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QUE P48A A XINA?

—Ja sabeu que jo no intervine en
aquest moment en la uiiestió política,
car tinc dinositada la mera aliso:uta
confiana en el mes cap .enyor Lerraitx.

Seasrana
-C72"="1"Trer="4"""M
ale

El senyor Lerroux que va romanEL CAP DEL GOVERN REP LES dre durant la tarda al seu domicili,
VISITES DELS SRS. MARTINEZ segons sembla celebrant conferencies
DE VELASCO I VAQUERO
telefbniques amb els capa dels grups
El preshlein del Consell ha romas tut governamentals i altres personalitats
el mati a: ten domicili, on ha rebut el politiques, es va negar en absolut a
senyor Martilles de Velasco, amb el rebre els periodistes.
qual ha conferenciar extensament.
(Seguir a lo pdg. 3, rol. 6)
El cap agrari, en abandonar el doncili del sensor Lerroux s'ha limitat a
manifestar que havia estat una entrevista molt cordial i que esperava que
aquesta nit quedara tot resolt.
A la una de la tarda ha estat a casa
del senyor Lerroux el ministre de la Governaclo. Al cap de mitja hora ha sortit el senyor Vaquero; ha dit als periodistes que havia sortir a donar un tomb,
i en pastar per aqui prop—ha afegit—
he vingut a visitar el meu cap.
Cont que algun periodista ha fet
un gest d'estranyesa el senyor Vaquero ha afegit:
—Ara, eeriosament, as merina

Es parla d'una ofensiva Sense noticies a
la Generalitat
japonesa
-

Pequín. 19. — Als cercles ofi- cionaris del Ministeri de la Guercials es guarda absolut aliene) ra, han declarat que el general
sobre la tensió existent entre Sung Txe Yuan, en veure que el
Xina i el Japó, però s'assegura Japó es prenia les coses seriosade font ben informada que s'han ment. optaria per evacuar el terpres decisions relatives a la re- ritori en litigi. —
sistencia en cas d'uita agressió
contra el territori xines. — Fa-

Mattresa, va ¿asir
aoredtt per tres desconeguts el que fitts
al d'octubre los alcalde popular de lo
ciatat, senyor Francesc Marco, Els
ogressors se servireu, per a latemptat, dana barra de ferro. L'er-alcalde resulta
ferie al cap, de consideració.
Et simpar Master havia 'astil de la
presa de Barcelona, aro fa une5 tres setmanes. Es un home honest, bandadds,
modest, intelligent; tata de le, persones
que fan honor a la democracia rata/a1:1$10 I republicana de Catalina°. Tos
Alanresa — d'efes i esgaerres receneir cii cll un deis millars alcaldes 'que
mal hagi tilgt. Rccordo que qua'', amb
molía de Votterrament del q"e fou Conselle. de Gozernació kan Seltes y Carnee, anarem a Alentreso amb
Verges, agnesi en, deis, després
d'huyes coneaut i tracto per unes hotel
l'alcalde Afarcet i i,setts allaboradora, que eren aquesta golf, tant del
Pals. Inewitrol i treballudora. cebarais
d'un patriotisme eficaç, antiliterari, i
sale faramalles, els que u tot arrea
reprssentaren el suport mis Iblid de
la Catalunya republicaua.
I bé; Francesc Marca, personatge tiPie d'aqu e sta promociu catalanissima,
ha caiout fcril, emir, d'un bassal de
sana, en hora foscant, quan anava a
entrar al seu domicili, una modesta loliga de llauner. No cal éstes gaire n talicioso3 per imaginar que aquesta agressia obeeir a mdbils polítics. Frunces
Alarcet, home de co,'. no ti, no pot tenis, enemics personal:. No és al duma particular a qui re ceta anava
dirigit; a través dril les motas criminals
vofieu atcmyer la figura de l'alcalde popular, catalcmista i republica, de Maneras.
¡D'os sud aquest odi, fred, implacable, contra el catalanisme i eLt seus
¡tomes? jOn ir de qui vis, qui alimanita &sueno anti-Catalunya que tenias emboscada a casa mateix! No hi
ha misteri: ¡vis els contisets. Sin els
matrices d'ahir, davui i de sempre. Catalana elc porta enganrals al flan con
un simba/ miserable de la imbeciUitat i
de /a tristem humanes. Són menyspreables es ella i ho sin molt mas guau bateara bastir la seva buidos ene els
draps dubtosos d'alguna idea que
Preteadre servir. Sempre trabares
orne; sota . les etiquetes aparentment mis
diverres, han servil alar, arad i remiran
densa l'ofensiva covarda de rann-Colabanyo. Pobres idees, pobres doctrin es, les
que /han de valer d' un material hura()

resabiad
Delatas -los alle on sin, caigas pel
esesyspres de tos an poble. Normé: ceta
cosa loes de tenle Ornen,: que mai caP
catalernista, ea les hores més rafebrodes de les lluites efe partit, ¡vetesesi servir-se, encara que sigui cirettnestaxcialme nt, de la fosca que pugui representar aquest "clan" desracat. Es,
a questa, ano qiiesti6 d'honor. Catalunya,
amb un gest de desdenr, ha de poder
comunicar-los.
oferir, en tols els instas*, als seut ene.
Figura entre aquestes visites, la de
mics, la Mista colla: "ilqul els tenis,
l'Ajuntament de Puigcerdà. En efec- Estàtua de la densa Cenes trobada —
els poded dir —; aquí tenis les voste: ahir al migdia els regidors de en les excavado« de la necrópolis
tres trapes!"
l'Ajuntament d'aquesta vila, van
1. M. P.
d'Ostia
estar a la Presidencia per tal de demanar al governador general que obri
la frontera pel pas Bourg-Madame-

Ahir al migdia, el governador general senyor Porte/a, no va rebre els
periodistes. 'Fampoc els informadora
no van poder saludar el seu secretari
senyor de Vese, per trobar-se ocupat
en aquells moments.
Un funcionari de la casa va dir als
rep6ters, q u e el senyor Porreta hacia rebut gran nombre de visites i
que no tenia cap noticia d'interès per

bra.
Xang-Hai, 19. Segons les Eis defensors de l'ex•preinformacions publicades per 'la sident i els ex-consellers
premsa, el Govern de Xanquin no
està assabentat oficialment d'una
de la entrante
accid japonesa.
S'assegura que alguns avions Madrid, ro. — Aquest mati han esjaponesos han arribat a la regló tat a la presó, per tal de visitar els exde Lonor, cm les tropes nipones Consellers de la Generalitat, diverses
persones, entre elles els senyors Gordon
continuen avancant. — Fabra.
Ordax, Botella Asensi, Casares Quiro- Puigcerclä.
Contra un cop comunista
Els representants de Puigcerdà exga, Lluis de Tapia, Eduard Ortega i
Toquio, 19. — L'Agència Ren- Gasset, Estala, Barriobero i altres per- posaren al senyor Portela que les
mesures excepcionals que pesen sogo informa que les autoritats mi- sonalitats.
litars de Ruann Ting han anun- Els advocats defensors dels ex-con- bre l'entrada per aquell lloc, reporten
ciat la decisió d'anar a la captu- sellers de la Generalitat presentaran un gratas perjudicis, i mis si es té preper
ra de les tropes del general xl- escrit de recusació de quatre vocals del sent, que l'entrada per Andorra, poper exemple, no es interdita.
nes Sung Txe Yuan, cap provi- Tribunal de Garanties, un d'ells, el se- saren governador
que
es
poden
El triomf mis positiu
El
general escolta amb
nyor Pradera, per haver signar el masional de Taahar.
apuntar els catalanas en els darrers
Les autoritats japoneses sub- nifest del Bloc monàrquic, aHegant que interés el que se li deia, i promete als cent anys d'exist è ncia és el d'haver
regidor: de Puigcerdà, parlar amb el
ratllen que les seves tropes em en aquest document es fan determina- general
Batet d'all ò que acabaven crear una ciutat importantissima,
mantindran rigorament a l'inte- des apreciacions sobre el moviment d'oc- d'exposar-li.
amb una empenta i una vida inexal
seu
demostra,
cosa
qual
la
tubre,
Farior de la gran murala. —
pugnables. Barcelona ha crescut i sha
deguda
imla
no
tenen
que
entendre,
bra.
fet d'una manera desproporcionada,
per
a
jutjar
els
parcialitat
i
equanimitat
ncia
Renè
Toquio, 19. — L'Ag
absorbint i assimilant elements de
go comunica que els alts fun- fets.
Per la tau lta 4.
mena, i ha crescut malgrat l'ins-
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UN ATAC AL FLANC

Un atemptat La suspensió del traspàs
Aquest número ha passat .46cutr-fahir, a
d'Obres públiques
6
divendres
eliminant ja
contingut estatutari
per la censura
ren ens informärem
decret pel els serveis
importants:

Un dlarl holandbs ha ' publioat unes declaracions del senyor
Cambó fetos a un corresponsal de Barcelona, referente a l'actualitat politice espanyola I a la situació en què es troba Catalunya.
Com que el text ha estat reproduit per "La Veu de Catalunya"
el crelem suficientment autoritzat porque les deciaraolons puguin
•4144444.thtedfdhe»4444444".""44444444+.."."+"4+W
isser considerados com a autentiques.
Primerament hem de consignar la coincidencia amb el
Madrid, lo. — El ministre de la Go- que la meya entrevista amb el senyor
nostre punt de vista exposat ahir sobre la InoportunItat de con- vernació, en rebre a primera hora de la Lerroux no ha tingut cap impotäncia.
Preguntat si havien parlat sobre la
vocar unes alecciona muniolpais a Catalunya. El senyor Cambó tarda els periodistes els ha manifestar
invoca, tal com ho fälem nosaltres, l'exist è ncia d'una hiel municipal que mancara de noticies d'interés a Co- reorganitzaciA ministerial, ha dit el
ministre que la conversa havia versat
vigent que fixa amb exactitud el termini per a renovar els Ajun- municar a la Prensa.
taments, I recalca, com ho recalcàvem nosaltres abans de conkixer El periodista ha preguntar al ministre 5 obre els projectes que ell pensara
el seu text, que ta t just fa un any que foren designats els sobre l'Estatut de Premsa, i el senyor presentar a la Cambra, entre ella el
Ajuntaments de Catalunya, I que per tant, segons la hiel, d'aqui a Vaquero ha contestat que el tenia ja de reorganització de la (orca pública.
—1 quina impressió ens donen? —
un any s'haurla de renovar la meltat dels Ajuntaments, però no ultimat, pesó que eslava esperant gue
ha preguntar un periodista.
abans d'aquest termini legal.
la Comissió jacidica assessora Ii envii
La part més interessant de les declaracions del senyor Camb6 el projecte que a la vegada t redactat.
—Anit va dir el senyor Lerroux
es la que fa referencia a la futura configuraci6 política de Cata- e: qual projecte espera rebre'l dema, i que aquesta n:t quedarla resolt tot i
lunya. El senyor Gambó ha dit que el dia que a Catalunya seran si aixi fos podrha facilitar-lo a la Prsm- q ue fins dilluns no es coneixeria. Així
celebrados alecciona amb Illbertat es posara de manifest que sa dilluns
és que a això hem d'atenir-nos.
no hl ha sine dues grane tercas politlques: la Llichi I l'Esquerra.
Els periodistes han intentar éstes
Se li ha preguntar al ministre sobre
El senyor Camba no ha fet cap al4us16 al proporclonallsme de- eis assumpte ' politics de palpitant ac- rebuts pel cap del Govern Cense aconfensat per ell I el seu partit I adoptat en el projecte de liel tualitat, 1 el senyor Vaquero ha dit:
seguir-ho.

electoral que el Govern de la Generalitat s'hauria fet seu. El
senyor Gambó no abandona la concepol6 deis dos partits única
a Catalunya, que tan cara ha estat sempre a la Lllga 1 que tanta
disbarats ha fet cometre a la gent. SI persisteix a voler recluir
tot el camp de la politice catalana a dues soles organItzaclons,
es compren que no 11 Interesal el proporcionalisme; hem de dir,
perd, que aquest desdeny no concorde gaIre amb les campanyes
que en el mitin° I en la premsa, sil I els seus tamice han sostingut a favor de l'únIc sistema que a Cataiunya pot treure
l'aspror de les Iluites politiquee I donar una representacI6 adequeda a les tendencles que hl oonvluen.
La qüestió te encara un nitre aspecte ben Interessant a la
práctica. Si la politice catalana ha de destriar-se en dues grana
formacions, per foro,' ha de perdurar el sistema de les coallcions electorals que tantea abominacions 11 ha inspirat. Unificar
lea diverses tendincies de cada camp, sap que 6s Imposalble;
perquè mentre subsistirá el sistema majorltarl les coallcions poden
corregir les injusticlea que se'n deriven. ¿Es que prefereix les
coalicions electoral» ale Caverna de coalioló? Nosaltres preferim
que els grupa politice, per afine que siguin, vagin a les urnas
amb la seva representació genuina, I que després que la voluntat
popular hagi manlfestat el grau de confiança que cadascun II
merelx, es formin governs amb particIpaclons proporcionals a
les votacions obtingudes. Per les seves declaraolons, no és pas
això el que Interesas al senyor Camb6, sine tot el contrari.
Nosaltres opinem a l'Inrevés, 1 per això contlnuem defensant el
proporcionalisme amb la mateixa ~celó de compre.

COMENTAR!

Agrairn sf5 nostres
Just semi&

i.ose'ao
emita Ilur

JOSEP MARIA DE SAOARRA
ment fortissim d'aquesta virtut de
transformació i d'absorció que tenen
el ce l i l'aire i la humitat de Barcelona per a reduir i per a apropiar-se
tots els elements estranys. Perä is
clar que aquest argument falla quan
les immigracions són denses i copioses i van guiades per una famolenca
bandera de possessió. Barcelona, que
és una de les ciutats mis hospitalaries j menys primmirades del món,
corre el risc de pagar cara la seca
hospitalitat, i avui dia som molts els
barcelonins que si ens fessin explicar
que és aquesta gran massa vital que
es diu Barcelona potser ens posarien
en un compromis.

Per la "Gaceta" del
dard'un
qual se suspira el (raspas deis serveis
d'Obres públiques a la Generalitat de
Catalunya. No is la nostra intenciti
protestar diquesta disposició: les protestes, en els temps paternalistics que
correm, ultra que perfectament inútils, risquen de restar inèdites. No
anirern, dones. per aquest carni perillós; ens limitarem a fer una capositió, no de criteri. sine, de lees, tot

del
mis

tina ara,

ordre públic, serven de treball i ensenyament, obres públiques. Fra debades cercar una justificació d'aquests
actes que. pel que es ver], no tendeixen únicament a assegurar al poder
central els ressorts per a garantir ron.
dre públic, sinó que són simptomes
clarfssims que, novament, s'aprofita
la pacificació de Catalunya per a establir-hi un govern i uns mètodes conassenyalant l'articulació d'aquesta trans
i al seu esperit. 1
nora disposició amb les que. segons
el seu muela text, Ii serveixen de
recedents •
També crida l'atenció, en el decret
El decret del direndres pren cont que alludint, la justificació que
es vol
a punt de partida l'article tercer de treure d'uns fets inexactes. El decret
la Hei de rigim provisional de Catad'abans-d'ahir diu que l'efectivitat del
tan) a Recordarem que el text d'atraspas dels serveis d'Obres públiques
quest artirle encarrega a una comis- quedava supedituda a l'aprovació per
sha nornenada pel Govern l'estudi en la Comissió Mixta de la plantilla de
el termini maxim de tres mesos dels
personal i de l'inventari de bens i
serveis traspassats i valorats i la Pro- drets relatius als serveis esmentats.
posició dele que durant el rigint pro- Cal posar en clar, respecte a airtb, a
visional ara inaugurat han de subsis- part que aquella supeditació no existir, dele que han de rectificar-se i deis teix, que l'inventari alludit era acabat
que han de revertir a l'Estat, asse- abans del primer d'octubre, i que si
nyalant en cada cas lec normes a que na va arribar a la Comissió Mixta fou
ha de subjectar-se l'execució dels pesque, intencionadament o per neacords adoptats. Això vol dir, si no gligencia burocrätica, va éstes reens fallen les nostres facultats in- tingut per la Direcció General d'Oterpretatives, que després de la pro- bres públiques: i quant a la plantilla
mulgació de la llei cementada tota no va poder formular-se per no hamodificació en el funcionament dels ver-se reunit. Pesó tant se val; no
serveis traspassats i valorats — la Hei assenyalem aquests errors i aquest inno parla dels no valorats perque els compliment de la hei del dia 2 d'aqui la votaven estaven segurs que quest mes perquè riesperem cap recno se'n valorarla ni traspassaria cap tificació. No som illusos.
mis — ha d'ésser proposada per la
Comissió de referencia.
¿S'ha com- 04.44.444.6444444~44pe
plert el requisit? No, perquè aquesta
ponencia ni tan sols ha estat nomenada, amb tot i que ha transcorregut ELS NOSTRES LECTORS
una part no menyspreable del termini que se li assenyala per a dictami- HAN DE TENIR PRESENT
nar. El Govern, que no demostra teni: presas per a fer aquests nomena- QUE Hl HA ESTABLERTA
ments, potser perque els seus canLit .CENSURA
didats són gent que necessitaran poca
estona per a espantar l'Estatut, vol,
144.11494~~11444444~
pel que es ven, facilitar la seva tasca

Deapri*

la aeercla de Roma

La nova orientació de la política
europea
Hi ha esdeveniments qu e ha n ór
V. aloritzar-se mis que per les prime.
res impressions que se'n reben, pels
efectes que produeixen.
Així s'escau amb els acords francoitalians, que s'han aconseguit despres d'una llarga activitat diplomática
del Qual d'Orsay, i solemnement fixats amb el viatge de Laval a Roma.
Virginio Gayda, director del "Giornale d'Italia", que en pG l itica internacional reflecteix fidelment el peosament de Mussolini, publica un arsiete que és significatiu, mes pel que
es llegeix entre ratlles que per larticle en ell mateix. Gayda fa remarcar
l'actitud hostil de la premsa alemanya,
com se sap tota inspirada pel Govern
berlinés, contra els acords de Roma,
i s'atura especialment en les previsions feto pel "Berliner Taggeblatt"
sobre la seva eszassa solidesa, tenint
en compre la diverairst existent entre
l'esperit democràtic francés i el feixisme italiä.
Gayda té rae, en preguntar-se com
a Berlin es pot concebre un reacostament amb Franca, donat el contrast
no talen)" estrident entre els règims
existents a la República i al Reich,
i quan posa en evidencia la mala fe
hitleriana en les seves gestione a Pa-

ris encaminades a una entesa francoalemanya.
Però els redactora d'aquell diarl
que Teodor Wolff havia transformat
en un dels més grans de la democracia europea, no estan gaire forts
en lógica, segons sembla, puix que,
com tots els periodistes dels paisos
dictatorials, no tenen la possibilitat
de reflexionar, pesque catan obligata
a escriure alfiò que seis imposa.
Del conjunt de l'article publicat pel
director del "Giornale d'Italia" nosaltres hem pogut arribar a la convicció que en els darrers n'esos de
l'any 1934 s'ha desenrotHat una gran
activitat diplomitica entre Parla 1
Roma per un costal, i Berlín i Parla
per un altre, amb objectius substancialment oposats.
Alemanya, esperant especular sobre
el desig de pau de Franca, ha fet
arribar a París, directarnent o indirecta, cliierents proposicions per a
l'estipulació d'un pacte, d'aliança o
d'entesa — es tracta de sinónima —
que si be garantiria Franca de qualsevol possible atac alemany, hauria
hagut de deixar en llibertat d'accid
el Reich cap a l'Est.

tota
tint suicida i anàrquic dels de dins,
(Gire« fan, s. a. )
i malgrat l'hostilitat i les vexacions
dels de fora. Barcelona constitueix
una eruptiva desproporció dins de les
terres catalanes, perque de fet Catalunya es Barcelona. De fet totes .les
ciutats i les viles de Catalunya segueixen el ritme i el pols de Barcelona i no aspiren a altra cosa que a
(Segueix a lo td a, 3, Col, 4)
formar part d'aquest ritme i d'aquest
les
coCent
anys
enrera,
quan
pols.
444+64+11444**4144444414414441.
municacions eren mis dificil; que ara,
a Catalunya hi havia nuclis distints,
amb tradició i amb personalitat pr6- LLEGIU:
pies. Avui dia tot alta anat agrisant,
LES LLETRES l LEE ARTE
tot s'ha anat descolorint per aquesta
a la päg. 4.
ambició de barcelonisme, per aquest
desig de respirar cont es respira a
L' E X POSICIO D'APELA-ES
Barcelona i per aquesta ambició emiMEINES, per Joan liaos,
gratòria de formar part integral del
a la pág. 4.
pulm6 de Barcelona, per viure dins
d'aquesta ciutat a la qual tots els
DE
MADRID,
INFORMACIO
catalans es pensen que hi tenen dret.
a la päg. 5.
En la crescuda fantästica de la
LEA COMARQUE@ CATALANES
nostra ciutat no sols hi ha contri.
buit tota remigració de Catalunya.
a la pág. A.
sinó una part molt considerable dele.
INFORIAACIO
D'UTRANCER,
menta no catalans i fins d'element s
a In pag.
no espanyols. La immigració forastera, la desbarcelonització i fine le
EL CINEMA I EL TEATRE,
descatalanitzacit't de la nostra ven a
a la pita 9
ciutat és un tema del qual s'les parlat
molt i ha fet enraonar els politics
e la paz 9
ELE REPORTE,
LA FAL —Aqu est él link semi edvador: tot va ara que ttngsei Prou
ele periodistes. Contra ele perilla que
folla per u «tirar la cortIN
rarosaix6 pozal rep ttttt tar, hi ha

ej

19;.
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31'
ealUlikelee.;•4‘ 1ie *emes.

tut iwribito

Gayin afirma tendel d'un * miden
absoluta -4'01 'ene te coneixemetet
de molts tecteti'del Palau Chite' Mil
saber-he molt que Hitler be
ofert a Prenda —primer a Barthou i
despeé, a Lava' —utia alienes contra
ele Soviets.
Es íCit de cohtprendre trae el Carleen« del Reich no haurk deixat de
fer andad 4L.Govern trances encepo.
eicione e ui ia podrían dial:C.44
.4*
_
verablee a Italia.
• ••
Els duren esdeveniment ruin ele.
Mostrat quina es rectitud que ha
adoptar França desolas lee maniobres
hitleriaan, ecos tunbe una inka tard,
però afortunadament no del tot, a
Roma hom ha contares le pollea ebsurda seguida en el pateas ie,tOse
•
canviat de rumb.
A les propoette que mal amagavee
una volumen de guerra, per per Pan
del Reich, França ha reepost reafir•
:tnant el sen deeig de pau. A un pacte
bilateral, que no podia amagar les
insidies, s'he preferit signar els protoeols de Roma, ele quals. ultra nu
constituir cap intenció hostil envere
ningú. deixen la porta oberta e lotes
lec altres naciona. i al alateix tenles,
com va declarar Laval dijous a Ginebra, s'intensifica el treball per a
arribar al pacte oriental.
Es evident que Franea desitja
crear un Iligain entre ele acorde de
Roma i ele que estan en gestee:je, per
al Locarno oriental.
Politice pacifista per exeellenent,
eta ha arribat fine al reeteetament
franto-italik, el g oal fl u I n é s e nne de
dos anys entera, Eduard tietren, en
un discurs, arnargament. considereva
impossible.
Si Alemanya loe sincera en la tan
trornpetejada política de aun no liam
ria tingut raó de malhumorar eee pele
feliços resultats de lee negociaciont
entre París i Ruma, i la anos arenes&
no hauria eterit anides angoixosoe
o alarruletee, fine al punt de cerure en
perill la integrista territorial de
Saltee-.
La etritet es je conegude de tetes
les Cancelleries, sense excloure'n
Londres, encara que es finge:xi le
politica de l'estruç. Es mott eenzill:
Alemanya es prepara per a la guerra
i Mentrestant es dedica a tota mena
de maniobres dIplomktiquee en l'esperanea de crear pertorbaciont t di.
vergencies entre Ettats.
Aquest joc descobert ja 1 nu
produeix, tfortunadament, c a p kftete
Es per Mete que, desprée del plebiscd
del Sane, l'actitud política del Reich
hitlerik ha adoptat un carácter erro'
gane. El Führer almete& en le peritet, en el dret d'annaments, i antenaee amb iutosuptimir la part citaquena del Tractat de Verealles, :que
substancialment ha tetan ja violede,
el cap dele nazis de Danzie declara
que a Vereallet no va eetablirsee Cl
plebiscit per a la Cititat Chute, que
ha romás a Alemema, i que per aize
aha d'unic al Reich: l'ambaixador del
Reich a Washington s'atreveix ádhuc
a perlar de reivindleaciant t'entonelo
a l'Alsicia-Lorena...
Tot es comenzar...
A Berlín, peró, han de constatas
que França i la S. de N. hale Wat
interprets fidel de les eliustilee del
Tnetat de Ventiles, lee quele poden
i han d'isser consideradee a Parle i
Ginebr t eom a inviolables, kdhue per
a tet elle que es refereix a la reata,
sense exeloure'n el reannement del
Itteieh.
• •
Lee maniobres diplomktiques alenianyes havien reeixit en alguna ma•
riera a tortear Prefija. A Vareteen,
on encara no eón gaifa experta en el
joc diplometie i on Maquiavel no ed
gaire conegut, no han compres quince
eres les fin g litats de Hitler en olerle
la seca amittat despees d'infinites menifeetacions d'odi. I eixf s'he calad
en el parany.
Una de les coses mis IMPreviales
1 de les mes deplorables q ue han fin.
gut lloc despees de la conitituei6 del
tercer Reich, ha estat l'hIbrida testen
polono-alernanya i l'aliunymment de
Polònia de Franee.
Els andes de Polonia, entre ele
quede nosaltrei creiem trobai-nue,
han sofert rnolt per aquest encega•
ment dele hornee de * oyer e de la ea'
ci6 ressorgida.
Afortunadament, ädlitec a Varsòvia,

Cha acabat per comprendre l'ebsure
ditat del pacifisme alemeny i l d'inceritat deis sentiments haleriane envere Pol hala.
El coronel Aeck, ministre d'Atas
Estrangers polonks, s'ha traelladat a
Ginebra, on no havia anat feia molt
de tenues, I ha tengan converses h a portante ande Laval i Litvinev. Horn i
té la sensaellt que Polónia, especialmine després dele acords de Roen.
lis obert ele elle i es posará en el
bon cerní, eut no és tertament el que
porta a la Wilhemstrasse.
J. TORRES I CAPRARA

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA
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OENERAL14,j1'
D'Inter è s pW ¡le «portador e
de fruiste I verdaMe. -- JUnta
fieguieslors de culitibgebu. ile
emite* 1 . Verdures, pose a CO.
neixemprit deis eeporludore, que.
Inevent eetablert el Ministeri
ifliedestria i Comete:, en aqUeent
clutal, una Delegad() del S'emir'
Oficial d'indlietria, Yigil5tecia
Regulada de lee Exportacidne,
documentado referent a l'exporlacid de fruilee i verduree, hanran de retirar-la de' les ()rientes
d'aqueet Servel. Vla Laleinutt, 28,
cinquè. Iletra C.
Ln preeentecid de gollieltude
l'efectuaran, cenit eta I actualitat.
e la Secretaria de le Junta Re.
guiadora, advertint-se. Ft tub.
jecte d'evilar mulesties el* in•
lores:sale, que 110 &serme ;ahueses
aquellos en lee emule no leigi
meted C1,111{ig11111 elgue tief uit uni
que ititerüseen ele Modele Muni r
-euqfaciltJn.
El CoNegl de Secretaria d'Ad.
minletrac16 Local. — Lii Junta

le Onvern del Colleet Oficla1 del
Serretnrinl d'Adminietremin Lo
•-el, aMI : va ViN1131'el govertuldne
general jil Intererteet, entro eltree
cosen, l'eproverid Urgen' del lie•

gimen interior del Colore': que
es: eerveixt d'elite les dieptleienme
perlinente per tal d'acabar d'una ututt tena efirne i definitiva n'oh
l'intrueisnie en rexeretel de Sr•
crelaries; que sigui atorgado una
subvenrie n1 eol•egl, principalmea. destinada na poder miendre
el pngament nie eubsidle ä lee
familiea de secretarie difinite
IR Inutunlitat, I. rinnInien1, pergin% sigui npruvat el Ileglainied
de Ettneintin nc d'Adminletraciet
gutlletl Oficial de la Generalitat. — Esi el l san número d'altir
publica el entinen', sumará:
Govern Genista du Gatalunett
Dectut dtepoesitut, per hayal
celen treneferides al Govern
entatunye lea funcione d'Ordre
pdblie, que en delegats
nomenale per l'Exceleenliesim
senyor General Cap de la Otearle
Diente) per a les funcloes de tuHeder goverfinlite, (maman mi
l Inc tontees en len eundiciollb
ale a'eententen.

Prerideneia. — Decret autorlt.

non l'Ajuntament da Girona perque pugui declarar except mole
de lee formalitate de •ubliarda
conmine la coniracte per al kandomo-neta de la Centre' Meleras
iettedleila per aquella

cerpuració.
Ordre acceptant din-listen')
que del eärtiee d'Asseester de in
Preeidentia de In. GeitAratitat en
neo u n'eles •unteinileo-ostedietice
ha ere/tienta, el eenyur Mneniel

Ii

e

rin coMpriees entre les Nitres
A I L. 1 el MI 33, a lee matestos hcuraš, els quia estigtrin compresos entre lee littet ht ti la Z.
Celda a une reviene,
tont ele. al prujecte d'ailislantant,
formal per equeela leerle) per
n1 Rtemplaqatnent de l'Eaericiti
per 9 1035, l'Oom .a compresa
en el cas prireer de rarliele 96,
del Reglatneill, els Minyohe que a
continueoi4 In detallen I el
eill dele quals e'ignura, seis elta i requerelx igualment que
Ilure parid, puente o tutora pee
1191 4ua anib la urgencia que el
cae reguarde, compareguin en
din i hura sibil, de 9 a 13 , davea eraqueela carrer do
Ii elrett Coberta. 1114, per tal
desear
i ruleta. cae que
per Itter eden els eurrespenguen,
sola apereetemein de recaure'ls
eh perjudici a que 111 hagi lloc;
Agusiti Parramun i Gil; Alelen)
P e nee f r o Puneet; Enrío Rebasen Martínez; Jadie, Rebaten Vida!, Frameee Itamois Navarro,
Josefa Rebeedensa Marco; Frase.
cebe Remen Pira; lial'el Ribera

ATWATERItri gittRADIO
-- AUTO IILICTRICIOAA S.
esmetsteld"
ateurecten,
ididkdreß mor

Volt u. fu-

ilumena Llufe Hernendez Baene,

ne ttiiltu aeler

'ereiti.

dele* dude da le ttlatina d'i ir,
una 'gente de policia que pasad-

La

lecroilsela del p ilág

tiv e nlapeleratracePlionntieatad, evel aleereerun In.
divIdu que els inapirä sospiles.
Ele agente 11 erldaren 1 ell,
en loe d'obeir, va fuglr. Alesh0euetela agente diepararek.les seatie'ermes. Al carrer de PAlegria
s• ,
el detingueren.
S - anoinena Joan Casa:Mea; 1
te vint-i-un anys. Fou penal en
liberten deserte d'haver pagas
una multe de cele! peseetes.
El cap euperlor de yok.,ib, en
rebre ahir ele periodistes, els
perla d'aquesta detenrie i ele digue que havia erren:ida
pul maleix agent que el die abarte

•

GöllieZ, que hä arribal
%f.
celonit prOcedent de la plantilla
1,1e
efattelme-1•4411444.'
1/entristecida* del etp supe*
aloe. -- El Cap superior ad
atla manifeelä ala periedlitee pie
Si alguns nu estuve)) conformes
amb ele acles que havien de t'ele..

brar-se I pensaven demestrar
Seva disciniformilal, les urdree

donades eón rigorostätimege. Aten.
bit dient que el senyor Pelele
no estros disposat a tolerar la
lilaIt mininut alteracid de l'ordre

públic.

Dillgänolets de reconelstement.
—A la Prefectura de POljeja cún,
U111101'011 111111" a la larda les diligencies de recuneixement del
delingut com a atracador. Joeep
Martorell.

Entre les diversas pereunee
que el reeonegueren hi ha ele
ellInlealb de la casa Morera, de
la Cuinpanyia del Gas, del Pa . eng de Snill Juno, i de le case

Sert.

En eles eueceesiue segaran
les diligenCies en allres atracatnents.
Out» detonolcns. — A la barriada de Ferrer Gunrdia, ha pulicia descubrí dos individets
quals poseden en diferents catees
bieicletes la prucedimcia de les
gneis no saberen explicar. Se e.5ttposa que procedeixen de roba tore
Els dos individus que foren detinguls, anomenats Benet Maldmindo Serrano i Roderic Gareia
Pérez. paseuren a la Preferlurn
de Policia.
A clepoeheleo del jutjat--La poliri a puea a disposició del julja)
gieärdia Auge' Criado Martfnez
el qua l eslava reelmnat pel
licte de eunlrabuti pel ,iilljnt número vflit. tt0 111,Ç R an eith se II
f robaren tal cae domicili unce
plomes eellegräfiquee, la proefilenein de le quals no isatm>
hxplirnr.
Demencia. — Etiesrnació Berna:idee que habila al earrer de
Veifeed, denuncie' que fa Un Mes
una veinit fi deixä un (ten de divi nt menos per tiren dies per tal
que ell litigues compte, i que no
Ia tornat a sabor res de la mare
de l'infant.

Robatori o pärcluef — La se-

nyure 5Iartee 5Ioles anä a recollir
tlit formall de belliants en una
joierin fié} Päeseig de Gräria,
rent el trajecte de l'oetalifiment n
enea, me ya se fj extraviä o be 11
robaren. per In qual cosa denuneiä el fet a l'autoritat. El valor
del fermell Os de 4.000 pessetes.

.
tradicid.
.
Detenoló. —.A , Badalona ha
tal detingut Antoni Sala Folit,

el quid lt Iteren ocupase arree

d'un escorcoll, una pistola, un
canee/adate cäpeutes i un earnel
de la C. N. T., i un altre de inmetenlete, Be suposa que estä
co
tib
i mtpe lical en els succeseos d'ut; -
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Continuen les
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terroristes 1 atnetdors ele florees (ire
han estat agente de l'autoritat. No ere;
neteesati fer remarcar qUe el e Principie
mi, elementals de l'ordre exigeixen
solució d'armen cal. No resoldre'l eqn:yeti: a eitablir et tenor arrtecedev
anirquk. El mateix dret a la defenen
a
perito:tal que ha de tenle un ex-minis.
del 2 de qeset.:
n'o O un ex-gevernador arnenaeate hat
"El text de la llei éi prem ciar i nettbe rio f a- oir - lo els ex-representants l'au.
remas 110 autoritaa cap ministre per a torito. ftt YI
.,
suependre cap decret de fraseen de servele, iota cap pretext. Tot el contare
"Que es prestindeixi dels qui tinguit
diu que "el Gobierno nombrara
une Comisión que. en el plazo máximo mala antecedente, el es que n'hi ha,
de tres ateste, estudie los servicio, trae- que ei resolgui ripidament aquella
peleados y valorados y proponga los que Miesti6 de justicia. No ha comes pe
DURANTE ESTE REGIMEN PRO- cae dehnte matees gent. La prova yes
VISIONAL deben subsistir, de". ex- nn n'ha emnes cap is que, despees de
6 d'octubre, encara la policia de :a Ge.
elote terminantment, expreesament,
possibilitat que abans de la proposta de ntealitet va prestar servei,. La Brigaels
la Comissió cementada cap senior mi- d'invertiste:7.in social i la Brigada d'ines
nistre deixi en reispens ele serveis fa tigartó criminal van actuar fine el el:)
u. la Comissaria del districte de 1..!ot
traer:aseare.
En primer 110c, la omissió que ha de ja fine el dia ti. la Comisearia de Ea.
proposar el que cal fce durant el reglen detona fins el dia te. la de Terror:
PrOvisiOnal, amb els at'VtiS ti-Lepes:ate fine el te, la de Vente fins el le, i
t valoran, no Ademen s'ha reunit de les mines de Cardona fins el die ee
encera, situó que ni tan sois ha estat no- d'octubre. Aqtreetes dades poden cern
melada. Et) segon lite, ea i 'acta d'unt prever-se al negoeiat de persOnal.
serveis com els serveis d'Obt-e Publi- aquesta gent baldee delinquit huna
ques, elle no cenen ni poden teair cap calla immediatament."
eignificació politice, i que, segutement
net act-eesta causa, na tan tole no (seres;
tes flete-10M municipals
aiiudits en ceje forma per cap dele onla
tramitaLA VOZ ano in U r indubtabl, 9,,
dora que Intervingueren co
rió parlementke a, prou laboriota, de la es laran eteccions municipals Per ab,U,
ju que no es Poi allargar mis la sil»
hei del dia 2 de ecier deuguany.
Volea] creure que ei stnyer Cid hauri ni actual de CO/fliSiiMIS gestores. Tea
eetat sorprés per rofeeosnat d'algun ele- PS, mi. que els municipis d'electit5 pateo
ment masea expelitiu de la burocrezia, ¡ tusen:Ni,' d' u na mdttero mon sospitose
halen signe el decret sense llegir ben d equester Comissions:
be el seit propi preambul. Cap dele mu"Es posible que ert las grandes urbes
te» que s'addue;xett per a cohonestar la no suceda así. Pero el mapa electoral
resolut:6 no pot misser allegan seriosa- hispano no se compone sólo de granda
ment amb la signatura d'un it te0V mi- urbes. Predominan en él cuantitativanistre. Ifi ha un parágraf revelador que mente los pueblos pequehos. Y en mm
el qui ha redactat el preambul ni tan sois puebles pequeflos ya no actúan las fuer.
coneix el text de la hei del u de gente. zas demeereticat El viejo régimen perDiu: "De otra parte, consideraciones peral ha recobrado su mero y mixtu
de indole general, derivadas de lo que imperio. Gracia, a un hábil mimetismo,
establece la ley publicada en la "Gace- a un "cameunage” que engaitó a los peta" del dia 3 del corriente. DEJAN- ce perspicatee verseedores, salió sano y
DO EN SUSPENSION LAS FA- ealvo de las tormentas abrilehas. Y ráCULTADES CONCEDIDAS POR pidamente, aprovechando las torpezas y
EL ESTATUTO DE CATALUiZA. debilidades del enemigo, volvió a ocupar
etceten."
sin Positienes de siempre. Y hoy, a cuDones be. El que diu la Ilei és: "Que- bierto en ellas, el inatacable.
dan en eutpenee las facultades creleedi•
En miles de lugares espaholee las eheeles per el Estatuto de Catalues AL cimas municipales sena, pura Y siete'
LA
GENERAPARLAMENTO DE
mente, una sencilla transmisien de poLIDAD, haeta que las Cortes..., etc,
deres de las comisiones que hoy funcioeisb no ho die Farticle primen ele la nan a les elementos que las recomendaIlei, que no ti res 5 veure amb el o-ac- ron y de que con heehura viva. U;
ede de serrele. Es l'article ferner que seguirá igual. Como ha diche don Sie:
refereix."
.• .
leido Blasco, jefe del partido eutenemista de Valencia, en cada pueblo té:e
El governader general Ivy dos bandos y son imposibles las coa.
liciones. Manda uno de ellos. O el etre
Romro i Virgili, o L.4 HUMANIDesde noviembre de Me la F..spaea ruTAT, recorda que la cknoteineeid da goral ha vuelto. manea y tesciptica, al yugo
vernodos general de Catalunya no 11 notradicional que soporte, siempre. Y ese
n.. en le nosira i desfrre4 d'uque quiere aprovechar, roun perita excursid histórico Per melar- pur es e
bustecer y afianzar don José Maria Gil
ne &gim es figures.
Robles. No le censurames. Está en 5.1
"Per cert que els patriotes catalane panel y atiende a su juego. Ha recetanno poden tenir simpaties pele persa:lat- do mucho Camino en poquísimo tiempo
een catalana elle van ene: governadors Ve llegando a le tercera eta pa — eran
general: de Catalunya, o portant-venia, las dos primeras el apo yo y la celebre
dins el periode de la dinastia castellana nacido — y prepara el terreno. jQuirn
de TI-estimara. Aquell Guerau Ala- pedri reprochireele?"
many de Cervelló, que exerci el caeCrea, perd, que si no id de lag derle- (esdevingut el principal de Catalu'en mfrara
grkles gednties les estresses
nya) en temps del comprende de Caso,
va Casen dels grane culpables del triomf a tes riecrions:
"Estarnos en la segunda quincena de
de Ferran el d'Antequera. I ele Reca•
Invite
cene, que gairette s'epropieren del ciar- enero. Falta poco mis de dos
ha penlec re ele regnats d'Alfons IV, Joan II para la nueva legal batalla. Sedefinitivo
algo
i }'erran II, es posaren absolutament sado, allá en las alturas,
g as
al servei de la monarquie antinacional; acerca del problema fundamental
ciertas absteneloeren. corte si diguéssim, de la Derecha • plantearse? Porque
nes serian demasiado graves para acode Coldt . fia d'aquell temes.gerlas con ligereza y no ver en ellu
Afeerix que no vol rtOrninerar la flirt- sino el miedo a la derrota..."
ni del senyor Portelo ralladores o mb
aquells viereis:
La hei de Prensa
"La coincidencia externa de la denominació no significa gran cosa en
LA Voz impugno lo hei de primen,
aquest cae. Si nosaltres haguessim de
con% la imaginen j propugnen les ¿retal
triar forçosament un governador genere!, mes aviat criarle:ti un gallee galle• tes, i
galleta que un catea per l'estil d'aquells
"En plena ofensiva monirquicn.
que havem anomenat. Es clan, perra que clerical y fascista, cuando sólo se puvoldriem no haver de fer mai, ni men- blicaban en Madrid, y casi en toda
talment, cap tria d'aquestes.
Espata, diarios de la derecha y su)
De la gestió histórica dele entice vie- &n'abalee, apeteció en uno de ellos,
de
!lenles
terres
de
reis 1 governadors
quizá el más calificado de todos, un
gua catalana, un aspecte Ita d'ene- pele- articulo sin precedentes en la Notoclealment retordat pele eatalane. Ene
na de la Prensa espailola. En el so
referim als esfercos que la majoria dell e afirmaba que cuando se viera a una
van fer per a dividir els estaments dins pereoua en la calle comprando o
cada pal, de la Uni6 catalans -aragone - vando en la mallo una diario liberal,
s a i per a enemistar entre si aquests pai- republicano, etc., podría tenerse la
ses. Per a una tan funesta tasca, miseguridad de que dicha persona no
litaren, sebretot, tres eieStionst
era decente. Tal monstruosidad, revegriria, l'económica i la municipal.
ladora de una mentalidad y tia nudo
Feas errIscat de Illear mesei les qües.
de espíritu , ei la que inspira en s:
les
d'ara.
Enfile
ere,
tiene d at a r e amb
fondo las campabas favorables al Esmenottre
gime d'alt r a banda, que el
tatuto de Puma. ¿Que extremamos
denn ;meneador general no porta per- el argumento? No. Quizi not quedesenalment cap mala intencle. El vent mos cortos aim. Tenemos mernoria
hostil V e d'uno filtres non. Poner alun archivo. Y la una y el otro non
Pes catalina deecendents espiritual, •
ponen sobre aviso.
dele Cervelló i dele Requesene, en saben
Se dire que el proyecto de ley de
al guna cia. Potrer elle saben e) vent
?renta va a ser obra de un buen reel torrent..."
pudiente el ministro de la GoberD. Eloy Vaquero. Pero es que
poncha acomiadats naelen.
ten luego sometido a una Comisión
MI9911 Drenes inrirteia. e LA VEU parlamentaria y e la resaluden de la
08 CATALUNY A, se el ces deis poli. Cámara. Y aquella y ésta, de fijo, lo
cica acemiedete. Aliwsfeto sea CeretWe.i modi fi caren mucho. Y no en el sende "Le Harnam i ter, ores el oro? di- tido que quisieran loe periodistes
gnas d'emita ovni, NO/ este, objeetc
de elefante* per gin, di etel «ere eso
No comprendemos las pritts ec'Im e hariee Miope:
Niki. máxime cuando el Gobierno
"Encare hl ha abres casos a citar. ha acordado mantener en Madrid y
,elgunt ietits Pgieiet Issa teotost bina en muchas provincias mis el sondo
en carta trabells. Podria citar el eas ele guerra y mal:minino en el resto de
d' al gun ami Pe) sol (el Cantar a trabe- le osaran por el de alarma.
rst. es iu“ 114, 1 ti °N" 4. Aunque el las comprendemos. Loe
Migo. Pelitietel ele "/L1 Debate" y de
naltractanseets.
Melar« el cas treassels homo de se edieihn de le noche no estira se:rés me del me pedvia,miablar a prt. sera del porvenir. Y tratan de formen vteta. No ef traen solemne* (M- tificar poteitionee pare el Cese de que
y.? .debtat une lunciesetrie ~ se eggQ' una ofensiva republicana fluyente'
cid!): es trecte d'un (hure de lee Mau- sus 'meteos y p on g a coto a su arribii-Date dé no Oferir a la eenlanea ocie den."

