa.
6 2 o 4 15 15 4
Saragossa
per la minima diferència. En iniciar- tard una bella jugada de
'atar
en
!
A l'equip areaar Ini hacia:
eudavant va asser, linalment, un tres
6 a a 3 7 au 4
Júpiter
se el joc, l'Athlatic va portar la inihome
de
positiv
atarla
Foil
Lelé.
creuat de Ventoldra el que obtenia ntn
6 t e 3 7 ri 4
Badalona
ciativa de l'atac. Aconseguia un nou
Els
rnitjos
sucumhiren
davant
remgol duna znanera absurda. El 13ar- lempat.
III
Crup
penta
rival.
Tumbé
la
defensa
estigué
Com hem dit, el partit va ésser
cebona va pasear un mornent de vaSi no ho iou per la tecHireules-Granada,
3-o.
.
interessant
laathlatic es multiplicava per
El primer ternas fon de loe alternat.
nica del joc, almenys per rentusiasElx-G. Valancia, r-o.
montents i tot feia creme que els
i
s'aconseguí
un
sol
gol
obra
de
me i la rapidesa co qua sempre va
Llevant-alúrcia, 3-1.
bilbains, a mesura que transcorreMalacitä-La Plana. 5-2.
partit, la Iluita iou sain- Bosch en una rematada arnb el cap.
gués el partit, aniden accentuant el transcórrer el
avançat
Aquest
gol
es
produi
molt
L'Athlatic
no
va
demosseu domara Durant una estona, l'A th- are vistosa .
l a el primer temps. Al segon temps
La puntuació
trar que cl seu conjunt ha arribat
létic és veritat que es va mostrar
un grau de periecció; encara es no- l'Arenas. per reaparèixed Larrondo,
superior; pera una regada restablert
ten algunas petites falles, especial- torna a actuar amb onze jugadors. H emules
7 I 0 O 16 4L4
l'entusiasme en el; retintes del Barment en la sena davantera. Dels cita: Pera de seguilla aquell es retira defi- Llevant
7 3 3 5 ,4 7 9
celona, va ésser aquest equip el que
elements, sols Chirri va estar sem- nitivament. Transcorregut un quart Múrcia
7 4 1 3 18 13 3
fins al darrer minut portava el co7 3 2 2 13 9 8
pre segur; a estones també Bata; d' hora d' aques t temps. Basca,. en clar Elx
ntandament de l'ama
7 3 1 3 8 7 2
quant a Gorostiza, va efectuar alguns oh -sida que l'arbitre no aprecia. mar- Girrafistic
El partit transcorria sense que cap avanearnents vistoaos, però en canvi cara el segon gol per a l'Espanyol
7 2 3 4 11 14
alacità
equip, inés ben dit eh Barcelona, per- el seu tret es va acure que no era dun tret suau. I el mateix jugador R. Granada
7 1 ri 5 6r7 g
el
marcada
el
tercer
gol
dan
minuts
desqua era el que dominara, aconseguís gaire segur. De la Limia mitjana,
S. La Plana
7 i O 6 4 20 d
praa
d'un
>ad
formidahle.
marcar. Es va creare convenient ter mal« tou Cilaurrem que a la cegada
Torneig Pre-promocional
El quart gol espanvolista fou fea per
nous canvis en l'equip: Berkessy va fou el millor de l'equip. De la depassar primerament d'interior esquer- tensa, sols Oceja va estar segur, i Prat a les acabables de l'encontre.
Tärrega-Iluro, 3-2.
Blasco, com és costum en ell, va desoras d'una escapada molt vistosa.
Sant Andreu-Horta,
L'arbitratge
fou
deficient,
i
els
actuar amb encert.
Terrassa-Europa, 4-0.
s'arrenaleraren
aixf:
equips
Martinenz-Santa, 1-4.
Referent al Barcelona, es natural
Espanyal:
Fournier.
Herreter.
laéGranollers-Calella, 5-3.
que no podem fer una critica rnassa re7, Martí. Soler, Cifuentes. Prat,
severa. Els millors ioren Soler i
Edelmiro, friondo, afanolín i Bosch.
La puntuad()
Raich. El primer va demostrar que
Arenas: Fazuzquiza, Aguirre. Ares actualment el rnillor mig-centre riata. Angel. Petreaaa. Baaagoiti, LarSant Andreu
5 3 2 0 12 6
del Barcelona. Referent al segon, va
5 3 1 1997
demostrar que posseeix un fiaras ines- rondo, Gonzalo, frureta, Lo16 i Pas- Martinenc
qual.
6
ro
5 2 2
gotable, i no diem técnica, parqué ja
TCearieralisasa
és una cosa sabuda. De la resta de
A SABADELL
5
53
2 c'
s 2 11
Gramallera
1° 11
76
5
l'equip, Sales samba va estar segur.
5 2 I 2 11 8 S
Horta
igualment que Arana, salvant algunas vacillations en lliurar la bala a Sabadell, 2 - Saragossa, 1 Europa
55 22 00 33 85 1 90 44
Nogués.
Malgrat la bona puntuació que té al
3 1 1 3 7 8 3
L larbitratge del senyor Steimborn, Sabadell, no aconsegueix en l'actual Sants
Tarrega
5 1 o 4 8 17 2
encartar. Els equips aren els se- torneig de Lliga Marir una actuaca6
güents:
regular. El mateix ensopega en tcrreity Torneig de Clubs no classiAthlatic: Blasco, Urbano, Oceja, propi al-ab el Júpiter, que aconsegueix
Cilaurren, Muguerza, Roberto, Ca- destacar remarcablement davant
ficats
reaga, alandaluniz, Bata, Chirri i sana, en el cama d'amasa
Manresa-Santboiä, 2-1.
Gorostiza.
Ahir, novament en tercer». propi, tinAnoia-Sant Cugat, 5-2.
Barcelona: Nogués, Rafa, Acatan, gire =in de treball per a desfer-se, per
Mollet-Reus, 4-5.
Sales, Soler, Lecuona, Ventoldrä, la minima diferencia, del Saragossa.
Poble Nou-Palafrugell (suspes t.
Raich,
Berkessy,
Pedrol
i
Cabanes.
no
tindria
res
de
particular,
tota
.airoa
la recepta que guarirà
Al cap de vint-i-cinc minuta un vegada que és ben corrent guanyar
La puntuació
el vostre sofriment de
cop (rana tiras per Cilaurrcn, fou re- encontre per un sol sol de diferencia:
I' estörnac i instestins
collit per Chirri, amb el cap, i Bata,
4 2 I I 10 5 a
partit que somentem, e: Reus
malgrat sigui de molts d'un tret ras, va batre Nogués. Qua- peral en aquest
4 2 1 1 20 to
fin ben poca cosa per e as- Sant Cugat
anys i hagin fracassat Ira rninuts mis tard, Ventoldra va Sabadell
4 2 1 5 15 14 5
ser el vencedor. Des del pula de visto Manresa
altres tractaments.
tirar un córner, que Berkessy va pas- ticnic i pel dornini exercit, tant podia Santbeni
4 1 2 1 774
sar a Raich, el qual va aconseguir guanyar el Sabadell cara el Saragos- Mollet
4 2 O 2 9 12 4
l'ernpat.
A
la
segona
part,
al
cap
de
Ati
pla
3 2 o 1 8 8 4
ELIXIR ESTOMACAL
sa, pula que si l'un domina al prinizr
vuit minuts, Arana va lliurar una bala temps, l'altre s'imposa al segon.
Poble Nou
3or 1 4 8t
a Nogués, paró Careaga va transfor3 o O 3 4 t3
Admetem com a bo el triomf del Sa- Palafrugell
mar aquesta indecisió d'Arana. Uns badell, pera cal esperar que en succesquants segons abans del final, Ven- sives partides demostrari una regulaDE
toldrà aconseguia, en un enrenou, ritat de la qual manca actualtnent.
ligué del tot afortunat en la sera tasca.
l'elnpat. Cal tamba anotar un tret de
El públic sabarlellenc se lee va tenir no té culpa que el Sabadell fornis
Gorostiza al pal i un altre de Bu- amb t'arbitre, 1 el consideri reapottuable actuacia migrada
l'onza
Is kessy. El joc també fou a estones que el san equip no obtingués un resul- local jugä pitjor quanPrecisament
els contraria ern011111.111111.111.0 dur: Rafa i Sales en foren victimes, tat millar, i aixer anclan una injusticia, praren menyi violencia, ço is, que al
1
sens. que cap dels dos hagués d'abata- puix que si be el senyor Igiesies no es- pot dir-se que el Sabadell va actug

