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Patios einvem pastel..1111., ...1
Alares pitada, Id. „. .11:f •-...

1""1 "se't. Solanieni
« el
'parola nattant
malura «pule nuvolositst per les °irriguen li Salta
'I i'Megoerato I enes Orine/mi pei Pallarn Ele vente
eón t'orla del si pet YA/1 Empordt, Ndrlit, valí' de
Ames 1 eimp de retengan,. 5 del NW per la eonee
del Penetra I cines de Torlost. Per h rente ni ha
poe vent.
Ha riera* Heugerament per Andorra. el sanare

Barcelona. mes
„. ... ''... ...'• .„
Cataluriya 1 te i recula de ta.aernegra„.'. ,
trimestre ... ... ... ... ... ...
lo.- °
Junerica !latina I Portugal, t rimest re.
le- 1..
DIARI D'AV1SO i NOTICIES
ANUNCIS I • RECLAMS SEGONS TARIFA
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sumas grugruirrät cuma pe SUMAN 14 1 u. - maro' tesos

'accident d'aviació de diumenge

CRONICA

La üallina blanca

La festa d'aviació anunciada per a. ,volta que efectuaren tra•esquadretea
diurnenge va eme suspesa de non a 1 de l'Aeraäutica Naval, nana de l'Es-,
consemiència d'un accident eofert a ela ¡ dos procedents de la. beAt:4!
;
El eenyor Piare I -n, alcalde transitorl de Baroelona, no cesta la plaga de Catalunya, per un dele doe Sant Xavier (Cartagena),
,.
d'anunciar la realltzaoló Immediata de copiosos proJectes d'obres autógirs que prenien part a la fasta.
i
.,
Tonteen -9,. k eaDino S..tcot
p úbliques; el senyor Pich, predilecta de la fama per tants molino, Aquesta resta recluida a determinats
sembla que hagi emprès la conquista definitiva de la IMmoeta.
litat. Si tira endavant les seves inspiracions constructivos ene fa
por que el seu non* mosteas gravat per malta anys a Ii memela
deis barcelonins.
Les obres han estat siempre un auxiliar poderós dele pateenaiismes, un recurs antiquissim per a ocupar els brasas Instaba
I les imaginacions desvagades. Porto calen dinero, I el eenYo r Plok
si no ha trobat les arquee municipal, piense do moneda, ha tingut
la sort de trobar un presaupost molt sanejat, gracias a la Intel.
Ilgent ¡metió de l'AJuntament elegit ara fa un any. Eh mata, ha
tingut la franques a de reconbixer l'encert dele regidora I
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L'autogir que aterré diumentio a la plaça do Catalunya, tea as tornar a
alar-sa (Foto Centella.)

els anunNo II enterbolim aquesta advertim, perb, que
do Catalunya,
cia del senyor Pich s'han estés fora del territori
de molta
I que han Ungut la gracia d'estimular l'es perit viatger
galre a veure caree
gent. 81 els augurio' es oompleIxen no trigarem la
tema I el guany
noves a Barcelona, gent que ve a oeroar-hl resultat
seré augque no troba a la seva tersa. Es ciar que el
davant d'aquest perlii
feine;
Però
deis
tense
oontingent
mentar el
conserva el seu optique no es presenta Imminent, el senyor Ploh
dia que s'escalas'',
mismo, pesqué tot alx6 poden ésser vota el
una mica geperuda. La inundó
encara que Barcelona en vagi
extraoreconòmica de l'Ajuntament *Me un marga de desposes
disposat a desaprof Fiar.
dinarias que el senyor Pich no esta
que sprul atan sotL'esforç I l'amor a Barcelona dele regidoraexcita
la fantaela del qual aaliatt:
mesos a orondo croaren fa altotas% que tant
si elle topen
senyor Plch: bi els ho pot agralr; el mal 6$ que
e blg
el senyor Piar I Pon sera
la gallina negra que tot ho arreplega,
la gallina blanca que tot ho. escampa.

La mort del settyor Sánchez
Guerra
Dime* a

tarda Ungid, llot reeterranient al
*LIS
fflitlatit
thworn, eit Prasidiat de les
R Pú t 8134
Corta i gro' nombre de personalitats polftiqua

, Ilaa altra

gran tuca 'Atenuada

La suspensió del Patronat
Escolar
1 no n'hi ha donat él una. I el decret

del senyor Villalobos deixa entreveure que és el Patronat qui infringeix la Ilei.
A part daquesta . falla, per suplir
les deficiencies de l'Estat, l'Ajuntament aporta als Grups Escolars el
personal docent que - detallem tot seguit, junt amb les quantitats que importen els seus servejs: 70 professors
parvulistes, 224.000 pessetes; 8 professors d'ensenyament primari, 34.160;
professors d'educació física, 27. 000;
5 de dibuix, 15.000; 22 d'educació
musical, 44.000; 5 de realitzacions,
/5.000; 4 d'ensenyament domistic,
12.8 00; indemnització als directors i
mestres de secció dels Grups (o sia
com a sobrepuig als sous irrisoris que
parceben de l'Estat), 1.500.000.

l'ejem que rEstat no hacia fet cap
sacrifici per cooperar a l'obra del Patronat Escolar de Barcelona, i no
diguérem encara tota la veritat. No
sols no la ha contribuit, sin ó que
no ha complert les pròpies disposi
cions. PCe decret del so de juliol
de 1928, el Ministeri ha d'abonar deu
mil pessetes per 'gran en els Grups
Escolars que depenen del Patronat
Escolar de la nostra ciutat, i que
formen, en conjunt, 415 graus, distribuïts així: En edificis construits
Per l'Ajuntament, 247; als Grups de
Caes Barates, 71; als coHegis que
t'oren deis jesuites, 86; als locals habilitats, u. Si hagués, dones, complert la hei, l'Estat hauria hagut de
pagar ja al nostre Municipi quatre
nüli ons cent cinquanta mil paletea.
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Treta trAssoeslailitsose Ii sil,

flail5g.13411s I Greta Renegadas. (Foto Cenullu)
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Projeetes... projeetes...
Els qui demanaven ten alcalde que fin- dat administrativa a 414 2 t'Ame cendemaseis iniciatives, no esteros pos deseen- nat a actuar els ruines: de la política

El

magistrat del T. G. C.

Vol activar la causa
seguida als consellers
de la Generalitat
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els ha regatejat l'elogl. Com a alcalde no podla trobar una situació
mas a propòsit per a les sena ambiciono d'home públle, I l'euthrla
que denuncien els seus actea I les aoves paraules confirmen que
el seu cor desborda de legitimes esperances. A Barcelona realment
hl ha moltes coses bonos I importants per fer; el nom de la olutat
i les necessitats que la vida Intensa d'una capital com Barcelona
crea cada dla han d'autor atesos dignament. Tampoc no ans hem
d'apostar que les iniciativa de les oorporaclons Obligues oontribuelxIn a alleugerlr la triste situaolb deis homo que voldrien
treballar I no poden porqué no hl ha feina; aquestes consideracieno mernxen enser satisfetes tan generosament nom sigui possible, per?, cal que els clutadans de Barcelona mesurin els semi
nobles impulsos segons les possibilitats efectivos existente.
Són massa pròxims els comptes de la paseada exposio16 porqué s'hagin esborrat de la membrla deis habitante de Barcelona;
els recordatoria d'aquella disbauxa de la dictadura 06n prou «Uta
encara porqué qui más qui menys, de tant en tant, no hagi de
dedicar un gemeo a aquella magnIflamola pagada a pes d'os a
costas de l'esforç !tintada. SI aleshores era impossible que l'opinió
sentir
pública Intervingués en els determinls deis governante, o fes
la sosa vau en les corporacions o en la premsa, ara les °Insumotimaos no san mis favorables: de fet la situació is la mateixa.
ciutat ni el dala
No hl ha n1 el control deis representante de la
.771› 'e y..
d'arte;
re
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Madrid, - Durant el dia d'ahir
continua la desfilada de personalitats
per la casa mortuòria del Sr. Sanchez
Guerra.
Els plecs coHocats a la porteria de la
casa s'ompliren rapidament de firmes,
i les targetes i telegrames rebuts ¡oren
molt nombraos.
A primera hora del mati comencaren
les misses a la Cambra mortuòria.
Durant tot el mati s'aliaren rebent
corones i rams de flors. Entre les primeres n'hi hacia una de monumental del
president de la República i una altre
de l'actor Enric Borras. També n'hi
vià una de flors natural, rAssociacidi
de la Premsa de Madrid. ; ,
Prop de les 230 de la tarda arriba
al domicili del senyor Sandez Guerra
una companyia de la guardia civil amb
bandera, que munti guardia d'honor cla•
vara a la casa mortuòria.
Tambo donaren guardia d'honor al
cadiver de l'ex-president del Consell
piquet de la guardia civil..
A partir de les tres de la tarda ce"Aren d'arribar les persones que desitjaven assisti r . a renterramnst.
A dos quarts de quatre arribi el' senyor Lerroux amb el president de lea
Corta, senior Alba. El cap del Govern
baria arribat a Madrid moments.abans
proceden d'Alacant,
També arriba a la casa mortuhrla el
general Ruiz Trillo en representada del
•
"
cap de l'Estat.
Tambo anaren.arrlb:nt tots:els.minis.
tres que eren a Madrid, nombraos diputats a Corta, una representació de la
Cata de la República, els ex-ministres
senyors Cerda Prieto,. Canales, Cirilo
del Rfo, Espada, Argüelles, 'Albornoz,
bisbe de Madrid-Mula, ambaixador de
Franca, encarregat ¿'Afees estrangers
del Brasil . 1 Xile, ministres plenipotenciaris de Suissa, Cuba i Polònia, almirall Rivera, Benlliure, Alvarez Quintero, tots els sots-secretris, generals Jordana, Queipo de Llano, Bedia i Minan
Astray, tot el personal de les Cases militar i civil del cap de l'Estat, director
general de Seguretat, governador de
Madrid, Dr Marañón, ex-duc de Santa
Elena, August Barcia, Mari' Martin,
Julia Besteiro, Martin Alvarez, %tendel,
Mariä Marfil 1 molts altres.
A les guatee de la tarda aborganitzi
la comitiva. Un armó d'artilleria se
situé davant la casa mortuòria, sobre
el qual fou coHocat el cadàver, que retan tancat en una calza de caoba amb
aplicados' d'argent.
Acte seguit es formé la comitiva.
Obria nlirly una meció de cavallerlal
seguia un reglasen d'infaateria, I a contnneelti la blereelo parroquia l ami) uso.

A un costat eslava el general Miaja,
que comanda la primera brigada dinfanteria. i a les ordres del qual estarza les tropel.
Voltaven el cadàver 30 uxiers del
Congres, els macere de la Cambra i
de l'Ajuntament i ordenances del
Banc d'Espanya, Muntament Diputad&
(Continua e -ia edgilta 3, col. 3)

Ahir al mati, el vocal del Tribunal
de Garanties senyor Gil i Gil, va estar
acompanyat del seu secretari i del fiscal
del Tribunal de Cassació senyor González Prieto, a l'Auditoria, per tal de recale algunes dades de la causa general als quals interessen per al sumari
que estä instruint, contra els Consellera
de la Generalitat
Una de les dades per les quals s'u
interessat mis, i pres nota, ha estat
el nombre de ferits qu e hi ea llave'
amb motiu dels fets; eh& dies que han
tardat en la sera curació, per a les responsabilitats civil,.
Després el senyor Gil i els setts.acompanruns s'han traslladat a la Prefectura de Policia, per tal que ajoten «tata
a declarar, demi, alguna elements que
es consideren necessaris per tal que el
sumari pugui estar llest corn mis avlat
millor.
El senyor Gil creu que a mitjan mane
es podrä celebrar la vista.
De poder descobrir rassumpte que
porta al senyor Gil a Barcelona, minuta
vegada el sumari canviarä de rumb, degut a la transcendència de les echacions.
El senyor
Gil' digo& 'fzie,
babletnent, marxaria...ds. Barcelona 4.it. al metí.
El vocal del Tribunal de Garandel
senyor Gil i Gil va ésser durant la tarda d'ahir a l'Hotel on s'alletia, amb la
traducció de renta documents trobats a
la Generalitat, i que estaven en catalä.
Aquests documente fan referencia a seta de l'ex-govern referents als passats
fets i acords presos.
Es va encarregar de la traduccid radvocat fiscal del Tribunal de Cassació
senyor Franquet.
També el senyor Gil va rebre algUttea
visites relacionades amb el proca,
aquest mati, a l'Audiència, continuad
la sen 411543.

ei canee del m6n d'escacs, fent una seseó da simulada, la nit
41,-dlesabbe, i l'Atesten Barcelonts. (Foto Centellea.)
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001111ELL DE GUERRA
I
DIT MIL S RIIIIASSAIREE,
a la päg. 10.
ALA ESPORTIK a la png. 11.

Per la multa Je
La Publicum

LA POLITICA DE
L'AJUNT AME1V7 GOVERNATIU DE BIL-

tetas. Des que prengué possessió del
càrrec, el senyor Piel, i Pon s'ha presentar clavan, la consideració deis ciotadons
com so, heme que tenia el desfici de fer
coses, i fins de fer gran, coses. Cada
dialeg que tosté amb els periodistes es
traducir per Nosa gusta de projectes dels
que ell en diu de realització immediata.
El seno. Pido, perd, is modest i, ara
com ora, s'acontenta ante donar el pres.
tigi de la seva paternitat al que ja haprevist eljunramenrs anteriors, mis
trovar: per les fallacies del nefrogi i
trencacolls de la Ilei municipal. La
»tarima originalitat del senyor Pick
refiriereis., ara com ara, a ne saber encara si is alcalde inferí o definiriu.
Mentre airé s'arlareis. el senyor Pick
vol morra. les Drassanes, abrir fa
Via C, edificar el caree. Fortuny, hasnadar el Parc Zoolagit a klontjuit, començar les obres del Pors Franc...
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rabia frr moles conos, encara, el
:tuya Pick. Ens sembia, pera, que, de
moment amb el quetU projecta
-

no projectes donsunt les feroces upas/les del sen yie Pic p re e.vcis de treball,
qual podria isSer f 011t desventurada
d'errors lamentables. 1
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No obstant... per ene no dir-hat
polit ica SO e ns cega : el selayer
Pich
»golf capee de dar a bote tenue
totes les obres que l'ha proposar. Si. El
senyor Pich podria isser ¡'alcalde de les
Dramones. ele la Vio C. del Pare ZooIdgie • del Passeig ,Itaritim, de lo Sarada Familia i del car rer de Forteaty.
Tot aire cap dintre le, possibilitats humanes. On premien, - No tenim
remei goe confessar- h,, - a. Iracas absolut del seco programa de f erres. és en
la part on es proposa endegar el problema del.; foncionaris municiPals.
Es molt mis fácil edificar la Vid C
que prescindir dels funcionaris de lace.
Sembla mentida que un konte de la seca
esperiincia hagi finaos la ccusdidesa de
creire que pot trobar Ara solució
aquest afee eme no sigui augmenrar el
personal! Qbi en: arsemarn pera, res
no sigui peerirament apesta la fórmula de concòrdia que el senyor Pick
tgr2 tingui resertuda per o darrera hora?
partió
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' tutti de
l'economia catalana?
.

IV.