Eh sirve:14_1
teecretati4 sa
partieular del cap ettperier de
d'Obres Públiques
Ponche. i con) que aquiste eterLA V EU DE CAT ALUNY es rimesvele lanebb- eurrec de Conllevo° ti o eorprese frei dscreg austral pel miGeneral dé Yigilencia, lambe d'a- nistre d'Obres Púbtletees sobre cli ser.
quella secretaria, l'inepector de veis d'agria roas Catednuya. Subratprimera senyür
Martfne: llu que esta en contradicció attsb le lioi

—610 tal canee de le

baria deixal astaper un altre inMolan que II Insplrä sospites.
Saluda de la pollola. — La
maiinada paseada la ¡Mida Va
donar unte batuda i va detenk
I ree ee-empleate de lis Companyie
d'Aulobusos. Con: sigui que ja
n'hi ha free rnee, ja san sis ele
ex-empleaste de la companyia es.
mentada que Celan delegas emb
moliu de finten de sabotatge
comes en un autobús dele que
preelen serYei ti la Unta de UnN0\11011; ./0011 11,01.11 Ba11111Yt1;
te Colonia d i Gramenet.
J0111111! Rodee Hortolít; Alfred RoOonferänela. — F.le cape de les
drIguee Conti; rordi Rodeiguez
V1, 111111(111; .10A411 Itoige 1.1overal brigades social u criminal celebraren
ahir al mal una uutife•
.1 , iult tt,iqauta Alvira: Feleve RoSaiviidor; \r icen': Ruiz renda amb el cap ',Inferior de
Tracturen de jurgartitBurr e ra; Fiel invitar Ruiz Luste;
Tionree Unir Perece; 1.1ufte Suba- zació del servei de vigiliincia ainb
ter Van; Joilii tletlenlie Maeons; mol in de la fasta de l'e:cerril.
Pa f r
'tina
e Ir P.e
Vide Saineltez !libere; Enrie teäti111111 ( )Illerte S, It hrnilel Serrano
5
•
/
I
•
»elan; Domener Sitinuasa Lrepeh;
Per,. Torres Pene; Franeese
• •n• a..
.
• •
,,,
e
TO11'1 . 14 14(111'11; 1111 . 0r11 Vl'g14 Din
go; l'erren Voltlin • Mitigole: Jo.,
r aS • •
,
•
eep Vergarn Coeln, Sentingo
Ii
1 Prterital; Vicenç Vi tapie ten VI.
e
l na plana; MitlItel de Emiten ViAutombbIli amb enlació de MlImIt mi,
ello, per a la poliola. — l,ua set1 1 1 n1 1 1 d entrara conienearan a rin •
/ 11c j tuc utilointtbile amb estaAUDITORIA MILITAR 11/1
ciona de rädiu, els quilla clec-Deis fets de Cornelta. — El tuarati reeterregute per lee etinr.
jalee benyor meligue ¿unes ande qué, mi Vidente, re didurad tul Cl molí (Fallir prtioli- vidirle le
Ele futielonarie tille ocupante
ennt peones tle itlttetart ande titoflu del suilitiou entreett NIT:111 dete ‚apele unge:e, Wat-ah en etenIUfof a‘ tle eurnelln lo111111 ele t'ese- niettein constata ande reatado
centrul. Inetalladu e la PrefectutIt t e-et ti eteitit t ll Atuntattient.
ra de Policia. Bon punt es lleCauces sobresegudes, elevarles
ga noticia de la menor inciden.
a Mental, arelvadee, I autora:s- cia,
rota donare compte per riaeismo de vlst I fan. — Hai Pelas
cho e l'auto de la zuna, 14'4)(1u/eitellOrilZet1 el vist i full dele eti
ta manera e; podre acudir räpisegulte (loare Pere cäee.. clamen l ale loes VII sigui necea-res, Alltlrfll (ton 1
pollchi.
eelat elevadee a Menee' les cau- sha la presencin de lit
Exteornlata ltal4è detIngue
ses Negadas contra Francesa
ünstellvf, Jnisep Colonter 1 "Re- Illeuemiles I realantat • liaroslone. — La Policía tia rebut unte
ten t e' Afile'''.
Han eslut subreeegudes 10,0 uumunieaciO de Bruseelne &iCilU000 eesuldee aman dele fels ntenten cumple que en aquells
de Mentblanch I altres, centre capital 'savia eatat detingut, anib
autora deeconegine. Han ~el un peesaport tale Luis! 011anl,
ereivarles les raueee RGe, 1.003. dala. el que; ese destaca en:lustra
68, 45, 555, 698 , 652, 526, 602, a Barcelona cuan a Welle1111111,41
789, 958, 11713, 302, 450, 1.034 i d'eccit). errata del enuncie del
rarn de l'ebentsteria.
831.
M'anotes fou detingut per la
Quinte alliberamentg.
()uncid barc•lonina, gotead d'hapsbistab fören alliberat*
dele detinguts a la Celular, que ver coliocat artetactea en une la.
esItiven it diepueició de l'auturil n11 llore d'aquieta °Mal. Condult a
le Prefectura de Policía acense111111111r.
elludint la vIgigui
Sentencies aprovadee, mbreeo.
läncla d u n e guardies.
gudee I elevado* • manar'.
El detIngut te troba reclatuai
Per l'enditur de guares liell me.lUdiclaintent i eit (bel, per tato.
tal aprendidas lea eentencieb conque sigue tul-licitada lis eleva extra Manuel Alarde 1 Menuel Gota.

de la 'rambla, M'entere-tu
69. Per 1mal d'aeon g eguir-ba, ligaren Una rofda en Una finestra
del legon PIS de la casa, le <leal
ihanie a un pata interior. Quan ue
dele Iladree 4$ chef/meada a arder-tal. va estire al piel. Ea
preedur l'elarma denseqüent san,
ele ven, 1 aquel bou detingut.
Re g Ullä eeeer Pene (Verle 'Taran (a) "El Xavel de Cataiere'
're vIntel . un anys. En el roba•
toll hevien d'Inlervenir tres iildhodues mea. La poma acopie.
gui dedenir-me un dele Ire p . S'e

----------Neni
yelmo,

P
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Mulihir i ()anote
Ordre acceptruet la dinliesin
que del càrrec d'Aseessof d'Erenumiu de la Presidencia de la
Generalitat he presentat el lienymr Manuel Perrandle I Neeher.
Orden suprimInt l'Abeeseorle
'recaen d'Asseguraticee 001109
rala de la Presidencia de la G eneralitat, deixant g ens* afecte
l'Orden del 20 de novembre del
1:1 34, per le quid era m'enema el
senyor Freneene Dime de Ins
Fuenles per se muerde el eterrec ettlez.
Ha eSial eubreseguda la causa
mementat.
Ordre denent sanee efeente In número 14, pe ). falta dar preves,
suemenäid d'ernpleu i mole que, lä de lean Esteve.
pele metates que s'eenienten, fou
Ha eoliat elevada a pletutri la
impeende al funcionar' del De. caldea contra Pera Mete 'errando.
partament de Trehnll. senynr Ca.
Rinplaparnenta. Ha antat
tld Fernendez ¡ Yaguas.
emplavat el senyor Josep FOlch
Ordre deixant sanee efecle, i Falch, dipute( del Parlainein
pele mothie qUe s'e sm enten, la 'Adata, merque comparegut a la
suspenei6 d'empleu I cm que bou Gomandäncia Militar de TarragoImposada al funcionar de la Co- na, clavan t el comandan t jutge
mlemarla Delegada a M'ida, se- instructor senyor b'retneeec Me.
nr e e Pesen Comnbelln 1 Refinen. jIde, por reipendre dele arrea
que se li tan per rebelli6 milltal.
Per aqueet inateix mullo, hä
AlUNTAMENT
Wat emplaeat porque compare.
gui davant el malea jutge miliPer visitar el senyor Plch. — tar, el bona ur Martí Rovira Mini,
Pon,
L'alcalde feenyuirJean Pich j
el qual el mes d'uelubre axercia
tenia en cumple que ja deeeelx el carrete aje jutge municipal de
el gran exces de visites dele pri- te Nou de Gula.
nutre dies de la seva actuar:In, fe
EI jutge permanent, comanpalie que en el filler les rebele dant do eavelleria senyor Josep
nurode els divendres no feetius, Urrutia Huerta, cita Viceng
de dote quede de dolze del anal!
Pahaello. que begonia ante.
la una de la tarda. PM que es re- ned011 i e 16 el duenieili al mirras. de
tereix a lea comiesions, els plie230, pürierie, parque
go que abans de visitar-lo se II roinparegui sl despatx en reili•
adrecin per carta sullieitant die fiel de Depeudenries Militats,
¡ hora per a desee rebuts, 1 els qualsevol din feiner per a corno.
respondre degudament, «Ment- nlear . 11 Un uesumpte que II he
irle eittisfacciO.
lares ame
- LI aubaldl dele moldees. El
subsidi extraordineri que correr,Pon ele mestrea del Munteipi, PREFECTURA DE POLICIA
ele serä abenat ele Mes i hieres
s e re fl eelleli dia 22, de dos quarts
latina do robetter4.-.... Mtit,
de del del Malí a la une, de la
mall.
tarde. senil pagas eh pedes. pele volle de les nou del
'Mentaren entrar ladres al lilaeors les inleiale deis tiIJnIi esti•
plum de rubes "t'ele'', del erar

Cuando 7.000.000 di / • eme§
hon elegido la neme ATIIATIR
KINT por algo bar& lita le su
mayor gamonita da portihteldn
y calidad.
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ARTICLES • D'H1VERN

REBAIXES en Flassades i Edredons
REBAIXES en Llanes i Novetats
REBAIXES en Confecciona de temporada
REBAIXES en Articles de punt, etc., etc.

o

111s

REMATA
de Calçats superiora i de temporada
OAL0A111 de senyora que vallen fine a 11 peteetee,
es rematen a 5 pessetes el parell

0111.0AT0 de *enyora, de 16,117 1 20 petiso/1s ; ,ilee-tiMaten
a II peseetts el pnrell
OALIATII de eenyera, que vallen 211 i 25 Mentes. es.
a 10 pe g oeles el pnrell
0AVATILL311 suiperiore, que valen O 1 7 pesseles, es
rematen a 3 peee p tes el paren
VIOEU, AVU1, ELE APAI14100113 D'AQUE3T8 OAL.SIATE
.11~4111.041/1•6111111.1n11.11w.lawellbeellb•MM4lieve."...
.
•

ArMaldommell.K111110•11.1 .4•nn

DIUMen ge , 2U de tener

LA PU81.101TAT

t335

Deme es
guerra dit deis r

Out 09 latielima, tramas

tts

sms'Y

tat

1

or a arnet

olitie a

hr permetee,lie complir les &liadet
deites, tirtec. La Lada 66
tervencionle,te per priuuipi, i coliaborari
Barcelona corre el riec d .to« unn t.:varice electerel, inventa les easee•
fet al
ha
Prancrsc
Cantbd
El
tenor
mentre sigui compatible amb la sena dial
Dame, dilluns, a les deu del ruta), a Ladeas. ", JauMe Mere' jumeItt
emes graudiosa, peró una cimas lefa- cies eterner i enes pur, peri
un
sumad
«n'amas i espiritnalmeas amorfa. en defin:tiva en el "tetar mis Menor. correstoaret . d'e n diolci ¡bieldes
Itledel, su celebrare el Celen, quet.
Miar i aveb sevi ideolegin i ee
tottnalirar
adieta
&agrados
Gees
l
es
El cepite ~yo, ge
n'Orar, disere le Ilei, una obra enea,
Barcelona corre el risc, temps • ve• tant de la poblarle) no hl hacia tes pollr!ea. .4 cauldiaatid
. Guerra dit del 3 rabassames. De.miI
del
cata%
dditchi uu
1
prenesrate;
sao,
rructiva "
nir, de constituir un camp niclt un- Inés sitie aquella entina • canol dele
40, es processets els següents aove sa ala tedents
Ha baila %reunen; At Modtiti porteas d'operacions econòmiques, pe. que remullen i deis que ateten, digne
dala Embebe Colease, Jai.' $eker,
Cren u-ere-vi eelebrar aviat derrito,'
Parlan! de la siluctei$ piel:dude?,
el ntimeri segnil'oOtAek releelde ró d'inecriure antb una nena ruedesEl senyor Rubia / Todurt s'enrirre- Joto, Vidal i Jota Res.
de les mentalltate przhistóriques.
garemi “et Gavera Ito da
dru:
de Baree ksile14-503 t4Inge4rs
Vilaerndrade
personalitar
L'adra«
senyor
Celes
dels
següents
enUltima
la
scva
peculiar
defensa
de eme& les lleis".
en de la
A Barcelona la itunteitaa mainela de
l'Ajuntntuent que estun dtítin.
"—Si alta de l'Ajar l'arrié futura der:ar l'esrgiple
regere de la histöria.
xasts: Antoni Escuder. Agusti M s a- Manan el, processati Anteni
,ble resulta d'apietfes eleeen
el
Scbre
el
peuc
la gcnt del cerner, i el senyor que dure Govern per acció presten i Pessada,
l'"CruguRy".
grite
a
Les causee d'a queo iracas espín- tullen al pis de solee i el ' empor que
din:
,pter, Albi Sangers. bonateatura lore n'es, Ramas Anima, Frederic Ante,
Ha (Wat adjuntaVel suman
ele anguris no poden Me* eccem irs gin grs a L'oil-ny«,
"-'-Si l'Emperra Catalara, en el cae
BartOnteu Gelis, Beldomer Gambas:, nuel Rui, Frenase Faya)), Fragrida l'Informe de l'Auditor. en el qua' tual de la nostra ciutat aún primer Unan al pis de seta eón d'una indifavoralles al liovern actual."
m
e
n
t
elo
olerle Rebull, Estere Serra, Ende' Montaban, Eugeni Saatandres i Neme manid el set' eriteri, jis conegut. que tot dt caricter polWc. batee ferencia ¿'Inserte d.. a.g tetes aqueSobre reaten de puerro i la crnsnra: de triomfar, anees com actue era
de
Con, Enric Fuster, Eduard T as. Cervera.
"—Considero funemissima la prolon- <terrera anys, t'Atta:momia de Catahut!e
Orne el que) es la jurledlreid lona de dritt ha viscut Un rigimmin ¡les tuses que lt asta predicat tote lx
Franzese Villa, Franceec Bocete, L'advocat senyer Joetp Mari; Valón militar la que hi ha d'entendre. provincia, 1 de fet ha estat un
vida i que prea's..ercm fina a l'hora gació de l'esto de guerra. Confiar a deSaparei›,eria per moh da temps. Lee
idean Martl, Frenas.: Torres, Fre.le- defensare el procesas Fraucese Bos.:b 1:sesenta caeos recolzunt el sass a part dios la consteltació de les de la flirrt. AtizAta gran indlierenc.a l'Exereit funciona que no li cerresponen jo tri cret ni en el triauf el rerlit
de l'Emperre. ni rrie era ave( phn.
4 Mora, Feliu Moya, Francesc Mamo- de Rocha.
pares. en el sentit que ha d'esser prOwineiCS eepanyoles ~e s ta n111,,,,t de la ciotat Co vea a cada moment,
fat tine.n , el despreetigi de l'E•
El tinent 'error Jotec feemult daten. el Costeen de guerra e i que ha de conterdenqa entre el iet i el tires es pea constatar d'una manen; des- sirca. Si el (Jovern treu que la 'seis- persisteixi *el Criteri que inepiril la pe:li
Gabriel Sole, Gregori Maulean,
da JalJär ele roneellers 1 l'ales?. de Barcelona he ¡afloje puderosament conGertant en situadon3 cene la deis :acitS actual es itzuficient per e mente- tira que el pene a Ea.enture del 6 d'U
•':jerme negild Raventós, Indaleci Jaques, tare el prOcesliat JOIn 1113sIguar
L'advocat senyor lanasi Maluquce de de de njuntarnent de Barco. i d'una ManeTa depressiva en la gran fets d'octubre. La gene del earrer nir Verdee !Melle ha de demente al subte."
4,10 Bta. Casullvi, Jaurne Fea/regata.
massa neutra i vegetativa de la mostee cerca el erofit immediat, la gens del Parlament la seVa modifleacie, rete no
i»ep Cuello, Josep Eateivez, Jautne motes detentare el procusat AittiO Cas- Pelee.
•
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ta Batalla.
gusaguer, Jesep Silea, Jacint
•V De Madrid releen II tintar. nostra gene ha venta el carmen es entinentment vegetativa. Pot arefil irete dele bene de l'estat da
L'advocat senyor Fardel Vilaciare
La prernsa letal ha »Hiera equesfs
Jaume Ferreres, Josep Son, Josep
l'Audllerie Militar la eemunlea. bercelonisme, però aqueet barcele- Ent direu que aigh tanibé pasea a suene per a crear una legisleció que ne
¿tener, Joan Torner, Joan Gatee, Jor- tensare el proceeeat Altar Colo Lleel. cid del Tribunal Oh Garantiese, en Mame ne ha franecend's mai t una Lonelrea i també pasea a París, peti vol demana r a les Certs; da el GOvern die, una colleteió de telegramas gua
L'advneat eenyer Eugemi Joanicoet la qual diti que el Triblinal es- ambici6 enmadera . segen lloe, jo us contestare que ks tale, 1 em qui ha d'afrentar totes les responsabili- la "Asociación de Estallantes Librea"
z Banda, Josep Arderías, Josep Stas,
jsee Mates, jesep Puigboriol, Ja•;tp delemare el proceseat Josep Moraeues mentat ha d'entendre eh el sep. la causa de l'estat amen 1 Invertí.- uireu que tantbi passa a Madrid, i jo san, i no es julat n1 prueban de narraran lua adregar • diverso, per-Mientes polimisil segun contra el prouldent brat de la nones eapital litern de us ho negare. El castélle mide, d'una a 1'F:sirca aquelLs que li reaultia des- !*sr, Peprodnim ti que ertatt dirigí,
Josep Díaz, Joan Serte, l'ata Escote,
o! stnyor Royo Villanoto:
fianyol, Joan Borrell, Josep ?a:1U El tinent ecneor Mojaba He/lar,» del Parlament estudi Joan Casa- Vente —i cada dia mes-- en liase- manera tan grotesca cont vtlignett, agradables.
'Royo — Nemerosa reprejoan Canal., Jaume Freut, 1,sea &tensare el processat Bentt .Neguerre nnves, ja que es de la compete- res gairebé exclus.0 d'ardre eronómic sent damunt de la própla miseria
Em serbia detenta !a censura. yen.
'que ha presidit la seva gran crel- una meng de fora artificials (t'inmerja- em sembia nimbé dolenta la procaeitat
ein de l'autnritat.militar.
sentación ea-colares y padres patrocinada
Joan Romeu, Joaquim Espinosa, Salen
atença. Naturalment qae totes les l i Srnc , si ntéz, no, histOric. El -cata t . la lEctficia de la l'ama espanyola quan kg...elación Estudiante; Libres, después
L'advocat senyor Ange Samblantat
;:ttis Amat, Lluis Bigues, Lluís Pret.
grans cnstets del món han crescut no ho sent ni ho isa eentit mai.
1506 Conde, Miguel Rodela Mi-niel defensara el processat Blai Ver; Vera.
la censura no existeix. La saludó t'he visitar comisario esta Universidad entresota el , 815ple de l'economía, perú al
Es evident que el nostre Estatut 1 de cercar ea Pe hei de Premia que, gändole nota reclamando igualdad trato
esada, Miguel Atmeller, Mercal Vil- L'advocat senyor Ramon Noguer de- La
costal d'aquest signe hi ha hagut el rgirn autónorn de Catalunya po- tot i tesent liberalissima, impedeixi abu- restantes Universidades esparielas,adhie.ijcana, Puntual Argulló, Pera Sucar- fensare el processat Carlea Isern Llen'Brea elements d'easineia mi .; espi- drien inculcar en les joventuts mes sos que no es peden consentir."
rense a su razonada proposición absoluen, Pare Gargol, Pera Conmines, Ra- band.
L'advocat senyor Pere Ventura deritual que han servit de --mtrapis i tendres — percutí en els maduro je
El senyor nimbó. (leed, de cola,. tameme identifticada con nuestras justa'
S Vibas, Ramon Gisbert, Remen Roig,
itet10111 4 , 1 le Ceda sien( l'enemic aspiraciones, rogindole mantenga su viaervit P er a pastar i donar leso- no t.-e possible— aquesta ambici6 de
pon Pie Ramon Valla, Jaume Fe- t'enser: els processats Jau/ne Blench
del Tribunal han
Matarnala i Josep Badia Duran.
mia al valor històric de les erutes. convertir la nostre Catalunya i la rambt natural del 'Bloque ll'acional" 5 d) campana en deienu espaflolización
od, Salvador Jordi, Tomes Bla,
L'advocat senyor Manue Thio RJA Barcelona, vivint un dret provincià, eeva capital esa alguna cosa que arri- ðe dir ele le ¿ligo esid ast completa ?li- Catalufla hasta hoy aojusgada por leaara Maree, Vicenç Paye, Timotea
tetas- l'empenta vital de la gent iba des- bé, a tenir tus valor internacional i berto de 'no:intenta datan del troven me separatismo. Reclamamos aaintisme
dés deiensare els processats Gabeel
Cubeaell 1 Francesc Carrero.
cabdellat només en el sentit de. tre- una importancia histórica. Ara, esa el terrena, apios obra la reforma rerurri- primordialmente sean dadas ensellanua
L'advocat senyor Abel Velilla defen- Saja Vilardell, Francesc Granados
han mate a
toda especie en idioma nacional, prehiballar i produir riquesa material, rig:nt transitori que vivim, i del qual racional:
• de següents processats: Enric Pi, Méndez i Jesús Boada.
eree que hi hiel cap espanyol biendose sea excluido ni supeditado a
desentenent-se de totea les altres ri- hem de procurar sortir sense perdre
falrist Rib6, Frenase Penya, Feliu L'advocat senyor loan Comes Vils
Madrid
queses. L'esforç dels idealistes i dels cap posició essencial, és útil meditar que, després ele l'experiéncia de tres 'eremas regionales. Enviimesle cordial
Aragón, lustre Bach, Isidre Mimó, defensare els processat Josep Gonzilez,
el treball de casales anys, CO cenaideri neeeneria una recu- tataretiún gratitud en nombre centenares
hiere Bros, Jordi Sonaba!, Jeep Miquel Juvanet i Miguel Martínez Ma•
En l'exprea, mamaren els roa- patriotes— i a Catalunya n'hem sin- una nnea sobre
problema con- padre: y alumnos catalanes. — Veedura,
Chueco, Josep Montserrat, Joan Barlie, teca
gistrata del Tribunal Suprem se- gut de bons— no ha pogut mal Mi- nitzaci6 i d'espiritualització — treball rrir% de la Constitueid. Eld'iniciar
l'em- Ruin, Mimó, Valleept, Trulls, Puig, Viajoro Soler, Joan Rieera, Juan Bru- L'advocat senyor Antoni Segura de- nyora Rubio i López Sos-u, encar- posar-se a la gregiria munió que immens1— que ala de fer damitas sisteix en l'oportuna.«
der, Chcpltea. (Siguen firmas.1*
seen, Josep Barba, jaume Raspat, fensari els processats Pene Borda So- regule d'efectuar una Mapas:ció a nomas ha cace a Barcelona la bona de la carn i damunt de la pedra d'a- presa. J.) crec que seria la mixima imEl priairr !ignant /3 e! senyor fleme
temperatura, la vida amable i lanar tintes& ciutat, que ea el nostre Inés prudencia anar a la reforma constitucioNo apela Jaume vailmirjana, Juan lar. Joan Marçal Yugo i Jaume Prade- l'Audiència de Barcelona.
una bandere perneta. Una l'erdnra, &error i propietari de les Esnal
amh
tirant.
Adhuc
en
ala
Inotnants
de
mes
hell
patrimoni.
Ratonen.
na
Torres,
Joan
Miralles,
A
l'estar:tú
de
Yranca
acudiJaurne
rs In Guimerd.
1 l'advocat senyor Juli Lapona de. ren a acomiadar-los el president aparent passió política, com p. e. les
Seria tristissim que la història de Ce-metal:ció. per a cornpl : : la seva
ne Oaull, Joaquim Rcssell, »equina
essencial. ha de centena aquella
Zaragoza, Joan Alabart Josep Olmos tensare els processats Josep Polo, Ra- accidental de l'Audiència, senyor darreres eleccione, en les quals la la nostra epoca no recollis de BarceUNA NOTA D'ALIANÇA OBRERA
Josea Puig, Jefe!, Anglès, Josep Sabe mon Dure Abelló i Martí Puigverd.
López Avilés; el fiscal senyor part mis considerable del teas es lona mis que el seu catre rime, principie en els quals coincideixen ton
Sens presa la inserció de te regieur
ele
partits
que
atender
et
regim
qne
la
Diez Sala i altree alta funciona- decidí o per l'Esquerra e per la Elige, rerhol i negatiu, que el valor interte, Joan Ralui, Joan Togas, Joan Boa,
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si anem a mirar el fons de la listen- nacional de Barcelona no ultraPassell Constitució consagra. Paasar d'una 11 Ü.gl:
ria d'apresta Audiencia.
jaurne Serra, Lluís Crian, Llorenç
DEFENSATS PER VINT-I-DOS
"El ComieJ d'Al:anea Obrero. ter id
Hi rotnandran uns guante dies ció de la majoria dels vetants ama, de la fama , q ue ja té, de cintas de ConstitueieS esquerrina a una Constanreman, Llorene Morral, Miguel Rine.
g'enime tc'a erequivocs, la Me
ADVOCATS
¡ tornaran dilluns o dimarts per nims veurem que el que els decidia terrorieme i de craninalitat, i que la ció dretista, per a anar després a una
Manuel Vinyes, Manuel Costa, Maui,
e..n.ifeelar:
Ventura, Miguel Soler, Miguel Vinsa, En el seu origen, aquesta causa com. tal de continuar la labor que ele no era una ambició histórica ni una sena anima tendra i autentica restes altos encara mée eequerrista. és condene- da'
— El Pertsament 1 ro,alift
Pr
ambició patriótica. El que decidia ofegada per un immens aHqvió hete- zar Espanya a un etern perinele cenenllena Astargia Martí López, Miguel prenia 307 encartata; en el transcurs ton encarregada.
.
solamant podess
Segons sembla, la Informaelo l'orientació de les masses era el desig rogeni de sentiments vegetatius i te. tuent absolutament incompatible amb la ‚lt I dt mea. Obrera
Oliver. Pare Orriols, Pasqual Pliver. del sumari en foral alliberats pa, i (pe.
cesa vida pública, arab ser ee,Mae.t i assertyales pel se Censinormalitat
de
l
*
d'una
economia
conservadora
o
el
este
molt
avení:n(1a
i
l'acabaran
cilment adaptables.
Pere Serra. Pene Campabadal, Perc di sobreeseguda per a 03.
lt o-u t e sable.
la seca presperitat material i amb
Gill, Ramon Iran)', Rafe Corbi, Sara- Durara la instrucció de la causa, hi avial. El vialge a Madrid sembla desig d'una economia progressista; en
La infartned,5 pu/4;mM
Sean.
JOSEF' MARIA DE SEGARRA pau social."
ex Flumbert, Salvador Plans, Ton,Z.s intervingueren e3 defensora, i per u que 1)0 té res a veure amb les definitiva una simple Iluita de desees
edifiques
de
CalaSobre
les
jarrea
t'
sumo per sos diari de Barcelona tarta,*
diligencies
que
Vét1011
realitzant,
Gallee
lacte
del
Consell
en
tuesten
només
22.
Gemein,
Vicenç
CanS, Ubaldo
comPletamard
boya:
rle l'Allano—Obrero
Ezill Teste, Valenti Gabarró. Ant au que són setze advocats, dos suplente i i obeeix al desig de vetare llurs
"—Osan se celebrin eleccinns lliureS
familiars.
guatee
oficials
de
l'Exiecit.
Serna,
Antoni
itelme, Angel
a Catalunya, es pesare una altra vegada "L.Ízokk.
uy. Aman Rossell, Aman Pujol Abde manifest que no hi ha mie que bes
RECOLLIDES EN ree- "Tarragona, Es
mpi.g.t el selonarterri cm:maje
11)1 Mime, Antoni Pujol, Angel Frica • ARMES
per
forres politiquea: la Lliga i l'Esquerra.
TOCAR-SE LES DETENCIONS
de: Bloc Obre. i ,Cam.
Andreu Pujadas, Antoni Vilanas, Camd
Es possible que sorgeixi una fnrea elec- "L'hora", drgan
a
el
sol..."
nata editorial, qua s'arte
Mnaix, Daniel Querol, Dionisi OsanDel; certificats que figuren en la catatoral important: la sindicalista, ti aban- perol. En une]
Redecid, editan. entre ailrcs
, Didac Martín, Domènec Arias i sa es dedueix que quoa es practicaren
dona el seu tradicional abstentionisme i la
"Relea la ' ostra Redaccid u
seve Canyelles.
les detencions dels proceseats es recoparticipa en les futuras eiercions. Anth
deis ter:
Es lleve senyor Mane Garcia defen- ¡linees les segiients armes:
aquest queda esteresst el judiri que em nistraria, destrts
a mblicar el nr.-ree
n els • següents processats: Francesc
49 rifles, 26 carrabittes, p revòlvers,
mereixen les deelarations riel senyer Ci- hellt dcciGt iOritar
Tiruella Antoni Rito, Manuel Far- 27 pistoles, 2 escOpetes de caça, 43 leanrera."
C'esea,toi canvis f.rnfurd, en YeeiriseRicard Earriol, Joup Peine, Ra- bes de mi, un ganivet gran de neent.
Sabre la PM establint el raeint tret4.
tura prrica de Catalunya u rle 54 el
Tarragona, tga — Avui ha estat tema
elan Peir6, loan Mas. Joan Sitge, Jo- diverses Devanes i bon nombre de dartiattel de Catalttnya 1 sobre et paternapais. Tots aq 4 ells que actuaren tegaiiobligat de converse el telegrama que
tee Selle; Josep Estévez, Dome/lec C.1- tuteen, cananes i saerom.
dor general:
reconent.dor les
ahir la Lliga Autonomista Republicane,
Ven, Josep Sena. Josep Domínguez,
afirrnks que de una tani.nt es distasen o
ti
*—Exegeraria
aprofiranr la caracterif , ca enlamen Mateo, Felip Bare i Maten ACUSACIO FISCAL : PENES 91:E adherida a Lliga Catalana, va trameIlei persetuthria, quelcom menhlant a la
rimem„I dol ‚sastre publc. Per 1 ternas a
ES DEMANEN
tre al senaor Pich i Pont, en replica a
011er.
repeticih ciii deeret de Nova Planta:
co, ;, :cuf e, sota les at afei.ree diez/1;cm,
El capiti senyor Ferran Lefort deEs din que e! fiscal, est lea seves ron- les seves declaracions, considerades ofenpirò cree que és une hei injueta, peque
°ab les mareixts paraules i trocedifalsa els següents proceseats: Agusti clusions definitives, deenarte una pena sives per a la nostra ciutat
implica un dele • Catalunya per culeee i
camine que recorrrgar ran del
El lector recordará que «tuestes deJorba, Antoni Garcia, Conrat Laguna, de quinze ales de preari militar corla responsabilitat de les guate recen so- mane, tils
dr 1931 al 6 d'ociabre de
14
d'abril
Dereófil Gargallo, Enríe Boras, Jamete reccional i diverses de dotze anys, tres claracions deien:
bre uns quanta.
"Si s'inicia alai, Barcelona paseare a
Josep Ponc, Mi guel Maui, Mi, any s, dos anys, un any, sis mesos 1 un
Cree el senyor Portela cap«. en. li top"
rí Sardat, Manuel Sinchee. Sehattie dia, i quatre mesos, i retira l'ecueació asee. una Tarragona, malt benica per
a prendre el sol. però una ruina i tenue
Canees, Salvador °nicle, Tomes per a vint-i-nou processats.
cap vida ni imponencia."
Tiroteig entre en: guärdles
Tothom s'ha preguntat quina necesei.
tat tenia el senyor Pida d'ese* aguasi una sospitosos
Ahir s'efeetuk l' ea—
te compareció tan vexant per a Tacs La Case-Retal' de la Mere de Den de l'Esperança, que junt amb alguna;
&°.*
chitar
a
la
qual
lumia
de
conragene,
nnn••nn•
abres con tanta actualment al carear de Fortuny, l'obertura del qual en
terrameat cle la maservar un agraiment per haver-lo eleEl portee d'una casa del carrer Cazdlu que comtnçarà aviat
git "senador del Reino" en momentI
va
esa«
Ahir
ares Candi, aaomenat Joau Isado,
re del doctor Martí
equivocats.
EL POMENT DEL TREBALL que is guardia de Seguretat, va isuna exposi0 de puntes Referint-se a deelaracions tan desNACIONAL S'OFEREIX AL
ser avisa; per uni veins de la prei Jala
executades al coila i a graciades, han facilitat a l'Ajuntament
SENYOR PICH
sencia d ' ung individus sospitosos.
la nota que a continuació ene plau
El guerdia el va donar rabo i
l'agulla
molt
interessant
reproduir:
L'alcalde ,enyor Joan Pith i Pon ieeer ruhst a tres. En va respondre
Hl assistí una gentada
migdia
"L'alcalde gestor, senyor Anastasi Raha éstat complime.ntat a g nes t
Atine a les aja de la tarda, feo
ferma,
Ahir, a les tres de la tarda, es va
mas , ens prega, amb el mejor interés,
per una representarle del iööle n t del
e i ectuar, a la reina ciutat de Badalona, inaugurada t la Casa de l'AvJli va harem un llarg tiroteig fugint
que
leen
constar
que
ahir,
a
dos
quena
Treball Nacional, presidida pel aenyor els desceneguts i deixant gbandenada
ieaterran-.ent de la senyora Antónia diaca (Arxiu Històric de la (litt- de vuit del vespre. el cridi per tele.
Ilusa Labrús, el, quals s'han posat tina pistola Sur, taiibre 9, amb una
J'Aje, vidus de .Marti, mitre del doctor tia) una Expoeleid• de putt'.es fon el senyor Pich i Pont, letual Gestor
veritables, projertadee i excitaa la seva disposició per ted att s que bala a la rece/nieta. A coneeqüincia
Maral i Julie.
de
l'Ajuntament
de
Barcelona,
per
fer2
El
dia
2,
a
les
once,
se
cele.
ladee al coixí i a 'agulla. per lee
Divendres, a un quart de nou, es braun-lt el saló d'acles do PEdtflei pugul cooperar a fer reneixer l'opti- deis tret, va resultar leen e1 tranEl feretre fou trasadat des de la case
li present que les paredes que te li
accentuar l * norma- enint Josep hfolitt i Querolt. *jul.
m ortuòria, carrer del Lleó, número 74. senyoretta Antensia i Montserrat Cribada:en, i que abened'ahir publica- dirigia a casa nava l'ex-alcalde de de Dependeticies 31ilitats, un misint tintada i
litració del ritirte vital de la nostra urbe dele tallers de la Companyia
Isabent6s.
Francesa
Martes
Maneen
s'ayer
flíflxO número 577 de lilia III riel
Consell de guerra contra el patsh tan benvolguda cintas de Barcelona.
ven els repórters que fan informaciá
Trame-ir . , arme una latida 4. ere.
ôn puntes reproduïdes dele
Cementiri seil.
a l'Ajuntament (aquella ciutat, i que Artiguer.
¡'ele Sulvat i ftoses, pel suposat
nbit'e retervar.
seela
eitte
..
tre;
indtvidus
clietriee
de
cada
un
grane
~lela
es
eredende d'atemptal a un agent
han cene san dolorosa itnpressi6 a TerPresidien el do! els (amillara de la
La policia ta donar una batuda fett
dels punta de mes anomennda: rasera. no (oren ("tse% ni en la forma Incoen a la dita hora al carrer te rautoritat,
sera ora Antònia Martí. Franveac
Senfs presida pel coronel d'Etl. El iestival de l'Associació a l delle voltants sense cap resulte.
Izan Martí i Julis, i Mossen Joan Ju. ei punt d'Espanya. el de Venecia. que les ha publicad« una piad de la Giepert, esperant que el senyor Marees
el qual pronuncie al cementiri una el de Catalunya, el de Franca, el premsa barcelonine 1, molt nierlyS, arnb arribés al seu domielli. En arribar el ginyers senyor úliaerJ Canyadee, de la Prensa Dlärla de Baractuartt dé vocal ponent el tier.ció fúnebre ea memòria de la fila intencia que se li han volea &mar, dit senyor a la porta de casa seca,
de la Rosa, el d'AleneOn I el de ¡a que el senyer Pich sent per Tarra- sin dele agressere, que perlera un nén1 auditor seroner Jesús 31:ircelona
nada.
LA REPOBLACIO
Burano. Puntes al coixi, da Bru- gona una veritable veneració. NI ara ni abrir clar 1 tenia un revedver a la linea Ltige, de defensor el lineen
Al seguid aneen el doctor Salvadar
D'ARBRES
FRUITERS
Vives, Frederic Culi i Verdaguer. Al, ges, de Chantilly i Malla dä Gui- mai pronunciare paredes que pitean mi, va agredir a cops el senyor Mar- aenvnr Puti (farda Britayea, i de
L'Asaos:Moló de la l'Emes: 1).15
r entara, Colomer. Mi g uel A lbe r t Banis, pur. Les senyuretes Rabent6.s liendre els aentiments dels tarrreenins, cet, i seguidament e: Van fer escipeils. fise.:11 el juridic de la Divisió.
tia ele Barcelona, i arte °t'uso,
Linvet Sola, Jacint Gurnart, Domen« (antiguas alumnas de l'Instilo i el que Alicament /nigua significar e5 El senyor Marcet va ésser ausiliat
A ¡'efecte d'incrementar lu
del festival que orgenilza per
ama/ tenle im tresnr d'una ferida al cap de set centlmetres
Latnrre. Roure i Formiguer. Manue. n le Cultura 1 Biblioteca Popular que no n'id ha preso
%s illeta dia 25 al Pt ssqcipil Pelare, gran r iqueen ríe/vitola que repte.
arqueolheic tan eetimable mil el nos - d'extensió, per dos de profund:tat, i
Fuster. Josep Perrarnon. J. Sarinl.Fran.
ni etnia In plantació d'arbres frut
de la Dona) havien estudiat 1 tre. sind que cal deeenrotllar les artivl- sofreix, de mis a mes, esquinçament
altre Conse!I de Ilustre rifarh entre els concurrents aob,eic Xavier Cegata, doctor Joan Soler
tern i tentitt en compte el tonl'unció de la nit dos ventosos
la majos. part de les ene- tats comercials i teta els MIS, per tal deis teixits capiiars fins a l'os.
resolt
i Antoni Carbonell i Bilbao, Vi.
pel suposat de' i cte de sequia cedits per Ist joleria Bote ;um erelicent de trulla, cada st
de seguir el ritme progresan/ que marEn (unir els agressors, un delle va
1s Batiente. Puig i Pei. Pere Fas • cUttiOns que esposen, damunt
"El Reguladne el sepresdaitant gotita Inés apreciada per lee no.:
quen el; temps moderna. Airch es tot "
ralee al mig de la plata: no obstant,
mal efarrugat, Coatiella. J. Vile i ras. dele Ilibres especialitzats de le
rebe36
de la marea francesa de penal- les vitamlnea t M'Amistes
Aquesta rectificació d'un home
econsegui escapar.
aaal, Vili i Serrabassa. Antoni beldar. IsIbtlot eta Sisemos. Es Pe r nie
neeessiries per a l'alinte
¡ostia "iloargeuis - . Consißtiris el
corseqüent en la vida pública ten/ el
L'opinió pública condenma l'atempRnig ¡Prieta, Trinitat Uriae, Freixes
lucid de l'ornanleme humh,
que aqueslä Estpusict6 Ist lloc a sen yor Pich i Pent, cal e n p.• rat une cl
an
1111
maattlfiu
rellu(ge
prtener
Demit; O. les den, i celebrnre
tat Es desconeixen els seuo nróbils.
Vinsia, Redimes i Ceimell, J. Ifee.
el sasw, lansbn amb el ij d'e% liar Velo
la Casa de l'Anillada, residencio reconciliare anib els tintados de Tarun Copeen de guerra, el *aló de •anyora O Un) or, 1
t ina J. Garcia i Caetanyer. Vilalta
frößin
i
no
voldrlem.
era,
que
ragona.
MUStinnit.
[Vueles
de l'Edifiel de Dependen. en una ampolla de perfuin d'una gimen; de molla laiiiiisna tin pes›
de
la
Biblioteca
Els lile
Fr ant Unk d'Oheere del Ges i Eleetn.
el motiu d'un elite diagait antls els peeles Militare, enntra el sestyor di las (terrer o% ureuclotta de l'ea sietes que. invertite en la unpot•
titst. Artur Roig. J. Cliyas. I LID- bree ililitZIll formen pan lalle riodistas barcelonins que tan meterme«
latió ella fruites suden furo de
A LLEIDA
lesep Phi° I" filtres, pel mensa' ínentadä casa.
nard, J. Beicelle. Enric Tiell. Bes.
be de l'F.xpäisi p id. alsti cons
recolliren les seves paraules.
a la vis. G411144'11. 4, finsiles que, per cert,
a'eteetuara
debele
de
rebeHld
El
bedelg
Non'ell, Puig. Blane. Riera, i malta gorra gravite I reteate que de,
Pu liere peed0ir aquí de tan bona
Presidid' l'arte el Unen' co- ti del Mello du gap aeabeda
d'ileso que sentim nö recordar. elle
Centre qua de
L i ifil
ametren les aplicarlo ns de lee
retols1,: d'Engin5ers senyor Joa. repressitteei0 de la l'isleta "Lee epielitet com lee fortines, toba
/eruici es fin gairehe intermineble.
senyer
Rocha
arriba
PI
puntea e la intlueseutarl4 Maituquins CMl antuaran de vecrils di 100 0Jo* an meneo". 1 1111,11 venado silla tonina le; CiAdle10118
El catee anava materialrnent cobees
palta a CA. 11 A.
svu a Barcelona
rls repitan:" senyors Carlee Aya- lquest melles Wat lee entrarle.' te tarro 1 Mimo neeeasirries,
de flora de teta mena. de magnifica Ta- tina 1 fentsrilatan
enlitots Ponerme *olimpo; amiguen) Agríenlo I el Fo guea! del
L'Examslció Me eh nbAgfig fine
Avid, pe" . l'ehlaiejó de Finnrit,
ze. — Dem al mati hi han- In, Enrlet Gorree, Jolltúe Alvarnz. 1 ii)número.
n/ella. i de arome. falsa las enes
int
Tarouger 'frarrer d'AII-Bey, Ittf.
una assemblea al Cantee Comal-asta Jtmep tionte l Ignael Ealenee,
es destetaren les llaga/lea de L'Intranu.
dl, 3 de febrer, i podrls daee. artiburi el teten,' Ataque. minisVocal ponen, el 1 inen1 auditor
con, je ehe dil. he, 'el festivos pesen a eenetzement dita Inteen. Invente, 1 renta Nora.
stailada tole ele dies. Come e tre de Marina, per tus, d'aseletsr, Cilla fa poc adherir a Lliga elogien), el semen- J111,,ep MI111101 G010111n. s t benefici de l'alimentada esetitnt rnaseis amb eta sobres que. fine
eh representacló deil Goteen, ala per tal d'ip rovar ele Estatuts 1 elegir
Hi eadistiren represente-ion* de le
e s'Un de ;Otee que ett celebraran se heme.
perlódfallre pendran peal desia- al dila 30 d'aqueo mee. de deu a
entitats Unió Catalaniata, Associatib una del matf i 4. cinc
nou «m'U directiu d'Acei6 Popular, fiscal »Hale de lo Divisió.
M'Islam/ dltinti defensora, en. ceta IrtIslea Itelcs 1 el ene de ball tina i Medres u ala, podran proProtectora de Ilenenyanet Catalana. la tarda. Eta Ille.,teldNI.elOdtde nato de 11:1Arcit 1ntIlsmt ar- al qua' partís sentbla que s'han advetr-et de tete Mena de frult•ra.
del Grau Teatro del Lleeti.
tre advoctele i
aseis de Cateleanya,
ho serie al matt.
henil de fa Pee.
Orfeó Gracianc i Orfeó 4 Senil :: n
(Ve de