MERCEDES-BENZ

L'empat ro hier enrocionant. Mocadors, abraçades, en fi, una disbaura.
Llor e nç va sortir al oarnp a fer guarra
cabrioles i fins Plattko, que sembla una
ei/in: estaca emocionar. Cal reconèixerli srs ellfert el treure a la segona Part
Berkessy del ce ntre de la ciaran:era i
posar--hi Ruins, que ahir va hier noternelit el ntillor ju gador del comp.
• ••
potser degut a Pro jugar Iraragorri, va estar bastan! per dessota dcl
dio de l'Espanyol. La davantera, lleve
dr Bata, no Va demostrar molt de f erill, i Goroslica, moit dar i xutador, no
en va encerrar cap. Chirri va tirar un sol
rut magnífic — en rol el Partir, i els
al tres von fcr molt poca cosa.
• • •
Malgrat que el Barcelona diumenoe anterior Perdis j juguis forca cosopit, al cano de les Corts no s'hi cabra.
l'hora inlempestica ni res no pot defuror les ganes que traen els oficiarais
de veure un partit fie potqqqqqqqqqqqh
rural. Si aire, és

•
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AnNenes de nou a dotze afl3S.
lea Meta que es desenrotllaven a les
adi
prudincia, per permetre l'arbitre el
geleta Urgell.
canees. L'espectador necessita un xic
violent
dels
visitants.
Al
nostre
enijc
La puntuació final per categories
de la passió que el nom d'un club llui'ork e l'Unte retret que els Sabadellenzs
es la següent:
tant contra l'altre fa nélger.
del
.pass a t a la
odett j et- al senyor Iglesies es lleva
Nens de tres a cinc anys. - Joan
Sigui ben ringut, dones, el novel)
;ocedit un penalty contra el Sabadell
Gómez, 57 punta; Aguad Oltra, 15;
Barcelona
Club jal .Nal st ha de contribuir, com
veure
enlloc.
aterem
Joaquirn Fortuny, ir.
or no s
eePeritn, a fomenter l'afició i a donar
L'actuació del Girona, cons hern (lit,
Vequip del Saragossa és millor del
Nens de cinc a set anys. - Miguel
aNielent a la nembresa concurrencia
sembla-,a. Es dur i posseeix u -sa és foro acceptable, 501/SC, però, que la
Gómez, 60 punta: Fidel Asensio, 4a:
que sempre que hi ha hagut "plat fort"
ripiab a extraordinaria que el fa esue- volguern classificar de brillant. Ibarra
Jordi Simó, 37; Benjami Becerril, 34;
acudit als frontons.
aalr sempre perilles. Te, peda el de. no tingué ocasió de Iluir- se o, de do- Jaume Angel, campió uni- isaPan:, no és pas per això sol que voJoan Domenec, 22.
t e que a voltes la duresa que ere- nar-nas surta; la defensa, bé, so- versitari de Cross. -- Diver- leen emprar avui la nostra ploma.
Nens de set a ncrt anys. - Josep
„en la rnajoria dels seus jugadora, la bretot Ferró. Torredeilat juga indispoMaria Urgell, 57 punta; Joaquim Ro`ha
un
problema
que
té
una
importancia
selló, 54: Manuel Borras. 4 6 : Joan
aavert eixen en clara violencia, i ales. sus. De la ratlla mitja, Balmanya pale- sos rècords batuts en el fes- extraordinaria per a la subsistencia de
seres resta ben dzsiluida la seva acto:- ah davant eert sector de public que ti té
Bisbe , 38; L'areng Cabral, 23.
tival atlètic
les nostres agrupar:olla d'amateurs al
de conjunt.
Nen de nou a l'irme anys. - Jeroni
"mania", que es uu dels millors jugaEl Barcelona Universitary Club vs joe de pilota basca. La relació de les Ricard Brull, del C. N. Barcelona, va batre extraati.
Zirotti, 5a punta: Mariä Martínez, 49:
PriMer11111C111 ens Idi l'efecte que es dora de Catalunya. Nosaltres ja ho su- obtenir un inane trionn en erganitrar emprima dels frontons amb els e/UJS
cialment el record de Catalunya i Espanya dels
Aureli Risbe, Joelep 1.1cmard, 41;
senva d'un equip com miss, que a bien' fa temps, i encara roes, no ens dol ditanenge al tuati, a h' Estadi de Motu- és el factor principal per assegurar la
Enrili Garriga, 40
sana de talla la supleixen amb tosa afirmar que Balmanya, i els continua luir, el campionat aniversitari de croas vida dels damita.
100 metres dors
Nena d'orles. a treta- any s . - joan
sena de recursos. però de Venzan:re canvis de Iloe. no Ihaguessin desorien- r unes intereasants proves d'atletiame
La part económica ha estar el cavan
Fa ja bastante dies que venim par- Aquest va isaer Aman] Sahata. un Casino, 5.0 punts; Jo s ep Vicente, 49;
„aguerem la impressió que el Saragos- tat, seria una dels interiors millors en plata.
de batalla en la Junta general del Club
un
excel5
del
"Troica
Antoni
Sabata".
/Marra
un
gran
nedadtir
d'Eseanya.
Madero,
compli,
i
Prieto,
is al notable equip que pot obscuir
Lluis Val e 43; Ernest 'saldé, 45;
La Eederack, Catalana d'Atletiame Bascdnia i el ute ha fet decidir a aquest last
Jeep P11101, 14.
nie's be a la defensiva que servint piloDa« setinanes torera va celebrar-se em company.
7 sultats ben remarcables.
aje( de deixar la ami, del Palace, puix que
tu
contribuir
amb
el
scu
salas
Nti/f< de qua tre a sis anys. - Isa
la primera jornada, ahir Va 140:1"
Antoni TRIGO
Gómez eatigue formidable a la de- tes. La ;lavantera, trole irregular i man.
ier mes brillants aquelles arganitza• era un luxe extraordinari posseir dos
ceda de enredara. Com enyorem aquells
belcra Zirotti, 5 8 punts; Mara Rovi
la segona, i per eapai de quinze dies
aosa, j no desmereixé el sen comparo(
eions
estuliantesoues.
(tonteo;
i
el
sea
pressupost
se'n
resclara que ara no veient per enra. as: Montserrat Albees, Joa
hom ha anat Ilegint aqueas nom en
Poso; Lerin, b al mare; Pelay ts ; ala_ xuts de
De primer antuvi es va donar la sentia.
central se'n toril amb
els titulara que encapçalaven les resneta Rete., 43. i Maria Cafiardo, 7.
brea espléndida a la casita de iloc! El tea- es
surtida
ale
corredora
inscrits
al
Pri.
Mil cinc-centes pessetes rada unes lar senyes. i segurament llaman estas EL QUE VA ESSER LA JORmes entusiasme que tazota; au alar els
Nenes de sis a nou anys. - Mere'
eitjos. i Bilbao i Tomas foren els ni:nter
Cros> Universitari. Els arietes un (rentó fan que tan crescuda càrrega
..xtrents, especalment reixac.
NADA DE DIUMENGE
molts que s'han preguntas i qui era
Asensio. 5o punts; Pepeta Ravetllat
Cf dels atacants.
van seguir per un circuir traeat al vol- cenverteixi en un esport de luxe el prac•
Anton) Sabsta? A aquesta pregunia
El Juaiter té, sobre toses les !Mies, tant de OEstadi Municipal, i la Ihuila
46; Maria Siniti, 24: Francesca Islario
L'arbitratge d'Iglesies, regular.
La segona jornada del "Troicu An-•
tirar-se en ter unas la cesta. Segons nosaitres contesten/.
la mitjana. amb un eix com Nossalenc,
2 1ä n . 23: Anna Espinosa, 6, i Teel, equipo eren:
entre ella fue hastant aierrissarla, es- tenim entes, les empreses han entras 011
diumenge ( 3
ton]
Sahara'',
celebrada
el
Antoni Sebosa va eaßer un menut passat a la piscina del L. N. Barce- resa Camacho, 7.