L'aändaslatraeió Je nustitut naves.
tifa•ione

Eadmismiquea
per Josep A. Vandeliós

Ea l'anide anterior quedava suficientment exposada la tasca científica
portada o cap per l'Institut, la qual
era prou important pesque mereixés
l'aprovació de tots els que es preocupen per al millor coneixement dels
problemes econótnics. L'observació
de recomenda catalana, en contacte
amb la sanca internacional, eslava a
punt de començar els seus pronóstico
quan va isst: dissolt i dispersats els
seus mitjana de treball. Com no fos
alguna persona absolutament ignorant
del que són aquesta mena d'estudis
ningú podia acusar l'Institut d'incomplimem de lee seves funciona cientifiques, 1 per rho!' entrem avui en
l'estudi de la part administrativa.
S'han fet públicament algunes acusacions en aquest sentit que convé
deixar ben aclarides. Hem de fer
veme, ea primer lloc, que a l'Institut
no deixaren mai d'haver-hi dues autoritats supremes que representaven
la Junta de Patronat, 1 eren el presiden, i el tresorer, cosa que no sita
dit sinó que s'ha presentas a la Direcció com a responsable directament de
totes les anomalies administratives
que s'hagin pogut trobar i que tambe
hein de fer constar que no tan referencia a radministraci6 qeee podriem
anornenar "teenica", és a dir, comp.

abanar, cortrependencia, diseeibució
de treball, etc., de les quals no hl ha
hagut res a dir. Tan* els atics coen la
defensa s'han de referir, per tant, al
funcionament integral de la Junta de
Patronat. Nosaltres /veril de començar
dient que tant per pare deis elements
d'aquella Junta que han estat perolanentrnent en funcions - president i
tresorer - corn per part dels alees elements que no intervingueren directament en l'administració, per les raons
que exposarem tot seguit, l'Instaut
trobe sempre teta mena dasaxilia i un
eleva t es p er i t de coniprensió i eatimul
en la tasca que portava a cap.
Les acusacions fan referencia a que
no es reunia la Junta de Patronas,
que no bi hacia Libre d'actes, ni oha
via fet el Reglament, que no s'havien
aprocat els pressupostos i les liquidacions, que no s'havia fet la Memòria
anual que havia de presentar-se a la
Junta, que no s'llavia aprovat la direceló cientiiica ni el pla de treball,
que no s'havia determinat quins funcionaris tindrien el caràcter de tècnics i altres que no ho són. com que
el director nomenés i separes el personal. perque alzó consta taxativament en els Estatuts, aixi com que la

BAO
Bilbao, 28.- L'Ajuntament ha acor.
dat mutilar l'acord de l'anterior de
donar el nom de Francesc Macla a
un carrer. Aquest carrer sera rotulat
amb el nom de Ramon i Cual.

AVUI ES REUNIRA EL PLE
DEL T. G. C.

Madrid, al. - Denté, a les onze, es
Suma anerior: Pte,. 1.350'6,5
remire el ple del Tribunal de Garanties,
.
Josep Domingo .
per tal de tractar deis assumptes se"
Joan Aleu. . e.
guents: Rentes ¿'impar interposat pel
Volenti Giralt (segona
sen>or Enrique Puente, president de la
vegada)
Joventut
Socialista de Madrid, contra
Aurora Larrea (caste2 92 multa impensada per la Direccin general
...
llana)
de Seguretat per excursions campestres
Dos socia de l'A. Poz'-- que resiitaave la dita Junta; rectas din' pular d'Argentona,
3,- constitucionalitat presental contra la llei
rroncesc Candes
,
•
de $ de mere de Mal dictada MI Par Pece Creixell
e ,
lamen, ritali; set ihre recae Inero naÁidoni Llobet .
e :
titucionalitat interposat el altYor 3094
tIliy
I
a
Pillietie:
Dn
Denté»
1.371'6S Revira cates la Ud que deIxt en sus$1t el fèretre portntI
et •eadiver.
qual donava guirdisi Agraim ale amarres eg o !I r , nto, pena l'Estatut ene», 1 altrea mamutes
de trimit.
d'honor un pique da la Benemirlta.! tres d'adhesió.

ate.

••••• n••

•

0.-.

I.-

a trina per a mea e:loseta. Seria vea
(lastima, de totes "meres, que io sois-
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La ilillidedkcia allanan»

(Giren el hit S. u. p.)

ß tri i f1
____________________
Dipeció fui la distribucid de treballa,
que ~si es Isoia com teXtrslimitscid, esont un precepte estatutari,
També o pula de la determinació i
variació de aous deis empiema, però
ated ja no té res a veure amb totes
lea scusaCions anteriors, perque era
una funció executiva a proposta de la
Da-sació que després havia de ratificar-se en l'aprovació deis pressupostos
Per taatt asma englobas en tos cas
ama la manca d'aprovació d'quells
per la Junta.
• .1
e
Com es despren de tot el' Meat abeta d'enumerar l'acusació es Pos si m
en gran manera si no es voleo-plifcar
complicar indegudament les coses i dir
unsillament que l'Institut no eslava
completament administrat perquè segong els Estotuts havia de reunir-se
la Junta de Patronas i el Comité Consultiu i la primera no s'havia reunit
mis que una vegada abans de començar el funcionament de l'Institut. Dit
això, sobra tot attò del llibre d'actes,
de la redacció del Reglament, de l'aprovació dels pressupostos, de la presentació de la Memòria, etc. En dir
que no s'havia reunit la Junta ja queda
ben clar que estaven en suspens les
seves activitats.
¿Per qué no es reunia la Junta del
Patronat? Com que aquesta es una
qúestió relativament delicada, ens podríem limitar a dir que nosaltres no
ho sabem, pugne no en formaren
part, pené no fóra correspondrc a
fatenció activa que tots els elements
d'quella que d'una manera directa o
indirecta prestaren a l'Institut deixar
la cosa penjada. Jo voldria que els lectora es fessin una composició de Iloc
i anessin recordant tota la vida movimentada i atzarosa del govern de Catalunya durant els tres anys i =Uf

del seu funcionament. Quan vingué
l'Institut feia tres meses
que s'havia fundat i travessä un llarg
periode d'interinitat fina q ue e l senyor Serra i Moret s'interessà per l'obra que anàvem a portar a terme, i hi
dona tot l'ajut necessari. L'Institut
en quatre anys curte ha tingut cono
a presidenta els senyors Maluquer i
Viladot, Maciä, Mias, Ventosa i Roig,
Comorera i darrerarnent el senyor Escales per nomenament governatiu. De
tresorers ha tingut els senyors Guanyabena, Serra i Moret, Selves, Xiran, Pi i Sunyer, Armenteres i Escales. Ultra aquesta mobilitat en els
caneca mis importante hi ha un fet
que no a lba de passar per alt, i és
que les relaciona entre les entitats
econórniques i el govern no sempre
formo molt cordials, la qual cosa feia
dificil, des del punt de vista polític,
la posaibiNtat de convocatòries. Afegir-hi que els membres del Patronas
no començaren a pagar cotitzacione
fina al 1932, que els cinc representants de les empreses particulars no
;oren nomena* fins al 1 933, quo els
Estatuts els modifici el Censen de
la Generalitat a l'abril d'aquest darrer any, 1 que a l'abril del 1934 el
president de l'Institut convoca una
reunió de Junta de Patronat a la qual
només asstistlreti tres membres, 1 no
es pegué celebrar, per veure q ue en
aquelles eircumstancies d'un període
que s'anomeni revolucionari certs tramita admirdstratius deixaven d'adquirir la necessària importancia. L'intetia de la Direcció era poder manteTrie l'Innata 1 anar millorant els seas
a enes, esperant que a poe a poc les
circunstancies que pogués haver-hi
dormir mis normals 1 entre ele difesanta lectora que tenien dret a intervenir en la vida de fentitat una
major harmonía, per a poder presentar aleshores una tases digna de
l'aprovació, que no dubtava que haurfa d'obtedr, perqué ticitament .1a la
tenia. Nosaltres erelem que els matel*os mernbres es fefen eärree de la
situacid, perqué no recordem que mai
'hi hunda cap protesta oficial per la
el 14 d'abril

G'ENERALIbalbT 3ec 4iewhig;
Butileif Oficial de la GeneraIltat.—En el setnnúmero de diumettreretetsefrel següent 'sumart,
Presidencia, — Ordre designant el senyor Joaquim Castany
i Bernal., Metge-Director del Sanatori "Martí i Juliá", de 411,
perque presitleigi el Tr¿buusst4ple
ha de resoldre les optestefortS Per
a la provisiö del càrrec de Metge -Director de la Clínica Mental
de Santa Colonia de Gramenet.

AJUNTAMENT
Ela coas dele n'estros. — Eta
sous i altres emoluments que cobren els mestres de l'Ajuntament, corresponents a l'actual
mes de gener, seis abunaran eta
dies i hores següents: dia 30, de
dos quarts de deu del metí a la
una de la tarda, es pagarà als
professors les inicials deis cognoms del quals estiguin compreses entres les lletres A i C. inclusivament. El mateix dia, de
cinc a set de la Larda, els que
ho estiguin entre les lletres D
fine a la L. El dia 31, de dos
quarts de deu del mati a la una
de la tarda, de les lletree M a
la P. Aquest mateix dia, de dile
a set de la tarda, les [letras Q
a la Z.
Pisos de condiciona I preasiupoetas. Durant el tennini do
vuit dies naturals, d'onze del matt a una de la tarda, estará, de
manifest a l'Oficina del Comité
d'Obres de la Junta Mixta d'Uybanització i Aquarterament, segon pis de la Casa de la Ciutat
— Urbanització 1 Reforma — el
plec de condicions i pressupost
d'import 78,000 pessetes, el concurs privat per a les obres d'enderrocament de l'antiga Caserna
de les Drassanes, convocat en el
corresponent anunci del Butlletf Oficial de la Generalitat de
Catalunya, del dia 26 d'aquest
,mes, admetent-se durant l'Indicat termini, les proposicions que
es presentin per a optar-hi.

0.0414,

seguichi . contra cfór 3Ialane
allrea,p,er tala d'arbres. A Javier
dei jutjat d'instrucciaa de Manrase d'ha inhibit de la cateo
contra Josep Planess.
S'han sobresegut les causo
contra Josep Pott a un altru,
Eduard Domenec, Sebastia Teixidor, Joaquim Vila i Juli Gabaldä
i cifres.
S'ha autoritzat el vist 1 fall
en consell de guerra contra Joan
López, Josep Picanyol, Neri/es(
Basques i Antoni Multo.
Sisan arxivat les causes 581,

eRsolucions •crAudItorla
diversos causase. — Per l'auditor
de guerra s'ha autoritzat la
i fall en consell de guerra de
la causa seguida contra Manuel
Comes i altres, la de Manuel Fanräs Parre, la de Llufs Soler, Enric Pla, Isidre Comes- Ferrer.Ha estat aprovada la sentencia recanguda en consell de
guerra contra Antoni Gales.
Slia inhibit a favor de la juradiada ordinäria de la causa
contra Conrad Vidal Sane, .
Ha estat elevada a planar la
causa contra els veïns del poble
de Verdú pels successos allf esdev ingut s.
S'ha ordenat que s'aula' la
causa 689.

jeme A. VANDELLOS
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polioles. Fels poca dio que
l'havia llogada com a minyona.
Segons sembla, la denunciada
té antecedente a la prefectura
erran d'antes feto semblante.
* etenold d'uns parea
na. — La noticia ha procedit a la
detenoló d'un matrimoni Italia
que vilvia amb gran luxe al
qual no se li coneixien migan&
de vida.
El dit matrIrneni, en arribar a

- •

.' M. tonelete , ep de

hornos- I d.*
r-: -ed,
— Lí 1mA', nVornena
dres de FautOtitat militar, va de- Oil, declararen que no airee matenis, dos hoilIts 1 dual dies tristionl, ailtó que
esteva
perquè -,estaven realfunats.
d'on o ruge sme la jo
que l'acernpanyavs, la qual fe
ilot000komaip Al-carrer servir Per a lea temes oombi
de Montserrat foren detinguts cions de negoci i estafes. SeguJosep Marta Campos Dfat Joan rament atinbdás oran omitiste
Blanco Santos, ele quals havien per indesItjables.
resistit 1 àdhuc intentat agredir
Una parella de "t'Irritoe de aitrU•
Boo setotodoria Erireetat
retal, perque,els havisen amones- detinguts un filipf i un francés
tat. Per 'estor marinera, Ionen que, segons temiste, han dona(
posos a dlapotieló di l'auditor. non» falsos 1 que es dediquen
l'eatafa pel prócedinient de ter
Domínela contra una ~ron* encune que son representante de
tarda
Ahir
a
la
de aervel. —
cases esirangers de gran solFrancesa Rodos, que esta domi- vencia.
ciliat al carrer de Casanova, va
L'estafa dolerle treball.-441
presentar una denúncia a la policia dient que havia desaparegut procediment de l'en/plan a Be-

de casa so y a una dona anomena1.010, 3d, ótl, 7Y j 1.065.
Ha ealat declarat rebel el pro- da Anna Adatas, emportant-se'a
jota p valorados en unes 1,500
cessat Juan Rimas,

El pitee oomandant
cap a %leona. — El jutge militar senyor Bibiano es tronada.
rä avUi st =ti a Solsuna per fer
diverses diligencies relacionades m'ID el sutnari que instrueix
pela ()Hipa successos allí esdevinguts.
L'atemptat al director deis
Tramvies. — El senyor Pehalver,
tinent coronel, jutge permanent,
estigué ahir a la tarda rebent
declaraciones a diversos testimonis en la causa contra els antors de l'ateniptat al senyor
Veiga.
La causa de Sant Pare de Albea. — La causa contra els nou
processats pels successos esdevinguts g Sant Pere de Ribes, ha
passat a estudi de les defensas.
CONSELLERIA DE TREBALL Segons noticien partIculars
sembla que el fiscal, en la seva
qualificació demana diverses peManifeataolons-del «legal. —
reclusió perpetua.
En rebre ahir al migdia els pe- 'sea de
riodistes el delegat del Trebalt
senyor :Torrens, els digné que el
seu viatge a Madrid fou degut a PREFECTURA DE POLICIA
que havia estat cridat pel ministre, per tal de canviar impresAtracador, que eón peseta a
sions referents al departament. dispoeloi6 de l'autorltat militar.
Tamb6 manifestä el senyor. —Diumenge foren posats a disTorrens que el ministre de Tre- posició de l'autoritat mjlilar Anball, senyor Anguera, presenta- toni Moet 1 Mauri, Josep Mafia i
rla un projecte sobre la modifi- Puerta, Agust1 Benlliure i Juste,
cad() de la Llei d'Associacions. Davjd Garcia 1 Altamira, Josep
Es referf als conflictes pen- Fernändez i Morilla, Josep Gardents digné que el deis metal- dea i Sabater i Mutis Aloon i
lúrgics havia quedat solucionat
en aquesta localitat, si 136 exisAmb els detinguts hi pasearen
tien algunes detites vagues a quatre pistoles trobades en un
Manresa.
pis del carrer de la Cera, fa pocs
Digne que calla evitar que tan- dies.
ques, dal com té anunciat, la
Horn recordara que els donaSucrera Menargues, de la pro- gute, dele quals se sospita que
vincia e Lleida, pula que aquest forman part d'una banda d'atratancament afectaria uns 54 mu- cadora, es trobaven alli reunits
nicipis 1 una gran quantitat de per a tractar de futura atraespersonal, si bé els seus propie- mente.
taris alleguen que tenen magatTambé s'acompanya amb els
remadas més de noranta mil to- diligencies les cartilles de la
nes de sucre, i no troben la ma- Caiga d'Estalvia que tenien ele
no reunió de fa Junta de Patronat
sortida.
detinguts.
nl tap bala& de membres Justificada nera de donar-11
en aquella emissib. T'odia haver-bi
'Apelaste por indteltJaldoo..dese-entena però ne crelem que existís
Per la policia foren expulaate per
desconfianea en la eanachat de direc- AUDITORIA MILITAR indesitjables ele súbdita estranerd administrativa deis presIdents
gula Joaquim Grade, Ferdlnand
dels tresorers, ni en llur bona voleaA die posiold de l'autoritat mi- Veto» i Alfons Huguet, .detintat per a portar endavant l'obra que litar. — Ha estat posat a dis- gute a Figueres: Pau Sudan i
tots interessava que es realitzés. Els peale» de l'autoritat militar Va- Friedrich Schiller, detinguts a
tenyors Tallada 1 Vidal 1 Guardiola lentf Argiles Alsina, propietarl Tarragona, 1 Albert Moreno, Joan
protestaren al Parlament català que d'un taller nieränic del Torrent i Angel Amadeo, detinguts ad.
no es rendir el Comité Consultiu, i d'En Yidalet, al qual, en un esDetingut 1 l'out a la (Hopos!.
anuest Loa convocat dues vegades en corcoll efectuat per la policfa se 06 de ,randnee, — A requeripee temps, asslatint-hi una part im- Ii trobb, una pistola, una banderent del jutjat d'Instruccid, la
portant dels seus componente.
ra amb l'estrella solitària, qua- policia va detenir abur Adria Rey
De totes maneres la suspensió
tre carnets d'Estat Català i un Sancho. Fon practicat un esTInstitut no podia justificar-se en ganivet.
torcoll al seu domioili, on fou
aquests fets passats, perquè tan bon
'n1111,141, causes sobresogudee, trobada una pistola F. N., del
spunt ei senyor Escales rebé el nome- &domine:
de de alai 1 fan 1 cau- calibre 765, amb doe carreganament de president, convoca la Jun- us anivadu. per peuteritet
dore. Va essen posat a la dieposita de Patronat, que es reuní els dies
la ció de rauda«. '
y f IQ de remembre, tracti de la re- militar s'ha inhibit a favor de
•
Orgranitzaci6 de l'Institut i àdhuc de
t'eterno' deis Estatuts, i examina, en"prfacird efe pressupostos p er a l'are;
a93 5 . Demés el senyor Escales pros 'boga. convocar tot seguit el Comité
Conoultitt f abrí s'acordi en junta.
Si hi huía una rectificació dels teta
ressenyats, lcom podia fer-se culpable
!Inetitut 1 la Junta del que podia considerar-se en certa manera com una
'deseen/Mentid anterior vers ella?
Això fa rodar el ran a qualsevoL
La Direcció, satisfeta q ue la coMPtabilitat estiguis al chntirn. que tot
marx4s st dia, que les limeidacions da
romptee »sala fosein signaste' prits
tresorers 1 que la manera de portarfos fea revisada enterarme'« per
dre del ma yor Pi i Sunyer quan ere::
tresorer, 1 que Ii sembli haver centratat ~are arnb la confianea dila
presidenta 1 esmeren', no nedia delatar
lestar melle" que amb Tifus cm*tría! 1 Moral 'de la Generalitat 1 dele
Metiereis del Patronat FInstimt hage$8 aesest Esser el que Ira.
Deferir per al darrer bee el que fa
referincia a la nart personal de ras.
enfrente, que analitzarem en M amper
;Pe
.