~esta Iluita de damos la visilry
twEs PhLAh Atte
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per J. M. Miguel i Verüés
En el conjunt de la bibliografia
premsa del segle XIX nu en troben gai[ti publicacions dambició; la facecia
es el tu de multes, el patriotisme sinabälic i protestatari domina a les re,.
tants: Lo Gay .Saber i Inés tard L'Avens
(1882) precedeixen, i aún un notable
esiore reeixit, l'ansia de milloramunt
d'un deis caires mis interessants de la
Renaixença: la premsa.
La cultura literaria, rambissió
sima, de Macó i Torrents i de Ramon
Domènec Perés fan el miracle. L'Aveni
és una veritable revista literaria nadonal, representativa d'una tendencia nova
en el nostre moment. En desapareixer,
després d'una segona epoca (1893), la
premsa nacional, exceptuant Revista de
Catalunya (1896-1897) i alguna altra
publicació, és pródiga en facècies, pesó
órfena d'ambició iterarías En 1898 letrobem, amb mis fosca encara, amb mes
dignitat artística, l'esperit mateix sue
anima uns quants selectes diletants—López i Oms, Macó i Torrents, Ramon
Domènec Perés—a la publicació de
¿'Avene emprès (gener del 1883).
La revista a la qual ens referim és
Cataldnia. El primer número surt el
25 de febrer del 1898, i el darrer el
15 de novembre del mateix any.
Cotalónio és oberta a totes les :enciendes nacionals sempre que portin ver
guiatge la idea d'una Catalunya gran.
La intellectualització del nacionalisme
catali és l'allicient; l'esperança de contribuir-hl, l'estimul. Alexandre Cortada escriu en el primer número: "Tots
els nobles j les races que han volgut
ésser lliures han necessitat mis que conquistar Ilur llibertat material: per a
eses veritablement mestre d'ells mateixos han hagut de tenir també un pensament propi".
Aquesta ansia d'emancipació de qualsevol influencia forastera, emmarcada
en el desig de crear una literatura de
virtuts autòctones, assenyala la característica principal d'aquesta revista del
vuit-cents, la qual veu, en la força intellectual del nostre poble, la redempció
definitiva, en un denla no pas gaire
lluny.
El moment d'integració intellectualista, recolzat en l'exemplaritat de l'obra
de Llull, te, en aquell moment, la virtut d'iniciar nous camins. Dins la uní.tat general, cosmopolita, de les ciències, de les arts i de les Iletres, Catalbnia creu en una característica nacional,
prou acusada per a constituir una diferenciació, cada dia més nostra, en els
corrents generals de les tendències universalistes.
El to de Cataffinio fa que sigui, encara avui, una revista estimable. Els
collaboradors no desdiuen mai, amb llurs
treballs diversos, de l'orientació exposada per Alexandre Cortada.
Joan Pérez i Jorba, amb assaigs remarcables, fa conèixer valors literaris
universal, quasi del tot ignorats a Catlunya. Emili Verhaeren, el poeta originad de Flandes, és, a través de la
ploma de l'autor de Sang en rovell d'ou.
reflectit amb el seu propi temperament

pe,

que ha marcat la rudesa I instes., de la
seva obra. Pérez i Jorba aprotita la
;alisa de la poesia de Verhaeren per
encimbellar-se a pregonar de nou fan>
bicie de la revista. Dita: "Es interessant l'observació d'aqueixos desvettlaments individuals en les liacionalitats,
el triomf politic de les quals indica (sic)
per a l'esdevenidor la preparació dina
harmonia universal en els pobles: exaltar la individualitat a fi d'obtenir la
sociabilitat". La personalitat poética de
Gabriel d'Annunzio és tumbé estudiada
per Pérez i Jorba, amb atenció tal, que
fa, en el seu temps, el seu treball
blement meritori. Des del seu primer
'libre, Primo ocre, fins • la Nuovo A n talogia, l'obra del poeta italià és estudiada
en els diversos caires i, pas per pus,
remarcada la seva evolució.
Frederic Nietzsche, totalment desconegut a la Catalunya del vuit-cents, és
traduit en dos fragments de l'obra Ani
Parla Zarathustra per Joan Maragall
el qual publica a Catalánia, entre altres
poesies, Cant deis joves i Oda a Espanya. Les signatures de M. S. Oliver,
Pompeu Gener, R. D. Pere, Alomar,
Manó 1 Torrents i moltes d'altres, completen l'obra original dels escriptors -atalans, harmonitzada amb les traducdons, algunes fosca remarcables, cona
és ara fragments traduits de l'assaig
Contionsa en si mateis, d'Emerson, per
R. D. Perés, Interior, de Maeterlink,
per Pompeu Fabra, i alises encara. López i Oms, el malaguanyat poeta, mort
prematurament a l'edat de vint-i-dos
anys, hi té una poesia, El presoner,
ben segur inserida, a la seva memória,
pels seus bons amics Macó ¡ Torrents
i R. D. Peses.
Els qui coneixen l'ambient esquifit,
a voltes mal enfocat, del moviment periodistic nacional del vuit-cents, veuran
en Catalbnia la primera manifestació
precursora de les revistes nacionals del
segle present. La tasca d'aquells publidistes, en acarar-se, amb un ample sentit de responsabilitat, amb les tendencies del moment i amb les migrades ambicions intellectualistes, és digna del
record i de l'homenatge d'avui. Els
silents propagandistes dels nobles ideals
de Cotalania passen per la incomprensió i, més tard, per l'oblit, per") en revisar el nostre moment redemptor ilurs
noms s'ageganten i la feina Ilur eas
apareix, per les dificultats del moment,
més meritòria,
La superació periodística nacional (arä
néixer naves revistes erunarcades
un caire semblant, per", l'orgull descriu
re en català per a tot el món, l'ansia
fecunda d'una nacionalisme intelectoslista obert a tots els corrents, però pastat amb les caracteristiques de la raça,
és d'ells, d'aquella fervorosos amants
la dignitat de la nostra llengua.
Els guanys d'avui aún una conseqüencia dels esforços de molts, i el caire
periodístic Cotaldnia ve a ésser la concreció d'unes ambicions precursores de
les que ara fan néixer les reviste de
selecció intelectual, nacional,.

léguntes, ton, les produits de jardins)
vol dir que Victor Crastre té unes idees
una mica fantistiques de la nostra gent
"Manolo"
i de les nostres coses, tot i tenir, com
Victor Crartre (Catites, du Sud - sembla, algunes amistats catalanes.
Marseille)
JOAN TEIXIDOR

Ums

Ilihre estala ella

La copiosa bibliografia sobre Manolo
s'engrosseix amb un altre 'libre. Victor
Crastre ha publicas, en les edicions dels
"Cahiers du Sud", de Marsella, un !libre que vol ésser una relació viva de
tots els aspectes de la personalitat de
l'excepcional escultor.
De primer antuvi anoten el desig, encara que no sigui formular explícitament
per l'autor, de desfer una mica la imatge massa unilateral que ha deixat losen
Pla de Manolo. El nostre escriptor insisti d'una manera deliciosa en l'aspecte
pintoresc i faceciós de l'artista; pedí
malgrat la gracia i l'encert, cal dir que
el Manolo d'En Pla és una mica fals
o, almenys, veritable nortes parcialment.
S'atura contintament a la super ficie i
negligeix sempre alguna cosa de fort que
s'armes darrera de toia la facecia. Al. •
liso que Josep Pla no pudia fer-ho al;rament. Oferia — : ja es malt — tot el
aue •I podia veme.
Víctor Crastre, en canvi, en tots
aquests capítols que van seguint les vi:issituds mes importänts de la vida ins donar un sentit transcendent a
les dites i fets de Manolo.
Es preocupa d'una manera excessiva
de justificar-ho tot. Per aquest cerní,
iambé, la imatge de Manolo corre el
rite d'esdevenir desproporcionada.
Ultra abre), el libre de Crastre té el
greu inconvenient de repetir tòpics que
haurien d'ésser bandejats per sempre.
Abrí, tot el que es refereix a l'arquistecte Gaudi di mama fäcil per ésser just.
Tambe, escriure que Manolo Es de la
mea que ha preduit Santa Teresa 1 Sant
Jatos de la Creu no s repetir una hanalitat, cern tem l'autor: ka. principalment, repetir una bestiesa. I, encara,
parlar de les reonbias en !loe de les rents bits i imaginar-se que a Ceret o a Barcelona bi ha compares i tornares que
pelle d'hortenses (ho aun a ixi,
anbratllant-ho ansb aquesta nota deliciosa: !olí met gsg i Pea' se fraduire Par:

lettonferetiiia
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L'avantguarda vuitcentista
«Catalónia»

ACABA DE SORTIR

"Catalunya té raó"
Per

MIQUEL DURAN DE VALENCIA
Ed. "La Re pública ds les Llares"
(Valencia)
La solidaritat de sentiments entre catalana del Principal i els dels pisos de
parla catalana és, cada dia, mis ¡‚alean.

Tals els patriotes llegiran amb gust
!libre que acaba de publicar Miguel Duran de València, el primer capita del

qual reproduim a continuació:
"Oatarunya ha de transformar
Eipanyn
Catahmya, Valencia, Euscadi, Galicia...
El problema viu i renovador de rautUll0Miit de Catalunya, altra cegada — i
sempre, fins a la sena definitiva solució — en primer terme de la política
de l'Espanya diversa.
Les qüestions vitals, fortes, transformadores. proclamades i defensades amo
persistencia i coratge, són les que com
mouen, les que apassionen, les que dominen, les que s'imposen.
La transformaei6 d'Eapanya vindré
per Catalunya.
Catalunya el la capdavantera en
aquesta noble croada de convertir les térrea d'Iberia en una confederacie de
paises antena% 1 autentice, de Paltos
units per la voluntat, per la !libertar
i per la República.
Els enemics — els dominadora — com
gesticulen. com criden, coro amenacen,
com et descomponen!
"Unidad nacional", 'Esparta uns e
indivisible", • ioberanla del idioma esnaftol"—, tot alx6, dit en p atena, ni
ribete ni modern, put a monarquia, a

Diumenge, 20 de gener de 1938

- SALA SUSQUICTS
centralisme, a dominació arbiträria, a
pastas, a mort, a podrit.
El moment is propici per a explanar
unes licor» d'autonomia •obre el mapa
del vell i del nou continent.
L'estudi de les constitucions politiques
d'Europa i América en tot 0116 que es
relaciona amb ”urs manaments d'autonomia política, descentralització, llibertat
i respecte als idiomes propis, is materia d'una amplitud considerable i d'In ,
interés mäxim. No és el meu propina
fer im estudi detallat, profund, cientític, amb les anotacions i comentaris que
suggereix el tema, sinó oferir, sencillament, una exposició i un resum de les
llibertats politiques, de les caracteristiques autoninniques i de les prerrogatives
de les lengüe vernacles consignades en
les principals Constitucions d'Europa
América.
Heus act l'exemple—i la necessitat—
d'afermar i consolidar l'autonomia de
Catalunya, de propugnar i defensar els
Estatuts autonòmics d'Euscadi, de Galicia. del País Valencia.
L'F.stat espanyol — tothom ho sap —
es integrar per diversos pulsos amb personalitat pròpia. diferent idioma i instes aspiracions d'autonomia administrativa i pellica. Pesó l'Espanya unitaria,
centralista i borbónica es resisteix a re«melare aquesta veritat, cosa tan absurda com si es resistis a reconeixer la
Ilum del sol.
Per la tendencia simplista i obtusa a
la "unidad espafiola" i a la "provincia",
signe i penvora de decadencia, de desfigurad') i de fallida politica i administrativa, l'Estatut de Catalunya fingiré,
i té encara, una rude oposició 1 se li
presentaran dificultar, i entrebancs.
Aquesta oposició — potser no tanta ni
tan violenta — es repetirä davant dels
Estatuts autonòmics d'Euscadi, de Galicia, del País Valenciä.
éS que Espanya desconeix. generalment, com són constituits els guisos, els
territoris, els Estats Tés significas, del
món.
Espanya ha estat sempre un conjunt
territorial de diferents paltos. La unitat
veritable d'Espanya no ve dels Reis Católica sinó de Felip V — fa dos leales L'actual i absurda divisió en
províncies tan sois te un segle just d'existencia. 1 preisarnent la decadencia
d'Espanya es produeix durant aquest
temps de l'unitarisme i de la divisió
provincial.
Generalment, els paises unitaris —
donem una ullada a l'Europa contemporània — o decauen politicament i administrativament, o s'acullen, amb el propòsit de salvar-se, a les dictadures o als
governs anomenats de fosca, que són,
al capdavall, l'anullació de la personalitat i de la !libertas
L'unitarisme politic, la eentralització,
malmet la política i corromp l'adminis
tració pública. Per tal de defensar-se,
amagar els seus error, i rnantenir ficdons 1 disbauxes, abans d'enfonsar-se
definitivament. engendra el "govern de
forca" o la dictadura. Aquests, per a
sostenir-se i defensar-se, implanten, refermen o intensifiquen l'unitarisme centralista i anulen les Ilibertilts
f-feus ací l'Espanya de la monarquía
de la dictadura; la Franca de l'administració corrompuda i dels afers tirbols i sorollosos. Heus ad l'Alemanya
ficticia de Hitler, dictador i unitarista,
alterant i restringint les libertara dels
Estats alemanys.
La fermanca, la fortitud, l'esdevenidor
i la glòria de la República espanyola
estan en la federació de les nacionalitats
ibériques.
La veritable transformarle d'Espanya
%hidra per Catalunya.
Catalunya té raó!"

"Homes de la Terra"
ficus aci el titol d'un nou libre de
Dumenec de Bellumunt, acabal d'imprimir als tallers de la Tipografia Occisania i a punt d'aparéixer al PúblirEs tracto, segons sena assegura, d'un
interessant volant que contindrà les biografíes de Foinpeu Fabra. Carles Pi í
Sunyer, Ventura Gassol. Jaume Centre.
Andreu Nin, Angel Pestaña, Josep
Jaume Aiguader i altres destacades figures de la mete terra.
"Homes de la Terra" serà un pred6, complement d'iquell libre del maten autor titulat "Figures de Catalunya", que tan grar es:4 de venda va
aconseguir ara fa dos anys. Dorninec
cln Bellmunt s'Ira empris la difícil tasca
d'intervivar els nostres personatges mes
destacats per tal de presentar d'una manera simpática, suggestiva i d'agradable
lectura Ilurs vides respectives.
"Hornes de la Terra", de Domènec
dc Rellmunt, es posará a la venda molt
aviat.

PER A DEPAA
Cursos a l'Arenen Polytachnicum. —
Denle, dilluns, comencerä a l'Ateneu
Polytechnicum el curses a arree del
seny or Jaume Bertran, sota el tema
" L'educació en la familia i els seus
problemes". Es donarà de vuit a nou
del vespre.
Continuen admetent-se inscripcions
a la Secretaria de l'Ateneu . Alt de
Sant Pere, 37, pral. Telèfon asoso.
L'Ansoeiaci6 d'Idealista Prietke.—
El proper dimane, a les vuit de la
vetlla, a l'Associació d'Idealistes
Pràctics — Orientadó moderna de la
joventut—, Santa Anna, 38, el senynr
Frederic Climent Territ., donara una
conferencia sobre el tema "La aisi
de l'espiritualitat".

La tradició arts plistiques ti
aálides arrels a Barcelona; el gust per
la pintura i l'escultura. no ha patit
cap crisi, ans al centrar' d'últime del
XVIII erice anat estenent i enrobustint. El nombre de colleccfonistes augmenta cada dia, i la producció
local és absorbida pels compradors
segons les seves preferencies. El retrat ha estat sempre un genere molt
sollicitat i per tant ha tingut especialistes notabilisaims, Cal recordar nomis la brillant exposició retrospectiva
de retrat femeni català, organitzada
ara fa dos anys pel setmanari "Mirador", per tenir una idea de la impartäncia que la pintura i particularment
el retrat h. tingut dintre la vida social
barcelonina.
Aquesta preferinciaa per la plàstica
sostinguda a través d'unes guantes generacions, ha fomentat un electicisme que ha permis sostenir les tendincies més diverses, malgrat els
grans corrents artística predominants
en cada época. Si el modernisme va
trobar un camp propici entre nosaltres, i tetes les derivacions i les divagacions de l'art modern han tingut
els seus comentaristes i adeptes,
sempre ha quedat un marge per als
que han seguit altres tendencies i hin
servís concepcions que no tenen res a
an. 1, la modernitat.
L'exposició que el pintor F. Pausas
celebra a la Sala Busquets, és una
prova curiosa d'aquesta mena d'anacronisme que ens fa actual un gust
que a primer top d'ull podria semblar
arxivat. El nom d'aquest pintor és
gairehé una novetat a les nostres nales d'exposició. Per les obres que esposa, es evident que ens trobem davant d'un pintor completament
mal: els seus retrata i les seves composicions de caràcter allegóric denuncien una larga preparació academice
en el sentit literal de la paraula. Es
curiós, pesó, d'observar que migrar
els prejudicis acadèmics i de la preoespacie de fer-se agradable, les seves
obres guanyen en intensitat com mis
s'allunya de l'academisme i mis s'acosta a la realitat. Per ene un dels
trosses més afortunar, él el retrat de
la seva muller, obra executada amb
molta seguretat i despreocuparte.
Es notable també el entrar temen' de
ces sencer, graciós i elegant d'entonació i d'actitud, En lee alees obres,
a través d'una técnica disciplinada,
s'endevina l'atracció de la pintura de
museu del segle paasat, en la qual la
intenció decorativa i literaria rentes
adhesions captä entre certs artistes.
La pintura de F. Pausas, ens transporta a 1/poca de l'Exposició Universal de r888, i ens fa P re s en ts les
preocupacions estètiques d'aquell
temps i la disciplina formal que aleshorca era practicada en els centres
artistics oficials.—

Aniversari
Avui fa un any just que Miguel
Utrillo moria • Sitges. El record de
la seva p ersonalitat i dele lene meriti éa encara bee vis entre els que
es tingueren per amics seto 1 l'estimaren. Vagin aquestes ralles com
ofrena a l'amic desaparegut i al catete que tant hacia fet pel nom i el
prestigi de la lleva terra.

EL CORREU D'AVUI
L'ART I ELS ARTISTES
* Apeles MAItIeS. — Estan caposars a la Llibreria "L'Amic del Llibre",
nombrosos dibuixos originals d'Apeles
Mestres, que tenen gran acceptació entre els aficionats, que van quedant-sels
en gran nombre. Continua tumbé al "Casal del Dibuix" la venda d'una collecció
particular de quadres ß d'excelente
autors catalana.
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Time japonnal se e t
o n expression dais

la littenture"
Conferencia del professor

Felicien Challaye
Comend la leva conferencia el professor Challaye exposant tres punta fonamentals, les tres idees i creences mares de l'ànima japonesa: el "shintu",
que ha Mies ala japoneses el sets ars
dent patriotisme; el Confucionisme, que
ha tingut sobre els japoneses l'acció d'una mena de filosofia positiva, i el buzáisme, la gran filosofia oriental de la metafísica i la moral del dolor. Apestes
tres influkncies han donat al poble japonis les teces caracteristiques morals:
patriotisme, pietat filial fina al sacrifici de la pròpia vida; l'obligació per
ala subordinats de consagrar-se al seu
superior, que s'ha concretat en el bus.
¡sido; la veu de l'honor, la moral del
guerrer i la pietat i resignació davant
totes les coses.
Per tal d'ilustrar el que diu, e! professor Challaye explica exemples que es
citen en libres japonesos: el del fill
que s'exposava, l'un, a les picades dele
mosquits, porqué aquests deixessin dormir els seus pares. El de l'altre, que
veient eIs teus pares vells i tristos, es
disfressave de criatura de pon anys.
per tal de donar-los la illusió d'una joventut desapareguda. Parla de la gran
importancia de la cortesia, que no permet que traspuin les dolors intimes,
per tal de no entristir els altres. Es refereix a la insitge més important del
budisme japonés, la de la princesa Kua•
nin, que aconseguf convertir els inferns
en loes de delkies. Explica una aneedota seca de Kioto, quan compri un
ventall amb dos ideogrames xinesos en
negre sobr e fons daurat. Volgué saberne el significas, però el dependent l'adreça al secretari de la esa, porqué era
cosa massa important; el secretad el va
adrecar al director, i aquest Ii digué
que era la clínica dels antics samuraiS:
heroisme i generositat. l'heroisme, el valor, , fill del shintoisme, I la generositat del budisme.
El valor o bushido té tres casaste:1stiques; el corrent, la cortesía, que es
manifeste amb tota mena de gestos i reverencies. fins al punt d'anomenar hnnorable i el te — ell anomena
un cop honorable un pastis, i sen rigueren, perque aixó és signe de llamineria i el valor que cal per a mantenir la cara impassible. somrient enmis dels mes gran, dolors.
Hi ha encara una altra característica,
i es l'amor de l'amor, de fons polinesic; pera, sobretot Es fort el sentiment
familiar; els vells es reverencien com a
sacerdots; els morts, com a ribo; sha
d'obeir els superiora; els joves els vells,
i les dones els bornes.
El senttment del patriotisme porta a
l'amor de la Natura japonesa, i aquest
sentiment no neix solament del patriotisme shintu, sine de l'amor búdic. El
budisme considera el reir: com un somni; no admet l'estabilitat del món; es
com la filosofia d'Heräclit: tot Es illusi6 que sols existeix en nosaltres. Pesó aquest somni sedueix extraordinäriament els artistes, i is la beis de l'art
japonès.
En la literatura japonesa — diu després, cal considerar primer la poesia dele
segles VII, VIII i IX de l'Era Cristiana; después el, drames lisie del XIV
i la poesia del XVIII.
Estudia tot seguit la poesia primitiva.
ó, a la brevetat
que va a la concentraci
expressiva, com a aspiració suprema. en
poemes (ton-ka), de 37 &alabes, que correspondrien al vers blanc europeu. Ex.
pressen, sobretot, l'amor per l'amor. En
recita alguna 1 fa remarcar la importäncia literäria de les dones en aquesta
época.
El segon període, época clässica, ve
situat en l'any toro de la costra Era.
Es quan ta civilització japonesa ha arribat a mis alta esplendor; en aquest
periode, els noms mes importants corresponen a dues dones. Els drames lides
dé! XIV, drames de No. eren un conjunt artistic de recitació, acció, ball,
música i cant. Des del segle XV no se
n'han escrit mis; però encara ea representen. Generalment hi ha dos Pr o
-tagonisembr,latsepresenten amb la cara impassible. per
no desentonar: els gestos sän sempre
obris i expressiu. Sen curta aquests
drames, i en una sessi6 se'n representen
volt O nos.

* Lyceunv Club, de Barcelona, ha
organitzat una exposició-sorteig de dibujaos que restará oberta des del dia ar
al 31, de sis a nou del vespre, al deu
estatge social, Fontanella. 18, tercer. /Un
trames dibuixos per a aquesta exposició, fins ara, els artistes segúents:
Amat, Ainaud, Badrinas, Balasch, Bon,
Camón, Campa Carbonell, Castanya Cameleran, Cortés. Créixems, Divi, Esteve, Fargues, Fenosa. Ferretee, Figueres,
Gil, Grau Sala, Granger. Güell, Jonceda,
Merce Llimona, Marti 'Bassa, Mont.
Louis, Mestres, Madona, Morató, Oms,
Olive, Panyella, Picare!, Pornis, Quelus.
Ros, Serra, Serra E.. Sainz de la Maza,
Shurn. Sanabre, Vergés. Ventosa Vita.4 equest osa d'un iustant
domat, Vidal.
Durant aquells dies se celebraran di110 /liguen el vostre cor.
versos actes, el primer dels quals sea
un concert a cärrec de Pilar Miró, piaLa poesia del XVIII es mis breu ennista, i Antoni Casulleres, violinista. el cara que l'anterior; está constituida per
proper dimarts, d ;si 22, a les set de la poemes de 17 sillabes, els
tarda
canten obiectes, la neu, la luna plena.
* A l'Acadèmia Catalana de Beles
Arts, de Sant Jordi (Casa Llotja, segon
EM la llana sota
pis), cataran exposats al públic, els dies
he esperat,
si, 22 i 33 deis correcta, de deu a una,
i Munes ad.
els paisatges presentats al concurs "Medalles Josep Masriera" i els treballs reaLa mesh japonesa — diu — reflecWats ocie opositora als "Premie Com.
ten tempre la impermanincia de l'inite de Lavern",
ma búdica jai:enea; perú tot i aix&
ELS LLIBRES I LLURS AUTORS es complau l present. Alai, un poema
* "Le Eurgeseta". — Amb aquest diu:
tito! J. Navarro-Costabella acaba de pu, Aguas sisón d'illusid
blicar una novela, vuitena de lee noveles originale d'aquest jove escriptor.
lude d'iillarib
NO fa mis que
L'administra la Llibreria Cataldnia.
Piré, Manisteis—
* "Patrio i Aires del .Konarny",—
I acaba d'ene que voldria que aquesta
Ha sortit el volum VIII de les "Obres
Completes de Jacint Verdeguee" Conté mena de sorrini de final de tarda cata.
ele versos corresponents al volare "Pl- lana íos ben agradable alt oients, cor.
tris" i ele d'Aires del Montseny". Es tedia japonesa que va ister premiada
un mixta volum de prop de tres-cesto amb unanimes 1 sincere aplaudiments —
coro a conferintia tota.
piginea.

APEL.LES MESTRES
- Un del; 'millora números del programa d'homenatges que els barcelonins han organitzat suara per honorar els vuitanta anys d'Apeles Mestres ha estas sens chalate l'exhibició del
seu art de dibuixant ilustrador, que
és el que li ha donat mes fama, el que
dóna el to a la seva personalitat. En
Sant que m'isla i que poeta, Apeles
Mestres té èmuls arreu; en tant que
l'ilustrador no té parle ni en el temps
de la seva maduresa ni en el teniPs
actual. L'art d'Apeles Medres di'suixant es ben bé una creció seva, un
punt de vista seu, ben personal, so
estil que-brelonqu'vta,
no té semblanca amb cap altre, que
sembla no deure res a ningú. Ni ha
una tal quantitat d'optimi gme dadvident en l'art d'Apeles Mestres, i
aquest mateix art és tan expressiu del
seu fecund contemplar; el seu estil
és una tan elegant estilització de les
coses i dels éssers, que tot plegat fa
d'aquesta sensibilitat una summa, graciosa a desdir, de la . centemplació
realisrica de dues o tres generacions
de catalans. L'obra dibuixiitica d'Apeles Mestres plasma i fixa per a un
sempre més el cop d'un de diverses generes de catalans sobre la Ilur realitat immediata; voten, dir tres generes
de catalans escollits. El q u i rulgui
saber de la Catalunya vuicentista i
la sensibilitat millor d'aquella Catalunya hura de recórrer necessariament als dibuixos d'Apelles Mestres.
Els artistes illuseradors que vulguin
saber de l'ofici també hauran necessäriament de consultar de tant el, tant
aquesta obra quantiosa ¡ meritissinia.
Ningú a la nostra terra, i molt pocs
a les altres terres, han sabut manejar
la ploma del dibuixant corn aquest
borne dels vuitanta anys gloriosos.

que modela, que dime el volum;
modulació qualitativista d'aquesta ma ,
teixa plomada mestrívola són altrel
tanta motius de delectació àdhuc per
a les persones que no saben res de tot
això i que admiren i es delecten sense
saber el pequé. I pel damunt dt.
questes virtuts dibuixfstiques les pri.
mordíais de la composició i de la
nia, essència del dibuix. La linia ¡
composicionisme d'Apeles Mestret
seo' també dues rneravelles indescrip.
tibles, una màgia de concrecions i
d'accents.
En l'exposició de l'Arxiu
pal Històric hi havia també uns dibuixos aquarellats, illustració d'un lis
bre per a infants encara in/dit,
quals Miren per a nosaltres una revelació, per la riquesa i per la forta.
lesa de les harmonies de color; has.
monies Ilampants, com vol i com sap
comprendre la mainada, però seise
violències, ni desentonacions, ni cr,
dinarieses, brillants, com són
pants o brillants les composicions
de color de la millor catiferia pérsica. Aquests dibuixos haurien
ser editats a tot luxe: serien d'éxit le.
gur aci i fora d'ad. Quin bell i encoratjador homenatge, aquest!
No tot eren dibuixos d'Apeles Mes.
tres en aquesta darrera exposkif
homenatge sinó que s'hi trobaven al.
tres nornbroses belles coses curioses
i delicioses. En la coHecció de records
de familia el visitant s'encisava arnb
clii objectes puerils o simples, reno
e•.ri del que en podríem dir retas.
gratia de la burgesia barcelonina del
segle darrer, i uns magnífics dibuitot
arquitectemics, obra de l'arquitee
Oriol Mestres, pare de l'homenatjat,
documents preciosos per a la ja ine.
jornable biografia d'aquell arquitecte
eminent; també incomptables objete:1
d'art antic, bocins de les colleccioes
d'arqueologia que posseeix aquest artista atent a teta cosa; hi havia uzo
mostra de collecció d'epifanies i ea.
tivitats; la mateixa exposició era en
exemplar valuós de la collecció dho.
menatges que de fa pocs anys
Apeles Mestres; hi havii la konogra.
f ia de l'artista, per mi d'artistes de
tota mena i tendencia; hi baria ne
bona parada dels libres que l'homo
natjat ha escrit fins ara. 1, a manera
de dibuix raje de record de familia,
dominava aquella exposició la serie
formidable de dibuixos a la ploma que
forma la illustració del llibret del
propi Apeles Mestres titulas: "La
Casa Vella", cc, és, la casa on l'artista nasqué i on esclesenrotnä la sera

Dibuix de "La Casa Vela", libre escrit i illustrat per Apeles Mestres
Podrá hom acceptar o rebutjar el concepte formal o l'estil, o la visió del
nostre homenatjat, perú singa no
podré repudiar el saber, la traça meravelloses d'Apenes Mestres dibuixant, particulannent d'Apeles Mestres dibuixant a la ploma.
Una bona selecció d'aquests dibuias) s es la que fou recentntent exposada
a la contemplad") des que ja la coneixien i des que, mes nouvinguts a
la vida, no en sabien res. L'exposició
dels dibuixos d'Apeles Mestres fou
doble: a la sala Renard i a l'Arxiu
Municipal Histeria; alli feren mostrats els original * de la illustració i
de la decoració del poema "Liliana",
obra del propi dibuixant; ad una selució de dbuixos d'ilustrad", entre
altres coses. Encara que Apeles Mestres feu admirables dibujaos lavats.
al l'aula, a l'aquarella i al paper ton o
paper Gillot, aquestes dues exposidone particularmens per
no dir exclue,vsment, dibuixos a la
ploma. Xfai com en aquestes ocasiona
es pot parlar d'ende: aquells
de plomada virtuosista sense eJils
ttleci6. al es pe! dir sial. virtuosistee
amb la mejor espontaneitat i amb tosa
felieitat. 'gen una l'icé i una deu de
delectacions de mena'veriae hom s'In
deletta pel ,que la &facilitar en la dit
totes les arte de • delectable;-ei6tén
la Ilibertat i la intenció de la plomada

adolescencia; llibre monumentaj per
la condició quasi sublim dels dibuixos: són aquells uns dibuixos amaras
d'emoció, possiblement els millors de
l'obra d'Apenes Mestres, grandiosos
de tanta comprensió com revelen
com arriben a comunicar a l'espectador. Aquests dibuixos del Ilibre "La
Casa Vela", sen eloquüents com
tures dels mestres intimistes holandesos.
No hi baria, en canvi, en cap de les
Mies exposicions mostra dels dibuixos
botanistes, ni cap dels que deuen ésser nombrosos i garlador, apunts del
natural. Una bona selecció d'aquesta
mena de documents podrien fer la
matèria d'una altea exposició, la quat
seria indubtablement una nova ozas:ú
d'homenatge, un nou exemplar per a
la collecció d'homenatges d'aquest deliciós coleccionista de totes les COSeS
que Déu va fer i segueix fent "M
per acontentar en primer lb% el nostre aelgre franciscanista.
JOAN SACS
podem publicar les notes

vegades que no vinguin es.
zrites en català i amb un
itnbre o signatura coneguds
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Acto inaugural de la So- Mr,EI XI SME DE VIA
., ESTRETA.:-.
cietat espanyola de medimna del treball
El noi Primo de Rivera
Madrid, /9. — A l'Ir/adral Nacional
de Previsió sita celebrat lacte inaugural
de la Sozietat Espanyola de Medicina
del Treball, sota la presidir/teja del miaistre del ram, senyer Anguera de Soja..
Ha parlat en primer Une el acnyor
Joan Usabiaga, i desprat el senyor Gar:la Tornel ha llegit algunes quartilles
r/ el senyor 011er.
Finalment, easenyar Anguera de Scjo
la pronunciat en diseurs, en el qual ha
eatudiat el tema dels aceidems de trebrall,
i ha considerat que h de justicia tetenere fino on sigui exessible aguce dret
deis obrers, pena evitant l'abús de l'accident per part dele obrera mateixos.
Ha excitat els metges que entenen en
e:t accidents de treball, perquè posin tot
el seta zel en estendre ela diagnóstica
en els accidents obrers i redactin tota
t'a informes que caguin per evitar abusos.
A l'efecte ha citar diversos caiies, entre ells el d'un obrer que anit a visitar-lo finan ell era president de l'Audiencia de Barcelona, per tal de parlar-li
d'un accident en el cual havie sofert la
fractura de la tibia i del peroné, i basta
el sentit cm* del senyer Anguera de
Sojo, • que observa que hacia pujar un
bon nombre d'escales 'ene cap dificultat per a pujar fina al seu despatx, la
eeal cosa evidenciara la mala fe rosada
en aneen accident i perquè no co cenan1143 la injusticia d'en a forta inelemnit-

ació.

censura els revolucionaria de lloguer que l'han
abandonat
Madrid. 19. — El cap del feixisme
a Madrid, sens : or Josep Antoni Primo
de Rivera, ha adreçat als periòdics la
segiient nota:
"Els elemeints incleeitiables que es van
introduje a lee "falanges" de la "Jons."
no ea/sanen `en una legió d'inadaptats procedente del carne marxista", ni
perjudicaren"aauenes eseermies prees
ffilatigeles 1 profendament espanyoles del
costee mes-tinent".
Els antics mara-fines incerporats a
les "falanges" de la "Jons" es condueixen duna manera irreprotxable, i
han aportas el sentit profand de totaiitat i de disciplina que en els medis marstistet adquiriren: El mal era nn gruta
leo legió, de gent lora de tot ideal po•
jitic i moral. sortida dels infrasocinis
mes terbols de la vida urbana. Aquests
elements revolucionaris de lloguer s6n
qtri han hamit de sortir de les "falanges" de la "Jons". no per refer
unions 1 pensaments mai romputs entre
neealtres, saló per higiene.
Aixl resulta que tetes les antiguas
"Jens" i tole els obrera dels sindicats
narienals eindicalistes salan quedat ata')
nosaltree, ense que arrihin a dues dotcenes a tot Espanya et nombre de def eecions.