Sabadell: Macip, Morral. Planch. que juga exaellentmens; la defensa com. periaiment per als llocs secundaria. tic en rae) i s'han posar a tres de les
Nenes de nou a dotze anys. - Aro
que, en els dos anys escassos que va
,•gertil, Font, Mota, Sangüesa. Calvez. rli; Bayo, quc no haviein vist actuar i
de-taiar l'actuaciä del velera
lona. va assolir, a l'igual que l'ante- gelina Urgell i Mercè Bisbe, 36.
disponibilitats del club. Aixer no es
que venia preecdit d'un In recIam de
G441, Barceló i Perera.
Angel. el intai va sortir - ne ven- prou. Coneixem les chticultats amb qué durar la sera carrera esponjee, de- rior, un gran i g it de públic i de pardeeepDesprés del resultas d'aquestes darplemia, no eas aa cons,acer ni
mosträ als grana de quina pasta a hacedor ami, relativa facilitar, pule que
Saragossa: Lertn,
reres preves, quedaren proclamats
cOnar. Va C,,,,er un defensa Ciet11 taras a materia dela altres participants pa. han de lluitar actualment lea dues ere - via d'esscr per arribar a campió. Ist al- ticipants.
!
Mayo, Municha, Ortuzar, Ruiz, 113i1La nota més sobresortint va ésser
(rentó
obeet
a
la
cospreses
que
tenen
,
mol
.
,
be;
be
',orad.
d'altres. Soli, a la
besaren nn cle9entrenament manifest tra cintas, peró nosaltres hui, de .IIr gres la seva poca edat, posseia ja un la gesta de Ricard tiran, en Latee, seciients nous campions de Cata.
n,.,s, Sarmentón, Tomas i
la davantera, completan/cut :manada veis
eos d'atleta poeat al servei d'un ca- encara que extraoficialment, el récord lrsnya
per a aque,! ta mena de Iluites.
Inaugura el marcador Barcel& el
lleialment el nostre parir que els inriiisjos i debas«, gironins.
Categoria nenes de quatre a gis
La classificació establerta lau la gresaos que busquin per aquest canta rácter bondades i noble i una vo- dels roo n'erres dura.
cal al cap de 18 minuta aros/ seguí el
Sola. Claro s e zment:
limar d'acer per alió que cll consianvs: Isaheleta Zirotti.
Els
equips
eren:
JUpiter
que
pertanyen
dels
Ricard Brull és
,enter gol sahadeilenc, precedit d'un
són a la fi perjudicials per a elles. puix
Cztegoria nenes de sis a nou anys:
dio, Bayo. Basilio, Rosalene, Bordirr,
Primer. Jaime :Angel (Agricultura). que en restar possibilitats de vida ala dera r a el seu ideal. Sortit d'aquella a la categoria del; grans campions.
*se tervei de Sangiiesa.
liarcia. Va i Aloralcs.
forfrada de orador, (ole ara ja ac- Ha calgut solanient que un li digties Meré Asensio.
Diego,
Perpinyä,
2-5:
segon,
Ot
Flani9
in.
48
su
gol
al
cap
CO
segon
Uses entra
clubs d'amants d'aquest esporr estrom
Categoría nenes de nou a dotze
tuen en primera lila, d'aquella for- a cau d'orella que els nerladors de
El Girola : Thorra. Farro. Forrele- Mis; tercer. Lluís Nuiri; quart,
ts minuta, en ple domini del Sabzquen un plantee de futura jugadora que
flot, Balmanya. Prieto. Madera, SassMir; cinque. loan Poza: sisé, Je- //liasen a professlonals, i sobretet fso nada deis Mallevi, Garcia, Burcet, Madrid s'estaven preparant per ba- anvsi Angelina Urgen.
tes
Caterzoria nois de tres a cinc anys:
Sempere i molts a Itres , ell, no obsjean. Clara. Serra. requeriii ;
sen C,abernet: seré. M. Santa: cuiti.
oblidin que aquell senyor que comenea cena es distancia tot seguir, i les se- rre aquest record, que en 505 seguit Joan Gómez.
Vatbitre afavorí el Saragossa amb
J. Mir: dese, A.
M.
alofioz;
nave,
intensifiques
el
sea
entrenament,
fins
Arbitra
be
Comorera.
C.
assistint d'espectador a les ntatinals dC res excellents qualitats de gran nee penalty contra Cl Sabadell, que maCatego r ía /mis de cinc a set anys:
V es de jo.
i, interceptà. amb molla vista.
Arme ng e acaba per sarisfer-se la cm. dador el situaren en un pla superior a assolir el resultar de diumenge.
Miguel Grítner.
Sortiren vint•i•un arietes i se'n
elohem
Des
d'aquestes
columnes
riositat
de
voler
saber
com
"he
reo
Ruiz Marca el punt del Saragossa El Badalona i l'Irún empaCate goria nois de set a nou anys:
als altres.
sificaren
giar medres vegades la gran esportiels usos de !a cesta o de la pala.
Ca manera poc vistosa.
En water-polo, va fer uns progres- vitat i l'amor propi de Ricard Brull; Tosen Maria Urgen.
• • e
taren
a
tres
gols
Categoria nois de nou a onze anyst
La segona part tingué an desenvo;.,To t I rl e s aea b at el Primer Cros UniE. NADAL I BLANCH sos tan rapids, que (luan encara no avui ho fern urna altra vegada. i espament no gens brillant, amb uu leoicia dos anys del dia que d'infantil pereni andr gran optimisme el dia rifle Jeroni Zirotti.
aeritari. tinariereir lloc a les pistes de
Catecoria nois d'onze a tretze anys:
ret domini dels visitants. No es maioal
va jugar el primer partir, els titulara
león, 14.- L'Estadi Gal, a causa l'E s taili les diveraes proves de milloes decideixi a batre'l oficialment.
frian Casino.
del primer equip del Club de Neraciii
ap 1l165 gol.
a Vellre • 4 null ranient per a int - ntar hatre i establir
dcl fort temporal,
actual el deternpta en
Frontó Principal Palace Barcelona, u sigui del nostre equip El record
S.
desanimas amb motiu del partit entro Acuna record, univer5itaris.
mateix, eis 1 rninut 17 segons; el diunacional, es preguntaven uns als alEls estudianta s,etireu amis la saya.
i*Unien i el Badalona.
menge
passat
entina r minut lb seAstil, dittiarta, tarda:
tres qui era el que havia de cedir-li gallo 7/10.
hateren i s'establiren récords penA GIRONA
L'eneontre fou molt desanimas a la
in
el
!loc.
s ulars i rataláns a dojo.
PECALDE II - ALBERO,
n l ual cosa hi contribuí el mal estar
Un festival en el qual Ricard Brull El Campionat de Catalunya
El (leen, peró, no volgué que, com
Tritptell. jonnola i 11:,eunYa•
centra
El Girona, vencedor del de: terreny de joc.
nedadors i ton] a catalans, ens po. intentes barre el record dels roo //temolta facilitas. endereocaren
El Badalona produí una bona i ne
ISIDORO II - TEODORO
giressun enorgunir d'esser companys stes dors i Francesc Sabarer el lela
Resultats dels partits jugats diurécord penin s ular univrositari de lanJúpiter per 2 a O
50 metres est:1 lliure ens otearla menge:
pressió. Si el partit s'llagués celebrar ,:lniem de la barra
Nut o ut. «Mg
Irr espotliu cola 4qUel1, i uni malarPer fi ei (Jimia ha guaro st el JU- en un terreny sec. possiblement hanmult.
IRIOCITER III - CIONIEZ
ras dia el separa de nosaltres, després
kluie Serelx, en un prometedor re
Primera equipo
ter a Vista Alegre! Tenim al nostre ria pogut sortir triomfador del camp.
Les altres categories taren lambe
Centra
d'una terrible finita, en la qual el seu
es--menalsrthiéqu.va
Universitària-Polo. 0 - 2,
ecord quatre partits Girona-Jdpiter i els