•
iMiede*K
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vi ta
orientar la politica
••
catalana
LA R.41If FILA. amb aquesta-finalitet, tia adreetst les afifM4 PriCIMI14J
4

deri.,ed »Mis. (mete:

"I ¡Quina actitud enteneu que, patrióticament, han d'auoptar els (-fulana
davant del regim transiten? ¡Quina actuacie creieu que han de menar els partits catalans alai q ue l'autoritat gover-

nativa ala leo permati?
11 ¿En tina tono creieu que ene

interessa, ala catalans, que sigui la
sortida de l'actual règim transiten?
nigno Lauzurica li estafaren Com Para de deeitjar que fos?
III , Per al momear de la sortida del
2,500 pessetea en una casa del
narre!. de PrOvenea, quantitat que rigiin transitori, ¿qué és el que creieu
que caldea fer i com ens caldri enfocar
havia Mural en dipheit.
la política catalana per a refernnos de la
Autora d'un robstorl dotin.
sotragada
, *I
'

IV re

ms

ja q ue entre els que s'hi optasen n'hl
molla, com clararnent pot deduir-se de
!len manifeetacions, que eriC arl no iban
&sube/osas bezo bi del q ue iß i del que
significa aquell sistema electoral.
Un altre cas tipic tarnbe de la ¡rocote.
rinda i el ritme ministerial ens l'ofereix
ei qua pesa amb l'anomenada Comissió
d'Estalvis. Tot just insinuat dl seu noatenarnent pel Góvern, ha calgut rectificar la sen composició per l'actitud de!,
mateixa diputara que pertanyen als par.
tits que integren la coalicii, ministerial.
Ni, amb un ritme accelerat, anlb
filme normal de govern, d'un govern que
reconeix la necessitat urgent de convocar unes eleccions municipals, la nava
Ilei electoral ja seria dictaminada, i es.
taria discutint-se a la Cambra. Amb
ritme accelerat que adopta el Gotera
saben encara quin ata j arte de lid elec
toral es posara a discuuió, ni quart
drà conlener a discutir-se."

— La pollcia posa a disEI nutre ande Claudi rifepoblaba del jutjat de guirdis Tri- rial-se a le primera pregunta, i Itesprie
nitat 06mea Balaquer, Ester de ler remarcar que els eamins tegals per
Les obres públiques
Garata Cadavleco 1 Elionor In- reprendre la normalitat han esta( obsvernan Greda.
EL b1471 fa observar pus una de te
(rima, resPon:
Les tres detingudes catan
"¡Quina actitud volea, dones, que caracteristiques dele pitear o ciutals es
culpades d'ésser les autores del
prengui
un catalanista republicà davant la direccid deis quals exerceix la seta inrobatort de joies perpetrat a cad'això?
Nomes
una: de radical oposiciet. timada preponderan:meta un 401 he l1
sa de Sebastia Sana Soler, al cardeis
partits catalanistes? La el la de la concentreió de gnus obro
Actuaeid
ro d'Escudellers.
3) que es deriva d'aquesta posició i d'un paliques;
catalanisme a prora de desenganys: sor"El que cal tefe en compte, peró,
t

t,

nar-hi amb aquella fe i amb ele ense- que els plana d'obres públiques no podes
nyaments que cal treure de l'esfondrada; ésser fruit d'una simple improvisacie
atantenir la confiança del nostre noble per generós que sigui l'intent del qu
en la virtualitat deis principis autonòmics improvisa, puix que es indispensabla.
i democritics que no fracassaren el 6 en tot cas, que l'economista i el tècnic
d'octubre, car el que fracassä bou una puguin estudiar tot el que calgui i Jacota.* "
da arribar Itera assessoraments a eral
ASSENYALAMENTS altra
Sobre la legase qüestió fa observar pertoqui. L'obra que, en ella =teína,
PER A'AVU1
que /a millor metida seria frr prosperar per una e atara cireurnitincia, pot éstes'
ei rectos presentat pel presiden( del Par. justament titilada d'antieconómica, ríeknnene de Corahola. Perb neo Co l fer-se n de motivar la creació, mis aviat o
AUDIENCIA TENUUTOIIIAL
iltutiona:
mis sur& d'un problema mis dificil que
Sala Primera. — L. Boix
"Sense la niel . patita illusió, dones, so- no pas aquel l que amb ella hom traecontra J. Serra. — Major quanti':
tara de resoldre.
M. Pujado contra A. Camps. — Se- bre la sort d'aquest recurs, he de creaNaturalment que, ultra tal o tal me
paració: Lluis Puig i Puig contra re que la sortida de factual règim no tia d'ordre social, poden ésser altrer
mitEnriqueta Sabadell Amena i minis- sembla que pugui fer-se per altre
raons
d'indole diversa — higièsriqties es,
ji que per unes eleccions. Que vinguin
ten fiscal.
hei pro- tétiquee, etc. — les que suggereixin tc,
amb
una
es
facie
avisa,
que
Sala Sesiona. — Incident: Antoni
porcionalista, que horro doni Ilibertat per porstmitat de determinades obres paliMóra Dial contra Sane Unten Rasa expresiar el pensament, que els cap- ques. Penó aquel] que ea decideial
sonsas 1 Arce.
davanters dels partits s'inspirin bé eta fer ernprendre-les, no pot perdre de vista
les candidatures i que el noble voti, te- que li calen aquelles tres coses rmteirces
AUDIENCIA PROVINCIAL._ nias a l'esperit els grans ideals i
que Napole6 reputava com a indispenSala Primera. — Quatre orals per grans necessitats del país en aquest mo- sables per a fer la guerra: diner, diner
estafa, escindol públic, robatori i notas ment, que hauria dEsser de concòrdia i diner. Ja sabem pral — eral no ho
esposa; contra Francesc Nicolau, i d'unió. Pera cal preguntar encara: sapl — que aquell que no posseeix tote
els cabals que necessita, pot provar de
Francesc A. Sala, Joan Ramos i Ra- ¿Rota pet creure en la proximitat d'urecórrer a l'endeutament. Penó aren'
nes eleccions a Catalunya?"
món Miguel, respectivament.
Sala Segotta. — Dos orals per in- • "Pe/ gire afecto al tercer plant, crea recurs, quan no és per a atencions plenament fustificadee. nonablenten in.
Aries estala, contra josep Paradell, que cal mor a une ratero de tots
ajornables, d'utilitat positiva i Moleti Joan Bosch i altres.
Parats que ceincielei.rin en una semblant
a:en susceptibles de finar rendiment sal
Secció Tercera. — Tres orals per apreciació de la reacció /trochad a Codeixar sempre un amargant regust. D'aestafa, temptativa d'estafa i furt, con- to/maya pelz fets del 6 d'octubre:
quella fantàstica dansa de milions del
tra Francesc Nicolau,:.Selvador
"Perqua això sigui possible, calda que temps de la Dictadura, el nostre Eran
gelich i Josep Arroyo.
eadasca defineixi bé el sets programa municipal en resulté fortament consentir.
Seccie Quarta. — Dos orals per immediat de realitzacions, les companyiee I els contribuents encara a hores d'ara
tesinas i estafa, contra , Ricard Bar- amb les quals vuhrui dur-lo a tenme i en pateixen."
els mitjans tictics que pensi emprar.
toli i Juli Gabalk
Es per dir: que acabi el confusionisme,
L'expulsió d'Alemanya del
TRIBUNAL D'URGENCIA
la irresponsabilitat, la impreparadó i
l'arribisme. Sortosament, en els sectors corresponsal de "El Debate"
Un oral per tinenot d'arma, contra esquerristes hi ha algunes dotzenes d'hoA LA VOZ no fi entibia bi, naturalCirili Marco.
rneo que semen aquesta política i que te- ~e. que el corresponsal de "El Debaroen prou antecedente per creure que po- te" hagi esta( expulsa( erAtemanya. &en
den realitzar-la. Cal salvar el Mis que que no hi ha cap raó. Retarda que teses ptigni del que esta en perfil, recons- mentot diesel M'ascua el acurisate time
ANUNCIS JUDICIALS truir i governar amb esperit mis tosaguau perseguia els catòlics:
litari — mis generalment català — del
'El Debate, por afinidad ideológica,
que
¡loa
fet
fins
ara.
Cal
fer
la
demosEDICTO
tració, no suficientment feta per dissort, ha defendido o excusado al nazismo, aun
En virtud de lo dispuesto por el que el republicanisme i el catalanisme, cuando perseguía con furia a los cató.
saca- Juez de primera instancia del
!ices. Seguía así la tictim ya empleada
Juzgado número nueve de esta capi- cruenta en l'oposició, eón ja madura con el fascismo. Los Junios saqueaban
tal, en providencia de este día, dic- per a governar, després de les trististada en el juicio ejecutivo instado por simes proveo passades, i per a Ser de Ca- laa cooperativas católicas. de Leinbar,
don Tomäs A. Gotarra contra los ig- talunya aquesta cosa: un país normal dia, asesinaban sacerdotes, expulsaban a
norados herederos o herencia yacente de ?Deciden europeu en el segle XX." Dom Storno, ponían sobre la religióq
el Estado totalitario, y "El Debate" ca.
de don Rafael José Vilaseca Domenech en reclamación de cinco mil peliaba o daba, acerca de tan graves suelectoral
hei
La
setas en concepto de capital, los intecesos, la menor información posible 'd
reses legales de dicha suma a contar
i el ritme governamental es que su corazón estaba con Las
desde primero de noviembre de mil
LA VEU DE CATALUNYA ditt, taduras, con todas las dictaduras, la es.
novecientos treinta y dos, fecha del
protesto, los gastos de éste importan- scrcdsticarnent, que el que mitré ate la pelota y la italiana, la argentina y la coi
tes veintitrés pesetas cuarenta y cin- Ilei electoral le ida sfandorna da eme en - bana, la lituana y la polaca..."
co céntimos y las costas fijadas en tin la codició governamental, aquella
De tetes maneres—conté "Le Vas*--%
dos mil pesetas; por el presente se
que la Mese: el acunare no is l'ideal de "El Debate;
requiere por dichas responsabilidades ' acceleradd ritme"
El seis ideal is an feixisme ki portede pago a los expresados ignorados promet. Es refereix a ta lentitud mesh
herederos o herencia yacente de don qu2 fins avui s'Ad portar re:aboveda de puesta:
"Es posible que "El Debate" diga que
Rafael José Vilaseca Domenech, y se la lid, ¡ by:
le cita de remate para que se oponga
"Represes, peró, les sessions parlamen- el nazismo no es su ideal. Y tendré raa la ejecución ai le conviniere per- tärtes i reunida la Comissió de Presi- zón. Su ideal es un fascismo a la aus.
sonändose en forma en autos dentro dencia, no s'ha pogut tampoc enllestir triaca o a la portuguesa. Ni siquiera le
del término de nueve días, apercibicomplace el'fascismo genuino, invención
dos que de lb contrario seguirá el el dictamen de la Bei electoral, perquè,
juicio su curso ein mis citarles ni en aquest estat dc la tramitació parla- del incrédulo y acor,fesional Benito Mushacerles otras notificaciones que las mentirla, un ,enyor ministre ha preseas- solini. Un Dentase o un Oliveira Salaque expresamente determina ta ley; tat un altre projecte sobre el qual no zar son los tambre, que "El Debate‘
haciéndoles saber que obran en Se- ha començat encara, präcticament, a de- pide para Espata. Tiene a Gil Robles,
cretaria a su disposición las copias de liberar el Censell, que Inc fari en la seva que se les asemeja mucho. Y algo es alla demanda ejecutiva y documentos
go.
con ella &cm/mellados, y que se ha reunió de din...arta. El ministre que ha
Paro no dejara de admitir el pío coprocedido al embargo de un palco en presentas el nou projecte, que, en Única lega que sedes los fascismos se parela Sociedad Lliga Comercial Indus- generals ja coneixen els nostres lectora
trial y Agricola de Capellades y so- pertany al mateas partit que ti prou cen. Parten de un principio común, que
bre las dos quintas partes indivisas represcrnants a la Comissió de Presi- niega todo el esfuerzo admirable del side una casa fabrica de papel situada dencia per a presentar-lo eran a >min. glo XIX, esfuerzo en que colaboraron,
en Capellades, calle de Montserrat, da leva i guanyar temas. D'altra ban- desde distintas campes, muchu veces
número 18, hoy 34, y una huerta ton
antagónicas, las personalidades mas ilusagua para regarla, sita en' Capellades. da, el nou proicatt Ikt difereix essencial- tras de la ciencia, el arte, la filosofía y
ment de haterierment presentas ja cate
partida Camp del Clot.
la politiza de Europa y de América. Se
Barcelona, veinticinco de enero de teta dos s'inspiren en el principi de la
repnratettattó proporcional. que guanya quiso resuellan la Cristiandad ba j a la
mil novecientos treinta y cinco.
El Secretario Ldo., José M. a Salvé. l imar en tala eh sector' de la Cambra, forma de un pacificó internacionalitmo.
Se proclama la neutralidad y universalidad de La ciencia y del arte. Se envino en que La libertad, regulada Per e.
elfflettlemilomemp
orden, era la temperatura moral da la,
sociedades civilizadas. Hube en Chica',
un Congreso de religiones. Y un Papa
publicó memorables enciclicas.
PA tIC DeGi4CIA.6
Contra todo eso, tan noble, tan huerta s."-s-zaN
reo, tan verdaderamente religioso, va el
fascismo. Y "El Debate". aftos y ahee,
ha ayudado a éste con todas sus fuer,
'

Tribunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A la SeccieS Primera es veié la causa seguida contra Liuda Radia, acusat d'haver atropellat un vell al carrer
de Sant Pan, amb l'auto que guiava,
d'haver-li causas ferides greue. El
fiscal al:Micha que li fos aplicada la
pena d'un any i un die de presó.
* A la mateixa Secció va com.
pareixer Hilad Martinen Montero,
autor del "timo" de les mieses, per
valor de aao peisetes, del qual féu
victima a Concepció Navarro. El fiscal sollicitä que li fos aplicada la pena
de quatre meses i un dia de presó.
* A la Secció Segona, acusat d'un
delicte de furt i com a reincident, va
comparèixer Antoni Quintana. El lis.
cal soHicitä que li fos aplicada la pena
de dos anys. quatre menos i in dia
de pres6* A la Secció Tercera es velé la
causa per furt, seguida contra Francesc Ros, el qual fou !corves quan
acabava de robar uns objectes en una
torre dels aforre de Barcelena. Cont

aigui que els objectes foren recuperats, el fiscal sollicitä que Ii fos aplicada una multa de 300 pessetes.
* A la Secció Quarta, i a porta
tancada, s'hi veieren incidente en
apenarle.