El senyor Anguera de Sojo ha estat
ton aplaudir.

_ L'AVIÓ QUE VA DE BARCELONA A MADRID HA
FUSIÓ DE PARTITS REPUHAGUT D'ATERRAR A
BLICANS A CACERES

Cáceres, 19. — Amb gran entusiasme s'ha celebrat la reunió de radicals
eenabcrates i radical-socialistes, per
tal e fondee aquests dos partits ea
el-enhiló Republicana. ---Sha designat un Cenan taceta:44
provincial que actuara mentre e. reUneix l'Asamblea provincial i s'adop
resolució definitiva. Aquest-taun
Comité l'integra, cota a president, el
sensor Indalecio Valiente Ahlarea, i
som a secretara, el senyor J'eh Ro-

friguer.

EL SR GOMEZ HIDALGO
ES CRIDAT A DECLARAR

SARAGOSSA

Madrid, 19. — L'eh!, que, fa el servei de Biweérorl »1:2- ha hagut
d'aterrar a' Saragéesial conseqüència del
mal tenlos. Per hí dite ausa el trimotor riord-aerici qbe tifri "procedent
de Lisbea no ha poglir.reitlitzar
prova, com eslava inunda!: •
Segons el Burilen - Meteorològic, el
temps ha ernpitjarat a tot Espanya, hasen t lardee' notablement la temperatura,
deeprés de la bonança d'aquests 'darrers
dies.
Les zoticies que es reben de diaerente
ladrets d'Espana : a donen compte que ha
nevat intensament, especialment a Ata ó, Santander i part d'Astúries.

Madrid, 19. — El senyor Gó- EL PROBLEMA DEL BLAT
mez Hidalgo ha rebut una citaValladolid, 19. — La Cambra de Corió perquè compareg44avant la
Secretaria del Juljat aúmero 11. rnete ha elevat un eacrit al ministeri
del senyor Joan. Montes, el dia d'Agricultura en relació arel, l'actual
2 1 , en compliment d'un exhort situació del mercar de blats.
En l'esmentat document s'han' pres les
rebut de Barcelenat J,Ü,¡:‘;
conclusiona sollicitant recollir el sobrer
—_
de la collita de cereals, ja sigui per una
LA SIMULTANiiTAT DE entitat particular o per mitjä duna
emissió de bons fet pel Tresor, decreCARRECS DELS.DIPUTATS tare la llibertat de comerç blader.
En cas d'ésser factible alzó, caldria
Madrid, 19. — La li Gaceta" publica
en decret declarant clue els diputats modificar la legislació del comerç de cea:Corta que en sitiar del que es pre- reals amb acuestes bases:
Modificar la hei de taxes per a cada
ceptua en la disposició transitòria a)
de la nei de Š d'atril de 1933, aqui- provincia, i a aquest fi es formaria una
riren el dret a simultaniar aquest Comissió al ministeri d'Agricultura, de
arree amb el de regidor, podran con- la qual formarien part un agent comertinuar en l'exercigi d'ambdós carrecs cial del grerni de cereals i un comerfins que sa cehcrin eleccions muni- ciant del mateix úsector agricola; la
desaparieió de Verdee eronolOgie per a
cande.
També public4 un decret de la Pre- la compra i venda; el valor de la senda
s'abonar à íntegrament al rebut de la
sidencia resolent la reclarnació promoguda per 1!arquebisbe de Tarra- tnereaderia en els magatzems o fährigona sobre 4 propietat de l'edifici c,nes, les vendes s'avalaran per Juntes
incautat • la Conipanyia de Jesús de que expedeixin les guies corresponents,
i hi hauri dhaver aquestes Juntes a
la dita ciutat
•
tots els Munie'pis.
UNA INTERPEL.LACIÓ
Madrid, 19. — El diputat agrari per
Valladolid senyor Pere Martin ha anuaMadrid, ro — A la plaga de Nuevo ciat una interpellació al ministre d'AMundo, sobre l'estitua, ha aparegat gricultura sobre la aittació del mercal
aquest matí una bandera vermella
blader, amb el prec que se Ii permeti
ceta 1nscripció eubversiva. La bandera d'explanar-la en eis primero dies de rena estat retirada pele guàrdies.
abertura de Corta.

UNA
BANDERA
'ROJA A MADRID

la rambla
en la vial ordinfiriament figuren, entre altres, les signatures de: Carlea Soldevila, Domenec Guanee, Josep M. Maetsin,
(iraníes' Barrera, Branli Solsone. Sebastià Gasch, Domenec
Rellmunt, Ferran Callie& Aleen >alioli, Andreu A. Arlio,
Masada ,fiääutitsta.-Akuilurs-Fierta, Joan Brugada, Josep alarGarriga i .1. Ventallta
J.. Sunyol
gara.. A. Ruvira. rj
cona a eseriptors; i les de Tioner i Santsalvador, colo a
, dibuixanta;laa sricarregat'aucOA 1114£ SI II SP LA la diree,flere les •syqs lasgues igformatives de Madrid eslant i la
istedittrial d'una crónica

N, A mas, en la

Despi és . ði'inoirnent Les Accions a dipvrevolucionad

Oviedo, 19. — Els diputats a Corts
que es troben a Astúries han enviit
un energic telegrama al cap del Go-'.
vern 1 al ministre de Finances,
tint en la necessitat que es dictIn florm es per a la distribucl6 dels 60 miliöns de pessetes, acordades unánime.
Ment per lea Corto, però acuse topalls
tii restriccions, advertint que d'altra
Fortuna no eadmetran.
Derni..se celebrara una important
reunió a l'Ajuntament, i sembla que
niel adoptaran acords importants.
L'Ajuntament desplaearà una comissiö a Madrid per tal de reiterar
al Govern la necessitat que a'aecelerin

els treballs.
SESSIO DRAMATICA A
L'AJUNTAMENT D'OVIEDO

UNA

L'Ajuntament ha celebrat sess16,
ahi ha plantejt4"Bna discussió molt
laboriosa sobre la situació creada a
°enseba a conseqüencia dels pastar:

feu.

nota eis regidora s'Un relerit es-

peeialment a la manca de treball. Un
d'ella, el senyor Julio Alonso, liberal
demòcrata, ha declarat que li conatava el fet tristissint d'haver mort de
fam tres Obrera,
La dita declaració ha produit una
gran sensació, i l'esmentat regidor ha
afegit que podia provar la seca de-.
núncia amb documents.
Entaulada la discussiO, tots els altres representants de les mimarles governamentals i antigovernamentals
han destacar el fet que el senyor Garcia Bernardos, de la Ceda, fes leves
totes aquelles maniiestacions que es
refereixen a la ineludible necessitat
de donar urgentment treball a iota
els obrera.
En aquest sentit acordat dentellar a tole els contractistes, capecialment als de les obres de l'Estat,
que contractin amb preferencia obligatòria 'els obrera da la capital, i despees ela d'Astúries.
Despees ala pasme. a tractar del
que passa a les fabriques d'armes, on
no acaba de reprendre's el treball,
roen que hl ha grate . plantilles d'obrees, l'atur repercmeix en reconomia local, i són moltes les llars que
han arribar a un darrer extrem de
miseria,
sessió bi hagut moments que
in . adquirit tons (Irania:tics i naturalment, , ha estat 'madi comentada l'actitud decidida de tots els regidora.
S'afirma la necessitat que pel Coceen es concedeixin els auxilis eónsignats per les Corts, puix que en
reprendre's el trebt. 11 a les obres i
altres indústries s'aniran oblidant
poc a poc els passats sucessos, que
en conseqüència es deixen sentir mis
que mai.
REUNIÓ D'ENTITATS MERCAN-

TILS I INDUSTRIALS

-

S'han celebrat diverses relmions
raracter particular per entitats mercantils i industrials damniiicades amb
dels passats teta, per tal de tractar,
un cop m6s. del referent a la distribució del crèdit concedit pet Govern a
tal fi.
Corn es recordara. hi ha fin recen l
decret que es refereix als primen to
milions, i que estableix limits restriccions que aquí es consideren injustos,
per la qual cosa es demana la derogaci6 del dit decret, o, almenys. que no
s'apliqui als 6o milions restante.
Amb aquest motiu, es fa a Astúries,
ara, una intensa campanya en aquest
sentit. fier altea banda, avui s'ha santo
que el senyor Gil Robles ha trames una
(letra al diputat senyor Fernández Ladreda, en la qual no amaga un cert.pessirnisme, davant l'actitud atribuida al
ministre de Finances.
Es anims Osan excitar un xic I es
parla Una i tot de diniissions dele vocals que formen part de les Juntes de

DES.DE MADRID-

seva secció d'esport,.. ;

ala les

signatures
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goveMaleta . 'irivildia manifestar
qu e l'huela vistfat una comissió de
diputats, alcalde i president de la
Diputació, per a pregar-li que . recolzi
prop del Govern les gestiono de les
entitats económique sd'Astitries a fi
que desaparegui del decret de 23 de
desembre, aparegut a la Caseta del
dia 30, els limita de les indemnitzacroes pels danys causats durant la
revolueió d'Astúries. Ha afegit que
da setta visitants alean mostrat dacord amb P e0 n0sla i que elle per
la seca part farati lea gestiono que
creguin prudente.
Jo —ha afegit—sostinc el meu criteri respecte a aquest assumpte que
ja he •xpoiat.
Després se li ha preguntar que hi
havia de cert sobre la dimissió de
vocals de la Gambe. ile Comerç i de
la Propietat Urbana i de la Junta
d'indemniteaoions i socors. El governador ha contestat que oficialment
encara ato tenia cap, noticia sia di hi
havia alguna. dinsissió.

EI üap del Govern desment...

Segueixen les entrevistes cordials. -- El senyor
Consells de guerra • El El xevol produït per la Lerroux, desisteix d'anar a San Rafael. -dhrisió de les dretes
senyor Onofre Sastre a
Pamplona, 19. — Segueix enrenoti amics deis caps" governamentals creuen que
arnb motiu de la diviso) existent enAstorga
soluSantander, lo. — A la caserna d'In- tre els elements dretistes per a pre- dilluns, .4) , a tot estirar dimarts, quedarà
en les eleccions a d ifanteria slan celebrat diversos con- sentar candidat
_:.- :;:et,77 - 1
que es verificará el dia cionat el conflicte politic. —
sells de guerra. Un contra Josep putats forals,
Itr_r_MY2.3721431,ZiVrtre Y.
Riancho Pérez, per donar cisques a 27 del corrent.
la revolució al poble d'Astillero. fet
que foil qualificat pel fiscal com a
constitutiu d'excitació a la rebellia.
pel qual ha dernanat la pena de vira
anys de pres6 .
La prosa fou desfavorable al processat, que ha estat condemnat a sis
anys i un dia.
Un altre cuneen ha tingut lloc contra Josep Puertas, per insult a la
torea armada. La prosa ha estat favorable al proceasat, per la qual cosa
hom suposa que sera absolt.
SIm celcbrat també Ufl consell de
guerra contra Ratnir Villa (tornar.
acusat d'haver collocat una bomba
al poble d'Otanes.
Despeé§ de la prova testifical, el
fiscal ha retirat Eacusació.
Astorga, 19. — En la : caserna convertida en presd, el reclós Joan Alvarez, de 4 4 anys, natural d'Oviedo,
no ha let cas de les intituidacions que
Ii feia el sentinella perque es retirés
de la linestra. El sentinella ha disparat i ha ferit greument al cap al pres,
— Es troba en aquesta població
l'inspector d'Auditories rnilitars sell)me Sastre, el qual ha inspeccionar
les causes que es trohen pendents.
Oviedo, 19. — •Al Palau Provincial
sla celebrar un consell de guerra
contra el paisä Venanci Gil Palanca,
acusar d'auxili a la rebellia.
El fiscal sonicitava per al processat la pena de dotze anys i un dia de
reclosió.
Sembla que la sentencia sera absoluthria.

UNA VICTIMA'
DELS EXPERIMENTS

El decret consocant aquestes decciamos i determivant el nombre de candidats i forma d'elecció diu aixi:
— Fins que es convoquin
Article
i celebrin eleccions a diputats provincials, la Diputació foral i pro, Metal de Navarra estarà composta de
set gestora„elewits pels Ajuntaments
de la provincia.
Anide 2. — S'elegiran dos gestors'
per la "merindad" de Pamplona, dos
per la d'Estella. un per la (le Mudela,
ame altre per la de Tafalla i un altre
per la de Sabuesa o districte d'Aoiz.
Anide a. — Ele' Ajuntaments de
cada una de les "merindades" elegiran els gestors que els correspongui,
segons l'acide anterior, havent-se de
votar un sol candidat en les "merindades" on n'elegeixin dos.
Secan electors els regidors de cada
Ajuntament i quedaran elegits els
candidata que ehtinguin major nombre de vots en la seca respectiva "niecinchad" o districte.
Les actes de cada ,elecció,, ,arnb expressió de las reclamacions quit s'hagin formular, es cursaran a la Junta
provincial del Cena, la qual les examinara 1 refoldrä.
— Pel ministeri de la
Article
Governació i per la Diputació foral
i provincial de Navatiti .teil dictaran
•les normes precises perribe acuesta
elecció se celebri en el termini mes
breu possible (el Clibainenge dia 27 de
genera.
; n'-Y•
Article 5. — Celebrada l'eleccii; dels
gestors,•ceataran eh actual' nomenats
per designació governativa i prendran
possessió del t'arree elS elegits pels
Ajuntaments.
Article 6. facultats d'amiests
gestors 3iXi elegirte -seran les que competen a la Diputació provincial i foral
de Navarra.

Volia descobrir un \ explosiu más fort que els L'ASSEMBLEA DE PROFESSORS DORQUESTRA
existents
Valencia, lo. Anit, a les deu, conMadrid, 19. — La senyoreta Purificació Montero, llicenciada en Ciencies Quirniques, treballava darrerament als lahoratoris Rockefeller de
Madrid, on realitzava experiencies
relacionades ami) el descobriment
d'un nou explosiu molt mes potent
que els existents fi/1s a la data. La
(l i ta senyoreta en eis sena experimenta
ha resultat victima d'un desgraciat
accident, en estlatar un tub classaig
en que mesclava els liquida, i en el
moment d'abocar en aquest tul, una
quantitat d'acid aul;úric. La lnoia
sofert els efectes de l'explosió en ple
rostre, i s'ha produit el-mitades 'de
pronòstic greu, aixi com als braços.
La noticia ha estat molt comentada
al neón de les ciències, oil la jove
Purificació és molt coneguda per les
seres recerques 1 el seu amor als estudis.

Direetcr

de

PUBLICITAT

tinua la sessiO dv l' Nssemblea de professora d'orquestra.
Presidí el secoya!: Emili Campas, que
posit a debat l'assurnnte referent a la collegiació o bliga t òria. Es donalectura al
prerjecte i reglament daquesta, presentada per Catalunya, i CatiSa excellent
decae.
La Delegarla de Madrid pro-col:halació llegi un altre projecte, i s'acorda
nomenar una ponencia per a refundrels,
presentant a l'Aseemblea la noca reateció.
A les 2'20 de la matinada "aixecà la
sessió:

UNA CAUSA QUE VA AL
SUPREM
Madrid, 19.-i- El tinent de la guardia civil senyor Torrente, condemnat
a la pena de mort per un Consell
de guerra celebrar a Astúries, va a
passar ara amb el seu P roc és P er la
Sala Sisena del Suprem. Per l'indole
del debate, entendrà en la pena la dita
Sala Sisena, i el dimarts vinent s'efectuaria l'examen d'aquest preces

pels magistrats.

iPropaganda
anib ceneleOmenta tecnlea as
peicotoma, control de ront'Imanta publicitaria, ea e ae -

"A B C" CONTRA "EL DEBATE" I EL SEU GERMA
PETIT "YA"

mercial

Madrid, 19. — "A 13 C" escornet
avui contra "El Debiste" i el seu
gema. petil, (Tm qualifica el peribellc de la tarda "Ya", per determinats comentarla i la impor-

tacto orne ele mesaras Internaciones de alublIcitat,
eonaleader d• tecnioa darte
trafiques I ame practica co-

socors,

REUNIÓ SECRETA A L'AJUNTAMENT D'OVIEDO
S'ha celebrar a l'Ajuntament la
reunió convocada per les Cumbres
econòmiques d'Astúrie s , a la qual
han assistit eh diputara a Corts liberal; demòcrates i d'Acció Popular.
En la dita reunió, que ha estat secreta, s'han pres acords relacionats
aun) la petició al Govern de la deronadó del decret que posa limito a
les indemnitzacions pela danys de la

tótslorals a Navarra

•'OFEREIX
dl rl te pViethfo
In ti

da pulan.
d'abboluta

enlata% I solvencia. Dlepeel.
bis de« dores al dta. !Seriare núm. 17.135, PUB1.1CITA"? "A", Mambla de tea
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tancia que donaren a la visita
que va ter una reassa de tldels
espanyols al Seta Pare al pall
de Sant Damas, als quals va
alargar la seva benedirció apostólica,

revolució,

-44444#9444441444
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'WOUnCleirIST
-

EL PeóeLtigii DE LA DIS TRIBUCIÓ DELS SEIXANTA
MILIONS CONCEDITS
A ASTURIES

HA COMENÇAT EL NOV
REPARTIMENT DE CORRESPONDENCIA A
MADRID
Madrid, 19, carteria de Mad'acord amb el pla que es traeä,
ha iniciar en el dia d'avui un nou repartiment nie la correspondencia a dos
quarts de %ala de la tarda. La nací
distribuci6 s'efectuar à tots els dies
feiners a la dita hora, i correspondri
a aquest, repartiment la distribució de
tota la correspondencia que arribi a
Madrid fins a les set de la . aarda, i
de la que fins a la dita hora eigul
dipositada a les basties de la capital
per a l'interior.
Amb sisi) ea veten d'evitar tot
retard en el repartiment a domicili,
per tal que no quedi pendent de Hita.? .m u e,
rarnent la correwondencia que arribi Unió Inaugural à.
a, Madrid fina a la dita hora.
drid,

(l'e de la primera Pagina) cap del Got eren ha dit als

EL SR. MARTri:TEZ DE VELASCO
DONA UNA REFERENCIA DE
LA SEVA ENTREVISTA A.MB EL
CAP DEL GOVERN

periodistcs

el mateix que havia manifestar a la
sortida del dornicili del President de
la República, i ha afegi t que continuava el treball de sargit sobre el
canenas.
Ja esperasa al cap del Govern, a
la Presidencia, lAlt Coraissari d'Espanya al Marroc, senycr Rico Abello,
que havia arribat a les set de la tarda.
El senyor Rico Abello ha dit ala
periodistaa que enllestia la sena tasca
a Madrid, i que el President
citar per a les set de la tarda,
El viatge a San Rafael el retardo
perquè el temps que fa no es el enea
a premisa per a la breva salar, 1 a
mes, amb la neu que des hacer calsur, m'expOsaria a un accident mole«,
corn el que soba el ministre d'Agri•
cultura. a
I res mis no ha dit el cap del Govern en acorniadar-se dele periodistes.
A tres quarts de non de la nit ha
arribar a la Presidencia el director
general de Seguretat, que ha passat
immediatament al desatara del cap del
Gosern. Els periodistes no han pogut
parlar amb el director general de Seeuretat, peroné aquest ha entrat st
Palau de la Castellana per la porta
del carece d'Alcalà.Galiano.

Els periodistes han v;sitat: aquella
tarda ei scnyor Martínez de n: elzsce,
e', i,aii els ha maniiestat, respecte a la
reorganització ministerial, que lea coses
estaven igual que el dia en que es remitren els guatee caps dels grups
normarais. Llavors — ha dit — donarem
al aencor Lerroux un vor. dc contianca
per a resoldre la griestió política, i avui
jo li he ratificar aquest vot de confiarles'.
ine l'esperança — ha afean—
que aviat es resoldri la crisi.
Se li ha preguntar si hacia parlat amb
el cap del Govern sobre el pla politic
i governamental a seguir, i ha contestat
negativament. No cal que parlera sobre
aquest particular, perque sobre ell estem tots d'acord. Aquest pla compren,
entre altres ceses d'urgència, el preparar el material a discutir arnb l'objecte
q ue el Parlament, aixi que reprengui
les seves sessions, no vagi a la deriva.
En aquestes matèries, a discutir immediatament, han de figurar. entre altres
coses, la llei dOrdre públic i la llei
Electoral.
tidari de L'ABAST D E, L'ENTREVISTA
Ha acabat dient que era Par
LERROUX-GIL ROBLES
la supressió de ies Comissions gestores,
ha anunciat que aquesta nit trarxara
L'entrevista celebrada avul entre el*
a Sevilla, d'on no tornara fins dimartS, senyors Lerroux 1 Gil Robles ha estat
en cas que no hi hagi res de nou.
molt breu.
Segons ha manifestar aquesta tarda
EL SR. GIL ROBLES VISITA EL
una persona de la intimitat del senyor
SR. LERROUX I AQUEST EL Gil Robles, el cap de la CEDA
PRESIDENT DE LA REPÚBLICA
, ha limitat noA les cinc de la tarda el senyor Let.- més a exposar la necessitat de fer una
roux encara no havia abandonat el seu política més activa per reineiar els grans
donikili particular.
problemes nacionala,
Aproximadarnent a dos quarts de chic •
i que dide la tarda ha arribat al donde:11i del liuns, o a tot estirar dimatis, el cap
cap del Govern el senyor Gil eetyitg. el del Govern tindrà jeta la reorganitzaqual ha passat Seguidament al desnate cid, ministerial en forme atoe el Goleen
particular del senyor Lerroux.
es presenti amb la seca aova constituAbans d'entrar, els periodistes lt han cié al Parlament.
CEDA
donat l'enhorabona, 1 el cap de la
5 Aquesta nit surto
ha preguntat per qué.
cap a Astúries Per a veure la nieve
perioun
dit
felicitem
—
últa
mate i el dillun s tortnu-e a Madrid.
dista — perque asid quedara resolta la La setniana vinent tornare al Mar'
situaci, política, i el senyer Gil Robles roe, No bo taré abans perquè desitji
ha replicat:
portar amb mi ja concedides les au—Si és per aixô, leo agraeixo.
toritzacions que reflecteixen el resulL'entrevista entre el cap del Go- tar de les menee converses amb
el
vern 1 el senyor Gil Robles ha durat cap del Govern. A aquest no l'he
uns vint minute.
vise des de dimarts. He ante despees
En abandonar el (fornica( del te- diverses vegades a la Presidencia, i
nvor Letreros, el senvor Cl! Robles aniré també aquesta tarda,' perd és
no ha fet cap manifestad ó als pulo- per a treballar alnb
sots-secretari.
distes.
Ha canviat la conversació de tema,
des
marxat
ha
Govern
El cap del
i el senyor Rico Abello ha parlat de
del del seu domicili a l'Hotel Ritz, on com. serie' neceseiries les obres' i
un
dinar
amb
motiu
del
celebrava
se
projectes que ha portar a Madrid en
casament d'una parenta de la seca relació amb el desenrotllament-de la
esposa.
zona en tots eis ordres de producció.
Des de l'Hotel Rar el senyor LerTambé s'ha referit l seu projecte
restIX cha dirigit al domicili particu- de reorganització de les Mehaamies,
lar del President de la República, on el cornandament o direcció de lea
ha arribat a dos quarts de set de la quals, per raons d'economia, el simultarda.
taneja el cornatidant Doval amb el de
Se sulttosa que el senyor Lerroux les Comandàncies de la Benemérita
lea acudlt al domicili del senyor Al- de les places de' sobirania.
mb Zamora per tal de donar-li compDesitja el senyor Rizo Mello que
te de la marca de lee seves gestiona. l'organitzacid de les mehaznries, inmitra
hora,
La conferencia ha durat
tegrada per uns asco homes i que
i el senyor Lerroux, en sorda ha actua con' a guardia rural, s'assembli
una
voluminoperiodistes
als
mostrat
a la guardia civil cada vegada alón.
so cartera i els ha dit:
aquest efecte, seran destinats ara
—Segueii el plet, i he eanviat im- a comandar-la afguns oficials, serpressions amb S. E.; continuaré les gents i caporals de la guardia civil
nieves gestione.
espanycda.
Un ' periodista luí preguntat al cap
del Govern si estaria enllestida la Per ressentiments antics
, reorgini tzaelet aqtteeta nit,*: st hi hanria Govern, i el senyor terrena ha MATA DOS HOMES
contestat:
—De Goveru la rt ' h i,h 4.1 e.15 , I EN FEREIX GREU-Vull dir non Govern—ha aclarit
MENT UN ALTRE
el periodista.
Madrid. fp. — Aguas t mili, a
— Fins a dilluns no Inl amura nales deu, Antoni Borja, industrial
ba contestat el sementar Lerroux.
establert a la Rivera de Gurti—Mancaren a San Rafael demà?
dorbs,
litt sorllt dl seta 'Iontacili
—No. Fin quedaré a Madrid, perqué no és pas lemps d'aliar a Sao. i ha paasat‘ per clavan{ de la botiga del seu yef Antoni del Barrio,
Rafael. Ara vais a4.,Presidincia.
Quan ha arribat-- & 1 lei Presidencia el que eslava aeuropaily,iit dele seus
nebols Antoni r Francesa N'alero.
Entra anabdues futujlies exislien ressentiments, pereué fa coail de titilare antes barri o -va matar d'una punyalada un gemid(
de Borja. L ' ilmni$13 del' 14 d'ab
el va posar en llibertat, i
va jetrar venjar-te.'"
Renibla que tecPsdit
pasear Borja per "divnet de
.botiga, ele sep tCenetaleA Tinst
lacen I PagredIren amb un mur
l dl, fine el qua l ePeolpaaaren
Ii produiren diverses
Aleshores Borja S.fisi, 1•11, una
plstöht- 1 ha disparat contra el
`grup, niatant. Antont Barrio i
Primer Val • ro , i ferint grellmena Antoni.
L'agresso6 s'ha Murat
resislancia a un t'Apila h
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ci ne punitiva cenatatent,
per aquel l Iltiar, i fi ha Muta( la
pistola. Borja praignta distraes
coritadone que li firmen eaualdes
amb el martell.
Entre els veins, aqued %101, 10
er ra ha prsidun, grat
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Los conforéocios dol
doctor Lovillior

Gijón, ao. Ha esta Inunda a
l'Auditor la causa contra Goruälez
Pena. Si l'Auditor acorda declarar-la
Madrid, rea — A l'Acadèmia de la
cene/usa i elevar-la a plenari, dintre de Història ha donas la uva
segona conmolt poca dies se celebrara el Cen- ferencia l'illustre diplomätic argenti
sesen de guerr anyor Robert Lerillier. Ha presidit l'acte
Sembla que l'Auditor opina que el el vice-president de l'Academia, marsumara pot donar-se per acabat, i asse- ques de Lema, el qual tenia a la
seva
nyalar per a la vista una data molt dreta l'ambaixador de l'Argentina i el
aropera.
secretan de l'Academia. senyor Castafteda. i a la seva esquerra, el senyor
Altola guirre i el senyor Rodriguez de
Viguri. El Sr. Levilliar ha començat
PROJECTES LITERARIS recordant qua quan
Colom va descobrir
les Antilles es trobava mancat de Mol
per
a ocupar-les, sota vegada que nu
MarceHi Domingo té esestaven vacants; però l'any rol en concrit un drama titulat crujir Alejandre VI als Reis Catòlics ei
d'exercir senyoriu sobre les
"El Caudillo", i un privilegi
terres giranyades per navegants i conIlibre: "La Revolución queridors. a canvi de prendre sobre ells
la responsabilitat de la doctrina crisde Octubre"
tiana i la tramesa de religiosos per tal
Madrid, 19.— Un periódic de la nit que prediquessin la fe. contreia Espaba obert una enquesta teatral sobre nya ohligacions i adquiria un dret procedent de rúnica font licita admesa en
e Quines obres prepareu?"
El senyor Marcellí Domingo diu l'epoca.
Murar
companyia
acaba
de
a
la
que
Sabut és que des de segles abans es
del Teatre Eapanyol un drama polític conceptuava irreductible el principi que
iitulat "El caudillo", que estrenarà "el Papa té jurisdicció a tot el tnón", no
aquesta temporada. Té altres assump- obstant, quan Espanya assolia tal Mol
tes en estudi, pera no ha tingut temps en un segle de lliure examen en que
de portar-los a la practica. Fer teatre Erasme indina els teòlegs a revisar les
l'entusiasma, i shi dedicaria si pogués antigues certeses, Savonarola a desafiar
amb mes freqüència. Un dels primen l'activitat pontificia, Tomas Moro, a
die* del mes de març publicara un construir mons i tòpics, Luter i Calvino
non llibre titulat "La revolución de a reprovar dogmes seculars, s'eleva al
Pctubre".
seu sòl un teòleg eminent per a negar,
Don Miguel d'Unamuno contes- amb l'empenta del mes audaç conqueta a la pregunta en els seguents ridor, legitimitat al favor rebtit.
termes:
El Pare Las Casas havia sostingut
—Coneixeu "Raquel". Recordeu a les Corts contra els fets, perca no
que es va donar a Barcelona? Doncs,
contra els drets. Al contrari, reconeia l'Argentina va tenir mes sort. Va
xia els del Papa i els d'Espanya, quan
&conseguir gran nombre de represenPare Victòria en 1532, que el Potacions. Aquesta is l'obra que preder temporal dels prínceps no deparo. Companyia no puc dir-ho. Qualpenia del Summunt Pontifex. Lògicasevol. D'altres coses, coHeccionaré en
ment es despren d'aquestes dues contn llibre els meus articles publicats
clusions una tercera formulada en
darrerament.
de temperatia en 1538: "los principes cristianos con relación a estos
infieles no pueden mas que con autorización del Papa". No eren, no
UNA BATALLA ENTRE ELS obstant,
completament desconegudes
REGIDORS DE TORRELA- aquestes normes abans del Pare Victòria, com ho prova la teoria de les VEGA
coc e s Joan Maillor. Abans de la faSantander, 19.—A Torrelavega va mosa reelecció de les Indico ja baria
celebrar sessió l'Ajuntament i en ar- establert el Pare Victòria els prinribar a la part destinada a precs i cipis essencials de la sera doctrina
Preguntes el regidor senyor °bregan sobre els drets dels espanyols i dela
en va formular una dirigida contra el indis: la negació del dret dels esparegidor senyor Villegas, la qual cosa nyols a desallotjar els indis del seu
va provocar un incident desagradable senyoriu i a ocupar per foro Ibas
que va tallar ràpidament la Presi- terres, salvant els casos en que fossin
dencia, impedint que es donessin ex- antropófago, sacrifiquessin criatures
humanes, etc. Amb aquestes regles,
plicacions al saló de sessions.
En sortir d'aquest, ambdós regi- deixant a un costat d'altres igualment
dors han discutit i han arribat a les generOses, quedava estigmatitzada per
mans, cosa que han tractat d'evitar illÍtita la conquesta d'un nos nión,
els altres regidors, adhuc l'alcalde, que baria començat sota Beis molt
el qual, com els altres regidors, diferents de les que el Pare Las Cahan estas derribats pe terra en el sas preconitzes quaranta i tants anys
transcurs de la lluita.
després, amb un avanç tan prodigiós
Del fet se n'ha donat compte a sobre el seu temps que fins avui no
l'autoritat militar.
ha trobat mitjans la humanitat expansiva i colonitzadora d'ajustar-s'hi.
«.n•n•1111-11>
No és aventurat afirmar que la posició d'innovador i d'apòstol humaPER DISPOSICIÓ
nitari que ocupa el Pare Las Casas
és definitiva. Pere fou teòleg abans
GOVERNATIVA
que tot, absort en Ileis divises. A penes que no objectives mes i que en
El senyor Albornoz no comptes de referir-se concretament
a la primera reelecció d'Indies, als
pot parlar sobre la "De- drets d'Espanya i als dels indis no
els seus generosos principis
fensa de la Dei fona- apliques
a les nacions crist i anes d'elevada civilització en general.
mental"
Ha fet després el conferenciant una
Màlaga, 19. — Per disposició extensa dissertació citant etnägrafs i
erbal del governador, que rati- arqueòlegs per a demostrar que, en
hcarit d'ofici, ha estat suspesa realitat, Iluny d'ésser les nacions ínla conferència que en la inaugu- dies d'América propietàries verídiques
rad() del cicle de conferencies o justes dels llocs que ocuparen quan
organitzada per la Societat Eco- van arribar els espanyols, eren molnómica d'Amics del País, havia tes d'elles vencedores que, vingudes
'de donar el senyor Alvar d'Al- d'altres regions, es trobaven
bornoz, sobre el tema "Defensa des en terres conquistades. I les nacions expulsades també vivien en terde la Ilei fonamental".
Avui, dissabte, és esperat en res que no eres originàriament seres.
'aquesta cjutat el senyor AlborEl conferenciant ha tractat despees
dels títols legítims i illegitims prenoz.
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poden viure
amh

Euthvmol

PASTA.D TIFRICA

OtIonthlege
recomanen Pasta Dentífrica Euthymol per &ser el
dentifric no «merme. que no solament embelleix les dents,
sinó que, com ho demostren els assaigs de Laboratori,
destrueix ele microbis de la celes dentiria als 30 segons.
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Eis Mago se sormixis romdfrom
uno moatra gratuita do Pasta Delata.
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~tata 'el- Pare detenintee particularment en el.vuité, del qual dio:
"Ealatien des de quaranta i mes
suya metodes i principie observats per
a la conquista, aisti com en el que es
cerda a les regles de rencomendero" i la diferencia entre aquests