Arbitra Campos molt deficientmént. tablir el record dels
«LAYA II - CAZALIS 11
cos d'atleta Iluitä amb tota enteresa molt disputades, i en els primers
Junior - Intrèpids, o-t.
resultan foren tres victòries dels barllocs es classiiicaren Carrne Soriano
darrer rtionscrit.
del; Técnies tantbe va estaSabadell-Tarragona (no es va ceEis equips eren:
cionins i un empat. Diumenge, el CtEl 8 de setembre de 1932, els que (fenteni), Revira (infantil), Ombra- lebrar).
Badalona.- Marea, Or:ol, Marts, bl i r el dels rellevaments so per ton
na, fent arr vaitot, trenca la pauta
vella
(debutants),
Darca
(juniors)
i
(oren els seas compatry5, el portaren
rnetrea
Segons equipa
iiatests resultats que portaven el cansí Camacho, Serrana, Estil, Betancour,
Mariä "frigo (veterana).
F_Is resultara oficials van ésser els
Polo-Universitaria, 6-o.
a la sena darrera estada.
fodevenir tradicionals i vencí els ju. Mena, Gaguea, Serra i Torres.
segiients:
Agia-Junior, 1-6.
raúlrs del Poble Nota ¿Vol dir ajar,
Irún.- Fugasti, Lerchundi, Arza,
Intrèpids-Terrassa, 0-1.
ra els jugadora locals actuareis molt Burgueram, Linazasoro. Querejeta. LLANÇANIENT DE LA BARRA
Campionat de Catalunya
Tercers equipa
'a o que els del Júpiter ho terco inolr Qn engaten, Clilpia, Urtizberea, Est. *friquen (Eacola ele TrebelD•
Universitär:a-Polo A. 0-3,
aiament? Ni una cosa ni Faltra. El tomba i Sánchez Arana.
23.523 metres.
Junior A-Intrèpids A, o-2.
El
Barcelona
i
la
Santboiana
areaa porta r.tairebe tota la partida la
2. J0211012 (Ticniell, 22 . 43 metres.
La final del Campionat
El primer gol el mara lirón, al
Polo E-Junior B, 4- 2.
L'A. B. Juniors de l'Hospiiniciativa de 1,atac, llevar de perilloses
vencedora
Es Pirn v a (Escala de Treball'.
nUnut,. Una centrada
Intrépida B-Terrassa, ioriait TerInfantil
de
Catalunya
reaccions de la davantera contraria aju- ca l) de nou
talet
a
la
primera
divisió
22
.
15
metres.
d'Oyanguren fou rematada da cap
tease.
D'ayuesta primera jornada de la
rada eiectivarnent, per Rosalenc, que la
Lantic
record
unisersitari,
2c).
78
meAl Pare Municipal de Montjuic s'eper Urtizberea. L'empat no triga gaisegun,/ 5olta del Cal/solanas de CaDmultage a/ n'así, Isi Ita,ia assesuena Farró-Torreeleilot, tallaven amb
re a produir-se. Cinc minuts despees tres.>
talunya no n'esperaren], certamen/. nyalat el darrer ente oir del torneig lectua la sisena i darrera jornada del,
crea i encert, però la qualitat del Betanctiur, ett rematar un centre de
5o NIETRES LUSOS
graos coses; pera.) no crCien, yac de plumaiió Ititendamia-A. 13. JU- Lanmionats infantil; de cicli,me, que
Sou mediocre i si lié en alguna niuTorres, obtingué e) punt.
t. Unís Screix (DreD, en 6 s. t•
aquestes 'cuna - quedessin re/faldea stars de l'Hospitalet, partida que atol) tant d'encert ha vingut organits arriba a engrescar ei palie giro- tament torea a desempatar lirón, en
Resultats.- Parir. Mendola s-erie
s'havia de disputar al terrena. del J u- zant la benernerita Agrupació Ciclista
RELLEVAMENTS ro PER tos a la seva minirna expressió.
ti, era més per l'emoció que donara la
Gori per abandonament en set rounds.
rematar Urtizberea un centre de Chi.
Montjuic.
ventas
A.
C,
de
Sabadell.
haver-se
a
110
Ultra
n
unciat
c
aP
en.
METRES
zebilitat del marcador i la importäncia pia. El Badalona comença a dominar,
El públic barceloni, que cada dia Holtzer verse Populu, per punto en
A l'estientat camp hi va compaBe tenien ela des punts, que no la bri' i en el darrer minut, en hangar un
s. Equip de la Facultas de Técnica contra de Hipos equips, els partits
l'hora suit mes afició per tota manifestació cleu rounds; Montanyés cene Befer,
halar de les jugades que s'esdevenien cOrner eis catalana es produi un bar-- Pfarellada, Marca. Salsas. Francia. que corresponent; a primers ensayen rei g er el cine del Juniors, a
assenyalats es decidiren amb ante- fixada . Desprea de transcorregut el ciclista, emplenava les voreres de tot id., íd, Primo Rubio ven Ibert, per
ubre el teereny.
bull, i entra la P ilota a la xarxa sense Pey, González, Luque , Renyé, Guar- rioritat a la seca celebració,, El J o - t'urge de temps reglamentari, i veient el circuir. i manifestara el seu entu- punts en deu rounds; Merlo Preciso
dia
i
Arevalel.
en
2 ni 3 - 50.
El primer gol fou aconseguit per Cla- poder precisar el jugador que la va
ritus bu dealarat "forfair” per no que Intendencia no donara senyals siasme aplaudint i encoratjam els pe- venç Lebrize, per k. o.
ra. als tretze minuta de joc, rematant un impulsar a la porta-.
Ori: Kid Francia verse Sánchez,
disposar,
a l'hora de comemesr el seu de vida, l'arbitre concedt els dos tits ciclistes.
L'anglès
Wilson,
vencedor
:raer contra la porta delensatla Per
liens an i el resultat de la siscna per punts en deu rounds. BensaA la segona part el jac tingué ;deneta- antre arnb la Santhoiana, del stumm- punts a requip de l'Hospitalet en
Regia, matx nul.
sigues caracteristiques. El Badalona en el Cross Internacional dritt nombre de jugadurs; CC/S.1 que 5i 5tut del, quals aquest equis) actua- prova:
Tres minuta mis tard, Pequero!, d'un assoll avantatge en el Marcador, en
d'Evreux
Nena de tres a cinc anys. - AguaObituari. - Ha mort en aquesta
ningú no ens negara, ,uposent, que ra en el campiona t que comenearà
creezt, endinsä la bala per Tanate obtenir Betancourt el tercer gol. Daós de doldre. I no ho sentim solament de diumenge en vint a !a pi-Micra d Oltra, Joan Ifanerris, Miguel Asen- ciutat el senyor Jaume Fernandez,
En
el
Cross
Internas
tonal
celebrar
rourra, batent per segona i última se- rant d'aquest avantatge els catalans
pare del benemerit rnetge de la Fetir) i Manuel Martínez.
pel fet de la innegable manca de se- divisió.
¡a:a els forasters.
es retiraren a la defensa i pogueren a Evreux els inglesas van obtenir una riositat que aquest acte representa,
Es indubtable que la decisió
Nens de cinc a set anys. - Miguel deración Catalana de Bo ga, senyor
vietOria.
Cal remarcar dues o tres situacions de resistir-la fin; a dos minuts abans de
militars de no presentar-se a jugar Ro- Fernández Repelo, Trametem a la j aL'ordre d'arribada ion el següent: sind pel tendré molt important 4e, la siguin els que siguin els motius que Gómez, Fidel Asensio, Vicenç
aria davant el mare de Sola, que no donar per acabat el partir, que loo
mero, Erancesc Ochoa, Jordi Situó, orilla i en particular a l'esmentat
r. Wilson (Birscic Harr), en 27
ralgueren gol per interposició de la quart Cl,ipa. en recollir art rebot
l'impulsaren a fer-ho- perjudica hen Joaquim Nomen i Antoni Campos.
rnetge de la Federació i al seu germä,