VARIA
El Tribunal de la Secció Quarta
ha dictat sentencia condemnant Liad

Ruano, erran de l'atemptat del qual
fou víctima un agent de l'autoritat
a la Torrassa. Ha estas condemnat,

danos, a quatre anys, dos meses i un
dia de preeó, i al pagament de mil
pessetes de multa. A mis, pel delicte
de lesiona, ho ha estas a la pena de
dee meses i un dia, i a soo amistes
d'indemnització.
* Ha estat posat en !libertas Domènec Pile: /farda«, el qual va fer
vetare que havia estat victima d'un
atracament, en sortir del frontis del
Principal Palace. Fou detingut i posat a la diem/sial() del Tribunal militar. En noria a la juriedicció ordinaria, el sumari ha estat sobresegat
* S'ha donas compte al Jutjat
que havia mort, al sen domicili del
einer de Ferlandins, Rafael Rot, ferit a conseqüancia d'un accident del

treball.
, * Rosa . Coromines desarma al
Jutjat que havia estat víctima d'un
rebaten comes al seu domicili del
carrer de Roger de Flor. Els ¡ladres
se n'emportaren 1.550 pessetes. Tareti ha estat denunciat per Teresa Pelitoser que li havien estas robades del
sen domicill del eurer de Sardenya
4.500 pessetes.
* A la reina ciutat de Badalona
va ése« detingut un individu anomenat Josep Pastor Huestes, de 42 anys,
fill de Maparesiuera (Múrcia), del
qual se sospita que ha intervingut en
els darrere robatoris a tra armada,
comesos en aquella ciutat.
Els agents efectuaren un escorcoll
al seu domicili„ que era una barraca,
on trobaren un llibre retolat "Memorias de un pistolero".
Segons sembla, feamentat individu
va prendre part en un atracament que
va fuer comes el dia as de setembre
de l'any 1926, i en un altre, comès
el dia so de juny de 1933, contra un
cobrador de la casi Torres, al qual
produi lesiona de pronbstic reservat,
i ii roba 300 pessetes.
El mes de juay del maten any Vi

¿leer detingut en un café, arran
d'una reunió clandestina, i ii fou ocupada una pistola. El s mes de novembre
del mateas ay 'bou detingut nava.
ment, i Ii fou trotad& una ultra pistola, un rev6Ivea i masifica per a la,
fabricació de bonotes.

El detingut ha estat poset a la dioposició del Jutjat.
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Hoy. el fascime alemin lo castigo
con ens impulsión que es como una bofetada. No 1106 alegrarnos, desde leer,
Pero "El Debate", considerada la cuestión con ecuanimidad, no tiene sino la
que se merece.*
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dit
senyoilr
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jekiä

frei ,euposifs

&reved
i deis detinguts icy he/ Fou
seet=per l'actual .Cop
T.M O
004 policia

Ta; agents dil noticia de :a brigada
a. tenien noticies que hi hacia una
na d'asracadors que hacia adqui•
an tenr ó bf l fa roe anob e qua:
posaven a reslirzar atracament,.
uts a seguir la pista. van acure
tir del- glr atge -Olympia", un a yabfl que els va ter sospitar, i al
I van serrUir per d'Nersoe carrera
Parallel fine la Gran-Via i en
.-, :rar al Carrer Casanoves. veient els
jantomólail seguit que erert vigilare,
nancar al carrer de Mallorca. cansea a Casanova. una gavardina en
(piel hi havien embolicades ducs
lotes d'autor/o:Mil amb els mime20.12t cada una. Les dues eren
is per a poder posar-les sena dubr
a la banda del devane i del darrera

cetxe.
la no van tepir cap dubte els agents
e es troctava deis que ells buss avan poder aconseguir-los monta abans que tanqueasin el cotxe
garatge (ron l'havien tret.
Dos cotxes de la noticia van voltar
que perseguien i pistola en mb els
CO van obligar els dos ocu p ante Le
stomeibil i el 'colee que el concilia
què paris, i van Prozedir a la decid de tots ells.
Vare portar l'automòbil a la' Préfecde Policia on va isser escorcollat
rae ésser trobades eines pistoles au'times, una calibre 9 marca Star,
raltra tense marca del calibre 765
revólver Smith i diversos carre-

dors i naoltes municions.
Aquest cotxe is marca "Oakland",
la seca patent és d'un cotice
Opel" i per tant no li pertany.
Els tres detinguts, en principi, van
gar que pensessin realitzar can atraen:.
El que fels de xofer, anamenat
nion Díaz Llano, va dir primera -

Irrt que l'autombbil era seu. i rae
tara uns arnics a donar un passeig.

ter:wat novament va acabar conant que havia adquirit
un magatzem d'automòbils ucats i
e un altre dele detinguts Ii havia dot la Pat en t del semestre d 'u ': altre
ue que segons les seres noticies
robada.
l'a fer protestes dinnocincia ea ei
e es refereix a atracaments 1a. ene
""tia dit que - stIttitid
excursions,
U y altre deis-Miami/a; liglelne
de la Una" de • 24-anys, mame
Vítória, is boxador i molt cenea Barcelona per hacer ores Pare
nombrosos combato de bosta.
En la sera declaració digné que conca el tercer detingut per estar a la
•
pensió que el!, 1 que l'invitaren
donar un passeig, afegint que no sabia
a d'atracaments ni que en pensessin
ealitzar.
EI darrer deis detinguts s'anomena
loor Ambrosio Gócnes Souce, de treta-entre anys, natural de Santander.
Nepe com els anteriors, que pretenlea realitzar atracaments, però Ii Ion
nal t a ti butxaca un diari illustrat
d mati: de fa una temporada, en el
el esa retratat, juntament atnb dos
'racaders mes detinguts a Sevilla, i
la casiuditat que, exercitat el càrrec
n r, de ?olida a Sevilla. l'actual
, uPerior de Policia d'aquesta poblasenyor Pere Rivas, detingui ele
es atracadora que figuraren en la loto
'ala da Sevilla... , —
11algrat les preguntes que se li feren,
zai en absolut que pretengués realit' atracatnents, i dona mes-tres d'ésser
horne brearat en qüestions policiagues
la ser-a desimboltura en declarar.
Segons sembla, la policía, a darreres
es de la nit, tenia noticies del lloc
loo adquirit l'auto en qüesti6, i que
alea migad estire a poder esbrinar on
»1 robada la patent d'aquest i d'on
miren les armes.
En poder deis detincruta no fou tribal
Pdoctiment d'importancia.
Segamos sembla, la piimitira idea dele
millgifts era realitzar aquest mati un
enr ament in un Banc. cosa que irrten Oren ja dissabte. per6 per no iseer-los
*fi h le l'entrada atril, farilital, ja que
van hen proviatos d'indumentaria.
:et errninaren ajornar-K 1 per tal de pe.
'er atendre a les %ere« primeres necees
asao., sTaaneata dies, degueren aortir
a donar un passeig, per tal de versmi trobaven ala-un estere , farmacia
l;ga pu poder realitzar l'atracament.
Tots tres quedaren detinguts. icenstinicats ala calabossos de la Direceir
le Policia.

o

La causa_ aust.,,Ad ésser instrusda.arara els Sindiez.a lalturce i que los
imistiada, quedaet. però, doe iadi•
%Chis eniartats. ha Passat a l fiaca!
* tal -que dietantini sobre si pro'Mera a la reobertura dele siaefeeta
enentat s . sobre el seu funcionament
' Si ha de quedar tense efecte
ai nistrarid judicial a la qual e,ti • a.,
la finca. Allb 'que iririalsiai ‚al
'w at sera tramésal tribunal ei 'a
* c i A COrreSpOrient, per tal , que
t JOcs acordi
ase 94)er asee el
?s uicidar.
"'

rrompu a

deumenge

o le fir
ni
uncionaris. el problema del, hotpitals, l'estació de Sarrià le de Sarle;11.1eart'Franc,
P art:Zoológic I .ki
, Rua per :es Rambles
Ahis a ! mistela. an labre el iensen ....icen Tot penal no cestera
Pich t Pon elä periodistes, que a esta- peuetes mi) que eh Ores anya .tete,
ven una mica impacienta P er mber el re
Un periodista li va preguntar:
d'aigunet gestions que e:s havia-suite
per qué nn es coi:uncen les obres
anunciar en la 'farrera entresieta.
del Port Franc?
d'altres, i tia digui que apuesta
vaig demanar al sea secrelari
ittmana comencarlea lee obr en de par: • q ue COUVOqUif Junta Per a tutuma setTentacie de la Bonanriva.
mano, per tal q ue jo va gi a Pr endre Po s—Acuestes obres — corneas.; — Sor. leisi6 de meu càrrec de p resident. Caen
Ten part d'un conveni que segurament que les expropiacions estar beles i hi
/e eignara demi amb la Companyia de ha fi, diners i loe estä erePeree, cal ca•
Tramvies, i que l'Aiuntaneent tindrä un menear les obres tot aeguit. Si no, l'A.
iny per complir mentre que per la Corn- iun.ament hauria de rgendre una deter.
panyia será obligatori.
minació que ¡a ...mime quina seria. Jo
—I les tarifes, no s'apenaran?
estic disposat a qui elle) vagi enclavan,
—No, i si fos possible fine lea faria o de fer . li anar per force.
rebaixar, ja ho veurem. El conveni is Demä — seguí el senyor Picó i Pon—
de caracter tècnic. si . tècnic. La COM- tinc una reuni6 amb uns alts funcionaria
panyia renuncia a algunes concessions de Ferrocarril u oue veten de Madrid,
com les del carrer de Balmes i Reforma. per tal de seure de cennenear tot seguir
Ira voldria tumbé que renunciés a les lea obres de l'Emuló de Sants.
dels carrers del Carme i de 'l'Hospital.
pregunta a un repärter
pel ò ja velaren
us sembla si el diumenge
Sento dir-vos — alegi — que han re- nent obriem les Presunta al públic?
nuncie a formar part dc la Ponencia
—Ah! Molt bi.
que ha d'estudiar la reorganització del
—Dones penso fer-ho„ Demä, arnb el
personal de l'Ajuntament, la Cambra del general Batet, fixarem les horee de viComerç i de la Indústria i el Foment sita i tct plegat.
del Treball, La Cambra de la Propietat
El senyor Pich i Por; acabi anunciant
Ira acceptat, emir es natural, i, en el lloc que ha nomenat una Consistid de quad'aquelles altres entitata, he monteras la tre tècnics de l'Extiosició perque en deu
Unió Gremial, l'Institut de Sant Isidre dies li presentin rin projecte d'arranja•
i un oficial de l'Estola de Funcionaris, ment de tot allò que esti ja tot lesfet
i lamento aquesta inhibició, que conside- repintar fanals, replantar jardins, etciro poc oportuna, vist que els donara tera. Els he demanat també — (ligué —
ocasi ó que acahessin ella miteixos amb que hi adjuntin un pressupost Per a
una situad.; q,:v no paren de criticar.
traslladar a :lfontju“ lea "fiere," de la
Ara estero estudiant—continua dient— Citaadella: el Parc Zoolkle.
!a manera de donar a cada empleat municipal un carnet amb el seu nom. Sec.
ció on treballa, data del seu corneasment, etc., per tal d'evitar els abuso,
i coses pitjors que es cometen en nom
deis funcionaria municipals i que desprestigien aquest cos.
El tribunal
Per a denla a la tarda — digué desAhir , al matí, a Dependències Miores — tinc convocada la Junta deis
Hospitals Carie i de Sant Pau, que són litara es va celebrar el consell de guerra seguit
Antoni Gergi 1 Oliver,
els mis importants, per estudiar la so- el qual, encontra
un escorcoll verificat a casa
lució económica definitiva de la sera
sera, al cartel de Jubany, d'Horta,
situad?). Provarem d'aplicar un projecte Ion trobada
una platela per a l'US de
que té l'Alcaldia per liquidar el déficit
la qual es trobava maneta de llicinda
i deixar un sobrant deetinat a augmenEl fiscal, en les ami conclusions. va
tar els Bits a raó de les necessitats en sollicitar que Ii
fenilo aplicats sis meHoc d'harer-ne de suprimir, con; ara
sos i ur dia de e res& El deleusur e,
passa.
recolzi
en
el
fet
que la pistola hacia
—¡Aixi, els tres-cents del •Clinie no estat trobada . i atxi ho va comunicar
seran suprimits?
als seus andes. A mis, que el processat
—Es ciar. No ni die vesig Is la lbtenia el propòsit de lliurar-la a PautoTAU. per evitar protestes, però, fills, ritat.
els rics; els que llenen xampany i eme.
El Tribunal ab s olgui h processas.
tera, són els que han de contribuir a re.
soldre aireó. Es formara una Caixa .Especial perora reparteixi cada any el,
fons, d'acord amb el que convingui.i,..
Suposo — continua' el senyor Pidtlf 1
Abir al metí, els magistrats inspecPon — que denla quedara resolt el problema de les tanques del carrer de Pe- tora de l'Audiencia senyors Rubio i
layo de l'Estaca', de Sarria. Sembla Lopez ;oro es constituiren al seu
que arribarem a un atord, i que l'Abato- despatx, per ta 1 de continuar la seva
tconent s'ho quedara tot per uns tres tasca d'inspecció.
Declararen diversos magistrats. Remilions j mig de pessetes, prop de quatre milions. Coy q ue allí') he enderroca- berra leb declaracions de diversos jetreno tot segun, els cercarem unes id,- ges, tetes per escrit.
Acudiren al sea desnata alguns
cines pergue hi instaHin les q ue fars
lletrats amb l'ubjecte d'asaabertar-se
tenen, fina que en trobin de Troves P.
erdisi la inspecció era de caracter geneAmb els artistes i amb diverses
tats estem preparant un Carnaval Per ral; a j otó es, si atenyia a tut el Paque
sera
una
cosa
extralau
de Justicia. En saber que era amad,
a aquest any,
ordinària, per tal d'aixecar l'espern de s'uleriren per declarar.
A la secretaria de Govern han estat
la ciutat. Voten convertir la Rus en
una Cas -airada que desfilara per les registrats llur noms per tal cresser
cridats en el monitnt oportú.
Rarnbles. Els premia seran donats

Consell de guerra

contra un paisà
l'absolgué

La inspeceld
a l'Audiencia

Fou suspesa
porqui un °otógir va sofrir
un occident
J\ (Ve

1

su ira

pero metete Klient,: Mil/nació
per ir les menee enrolan . Ltoo.o00;
Material d'ensenyament. to:corm; Nireja 1 talefaceió. te.00e; Sobrepnig
al personal subaltern. 180.00n; Servil
de matricules.

ronitmt

a5.00c

issor96o pessetes cada an!. Aquests
quantitat repetien - hn: k's ta 115K resta
a la nostra ziutet l neceesitat da-inptir l'abande. en qp‘I'Estat -tí ll'!en;enyanient dels