TfitANES

COMAICital

metodes i principie de la corona i els
LLEIDA
que proposes el Pare partien de la
divergencia del seu concepte amb el Alliberaments
jutge de Cervera
que va tenir Alexandre VI en conceAlmas novas
dir als reis el dret de conquista i
Lleida, ra. — Entre ahir i avui han
població d'India.
estas alliberats una quarantena de
Per a la reina Isabel ron/ per a
detingats pela fets d'octubre. Per
don Fernando. la butlla era una carta
aquesta mareta a causa resten empremagna; pera significava a la vegada
simades unes seixanta persones. Entre
un deure i un cärrec de consciencia,
els alliberats darrerament Si ha els
els quals eren vetllar pera la dilatadel poble de Torregrossa.
ció del culte i el bon tractament de
— Aquesta tarda ha estat alliberat
l'indi.
el metge senyor Juli Batilori, el qual
Sota Carles V s'alcen tribunals de fou detingut amb rnotiu d'un incident
justicia, esglésies. hospitals, collegis,
qu e tingué amb el comandant que reetcètera. de negar-se a reco- geix la Comissaria de la Generalitat.
nèixer que les lleis ideades i les auto— A petició de l'interessat, ha esritat a establertes no conminen sem- tas atorgada l'excedència del cartee
pre les seres finalitats i que s'abusa de itItge de Primera instancia de Cerde l'indi Perd ¿qui supera mes lla- vera al senyor Ramos M. Roca i Sasvors? 11 qui ho lumia fet millor? tre.
iQui fan mes Mima després d'aquests
— Per haver marxat de casa sera
reis i deis Felip II i III, a Asia, Alciscnse consentiment patern ha estat
ra, América i Oceania?
denunciada la noia Maria Albereda
Mig segle gairebé portara l'empre- Torrelles.
sa en els seus tanteigs constructius
— Dentà se celebraran fires de hesquan es propasa l'auster dominic un tiar als pobles d'Alcarràs, Mies i Alnou regnat ideal en el qual, per pri- farras.
mera regada, no fes pesar un caçador
GIRONA
de terres el seu egoisme imperialista
sobre el més debil. Al contrari, segons les regles exigides, havia de Multa a un viatjant : Futbol amateur
Menors retornats ala seus pares
consagrar-se l'espanyol al benestar i
al profit del gernia inferior.
El mercat 5-: Robatori
Comprengueren els reis estadistes i
Giron a , i9. — El viatjant Enric Piconsellers d'Indies que les normes eren ques Rossell ha satiset la quantitat de
inadequades: pera\ feren tot el que els cent pessetes de multa que li fou imfou possible per crear una so y a civi- posada per rautoritat militar amb molització a América.
tiu d'haver posat nacionalitat "catalana" en lloc d'"espanyola" al full
de viatgers de l'hotel on sojornava.
— Per a denla hi ha assenyalats
els segtients partits corresponents al
Campionat Amateur de les Comarques de Girona:
Costa Brava-Català.
Bescanó-La Bisbal.
DE BARCELONA
Bonmati-Angles.
BOXA
Flan estat ajornats el Girona 8-Banyoles i Jovent d'Ara-Figueres B.
A L'IRIS-PARK
— Han estat lliurats a les families
respectives els menors Josep Rubio
STNTANDREU VENÇ PER PUNTS Roman i Enric Porta Garriga, de catorze ¡ quinze anys. respectivament,
KID YANSOUR
que foren detinguts abir per haver-se
fugar de lurs domicilis paterns.
Bosch vena Félix Pérez,
— Al mercas de bestiar bovi ceper punta
lebras avui a la nostra ciutat han enAhir al vespre !asigné lloc a trat quatre-cents dos caps. S'han rel'esinentat local la reatada de captat per arbitris municipals duesy'
ho
que tenia cont a base el rentes tina pessetes.
combat Santandreu contra el
— A les vuit d'aquest mati ha estrances Martin. Per Insiö
tat detingut per la noticia urbana el
quest (turres . , sorlf en el sen llot: gitano Marcellí Jiménez Hernandez.
Kid Yansuur.
natur a l de Picart (Lleida), per haver
Aquest combar va penal.. Sol' entrat al galliner del domicili de Joan
el seu interés amb el cairel; San- Llinàs, veí de la Rodona. Intervingué
tandreu, emprant el seu jue ca- en la seva detenció el vei Francesc
racleristie i cense esforçar-se I3ohigues i el vigilant i el sereno de
gens, s'adjudica el cotnbat. Kid l'Ajuntament de Santa Engénia de
Yansour tingué algunes reae- Ter. En el moment que fou sorprès
cions en la cinquena t ist sisena dintre el galliner tenia a les mans
represes, però dura poca estima, una gallina morta, que ell ha ya estapuix que el cansament, tant pels nyat.
copa rebuts coto per manca de
Ha estat posat a disposició de la
fons. el tenien a merme del seu Comissaria de Vigilancia. — C.
Contrincant, si be encaixant tots
els cops. Per tot abre) que deixern
TORTOSA
dit es comprendrà que el corobat transcoregue sense pena ni Descens
del caudal de l'Ebre
Futglòria.
bol :: Vària
Bosch guanyä Félix Pérez. per
punts, en un combat decepcioTortosa, 19. — Desuses de la notanara per part d'aquest darrer, ble crescuda que baria experimental
puix que tota la sera tartica, com el riu are, aquesta matinada ha cogairebé sempre, esligue plena mençat el descens de les aigües. El
plena d'incorreccions, cops de nivell aconseguit ha estat de sis mecap, fugides, etc.; totalment a tres sobre el seu ordinari.
l'inrevés de Bosch, pie de facul— Ha tingut lloc al Perdió, arnb
tats i d'entusiasme. No obstant, rnotiu de la Festa Major, la Festa
quan Félix Pelen es dedicara a de l'Arbre, amb assistència dels inboxar, collocä exce•lenta Cops, fants de les encoles. En nom de
sobretot al rostre del seu adver- "Vida Tortosina", pronuncià un parsari. Bosch ton declarat guanya- lament el nostre ande senyor Cid
dor, puix que en tot moment Moles.
castigó Pestórnac del seu con-- El Comité d'Apellació de la
trincant. Va ésser toca aplaudit. F. C. de Futbol ha assenyalat que
Els combats de complement cal repetir el partit jugat entre el
donaren els següents resultats: Vilafranca i el Dertusa el pròxim
Amateurs: Calló va ter aban- dia 27 ,
en un camp neutral, indicantdonar Romero, a la cinquena rese el del Gimnàstic de Tarragona
presa; Valero vence Carrasco,
Jugaran deu jugadors per equip.
per punts, i Llobera va vencer
taInbe per punta.
RUBI
Professionals: Boira va vencer Cervantes, en sis represes.
Reunió :: Fàbrica que suspèn el entina Consell de guerra :: Vària
Rubí, t9. — A l'Ajuntament d'aquesta
UNA DONA MAL FERIDA D'UNA vila s'ha celebrat una reunió de representants
de les diverses socisMts, d'esGANIVETADA DEL SEU MARIT
tabliments, industrials i altres persones,
Aquesta ira paseada, a dos les quals podrlem anomenar forces vives
quarts de dues, ha estat assistida de la població, amb el fi d'aconseguir
al dispensari del correr de Se- que la fábrica "Rubí Industrial" repúlveda, una dóna de 31 anys que prengui novament el treball que de tants
es diuEnearnaciaS Argenter. Pre- mesos ençà té interromput, ja que el
sentara una greu ferida al coll, fet de no treballar la dita indústria ha
produida per U/111 navalla de bar- portar una situació económica molt greu.
her.
De la dita reunió n'ha sortit el nemeEl seo estat era greu i ton nament d'una comissió que, presidida per
traslladada urgentment a l'Hos- l'alcalde gestor, ha realitzat ja treballs
amb el fi indicat.
pital Chulo.
No cal dir amb quin interés s'espera
L'autor de l'agressió, Joaquitn
Nogales, es el marit de la víc- el resultat de les gestiona i com desitia
tima. Fugi gesprés d'haver co- tothom que la comissió assoleixi el sen
més el fet i no ha estat detingul. propäsit.
— La fäbrica de blondes de seda
El Bucees ocorregué al carrer
de Corta Catalanes, xamfrà al de Martí, Montmany 1 Gaju, que tatshé
Calóbria, 1 originó en aquell ver- Savia deixat de treballar, tornara a renat la indignad() de tothom. Ele prendre el treball dilluns vinent, havrnt
comentarla general() eren en el canviat la ra6 social, la qual portara,
sentit que ele delictes d'aquesta d'ara endavant el nom de Josep Martí
i Rigol.
mena es registren masas sovint
— Han diu que la setmana entrant
I a nostra ciutat, degut, potser.
a que IlUra autora no isdn casti- tindrà lloc a Terrassa la celebració del
consell de guerra, arnb mona de la causa
gata aempre amb el rigor que instruida rontra lev -alcalde i ex-regi-

Darrera hora

caldria.

Adresaa,„

LES

dors d'aquesta vila.
— Avui ha tingut lloc la tradicional
festa de Sant Antoni, que cada any
celebra la Societat de carreters. .Hi ha
NQUEST NUMERO HA hagut la testa religiosa, la rua, i el
ball a la Cambra AgrIcola, a'cdrree de
•
PASSAT PELLA CENSURA la banda *Els Vallesfins"; •

SANT CELONI

TORE LLO

OLOT

La qüestió dele carrera
Noticiad
Ha estat tramesa a l'alcalde gestor
Torelló, 17. — La solana que els
kovernants espanyola han donas al de l'Ajuntament d'Olot la seguent
règim interior de Catalunya no ha instància :
Honor able Senyct':
estat pas gens ben acollida a Torellä.
El sotasignat, Pene Ortiz i RodriTothom (dretes i esquerres) coincideesixfeinn a ada
f
an esaprovar toa el que porten guez, en qualitat de ' president del
Centre Obrer d'aquesta ciutat, i en
— Segons rumors dignes de crèdit, representació dels 179 signants de la
per a la setmana que ve es preparen Instancia demanant que fos sotmr
grana canvis en la vida política i mu- a referéndum popular la ratifica&
nicipal de Torelló, car sabem que es o renovació de l'acord pres pel Con',an reclutant noms "radicals" per a sell de govern en data 35 de novempoder formar una nasa Comissió ges- bre darrer, relatiu al carsvi de nom
tora a imitació i semblança de la que d'alguns carrers de la ciutat,
atentament
presideix el senyor Pich i Pont.
Exposa: Que havent estat accep— Estan molt avançats els treballs
d'urbanització de la plaça de Sant bada per ras la referida instancia com
Fortià, millora que Ion concedida per a presentada en temps hibil als efen
subhasta feta per l'Ajuntament, el tes del que disposa tarticle 133 es
Qual en respon davant la Generalitat. relació al 149 de la vigent Llei
— El moviment del registre civil nicipal catalana i havent acordat que
durant l'any 1934 a la vila de TorellO quedi pendent fins i tant que l'Ajenha estat: 84 naixements, 71 defun- tament estigui definitivament constituit i aixecada la suspensió de garan.
TARRAGONA
cions i 31 casaments.
Diverso* robatoris
— El F. C. Maullen, que segueix ties constitucionals el complizneett
dels ti-a:11in que assenyala els arria
Tarragona, 19. — Josep Sane Fer- al davant de la classificació del Carncles 154 i 555 de resmentada Llei;
rer ha denuncias a la policia la ses- pionat d'enguany, el diumenge passat
Com sigui que la vostra resolució,
tracció de la patent de circulació del va batre el nostre primer equip pel rnolt ponderada en uns moments
camió de la sera propietat B. 14451, resultat de tres gols a dos.
— Enguany els "Tonia" de la vila d'excitació politica com els presenta,
que baria deixat a la porta de l'Essuspens d'execució l'acord
corxador en entrar-hi a fer una dili- han celebrat amb mcdta solemnitat la deixa en
seva tradicional festa, la qual feia uns que va motivar la nostra primera ins.
gencia.
_
rancia, fins que el referéndum hagi
.s
casa número 16 del carrer quants anys que havia anat molt a
tingut lloc, tal com disposa
de la Llibertat, de Móra la Nova, menys.
156 de la repetida Llei municipal eapropietat de Joan Hernändez, de 40
MATARO
tal
anys, entraren uns desconeguts i
Considerant
que te Comissió de
ana;
s'apoderaren de 570 pessetes que
Sessió de la Gestora
Reunid
Govern destituida per l'autoritat miguardava en el calaix d'una calaixera.
Excursió
litar, en posar en execució aquel
Hont creu que l'autor de la sostracMataró, 19. — En l'última sessió acord sense haver-se acomplert ele
ció era molt coneixedor de la casa.
de la Comissió Gestora de l'Ajusta- trámite legals, infringia d'una manera
— Per haver tingut noticies la
ben palpable l'esperit i la Iletra de
guardia civil de Batea que en aquella ment va aprovar-se la reglamentado
de la venda ambulant en aquesta ciu- la Llei i es posara en manifesta conpoblació havien estat venudes a baix
tat.
En
ella
es
permet
la
venda
am- tradicció arnb el contingut d'aquesta,
preu les polseres que foren robades
bulant els dissabtes fins a les dues per quant anunciara que s'exposaria
a l'hostal de Josep Serres, de Gattal públic i es publicaria en el But.
ilesa, practica algunes gestions i acon- de la tarda, previ pagament d'arbitris
Iletí Oficial de la Generalitat de Ca.
seguí recuperar la totalitat de les municipals i tenir l'oportuna patent
talunya per a reclamacions, com.aild
joies venudes. L'autor del robatori de venda ambulant; s'autoritza la venrealment es féu;
fou detingut a conseqüència d'un al- da els diumenges solarnent de casConsiderant que havent estat tantanyes, cacauets i similars, exceptuanttre robatori a Manila (Saragossa).
se els caramels, homhons, etc.. Ilevat viades les plagues dels carrers afeo.
a les sales d'espectacles. Es dispara tats el dia 7 de desembre darrer, es
LA BISBAL
lesionaren els interessos mater/als
que els venedors ambulants reins
De Cultura :: ¿Que pasea amb l'Es- Mataró hatean
de sollicitar-ho per es- dels comerciants i atarais de la macola de Belles Arta i Oficia?
crit. També s'establi que quedin ca- joria dels ciutadans, pel que aquells
Setnbla que l'illustre prosista Na- ducan eta permisos per als forasters notas significaven;
Considerase que cap autoritat pot
varro Costabella assist i ra a l'estrena en altres dies i hores que els fixats;
de "Samuel' i pronuncié una breu també queda prohibida en absolut la desconèixer la legislació vigent i
conferencia sobre teatre u "amaren- venda ambulant en cales, bars i al- menys encara, guata fent gala de la
risme" al saló de festes de l'Ateneu tres establiment,, sota la responsabi- seva coneixença, es menysprea piPi i Margall.
litat del ateniense; de restabliment o blicament i desconsiderada, com lea
— Signada per seixanta deixebles. el representant de l'entitat i.se san- la Comissió de Govern constituida,
puix que la desmoralització que pot
ha estas n'usada la següent letra:
ciona dernés l'infractor.
"Senyor Alcalde de La Bisbal.—
Deme, diumenge. a dos quarts ocasionar, com més elevada es la ieDistingit senyor: Els sotasignants, sIe quatre de la tarda. la societat Iris rarquia niés perniciosa resulta;
Ates que la vostra provada equant.
alunmes d'ambdós sexes de l'Escota celebrar äreunió general ordinaria
de Selles Arts i Oficis d'aquesta cha- amb l'ordre del dia següent: Lectura mitat en el regiment dels afers mutat, en vista de l'huesa fred que regna de l'acta anterior. estat econòmic, di- nicipals no voldrà mantenir una transdintre les atrita de la dita Escala, ac- missió del vocal primer, renovació gressió manifesta de la Llei,
Dernanem: Que sia ordenada la
centuat més encara aquests darrers de canees de Junta i assumptes gerestitució de les plagues dele carmen
dies, fins a l'extrent de no poder tre- nerals.
canviades en virtut de racord de la
hallar, es dirigeixen a vós, com a
primera autoritat bisbalenca,
ST. FELIU DE GUIXOLS Comissier de Govern del dia 3 0 de
novembre, per quant amplament hem
narn que solucioneu un estat tan
Noticiani
demostrar que l'esmentat acord no
lamentable, curresponent a una peCrió tan justa i necessária cont és
Coto a resultat de les gestions prac- Pol fer-se legalment executiu per ara
el
prosant.
la instaNació d'unes estufes i
ncades per l'Alcaldia, ja ha estat pojectat modest cel-ras que recluirá el sada a disposició del Ministeri d'InsVisqueu molts anys.
calor al mateix temps que isolarà un trucció Pública i Belles Arts la quanOlot, 54 de gener de 1935.
sastre descomunal d'un mal efecte titat de 70.013'03 pessetes, que és l'imSignas: Pere Ortiz,
ben constatable, coses les dues que pon antb que l'Ajuntament baria de
Senyor Alcalde Gestor de l ' Excelestaven a puut d'ésser realitzades i contribuir a la construcció d'un grup lentissim Ajuntament d'Olot."
que per causes que no ens sabent ex- escolar a Guíxols. Alzó i les bones
plicar resten suspeaes en perjudici de impressions rebudes fan creure que
MOLLERUSSA
tots plegats i, principalment, d'aquells seré rapidament enllestida la tramitaNoticiari
con/pan» mes jovenets, l'edat dels ció d'aquest afer i que ben aviat seré
quals no és la niés adient per a antatDiurnenge passet va jugar-se el
convertit en realitat el hell projecte
llar -se a temperatures cont la que s'ha de construcció del grup escolar.
segon partit de la segona volta del
ensenyorit de la nostra Escota. EsAixLmateix es gestiona per rAlcal- carnpionat comarcal entre ronce lo•
perant que la nostra pretensió será
dia l'exempció de l'impost de drets cal i el F. C. Belianes. Van g-uanyae
atesa "el mes prompte possible", us
reata corresponent a la compra dels els forasters per 3 gola a 2.
saluden' ben atentament i us desitgem
— Ha Ilion als 64 anys d'edat el
molts anys de vida.— Ciutat, a 12 de terrenys de l'"Horta d'En Bernich", Senyor Josep Torres i Pla. A la sera
la cessió dele quals a l'Estat ha estat
gener de 1935."
familia
el nostre mes sentit condol.
Amants com som de tot el que ja oficialment efectuada.
— Bes/ rebut el Butlleti núm. 4
— Assabentada l'Alcaldia que els
es motiu d'orgull per La Bisbal, ara
de la Delegació de la Cambra de
no sabrfent deixar d'ajuntar la nostra obren ocupats en la construcció del Comerç i Indústria a Mollerussa, el
cand
de
Sant
Grau
foren
acomiadats
protesta a la dels alumnes de l'Escola
Qual conté un sumari molt interesde Belles Arts i Oficis. Creiem que la sets/asa passada per tal que ces- sant amb dades molt curioses. S'hi
el senyor Feliu, que ha portas a cap sessin el dissabte de la present ha Ilegeix que durant els mesos de març
les belles obres de restauració del efectuat les gestions necessäries per a novembre hart concorregut a MoCastell i les quals no apremiaren a evitar-ho.
llerussa, amb els automòbil de les
5- Ha quedar obert a l'Ajuntament diverses !Mies, 4. 560 forasters, i el
massa. voldrà atendre i remeiar
aquesta necessitat, puix que sembla el pagament del, cupons del Deute ferrocarril de Mollerussa a Balaguer
que no pot tenir cap interès en deixar Municipal corresponents al primer riba transportat 3.287. La Delegació
en l'abandonament l'Estola de Belles trimestre d'enguany.
ha clos l'exercici amb s, romanent
Arts i Oficis com havien fet els seus
te ra'aa pessetes j la Gomissió de
recorda
—
amics — de la "noblesa" i "bonesa"
i ntA alcl as idamos
l u'onbligaana ia
b
Mercats amb un sobrant de 83535
dels quals, ni nosaltres, tan descon- rii; que tenen de portar-los regla- pessetes.
fiats semprel dubtem —per causes ja mentàriament. Commina els infractors
— Diumenge vinent, a la tarda, al
del dornini públic i que silenciem, i mil, la maxima sanció
Casino Republici Català, tindrà lloc
en perjudici sempre de la Cultura de
— El partit jugar diumenge entre un gran festival musical, en el qual
la nostra ciutat en general i dels el Casal i el Figueres acabi . cont el prendran part el director de l'Orfeó
alunines de l'Escota de Belles Arts rosari de l'aurora , amb invasió del Nova Tärrega, senyor Jaume Vidal,
i Ofici s en particular.
canm. agressions, etc. Dominara el reminent cantatriu Mercè Plantada,
Casal.
tan coneguda i aplaudida pel públ:c
— Ignorant-5e la residencia del, catalá, i l'anomenat P
SANT FELIU
ianista Pere
minyons Vicenç Alzina Carbó, Julia Vallribera. En aquest festival s'estreDE LLOBREGAT
!alvero Vega, I.luis Alvero Vega. naran dues cançons la Iletra de lea
La testa Lluis Berna Durant, Josep Blanco
Alliberament de detinguts
quals correspon al nostr e distingit
deis carretera
Creas. fosen Cavaller Sureda. Enric amic el pulcre escriptor Delfi Escota
Catalä
Palee.
Llorenç Coromines Sä- ; Figuerola, antic collaborador dels
Sant Feliu de Llobregat, 19. — Dillena al vespre van ésser posats en riea Ramen Geli Saragossa, Enric periódics locals "Urgell-Segarra" i
Ilibertat provisional els santfeliuencs Glaasner Jume Joan Marimon
"Urgell". Augurem un exit.
que estaven detinguts a la presó le Narcí% Raurich Garnes. 3 0a q uirn Ri—
Barcelona arran deis fets del darrer bos Roaaelló, Joan Vinyoles Boscli.
octubre. A la sortida els esperaren naturxts d'ttonest Municini i rearmee. No poden' publicar les notes
molts companys. A Sant Feliu acu- SO5 en l'allistament d'enguany. ge'lç
diren a rebre'ls a l'entrada de la po- lajas perque es presentin. per so nal- pregades que no vinguin esblada Hura familiars i una infinitas ment o per renresentaeió legitima. a crites en català i amb un
d'amics. Els alliberats es manifestaren l'Alcaldia e l dia so de iebrer a les
'hiere o signatura enne emda
molt satisfets del resultat de les ges- non del mol
tione; realitzadea pel fiestee amic Joup Carcereny. ex-regidor de l'Ajuntament de Barcelona
(BICOS)
— Sta celebras la festa de sant
Antoni amb el tradicional Iluiment•
. DIES
CURA
GARANTIDA
DOTZE
EN
heredicció d'animals i tres tnmhs, conaerts al tefe de la Unió Coral i
tiple ball de carretees, amb ela imame.- PO • 111181altta do 55 515ne. R. IR. Antes, " Ir.. 5 ., '5. 55 e17
prescindibles tortells, e la sala d'espectacles de l'esmentada societat.

Noticiad
Ha quedas ja completament !test el
pont sobre el rin Tordera, que mancan
construir per tal de deixar acabada la
carretera a l'enmugre.
— Un considerable gruix de neu cobreix bona pan de la muntanya del
Montseny. Es la primera regada en
aquest hivern que hont seu neu en
aquello cims, ben estrany, per cert, ja
que en altres anys feia ja mesos que
blanquejaven. Els esquiadora hi acudeixen ja en processó.
S'está acabant el termini que va donar l'Ajuntament per al trasllat de despulles d'un cementiri a raitre. Hom espera que s'acabi definitivament, per tal
de començar d'enderrocar el cementiri
vell.
Tal ton/ anunciävem en començar el
torneig futbolístic "Mar i Terna", van
al cap de la classificació del torneig els
clubs E. C. Sant Celoni i Tossa F. C.
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Aclaparadores
Inquietud a Berlín acusacions contra La primera victòria desHauptmann
prés de vint anys
EL PROBLEMA DEL DIA

Un ~gel i telegrama publica: altir
ijia que • Berlín lo polia havia efec; g as tstranys escorcolls a les persones
que pesiar* per determinas carrera da
4 eiutat. Deia lambe' que ihavien pres
mesures militars extraordindries. Tot
l'endemà de l'alegria per la me:beta del Sarre, era contrastant i deserientador. Cap mis informació no ha
aclarit el per que d'aquests escorcolls i
oestes precaucions. D'altres noticies,
arribades d'Alentanya fan sospitar
pa el eonflicte entre la Reichswehr i les
nilicies s'ha aguditzat i que entra, de
fet, en la fase fina/.
La Reicluwehr, per fi, ha obtingut el
triomf que cercara. Les S. S, (SchutzPalie r), trapes de sel e cció comandades
ter Himmel, eneinic de Goering i que
'ion din posseidor d'una ambició freda
¡ orgullosa, han estas desarmades en
part. Han ((jurar les armes peradei_com
.norters, metrolladores—i s'han quedar
emir amb tusen:. Perd les P rometen tu de von Blemberg_qa, eaft.ari..n a
resircit cotn a unitats—no s'han comflirt j—al contrari.seis ha anunciar
1,e no hi entrujen. Es o dir, que van
ritsch, cal, de l'Estat Majar i un dels
:-rares odis dels nazis—s'ha sortit amb
a sera malgrat el . prehitleria ton Blem-

Per torres J'Aleaba:aya

TAU

EL

DELIC10/

QUE MAI 190
ACABA
D'EVAPORAR-JE

rarem m o l l de ternes cense gibe sigs s

rehabilitada la memòria du., generals

Von Schleicher i Von Bredow, morfinats el 30 de ¡soy.
Per una altra part, Schacht cada dio
apareix mis rictoriós. Augtetenten els
obrera sense frina, però ell, impertorbable, segueix la seto política engarrie°
Hom creu que Schacht sera nonetnet
dictador econdmie, en un ciirrec ca
tegoria semblant a vice -eanceller, i que
dimitira el ministre de Finances, no
proa identif icor amb Schacht.
Amb tot oirá, tant Duré come Ley,
Pan, ministre d'Agricultura; nitre, cnp
del Front del Tribal!, es !roben en
molt mala pos/cid, per la qual cosa er
seu apartan/ene no seria d'estranyar.
Amb tot això , Hitler no s'ha 'nogal
de Berrechsgaden, on un periodista rocuba de visitar. Es deia que la causa
del seu allunyament de Berlín era deguda a malaltia — un canter a la gola—
cosa que, naturnIment, no s'ha pogut
confirmar. Sigui com isysi, Hitler ni de
lluny is ¡'heme que amó la seto con,hativitai ra crear el marismas nacionalsocialista.
S'afirma, ah t ercies polities de Berlín, que Hess onird o Parir, per tal de
posar-se d'acord ambo el Quoi d'Orsay
de les dilerincies france-alemanyes. El
¡ove ministre, itindrà l'habilitot diploLa Reichswehr está, una ultra regada, mática que no han sabia tenir els homes
ure eta de domini absolut. No biss- de carrera?

PUM

L'acusat
Flemington, 111.
El diumenge. die 13, bou dia de de- nunca CM del balsa principal. Parla
Hauptmann ha reconegut haver
del te- coció d'obligació al Sarre; el di- del Surte i de demi... Sobretot de
lupia
radrerm
escrit amb I

cv-n-c)....

lèfon del doctor Condon. El nú- marta, 13, dia d'emoció per a sota els denla— Res Olé, no hem entes, perqué l'eco de les imuntanyes que volmero del telèfon del doctor fou alemanys del mart.
L'avió que fuer de Barcelona a les teo amb cercle estretissim Estutuna de les coses que mes va
cridar ('atenció de la policia en nou del metí i que porta a la cua la gard tornen les paraules de l'orador
L'activitat de Laval a Ginebra
trobar-lo escrit en un armari al creta gammada, donava ja • lea deu, damunt les successives. Un himne que
volant sobre el golf de Roses, les na- no és el "Deustchland über halles"
domicili de Hauptmann.
L'acusat i el seu defensor s'es- ves oficials que el radiotelegrafista de i la gent es descobreix, i cent mil boforcen a convencer el tribunal l'aeriport de Marignane, • Marsella, quea canten. Hi ha emoció, caen en
que Vesmentat número fou escrit no coneja encara, segons diu. Abre. Es rota els grans moviments de les masper Hauptmann en un mometil un Don simptoma per ale passatgers ses diaciplinades i simultaniades; hi
que eslava ilegint el periòdic. de l'avió, que encara no posen pena ha enlació perque hi ha banderes i
Hauptmann assegura que l'es- a serra ja són assabentats, pels de- müsiques, i Hurns, I el pampallugueix
mental arte es totalinent incons- pendents de la companyia tensan», de dels cases dels soldara. Aquesta és
Ginebra, 19. — Als cercles france- ment de totes les comissions de lt
cient.
l'esclatant triomf del Front Alernany. ('emoció superficial per a l'espectaLliga.
En el curs de In interrupcid de
Aleshores el trajecte de Marsella a dor. Per als cent mil actora hi ha la sas s'admirara ahir la gran activitat
Per a formar part del dit Comité
a cap des
les sessions fina al dilluns,
Ginebra té ja un altre caire; els co- del primer trionif embolcallada amb del senyor Laval portada
de la seva arribada a Ginebra. Ultra h estar designas el catedràtic de Dret
defensa examlnarä eta coriptes mentada perden ja el to moderat que la devoció patriótica.
de la C'niversitat de Madrid senyst
correrla que Hauptriann pogués la incertesa obligava, i són increpaLa gent, al centre de la placa, dina les converses que ha sostingut, motivedes pels conflictes pendents, davant Gascón i Marín.
lenir als Banca. Fina ara s'In' cions les paraules dedicades als qui
el monunient de Guillem 1
demostrat que en aquests comp- dubtaven que al Sacre es produiria el i estira els bracas encarada amb un la Societat de Nacions, el senyor La- L'Informe econmIc sobre
les correrla no exisleixen diners manifest contundent del nacionalisme dibuix monumental al carbó, que co- val ha conferencias amb algunes per- Bulgärla
completar els acords
procedente del rescat del fill
a I em a ny.
breix rnitja façana del Palau de Wur- sonalitats a fi de
Lindbergb. No obstant, l'acusaGinebra, 59. — El Consell de la
De Ginebra a Estutgard, conegudes temberg. El bigotes el fa inconfusi- de Roma, el projecte de Pacte Orienció demostrarà que Hauptmann ja a l'escala suissa les dades execres ble.
tal i la consolidada de l'Europa cen- Societat de Nacions ha acceptat rin.
va utilitznr bitllets procedtants
tral en el sentit indicat pels protocols forme del Comité financer sobre Bul•••
de les votacions, el vol damunt els
del rescat per a compres de poca
de Roma.
giria, a pesar de les declaracions de
Haca helvètics, poc visibles entre una
el (ami cap a Baviera
l'endemà,
A
La
resta
del
carvi
importància.
espesos nuvolada, no Es mes que la
El senyor Laval té la intenció que Batolov. Aquest no accepta ni les
dels bitllets el va dipositar en fretura deis victoriosos per a trame- aumenta progressivament les demos- l'aplicació de l'acord de Roma pugui apreciacions ni les conclusions de l'incomptes corrents bancaria, per tre's a les festes generals i a l'alegria tracions, de carecter mis expansionista com més anem descendint. Les efectuar-se parallelament amb la con- forme, que equival—diu —a deseosvalor de 49.980 (Mara.
fiança amb Bulgària, exigint per part
l'acusa- d'un poble que fa mis de vint anys banderes augmenten, encara. No sola- clusió del Pacte Oriental.
proposat
ha
Reilly
d'aquesta tersa compromisos que acNeteeiaeieas solare el Sarre
que
no
coneixia
la
victória.
ment
les
estaciona
n'estan
plenes,
sinó
S'espera
que
les
entrevistes
celecid que acabin les declaracions
La capital de Wurtemberg amaga a cada casa de cada poblet n'hi ha brades ahir pel senyor Laval amb els tualment no pot prendre, especialment
dels testimonis dilluns o dimarts.
les
façanes negrenques sota un estol almenys cinc o sis. Els ornaments delegats de Lituania i Grecia i el di- pel que es refereix als tenedors escas,
dimeeres
començaria
En tal
trangers dels titols del deude_
la desfilada dele testimonia de de banderes, nacionals les menys i circumstancials fan més tipiques les nar celebrat a la Legació austriaca
construccions que, cobertes per la neu, facilitaran l'hit dels propòsits del t'Arreos soviética
la defensa. El primer Sed' el ma- amb la creu esvästica la majoria.
El fred no espanta la gens. i els tenen respecte de les cases de mante- senyor Laval.
leta Hauptmann. El procés acaGinbra, 19. — Els representants
El senyor Laval s'han entrevistar
carrera sen animara per les carea afa- ga i crocant de les mones de Pesque
bad' dintre de dues setmanes.
bles i somrients. A la nació que ti del carrer de Petritxol. Les estaciona amb els senyors Litvinov i Benes. Es sovietics als Comises de la Societat
de Nacions han nomenat els senyors
Mé! legui3" del món, tots han d'es- a lea grana cimasn del trajecte rivalit- possible que aquesta tarda conferenRosembrum, Svanidze i Branner pee
tar al carece. Restaurants i cafès zen en la monumentalitat de gallareta cii amb el senyor Beck.
anuncien per a les vuit de la vetlla, i vitola. A Augsburg. les indicacions
Despees de la conferencia celebrada ab Comités Econòmic, Financer 1
despees del sopar, espectacles extra- elemental, per a orientació dels viat- pelo senyors Laval, Eden i Aloisi, els d'Higiene, respectivament.
ordinaria per a celebrar el triomf del gers desapareixen cobertes completa- Governs d'Itàlia i Etibpia han ac- Los Illohnolea d'aloohols
La retirada de lea tropel; aseleses
plebiscit del Sarre. Edificis Privats ment, i a Ulm, fins al campanan de ceptat negociar directament les seres a Polònia
u:
Mete, :g.Prossegueix réxode de
llueixen tots el bo i millar de Ilurs la magnifica catedral gótica que pre- diferencia a fi d'arribar a un. acord
París, 19. — La Dercgació económica
Ginebra, 19. — En la sessió cele.
banderes i als pública hi ha inscrip- sideix les teulades. el P enó amb la amistós. Per consegüent, el Consell
francesa que té l'encarrec de negociar refugia:, del Sarre.
Paris, lo. — El general Wey- cions rnonumentals allusives. A les- creu hitleriana flameja al parallamps. no examinan públicament l'assumpte. brada ahir pel Consell de la Societat
Els centres de refugiats de Forbach
anTh els representants del Govern ate de Nacions, i després d'haver-se re.
raus' acords comercials, necessaris des- i de Sarre-des-Mines han rebut avui, gand, que ha aribat al limit sació, d'un gust modern exquisit, a
A Monic, el tipisme is encara mes Estudi de les modIfIcaclons
tirat del saló el representant de P.
;res del plebiscit i previstos pels acords respectivament, tres-cents i dos-cents d'edat i que acaba d'ésser subs- desoir del "kolossalisme", hi ha un alegre, aquesta vegada. Els diaris ,
unía, es tractà de la concessió i reti•
tituit a la vice-presidència del resol formidable que diu: "El Sarre plena de fotogravats de Hitler, són en les ComIsslons de la
cel 30 de novembre de 1934, sortirä de emigrats.
rada de Ilicincies per a la venda de
una continuació de l'entusiasme gene- Lllga
Un comboLde• cent-cinquanta perso- Consell Suprem de Guerra, pel toman alemany".
París cap a Berlin aquesta nit.
general Gamelin, ha fet tole la
begudes alcohäliques a Poliria. S'as
Degut a l'enorme labor que han de nes ha marxat a Estrasburg, integrat seva carrera a l'arma de cavaPerò no hi ha trisa ni gateara. Hem ral, penjats a les portes dels lloes de
Ginebra, 19. — El Consell de la prcrvä l'informe emes pel delegat esserter a cap les dites delegacions, es en gran part per emigrats alemanys, (pe tienta.
anat a un dels concerts més impar- venda. Els comentaris sena encara
mis optimistes entre els bavaresos, Societat de Nacions ¡la nomenat un panyol. senyor Madariaga, en el qual
ese:ir:fa que les negociacions acabaran no són, aturalmet del Sarre.
L'any 1914 era tinent coronel tanrs d'Estutgard, i desases dYnes que consideren que les proporciona Comise de set membres, que estarà es declara convençut que el Gavera
Tolosa, 19. — Han arribas 150 refu'reacciona dolentes molt celebrades
de la data limit, que és el 15 de
giats sarrenses que han estat allotjats d'bússars 1 fou nomenat cap per un públie infantivol i menestral, del eriomf eliminen la possibilitat que encarregat de dictaminar respecte a palee adoptan en la qüesti6 les meittrrer.
d'Estat Major del nove exerelL
la Societat de les Nacions resti una les modificacions que podrien intro- sures necessàries. Amb alzó es don3
a diferents indrets dels suburbis dasota les ordres del futur mariscal han passat un noticiari cinernatogri- sola vessana del Sarre per als ale- duir-se en la constitució i funciona- per terminat rassumpte.
La retirada de les tropas
questa ciutat.
Foch, al qual no abandonä fine a fic de propaganda nacionalista, amb
anglesea
un discurs de Goebbels, i s'ha acabat manys. El discurs del "führer" rela fi de la guerra.
tot. En sortir, • les onze. ein meta coneixent la ponderació francesa, que
inForm
fou
Quan
el
Mariscal
U. R.
Londres, 10. — No hi ha encara conUn procés sensacional
ene han portat a la placa on hi ha no ha minvat n'asió de la plena ma- Les festes del 4 ri ' seaúnic
deis
comandament
vestit
del
Ensució oficial l'haver-se concretat cap
el Palau sumptuós de Wurtemberg. nifestació de la voluntat dels habiWeyel
general
aliats,
exercits
dala Per a la retirada de les tropes intants del Sarre, és considerat com
terari de Lima
ganó fou destinat com a Mejor Una claror enlItternadora %mina la
El Govern
ternacionals que foren trameses al terfaçana. mentre les bengales verrnelles una prova de magnifica diplomacia...
cärdits
exercits,
general
deis
la
celebrada
del
riteri del Sarre per a
Lima, /9. — El president Benavides
Fa
fred
a Manie: esta nevant al
es
reflecteixen
damunt
el
tronzo
de
rec que conservä fina al final de
pIebissit.
ha assistit al "Te Deum" a la catetener, peró fa calor als cors.
l'estatua del penúltim emperador.
la guerra. .
La decisió sobre aqueas punt ha d'esEl poble alemany precisava aquesta dral. Ha descobert ¡'estatua eqüestre
La gent, acordonada per soldats de
ministre Je
Quan l'any 1920 ele exèrcits
ser presa per la Societat de Nacions
de vint anys. de Pizarra davant de milers d'espectavermells amenaçaven Varstivia, caralleria amb llurs cases de cam- primera victòria després
d'acord amb la Comissió de Govern del
assistit a l'acte les autodors.
Han
placa.
panya,
envaeix
la
grandiosa
Karma
Bela
les seves htbils disposicions esSarre després d'haver consultat amb
Jet= MASDEVALI, ritats, cos diplomätic i alts funciotratègiques reslabliren una situa Eh altaveus difonen un discurs moEl
dilluns vinent co.
els governs interessats les trapes dels
Budapest,
19.
—
naria.
noritmic, sense vibració. que un uniParís, 19. — La Comissió adminis- ció que semblava irremeiablequals estan destacades a aquella zona.
Entre els oradors que han pronun- mencari el preces contra Rakossy,
Munic, 16-1-35 ,
forme, entre cinquanta uniformes, proper
aquest
fet
fou
ment
perduda
i
En els cercles oficials es creu que trativa del partit socialista S. F. L O.
ciar discursos adequats a la festivitat, comissari del poble en el departament
les tropes britäniques així com les deis ha votat per unanimitat la resolució elevat a la dignitat de Gran Ofifigurava el ministre d'Espanya a Li- de Comerç del govern de Bela Kun.
d'Honor.
cial
de
la
Legió
alces contingents romandran al Sarre de protestar de les recents execucions
El fet que Rabosos' arrisqui el seu
ma.
exercf,
entre
u
propon
liar
També
l'any
1920
Lindberg
Seis que l'administració del territori si- que han tingut lloc a la U. R. S. S.
Lima, 59. — liequip de l'Uruguai cap per fets ocorreguts fa quinze anys
el
arree
de
pera
militar
altres,
les particularitats juricliques d'aquest
gui a mana d'Alemanya.
ha vençut el de Xile per dos gols
Villés execuclona
de California a Xina
de la DelegaciO francesa que asTenin en comiste el que s'acaba de dir,
preces, han despertat expectació. Ra•
a un.
Moscou, 19. — Ha tingut ((oc la sisti a la Conferencia de LaumaWashington, 19.—Segons
ficil tizar una data, que sera proMis de 15. 000 espectadora han pre- kossy contribui a la caiguda del novena
vista de la causa contra els inculpats Sana.
nifestacions tetes per alguna sencias el partit.
hablement entre els primero dies de merc.
de Karoly; i rebé un ¡loe important de
d'haver preparat l'accident ferroviari
L'any 1924 fon nomenat diLindbergh,
aide
l'aviador
amics
Sarasa Rakossy:
BeleKsun.
ocorregut el dia 9 del corrent, a con- rector del Centre d'Alta Estudis
procés
Haptel
xf
que
acabi
primer, d'alta :ref.
Els refuglats a França
seqüència del qual moriren sis per- Militara, i ti bou concedida la
rnann, el coronel emprendrà la
Paris, 19. — El ministre de l'Interior sones.
Gran Creu de la Legió d'Honor,
a
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de
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L'HAVANA, 19. — Els partits poliLes acusacions hin recaigut prin- successivament ha exercit eta
decidit que els refugiats procedents
d'assassmat de 27 persones, condemnatics s'han negar a participar en el Go- d'establir les bases d'una nova
cipalment
sobre
Gussev,
que
ha
estat
de
cap
d'Estat
Mejor
gedel Sarre, de nacionalitat francesa, que
càrrecs
A ITALIA
'filia entre Cali fòrtiia i
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terce:;old
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del
q
ua
ornu
,ä
per
vern.
Degut
a
aquesta
actitud,
els
mides
tcllicitits l'assistència del Govern fran- condemnat a mort.
neral de l'Exèrcit, vice - president nistres que cornponien l'actual Govern litzant l'avió "Clipper Portier",
flan del
Els vuit acusara restant han estat del Consell Suprem de Guerra
cés, siguin enviats als centres d'allothan posas nurs carteres a disposició del que actualment es troba a la
Ruina, su. — Per a re p letar en citada a la falsificació de bitllets de
jament que els han estat reservats a condernnats a penes que osciHen en- inspector general (je l'exercit.
base que a Miami té establerta
el possible 'stur forçós, el Go- Banc. La situació de la política de Bela
tre un i deu anys de presó.
El dia 11 de juny de 1931 fou president senyor Mendieta.
Lille i a Vilaine.
vern italià ha votnt credits ex- Kun, de qual Rakossy formava part, era
Aquesta noticia ha estas facilitada pel la Pan American Airways.
elegit membre de l'Academia secretad
L'obertura del servei transpa- traordinaris per valor de 22 mi- tan precària que Rakossy. decid( l'omisd'Estar, el qual ha afegit que
francesa.
fin!,
per
al
sió de bitllets de Banc, bitllets que el
el senyor Mendieta s'esta convencent cffic sembla que s'ha
ljons.
Corn se sap, el Govern ha
recobras per mes d'abril vinent i sera afeeDintre de poques setnutnes se- govern actual considera com a moneda
acordat que el general Weygand cada dia mes que solament
esja
tuat
per
tres
avions,
que
podrà portar a cap
ran comenñades a Mili grans falca.
rintinui formant pan de l'Estat una force militar restablir
El procés Rakossi posa en evidencia
l'ordre i de tan en construcció per cumple de
a
Mejor de l'exèrcit sense limit la seva intenció Propieta t privada.
la
companyia
de
Navegació
Matque. com que cap decret no ha posa*
fer respectar la
d'edat. — Fabra.
son, associada amb la ^an Ame5 a l'estat de guerra. Hongria segueia
rican Airways.
Una bombe en un café
en un règim juridic d'excepció, i, per
ELS PRESSUPOSTOS
selinia
total
de
la
El
trajecte
Sant, racusat compareixeré davant Ull
L'Havana, 19. — En un dels princiria de 14.480 quilòmetres, que
tribunal de procediment accelerat.
SUECS
pal, cafes d'aquesta capital ha esclatat s'espera que podran Pacer recorEls advocatS de Rakossi fan ressal•
Estos:1,1m, I U. — tia acabat
una bomba que havia estat collocada per regule en 60 hores de vol, en
tan que el seu client, que ES tildada so.
projecte
t
general
del
deba
un jove revolucionari.
lloc de lee quatre eetmanes que
viétic eles del 101(1, tot-nä a Honoria el
pressupost de la Comisar.) parla- 1924, per tal d'efectuar propaganda coLa confusió que s'ha produit ha estat ara empren els vapors que fan mentaria de Finances.
servel
—
Fabra.
aqueja
munista, i va esser detingut i condena.
enorme, i quan, per fi, s'ha aconseguir
La tIlipreisisió eil general es que nat, ran' 1926. a vuit t'ay, de reclusiés
el Govern p u trohari una oposi - Un top complerta aquesta pena, h quan
Paris, te. — En l'informe que ha restablir la tranquillitat, s'ha vist que
rió molt forte su la seastei ac- se celebra contra dl el preces pel pa.
presentas sobre les responsabilitats en havien resultar morts o lecha, de mes
tual. Les declarticions conciliaque haurien poget incórrer alguna o mensa gravetat, molts concurrents, i
MES V1CTORIES
Pe r que exerci com a Comissari del Po.
lbries del president del Consell hle en el Gaseen de Bela Kitts.
magistrat respecte als assumptes que, per miracle, havien resultas ¡llenes
DEL
PARAGUAI
senqor Hanson ofereixen una coltageter..
Stavisky, la Comissió d'enquesta fa
Diversos juristes ingleses i francesa
t
atuar
T
nombrases senyores i nens que tetaren
Asunción. I 9. — Major laboran() anill bits els parlas.
constar que ¡'ex -Procurador de la Reassistiran a la vista del voces, —
setumbé
al
café
en
el
moment
de
produirEl
cap
dels
consenadors,
ha facilitat a la premsa el sepública senyor Pressard no exercI la
Fabra.
deguda vigilancia i dona mostees de se l'explow6. Malgrat la recent declara- güent comunicat: "Els heut ap,.- nyor ludinanti, ha invita( els res...de mitres da "paäos" duran%
collaboburgesos
a
tan'',
parlas
manca d'etperit d'iniciativa, però que ció de testas de setge, la destrucció de derat de Santa Fe , regid situada
l'any, porque som fabrIcanb,
A BERLIN JA RADIEN
a les %Tires del riu Parapiti. Ens er itinb el neu per a impedir la
aquestes faltes trobaren ja la deguda
al qua ans parmat Introdulr•nos
canya de sucre augmenta, tense que ten) fet amos de VIllamontea i realitzuriO deis projectes del Gosanció en la crida feta a altres fun- la
en ale mono; ni.' &s'adata
"LA MARSELLESA"
fin, ara hagin pogut esser detinguts els ocupat la regid coneguda amb
vern, que creu que sem francacionaria.
d'Espanya. UnIcament 'lulo lis
ment
socialistes.
—
t'abra.
Berlin,
19. — L'Emissora naFabra.
de
Polo
Marcado."
—
nom
L'enquesta efectuada ha posat de antore d'aquests actas de sabotatge,
posible ofswIr follar s de estallo
cional de Berlin ha radial. la Mar.
que no ha estat realitzat cap
manifest
tan
actual
as
1
•
Pro
de l'any
selless a tflol d'introducció a una
fet que permeti de dubtar sobre l'hoInvarosIntIlt que al pliblIc de.
conferencia en la qual s'ha traenor i la probitat del senyor Pressard.
en
provaalx
cldIdament ea
Ist Napoled com un heran de la
La Comissió ha considerat inadmisaguada °calad per tot l'any.
Revolució Francesa, con) a funtibies les conclueione contradictdries
ele
tots
TaltIvn Itatalls de
dador espiritual del segle XIX 1
contingudes en do: informes del Pretam•nys, Incluslu trab o
com a inventor de l'Eslat mosident del Tribunal de Cassació. sedern.
complot I abric per • »ayer..
nyor Lescouve, sobre les activitats del
Es la primera vegada que la
senyor Pressard, respecte del qual el
rädio alemanya executa l'hita'citat senyor Lescouve demostra Inne nacional trances. — Fabra,
dulgencia omisiva i duró' «nai-