casualitat en forma de pala de porta, pal empalma un fort tres, que Mares irr In uts 5: 'egon,-.
.-larantent el Centre Catòlic.
Nens de set a nos/ anys. - Joaquini senyor Joaquini Fernandez Repelo, el
Si E S41. ECTILTC
2 ,-li (U. M. S.), en 27 m. 58 5
Co
Car,
d'efectuar-se
la
partida,
si
ames i esquenes.
no pomie aturar.
lo t-vbsrut ±3.11 Aseen
Rosselló, Josep Maria Urgen, Joan testi/non: del nostre condol.
3 Conato! (S. C. B. Cl.
. en 2' a,
pocha guanyar el Juniors, hl hacia Bisbe, Joan Martínez, Miguel Ochoa,
s-P rapercoon
Titol vacant -Com era de prewhof be st
ir sen oir
també moltes probabilitats que en Manuel Borras, Caries Sala, Joan Coll
veure el titol de Campió d'Europa
4. Sutherland (Birsch. Hart.),
d'Intenden:arria
guanyador
el
cine.
ATOE ELECTRIC
Llorenç Cabro!, Jasa-se Roig i Eral/- del pes ploma, ha estat declarat va.
5 Cherleicher (C. A. S. B.).
mOil 6-8 (asees. o
cia.
cese Fenallos.
cant una regada mis la I. B. U.
fi, Desroches (C. A. O.).
Aig ó no vol pas da- que consideren/
Nens de nou a onze anys. - Aureli Esta oberta una competició a la qual
injusta l'actual brillant classificació
7. Thierry (F. C. R.),
8. Robinson (Birsch. Harr.).
del primer, ni que opinen/ desfavora- Bisbe, Josep Llopart. Jeroni Zirotti, poden inscriure's tots els boxadors
no celebracid d'un encontre que
contrari. Maria Martínez, Emili Garriga, Isi- que es considerin ama dret a bogar
9 Abdallah (U. M.
pi ometia interessant, no pas per la blement pel seu ascens. Al
dre Marero. Francesc Marta Galas/ i per l'adjudicació del Campionat. Els
lo. Leheurteur (F. C. R
possibilitat d'un resultat sorprenent ja que si analitzéssim l'actuacia d'a- foses) Rodríguez.
concursants han d'ésser presentats
Classificació per clubs: Primer. (possibilitat gairebé remota, en aqueas quest Club i la del seu enemic acérrini
Nens d'onze a tretze anys. - Jo- per Ilur Federació d'origen sense que
llirschfield Harriers, 42 punta: segon. ces). sitió per l'apreciada, en relació de barriada el nostre jan hauria d'inMontilienne Sportive, 67 punta: al mateix encontre de la primera vol- clinar-se forçosament pel Juniors. sep Vicente, oan Casino, L'uta N'alele, aquests organismes puguin presentar
tercer, Racimo( Club de França, 88 ta, dels progressos experimentats peis Per la sera més gran regularitat i Baptista Nomen, Rafel Valle s pin, Er- mes d'un candidat.
poseer tambre per la significaciO de nest Valdé i Antoni Creixell.
punts.
voluntariosos vermells. No volem
les vietóries obtingudes
Nenes de quatre a sis anys. - Joa- No podem publicar les notes
avui per no fer-nos pesats en
Arran d'aquest "foriait” del din- neta Roig, Isabeleta Zirotti i Marta
el precedent que aquests "foriaits"
pregades que no vinguin es
VROIN TÓ NOVETAIS estableixen en l'opinió ruglaística, je menge al terreny del Juventus, hi
Rorira.
gué qui el relaciona amb el clasenle‘e
Avié, dimatis. tarda, a les e:
Nenes de sis a nu anys. - Islercm( crites en català i amb un
prou casada aquests darrers tenspe
del darrer Intendencia-C. C., de Asenci. Pepeta Raretllat. Nória SiCHIQ. BILBAO - VILLAR()
per incidente de tota mena 1 sempre l'Hospitalet.
timbre o signatura coneguda
centre
mó i Francesca Nfaia Galio,
desagradables.
Sigui com sigui, veré, ja tenim ele
FERNANDEZ LEJONA
L'altre encontre anuncia, el Bar- tres Clubs que passen a primera diNO. e ros sola:
QUINTANA IV
celona-B. U. C. fou atorgat al Bar. Visió que junt ami) els que ja hi
celone abans de jugar-se per cenit') figuraren. jugaran el Camiones de
QUINTANA II
contra
de punta per part dels estudiante. No Catalunya d'enguany.
SOLOZABAL - PEREA
obstant no ésser aquesta actitud altea
Sän ele següents: S. Patrie, C. D.
Dotarlo ate eartime
cosa que una demostració descasas Espanyol, Duro, S. C., de Mataró,
cor f ianea en les premies torees. en Laietä S. C. F. C. Barcelona i els
Especlfie de 1'
aquesta ocasi6 ens sorprengueren els tres que han ascendit ara.
C
ASTENIA GENITAL (IMPOTENCIA)
universitaris amb la disputa (Ilavora Joves, A. B. Juniors i Intendencia.
(MANCA DE VIGOR SISXUAL)
i ntranscendent) del seu encontre al
Tant de be, que tots plegats ens ofeuna resistencia que els reixin un Catnpionat de Catalunya
De la •itmuleató prematura (seduce seminels), de le Feblesa I molt
Els Clubs i les Empreses Barcelona perno
esperaven. Fin mi. brillant cont cap celebras fins ara on
ibas per a combatre la neurastenia en totes les secas mandestecions
ex-carnpions
dels Frontons
nyons del B. U. C., potser amb la hi regni la correcció niel extremada
Ea el mis politeno eatimulant de l'adiviial neuro-eamno-medulo.gennal.
Sinergia i homo-estimulasen de lee gländulea 'merendola Producte
S'anuncia la constitució dan nou club trenquillitat de no posar- s e en inc els i el esportivisme nlés Por/
pluriglendular,
completement inofensiu Mot perjudica, ni lesiona cap
de pilota a cesta. Res té d'estrany; que- nnnts que cediren voluntäriament. acorgue, ni el tunclonemem dele mateixos
ROLAND
da una canxa lliure i un neu Pana s'a- tuaren amb mes cobejanca que altres
No conté ni estricnina, ni fosfuro, ni cantdrldes. nt cap anee medicapressa a ocupar-la, 1 tanta frontons calas ve gadea, 1 no ohstant palesar-se les
ment excitan'.
ti haguessin disponibles trobarien un falle, de «more el feren creditors
PRODUCTE MAONE E INSUSTITUIBLE PER A RECOBRAR
Prospectes gratis
nucli d'entusiastes dioposats a Practicar a un reaUltat menys advtrs. De tetes
LA PERDUDA F E LICITAT CONWOAL.
con
aiderar
el
diel muele joc de la pilota petita, que IvIsades. 110 pedem
Laboratoris Permeelogles k W. Durrem
Preu
21'75 ptes.
nou
a
tres
amb
qua
acabé
l'eneontre
d'aficionats no en manquen, i les ocieÄlt de Janf Pere. 30 • SAIICCLONA - Telefon MOJI
rom un bartule: arleParador, donada
tos de pilota basca es prodigarien
cord amb la importäncia de Barcelona. la diferi• ncia de 011119. ClUe svtiš en.
El mal Es ve/I parqué es l'inconvenient cara hi ha entra bleu-granes i Manee
Esaincia «POW ER'S»
d e see r e. La penúria de frontons ha
CLASSIFICACIO
Antidenotant, anticorrosiva I antitóxica,
limitat Sota temps el nombre d'entitals
5 5 0 o 56 ç os Impedeix l'elevaciO de la temperatura.
especialitzades fins arribar el cas que Santbeiana
Conserva els motors d'explosió i els
5 3 I I 88 17 12
sl ha esdevingut durant aquests duren Barcelona
duna força i suavitat incomparables.
5
U
37
9
Cornellä
1
9
tres anys d'haver-hi un sol club de l'es4 2
Economitta ao % de gasolina.
Pecialitat a cesta, i menee ajar`, ha estat, Joventut
4 0 0 4 6 74 3 Agent exclusiu: Pere de Torres Alcira
2
0
0
3
3
65
en
Universitat
Valincia, 27o. Tel. 8r858- Barcelona
afició no ha trobat prou aliiicent
3