A la Rambla, Placa de Catalunya,

mantas el servei d'ordre, en la qual

s'hi trobaven dos Huatdies . Un d'en,'
el guardia de la to. Companyia, Remen Salona i Vallverdú, de vint-i-cinc
anys, ion aptas per l'hélice de l'autógir, que l'enganxi pel capot i el
llanei d'esquena amb violencia.
En la mamelas camioneta ton traslladet ei dispensari del carrer de Sepúlveda, on els metges de guardia li
apreciaren Una ferida contusa al cap
contusions amb hematoma a diverBes parts del tos se pronòstic reservat.
Despees de la cura d'urgèneia ¡mi
n'asnada( a la (Milicia L'Aliança, on
resta coovenientment assistit.
L'autógir que sofrl l'accident fou
muntat en un cernió de l'Aeronàutica
Naval i traslladat abs sena tallers siwats al contradic.
L'aparell ha experimentar algunes
erarios al tren d'aterratge i el trenca•
merit de les palee
Els vint-i-un aparells que harten de
prendre part a la Oeste, desfilan/ da.
inunt la Rambla. Passeig de Gracia,
Avinguda del re d'Abril, fina al Museu
de Pedralbes, no arribaren a volar tots,
a conseqüència de l'accident que hem

mis, amb nos inopor.

ei

—1Ontreteenerelellst -t
:es, a lee quals cal alegar-ne 1.750.00Q

Per,', no ¿e, ni fdthittiolt; e! losa:
del volum del saeriffe> económic que
s La alfra toja el no tre Ajunuenent.
Passeig de Cricia i Avinguda del tal de les quantitate consignades
1.1 d'Abril, ces:Uta amb t cartee d'Un. el pressupost munkipal per a atengell Id baria bastant piblic. disposat dre el luncionament del, Grups Espre g inciar e! , exercicis del. lreia•
rolan i les Fecales que depenen del
dora.
Patronat és de 4 .108.402 30 Peise1e1
Un del !: autiag.rs porta a cap el seu (ael hl ba Melosa la que abane hem
sterratge a la aleo de Catalunya, i detallat ) , més 5i.925 pesseles que eS
l'aten, que hacia de fer - ho a l'Avin. paguen per lloguers de finques que
guda del te
eruilla amb el no pertanyen al Munielpi i en les
carrer d'Urgell, no ho efecto:4.
quals hi ha instaliata diversos centres
A la playa de Catalunya es (lisd'ensenyament que depenen també
pose el Iloc destinas per al deseens
del repetit Patronat.
l'anteir. Force, de Seguretat i de la
Aqueste quatre milions llares de
guardia urbana l'acordonaren.
hem dit. les desA dos quarts den:e aparegui da- pessetes sÓri, com
peses anuals. Veneno ara la relació
munt de la plaça de Catalunya
gir S. A. - S. C. A., pilotas pel einent dels edificis construits o adquirits per
de naviii ¡enyor Antoni Genista. La- l'Ajuntament, destinats a Gru pa Esparell, després de donar dos tombs colare, i llar valoratió, segons l'invendamunt a placa, ag afi la diagonal 1 tari del Patrimoni de la Ciutat
arengué terra a poca metres del bree
Pessetes
Grups Escotara
Hedor, proper a l'entrada PelaiRambla.
..• •.. ••• 646.453
L'aviador los complimentat Per les Baixeres
ocio
Ventura Reixach
autoritats.
219.951
En tornar a elevar-se, el pati de la Dolors Moncerdi
cua toca amb un dels cables de la Francesc Maca núm. 1 ... 5.482.000
846.000
zarza de tranivies, i l'aparell caique Francese Meció, rnims• 2 1 3
680.000
cap a un costal de la plaga de Ce. Francesc Maca núm.
Loto.26o
talunya, gairebe a la sortida del Me- Institut Escota
1 250. 000
Jaeint Verdeguee
tropolia, davan t la Banca Arnús.
reo.000
acudiren les àtttoritats, les gneis (lis- Parvulari Forestier
186.410
posaren la suspensiä deis altres vota, La Farigola
i es doní per acabada la leste.
798.014
L'accident fou degut a que Ventee Can Gaspard
1.322.226
gir, en iniciar la marea del motor, de- Lluis Vives
0
5.404.16
gut a la manca d'adherència deis neu- Mlle i Fontanals
2.224.212
mitin amb el terreny, per isser aquest Pere Vila ............
1.232.766
de sorra granada i damunt sed dur, Ramon Llull
63.coo
no fou posoible donar-ji el degut nom- Pavelló de les Roquetes
3o.00ci
bre de revoluciona la qual cosa re- Pavello de Somorrostro
tarda l'elevació i provocó l'accident.
2.000.000
.........
Collas° 1 Gil
L'autógir digné prop d'una cernióneta de guirdies d'Assalt que havlen
Suma ... 15.937,633
10(.1;111W:be, e)

Quantitat eamercades per a
habilitació dele edilicia que
torees dala jeauitets:
Caree( de Cabo

iistiver
d'mants dele creara

s r a infessar

ist

C ap

.„

.3T nb
ol:

Deten.ei6 d'extremis-

publicsr.
—Ja ho comunicare al sensor Por.
Ida—en resPondre 01 rreyer de lidies—.
Jet sabe!, que eveske desiotaiklis el moLa policia tenla Xospites que al Cali
Vienes, situar a la part alta del Passeig lesten nna CO:, de no di..
•
de Gracia, es reunkn . determinats
R£OBERTLRA D'UN CENTRE
vidus,
.1,
3
Degndowient autoritsat en ['mamita,
.; • • • u
• ••• • Fou muntat un ha reta °herid la Secretaria del Partie
aervei de vi gilänent, que 'km+ con, 3 re' d'Exilien.° Nacional o Calalanya (Irsultat la detenció, practicada anit, de pierda Republieento), passirig de GraJordi August, Miguel Merino. Manuel cia, 42, grim er, Careada amé ~in deis
Penya i Figueres, Rossend Font Pira, esdeveniments de fa alt del 6 Admire
Francesc Canela i Rossell , Ramon darrer.
Xammar i ' Sala. Enrie Vinaixa i Lazan,
EL CARRER DE LERR0414
Carles Hiel i Antolin, Jacinto Avive
Martí, Manuel Fortuny i Tuumelles,
El selva, Félix Roa. Cariara', 41111
Ricard Boy i FrieOla.
Puleet del portit radical i IA43 b el< fa
Tots ells ven éster tratlladats a la calmes i iserdonal osagnaitintainerie
• coaddio", ho renal mea Berro e re&
Prefectura de Pelleja.
Amb motiu d'agucen» detencions s'han caldo soverna tis mayor Pich i Pea 41111
efectuat diversos escorcolls domicilia- la anal ii donoso que sigui donat el nena
de Lerrour a algu/s Caere,- e Mes de
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Detence del President
d'una entitat

e

Barcelona.
En, es difkil resistir-nos a repreehir,
as ¡raptare ele la carie iSt arayor Ras.
re. Triorent agur:1:
"La ilustre personalidad 846a a qua

me cerrero es don Alejandro Lerroux
García, del cual creo es innecesario que
yo haga aquí su apología, pues es de
todos harto conocida, pero la ciudad de
Barcelona no puede ni debe olvidar los
sacrificios i sinsabores que por ella ha
padecido este hombre, espejo de cabaNexos, luchador infatigable, paladín detensor de cuantos se sentían oprimidos
y de una modestia tau extremada que
CaSi puede considerarse como un defecto.'

133.622

ian

u m u 4.

Seguim rebent diàriament cartea i certi ficats de malalts guarits, que testimoniegM aierie manera 'eficàcia
del nostre producte per a combatre les maialtiesi ded'aparell digestiu 4- per antigireli

eontestä en nom deis represen
4114 des disteis que bastin asSial( a convit de senyor Ästrada,
1 /i oferl atitibiluk
l ty que
1
1dernanava. , 7- ii
Le Junte ale 7i- al
'el -Incluctra luls 1 Comerciante; de Rants

tenim el gust de publ icar Patenta carta qui ens ba trams la,,nyoreta FELICITAT .R9)(9 de
18 anys, de professió sastres», r eaident a §A14.CAIVIALLEIteit(Girongiiyorrer Deepoblet, 2 1. , 24

:lontinuació

I

i Boatafrancs ha quedat consti-{
Mida (tixi:
President, Francesc EstradaMontagut; vice-president, Joan
Prats Trilla; socrarari. Manuet 7
Artigut Sula; Nice - secretari,eere 011er Rovira; tresorer, F erran
1.11jan Emita:idee; comPtadol.
.loaquitei Nieent Esteve; biblioteoari, Mente Gräete Homs; yorals t Joat, Fort Veneri, Juli Sis- 4

se s t ussa iv snagesse

Seno, don A. Gomina. — BARCELONA,
Muy riefmt mito: La quE suscribe. Felicidad Royo Sane, de 18 adoe de edad. natural de Satis rdisrojus1, ion ~licite in lo
calle Despoblado. nürnet e 21. de prdfesión sastreee, tiene el honor de inatoterster a usted que venia padeciendo de fuertes dolores
'tht estómago pro espacio de dos ridoe. n después de Itu er proba do intMilmente- varios tratamientos y productos, logré curarme
radlealmente ron su famoso 8EPIVIIIINAL
Sólo tree ftascor me han bastado para retobear ,)t -salud pedid*, recuperni usinsismo tys anhelos al trabajo 3 hacer %se Y 14.1.,
Uedereertiitr ei stembi
aparecer de ml metro 14 'tristeza y e( malhumor. Aetualdnflte:M:$4,,i,te completamente bin
en ea ,ssiOe Irq erra .,leitan
me apetecen.
. „,
autorizándole
01111119,1illele.10111,111alettr
Sin otro particular:1e' doy sinceramente las gracias pot Sta marevIlloto producto,
Y.)e..1 (-1:1 g-.1 1
•/1 4 7-- -in en la Prensa.
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Ahir mall la policia va detenir al seu domicili el senyur
Sarnä ........ ......... 312.836 Säenr, president de l'Associació
d Etrtpreti ggis Cinematteggilicki Perquè d'una vegada
Total .....1p.584.248
s'acabi l'Estació de
Segone -serabla el motiu de la
Les airees antertut y no 'representen detenció es el oto faayer fet afee• Santo
li
-va la penalttlit 'de 150 pesseencara la totalitat del sacrifici enortes
que
la
peineta
ara
Ii
imposa
me que is Barcelona per tal de tenle
Diunterige passat se celebra ai
fa uns guau 1 s
Juli uno tit
una organització escolar modelica.
amts altr e a
upietarts de diver- Restaurant de la torre de JauPer exemple, en e; pressupost extrame I un dinar organitzat per
ordinari de liquidació de 193a, per a sos cinemes de Badalona.
El senyor Saeue togiessé als l'entitat Defenba d'InduetrlatS 1
obres, material i mobiliari dels Grupa
Comerciara s de Sants i BostaEscolar', apareix una consignada de ralabussoe de la Prefectura. Al frute,
u e, amom otlu de la presa
247453.83 pessetes. 1 entre ihres des- cap de pocu esluna h) v an cont- de póSsesstó dele canees de la
peses que en el mument que escrivim pareixer el senyor Pinilla i di- novia Junta Directiva i cessacie
no mis vénen a la memòria, 3:obten,
deis que fins ara els.. havien
osversos 'tiendita s . ele la junt a,s,
.
per exemple, que la Com p an y ia Ge.
tentat.
d'una
curta
entrevista
el
riera l d'Autobusos percep una quanEl dinar resultä aninsadissim.
titat anual — no tenim lea dadea de senyor nene fou alliberat..
Als postres parlaren en nom de
quina ea — per transpon d'escotara..
Sembla que no ha Wat fetä la junta cessiouaria, el seu pre• ••
'Odent senyor Roe Rossjnyol, i
efectiva, encala, la dila multa.
en netto de la nova el senyor
La suspensió del Patronas, er qual.Franeeac Estrada Montagut, el
sevol dels moments que ba g ués ocoresmentat. Eiectuaren alguns exercicis regut, hauria estat de cara a entre. Per a tolo ele voetree Ota. qual, després de regraciar el ocdisset aparells "Savoia" i -Dornier”, trancar una obra que en tot pais amb plaeaments, adreoeu-vos • inenament, esbossà tot un pla
brinIciatives que porta la Junta
els quals formaren tres esquadretes.
do' dits de sentir comú seria all3any1,
"VIATOItle LA PUIIILIOITATmova, entre les quals ea destaca
la d'aconseguir que d'una Negada sigui enllestide la construeció de l'estarle de Santa deis
ferrocarrils de M. S. A. Féu Un
seguit cratinades consideracions
sobre aqueet-tema, riamaroant, sha
imr,auclitas .444 . l'ensplaQiatualat
d'aquella obra durant vuit anys•
ha reportat, no sols als comer - ,
•nlants i industrials da Sants, sine als agficulters dtki Pla del
Liobregat, i dernants el eupOrt de •
la pretiles. a la qual adreeä un3
1101u.á
mots gentils. per tal d'assegurar
l'èxit de la rampanya que es Pro-d
t
0
1
7
posen rettlitzur, conjuntament
amb tetes les litres corpailaeion
de la popular bardada. 4'1
pa Duc i Sirvas I
El comre

mummeimmortmemegwomurfflommown
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&gens de precisa afectes a lo politica
goa representa el Prendera del Consell
i tina elevodo personalitat munícipe: . me
A
liara ale g ras ja inaugura: 01 pa*. 'vate« li nmenge la sewletteta
.el Gr 'Colaba° i GV., al capdamunt absolvió , . dictada ea In Cuasi "Diodo
4erre • de •Si ni Pea, t t'haurien colma el senyor .Santaló.
,
u ns colla d'&11reg "pojectis
rompen, acinesia teclado per *betelque tehia , et Patronat a punt ii enfies- raes ineterials, ei ddir1.1 aarcelorans go
te, 1 dels guata parlaren. amb l'ex- ton poder pebiecer le sentencia dgcte.la
tensii que pertoca, en Fart,cie imme- contra ele 251 ca g ludass das rabassa,res.
dlat, a II d'aliar km cnnCixer al lec- O igas dele optas ha eslat condeinnu a
tor tota la magnitud dele perjuidicis
3 anyi de pirró.
que ha produit a la ciutat el decret
De lotee passacies, ahir eis periajisseto)
or
i t4 Ili e del
tes que fan infcrenació o la Generolise
ARBAL tan rinnsliear la sean' progetta dat,ant
sensor de Vetes: —No ie
— del
die-fi—ave el ire is cernerat en auar
ris (ea referir. a la noticia de 111
lit del Sr. Santo/el) a altres sele dei.ri
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GABRIELA