Etiòpia i Itàlia resoldran Ilurs dite.
röncies per negociacions directei

La delegació económica
francesa marxa a Berlín

La personalitat del
general Weygand

S. S.

how¡aris
rintenta contra un
antie

El partit socialista
francés protesta de
les execucions de la
U. R. S. S.

a
Mendieta inclinat a buscar un
suport militar
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•Gran Teatre del Liceu

COLISEU POMPEIA

AVIA tarda, no st ba fundó, per a
donar flor a la nit, a ins s50, a la
Fundió de Gala a honor de l'Exerell
bastItuta armase de la Regló. detona
represerilació de EL ESTUDIANTE
RE SALAMANCA. Els senyora propietaria I ~neta a "dled1 ,1 presentaran
per a aquesta tuneid de nit les rontraßenlVeR de la nutrió 12 de lardee
Ala senyors abonan; a l'abonament
a "tardes" mi g a tornera l'Import da
ques/a DImartiti normo luneta popular. Indagues platea amb en.
Inda 6 Mes.
ELE INIIITIIES CANTARME.
Es despida& a Lompladorla

AVI21, DIUMENOE, 00 de setter
Tarda, a lea Vas: reune d'Infama
LES PERIPICCIES D'EN BELLUGUET
toll scrols de Jordi (anidó I IiirS.
tre liaren/re Valle. Tensen, a cantar
"Plot mi, n'oreo. 'lincees, Que el burro Cala tualall", l'esenla". "La
guardlobt". Hin del « Nactilet" per
r.1 rAml in. A les O: a t etissIn•
L'HOSTAL DE LA GLORIA
SIL a les 1013: IMPOslein del poema
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*SU eomIas de atecemos La reN11111.
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Los maridos de Lidia
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Ligero, Netilsbn, Mates l lada la
e0Mpenyla. Sigitnedids fleco,-ais,
ecaluarl. La fon-in de torda
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embebe.

Recordeu que aquest metí, a co
l once,
pes. eapetnyola: enamoraments sobtats
Podrient dir terrrq-ue
ta aiéet
l
dit senestratagemes amoroses, duels, curses se pensar binó en la refosa que n'ha dan& uua recital de cançons al tense
de toros... La sang hi bull de cap a fet Jttli de Hoyos. Aixis vol dir que Romea el tenor Emili Vendrell, Recorcap i no bi la pu estalviada, alhora no es pas feta cense discreció. rPeró deu Lambe que aquest vespre s'aconna,
que una egarrifanea de superstici6 i quin comentarista no sentirà la nueces- den del Còmic els artistas Blanca Podiiiteri i paasa..
mitas d'irritar-se una mica davant les zas i Miguel Ligero.
Ben espanyol, tot plegat. Ben es- reroses? Tothom convindrà que les
panyol i ben segle XVII, portas amb obres en surten generalment barca
les mis pures essències de la raca, empobrides. En realitat aquestes re- aun, a les 11: Recital per EMILI VEN°PUL, al ROMEA, Seleete preerents
amb el més ancestral i perdurable es- foses ja eón totes soles_ una n'ostra
putyolisme. Ben espanyol aquest ge n- de pobresa: de la pobresa endémica
til cavaller, "gala de Medina i flor de la moderna escena castellana. La
* El primer actor i director de la
de ()Miedo", galant, seductor, supers- refosa, en aquest cas, equival
companyia castellana de vers que aistua
tiolda 1 una. mica puta. Ben espo- tnent a haver estalviat • unes guantes al Novetats, Benito Cibriim, està molt
leo/a aquella embote, ensibornadora, decoracions i uns quants personatges. satisfet de l'acolliment del públic
mistificadora i una mica cncisera, que • L'estalvi de les decoracions ens obliHo estil, especialment, de l'émit
eoneix tants maleficis i es val de tan ga a acceptar unes transposicions de El Caballero de Olmedo. D'aquesta
rars sortilegis. Ben espanyola aquella d'escena una mica violentes. Es evi- obra es proposa donar-ne una represenviola que l'amor fa atrevida, que es dent que Id ha uns quants diàlegs que tació extraordinäria, per als artistes
fingir& pet amor una voceen:, religio- és del tot inversemblant que el cava-' tots el; teatres de la ciutat, un dels daesa que no gens, una vocació que el ller d'Olmedo sostingui davant la
rers dies de la setmana vinent, a quarts
desengany i la tristesa fark després finestra de la dona que estima. Hi ha de dues de la matinada. Per a rnés enveritable. Ben espanyol aquell criat en això fins poca dclicadesa. Quant davant té en cartera l'estrena de la coenginyós i tan ple de molicie, etern als personatges, Inés que la supressió
mèdia La novia Muda, de Josep Antoni
company i confident dels cavallers
Jiménez Arnau. Es tracta d'un ;ove
en teta la literatura dels segles d'os
autor aragonès que Ila viscut gairebé
de Candi'. Es una obra nodrida ja
tempre a Testranger. Fent-nos
no sola de la realitat upan-ola, ans
d'aquesta obra, tenito Cibriän ens l'a
del millor que banda produit ja la litedit: "Té un primer ante que sembli
ratura castellana en aquella época, esl'Echegaray, un segon que el podría tiepecialment de la substancia de la tranen Benavente i un tercer que recorda
gicomedia de "La Celestina". Una
molt el teatre de Lennornland".
obra que servirà sens dubte d'imitació
de misal a altres obres ben tapa* Decididament, sembla que l'actnal
nyoles ~be. ¿No hi ha potser j&
temporada lirica del tcatre Nou no sera
ele inicia deis "Convidats de Pedra"
prolongada mis etilla de la data prevista:
1 dels "Don Juan", ea la seca barl'U de febrer. Marc Redondo té ganes
reja de valor i de galanteria, de relide sortir de tournee. Fins ens han afirgiositat i de supersticid, en la seva
tnat que ha signas Ja alguns contracte,
rara fusió d'aquests dos grana sentiper a Palma de Mallorca i ahnen loas.
mente de l'amor i de la por a la mort?
La tournée la farS, com és de suposar,
, ,$1 no fos tot tan viu i tan frese
amb gairebé tota la companyia que dipecara, Podria dir-se q ue d a Ja un
rigeixen ell i l'Antoni Palacios. En Repreludi del que sera demores Vespadondo és del pares que un artista
nYolada- TOt el que /savia de desretde donar, de tant en tant, repios al seu
llar l'admiració i l simpatia dels ropúblic. D'altra banda, vol explotar fosa
onäntics francesos per Espanya ja. 111
BENITO CEBRIAN
de Barcelona algunes obres que, colo
és concretarrtent o en potencia en
El cantante enmascarado i La bella
amauta obra.
de'. rei I del seu conestable, és de burlada, han estat estrenades i :mases
Una cosa que seria difícil és do- doldre la supressió de criats i gent dcl són conegudes ad.
nar una idea clara de l'argument Im- roble que, en certs moments, han
possible d'ésser explicat, Domes un d'animar l'escena. Aquesta esporgada
La comMlla de la gracia
poeta podria sugg erir-lo. La seva poe- no treu, certament, res d'essencial a
sia i el seu sentit s6n constantment l'obra, pesó, la fa excessivarneut es- ORO Y MARFIL
Ekit Indiscutible al ROMEA
en els imponderables. Perd potser això quemàtica, cosa, en cesta manera Conmateix el baria singularment precie trieria al mateix geni de Lope, que es
per a explicar el talent de Lope de complau habitualment a l'espectaculani ha al Parallel dos bornes que
*
ritat dels acompanyaments, dels criats són, dintre el alón del teatre, dues tase
Vega, la seva fu ga, els seus dots
provisador geniaL De primer moment i deis soldats. Altrament la supressió titucions. L'un d'ells is En Blanca, el
dirieu que us fica en una comedia de la figura del rei obliga el reione- repelar cap de claque. L'altre Es
d'embolo on els fila subtils han de dor a iorçar molt el desenllaç.
Lluís, i en dir Unís ja sap tothont que
dibuixar un complicas arabesc. Acial,
ene referim a Dosis Montoto, el taqui• ••
per6, ne adoneu que són els sentiIler del Cómic. En Lluís fa ara trenta
mente i la potala el que se l'empcirta.' L'obra és -presentada per la compa- anys que despatxa localitats, i el9 setos
Us adoneu que escriu a raig, que im- nya Melia-Cibrián amb sobrietat, pealones, que són molts, li preparen amb
provisa i que es refia de la seva fina- ro amb bon gust. La tenen ben assaaquest tnotiu sin dinar d'homenatge. Sto
*inició, del seta estre de poeta. Alud jada tata els actors, i el ritme amb
trobem molt be i demanein per endarant
ha dit, sens dubte per això, que els que manca i la disposició de les figuque se'ns reservi cobees a taula.
RE* datTers actes, acabats de presos, res a l'escena és un encert constant.
wwwwwwwwwwww
eren els pitjors. Algú ha replicas que Voldrieum, però, una majos atenció
eres etlielle on atany més grandesa. en m'U detall,: llums que no són ROMEA.
a les II . Fteeita: per
Pel que afecta a "El caballero de encesos a tenms o que s'apaguen a !MILI VENDRELL: "La bella molinera"
Olmedo", ?objecció Es cesta, i la ré- deshora, telons que cauen amb inplica, exacta. L'obra, que comença oportunitat, traspunts que fumen vo* Més homenatges. Un per a Lluis
d'rna manera frívola, gr aciosa, es- ra els reilectors i omplen d'arabescs Elles, per l'ésa de la seva comedia "Madevé mis greu, d'una poesia mes in- l'anibient de l'escena... ja en la pre- dame", i un per a l'empresari del Liceu,
ienaa. El mirada, però, gairebé cono- sentació de "Santa Marina" vam ob- senyer loan Mestres, per la brillant
tant en Lope de Vega, és que la torea servar una semblant deixadesa. I tot temporaria que está realitzant. L crida
no lila perdre la mida.
plegat, naturalment, no és greu, perä per a l'homenatge a Lluls Eles iS sig• . Sentir 'El Caballero de Olmedo" contribueix a. desfer la illusió escé- nada, entre altres persones, pel comeprodueix una mena d'enlluernament, nica; assenyala una mama de P revi - dirigraf Pous i Pagés, l'empresari Euric
per la vicia poética de la dicció. ski o de disciplina que, a la larga. kluges. el crític Dotnenec Guasee. l'eBein dit que tot, pel contingut, era ataca la rnateixa arrel del teatre i que ditor Rafel López i els periodistes Suln'ole eSpanyol. Oblidàvem de dir que per això cal denunciar.
tana (B. i Pallerola. Navarro-Cosho Es també per la forma. Aquest gust
En fi, tot siseó Es formit, i possi- tabella, Nogareda i Utrilla. L'homenztconstant pel madrigal, alternas amb blement no ha de repetir-se en les ge a En Mestres ha estat proposat per
l'epigrama, la voluptat de jugar la representacions successives. I cal con- un grup d'abonas% del Liceu. Cal • sParaula, de fer rnalabarismes amb les venir que tal cono Es aquest "El ca- mentar, respecte d'aquest em presari , que
rimes, is certarnent ben espanyol. Es ballero de Olmedo" val la pe na que el dia 35 del mes que sOrn es complican
un joc que aval ha degenerat i aloa sigui ben acollit a Barcelona.
trenta arma de la primera funcb5 que va
cintila a rescena espanyola, per() que
donar, com a empresari i director seDomènec GUANSE tístic, al nostre primer tutee.
té realrnent una noble tradició,
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* La Companyia lírica a la qual
vant aludir ahir en parlar d'una possible enlució del plet existent entre el
Sindicas d'Artistes Teatrals i la propietat del Victòria, estira encapçalada,
si les coses sin3en lié, pels noms de la
tiple Empar Saus, el baríton Pau Gorgi i el tenor cómic Rodolf Blanca.
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Hongria, eis seus cants, les leves dances, els scus testits i costums pintorescos no ¿S pas la primera regada que
apareixen al llenç cinematogràfic. La
sort d'aquest país després de la guerra
aloa fet una mena de refugi del romanticisme enyoradis, que el cinema ha sabut traduir admirablement en una filias
pieca de moviment, de color local i
música. A poc a roe, perä, la mateixa
abtmdäncia amb qué el tema era aprol'has havia de portar a una cursa en
la qual el film darrer es teiés obligat
a superar l'anterior, i, per tain, tots cls
darrers, o bé acontentar-se de no ésser, i d'aquesta manera, en els giravolts de les csardes desfermades, ens
ha acribas acuesta ''Caravana" que es
projecta al Tivoli.

, ,Tony D'Algy i Raquel Rodrigo en "Una semana de felicidad"

Cinema amateur

"La ru ta de Don Quijote", de R.

diu :-: "Cinema Amateilniffim,

Expressament hem volgut parlar
aci d'un film professional que aquesta
settnana sisa projectat al Cinema Actualitats, "La ruta de Don Quijote",
i lneist fet aquesta distinció perqué
es tracia, pose:, del pemter film professional reelizat per un eineista que
ha sortit del nostre Caillp amateur.
Ramon Viadiu, bon amic nostre, ha
estat durant alma de tunea un dele
ancrnadors principals de l'As:ociació
de Cinema Amateur i ha actoat en la
sera Junta Directiva. El seu primer
fiint ens atrevim a afirmar-ho —
el millor de sota, tou "Fusta de pi-,
un deis reportatges més remarcables
pel scu "découpage" i realització,
Peris en aquesta cursa lii havia un pe- que va Esser premiat en un Concurs
rill, i era que, com que la que portava del C. E. C. Més tard ha fet altres
la batuta era la música, aquesta havia tilms, tals Con( "Navarra pintoresca",
fcreosantent d'endur-s'ho tot, i aixf és "Alt Bergadi" i alisen reportatges.
cotas ha succeit. Cada negarla, en efecto',
Ramon Viadiu ha escollit per al
l'imecdota ha anat tcnint menys ¡sapos. seu traspis al cantina professional un
time*, l'acció ha anat desapareixent, tema suggestiu i evocador, pesó que
absorbida pel ritnie de danta, i ara ens requereix un tacte i una comprensió
trobem. que, en "Caravana", es pot dir que ens ha demostrat teuir excelients.
que lle,ut arribat a un film orquestral. "La ruta de Don-Quijote'', tal com
L'anècdota del film és mínima: una ca- tito] insinua, Es una visió cinematuravana de gitancs que, trobant - n e acam
gráfica dels llocs que serviren d'esceal domini d'una princesa per tal de-pad nari a les aventures de l'heroi creat
tocar durant la verema pereza una per rillIMOrlIll Cervante g. Eis titols
llegenda diu que cono tués bona es la que acompanyen aquest film no stan
música, millor, és cl vi — es troba que altra cosa que trossos de text del seu
la princesa, que és òrfena i no pot hilare, 1110Strant-nOs aixi, si mes no,
heretar si no es 'cano, per fer rabiar el
la fidelitat amb qué ha seguit la
tutor, que la vol per al seu. fill, l qual Manxa a
través del llibre. El més
ella no coneix, es casa amb el primer
remarcable del film diem remarvioli dals e ngars, i aquests envaiexen cable perqué uni es on es veu la difecl pelan, com si los sets Naturalment,
rencia d'aquest film amb els altres
arriba el promés oficial, i comença la
professionals espanyols— és el "dérivalitat amb el gitano, el qua( acaba
coupage", i mes especialment el
per anar-se'n atril) la caravana, i el promuntatge. Viadiu, perfecte coneixemis es queda ainb la princesa.
dor d'aquests dos importants capitols
de la realització cinematogrifica, sebe
completantent i sap donar al seu film
aquella isitienitat que necessita cl
flitIl destiaat al públic. Fa aquesta
concessiui . crUtia manera hibil sense
apartar-Se de l'esperit de l'anècdota
que ha inspiras la seca obra. I és
precisament per ,- aquesta rectitud
—molt lloable — que Viadiu ha depreciat un film que comercialment
tenia encara moltes més possibilitats.
"La Manxa 1934" és el film que bense preocupacions histäriques interessa
a una major part del públic, i això
Aquest armunent, perb, es Ilança amb s'esdeve d'una manera inevitable a la
tal delit al ritme de la InnFiCa, i armeste darrera part d'aquest iljat neu. Les
s'apodera de tal forma de l'acció, qua escenes de les banyistes a les Ilacutot es mou per el la, i es ella la que nes de Ruidera sún, pel seu pintoresc,
porta cap al desenlae, i de tal Manera molt ntés interessants per al pnblié
(me la mdsica crea ternes, i aquestes
escenes estiren més música, i. enmig
tot Plega t el realitzador i fins el púMETROPOLI
'hile arrossegats per les imatges que
suggereix la música, i per la niUsica que
colmena:
necessiten lu yes imatges, s'obliden del
des.enllae 1 Id ha un moment que el
EL AMOR
f il m podria divagar indefinidarnent PeA CARA Y CRUZ I
r() sé,n ton belles les eacenes de conUna deliciosa cuinbilia Ionilint, el ritme i el moviment. que mt
bical, per Jonny Jugo ¡ Louis
porta, tau grans les multituds que la
Gravdn•
música arrossena al llene, que el del lo
cal s'hi sent identificas, i , per poc qu v
En el malmx programa:
ii ho dematiessin, es posarla a Cantar
amb el cor. Aquesta, ultra la visualitat
JUDE X,
dels conjents en els quals desapareixen
les individuelitats, Ea la trillos de les
EI mds elatocionanl fftnl
qualitats del film (tot i haver-hi una
d'avenlures i MWeri
1
actriu sensible i be l la cm Annabelle
un galant coro Boyes) le música del mal
en general gue Ile, as les vistes do
cama la gent en sortir.
la cova de MonteaMas, malgrat la
Teta Una amenus
seva innegable lusi . histórica thy
'Ilibre del "Quieut;',./dein dit
nh
no cOM a retret, ajad al contrari, con,
a elogi, puix que Viadiu copea
ment les pwsibilitats d'aquest an'
peche inesperat envera et qual podis
orientar el seu film, 'pera no s'aoartil
del "découpage" rraoat rier enclavan,
i ¡hiel al propesit q ue i n stM el Igt`
film n'ha fet una obra que per a non
Noticiar; Fox Mune%)
altres 541 un doble calor. p uix que
"El mundo en que vivimos"
anib ateto& pellicala ea denieg ue la
"La ruta de Don Quijote"
prepafttlé !m'Ale qué cine/nato,
"Pateas 'o jaben"
.gráficament han adquirit els nostres
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amateur; i que, com hem dit en altas
ocasions, eón els que han. de donst
el darrer mot en la emematograft
espanyola i han de crear una cinematografia nacional airara inexistent.*
el camp professional, pedo Atoe espe
reno que ha d'esser tan brillant con
ho Es actualment la nostra cinematograiia amateur.
• El film de R. Viadiu va acampa.
nat d'una rnolt adient partitura musical del mestre Joan Gaig, el qua:
quasi sirnuldinialtent se'ns preseslava com a autor de remera "El estldiente ele Sedaznanea", estrenada tans
be aquesta setmana al Liceu.
Per últitn ens és plaeut de deren
la noticia que altres amateurs dein'
cata han començat ja films en rol
nniversal, amb ele quals inicien tuse
loé el seu traspäs al cinema proles
sideul, de la categeria delf quals esperem obres que han d'obtenir el favor del públic —per alguna cosa sea
van del cinema professional— i poder
renovar d'aquesta Manera una cinematografia que Ira nascut
rada''I una de les. més grano tares
de la 'qual ha estat duna de itr
siamés • "superprodu-ccion" i la d'u
patriotiime i negoei barrejats i mal
entesos.

0,0 *
Hem rebut de. la .Seació .de Cinema
del Centre Excursionista ,dt. Casalunya e darser número —Hivern 1934la revista "Cinema Ama' p35'-..
teur".s.:
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No es aquesta la primera cegado
que ens ocupeon de 1estnentada pu
blicació. Henil de remarcar en ei cemero que acaba d'aparixer una esceHent col-laborean:o que el ja loteressant, no sola als seguidors :del solfee inovitnent aina:cura sinó ärlhue
aquella que tener. clen 'cinema un con.
repte prou digne per ésser-los del te;
impossible de trobar-lo en les innom.
'arables revistes cinematogräfiqusf
que pdx- aci es publiquen. Conté, ul
Ira la collaboració, una extensa ¡ de.
tallada intermack de les vises des:acedes activitats amateurs, i cultiva c-'
les seres pagines interessants secc:on7
en les quals es desea consells P er 1
resoldre les dificultaste técniques
sorgeixen en la realimació de film,
de pas cateen.
pteX
Tipegraficatutt'aq
revista •••
'si n t é Ta:'
pa reene vn etajadar a mgle stltal rec"a
s ola bI
similars que -es pabiiquen a Franss
i ata Estats Lriits, Aquest número s
Ustnit anda diverses fotegrahes
malt taca seteecionades, i, si be, ara
cont ara, fina que no s'haain celebra%
els dos concursos anunciats no es
possible de publicar-ne seises entedi t e s, de Mes mueres en remarcaient uneS'del film "Arquímedes", de
thtislk:INSIPiela;didi.,LICa C. A." , de
RotlEsl ' Bróa;
és Mara?"
d'itts*Psinlcs del eme", ele Saba'
del], l Atea de films nona de T. Salva:1a 1 E. Ferrer. jr•T
La secció "EL . sties Cineistes"
Es dedicada, me% Ittele4eudament, al
cooegat cineista Francesc Gibert, au-

Diumenge, 20 de gener de 1933
sor de diversos films, tals coas "Rapsódia cívica" i "Leit-motiv", i que,
a mis, ha resultat guanyador de la
Copa al millor tema 1934, del Concurs d'Escenaris organitaat per agucet a mateixa revista. amb el treball que
porta per titol "Orenetes".
Josep Palau, amb la seca reconeguda competencia, parla de "Art
iotogrific i art cinernatogräfic"; Manuel Amat signé un divertit reportatge que porta el titol de "L'encant
i el pintoresc dels "bolos" cineistics".
Finalment, Domenec Jiménez parla
de "Com es fan els ¡Bilis?", en el
qual article exposa diversos consells

LA PUBLIOPTIT

präctics per als nostres reilitsadors.
Entre les noticies informativea, hem
de destacar una detallada informació
i crítica de les obres presentades en
el segon Concurs d'Escenaris, l'anuoci de la creació d'un premi per a les
millors fotografies d'escenes de films,
i no cal dir com ens ha interessat
aquesta iniciativa, puix que en l'actualitat sólo ben pocs els d'ociases que
tenen cura de posseir una collecció
de fotografies de cada film. Tanibe
dóna compte de les sessions celebrades al C. E. C. i a fora, abrí com de
les a e tivitats d'altres entitats.
MANUEL MORAGUES

TRANQUILLITZEU-VOS! ES TROBA

La muerte de vacaciones

1

ES UN FILM PARAMOUNT
1

Curset sobre la psicologia en el
cinema, pel Dr. Joroni Moragues
Psicologia expressiva
El doctor Jeroni Moragues va donar dijous a l'Institut Psicotecnicum
de la Universitat del Treball la s 1g ana d e les lliçons del seu carset
sobre la Psicologia en el cinema.
Parra de la psicologia expressiva, és
a die, de rexpressió en les seres diverses formes i de les diverses mantees d'expressar-se en el cinema.
Donà de l'expressió la definició de
jaspar al qual segueix el conferencian', traducció d'un terminen animic
per mitjä d'un fenomen fisionämic.
Entró tot seguit a estudiar amb exemples de films diversos, l'expressivitat
en els animals i exoosä la relució
que existeix entre els g e sto s i els
estats d'änima que — digué—. no sempre estan d'acord com ho demostra
un conte de Ruira en el qual un
pescador mira amb un posat tan poet:c el mar i el cel, que l'autor li pregunta en que pensava, i el seu somni no era altre que un plat de sang
fetge de porc amb ceba. Amb les
noies solen passar coses semblants.
Perú el bon cineista ha de trobar una
relució entre Fade corpori j l'estat
dänim i que aisló és cosa difícil no
cal, per demostrar-ho. sinó recordar
e:5 grans gestos dels actors dels latinees temes del cinema, que no ex:ressaven res. En l'actualitat el ci-
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nema americä ha estas mestre en expressió intrascendent, però darrera
d'aquesta expressió soviet no hi ha
res; en canvi, el cinema eitropeu peca
per excés. Cal trabar l'harmonia entre
la manifestació orgànica i ranimica.
Darrerament he parlat —diu—amb
dos artistes sords ¡ tots dos ni . han dit
que el cinema sonor els agrada molt
mis que el mut, perqué el troben mis
ajustas de gust I d'expressió. I és nlue
factor, amb la paraula, s'ha de moure menys, el seu gest és mis quiet,
mis ajustat a la realitat i mes en
relució amb la forma orginica i amb
l'expressió anírnica. El cinema no
podré arribar mai a l'altura de les altres arta com, per exemple, la música, perqui ha d'estar sempre aferrar a la forma orgänca, i no cal confondee alas() de la música amb els
Ums de sons i rotlles que s'havien
projectat a principia d'aquesta temporada.

UNI

MINI DE FELICIDAD

Producció de Ibérica Films
L'expressió es pot traduir amb la
cara, amb les mans, arnb el cos, arnb
e: gest. El cinema ha donat equivnradament una gran importancia a la
:ara i sovint degut a això, ha abusas
les primera plans de rostres, proceliment expressiu al que tant s'han
donat ara els amateurs. 1, no obstant,
'expressió de la cara és la cosa mes
enganyadora. William Powell havia
:omeneat la seva carrera fent papera
de traidor: ara fa el d'heroi ami) exac'ament la mateixa cara. No és l'exMETRO Çse/dWoor MAYEI4
aaaaaa t• UN,CA seobvecso•
• .A. • y & 1..0111ADA DI
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pressió solament el que facilita això,
sinó l'excés de comprensió per part
nostra. Potser sigui el bigotet o altres coses que hi ha en l'ambient. En
canviar aquest, canvia el tipus. Per
això l'expressió de la cara ha de venir cempletada per altres, com el gest,
la mi, etc. Ara be, la fisonornia
un element important; però cal molta
SALO CATALUNYA
I
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coda qualitat d'art i de sensibilitat que
no de técnica per treure'n tot el partit. Cal que la cara li surti a l'actor
al natural i no que, per exemple, vulgui fer cara de bona persona segons
recepta. La técnica is convencional i
sovint no expressa res o produeix un
efecte grotesc CoM es pot veure en
fotografies de moments culminants
dels films (en mostea algunes de
Clive Brook, George Bancroft, etc.).
Hi ha l'expressió de la inexpressió
es sentit negatiu: Marlene Dietrich,
per exemple, no expressa res per impotencia, per inintelligent. Buster
Keaton ho és en sentit positiu— ho
era abans de morir-se amb el cinema
sonor.
Un heme que llagues conegut centenars de dones diria que toses, en els
moments efusius, posen la rnateixa cara;
els dentistes observen el mateix gest en
els seria clients; els caps de dol dels
enterraments tots tenen una expressió
igual. No obstant, dintre de cada individu passen coses absolutament diferents. El que cal és que cada cara tingui una personalitat. Entre les artistes
que la posseeixen cita Lillian Gish,
Greta Garbo i Katherine Hepburn.
Estudia després l'expressió de la mi.
Ací—diu--. no hi ha fundó técnica; la
ma es sempre sincera, a desgrat de la
voluntar d'ésser insincer l'individu. La
mi expressa els afectes estäticament I
dinàmicament, ¡ recomana als ex-enamorats que quan es retroben al cap de
temps, el darrer que facin és donar-se
les mans, perque la mä pot trair-los.
I no obstant en el cinema es veu una
gran escassetat de pritners plans de
mans, i quan n'hi ha algun, és casual.
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El

"Parsifal" de Wagner,
a Montserrat

La recent transmissió internacional
dels catas litúrgics de Montserrat.
transmissió en la qual inteevingueren
cent cinc emissores europees i americanes, ens ha fet pensar mis que
mai en aquell rang internacional turístic de primer ordre que a Catalunya Ii correspon com a terra privilegiada, ja que en uns reduits
geogràfics hom hi troba tots els climes, des de les neus eternes del Pireneu fins als vergers africana datzavares i palmeres de les terres del
baix Ebre.
L'esmentada transmissió internacional, com ja hem dit, ens ha portat un neguit que demana un mejor
expandiment del nostre moviment turístic, font de riquesa de primer ordre dels pulsos ben organitzats.
Es indubtable que Montserrat is
i ha d'ésser per a Catalunya l'eix del
seu turisme internacional. Si examinen', peró, amb cura el present cas
tudstic, ens trobem que el prestigi
únic al món de la muntanya montserratina, amb la tradició del seu misticisme tan magníficament inspiras i
mantingut pels monjos de la seva famosa Abadia, no esté en relació directarnent proporcional amb la importancia del seu desenvolupament
turistic. Es podré allegar, per a justificar-ho, la manca de propaganda?
Creiern sincerament que la divulgació
publicitaria de la rnuntanya catalana
s'ha fet i es feta intelligentment i que
sota aquest punt poca cosa mis hi ha
a fer.
Una demostració evident de la nostra afirmad(' és el cas de referencia
que ens fa escriure aquestes radies.
Foren cent cinc les emissores internacionals que el dia 23 del passat mes
de desembre, i per mitjä de Radio
Barcelona, transmeteren al seu respectiu món rädio-oient els cants htúrgics de rAbadia catalana. Es innegable que una transmissió de tal envergadura ha representat, per a Montserrat i per a Catalunya, una divulgació d'incalculables avantatges per
al nostre turisme.
Amb tot i que una divulgació d'aquesta nieta podré repetir-se, augmentant així el seu rendiment, és
indispensable— ultra aquest rendiment —que tot lloc turístic que ha
d'ésser internacional, per tal que tingui un inestroncable corrent turistic,
cal que desvetlli una doble curiositat:
la etee lloc geogräfic oeípic com a tal

ja reconegut i l'atracció periódica
que bono pot organitzar-hi.
El Cas no és pas nou. Sota aquest
aspecte, és ben coneguda la popularitat d'Oberarnmergau. Ultra la seva
rancia alcúrnia de població miRenäria i el prestigi del seu Monestir
d'Ettal. hom ha creat — cada dia amb
mes amplitud i amb major divulgació
publicitaria — una atracció turistica
d'indiscutible torea emotiva. Ens referino a les representacions de la Pussió, famosa erren del món.
Montserrat desvetlla als seus visitants tals interpretacions de visions
wagnerianes, que ja avui dia es tema
de discussió de si Wagner va estar
a la nostra muntanya i que la contemplació dels seus penyals i el misticisme del seu monestir foren la causa de la inspiració de la fe del seu
Parsifal. Cada dia que passa, mes i
més creix la relació entre el llegendari Montsalvat i et Montserrat.
Davant d'aquesta força turística en
embrió, és hora ja de no perdre ni
un moment mis. Cal enfortir la tesi
montserratina-wagneriana per tal de
multiplicar cent per cent el turisme
a Catalunya. Unes periódiques representacions del "Parsifal" a la muntanya montserratina portarien, per
consegüent, una font de riquesa inestroncable, sense perdre --ben al contrari — el misticisme mirtfic dc Montserrat.
Imagineu-vos la visió plàstica i artística de "Parsifal" venint del camí
de la Cosa pujant cap al Monestir, i
l'audició dels cants angélica del temple del Sant Grial cantata per la
famosa escolania montserratina. Penseu amb la força atractivola que
seria el poder oir en aquell vast escenari de la naturalesa la serena majestat de les campanea wagnerianes
del "Parsifal" amb el seu punyent do,
sol, la, mi.
Naturalment que caldria adaptar
l'obra al lloc de l'acció fent-hi algunes supressions d'escenes que no serien de possible realització, per() és
evident que el lloc geogräfic i les evocacions naturals de Montserrat són
(migues per a reeixir en una tal empresa, sobretot en aquella fragmenta
que sernblen arrencats de l'entranya
viva de les serralades montserratines.
Fins ad el suggeriment. Seri possible arribar a la seva realització?
Jaume TORRENTS

roga Mena. Divorci: Dolor, Garela
contra Manuel Mufloz. Executiu: Jo-
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del blues del jockey en el seu film
"Lady Lou" com un moment felie.
Passa a ocupar-se de l'expressivitat
de la ven i els sons. La paraula—diuté més expressió pel so que pel seu significat; per això es una equivocació
explicar l'acció amb grana diälegs. Es
refereix a l'expressivitat de la paraula
sola, sense imatges (Pabst en "Quatre
d'infanteria" i 'L'Opera de Quat'Sous",
el final de "Sóc un fugitiu", ''Els careen de la ciutat"), ¡ es refereix a l'expressivitat enorme del silenci.

EMIÃ DE F ELICIDAD
I Un film d'ambient barecloni
Els objectes agafen expressió ps icológica a base d'ésser humanitzats, que
agafen el valor d'un limbo' i expressen
un estat d'ànim damunt dels protagonisun stat dinim damunt dels protagonistes (el valor dels núvols en la visió
profética de Zeke en "Alleluia", de
King Vidor, cl soroll de l'aigua i ti
cant dela ocells en la persecució final,
els gats de porcellana en "Els carrers
de la ciutat", de Mamoulian). Fins Cecil B. de Mille n'encerta una en la rebuda que en "El präftrg" fan al protagonista uns gallsdindis. En "Berkeley
Square" hom veu l'enorme expressivitat d'un silló en canviar per expressar
cl pas del temps amb la seva sola transformaci
ó.
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Per a la próxima 11195—dijous — va
anunciar el Dr. Jeroni Moragues la projecció de dos filma catalana que stin una
mostra evident valor del, obiectes
en l'expreuió psicológica a base de la

fotogenica.
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AUDIENCIA PROVINCIAL

La supressió de 300 Ilits

La Junta administrativa de l'Hospital Clínic, en la sena darrera reunió,
s'ha ocupat detingudament a examinar
la seva situació económica, i davant
la seva gravetat, s'ha vist obligada a
prendre determinats acords, que s'aniran portant a la practica gradualment
per tal que els serveis hospitalaria no
hagin de suspendre's violentament,
amb greu perjudici dels ciutadans que
necessiten tractament i hospitalització.
El principal acord consisteix a suprimir 300 Hits dels 40 amb que
compta actualment. L'amortització
s'efectuarä paulatinament uns a arribar a la supressió indicada. L'esmentada Junta lamenta haver de recórrer
a l'extrem de restringir ringrés de
malalts, conegudes les grans necessiTRIBUNAL D'URGENCIA
tats que existeixen en aquesta ciutat,
Un oral per coaccions, contra Joa
en la qual falten mis de 3.000 Iliss
quim Palau i un altre.
perquè Fassistincia pública estigui
degudament atesa.
L'acord d'amortització de Hita i
d'altres no menys importants es va
prendre ja fa algun temps, per() va
quedar suspès en espera del que acordessin l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona,
en vista de la instancia que se'ls va
dirigir el mes de febrer de l'any passat, exposant-los el veritable estar

Secció primera. — Dos orals per
estafa contra Angel Gil i Remen
Roig. Dos Grata mes, per tinença d'armes i robatori, contra Pere Ballestee
i Rammt Farnés.
Secció segona. — Tres orals per robatori, estafa i homicidi, contra Felip
Pintaluba, Antoni Soler i Carlea Ferrer, respectivament.
Secció tercera. — Un oral per furt,
contra Francesc Allert; un altre Per
estafa contra Frederic Ilindain. Divorci: Maria Rodríguez Estévez contra Enric Olmos.
Secció quarta. — Dos orals per estafa, contra Manuel Nadal i Emili
Ramon. Un oral per danys contra
Josep Espinalt i tres mis.