NATACIÓ

M 'amen

Atletismo

pisehee

C. N.

En la II jornada del Trofeu Antoni Sabata

Rugby

Basquetbol

Pilota Basca

PESETAS

A OCASION MAS

GRANDE DEL AÑO

EL SIGLO'

Ciclisme

0/151101 I.,

sltetA..‘i t t

FETS DIVERSOS
Al carrer de Provenea, cantonada .a crgell , toparen el colye
número .40.012 IV., que condiría
presos a la presó i renten/2,13U
particular 37.901 B.
Resultaren els següents ferits:
Jesús Laberia Mart.), de 27 anys,
guardia d'assalt, heu; Josep Catalan Pastor, de 22 anys, guardia
civil, reservat; Andreu Escolar
Tudela, de 26 anys, guardia d'asJan, reserva): Didac Tutzta, de 40
:nys, amb domicili a Sant Salvador, 125, farmacia, reservat, i
Conxa Garcia Groves, de 38 anvs,
ami) el mateix dornicili que la;nlerior, Heu.
Els ferits foren assistits al
dispensari del carrer de Sepúlveda, i després pausaren a Ilurs,
reapectius domicilis, menys Catalan, que fou traslladat a l'Hospital Militar.
Els cofres resultaren amb desperfectes d'importaneia.
— La matinada del diumenge
fou aSSi$i ida al Dispensari
d'Hostafranrs Vicenea Martí Co •seres, de vital anys. la qual presentava diverses lesions i contusions ocasionades a l'Avinguda Mistral, en abrir-se la rellena del taxi en el qual vialjava i
caure a terra.
Després de curada passaal sen
dornicili, Sagunt, 6, primer, primera.
— Quan acabaven ce robar
quatre sacs de blat d'un vagó, forera detinguts Josep Miguel Campos i Vicenç Col]. delinqüents habituals contra la propicia),
A l'Avingtida Mistral fou trobat
diumenge al matí, enmig d'un
bassal de sang, un individu.
Traslladat al dispensari proper.
fou assistit d'una ferida greu al
costat esquerre.
Pels documents trobats sembla
ésser que es tracta de Manuel
Cebrian. Horn ignora qui pot esser l'autor de l'agressió i els
sella mòbils.
— Els lladres entraren la nit
'del diurnenge, en una sastreria
del carrer Ignasi Iglésies, 1, de
la barriada de Sant Andreu, propietat del senyor Josep Bosch
Sans. i s'emportaren generes per
valor de 9.000 pessetes.
— Al dispensari d'Hostafrancs
fou • auxilia) diumenge Josep
Ubierzo j Latorre, de cinquantatres anys, de fractura de l'extremitat superior del cúbit dret, amb
fregament del radi, de pronòstic
greu.
Segons manifestacions del parlen) , les ferides Ii foren causades per uns desconeguts davant
el seu domicili, carrer Escuder,
65. baixos.
Despres d'assistit fou traslla
da) a l'Hospital Clínic.
— A la placa de les Glòries
Catalanes, un tren alr0Dellh. Nicolau Aguado Besaos. de 50 anys,
i Ii causa ferides tan greus que
va morir a Vade.
En un magatzem que Gustau
Piquer Vidal posseeix al carrer
del Carme, 40. hi entraren Iltires fracturan) la porta i s'era' portaren 2000
.
pessetes en me-
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LicfacronVICHY Francia
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e ama

enfermedades de

DIVERSOS

INTESTINO
Caja 3,50 ptas.

Basta probarlo: Solicite muestras gratuitas.
Distribuidor para España: LABORATORIOS
INTERNACIONALES DE APLICACIONES TERAPÉUTICAS. 280 1 Conselo de Ciento. Barcelona.

Usant la

PASTA NIX

gl

sobraba

VIES RESPIRATORI

ES

La seva antisepsta opiata combat ~alome« da
Refredats, Sol de Co!!, (tripa, Bronquitis, Sto. Sto.