MISTRAL

per Joan Teixidor
Aval, a les set, despees d'inevitables dels mexicana Villaurrutia — capdavanparéntesis, els "Arma de la Poesla ter del grup i autor de "Nocturnos" cereprenen les seves sessions. Fóra un bell nyits — Novo, Gorostiza, Jorge Cuesmoment d'anular de dir tot el que de- ta representen aquista direcció. Despees
vem a la nostra petita entitat. Els fer- el grup, inevitable sobretot a Miele, dels
vorosos, que no han mancat, han tingut poetes d'un món immediat, d'una revoocasia d'acarar-se amb els hornea que lució immediata i pie posen el seu
fan la poesia i de sorprendre el seu gen cant al servei immediat dels horneo.
minúscul, l'estremiment mig atnagat que extremistes, soeialitzants, filocomunistes
traeixen sentits difícils de dillucidar
i comunistes. Entre alees noma Zara.
afegeixen al valor poètic pur una mica
Parla amb una cura especial de Ger.
d'ani-cdota si volea, pera tumbé un deix man Pardo Garcia, colombiä, poeta una
burnanissim que fa sovint inoblidables mica a la manera de Guillén, i que ha
uns versos. Si, encara, teniu en comp- escrit versos on aleteja un mistic pante aquest munt d'imponderables que teisme aprofundit. Esmenlem, encara.
uneixen el poeta i el que llegeix—o el Neruda, poeta originalissim i del qual
que escolta—ens avindrem mes a reto- "Cruz y raya" acaba de publicgr unes
'Mixer l'eficicfa d'aquestes lectores. La seves traductions de William Blake, i
poesia, és clar, no és teta per a isser es- Vicente Huidobro, autor d'una de les
zoltada un dia nornis. Peró a les lec- millors proses que s'han escrit a Sud sures solitiries, intiebes, afegir-hi aques- América,
es.
ta experiencia viva es augmentar eis
can:11s que fan arribar les aigiies dintre
Gabriela Mistral diu coses dele indis
nostre. No dubto que és aquest desig, amb un accent una mica emocionas.
tot i que Patina iaSer sovint barrejat amb Creo que s'ha negligit excessivament
el banal flirteig o amb l'esnobisme més aquest aspecte en valorar les coses d'ahuit, el que mou als ansies a organitzar quells paises. Accentua les diferencies
emes lectures, de fet proa intimes per entre l'indi i el negre, i fa encara
alliberar-nos de qualsevol sensació an- un peralte( entre l'indi i els pobles orlenguniosa de teatralitat.
tala. Assenyala alguna treta: tendencia a
• s
la metafísica, preciosismo. etc. En par• En aquesta. gairebé diriern ' represa lar de Rubén Darío insinua que la críd'activitats, la lectura i comentaris cor- tica no s'ha acabat d'adonar de tot el
ren a càrrec de la gran poetessa xile- que aqueas factor indi explica de la otra
ia Gabriela Mistral. Un venturós atzar poesia, massa sovint centrada exclusa
menava avui el seu cainí tempestejat vamenf des d'un punt europeo o frunces.
tins a nosaltres. Pedralbes—els dies de
•••
repòs, si el repòs is possible en el seu
Parlariem de la seva poesia publicada,
viure i escriure, .es tenyien amb converses i amb apropaments que han anat si no fos que la lectura ràpida d'alguns
a parar en aquesta lectura que avui te poemes inèdits ens ha convençut que
fa delicadesa d'oferir-nos. La seva mena la imatge poética que es té de Gabriela
de poesia ens escau ara. Té sempre al- Mistral no correspon del tot a la reaguna cosa de virginal, de pròdig, de no litat d'avui. Cal una revaloració i
cansat, d'esplindid. Malgrat els temes, aprofundir la seca expressió poètica actual
la vida s'esmuny d'una manera jove. El. Será un dia de joia aquell coqué es deseu batre és coas una refrigeració. El cideixi a publicar tot el que té d'ineIlenguatge sud-america—ja , ho han dit dia Entre altres coses, "Elogios de las
molts--ha estat inventat fa poc i eaeä materias" — poemes en prosa una mica
a la vora del que hi ha de mes elemen- seca pecó estranyament suggestitrs i que
descobreixen uns móns elementals i vertal i de mes jove al món. •
ges: "Elogio de las piedras", "Elogio
• s.••
del aceite", "Elogio de la harina" — i
Gabriela Mistral ha estat' ben gentil "Alucinación". En espera d'aquest dia,
de dir-nos alguna cosa del seu país, del aprofitem avui les migues que ens tonostre, d'ella i deis altres. La conver- quen.
sa s'ha entretingut amb fets literaris concrets. No li abelleix— ni a nosaltres
tampoc —d'assajar unes definicions o
uns judicis mes o menys definitius. CoIlibre sacia Jis
neja, gairebé no val la pena de dir-ho,
intimament la poesia dels paisos sud"Two or three graces"
americans i en parla amb un amor solE"The Albatros: Library", 2461
licit.
Abrí, per exemple, d'ella hem après
Heus aci una nova edició continental
els estralls que ha fet la influencia, absorbent, poderosa, de Rubén Darío, que d'aquest 'libre de Huxley, que sens dubte
ha malmis — són paraules seves — tota és de tots els seus el mis divertit. No
una generació. I s'esdevé, diu, que en cal insistir sobre això, perquè la proaquests darrers anys una altra influen- ducció catalana de M. Teresa Vernet
cia, la del granadi Federico García Lor- Iba posada a l'abast dels nostres lectora.
ca corre el risc d'esdevenir tan peri- Aquest estudi de les trasmutacions d'un
llosa. Si be potser no tant, tot i la carätter femenf, en fundó dels homes
Magnitud, pesqué els imitadprs del "Ro. que successivament estima, és d'aquella
manero" es topen mis aviat amb el que no s'obliden, i és segurament mes
reeixit, en conjunt, que les novelles
f reces.
Gabriela Mistral diu noms que des- grans del mateix autor.
El que no canela el públic catala, per
vedlin menes de poesia, direccions, per
oferir una idea viva de la poesia de no trobar-se en el volum de la proSud-América, Parla de la tendencia al dudó esmentada són els tres contes
luxe i a la magnificencia — a l'èpica de que acompanyen aquesta noveHeta en
vendes — que es troba en els estrats l'edició anglesa. Un d'ells, sobretot,
mis íntims d'algun poeta sud-america. Halt-lsoliday ("Mitja-festa") es, seguCarlos Pellicer, per exemple, poeta es- rament, un dels millors de l'autor, i alplendid, viu, sensual, plastic, objectiu. hora dels que representen d'una maDespees de les reacelops: deis grupo nera mes clara les qualitats literäries
puristes, freds, torre de vori, l'art per i el pensament humoristic i pessimista
l'art, i totes aquelles coses. Els noms d'Aldous Huxley.

fißl¡) 41 fi Brib
es Arts
fi

Creiem que seria convenient de donar
a coneixer al nostre públic que no Ilegeix antes, una selecció deis contes
d'aquest autor angles. Els nostres contistes — que en molts aspectes no tenen
res a enrejar als estrangers — potser
trobarien en els comes d'A. H. un exeda
ple de perfecció tecnica. Sobretot les
breas narracions que formen el volum
"Té, Gioconda Smile", són d'aquelles
que han de formar, per dret propi, entre
els exemplars més arrodonits del conte
de la nostra epoca. •

El VOlellei•Milfillt . 0 Ii (Jala
ve•xitat. — catedrätic
F. Alcayde i Vilar ha donat, al Paranimf de la Universitat, una conferenca sobre I, missió de rensenyament espeine ' *S'uncid cultural de les Primeres instftscions docents. A Valencia,
digné, la Universitat este divorciada del
upe,. i la saya aportaeld ods'estudis refereniä al nostre país és, ara com ara,
ben eacassa. Va esposar tot un pla de
renovació universitaria, i amb gran eleMiencia argumente • a favor d'agnesta
tesi: "la riostra Universitat no ha d'ésser una Universitat a Valencia, sinó
la Universitat de VilliRcia%

EL CORREU D'AVUI

RAMON ESQUERRA ELS LLIBRES I LLURS AUTORS
Llibres rebuts. — Acaben' de rebre
el: ¡libres segiients; "Els pobles, les
ciutats
i els homes", selecció i notes
VALENCIA RENAIXENT
per Artur Martorell i Bisbal. Ed. Gustau Gili, Barcelona. — En:betas, per
Valencianisme i cultura Alexandre Font. Novilla. Barcelona
;935. Ad. Llibreria Catalónia. — "L'esEn aquesta nora secció inofrinativa de carabat d'or", d'Edgar Allau Poe, traLA PUBLICITAT ens proposem de ducció catalana de Carlea Capdevila. Biressenyar les manifestacions culturals blioteca "Univers", vol. 34. — Llibremas interessants (publicada de :libres, ria Cataliania. — Biología del Capita/
periodisme, ocies público, cursos i con- y del Trabajo, per Josep Vidal i Bros.
fere'ncies, iniciatives dlt.erses.-) de Tac- Palma de Mallorca.
retal dervettlament patriatic del País
* Sessiú poética al Lyceum Club.—
Valencia.
Reconei.rem que rt /el de produir-se Caries Saldan donara una lectura coal sud del Sinia, no Mis, en circula:- mentada de les seres poesies avui, dia
Moldes normal:, cap rad per a agrupar ap, a les set de la vetlla. Aquesta sesen aterió especial aquestes activitats. En sió forma pare dels actes que se celeels nitres noticiaris d'apesta pagina bren durant l'Exposició-Sorteig de di("El correr( d'ovni". "Cursos i corle- buixos oberta a Lyceum Club, Fontar?ncies". "L'ensenzament"). les infor- nena, té, tercer. Aquesta Exposició es
macions relatives o Valéncia lii escauen pot visitar cada dia (ilahuc diumenge),
tan bi com les corresponents a les al- de sis a nou de la tarda.
tres ternes de 'lengua catalana. Pera.
*
ilunals del Periodisme Català".—
atis que armi, per causa d'un allunya- Ha sortit el número corresponent al
ment secular impon l de jora estas?, s6n darrer mes de desembre dels "Annals
molt escassos els fills del Principal — del Periodisme Catalä", la revista inteadhuc els catalattistes — que cuasi' ressantíasima que edita la benemèrita
denn el moviment cultural valencia com Associació de Periodistes de Barcelona.
a c 030 ereiem que l' in terès de Forma un quadern de prop d'un centedonar-lo a conkrer a les cifres regions nar de pagines editat amb tota cura i
del nostre país justifica Prosa la P ubli- presentar amb malta esplendidesa. En lloc
roció d'apestes cròniques terminal: que preferent publica un estudi sobre la Reara iniciem.
tiaixenea de Catalunya i els periodistes
i literata tortosins del Renaixement esUna e dicia erudita.— La So- crit pci president de l'Associació
cietat Castellonenca de Cultura ha
la Premsa de Tortosa, l'iHustre literal
inaugurat les seves publicacions d'en- senyor Francesa Mestre i Noe. A part
guany amb sin nou volum de la seta
d'aquest assaig que dóna a conèixer ducoHecció "Llibres rars i curiosos": Les
na malura completa tota la història del
cables de !arme, Pere i Arnau March, periodisme en aquella comarca, aquest
a cura de l'eminent filòleg Amadeu quadern dels "Annals" conté una recenPagès.
sió sobre la creació i futicionament de
Es tracta d'una edició critica, ataral'Oficina de Premsa de la Generalitat i
díssima, de totes les composicions fin- una' série de notes estadistiques relatiques conservades d'aquests tres mies,
ves a la Premsa barcelonina. Publica,
parents d'Ansias March — barcelonl el
encara, inoltes notes informatives silabee
primer i probablement valencians els alels diaris barcelonins que foren suspetres dos. Algunes d'aquestes poesies eren
mona de la revolta d'octubre,
fina ara inedites. Els textos van acom- sos amb
cum tumbé sobre et diaris que
panyats de notes filolagiques i de les així
aparegueren de nou per tal de substituir
variants dels diversos manuscrits tingurs
aquells. Les Cróniquesa Noticiará són,
en compte.
com de costurn, nodridissims, fent-s'hi
h". esment de tots els aspectes i actes del
"Poesies d'Ansias Mare
Aquesta selecció de 33 poemes d'Ausiás periodisme barceloní que hom ha pogut
March, triats i anotara per Enric Na- registrar durant els darrers temps. La
varro i Borras. ha obtingut, com era de part gräfica es lambe molt notable, car
preveure, un remarcable ixit de Ilibre- conté set fotografies relatives a festes
ria. Del segle XV enea, la producció periodistiques i els retrats dels penodel "príncep dels nostres poetes clàs- distes catalans darrerament traspassats.
sics" havia esta/ editada almenys vina Aquest quadern representa un gran esi-una vegades; però d arrerament ex forç, i és mereixedor de teas ela elogia.
1920. va pu--hauridlsecóq.
L'ART I ELS ARTISTES
blicar el Consell de Pedagogia dins
la collecció "Minerva", no hi hada cap
* Fotoyrafia. — Les excepcionals
edició de divulgació assequible, i la que condicions del professor doctor Paul
ara ens dóna "L'Estel" ve a omplir es- Wolff són sobrerament conegudes dels
caientment aquest bit
aficionats a la fotografia, ja que les seres produccions es publiquen a tots els
La Rat Penal.— Ha estat ele- gráfica del món, i la seva col-laborada,
git president d'aquesta entitat degana cada dia és mes sollicitada per les edidel valencianisme, el literat i bibliòfil torials que sostenen contacte amb els
senyor Josep Montmeneu.
pública selectes i cultivats del nión civilitzat. Les fotografies del dador Wolff
L'Orfeó Val e nci a .— Amb li han donat aquesta person.litat, que,
motiti de la benedicció de la senyera
ultra la seta técnica, torea important,
que li ha estat ofrenada, l'Orfe6 Vales seves obres eón fotografia pura.
lenciä ha celebras una bella fasta paMolt aviat s'exhibirá a Barcelona un3
triótica i musical.
magnifica collecció de mis de 200 fotoarafies que, sota la denominacii de Ex.
posició Fotogràfica del doctor 1Volf,f,
444444444.140,414$44..444444444.04•••1••44446444.044.604 els aficiOnats a la fotografia tindran ocasió de poder reune en provee directes /a
ACABA DE SORTIR EL VOLUM III DEL
labor tantes vegades adm i rada en fotogravats i altres procediments de reprodacció mai tan perfectes coin
i amb la seguretat .pie aquesea exposició ha d'interessar també el gran
vúblic nostre, tan aficamat a aquestes
manifestacions culturala

U.

Diccionari Encicloptdic

de la llengua Catalana

NOVA EDICIO, REDACTADA D'ACORD AMB
LES NORMES DE L'INSTITUT D'ESTUDIS
CATALANS
CONSTARA DE QUATRE VOLVMS
DE MES DE MIL PLANES
La millOi• eiña de treball 08 un bon Diccionari Enciclopèdic, on es troben les definicions i rekiienyes de tots els motel catalans, les biografies dels catalana illustres i les
descripcions geogràfiques i històriques deis nostres pobles i les nostres comarques.
Va profusantent ¡austrat amb fotograties, dibuixou, retrate, lamines en negre i color,
mapes.

mostrase« de Catalunya 1 tota ele qul vulguln
Hure l'Idioma oatalä amb perfeeol6 han de comprar-lo

Lis meetres

•

I

ES INDISPENSABLE A TOTES LES ESCOLES
ES INDISPENSABLE A TOTES LES BIBLIOTEQUES
ES INDISPENSABLE A TOTS ELS ESCRIPTORS
811Ail PUBLICAT EL PRIMER, SEGON I' iiRCER VOLUMS
DEMANEU-LO A TOTES LES LLIBRERIES e
ES VEN AL COMPTAT I A TERMINIS

SALVAT fibTORS, S. A. tlallorce, 41 49
f

:
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CONFERENCIA CLUB
)1AURIOE BAYNAL
No is la primera vegada que nimio
eminent trille d'art, el qual demi,
dimecres, donará una conferencia sota
els auspicia de Conferencia Club dissertant de l'art i la vida de Pau Gargallo, escultor eminent, mort recentment, ocupa una tribuna barcelonina.
En 1923 tumbé v2 venir per a parlar
d'ara modern: amb una autoritat que
no ha fet sinó créixer i consolidar-se.
alaurice Ravnal va néixer a París.
Lot just sortit de la Universitat va
afegir-se al grup d'avantguarda integrat per Guillaume Apollinaire, Max
Jacob, Picasso, Andre Salmos, el nostre Manolo i d'altres. Va coneixer Pau
Gargallo quan aquest acabava d'arribar a París, en 1911.
No cal dir que anda aquestes amistats el, seu talent de gastador d'art
va descabdellar-se de pressa. Ja en
1908 el veiem convertit en comentador i panegirista del cubisme, que hacien infantat Picasso, Léger, Juan
Gris, Bracque, Metzinger, Gleizes,
Duchamp... Coratjosament va provar
de convencer el públic que aquest
moviment no mancava d'una lógica
d'un esperit. Si mis no, va aconseguir que en una minoria exigua
s'atorgués un punt d'atenció a la novissima escola i se la consideris com
una temptativa seriosa de renovad()
l'art.
deE
'art.
seus primeros articles aparegueren a "Gil Blas". De seguida va ésser invitat a collaborar a les principals
revistes d'Europa, entre elles a "Correo de las Letras y de las Artes",
que dirigí Josep Maria Junoy, i a
"Terrarnar", que dirigia Josep Carbonell.
Entre els seus estudis i monografies cal esmentar els següents: "Quelques intentions du Cubisme"; " Unchita" (Editions Acha): "Picasso",
"Léger", "Juan Gris" (Monografies
d'Art modern); "Picasso" (DelPhin
Verlag, Munic); "Picasso" (Ed. Crea
5924): "Anthologie de la Peinture en
France-i906 ä nos joura" (Ed. Montaigne). Aquesta darrera obra ha estas traduida a l'anglès i editada per
Brentanos, Nova York.