A la carretera de Badalona es produeix

Finanees
La ituació económica
La l'estranger
Per les dades que ha publicas ¿arterament el professor Irving Fisher, la aituació económica mundial no ha aconseguit refer-se del marasme que a partir de l'any 1929 s'impela en tots els ordres, De tard en tard revifalles isolades que de moment fan caperanear en la possibilitat d'une reacció.
perú la realitat ens demostra ose arme,
ha es troba mancada de la solidesa qua
cal per tenle una efectisitat duradora,
en aquesta situació portem ja cinc any%
sense cap probabilitat d'una definitiva
consolidad() de les activitats- econemai.
ques.
Posem per exemple la marxa que han
seguit els preus a remarais. Sabut is
torta batea que han sofert totes les primeres materies en el curs de la cris;
actual, i per ara no s'aconsegueix la re.
cuperació digna d'ésser considerada, te(
i les mesures preses per assolir-ho. Segens cälculs del professor alludit, el rtis,
vell de preus a remetéis dels principalt
productes als paisoa que detallem a e.03.
tinuació, són els següents:

un incendi en un
autobús

Des. roa Des. 1933
Estats Units
França
Alemanya
Anglaterra
Italia

13-0

ess
72.0
68.7
56.8

619
70.7
68.o

56.2

econbimic del Unte i demanant-los
Aquestes xifres es refereixen als
l'auxili necessari perqué pogués con- dexs
calculats sobre la base de l'are
tinuar funcionant sense angúnies
1928 igual a dem.
Sant Adrià, 19.— Prop de les sis restriccions de cap mena.
En rindex que correspon als Esta!"
de la tarda, entre els llocs anomenats
Malgrat el temps transcorregut i
Dleliciosa i Carretera Negra, de la la importancia de l'assumpte, ja que Units es nota una alça força considera.
carretera de Mataró, l'autobús 201,
de la línia de Santa Coloma, a'ha entes, degut a una espuma del motor,
la qual ha pres a l'essència i ripidament s'ha estés a tot el cotxe, el
qual ha quedat cremat en el curs de
milis hora.
Ela bombera de Barcelona s'han
presentas quan ja estava tot encès.—C,

BAN DEL GOVERNADOR
GENERAL
El governador general de Catalunya. president de la Generalitat, ha comunicat a l'alcalde senyor Pich, que ha signat el següent ban que seré fixat en cada un deis grupa de cases del Patronat (le l'Habitació de Barcelona:
Ban. — El senyor Manuel Portela Valladares, governador general de Catalunya i president

la fundó hospitaläria es la primordial entre les que formen part de
rassistencia pública, ni l'Estat, ni la
Generalitat ni l'Ajuntament han conteStat d'una manera que pogués el
Clinic esperançar un millorament
econämic que li permetés de contimiar actuant amb la mateixa intensitat en qué ho està efectuant des
de l'any tgoe, data de la seva inaugurad&

La Junta administrativa espera la
constitució definitiva del nou Govern
de la Generalitat i el de l'Ajuntament.
per tal de plantejar una altea vegada
rassumpte que presenta l'any passat,
per veure si es possible d'arribar a
soluciona que conjurin el conflicte
que ha de crear-se amb la restricció
de serveis i el tancament temporal
de l'hospitalització en el seu aspecte
benèfic, limitant-se a restrietament
necessari per a la fundó docent confiada a la Facultat de Medicina.

del Patronat de l'Habitació de El Cap Superior para
Barcelona, en compliment deis
actords presos en el darrer Ple de les mesures presea
celebrat, faig avinent:
per tal d'evitar sabotatPrimer. — Que fins el dia
mes es Una com a ter- ges contra els autobusos
CAUSES VISTES AHIP. d'aquest
mini als ocupants de les habitacions d'aquest Grup que no tinA la Secció Primera es veié la guin contracte signat d'arrendaAhir al migdia, el cap supecausa seguida contra Antoni Ordiales, ment al seu nono, per a regulael qual fou detingut en el moment ritzar la seva situació arnb el Pa- rior de policia senyor Rivas manifestà als periodistes que amb
que robava quaranta pessetes en una tronat.
motiu de l'intent de sabotatge
casa del carnee de Rocafort. Tenint
Segon. — Que els preus de llo- com è s contra un autobús de la
en compte que és reincident, el fiscal
demani que li fos aplicada la pena de guer que regiran des d'aquesta Iftlia de Santa Coloma de Gradata, seran els següents:
menet, havien estat presea les
vuit meses ¡ un dia de presó.
Tipus A, xamfrä,
33 ptes. mesures adients per tal d'evitar
* A la Secció Segona es veieren Tipus A, intermitja,
32
aquests actos. Afegf que sj amb
incidents en apeHació i divorcis.
Tipus B, xamfrà
26
aquestes no n'hi havia prou, en* A la Secció Tercera es veieren Tipus B,. ¡ntermitja
25
cara en serien preses d'altres.
incidents a porta tancada.
Cobraut-se, de mis a mes, i en
Digné que s'estava treballant
* A la Secció Quarta va compa- taló a part, pel servei d'aigua, la en la reorganització de la policia
rèixer el xofer Jaume Llistarri, el quantitat de 1 , 50 pessetes men- a la qual s'acoblarien elements
qual atropellé a la Rambla de Ca- suals i pel de Ilum l'import de de la Delegació de l'Estat. Pasl'energia consumida cada dos saran a dependre de la Prefectalunya el dentista senyor
tura.
Borras i Ii causa lesions, les quals mesos.
Tercer.—Els seins serien oblltrigaren cent vuitanta dies a estar
---mhibn41111nn•••
guarides. Malgrat aleó, el fiscal re- gats a retirar de 11 al 15 de catiré l'acusació que sostenia contra el da mes, els corresponents rebuts
processat.
que trobaran a les Oficines que II Campanya del "Segell
Id installades el Patronat en
Pro Infància"
aquesi Grup. Excepcionalment
VARIA
els rebuts corresponents al present mes podran retirar-se en les
Totes les Sales d'Espectacles
Antoni Garcia ha denunciat Enric mateixes oficines fina al dia 30
del districte II (Parallel i Santa)
Mir Rossell, per haver-li estafat, ofe- d'aquest mes.
han pres record de celebrar asui,
rint-li que Ii aconsegniria un cärrec
Si algun ser, per causa justifi- diumenge, una diada popular del
municipal, la quantitat de dues mil cada. no haguda pogut fer el paSegell Pro Infància.
pessetes.
gament en el terrnini assenyalat,
A aquest efecte totes les enMir esta processat per altres Jut- haurà de retirar els rebuts a les
tradett i localitats dels referits
jats Pel mateix delicte.
Oficines del Patronat (ex-Casa loteas portaran adherit un Se* El Tribunal de la Secció quarta de la Precisa, Jardins de Montgell Pro Intitula.
ha condemnat Josep Sala i Balleste- jure).
•
Es d'esperar que el públic.
ros a dues penes de guatee mesos d'arque
Quart. — A tots els veïns
fent-se càrrec de la humanitiria
rest mejor pels delictes d'exercici
al
no donin exacte compliment
legal de la Medicina i lesions, en cau- que anteriorment s'expressa, i patriótica obra que ha iniciat
sa en la qual fou part el Collegi de se'ls aplicaran les mesures de aquesta Institució a Catalunya,
Metges de Barcelona, dirigit pel seu rigor que siguin del cas. L'ob- rebrIt ben agradosament aquesta
de cinc centirns a les
lletrat senyor Noguer i Comet.
servança d'aquestes normes esti- contribució
* Pel Jutjat número 9 d'aquesta mulará el Patronat a ampliar els seves diversions dominicals.
Audiencia ha estat admesa la que serveis 1 procurar millorar les
1,...nnn•••••n
-relapsntdiquorela condicions de ;tia en els Grupa
Compagnie Comerciale et Industrie- que administra. En cas contrari,
Ceno i cartes de treball
n-. du I.iège, de BrusseHes, contra i amb veritable sentiment, es
Manuel Perefla Salvatella, per false- veurà obligat a aplicar les mecambrers i ajudants
dat comesa en el balanç d'aquella sures de rigor que siguin neceaCompanyia, per un import que es fa säries per tal de salvar l'obra
El Jurat Mixt de la Indústria
ascendir a 'int-i-cinc milions de francs social que li ha estat cOnfiada.
belgues. Tant per la quantia de qui Barcelona.. 19 de gener de 1935. Hotelera de Barcelona ha publies tracta, com per les responsabilitats
Signat: Manuel Portals Valla- cat la segiient nota:
puguin correspondre les perso- dares. “Ist, »
Rom fa avinent que per estar
nalitats belgues que en aquella temps
tancat el cens des de mitjans de
cell aboraren amb el senyor Perefia en
setembre darrer, no s'admaten
la societat citada, aquesta querella ha
peticiona d'inscripció, rectificadespertat un gran interes ala cerdea
ció ni canvi de categoria; lambe
,udicials 1 finalicen.
a'assabenta que dilluns i dimarts
vinent,, dies 21 j 22, eón, Irreels dos ¿arrees en
ASSENYALAMENTS L'Agrupació Sardanista de Bar- missiblement.
que seran examinarles les peticelona ha organitzat per a avut,
PER A DEMA'"
ciona fortnulades al seu degut
a dos quarts de sis de la tarda,
Una audició de sardanes al seu temps per ajudants de cambre:
AUDIINCIA TIRRITOMAL
Sala primera. — Ineidenti J. La- eistaige (Francesa LayreL l), a quo pralonsulu pasear g mimbrera.
font contra J. Escoli. Pobreta: P. Sir- eirree de la cobla Catalunya.

TIVOLI Exit de Tribunals i Jutjats

AVUI, GRAN EXIT
Cal observar en els films que acaben
amb una darrera besada, l'actitud d.:
les mans. En un film llauna, "Sola con
su amor", l'actitud de la mä de Sylvia
Sidney és tot un poema
Reniarca especialment l'enorme expressivitat de les mans dels negres, i
recorda diverses escenes
Parla despees de les de Huster ¡(ea toll i de les d:Annabella.
En el gest de l'individu—diu després—
pot haver-hi ficció, peri, es Inés sincer
més expressiu quan meny s ho vol
ésser, quan s'ha produn sense saber-ho
Factor. ((aupara aquest gest espumani amb els estereotipats de Chevalier, ri
de fregar-se les mans de Lionel Barrymore o de tirar- je el barret enrera de
Maria Dessler. Estudia la concórdia le,
gest i la cara en rexpressió, i posa le.
xemple de Lillian Gish i de Ed. Robin sois
La motricitat de l'individu As la
cosa de otea la menys controlable.
Caminem, ens moven, d'una manera personal i incontrolable. El pas, la manera
de baixar les escales, per exemple, són
coses que han d'Eme aprofitades pe)
cineista. Un gran exemple es traba en
"Les guiare germanetes", un altre en
"Mascarada"; són ja clàssiques les pujades i baixades d'escales de Lewis Stone, i un exemple impressionant él la
de la multitud a les escales d'Odessa en
el "Potemkin". Cita, en canvi, la matricitat estudiada de Mag West, que no
expressa res, i cita en canvi el moment

Divorci: Ma-

lo contra Pere
i
Sala segoni. — Majc quantia: Pau
Borrell Iluegueda contra Angel. Out-

na Aynés Gil

LES SARD AUS

ble entre ets dos perfodes considerats
favor del 5934, pecó hem de tenir en
compte la gran influencia que sobre tata
els sectors de reconomia d'un país té
el canvi monetari, i sabut Es la forta de.
pressió que ha sofert el dólar en el cura
dc l'any darrer; el mateix es pot dir
d'Anglaterra i altres nacions. Franca,
que ha mantingut la seva moneda subjene
ta al patró or, i, per tant, presenta els
mosiments de les diversés activitats, nettse la influencia d'una 05tiihei6 monea,na, asseavala amb tota claredat la poca
estabilitat dels preus dels seus produes,
tes, i, com es constata en restat nmnes,
ric reproduje es registra una baixa d'i .
cinc per cent aproximadament.
Els mercats financers tampoc no 2t0110
segueixen substraure's d'aquesta
cia pessimista, i, encara que lleugerament,
es decanten en sentit de feblesa.
de tenir en compte, pecó, que aquest seo.
tor fou el que amb una mis gran rae
pidesa i intensitat acusé, des dels
mers momeas de la crisi, els setas efece
tes catastròfics, per la qua] cosa el fee
de no haver-se aconseguit ja me fem.
ca reacció evidencia el ritme endemig
que es menté en els cercles de contrae.
sacié.
Heus acf algunes 'cifres Indexs que

assenyalen el nivell de les borses que
detallem:
Attions — Ves. ie34 ;e» 1634

Nova York
Londres
Paria

49.8
92.9
29.5

47.3
88.7

934

93.1
102.2

323

Obligation:
Nova York
Londres
París
Berlin

107.2
97.6

99.0

93-8
94-0

On mis es veu la feiscugor que doled.
na els valora borsaris és en l'agrupament dels de renda variable, que són
precisament els que amb mis fidelitat
marquen la situació del mercat. En resseguir aquestes xifres. no hem d'oblidar
tampoc la influencia que sobre les cotitracions intervé el canvi monetari, i el,
que mis es destaquen en llar fermesa
són precisament els indexs de Londres,
la moneda del qual pais sofri una depressió força remarcable, després del
mes d'agost darrer.

Mercat de llotja
La darrera sessjó de lit setma,
na va transcúrrer amb poca concurrencia i 111 transacció n'ion
limitada.
Late: Continua la rnateixa pesantor 1 . sense posail4tat tte fez
.
negoci.
portaren a
Ordi ' 1 olvida:
terne algunes vendes en ordi
d'Extremadura al preu de 3025
pessetes damunt vagó origen. Le
cisada de la mateixa procedencia continua oferint-se a 2650,
iteró, de moment, només paguen
a 26 pessetes iguala condiciona.
arpa: Ea concertä alguna cosa
en gerrere de la Mancha a 3550
pessetes en vagó sortida.
84golz Amb mona disposjci6
compradora, s'aconseguf practicar algun vagó de la Mancha, a
32 pessetes, posat origen 1 amb
sac compre.
Rayes 1 favons. — Ele preus
segueixen torea sostinguts j els
compradors no gaire dispotats a
ter adquisicions. Les fases d'Ex,
tremadura i Andalusia es cotlt-,
:aren entre 40 i 4050 peesetes
damunt vagó 1 en favone
tina, segons qualltat, de 40 a 4(
pessetes. posat bord port de Ba-

n

nano. Cädiz i Sevilla, Sabana,
per?). que es concert ä alguna cosa en genere embarcat, al preu
de 39 pessetes bord Sevilla.
Ele alees generes no littlitmst
ren cap variació.

ialr"

noi

) II
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La eratació de l'acto; rus
3firat amt, preventid per tothom en
inic iar-se entre nosaltree resport, que
faso Noria da Segarra ha vist treise., t'ha incorporal mes tord ala nostres costions d'una manera de/inieiva.
L'illuttre poto assenyala aquesta tn.rianefosi i 4•'11 declara satisfet. No ibatest, en l'article que publica eis el darrer número del Builleti del F. C. Barcelona, que amb gust repeodslien. chino
im ir* d'alerta temorenc que Pa joventill attuals, enderiades amb resparl,
oblidim abril desees, i les conmina a
evita, que es produeisi una societat antikumana.
Els qui ja tenim quaranta anys hem
vist néixer l'esport en el nostre país;
peroné els nostres pares ens Par len d'aquell temps en qui uns quanta afinoata anaveu a jugar a botares al jardl
-tel general. ens parlen de les timides
facecies d'algun ginmes , en el
mal quatre persones, que hom tenia per
,millades, mataren les hores i suaven,
zmb la intenció d'inflar i endurir els
biceps, i hem sentit a contar tambo els
tenme ilgids de l'esgrima de sabre i de
flore-t, aventures semi-esportives, que
acostumaven a tenir unes finalitats contrines a les de Import autentic. L'esport, tal com s'entén avui dia, l'hem
vist iniciar nosaltres. Jo retardo l'època en la qual la mar era mirada com
una mena de medicina perillosa, i que per
a tirar-se de cap a l'aigua es feia amb
:ertificat de metge, 3 maltea vegades hi
baria personatge que s'hi arteria, en una
platja sórdida, després de confessat i
«anunciar, per por que se'l mengessin
ele peixos. Nosaitres hem vist els primers amateurs de futbol amb bigoti
turba i amb amarretes desconcertants.
ilern vist els primera combats de boxa,
en Unes, en climes i en ambients mis
aviat de trinxeraires. Hein vist els primero esquís fregant la neu toril si fossin
un estri inventat pel diable; hem vist
he primera raqueta de tenis que re dur
a Barcelona una inglesa clorótica acompanyada d'un goa i d'un desengany sentimental. Al temps que amaron a estudi
-u-am viure l'època heroica de l'esport,
després en els temps universitaria aquesta epoca anava agafant cara i ulls, pero
encara érem poquissims els qui un diumenge a la tarda anàvem a contemplar un partit de futbol, parlo de vint1-cinc anys enrera. Despris tothom sap
l'increment enorme, la força allucinant
que va prendre el futbol com a espectacle i com a passia. En una
ipoca politicament negra i ignominiosa , el nostre futbol va arribar a
isser un simbol; el simbol mes {art ,
mis directe, mis realista d'un sentiment,
1 el que en hores determinades va poder acoblar una massa mis gran i mis
heterogènia. Els nostres grans jugadora
de futbol eren les *vedettes" mis cotitgules i mis enlluernants dins del contente de la popularitat.
La post-guerra va inflar fins a uns
limits màgics la importancia de l'esport,
i «tuesta importancia ha anat inflant-se,
ha arme treixent cada vegada mis, fins
a saturar l'aire, fins a intervenir i influir en tot. Es cert que a Catalunya ,
el futbol ja no és atuell simbal apassionant de den o dotze anys enrera. pera
l'esport en general, aquí i a tot el món.
•
fet amo de la situada. Si algun

Cielisme
Michard, Gerardin, Jesso,
Sherens i Ritcher, en un
matx de velocitat al Velòdrom d'Hivern, de París

norn es pot donar a la noatra epoca tan
confueionaria, ten inconsiatent, tan pa.
radoeal i contradictòria, la el de Fipoca de l'espert. L'esport Fe eral dia
rúnica cola coherent i lógica que bi he
al nión, i l'eficacia i la influencia de
l'esport san les úniques que *vencen
d'una manera progretsiva i abassegadora i ocupen poticions amb una otratnia perfecta.
La nostra joventut no sols practica
l'esport, sind que sent i pensa esportlrament, moho regado d'una reunen
exclusiva. L'elport ha entrat eom en
casan siciliä chau de la literatura. Asnal
dia no hi ha arete? que s'estime; que ro,
es Preved unes imatges i unes eonspe•
racione de la mis pura procedencia es.
pertin: aquesta manera d'eserlure
tranerendelx a seta ele campe, fine e
les informacions pelado i als fets di,
versos dele diaria. L'oteen e'ha ficer
din, l'escenari, aquesta exhibida de
"girls", que tant apassiona tota els pablica, no fóra poseible un ge un rigid
regim esportiu. L'esport intervé no tole
en el sentit, sine en la cuina. Avui diet
el paladar depén de l'esport, i fina ea.
nulla el paladar darant de les preeripcions esportives sobre l'alimenticia.
Fins l'amor no pot defugir les imperatices exigencies de l'esport. L'arquitectura funcional, la pintura d'avantguarda
sart unes férrides tributiries de l'espart
i fins les grana follies — com per exemple el nudisme integral — s6n de procedencia esportiva. En la direeció dele
pobles l'esport acaban menjant-se eht
grane Meras 1 les grane redingetee 1 els
reedites antiesportius, d'aquella confitats i solemnes ministres, reminiseenciee
del segle dinou. Els pohlee que tenen
un regim mes procat i mis a la moda
—Rin gla. Italia, Alemann—, exalten
lee facultats esportives de la jarana
fine a un nivell monstruós. Amiest uniformisme emortin — que a la mota
manera de venre esti matant la
ració — ‚'enraman ceda regada mes
als nobles ene encara san partid-tris de
la política del "(ole -gras" i de nigua
calenta, i constitueix un perill posItiu
contra les yenes essències . Es curias que
Anglaterra. que As la creadora de l'esport modern. sigui el pas del qual ens
hem de refiar els qui encara som liberals,
Aquesta grandesa i aqueas trionif incontestable aconseguit per l'eeport damiau de totes les manifestacions del
man. no hi ha dubte que és una de les
gläries de la riostra ¿poca i situa l'home en possessió de tota la sera fores
i tota la sera bellesa temporals, red)
naturalment que el món cada dia corre
tnis perfil, grades a aquest govern de
l'es port. que pot convertir-se en tirania,
d'una excitativa exaltada deis elements
materials. Correm el periil que l a me
-tambrfosidel'p aunsto
monstruós que excloani l'Anima i destrueixi l'herencia espiritual del món.
I aje() et la mäxima respoesabilitat de
la mesh.* epoca: evitar que es produeixi
una societat antihumanista, perqui humanisme vol dir reivindicació Perfecta
de tot allò que és lumia. en el sestil
nlis noble de la paraula; intelligent equilibri del tos i de nema.
JOSEP MARIA DE SEGARRA

la classificació del qual doné el atguent rtsultat:
Slan celebrat 43 excursions amb
un total de 3.073 quilómetres,
tint-hi en combatir . 1.153 excurg ionistes.
Es campió absolut, per has« mistit a toree elles, l'associat Ferran
Peña, al qual se li roncedeix la insignia especial de l'entitat i dinlonta amb
el titol de campió, a part d'un bonic
quadre de bicicleta, donatiu del poch
senyor Jesep Rifo!».
De mes a mis, tenen premia especials els deis següents classi ficats.
que són: Htimbert Contat,
ext. 2.911 quilömetres; Pere Escodé.
40 ese. 245? quilòmetres; Pere Mentí. 39 ext. 2.861 quifórhetres: Antoni
Initita, 39 ext. 2.383 quilòmetres; DOInes Tuet, 37 exe. 2.7e5i quildrnetres;
Raimund Castel, 35 ext. 2036
. quilómitres: Joan Blas', 34 ext. 2.223 qui16metres; Jorro Figueres. 33 exmilltee
quilòmetres: Jaume Cana. 33 tecúan.
quilismetres; Gabriel CeevellA II3 2
ext. 2.352 quilórnetrel.

Avui, diumenge, el Popular Velòdrom d'Hivern de la capital francesa
seré teatre d'una de les sessions mes
brillante que shanin celebrar.
Hom veuiä alineas, en ma ta de velocitat sia dels millors sprinters muntalo corn són, Ificharu, Gerardin, Jesso, Sherene, Ritcher i Litneman. ,
Despres, l 'Idol de les mocea
distes de raltra banda deis Pireneue,
el poPular "Charlot" Pelissier,
la sera reaparició en un matx "amnium" franco-italii,
qual seri disputat pels equipa següents:
Franca: Ch. Pelissier-Lernoinesaichard.
Italia: Guerra-Olmo-Di Pateo.
A continuació Richard i Olmo, prendran la sentida en una cursa de perset una
Tancari la reunid un mate a date
manegues de 20 i 3o quilòmetres el
qual reunid Constant, Saussin, 'trance El festival a benefiei del
t T'erran.
No cal remarcar, dones, la impor- "Segell Pro Infància", que
arria d'aquesta reunió ciclista que aqueat matf se eelebrar* al
veurä aplegats en una sola sessi6 els
Frontó Amèlia especialistes de l'esport del
pedal
De veriuble odevenitnent esportiu
Campionat excursionista 41* l'Upen pot qualificar-se la reunió de pilota
Ciclista Catali.— Avui s'efectuare el a me que aquest mati a les nou en
repart:ment de premie corresponent" punt se celebran al Pronto Amiba,
al Campionat excursitaniats de 10.34, organitrada pel Club Menista i amb

Pilota a mil

—

,artel4

coRaboncid d'elements cónegtelite,
teme pel públic esportiu.
La participació dels conegudfasims
futboli gtes la vednits de hipe« en
actiu Pauli Alcintira Mänuel Cree
eim une prantla per a d'aquista
vetllada benefica.
El C. N. Barcelona et veur• molt
bel representant en els sena jugadora
Seguer, Rosich, Giralt, Hernindez, Almete 1 Sedales, alxi corn el Club Base
del Poble Nou amb Mor 3 Serrano,
e//Mes amainase de Catalunya, 1 el
Club Maniata antb Sane, Quilo, La,
tala II, Castillo 1 Gacela.
Un altre es la tellaboraeld
que prestaran el, prestigione •sPeela•
listo prefessionals Vatquez, /parido II, Lavado I i Marcos, que amb
al ove desIntereenda partielpació da.
usaran a
'tallada un nou mitin d'in,
loes.
.

y,
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TALLERS

Ansia el seu ebonarrent
dreu sempre dlepOrsal el ‚omtue colee per al vostre aterre',
seesse cap despena
glarrIe•I, 102 - Tel.

sin

ó. I a
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AVŠJI FfNALITZAÌL II ANY
DEL TROFEU ANTONI SABATA
Antb la tercera Jornada del Troica:
Antoni Sabata (II any) que se celebrara aquest mati, a les onze en
punt, a la Monea de l'Eseullers, et
donan per acaba la disputa per
catenarias' d'aquesta interessant tiespetició que organitza el C. N. Barcelona e inmerja del qua lote un
dele mis disciplinats nedadors
quest Club, en le qual prendran part
tots ele elementa en actiu del Club
ciega.
Després de celebrada la reunió
d'avui i davant la classificació que
s'eltebleixi, podran deduir - se els millore nedadors complets barcelonins
que hauran participat en les tres especielitate diferente, braza, den i
crawl. Será poesible que davant
:arta competició que ha prevalgut en
lee seesions anteriors i per la igualtat relativa de puntuació que es traben la majoria dels concursante, obtinguin una exceflent marca en els
cent mitres crawl, qtje es la prora
que correspon g aquesta doren »rueda, i itelhuc se superin.
Als vencedors eventuals te'ls Presenta en aquesta sentó un tacuil dificil. tenint en com.pte que l'aspecielito del crawl is la mis generalitzuda i la que estä mili« situada a
les possibilitats d'una majoria de nedadors del C. N. B., que assoleixen
marques molt bomogènies. majorment
tractant-se d'un recorregut tan transcendente] , orn ele cent metres.

PNEUMATICS
RECAUTXUTATGES
ANDREU CARRILLO
CASA ESPECIALIT2,sDA

Anbau, 119 - Tel. 74165

Ho
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Heme Trainer i lluita

,

Avui se celebraré 14 Jean Betún el,
la sise setzena edició, que ha superat
l'exit d'inscripcions que ha tingut en
anys anteriere, prometent l'espectacularitat i emanó que eempre ha despertat,
idhuc augentada, per la igualtat ea
qui es traben les force, cortito:lente.
L'itinerari definitiu per a la Verse
dels mullen i ¡uniere Jeta el següent:
Esplugues, Pedralbes, Diagonal, arrea- d'Urgell, Corte Catalanes, Balines,
Ronda de la Unlvezeitat, Ronda de Satit
Pere, Arc del Trlomf 1 Pare de la Ciu%delta.
L'itinerarl definitiu per a la curta
deis neófita 1 debutante Sieb aquot:
Diagonal (encreuament carretera de
Sarrii), carrer d'Urgell, Corta Catalanes, 'times, Ronda de la Universitat,

1 Ave, diummllier Wat • u» 4,s
Azuasttant • MUI ICK i
**F.

A

Rugby

ic3B.

Mal" 1'

Pepretientaitt excluido' ene) df pòstt" `" •

A.

MERCEOES- 6 ENZ

d'Esplugues al Pare,
se celebrarit la XVI Jean
Bouin

i.n la segona reunió de les mani(estacione ciclistes i de lluita americana que o celebraré aquesta tarda a
l'Olynapia es desenrotllaran igualment
dos programes: un de Iluita americana i un altre ¿'Heme trainir.
retcrincia a la lluita, el P r o gram a no
ha pogut esier enlleetit a l'hora que
etnCrivitil aquesta nota, tan la ova
compa g inó Upen dels e-solitos obtinguts en la acoló anterior. Pel que
respecta a Plome trainer, es repetiré
integrament el programa de dissebte
amb la participació de Speicher, Le
Grave', Jean, Callardp,, Cebrie Faro
ro i tote ele Otro.
La reunió, comengard a les cinc
de la tetes

F 1-13 C
ile4 4119830e 08

Espanyol Betis a Can Ràbia
7 Barceiona + a Sevilla

¿Es un medicament
el que ;neceisiteu?

Atletismo

Avui, a l'Olyrnpia

10418.

1

FUTBOL

sAILIITISKEe•Aeegiee celebrie& al slipitife domar& la sortirlipl$ Le jornada d'avul del Torneld Je Lliltuee
deleutants.
mata B. U. C.-C. E. Júpiter, coroca- ribfits
lat per Acció Atlética,
A lee mese es donarä la sortida
— El VI CamploniF de ColeoloWe d. Whi011 1 Juniors.
llanca, que s'U de celebrar el die lo
L'arribada d'aquests darrers el Parc
tia febrer vinent, atoolire un gran lx':.
ten entre un quart 1 dos guaro de
ESPORTS DE NEU.—Avul, a la
dotte.
Molina se celebraran lag cunee miela
El palmario de la Jean Bouin, dude l'Esqui Club de Catalunya, acidó
L'interès de la jornada cravui
aquest torneig de Lligues en un pla
del Centre Excursionista de Catalunta, rete lis quinte anys de la cesta celebraCsmpionat de Lligues en concentra, per modestia
figura amb eit punta en
les del Club Excursionista de Greda
is el setilent:
ale barcelonins, en la visita que cebras clail n ficacló — 1 que tampoc se li
— A Nüria, asid tindra lloc une
Rossend Calvet, F. C. ele espanyoltstes, e can Relaja, del Se- lefa en la tem p
orada d'enguany una s.3'.a
Aug seo.
sa de toas destinad; als junior', uniere
to l'equip que. com e5 sable, va ara actuació rae mereixi el qualificatiu de
Bartelons,
i debutante
— El IV Cauplonat Menrest d'Ese
Any 1921. — Dialor Pone, A. Igua- itatacadament a la davantera de la das- brillant, no sin:osar:a cap perill pe- al
gificacia d'aduest interessant tordeig. El Parcelooa, el seu adversari de denla •
(1,1( , que havid flt oelebrar-se ave 114 larle. Guerreador per equipo R. t. O, Betis no ha innovat res e:1 futbol.
però la civtat del Guadalquivir, si el partir
4,inonyet.
Rasos de Peguera, ha oto atoteat.
hetn de convenir que representa una es ¡notes en un terreno neutral, i
— El Centre £xutsenlpt di CateAny 1922. — Angel Vital. F. C. Barforça
positiva.
eom
ho
oraren
els
resulde Mis a mes, el nostre club no es
lstasy (Eegtd Club gang a) ermita ce lona. G ga nyador per e q uipe: E sP etate que fine ara ha aconseguit. No obs•
obliget a introduir modificacions
per als din primer e l'rt de ftbror
tant
la
curiositat
dels
nostres
aficiono§
massa essencials en la constitució de ies
nent un vial. en autocar a les Mi•
Asji ipay. — Miquel Pelan, C. D. Es- al futbol per veme aqueo eq u ip al te,' seres línies. Ja sabem con, les gasta
nffiques pides Italianas de Sufrieres.
panyol. • Eepanyol.
reny de ioc és ben justificada. car
a casa SeVa el palie sevilli. i el record
matt
ESPORT FEMENL—Aquest
se
Any 1954.
Joaquim Miguel, C. D. hi h duiste que es tracta d'un conjunt que serven els jugador% barielonine% de
celebrare l'Auesnblea general del Club Ei nanY ol•
harinbnie, enseme Que integro per in- Ilur primera visita 2 aquelles latitud'.
gaPellYol.
banal d'aperts.
Any 1933. — josquim Miguel, C. 13. dividualltate que, a no tenir d'altre, pos- Quant a la constituti6 de l'onze barreatinen el mirit de saber compenetrar- lonista, amis un mig centre com Sales,
litpanyal. Barcelona.
i amb la manca d'Escoli a la davanAny toad. — Miguel Palau, F. C. a. X0saltres no creiem el Betis com
mereixedor, Cense reserves, dels resul- tera, no hi ha pas metiste d'estar masse
Berceloria, idem.
tats que ha obtingut armaste temporada. tranquils. Si Zahalo, que torna a jugar
Any ipa7. — Joaquim !dique!, C. O. ~mi sincerament que el factor sort despres d'haver estar lesionar, pot comp.
erpanyol. lant,
ha eontribuit eficaement, decisivarnent. tar amb tots els seus mitjans, pot afiren alguna d'arruen resultats. Anirern. mar-se que la forca principal del Bar.
Any /938. — Salvador Tapies, C
de totes maceres, a veure'l jugar, per celona gravitad sobre el trio defensiu.
Eepanyol, Barcelona ,
Ary 1939. — Miguel Moreno, C. D. tal de rectificar o. ratificar aquest paDistinció i elegancia
• • •
ree.
Espino:4, Bercelona.
El Betis ve temple, almenys a lloAny 193o.
'osen Rellenos, C. D. ra que escrivim aquesta nota no saA la sesean& divisió els clubs ahilase
Eapanyol, Barceloa.
bem que hagi anunciar cap canvi als san avui crides a fornir im rnixim
Any z93i.
MarCe141 Cistitis), A. E. seno rengles. En cansi, l'Espanyol es esforç. El Girarla rep la %g aita de rOsT., A. E. Tarragona.
trabe mancat d'un element que. con, sasuna, club imbatut encara 1 que ocupe
Campionat de Catalunya
Any 1932.
Jaume Roca, F. C. Ber- /Mach , el situa davant del set, teme un primer lloc indisciniblz en la clae•
edversari, en situada desavantatjosa. sificacha El Girona ena donaria una
celare+, A. E. Tagemanent.
Un Interessantissim Sant. Any 1933. — Manuel Andreu, Sevoia Tanmateix, l'Espanyol es traba IlVui cn gran sorpresa Si aconseguis fer el que
condicions moral( suficiente per a barre encara no ha pogut fer cap equip dele
E., A. E. Tsgamanent.
boiana • Barcelona
qualsevol equip. Les dues darreres ac- del seu gru p. Un empat seria iguelreent
All3" 1 934.Jeroni Joan. Aire Lliu- tuadons que ha fornit en aquesta com- honorabilissim. El Sabadell, a la Crett
Novament, i corresponent a la sega'
na jornada de la segona volts, els ez- re. U. A. Nurrni.
petid() — la primera a can Itäbia da- Alta, té un partit fatil amb l'Irnn; do.
tuale campiona de Catalunya rebrin la
rant del Barcelona, i la segona al no-d, nem per destomptada la leva victòria.
visita del prestigió' quinte blau -nina.
contra l'Arenes — han donat als ju- Finalment el mate entre el Júpiter i d
leelellefflmellnealmeeoloOMmelMeim
Els aca
. remonte entre campions
gadors d'equest equip un entusiasme i Badalona, que es juga al Poble Neu,
una convicció tan prciunda en la po- constitneie, per la proverbial rivalitat
campions, pes; al, proemios capenAvui, a les cine de la
del conjunt que. adhuc seise dels dos tontenclents, el plat fort de la
mentats per algun altre eqUi P Cataiä, ,60
TARDA, A L'OLYMPIA tencialitat
Bosch, podrien astil cristallitzar en un diada en tot ella que fa referència a la
sempre els que atrauen d'una manera
lIs grana tamales intarnaeionaia nou èxit.
segona divisia. No ens atreviriern pes
mes eficaç l'interés dele aficionats
EI Sevilla, que es va deunvolupant en a fer un pronästic.
talans. Ele alta i baixos que els nos- de OICLISIIII 1 LIMITA LLIUIRE
tres dos primos guiarte han soleo en
el cure de les diverses temporada no
han estat obstade decitiu per a evitar
Q ue ele elKontrei per ells celebrats fuisin sempre la demostració mis alta de
les qualitats que han nuntingut el Barcelona i el Santhoi a la capdavantera
deis clubs cetalana.
Aval, a Sant Bol els dos mis qualificats aspirants al títol que amb tanta
dignitat ostenten Os locals, s'enfrontiran una regada mis en un encontre
dectsfu per a l'adjudicació del preved
títol que enguany es disputa. Donada la
forma actual dele contricanta no sernbla
aventuro concedit una floreen superioritat deis santlioians damunt els blatt•
arana; no obstant, aquista doren Ion
demostrat a bastament una recuperaeó
de forma que els fa temibles.
L'altre encelen anunciat es el Joventut-Cornelli, que ces de eelehrar-se (senil/la que hi ha dificultats) pot isecr
perola rehabilitada dels vermells. avni
queltom decalguts i mancats de la mo
ml que fan creure en la trobella d'un
"nutsider • perfiló% i de classe. Uni
rehabilitada que ras de preduir-se Es
dificil que ho fos en una victòria.

se
Ha ostat completat el programa de
la reunid de dimecree. — La reunió
de dituteres, que definitivament se celebrare a l'Olympia, constaré, ultra Front6 Principal Palace
el combo que ha d'enfrontar Girarles
a Tasa" d'un altre encontre inter- A'etn. dlumenae: Insnauraeld tel nou
de quintetos ternhtniules, e$111 »ale.
nacional que posare davant per deTarda:
vant Hileri Martinez, que duner; OURUCLAOA ULACIA I
turnt ha conquerit el titol de mu«aire
nió d'Espanya deis welter, i el (ranCELAYA II IMARILUORA
cie Dewanker, un francis de primera
len. e gas 109111 ,
serie que cal conceptuar com un s-ARCARATE - CUILENIII0
riós adversari per al Mena; i del
lente.
mate entre el mosca Ortega. cansara
peninsular de la categoria, i el gall JUARIETI 1, OUTIERREZ, CONI EZ
Tuset. Seran, dones, tres canspions
d'Espanya que >mili riure diniere,
al ring de l'Olympia.

usar.:

COIIINwre

;

atiaav,..9n 'mutante,
Ronda de Sine Pere, Are del Trifik
i Pare de la Ciutadelia.