Tingueu sempre a la ma una CAIXA de

PASTILLES VA LOA

de Rocallaura

I Celeste GrIjo.Waid"
Moilyw000. — rriornt de la roimIclabit

uord (obre tot, REFUSEU SENSE COMPTEISPLACIONS,
WitPojtillei qu oftretscin a la menuda
t al preu duna quanta eenttnas.
Los tala no ton mes que imitaMona.
NO 1 0 1111E 0 ESTAR CERTS DE TEtilit
Les Veritables ?astilles VALDA
.1 no 5. oompreu ce 0A1.8.118
anab el nom VALP1
• Is tapa a mal

cauro forma.

emmermetesn

ROYAL

EXTRAORDINARI

CRAZY BOYS ORCHESTRA
De 10 • 12 nit:

SEXTET TOLDRA
ADVOCAT
DOMENEC LLLLL ROLA (Domenec de
Bellmunt) ha trasitadal el seu bufet d ' aa•

ocai ¿gratin pil 1/11cO • adinInIStral i y o - inel •
cantil, a la RONDA DE BART PERE, 44,

PRINCIPAL, PRIMERA. Toleran 18909
n De I 1 ; de la larda(

VERITABLES

1

Olematris ttnerstm Formes, 5 a,
garree E41
82, I 8Materin, 188

MUSIC-HALLS
Anos«) — Varletats
Mercedes FIN.
— Varietats I EmIlla Do
mingo.
Bombay. — Varletats I Lollta GranadOs
Excelsier. — Verienite t Inesita Pena
Enea Contri.. — Varlelals I John gu,

amb obsequia a les senyores
Programa espacial per

PROCIIREII-VOS-LES SENSE Demora.

eadloalment eme

dla. the dan

Tes 1 ~da de teatres
Hotel Rita. — Aval 1 cada dla, Iba dan
san

Granja Roya!.

TE

e tart teS smasaciens satiscpticull:

MI guata obran

DEMANI-HO EN PERFUMERIES, DROGUE.
RIES, Ec. AL PREU DE 2'50 PESSETES TUS

4.11 OEU MIS RICA DEI. MOR

cada

Laboratorios
Internacionales de
Aplicaciones Terapéuticas
280, Consejo de Ciento,
Barcelona.

Aval tarda

PASTILLES
VALDA
dareotantern par Inhaisol0

Eliminará el sobó, lo brotxa, els
potets i tots els altres objectes
tan exposats a cultivar microbis.

d'ALIMMIIIINURIA, LIT. "' URICA (MAL, DE PEON ) . r.R0NQuilla, PAREFIQUIMATOSES, NEFRITIS CRONICA. as tuarlre,.

Labre. — Avut I

sant.

GRANJA

PRESERVEU-VOS,
CUIDEU- VOS

No li quedare, la cara irritada,
no hi sentirá cremor o irritació
després d'afaitar-se.

satlu

Casa

Denotas tus.

S'afaitarà ràpidament, agradablement, perfectament.

Ammiffinumum
Algua de Rocallaura

b- ,Eirliadd alm,. de la Africana" I -La bella

Tarda. 330 "Els pasto •
Pollorama.1 n11, a les 10: "Els
reis", e les
/tomes forts".
Principal Me.
ac — l • Las de los ojos
blanco"
"L a marquesa'
Romea. — Tarda, 3 : 39:
na": a les 6 i ni/ a les 1015: "Oro
y marfil".
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a