nferéneies

trand, director de l'Institut Francés
i catedrätic de literatura francesa de
la Facultat de Filosofia i Lletres de
Barcelona, sobre el tema: "Pr. Mariinée". Dimetres, dia 30 de genero , de
les set a les vuit: 3,f. Georges Gai.
llard, catedràtic d'Histäria de l'Art.
parlare de • Lz premiere sculpture
ghotique" (de 110 ä la fin du XII s.):
"Influenee des sculptures de Chartres
dans le Nord de la France" (artits projeccions). Dijous, dia 31 de gener,
conferencia de M. J. J. A. Bertrand,
sobre el tema: "L'Airique romaine"
El dissabte, dia 2 de febrer, la con
ferincia de M. Jean Cases no es donara per asaer dia lesna.
ATENEIJ POPULAR DE GRACIA
La setmana entrant restan ä dos el
Curset de Lingüística Pop ular que
ha organitzat l'Atenta Popular de
Gräcia (Salmerón, 177 i 179), a carrec
del professor Delfi Dalmau. La inscripció a aquest curses és gratuita. El
Curses sen ä de guatee conferencies,
amb illustracions fonográfiques de
Linguaphone, que tindran lloc els diumenges. dome a dotze del mati. Primera Hice,: El francés que sahein
abans d'aprendre'l. Segona lliçó: L'italiä que sabem abana d'aprendre'l. Tercera lliçó: L'anglès que sabem abans
d'aprendre'l. Quarta lliçó: L'esperanto que sabem abans d'aprendre'l. o
ESCOLA D'ASSISTENCIA SOCIAL PER A LA DONA
Avui, dia 99 de gener, a les set de
la tarda, al saló d'actea del Foment
del Treball Nacional (Via Laietana,
número 34) donaran una conferencia
el doctor Pere Domingo i la senyoreta Maria Teresa Puig Abária, sobre
la significació del Servei Social i de
les Escoles d'Assistència Social. Per
invitacions adreceu-vos a la secretaría de l'Estola d'Assistència Social
per a la Dona, Corts Catalanes, 669,
principal.

fants. Les inscripcions es reben a
secretaria del Patronat, Mariä A
16, 27, Poble Nou.
CONFERENCIA EXTRAORDL
NARIA DEL COMTE
KEYSERLING
A darreries d'aquesta setmana t
comte Keyserling tornara de aa
Horca, co ha donat unes conferencie
De Barcelona anirá a Madrid i a
Madrid a Sant Sebastiá Frase&
Abans de partir, i con/ a corniat
públic de Barcelona i en general
tot Catalunya, que tant l'ha dista
gil, pronunciará una conferencia a
caräcter extraordinari per al gran a
blic, al Coliseum. La data ha erj,
fixada per al diurnenge vinent,
a dos quarts de dotze.
El comte de Keyserling donara
conèixer en aquesta conferencia ia
primícies del !libre que ti en presa
ració, sota el títol tan suggestin
Vida com a Art".

PER A AVUI
Avui. a les set de la tarda, bah
lioc a la sala d'actes de l'Associau
crEnginyers Industrials. Via Lajg,,
na, 39, una conferencia organitzada
l'Agrupació de Barcelona de la «asa
ciación Electrotécnica Ibérica", es a
qual l'Ing. Dipl. Sr. Schaer, de rAl
gemeine Elektrizitats Gessellschaft,a
Berlín, dissertarà sobre el terna "ha
pietats i aplicacions de les lämpans
de vapor de sodi i de mercad". Agua
ta conferencia sera illustrada ateb
profusia de vistes d'installacions re
litzades.
* Avui, a les deu de la ah, ti
Societat Oftalmológica de Catalina
celebrara sessió científica. Seran prs
sentades les comunicacions segaenta
Doctor J. Llovera: "Un procediste/
per a l'operada de la ptosi palpebraa
Doctor J. Casanoves: "Tumors tuna
metastäsics" (amb microprojecciona

* El Patronat Escolar Bori i FonPER A DENIA •
testi, Poble Nou, posa a coneixement
dels qui es vulguin inscriure als seus
Demà, dimecres, dia 30, a les 14
cursets de catala i de francès que ho de la tarda, al Centre Excursionaa
facin corn més acial millor, tota ve- de Catalunya, organitzada per la
Sr.
ACADEMIA DE MEDICINA
gada que no es podran atendre noves
d'Arqueologia i Història, tindi
inscripcions passat el dia 31 del mes lloc una conferencia illustrada
DE BARCELONA
en cura. També resta oberta la ma- projeccions, a arrea del senyor
'L'Academia de Medicina celebre tricula a l'Escqla nocturna per a in- toni Gallardo, sobre el tema "Ager;
l'anunciada sessió científica, en la
qual el doctor Antara. Valls Conforto
tractà de "Estudi bacteriològic de les
infectiona gastroitoestinals a Barcelona duran t ralla 1934". Féu un acurat
estudi dels diferents gèrmens, a part
de l'Eberth, productors d'aquelles,
posi de relleu els perilla de les dites
S'ha posat a la venda el
infeccions per les dificultats de diagvolum II de la collecció
nosticar-les, malgrat la intervenció
del bacteriòleg. Relata una serie de
"ELS NOSTRES POETES"
casos dirijas en pro de les seves manifestacions. Seguidament el doctor
Josep Armangué Tutet 'leo( un treball titulat "Quelcom d'onomästica
medica", que divídela en quince parta:
s'ocupa en cada una d'elles de la denominació de síndromes, malalties
aparells; féu observar el molt que
Estudi crític de
hi ha de fals i de mal aplicat; asseMANUEL DE MONTOLIU
nyalä les confusions a q u e' donen ori
-geno,pcaritsv.g:que
Preu: 75 cèntims
se'n diraul "pneumònic lobar" a la lobufar, i aixô lt un gallicisme, perqué
el que en francés és "lobe" és labul
RONDA DE SANT P
en catalä, la qual cosa dóna motiu a
dir lobular a la lobulillar, donant origen a males intelligencies en les juntes de tnetges. Féu observar el con ferenciant errors de metges notables
estrangers sobre aquest assumpte, can
Estadistica d'accidents
El ram de la Construcci6
donen el nom de tdb de Faucher a la
—
de treball
sonda gästrica flexible que obra corn
Se'ns prega la inserció de la se
a sifon i que abans d'ell ja hada estat
güent aclariment:
usada p er mea d'una vintena de pracDesembre de 1934
Davant la informadó aparead+
tica. El treball del doctor Arrnangue,
En el mes de desembre darrer, la en els periódica d'aquesta ciutat, rela
de gran extensió, no pot ésser extractat ami) un resum d'aquesta mena. Caixa Nacional d'Assegurança d'Ac- cionada amb una consulta dirigida Pa
cidents del Treball ha cebas 300 no- Jurat Mixt d'Indústries de la Cosa
* En el Concurs de Premis de
tificacions d'accidents, corresponent trucció al senyor delegat del misia
l'Academia de Medicina s'lla concedit
77 a accidento mortals i 123 a acci- ten i de Treball a Catalunya, reina.%
menció honorífica del "Premi de
dents que han produit incapacitat per- al pacte sotscrit amb data 14 digas:
l'Academia (epidemies)", a les mede 1933 entre el Centre de Contra
manent per al treball.
móries de lema: "Oninia mea= porDels accidenta esmentats, correspo- tistes Generals d'Obres i Mestres Pa
to" i "Koplik", i el "Premi Turró"
letes de Barcelona i el Comitè de
als doctor L'ala Guilera i Jaume Pi- nen: 13 a patrons no assegurats; 64
vaga del rana aquest Centre es ve,
Sunyer Bayo, i una recompensa al a patrons assegurats a la Caixa Na- precisat a
constatar públicament Sin`
cional; 6o a assegurats a Mutualitats,
doctor Antoni Novelles.
i 63 a assegurats a Companyies mer- l'esmentat pacte, la legitima validen
cantils. Les victimes dels accidents del qual es nega, fou autoritzat
SOCIETAT DE TISIOLOGIA
Ilavors governador civil de la provie
na
DRAMA. ea
foren totes espanyoles.
Pintura
•CHICH-ROCIR
Aquesta entitat celebrara sessió
Els expedients resolts positivament cia, senyor Ametlla, per delegada eo
FIns al 8 de t Arar
de
cientifica el dia 29 de gener, a les set foren 137. D'ells 53 de mora impar-. pressa dels ministeris de Treball i
Governaci6 de la República, corn Pa
de la tarda. ES descabdellaran les co- tant els capitals 872.54543 pessetes.
municacions següents: Doctor R. Dan.
Les incapacitats permanents par- comprovar-se documentalment i 111
testimoni de les autoritats que VI'
gallo: Diversa influencia de la ensote- cials resaltes durant desembre foren
te Os DRAMA. 811
intervenir-hi, per a les quals era intx.
CONCIPCIO ROTIR TORMENTA Pintura 1-aria sobre les lesions tubertuloses, 59, amb un impon de 453.60164 pescusable el coneixement de l'abast le
ROV IR*
segons la seva estructura anatómica setes; les pennanents totals per a la
Fina al 8 de tebrer
i localització. Doctor A. Caretos: La professió foren 22, amb un import de gal i social del pacte. Per tant,
immobilització de les parts altes del 421.09079 pessetes, i les pe:aliancista sola a un notori desconeixement de
realitat dels fets i del seu precis abaa
tórax en cirurgia de la tuberculosi. absolutes per a tot treball, 3, amb
podría obeir la declaració que ea Ira
Doctor
LI.
Saye:
bacil'
un
impon
de
pessetes.
78.94540
DIPUTACIO, att
mentada nota s'atribueix al sellYM
lar en els processos regressius.
ObJeates d'art marca L motIlurea
Les rendes anuals corresponents a delegat del ministeri de Treball a aa°
IMMIGN001.
Pintura
desembre importen t16.48t'4o pesse- talanya, que motiva Faclarimern ge'
.108LP 0.
•
CLUB TEOSOFIC
M. LLORMART
tes, de les quals sém beneficiaria pen- precedeix.
—
Fina al 8 Oe febrer
sionistes 216 persones.
L'eminent astrònom senyor Josep
L'import total de les rendes anuals
Comes i Soli donarà dernä, dimecres.
dia 30 del corrent. al Club Teosòfic, constituirles fins a la data puja pesseComtal 32, segon, segona, una con- tes 1.650.4691.
CONSILL DI «NI, UD
Essencia "POWER'S'd
Els promedis anuals de cost de les
tenue Rambla sie txustunys 5 Valrnes) ferencie sobre el tema "Erolució
JOAQUIM TARA LLLLL Pintura
rendes per als drethavents de defuncósmica".
No conté teteaetil de alont
VACIO-Ci•AR I SO DI IIIALVA0011
Fina al 8 de febree ats
cions és de is.aet'es pessetes. La de
producte terriblement tòxic
e
CONPERINC.411 DZ
ffilljör eOlia ascendí a 416128 pesse•
corrosiu
tes, i la de menor cost a 21230 pesL'INITITUT FRANCES
Es ven a to e Espanya
sttes, Per indemnitzacions de sepeli
1.1.111.1.81t
Dosi per a lo litres de gasolina
I
1h/ tI'njiere , eblaillie. all IMNINS
Aquesta eetmena es donaran a l'In". l'han satisfet 25.4 50 pessetes. En les
Una pesseta
•N atas 1n150i1201 *amilanen% 5#
Agent excluida: Pere de Torres
yente O. 'amena
titut Francks de la nostra capital, rendes per incapacitat permanent, els
Ol5u•let0 Wel pla • arre, m'enea;
n
Provenca, 321 tres conferències, a promedio afín: permanent parcial. pesAlsina
erl
linaava Si
Teléfort azesll
Valencia, 220.
•eTROPOL I TAIII A
cirrec dele professors de l'esmentat setes 10.681 . 15; permanent total, peaBARCELONA
centre cultural: Dimerts, die, 39 de ge- actea 37.30049, u permanent absoluta,
. 4:t'ultimen:ele& 1111dli Vayan
eme
ner: Conferencia de I14. 3. J. A. Ber- 23.6013'53 pessetes.
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IMPRESSIO POLITICA

L'enterrament del senyor SánL'ofensiva contra el proporcionalisme
chez Guerra
(CONFERENCIA TELEFONICA
DEL NOSTRE REDACTOR
A MADRID)

fa
S'aséenla° entre algaus prups de la
,noria roposició al Prokele de Ilei
c:ectorol preparat pel ministre cf.-foriAtara. Les declaracions que tu fer dis.
szble el President de les Corts, que
reproducirse, els diaria de la nit,
estat molt comentades ExPosa el
JCIVOT Alba una opinió absolurament
conird ria a la representació proporcional. Molts diputats radical, comparteiseu aquest eriteri, i no cal dir que el
amparteiren també sets els agrario, que
preferirien la tornada a l'antic sistema
eleaoral de distristes, la qual cosa el,
perenetria de restablir Ilurs feas cae:quils.
En general, tots els adversaris de la
fepresentació proporcional prenen ron a
base de llar: critiques el proferie del
mj,istre d'Agricultura, que no is altra
oso que una adulteren-id de l'esmentat
sistema. Precisontent 0411S Si PrOjeCte ve
re:tificar el que ja fon sottnis a e:aten de la comissió de presidiw-ia, que
sinC erel m e nr prnPortionalisla. amb
nombro fi.e de diputare, grans aircums,i'pe¿om preaineisds i ascrurixi per ¿lis-

en lee mateixes condicione, lene?, enterrases eleetorale diferente. No lit ha
d'AH, que si la CEDA «id; poseible
la ressurrecrió del bloc de dretes que
ea servir per a triondor el 19 de
notembre, defensaria aro amb entusiasme el sistema maioritari í It, Vana
coalicions, com tu llci vigent; Pera
no is (dril restahlir aquel' bite. Tot al
mds la CEDA podrü establir afiances
local: ami, ei,, mond (pues ca alguno
provIncies i. mal) eis l'édicals en d'altres. Per airé en el nou projecte es
pre:eu la possibilitat d'aquestes
res inclusiö d'altres dimos en lo
'lista jun partit, en contradicen; amb
el principi proparrionalieta. Co,,, que
tanibi esta segura d'obtenir una prosa
rotulé, estableir un quérton basteo
alt, per tal de deixar sen te representacii els peala partits.
resunt, el projecte del Ministre ;edista esté fet a mesura de les necessi.
tato de /a CEDA. Radicals i agraris
no amaguen Unr temor: ea el Lee Inés
fon arable serien saerificats a benefici
de la CEDA, i si, co,,, es fern, en les
pro Peres elec c ions es manifesta la forta
redecid requemen° out hant observa a
tot el 'mis, el triomf podria ésser per
a les esquerres..
En realitat, oprimir i radicals saben per quin sistema electoral optar. El
que ells voldrien Pira uno llei electoral
que els asseguris fa victaria, i olla que
els aonvé is donar mis eficacia a la
intervenció electoral dels .cacis reduint
l'extens,; de les circumscripcions.
La discussid oberta entone del pf-airar de Ilei electoral revela discrepancies de gran volum en el si de lo ‚rusforja. L'ofensiva contra la representada
proporcional és forta, 1 el mis probable
eS que aquest projeete, si 1/ OP1004,
ti de la Cambra tan transformo que no
el canean( ni el sea oraseis. autor.