~No

l

R
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Si patiu de forts accessos de TOS, proporcioneu-vos
,

un veritable remei. No una d'aquelles Ilaminadures que
• no fan altra cosa que afalagar el paladar, sinó un ventobte rn edlcament, científicament preparat, que des-

congestioni els vostres bronquis, us facilit i l'expectoració
i calmi lo vostra TOS a l'instant.
Aquesto és justament l'originolitat de les PASTILLES
del Dr. ANDREU, i la clau del seu èxit mondial. Són les
úniques que permeten tenir sempre a mà, perfectament
dosificat, el medicament eficaç que us haurio calgut
cercar en una pació pectoral.
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E •SANTS

La crisi creixent dels Mercats de Barcelona
El Mercat de Sants : : Vint anys de vida

Colmados Laza

Per DOLOS de qualitat,

DE

ENRIC BIAZA
GRAN ASSORTIMENT EN TOTS ELS AFITICLES,
OUROSAIVIENT TRIATS

MERCAT DE SANTS Titules 84 i 32

LA COMPETIDORA

11,:l

CONFECCIONS PER A HOME, DONA I NERI
GENERES DE PUNT

PERE RIBOT

7

Especialitat en la mide - l'aflora propia -

Sant Medí, 26, i Daoiz y Velarde, 2
Davant el Mercat de Sants

EL CINILU
SALDISTA
COBERTA,

ESPECIALITAT EN PASTES PER A SOPA

Llenoerla, 81 RIMO, assortIment. Confeeolone
Tener de 041111/144P14. - Género s de punt
de rebalsa ore 'lee/colo, Mistados
Mes de penar: 30
de ecos 1 de llena, 1,000 catites (alfombres) per liquidar
EL SALDISTA * CREU MUERTA, 62

DOLORS OLIVERAS
B A R C E L. 0 N A
-22

Amadeu
CRISTALLERIA :=

Brillas

PISA --

BARCELONA

GRAN MAGATZEM
w••n nnn•« DE MOBLES

PORCELLANA

(SANTS) -- SANT

»RIN, 3

Salvador

Ga r ca

moderna.
El Mercat de Sant, té 363 Roce fico
i sobre cent d'ambulants. Recapta unen
110.0(30 pessetes a l'any. No es dels que
produeixen menys al Municipi.
En l'ordre purament materia l de Feriifici és aquest el primer mercat sobre
el qual no hem trobat gaires ceses a
dir. No es cregui pas, amb tot. que sigui cap model cara atesa degudament.
Estariem contente que tete els altres
mercase de Barcelona presentessin
aspecte nemblant. Saben, per endavant
d'alelen dels que encara no hem parlat
que catan malt pitjor que el present
Ode els reportate fine ara.

CARRER DE SANTS, 125
(prop del Mercat de Sants)

Propagueu-la!

TELEFON 31104

No dolmen de 'Abitar-nos

Taules d'En Cuyàs
Venda de carns de lletó (lechal) i de
- vedella de Girona
Les carns que venen són d'alió mes escollit ï selecte

Asile (Arohias): Avilès - Celta, Si- Fdelmiro I. friendo. Manolin i Dorn.r.
nec.
Sabadell. — Massip, Morral, Blanc,
El Ferrol (Infiernirun): Racing •
Torneig de Lligues
Argemir, Font. Castillo, Dias II, CalSportinjz, Steimhern.
vet, Cual. Barceló i Petera.
Segon grop:
PRIMERA DIVISIO
Girona. — lborra. Farrb. Torredeflot,
Sabadell (Creu Alta): Sabadell Balmanya, Prieto, Madero, Sanjuan.
Irún, Duce.
(Vuitena jornada . Primera volta)
Girena (Vista Alegre): Girona - Osa- Clara, Serra, Pequerul i Reixach.
Barcelona (Can Rabia): Espanyee
Júpiter. — Sola. Claudio, Bayo. Bi'una. Balaguer.
S. Iturralde.
Barcelona (Poble Nou): Júpiter - Ba- en,. Roealench. Bardina, Diego, PerSevilla (Victbria): Sevilla, - Barer dalona, Vilalta.
Me ya. Garcia, Va i Ratera.
Pa. Sanchin Orduha.
Badalona. — Naves. Oriol. Marti. CaTercer Grup:
Bilban (San Mames): Atlitic Silbase
Valencia (Cerní Fons): Llevant - Me- macho. Serrane Schild, 13etancour, Meleales, Valles.
na n'irguen , Serra i 'Pirres.
lacitano, Pagan.
Santander (Sardinero): Racing - MaAlacant (Bardin): Flerculen kit Jeuregui.
Melcon.
Campionats de Catalunya
Oviedo (Bonavista.): Oviedo - Donbs•
0 1x: Eix - Mórcia, Montero.
1. Rerninder Ateces.
Granada: Recreatiu - La Plana, Es.
I fidrid (Stadium): Atlesic Madrid
Torneig pre-promocional
cartin.
Arribes.
Santa - Calella, Pérez.

mon.

Equips probables per a anü

Barcelona — Nogués. Zabalo, Ara(Primera jornada - Segona volta;
na, Guzman, Sales, Lecuona, Vantolre,
Primer grill,:
Bilbee (Letesarre): Bareeel d o N4'1 Raich. Morera, Pedrol i Pagés. Suplent:
09411, ‘'i!lanueva.
La Corunya (Rjazor):

iTid Zahale.

Corunya - V-.

Enpenyol. — Fourni(s. Hender, Pé
re:. Cifileute>

Soler, Cristi&

Horta Granollern, Santullano.
(limo Sant Andreu, Ros ira.
Martinenc Terrassa, Cardiel.
Europa - Tirrega, Flanell

Torneig dels no classificats
Mollet • Manre.,a, Mallorqui.
Santboii - Anoia, Baliu.
!Dant Cugat - Poble Nou, Esteve.

Per telègraf
FUTBOL

Espante de
ASTEMA GENITAL (IMPOTENCIA)
1,4 4 NDA DE VIGOR

SIIXUAL)
De la •leculacte prematura (oerclues temimos), d a l a F ab l idd 1 inda
erices pie s combates la flaurastenle en tetes leo
manifestadores
Ea el 1,18111polsionfesilMularn de l'acilvitet neuro-esipineemedulo-genitel.
Sinergic I homo-eanmulassa de lea glandules inieranciela. Produce
o l inielenduler, «empedernen, inofensiu. Mai perjudica. ni Sesiona cap
of ieue, nl el lenclonament dele meteixos
No contd ni ealrlentne, ni toelere, nl confórteles. ni MI litre medican
mea' ezeliani.

P RODUCTe MAONE C INSUBTITUIBLE PER A RECOBRAR
LA PERDUDA FELICITAT CONIUOAL.
Prometo ralle.
Weretorla "ffineeologlee de 1V DUTREM
N e Raer Pe" /O • OARCeLONA • Nilfon

Prett, ISIS otee,

i no oblideu que les trobareu curosament escollides al

Mercat de Sants
44114444•0444+04444444.4 14.44444444444~444444444 44,

•4

Fruites huís
el Inés

antic del

*

Mercat de Sants
a les seves taules, en les quals trobareu el millor

Compreu sempre

.n~1••••

nn••••n••••••••nn•n••••n••n•••n•n•n•••n••••••• •n••••••n•••••••••

SECOYA DIVISTO

les carns per a les vostres taules als Mercats

1.444444004044+4444444.66.4

••••n•n•n••••n

MERCAT DE SANTS Taules 42 i 43
Orare de partits per a avui

Telefon 33664

sempre

.44444.444~444444444444.
Llegiu LA PUBLICITA1

Davant del MERCAT DIE illIÁTS

FRUITES ESCOLLIDES

Forn i Pastisseria

EDMOND D'ABELLA

AL

VENDES A

--

Casa Vives

UNIO"
"LATILNIIIINIS
COMPTAT
1
Miguel Villanueva,
,

Dinero toles les clames
mds escolla
tot

dre's, i aixt aria la cosa durant un llarg

Ja
lapse de temps. Feta mes tard l'agregaci
ó, es reprengueren novament els
treballs, i iinalment, cap a Fan 1913,
el veinaz de Sants pegué tenir el seu
Mereat, conegut per l'Hort Nou.
No havien acabat, per& els tràngols
us servirà millor
del nou. ja vell mercat. Construit sotrasbalbre terres que havien estat molt
sades, els fonaments fallaren en mes
d'una ocasió, i s'hagueren de fer rectificacions, reforços i obres complementiries. Avui, amb tot. el Mercat de
Carrer de Sants, 74
Sastre és tot un Mercal, amb pilastres
de mao vist, i tot ell tan massis que qua; opinariem que és excessiu. Té, no
cal dir-bo, els seus detectes.
Opinen ele que lii treballen que in 41111111
fose con+ una església. Opinem no, altres que si tos, els finestrals tinguesein vidrieres, posem per cae amb vidres
tiende o altres de semblante que no deixessin pasear el sol. però si la claros-,
tot s'arranjaria; una altra cosa que mereix 'Senda eón alguns carrera del vol..6»4*~Ne4.0»4««44~4*M44«444«44.0446*n tees, que s'haurien d'empedrar. també
s'hi hauria d'installar luni en forma
AVUI, CENIA 1 SEMPRE

QUEVIURES OLIVERAS

MERCAT DE SANTS, 85

afegir a tot això disposicions que, sepias com vulguin complir-se, acabaran
de perjudicar els mercase. Flamea de
tenir-se en compte això: a cada raerd at hi ha un 4 o 5 per cent de venedors
que guanyen diners: els altres mames
vegeten.
Ara pedem del Mercat de Santa.
Aquest té uns vint anys d'exist è ncia. El
Hoe on fou edificat pertanyia a una bdbula, i mis tard el terreny fou anivellat per tal de dedicar-lo al conreu d'hortalisses. El terme i Municipi de Santa
esteva aleshores en ple domini caciquil,
i la colla d'en Granye aprofite el set: domini i in fl uencia per adquirir aquells
terrenys i començar-hi un mercat, les
vicissituds del qual foren nombrases.
Amb tez això es treballava feia temes
per l'agregació de Santa i altres Municipis a Barcelona, i atxàacsi yà la labor caciquil. Foren posats els fonaments;
pararen les obres; tornaren a reempren-

Els Mercats de Barcelona estan
crisi. Es aquesta tan evident que no
cal pas entendre molt o gaire el que
són aquests centres de proveiments per
adonar-se de la seca accentuada crisi.
¿A que es degut el present estat
de :oses -t En primer terme, ni cal dirno, a la situació general. Es inútil que
¡masería estar al maree del: mdevenimente i crisis mundials No tan solament no destern al niarge. sieé, que la
patito potser Inés accentuadament. per be
que sigui amb retard Pub sobre això, els
Mercase de Barcelotie pateixen del mal
que la inhibicie municipal els ha fet
pennetent que al voltant dels mercats
s'establissin tata mena de competències
anàrquiques i perjudicials, i
a altres (actora de caricters semblante. 1 si no fos grau això. caldria
alegir-hi l'estat desgraciat de molts edificis, cosa que resulta incomprensible i
que ve de lluny. Ara sembla que podrem

M144.00110.104/4411,000444•0444400444.44004e4,

64444414414441441444444444444444444444444444444.641444444.
ESPILOIALITAT EN VILIITITS
D'ETIQUETA 1 PER A NUVIS

Sastreria Tormo
LA MES SELECTA

SANTS, 45.-1111ANCELONA
144444441•4444444444441444444~4444544444+6666666046

Bilbao, 18. — L'Agrupaele Atlética
partits, ha decidit donar descans a
Linzasolo, Eatornba i Emén, que scran Biscaina ha designas el seseens equip
substituits per Arana, Chipia i Eguia. perqué participi en repreeentacid de la
També ha firmar per l'Irún el j u- regid en el Cross Internacional de
Els dies 7 t 8 de febrer vincto
gador que va ésrer del Donostia, Em- Sant Sebaetie: Eladi Garcia, JoseP
parama.
Delgado, Gregori Eguiluz, Joan ese- a les nou del metí, seran
Ei probable equip que desplaearel rizabalaga, Lluis Medina i R. Alva- nuts en públtica eubhasta al Mont

NOTICIES

SOLTES

de Pietat de la Mere de Deu
l'Esperança, Organisme de la
Caixa de Penaiens per a la Ve.
Ilesa i d'Estalvls, els empetiyoraments d'objectes i robes vençuts abans del dia primer de noAvui, diumenge, a dos quarts vembre de 1934. L'entrada a la
(Fume del metí, se celebrare a la sala de subhastes es per la piaSale Mozart trequesla
ra de longueras., 2, entresol.
Junta eeneval ordinaria de la
Mutualltat d'Assegurances contra, Aecidents del Treball Agricola de la U. S. A. de Catalunya, sota el segnent ordre del dia: Lectura de l'acta anterior; di:eussiö
CORTS 615
i aprovació dele eemptee de l'exercici de l'any 1934; renovació
de la nieitat del Consell Central
d'Adniinintració, 1 poesIble mo(liticimiö de coeficients i normes
de te
repn riumenle.

l'Irún per a enfrontar-se contra el rez. — Cosmos.
Sabadell a la Creu Alta, sed el se-

güent:
Egui a, Lerchundi, Mancisidor o
Emparanza. Querejeta. Arana, Burguera, Oyamburi. Oyaenerder. Llrtizverea, Chipia i Sinchee Arana.
HA ESTAT FORMADA LA SELECCIO ESPANYOLA. — Madrid.
In. — L'equip que Espanya presentaré davant França dijoun seré el sepitear:
Zamora (Madrid), Zabalo (Barcelcna). Aedo (Betis). Cilaurren (M•

letic de Bilbao), Muguerza (Atletic
de Bilbao), M'enzima (Atletic de Madrid), Lafuente (Atletic de Madrid),
Regueiro (Madrid), Langara (Oviedo), Hilario (Madrid), G orosSiza (Af!Che de Madrid).
Suplents: Eizaguirre (Sevilla), Pece Re gueiro (Madrid). Ventolera i
Raich (Barcelona).
Arbitres, l'anglès Levzington.
Tenint en compte els excellentn partite que han jugat últimantent els jugadora de l'Eepanyol Soler, Prat
Dosel/. es considera que podien haver
estas inclosos en l'equip nacional.
Les síltimem declaracions del seleccionador donen a entendre que no arrenglerari Quincores per considerar
pe no esté refet del tot de la seva
lesió i considerar perill6s per això la
seva alinescid co l'equip nacional. —

ELS EQUIPS DE L'ARENAS I
L'ATHLSTIC DE BILBAO. — Bilbao, 18.— Per al partit de demi,
menge, entre l'Arena s i l'Athletie es
presentaran ele segitente equips:
,trenas: .lauregui, Aguirre, Arrieta,
Angel, l'Arda, Albinit, Larrendo,
Gonzalo. Santos, Lele i Irumeta.
Athletic: »lasco, Urbano, ()ceja, Cosmos.
Cilaurren, Unguerta, Roberto, Careaga, Mandalun, Bata, Chirri i

VIDA CORPORATIVA

F1141(0CITIVI
Domboneres
Presents
Senvie
I

En reuni0 celebrada leer l'Aseo
,lacit) Obrera de la Premse Diaria de Barcelona, el dia 13 d'aquede mes, després d'una breu
exposlcid pel seu preeldent del
cure SegUlt pel Becurs presentat
per la dita Associarib, impugnan(
lee basen aprovades per la Conuseió Mixta pel gener do 19'34,
degut a mollee dificultals amb
que topa per 'dinar -hl Soluclú
adequada, s'acorda per unanunitat, retirar el dit Remira 1 activar
per tote ele mitjans l'estricto
complIment de les dites basee de

treball.

ll.\1110.P

deslaeadee del vinent Carnawil
sere l'original ball de diefrece$
nuoinenat -Ball del Contere" que,
organitzat per Eureka, lIndra Ilue

(GIRONA'
c•INICA MENTAL "TOR/111 CANIPDERa"
a melaste nerviosos, mantea 1 taxicerneos. Telefon 10 saetee director-reosaent( DOCTOR e, 444444 1 CARRUSEL
Per e alarmes. edreceu•vos e la maletas
Cereal o • BARCELONA. eta dlvendrea
la postre a set de la sarda. • i Plano
O. Lesmendl rultn. 8. ler.
pe?

EXPOSICIONS D'ART

GIUNTANIII

Hl 04 GRACIA. am
Pintura
el IS da ¡ene,.

r1111

SALA BUSQUETS

J. V. SOLA ANDREU
Pintura
Fins al si de r.eftel

Abrics i Nestits

L'EQUIP DE L'ATHLETIC' DE
MADRID.— Madrie, 18.--L'Aible•
tic prekentare Si eegaelft.tiMir
'' •
vant el 'Valencia:
Guillermo, Mesa, Corral, Dabflondo, Marculeta, Peña, Ltinenee, Ataría, Elicegui, Chacho 1 Sornichero,

noUs .1- LA REFONNADONA
Tel. 264011
Trafallar, 6, te,

queden

LB !Nada de la Elleoanbgrata.
Esadncia «POWER'S» En la IMposolbIlital d'avisar perAntidenutant, anticorrosiva i antitóxica. liculfirment toles les senyoreles
Impedeis l'elevaelb de la temperatura. mmenee nfes de Barcelona. mal-

Conserva els enmara d'estatuid I ele
dóna foro 1 l'emiten incomparables.
Economitza so % de gasolina.
Agent exclusiu: Pere de Torres Alsine
Valencia. ayo. Tel. 8t853- Barcelona

A LLORET DE MAR

Ii OS Giranta. 84
al Modere sitió Gran Peine, la
PRANCESC PAL18118
Punura
nit del 2 de febrer. Amenitzaran
lios ui 2,J LIC gente
la testa tres orquestres de Jasa
i durant aquesta se celebrara
una magnifica destilada de coniSYRA
mime, en la qual collaboraran CARNI4 CORTI8
Pintor'
PARGail
importante cases comercials
Desole 1 pintura

rostiza.

1011111081118TES

tes mecanògrafes que vulguirt
assistir al ball, en el matelz 'loe
els facilitaran les invitacions
corresponents, previa presenta-ció de la tarja de la casa on
presten llurs servets.

LA PINACOTECA
Et bau de Carnaval del Comerç
Eureka. — Una de les notes Inee

CICLISME

CAMPIONAT GUIPUSCOA DE
CROSS C 1 CL O-PEDESTRE. —
Sant Sebsetiä, diumenge vinent • relehrari el rampionat gui
petral de trAie dele-Pedestre en el
mateix itintrer; en una settnana desores se celebraran els catnptonate
d'Esfuma.
BIFORMES A VIMUIP DE S'han Inserit %mida. Iturrl, Urgen
Dermit, Sosa i Elote entre elL'IRUN. — Irás, HL —L'Unió. (1rían, en vine de lea defectemee ce- ite,. S'etpers Ja inseripaló de Llama
luacions del seu equip en els d
Montero. — Cosmos.

que des de demlt, dilluns, tots
els cites, de set a nou del vespre,
a la taquilla del Teatre Bote, hi
hiturk personal de la Comissiö
per a facilitar tota mena de detalls.
Fern constar que les senyore-

SALA GASPAR
VILA -PUJO

ruin al ti et tener

Pleatlee4

1LLIBRIElif I
auttrarairr. eleuiaes agereeriMee
al erre Importare aruldrIltniall te
Brevete de Introetrille
tapururio renda a dreno maman>
'Wa t t se

grat les tres mil circulara quo
IIIIITNOPOLITANA
amb aquest fi hie redil golant•
uaseetme 5t5.1.11 5 »VA
ment la eses Gestetner, la Co
a rt _ St balan' le III ese. minare
oaia
tlaissió Organitzadora participa e'

1

lt

4,,uwenge,

1.11 PMIDLIORYMY

Por sus sales puros de

On

RADI
e ama mun
RADIOACTIVO

mar vIkrcfira-twn-t4"'

ZU

(le genes. os

Talleu
la vostra

, cura siempre

anullant la seva causa amb la

todas las
\ enfermedades de

•

CURA VEGETAL NI 5
DE L'ABAT HAMON

Uste • • esea reluvenecerse; pero no o cree
posible porque ignora los milagros obtenidos hoy, gracias
a 40 culos de altas investigaciones realizadas por grandes
hombres de ciencia de mundial solvencia sobre este problema tan transcendental,
no solamente poro Vd., sino paro lo humanidad entero. Descubierto por BrownSequard, muerto en pleno virilidad a los 88 oficts, y por el profesor D'Arsonval,

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES
Prou de sofrir InOtIlment d'Inmutes maicillos,
lusa desoobrlment dele
griciee al

Medicaments
del Dr. SOIWRE
Vies urinärieS

CreingaZ.1

Colaren de Cent, 817

80•15

Aval, tarda: Sessió sontInua de 3 . 30 a
latinee dio deis grana tolla
•

8

Asesinato en la terraza

(en

espanyol), Wainer Bunter 1 Mima Ley

ESCANDALOS ROMANOS

TRillE31 MLINI

colossal espectacle. per tulle Cantor. Gloria Sitiar( I 200 glias. DIBUIXOS 80N0118
rilt: a mes, MI P45811170, per Babe Lianlels I Ben Lyou
Denle: Estrena de la superprocluccid.
espanyol: TARZAN Y SU COMPAÑERA
(l'obra cim I urgid t de la M liSli, poi
Jhonny Welsmuller 1 alaureen D. S'altivan

la benIssima pronuceiO espanyora

dirigida pes Abbadie d'Alean
Der.:1 tarda. Joan Crawford ett ASI
AMA LA MUJER, film al. G. Si.
n•n•nn••n•n•••••n••n•n••n

SALÓ VICTORIA

Valencia. 3118 • 291 it Telefon 72984
tui t, DIUMEAGE. Tarda, a /es 445,
sentó nutra numerada, 1 lii, a les 930

Piase UrquIneona. e • Teiefon 21988
Matinal: a ICS 11. Tarda, a les 3'45
1 6 (numerada). OH: a les 10

o

e

ANN Y A NN Y

Bornee

MIITIIP® LL
Lumia, 115 . Tanteen

81222

Avul, tarda, a les 33 0 , I numerada a les e.
:SU, a les 10: La eran producen) espor
Ova aniL• les olImplades de Los Angeles

per

60.000 francos al mes

WONDER BAR

per Bisecas

(*MIMOS SISES)

A mes, a la

CINEMA RAMBLAS

Rambla del Centre, 58 - Telifon 18972
AVU1: COMICA I DIBUIXOS

HOPO H LOS BOSQUES DE IIENi

Ben Lyo°

Mascarada
Tschechora

CINEMA WALKYRIA
AVUI: Tarda I nit, gran Programo

EL DICTADOR

en espanyol, per Rlcard Cortes

en

espanyol. per Stan

Oliver Ilardy

espanyol. per George
Cómica 1 [Maui«.

TEATRE TIVOLI
11 mal!: dues sessions: 330 1 ß tarda;
10 ala "Caravana", Charles Boyer I Annabella. Noticiare 1 Documentals
FEMINA
Dues sesslons: 3' tu I 6 tarda; 9'45 OIL
"El Incomprendido", Jackie Cooper; "La
receta para la felicidad". Will Rogare 1
Condena Monlenegro
n2: 335 I ß larda;
C srloiTL
11 moll; dates seA
DU•
9'45 PU. -Campeón leariceS", Jlmmy
rante. "Sorrell e hijo", H. B. Werner
DIlluns: "Las fronteras del amor"
CATALUNYA
11 mall; chíes sesslonS: 330 1 8 tarda;
10 nit. --Una semana de felicidad", en
espanyol, Raquel Rodrigo. Documental 1
t 1 mal( 1 330 tarda; sesslons Infarifils,
6 tarta: °Granaderos del amor". A partIr de les 9 Mi: Notloiarls, reportatges
"Fox" I "Las rutas de don Quijote"
Dilluns: "Por caminos de Ilellbron"

KURISAAL
4 tarda I 9'3O ritt: "Rumbo al Cenada"
(nnicament tarda); "Cocktail de beses";
"Chucho el roto", en espanyol
PATRI PALA=

11 mal/ 1 continua 330 lardar "La nInta
constante", Viruta-Je Hoppe,'; "Siempreviva", Jessie Mallhews. Nit: Dibulx03,
vlalge 1 cOrnies. »una: "Grada y slm•
palia"
AVUI: alatInal. a les 11. Tarda, de 330

a 5'45; a les 6, numerada. Nil, 8 les 10.
Pathe Journal, ~ata Fernina. OPERA

TELEFONICA (airaecld), Gran tolt

RAPTO

BLENORRAGIA

X a3L'8"
301 tarda: "La ninfa
11 mall I conlIgntiClt
N:instante", Visitarla Ilopper; "Siempreviva", Jessle alatthews. Califa "Fox".
"me: "Grada Y simpatia"

Olympia
AQUESTA TARDA
A LES CINC
El e O mne tornab as Internacional' da

AMERICANA •

Matinal.

Illesa Landi en

La mujer de mi marido

DIOUIX011. El film mes espertacular

l'any

CICLISME SOBRE
HOME - TRAINER
orenans-ni pool els
soporte

ROM

A.
Dipositerle generan.' FoRTURY,
°arree da l'Hospital, 32, I Saimeran, 133

Aval tarda, de 8 a s

Selecte.. Te; Dansant
4444~4444.6.44444+64444~~6.44+6.4ffle444

Programes d'avui

COMPANYIA TRANSATLÁNTICA

TEATRES

Serveis del mes 'de gener de 1935

Luis",
Cómic. — Tarda t Mi: Los maridos
de Lidia".
Coneeu Pompo'. — Tarda: "L'hostal de
la aderia". elt: "Desitjada".
Nosetats. — Tarda. 330: "La chica del
gato": a les 5'45. I nit, a les 1015:
"El caballero del olmedo".
Nos. — Tarda I nit: -El duo de la Africana" 1 "El sol del Peru".
Pollorama. — Tarda. 330: "Els pastorel s . a les .5, 1 nIt, a les 10: "Eis
bornes (mis".
Principal Patas.. — "Las de los ojos en
blanco".
Romea. — Tarda, 330: "Quinlio 1, rey
de Jaula".

LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA I MEXIO

Barcelona. — Tarda 1 nit: "FU-Cho-

DIVERSOS

Cata LlIbre. — Avul I cada Ma , the ansasl.
Granja Royal. — Tes I sorticla de teatres
Hotel RItz, — Aval I cada ata, nos nao-

MUSICAFIALLS
mercedes F111.
Varietats I Emilla DoBombay. — Varietats 1 Lenta Granados.
Excelslor, — Varletals 1 mesita Pena.
Edén Canten. — Yarletalf I lobs Suse
Waldau
Celeste Gral°.
Hollywood. — TrIOnif de la formidable
Demacre leee
Mesita — Varletats i
mingo.

ADVOCAT
DOMENIC PALLEROLA (Domine° de
Bellmunt) ha trasiladat el seu bufet d'advocal (gestió Jurldico-admintstrativo-mer•
can ( il) a la RONDA DE SAN, PENE, 44,
(De

E/ vapor HABANA sortel, st no hl ha varladd, de Bilbao } Santander
el 24 de gener, de 01,105 el 25 I de La Corlada e/ 27, cap a l'Hayan& 1
Veracruz,

LUMIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK,
CUBA I MEXIO
El vapor MARQUES DE COMILLAS ~CM, al no III ha violan", de
Barcelona 1 Tarragona (fea.) el 17 de gener de Valbncla el 18, de MI.
lago (fra.) el 1 9, de Cetina el 21 1 de Olga (Día.) el 23, cap a Nora
York,

Havana 1 Veracruz,

UNIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO, VENEZUELA, COLOMBIA I PANAMA
El vapor MAGALLANES eortlra, si no hl ha varlacid, a Barcelona
el RO de tener. de Valencia el 21, de !delega (fea.) el 22, de Cisells el ti
1 de Las Palmas el 26, Cap a San Juan da Puerto Rico, Santo DOmInge,
La Guarra 1 Cristóbal, escalant a la tornada a Puerto Colombla (fra.),

I

Curaçao (fra.)

Puerto Cabello (fea).

Servei tipos Gran Hotel T. S. F. Cinema, RadiotelefonIa. O rdumln , ele.
Les comoditats 1 tracte que gaudeix el passatge es mantenen a l'altura
tradicional de la Companyla.

TcmbD 16 estableila aquesta Companyla una &arta de semi, com.
principals porta del món, servels per linles regulare.
Per a Informes, al sea consignatari, A. RIPOL - Tia Laietana, 3

binan per ala

4

a

7

de la tarda)

GARATGE O COTXERA
ene vivencia
R.:

Aribau, 181, principal

4
4

TOMOS
fermio e.. ejemplar templete
del

ANUARIO
GENERAL
DE ESPANA
PM

18a1ly • Selle. —Alees)

MAC DE 8.700 PAGINA.
MAS DE 3.1500.000 DATOS
MAPAS - INDICES

AERI DEL PORT

El %batee a PAerI is com un vol en av1d,
ä s'admiren ~Cremes esplendlas

llegia

L 1 PIMICITAT

Propaga-1i

LI

D,IRa RADIOACTIVO

El primer tratamiento científico y eficaz de lo

OBESIDA

Actúa sobre M'exceso de graso y nunca
sobre los tejidos.. No p roduce lo nienor
arruga al recobrar el peso normal,
Y la estética elegante.

DISMINUCIÓN
7 A 10 KILOS
EN 10 SEMANAS
sin peligro y
sin régimen alguno

SECCIÓN EXTRANJERA

Laboratorios
Internacionales de

Istalls Coeueli, MIMAR. %fallen di

Aplicaciones Terapéuticas
280, Consejo de Ciento,

momio Olfecterle Universal

di (eh! %niego
.
—7Precio de un ejemplar completo.

CIEN PESETAS

MIMO re verla ea Isla (ayaba)
—

'ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!

ama d'aguces,

WONDER BAR

ES despaixa a taquilla per a la eessld
numerada d'avui tarda, 5 les 6
DEBA: Olfatee Freellek en POR UN ateLUN. Sao West en NO SOY RIMO

Al,..,
'crua de Rocallaura

SALO DE FESTES
HOTEL ORIENT

LLUITA LLIURE
1030. Tarda. pinten Melló. de
3 a 543; numerada, a les 6. MI, 913.

radicalment amb

ES [TIENES:

de

Dita Parlo en l'excepcional film

LA DEU lese RICA DEL MOR
Si pallo d'ALBUMINURIA, LIT "' UBICA (MAL DE PEONA), GRO*.
QUI718, PABENQUIMAT0818, NEFRITIS CROMCA, ue guarlreu

-Desfile de primavera" (Val.)
"Por un millón" (Foxtrott

ACTUALITATS

PESCADA EN LA CALLE
en

CINAES

Cómica

El abuelo de la criatura

Aimilmissmaimmir
Algua de Rocallaura

PRINCIPAL, PRIMERA. Telefon 13909

AMOR POR LOS AIRES SALONS
per

DIUMENGE
Ball de 80cletat larda I nit
AVIS!.

ame Kay Frands. DOIOrs del Bto. Al
5 01500. timare! Cortez 1 Dick Poweil

Uretritis, cistitis, °mudos 2prottafitis, gofa milites en el hombre, uretritis,
voginitis, vulvitis, cistitis, Rejos en lo mujer . se curen en 8 dios con un

6131101101%1 klieratcMimies de Aplicaciones Terapéuticas (L.I.D.A T
de Cien
Al LONA • Solicite lloro

CINEMA ESPLAI

EL MES EFICA9,
COMODE, R A .
PID, RESERVAT
,I
1 ECONOMIC

Sense !a y uga. Iftlecelons n1 nitres mOlestlet, 1 Ilense cure
nIngal no se n'assabentl, guarireu rapidament de /a Dlenorregla
gonorrea (gota militar), cistitis, prostatltis, teueorTea (Doleos
blanco en les senyores) I altres malaltles de les eles urinerles
en ambdós mies, per mitigues 1 rebels que slguln, present da.
rant unes guantes setmanes quatre o cinc Canelo Collazo per
Sta. Calmen els dolors al moment I eviten coMplicaelons 1 recaigudes. Demaneu opuscles gratis a Farmacia Collazo, Nortelen, 2, Madrid, Freu: 17 pessetes.

3112:1t.

LA BATALLA
Annabella

amb O. VIdal

8 DiAs

deliciosa comedia inuslcal, verslel francesa, per la gentil estrella Anny Ondea
1 llené Lefebre
Preus: Sessió 11nIce, n'amerada, 2 pies.
:SU: especial. 080 . I preferencia, 1 pta.
Dilatas, ESTAFADORES DE LA NOCHE.
per Jenny Jugo 1 Ilans Brauseeweiter, 1
LA CANTANTE DE omite, per Gianfraneo
Bianchette, Germana Paullerl I Isa rota.

LA PALOMA (dibulzos)

EL CORREDOR DE MARITRON
per l'escultural !rinitis Helm
1 la gracioso comedia

aseste continua

solo frotemi•nto nuevo y potente on.
tisepeco de las clac
de Comprimidos
urinbrias Moto y ea
DAGONAR del
pulso los gonococos.
Dr. RAMEIL
calme los dolores
dpidernenfe, intiorio o los pomares lomos Purifico lo sangre, aseguro
uno curación definitivo sin complicocicnes ni recoldo Sin molestia, sin
inyecciones, sondos-peligrosos por lot complicaciones Cojo: 7,30 ptas.
enea en enrielaseis tomadas do España, froncoo y Amerko

RUMBO AL CANADA

NOTICIARI

"Ortopèdia Moderna"

Casa fundada en 1875

colors)

ICtr;e2c1fell
r ultIca irös: Gleorrssitól rStribleiskeJT:tri

Olga

TALLERS I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916
BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena
Més de 50anys depráctica són la millor garantia

(documental en

HOMBRES DE MAÑANA

grandiosa superproduccid. per

Fill de B. earcassona

FRANÇA ACTUALITATS
El. AZUL NIEDITERNANSO

SALAMANCA (dOcumental)
FANTASIA JAPONESA (dibuisos)
LOS ESPOSO. CRAWFORD, stecht musical

Director: Frank

I 85 '/
gún las estadísticas médicas, sufren anormales freuentes deseos de orinar, sobre todo en las últimas
horas nocturnas, micciones dolorosas, orino turbio o
on filamentos o copos, deseos ineficaces de efectuar
deposiciones, ligeros dolores en la región anal o en
el bajo vientre, expulsión matinal en chorro sin hierza, en espiral o en bifurcaciones, expulsión intermitente al finalizar la micción, etc., síntomas seguros de
gérmenes de afecciones que rápidamente conducen
a la retención de orina, hipertrofia y cáncer. Interesa
alejar el mal lo antes posible; pero cualquiera que
sea la antigüedad y gravedad, hoy se cura. Ilustres
profesores franceses han presentado a la Academia
de Medicina de París las curaciones maravillosos obtenidas rápida y definitivamente sin operación qui
rúrgica, gracias a un nuevo método terapéutico de
alto valor científico que se aparta en absoluto de todo
lo- realizado hasta la fecha. Pida gratuitamente las
omunicaciones leídas a la Academia de Medicina de
París en las cuales hallará su caso. LABORATORIO
INTERNACIONALES DE APLICACIONES TERA
PEUTICAS. 280, Consejo de Ciento, BARCELON

URINARIES

Sport-Palace Ball
SPLENDID CINEMA Venus
Ronda de Ilant Antonl, 82 I 64. Tigre, 27

Arul tarda, dues sessions, a le5 330
1 a les 6, especial numerada. Nit, a
les 10. Darreres projeeclOns traques(
programa
El. KNOCK-OUT mennica)
REVISTA PARAMOUNT
LO QUE BETTY OTO “IlbuixoS),

8'130 detectes fiase&
VENDA A LES PRINCIPALS FARMACIES D'ESPAN Y A, PORTUGAL

Está V. enfermo
de la Próstata
sin
saberlo.
de los hombres, a partir de los 40 arios, se

...••nn•
MIlfflnMISAISSIMnn

Cartellera de Cinema

vellesa. sense violentar l'organisme, el alece sexual propl de Tenlas verula•

I AMERICA
A y 18. — Tots ele paclenta de les eles orinaries o deblittat nervio:te, adraeant-se 1 trametent 050 pessetes en segells per al tranquera. a
Oficinas Laboratori Bocatero, carear del Ter, 18, Unten 60791.
[ciaran gratis un illbre explicatiu sobre l'origen, desematilament,
tractament I guariment d'aquestes malaltles.

,4n1~1111•11IMIEMP'

ar

Iarsir ......

Debilitat nerviosa nocturnos, espermatorrea tperdues seminals),

Cansament mental, pardea de membria, maldecap, venteen., debliltat musou.
lar, fadlga corporal, tremolara, palpitado., trastorne nervioso, de ta dona
I lotes les manIfestaelons de la Neurastenia o esgotament nereida, per enentes I rebelo que siguin. es guarellen miel I radlealMent amb els Papabatata potencial* del Dr. Solera 318 que un medicament son na allment
essencial del cervell. medulta 1 tot el sistema nervios, indicats especialment
ala esgotats de la Josentut per iota mena d'excessos (vells senos anys)
per a recobrar Integrament totes les funcions I conservar fIns a l'extrema

Ptes. 1330 la cama per a un mes de tractament O 90 tases en
Ronda de la Untrersitat, 6. Barcelona; Peligros, 9 , Madrid 1 a les
princlpnla Pm-nades d'Espaaya.

FRAMIL111/1

totesurgloe
seres manifestacions: uretritis, prestatItle,

Impureses de la sang

En Joagnim Clavera, de Barcelona, babitanc earrer
Vistalegre, 17, Mitiga, sofrita de bronquitis
des de feta A suya,
harta pitee IndnItat de medicines sense resultat
I grades s la
CURA Núm. 15 DE L'Al:3AT BASHON avui estä completament
guarlt.

Producto garantizado conteniendo
sales puras de

,aloetnir

°multas, cistitis, gota militar, etc., ele l'home,
vutaltis, vaginitne matrItle„ uretritis, oletrua, sporits, flueos, etc., de la dona. Per
ere/Bailes 1 rebels duo siento, es guareixen antat I radicalment amb els Caseta del doctor Bolera Els malalts es guareixen per ells solo, tense InjeeclOns,
ni rentats. nl apileadons de sondes I Dugles, etc., tan perillOs sempre i que
necessIten la presencia del mergo 1 ningü no s'assabenta de la vostra
Venda: 6 430 pe:metes cansa
SIfille (avarlOele), eczemas, herpe', Ölesres varicosas (llagues de les carnes), erupalomo escrofuloses, eritemes, acné, urticaria, etc, malallies que terien per
causa humors, rimo o irtfeccions de la sane , per cròniques 1 rebelo que sisal"
ca guarelzen rodal amb les PIndoles depurativo. del Dr. Arderé, que eón
la medicad(' Ideal I perfecta, perque actuen regenerant la sang, la renoven,
augmenten toles les energles de Forganisnae 1 fomenten la ealtit. resolent en
pon remisa toles les tikeres, llagues, grans, forúnculo, supuracld de les
mucoses calguda del cabell, Inflamacions en general, etc., quedan; la pell
neta 1 regenerada, el cabell brillant I espes, I no deine en Porganame senyals del Diesel. Venda: 84110 pessetes fiase&
Impotencia (manca de vigor sexual), pollucione

e

del Instituto de Francia, que o los 86 ofios prosigue con el dinamismo de un joven
¡sus maravillosos trabajos, este método, gracias a los estudios de hombres toles
como Glay, Gilbert, Breteau, Corno?, Defiandre, Voronoff, ho permitido establecer
un tratamiento radioactivo: EPIRTAR, para hombres, y DOFEAR, para mujeres, que
sin inyecciones ni injertos restablece lo fuerzo sexual y rejuvenece o la infinidad
de seres decaídos, impotentes y prematuramente envejecidos. Los positivos resul.
todos obtenidos son toles, que aporte los del Dr. Voronoff, nada los supera. —
Solicite folletos cientificos. No sólo EPIRTAR y DOFEAR son inocuas, sino indispensables al organismo. Como lo nutrición, aportan todos los elementos (irradiados por su contenido en rodium) indispensables al desarrollo de la vida y cuyo
carencia ocasiona lo vejez prematura. Obran sobre todo el organismo; la mejoría
general se percibe desde el primer día. Es el reequilibrio completo de la capacidad de todos los órganos. Son productos del más alto volar científico que por su
eficacia se apartan radicalmente de todo lo realizado hasta hoy. EPIRTAR y
DOFEAR, coja: 16 pesetas. LABORATORIOS INTERNACIONALES DE APLICACIONES TERAPÉUTICAS ( L I. D. A. T.

Caja 3,50 ptas. Basta probarlo: Solicite muestras gratuitas.
Distribuidor para Espaaa: LABORATORIOS
INTERNACIONALES DE APLICACIONES l'ERAPUTICAS. 280,Conseio de Ciento. Barcelona.

salut per les plantes, veritable baleaos de lea 'des reeplraterles
Combat eftcaement les alteraclons deis pulmons 1 bronquies talla
la tos I normalitza la reeplracIó.
Es el tractament mes segur 1 ra contra ele CATARROS,
ORIP, BRONQUITIS, OFEC 1 totes lea maialties de lee viee resplrathrlea. No perjudica ni embruta l'esta:anee com les pass>
lies I alas/ropa Està composta solament de PLANTES sanes 1
Inofensises.
la
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