Programes d'avui

DI

üdti's Ididienicament
faitro de pressa
faiti's be

Aigua

de aeuer de It.,aa

1 generes per una quantilat considerable.
— Al correr de la Creu Cuberta, un auto particular atropella el nen de deu anys Enric Valls
Abadía i Ii ocasiona ferides contuses a la cama esquerra i fractura de la tibia i peroné de la
VUI: Tarda, a /es 4. Nlt. a lea 1
cama dreta. Fou assistit a l'HosEL KNOUCK-OUT (Cómica)
Tarda, a les 4: Darrera p rolercló de la
pital Clinic.
graciosa comedia FACIL DE AMAR
REVISTA PARAMOUNT
— Francesa Vidal López. de
Nil. a les 10: L'Agruparió de PerlodIstes
LO QUE BETTY OTO ;d1billioS)
Cinemelo g rarles presenta Pextraorólnarl
17 anys, va caure d'una fine.sfilm RAPTO, per Dita Parlo. Es despegan
a taquilla i centre de Localitats
tra del seu domicili, Fertandina,
*.-1
17, tercer, i acá a parar a un
~no
aaua.ijaUr
pati interior. Es causa diveraes
o bellfeslma proritterló empanyola, A
lesions de pronòstic reservat.
glda per Abbactie d'Arrast
— A l'Hospital de Sant Pau ingressà Santiago Espluga Llop, de
JO anys, que presentava aixafament del peu esquerre, de pronestic reserva!, que li ocasiona
El programa meta atractlu de Barcelona
un comió en atropellar-lo.
Tarda, 430. - NIl, 945:
— Marc Orusferiante, que te
Revistes Path6 1 Femlna. Elles& Lendl en
la famosa comedia
muntat el seu establiment en una
La mujer de mi marido
1 eleton ‘11386
conductora que li serveix tanibe
Placa Urqulnhaat 6
MEMOS. Ley Franels, Dolors del Filn,
d'estafare, a la placa de Gala PlaTarda: 7 70. ß'21) 1 130. - Nil: 10
tolt Powell Al Jolson 1 Elleard Corlee
cídia, ha denunciat a la Miela
en el film m es espectacular de Pany
SALAMANCA IdordmrnlyI)
FANTASIA JAPONESA (allpilxosl
que durad una absencia 11 ton
WON DER BAR
LOS
ESPOSOS
CUIVFORD,
skecht
ntusical
sostreta una cartera amb 550
pessetes i 28 mes en inetallic.
HOMBRES DE MAÑANA
Sospita que l'autor del fel siDirector: Frank Borugo
CINEM '?.‘t
gui un dependent seo, el qual ha
LA PALOMA (dibulx0s)
NOTA: Demä. dilluns, a les 730: se,sh1
desaparegut.
selecta. Queda oberta la venda de localitals
LA BATALLA, per Annabella
Comedia d'Albert Fiera
— Isabel Robles Benate, de 48
Falta d'aires purs, excés de treball, alimentad() escassa o defi.
per Manda Sehneider; música de
anys. va cauce al Mercat del
Strauss I Schubert
cient, són la causa principal de l'empobriment de la sang, que
Don, i es causa la fractura de la
predisposa el nostre frägil organisme a totes les afeccions microWONDER BAR
Cama esquerra, de pronbslie
amt: Kay Francis. DolOrs del Rió,
bienes. Aquest perniciós afluixament de la vitalitat, aixi que es
gren.
Cl Jolsun, Ricard Cortez i DIch Powell
nota, exigeix una intelligent sol-licitud i una atenció constant:
Despres d'auxiliada al DispenTelefon 131E22
muna. 115
cal donar aires sans als putmons i tornar a la sang la seva
sari del districte, pasaä a niusAVCI, de 1 a 3. I nit. a les 10
riquesa natural. Aquest darrer objecte no l'aconseguireu recorpita' Clinic.
CINAES
El gran Ost ,le S,iCale llelm
rent a medicaments, sine sotmetent-vos al règim diari del
— Al boliquf de l'estació de
TEATRE TIVOLI
PHOSCAO, que As un "superaliment" selecte 1 un reconstituent
4 tarda I 10 Mi: -Desfile de primavera",
França tau assistida Elionor Péentrgie. El PHOSCAO convé per a tots els temperaments, i el seu
EOHHEHOH
Franciska Cual. Cfirnica l Dibuixos
rez Garcia, de 42 anys, que preregim és aconsellat tant als sana com als rnalalts, als convaTIESURA
la eterna, r.orm,clia
sentava lesions al cap i cominolescents. als ancians i als dispeptics
larda I 9'15 nit: "ßtujerclta de gran
800.000 AL MES
senur", -En peno que trae cola", Magda
ció cerebral de prondstic reserper Hiscot
Schneider
vat, ocasionades quan viatjava Preus: Dies reinen:: tarda 1 till aptes.
CAPITOL
en un tren, en efectuar aquest mes festius: tolda, 3 ptes; nil 3 pies. 1 tarda I 945 /Hl: "Campeón Narices".
Mauro: Durante; -sorrell e hijo", st B.
una brusca frenada que feu catiManee
re una maleta al cap de l'estilenGdTaLuNYA
tarda
I 10 ni': "Una semana de : felicilada dona i Ii produf les lesions
dad", en espanyol, Raquel Rodrigo. Doindicad es.
cumental i Camita
ACTUALITATS
— Joan Covaleda Montero ha CINEMA RAMBLAS
C.ontinna
de
3 /aula e tina malinada:
Rambla del Centre, 98 - Telefon 18972 Nollciaris, renos/
denunciat a la policia que
alges Fas 1 "Las rolas
EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
w/ (loo QuIjole"
l'Hostal del Sol entraren iladres AV( NATURAL, COMICA I DIBUIXOS
dURSISAI.
i robaren I ',O pessetes i una !li- El Jardín del Monasterio
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS
tarda I 930 nil : -Rumbo al Canadá"
brota de la Caixa d'Estalvis ata
Unlearnent tarda); -Chucho el Rolo", en
drama muslcal per John Stuatt
A FARMACIES 1 DROGUERIES
eseanyah
"Cocktail
de
besos"
imposicions per valor de 7.500
PATNE
Fal.ACE
Dipäsit:
pessetes.
FORTUNY. S. A.. Hospital. 32 - BARCELONA
Continua 4 tarda: "El rey de los Hole — Al domicili
Ferran
la p1 . 01 , 0". "Ilusiones de
Jean Harlem les, -/ aren
F
,
1..Gtioßti
.n
Superprodue(M 71
gran
danta"
1
Dibulsos
213
carrer de
menez López, sillita(
Tone
EXCELSIOR
Pelayo, cinquè, penetraren
361616 continua
tarda
I
0'30
n11:
atrimonlo
a
prueIladres robaren tres-cen)es pcsba" g unirament larda), "Paren la pren
‘a.- "Ilu s iones de gran dama" 1 D'hm,s
setes en metallic.
— A l'establiment de panyeria
SPLENDID CINEMA
situat al número 40 del carro' CINEMA WALKYRIA
Caneen da Cent. 217 • Telefon $0E16
del Carme penetraren lladres
Colossal Programa
robaren peces de roba valorades
NOTICIARI "FOX", expIP/at ea espanyol
en 2,000 pessetes.
EL DICTADOR
AM SON LOS MARIDOS
FIMtal Vinsoes I
P11 M'a rime
en espanyol. per Illeael Corten
— Al Dispensari del carrer (le)
Wal nee
Roser fon assistida Maria MesRADIOACTIVO
El abuelo de la criatura
VUELAN MIS CANCIONES
tres i Mestres, de 70 anys, la en espanyol, per sial/ Lame! Oliver Hure
deliciosa opereta. per Martha Eggerlb
i Hans J aren
qualsofrí un desmai al Mercat de
El primer tratamiento científico y eficaz de la
DIBUIXOS SONORA
Pescada en la calle
Sant Antoni. Després d'assistida
en espanyol, per George Raft
passà al seu domicili, Sant Gil,
La locura de Shangai
Cómica 1 °Mula.»
en
8, primer.
VrPeVC°1)
upPeere„ g re2 ' 7"; jaör y r ÍsC
— A rencrenament del PasActúa sobre erexceso de grasa y nunca
seig de Gracia i el carrer de
sobre los tejidos—No produce la Menor
Corts Catalanes, toparen violenarruga al recobrar el peso normal,
tament a les quatre d'ahir a la
Por sus sales puros de
Y la estética elegante.
matinada, els taxis d'aquesta matrícula 30.372 i 54.769. Sofriren
DISMINUCIÓN
diversos desperfectes i resulta
1 E A '11' R E S
ferit el passatger Antoni Marsia
Barcelona. — Tarde, 3'3 0 : "Caramba ron
la marquesa; a les 6 i nit, a les .
A 10 KILOS
Lafuente, amb una lesió de proFu - Cha - Ling".
//asile reservat. de la qual fou
Cómic, — Tarda: "El duende" "Los
"Los
maridos
:A11:
maridos
de
Licita".
assistit al Dispensara de la RonEN 10 SEMANAS
ue Lidia".
No y etats, — Tarda. 370: "Usted llene
da de Sant Pere.
s empre
mun
ojos de nmjer fatal"; a le « 545 1 ni I.
sin peligro y
a les 1015: "Santa Marina".
todas las
Nou. — Tarda: -Colón y la nilla". "La
\
RADIOACTIVO
sin régimen alguno
Dolorosa" 1 "La bella burlada". Mg.
n

$I

la

1 Vestits i abrics
a terminis
amar entrada ni fiador
Balmea 60, entreno), primera
Telefon 15453

Majestic Hotel
1 RESTAURANT
•
a 1050 otea. i e la carta
Plata . eglonals. ExcetIcnt coma
Servid perfecto - Salons per a
Sanque.a, Bodes j Fastos
Orquestra

Preus rioderats

Serveis del mes de gener de 1935
UNJA DE LA CANTABRICA A CUBA I NIEXIC
El vapor HABANA sorUrJ, si no hl Ira variacló, de Bilbao 1 Santander
el 22 de gener, de Gijón el 23 I de La Coruña el 27, cap a l'Havana 1
Veracruz.

LISIA DE LA MEDITERRANIA A ROYA YORK,
CUBA 1 MEXIO
El vapor MARQUES DE COMILLAS contri, si no hl ha varlacló,
rarcelona 1 Tarragona (rva.) el 17 de ',raer de Valencia el 18, de Maleas (iva.) el 19, de Cedla el 21 I de Vlgo ((va.) el 23, cap a No,
York, Havana I Veracruz.

LISIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO, VENEZUELA, COLOMBIA I PANAMA
El vapor MAULLASES sortira, al no hl ha variad& de Barcelona
el 20 de gener, ile Valer-lela el 21, de Malas% ((va.) el 22, de Ckdia el 21
1 de Las Palmas el PI, cap a San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo,
La Guaira 1 Cristóbal, escalant a la tornada a Puerto Colombia (frs.).
Curazao (fu.) I Puerto Cabello (Dfa.).
Servel tipos Gran Hotel T. S. F. Cinema, Radloteleronla, Orqueste', etc.
I.es comed ¡las I trame que gaucleix el pasan Ce es mantenen a l'altura
tradicional de lo Companyla.
Tambo IC estable' ta aquesta Companyla una nana de serv e ls conaChut% per sis principias ports del món, servels per lintel regulars.
Par a Informes, al sed oonalgnatarl, A. RIPOL - Tia Laletana, $