(Ve do la 1.• Mina.)
Seguía després la presidencia oficial, que esteva integrada pel general Ruiz Trillo, con' a representant
del cap de l'Eetat, el Govern amb el
sem or Lerroux al davant, president
de les Corts senyor Alba.
Després seguia la presidencia familiar, formada pela fills del finat tenyor Rafael i eenror Lluís Sänchez
Guerra, el darrer del; quals ha arribat a primeres hores del matl procedent d'Alacant, un exerceix el cärrec
d'enginyer en la Junta d'obres del
port. Junt amb ells hi asi'ava el bisbe
de Madrld-Altalä.
FI seguici fúnebre ha eeguit Poli
carrers de Claudio Coello, Alcala,
Porta d'Alcali i Sevilla, A la Porta
d'Alcala la clerecia parroquial ha pronunciar el respons i
retirat.
Previament en els dits carrers havia estat tallada la circulació, per la
qual cosa es trobaven lliurea de vehicles. A les voravies hi havia nombréis
contingut per (orces d'assalt.
A partir del carrer de Sevilla hi
havia force, de l'exércit cobrint la
carrera.
En arribar la comitiva a la porta
del Congrés, el firetre al, aituat davant la porta principal de la Cambra.

r A la graanada del Pillan de les Corte
hi havia fotic,aI majar de Ii Cambra amb nombrosos diputats. El Gavern en pie, el president de la Cimbra i ele fills del tina, han pujat fino
a la meitat de la g raonada, que te
accés a la Cambra, i han presenciant
des d'alli !a desfilada de les trapes.
La Banda Municipal, que s'ha situar davant de l'escalinata, ha interpretat una mara. fúnebre.
A tres quarts de cine de la tarda
ha començat la desfilada de les forces que havien cobert la carrera i que
cren els regiments d'infanteria númeroa 1, 6 i 3t, un altre d'enginyers,
'guatee companyies d'assalt, un esquadrä de cavalleria d'assalt c un altre de la guärdia civil.
La destilada ha acabat poca minuts
abano de les cinc de la tarda, i el Govern s'ha acorniadat dels senyors Sindiez Guerra, continuant la comitiva
cap al cementiri. En automòbils han
marear els fills del iinat i bon nombre de personalitats que duitjaven
acompanyar els senyors Sanchez
Guerra (tus al cementiri municipal, on
a les 5 30 de la tarda ha rebut sepultura el cadàver. Una companyia
fanteria ha fet lea descarregues d'ordenanca.

g
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projecte de hei electoral, e l
sistema de primes i el quorum. La coincidencia deis
republicans

Madrid. 28. — En arribar el cap
del Govern a la tarda a la Presidencia ha dit solament que no tenia noticies interessants per comunicar. Ha
parlar per telèfon amb el president
de la República, al qual ha donat
conque de renterrament dcl cadáver
del aenyor S'anchor Guerra i d'altres
oetites cOier tense importancia.
El prestdent ha abandonar el seu
desliara inicial a un quart de deu
del vespre, despees rebut, entre altres visites, la del directur general de Seguretat i del sots-secretari
del Mitilater: de tjdvernaCiö.
El ony or Lerroux a ha aturar a
conversar atrita els periodates. Els
ha tht que l'ha visitad una comissió
de la Constructora Naval. la qual
¡la parlar de la dificil situacio económica dc la dita entitat i de l'actitud
d'alt patriotisme en que l'havia collocar per tal d'ajudar el Govern a fi
que nu rossat acomiadats deu
obrera dels Seas taller,. Hem parlar
de la possibilitat de solucions, i al
Consell de denla portare el que se
.
m acudedo que ha de proposar-se.
També ni'ha visitar un representant
del Consell d'administració de la Hispano Suiesa, la qual empresa es troba
en la maretaa situació apurada que
l'anterior, si be no amb tanta latensitat. Es troba aquesta empresa cures
totes les que tenen relaciona amb
l'Estat, i jo he dit el mateix als seas
representants que el que vaig dir als
de les indústriea alderúrgiques: que
la veurem el que pot fer-se demés
dels ore/iteres que existeixen a Guerra i Marina. També m'ha visitar el
senyor Berzo, cont anteriorment el
senyor Bruno Alonso, per a interessar-se per la reeoluct6 del problema
que interessa a ruitanta-eer obrers
de les obres de port d'aquella ciuttat,
i per a demanar que es doni una solució favorable a l'assumpte de Ja
Constructora Naval de Reinosa. També ha parlar de la converancia de
descongestionar la • preso', de Santander, on hi ha molts detinguts. Jo
Ice dit que el mereja' problema hl ha
plantejat en altres provIncies. Sobre
aizet, el Govern només té el fiscal de
la República per a intervenir en aquest
assumpte. No volem coaccionar-lo
gens. El meu criteri personal és que
mentre el5 fers no estiguin molt provats es vagi al sobreeeiment provisional, a la Ilibertat provisional atenuada,
perquè prefereixo que s'escapi algú
que hagi tingut participació en els
fets que no pas que romanguin presos
individus aliens.
El senyor Lerroux ha afegit que
l'ha visitat el seu arnic i correligionari
senyor Alexandre Bosch per a reiterar-li la dirnissió del cisrrec que exerceix cona a delegat del Govern al
pon franc de Barcelona. Jo li he dit

Madrid, — Interrogar el Seily01
Xlartines Barrio sobre diversos m'e
aumptea n'actualiat ha fet les segúriltt
manifestacions:
—1 Quina opini!' U, haveu tomar
sobre l'avantprojezte de la Ilei de
Premsa que ha esta' lliurat al Govern?
—Si/e partidari d'un estatur de
Prensa que reguli els deures i ele
drets dels Periódico i dels periodistes
Peró amb un esperit de justicia equitativa. L'avant-projecte que ala publicas no pot tenir el meu assentiment
i no cree que prosperi tal com ala
projectat. Segons he Ilegit el ministre
io.
de la Governació ha mosrat la seca
L4 CEDA, que havia acceptat el ¡‚rin'
discrepancia amb alguns deis ' tus asciPi de la representacki proporcional,
pecto& 1, de mis a mes, ha d'essen'
RO fatrewis, pera, a portar-lo a Ice
estudiat per les minories citan arribi
practica ea teta la seva integritat . i ad.
a la Cambra, i una cegada pensar a
teca ara pel sistema falsejat pel senyor
discussió es presentaran les correspo»mines Fernande:.
riente esmenes.
El projecte del Mono/re d'Agricultu—zALxi, dones, creieu que com s'ha
is malt complicas i desvirtua els
donat a conèixer no prosperara?
eocnelatges de la representació propor—No ho cree. Si quedé, aixi la
donal sense saliste, lampar els adverPremisa quedaria supeditada al caprici
saria d'aquesta, Esta ideat amb la ¡‚re.
del Govern, amb menyspreu de les dia enes:tela dels interessos elertorals del
verses opinions, sempre respectables.
se* partit c, naturalment, traba l'oPasi.
La Premsa ha de tenir !libertas de
cid deis altres grupa que, per no estar
critica. Ara bé: s'ha d'establir un limit en aquells esputes periodistics en
qué s'emplea la calúmnia i la injúria
de neu a Al
com a mitjà de combar. Però ei jude
dici seré., que s'escriu amb llibertat
diversos
de la jón, isolat
aquest es inatacable. 1 aquest
postulat serä el que defensarem els que
un
tenim un alt concepte de la democracia i de les seves llibertats. Es a dir:
tres cases
cal
garantir els drets de tots, sense
La temperatura ha baixat
Perjudici de la llibertat de critica,
considerablement - Desper- Accidentada expedida d e
—4Coneigeu el projecte de vot particular que, redactat pel Govern, serä
fectes a les Unes de comu- les autoritats i els peno.
incorporas projecte de Llei elecnicació
toral?
Madrid,
.-rebeci noticies
—El canee per sobre nomda... NaMadrid, 2.111..--_El fre4 ha augmentat ▪ poble de iturtrejóu .i.te la Sierra
...,n.....+04•144.14441.4.% ••n•,- 411Wae
turalment, 16C enemic de restablir els
eis les darreres 24 hdrei. Als Ferro- ¡florece-se declarar iun incendi formi11:4 genera a lit Presidencia del dol a renterrament del sen yor Josep
-arrils del Nord han cornunidat que dable. Ha calat avisat
districtes, perquè seria reviure el fuel servei de
Sinchea Guerra
els trens procedents del nord d'Es- bombera de
nest caciquisme rural. Respecte al sisMadrid, que no ha pogut
tema proporcional amb prima d'aprop
de
tres
amb
Parlea arribarien
arribar al poble pel temporal de neu,
curnulació a la majoria o a la minoria,
llores de retard, perquè era dificil que ha tallat
les co municacions amb
passar la Mirra del Guadarrama per la el dit poble. N
quedat elegits Es crea a Barcelona una ern sembla el 15 per cent excessiu.
onies ha arribar Bus a
:vi acumulada.
Si s'establis el lo per cent, la proporBuitrago.
de Junt a Reguladora de cionalitat per acumulació seria més
Noticies d'Astúries i Santander
També han sortit de Madrid
el 80.
equitativa. En la forma qu e e 5 pro dluen que han caigut grans t'evades vernador
l'exportació de fruita posa
civil i altres autoritats, que
es donaria el cas curiós i absurd
que han interromput la circulació dels han arribat a Buitrago al migdia. Es Navarra en la forma
que si establim, per exemple, el coefigens.
fresca
i
hortalissa
ceben noticies que ens informen que
prevista
Ment de 30.000 vots per a resultar eleA Madrid el fred és intensisairn. El
el sinistre encara continua. Fina ara
Madrid, 28. — La disposició creant gir, ¡co ho seria qui obtingues 28.qoa, i
dia davui ha nevat, accentuant-se la van destruirles
set cases.
roen que les minories obtenen una
a
Barcelona
una
Junta
Reguladora
de
nevada després del tnigdia i a priPamplona, 28. — S'han celebrat les
Madrid, 28. — Es tenen mis notil'exportació de frailes fresques i horta- prima, tindria acta un candidat que ha meres hores de la tarda.
eleccions
a
diputats
forals,
d'acord
amb
cies .cle l'incendi declarat al poble
lises, en la sera part dispositiva diu aixi: gués aconseguit macro o 10.000 suSantander, 28.— A tota la provincia de Montejón de la Sierra, provincia la Ilei votada pel Parlament per a aques"Primer.—Amb residencia a Barcelo- tragis.
otea amb gran intensitat. La tempetes eleccions, de caracter restringir, Ja
Pedo totes aquestes ubf
de Madrid. El poble cata situar a no.
ratera es de diversos graus sota xero. anta quil ò
que solament votaven els Ajuntarnents. na, es crea una Junta Reguladora de ceptibles de ruudilicacin eccions aú n su,
guau l'arainnrumetres de Madrid.
Les comunicacions ami, Burgos pel
Unides les dretes en la Hidra, el re- l'exportació de fruites fresques i horta- jecte
Tan aviar com slan rebut les noties discuteixi a la Cambra. l,u princilises, encarregada de la distribució i
Part de l'Escudo es porten a rap amh
sultat
ha
estar
el
que
hont
esperava:
ctes alar/natas de l'incend i han sortit
atorgament deis certificats de control pi el sistema proporcional no ern sembla
:raes dificultare Es tem que quedin de M
adrid el g uvernador i altres auto. el trionif rotund d'aquesta candidatura estadistic d'exportació 1 llicències o a
incomunicars els ports aire a la pro- huta
u- desencertat. Crec que a la Cambra hi
Les p rimeres noticies donaven per majories i minories.
toritzacions que siguin necessäries per han d'haver representants sie tots els
vincia. A la mar el temporal es vioDurant
tot
el
diumenge
ha
nevar
en
compte
que
a havten cremat set cases:
a les trameses que, des de la refrió ca- partits republicans. Aixi seria indiscutikntissim.
que havia mort molt de bestiar, prin• abundancia, i aix6 lit/ que es retardes- talana, es realitzin a ¡mitos en els (Malo ble i inatacable el rCgini amb un conjunt
Avila, 28.— Ha baixat la tempelasin els escrutinis d'alguns Ajuntatnents,
ltra i neva amb gran intensitat, i es cipal riquesa del poble, i que no hi els quals no han arribar encara. Peró es trobi establert el regim de contingent de minories parlamentarics tense desliarla cap desgracia personal.
per a l'entrada dels repetits productes proporció numérica.
CONSELLS
E
fa molt dificil el trànsit del, vehicles.
Les autoritats han arribar a Bui. els resultats coneguts es poden donar agricoles.
—1 sobre la lista nacional?
De marinada el termòmetre ha arribar
trago a p rimeres horca de la tarda, i per definitius, cm- els que manquen
—Que cal formar-la amb esperit d'eSegon.—La Junta Reguladora a qué es
a marcar la graus sota zero. Les nono els alteraran. i. en tot cas, els condes que es reben de la PrOvincla han remes el siatge arnb direcció a firmaran.
refereix l'apartat anterior estará' P res i quitat. Les grana individaulitats, que
La vostra dolença pot
Monteján
de
la
Sierra,
a
pesar
són
orgull de la nació. han de tenir un
de les
Cenen compte que el fred és intens d i
per l'enginyer cap del servei ofi--dia
No ea tenen noticies que hagi ( c o r
ficultats
que
s'In
escó
al
Parlament.
Representen
una
acop
guarir
osaven, per la
i que han caigut forres nevades.
-regutcapind.S'hvormbpe- cial d'inspecció, vigilancia i regulació de
gran quantitat de neu caiguda,
la qual fecte ordre.
Pamplona, 28. — Ha nevar intensales exportacions de Barcelona i senil tivitat i un valor intelectual bendición
Per al prestigi de les Coas. Aportarien
en alguns indrets formava veritablee
ment en aquesta capital. Les noticies co n g estes.
Els resultara han estar el, segilents: vocals els representants dels sectors proLes autoritats han arribat
a la labor legislativa els profunda coneiNo aeguiu per mes temps en la
deis pobles donen compre que el fred
per Pamplona, ei senyor Genar Lar. ductor 1 exportador que integrasen la
xernents que tenen de la disciplina que creença errònia que sou un inguarible.
a/ dit noble, però no poden coniuniear rocha, tradicionalista: senyor Joan Pere que actualment estaca constituida.
tg intensissim. Els trens han arribar
cultiven, No representarien una circumeEl reurnatisme que atrofia els vosEn el termini de vuit dies l'engineer
acab molt de retard lles comunicacions noticies directes ami/ r apides, porqué Larraira, independent.
anlb alguns pohles de la provincia es el noble no ti co municació telefónica
Per Sangüesa, el ,enyor J oa qu i m G ó cap del servei citat procedira a convo- cripció, sitió el país enter. Detnés, que tres membres, la gota que tis redueix
-mez,tradiconls. car els vocals i celebrar la reunió de cada un d'aquests gran, Mimes perla- a la condició d'invàlid, les petites pecó
fan dificils, perqui les carreteros eszon ni telegräfica i s'haurien dallar eninsietents molèsties que l'artritisme us
siant per rnitji de peatons fin, a Hui: nterceptades per la neu.
constitució, i haurà de trametre a la oyen a Corporacions de representad()
Per
Estella,
el
senyor
Juan
Ochoa,
trago.
nacional, i aportarien experiències consi- procura (inilori, picors, vertigcns,
d'Unió Navarra. i el senyor Félix Die, Direcció General de Comerç i política
Bilbao, 28. — ha baixat la tempera
rampa, migranya, erupcions, etc.) cesEn arribar al noble de Praderna, els Martínez. tradicionalista.
aranzelària còpia de l'acta de la pri- derables a aquelles lleis que les afectestiara i el fred és i n tensissim. Ha 'le sin. Perla Sha de modificar el que es saran si ataquen directament els ädds
var, encara que la nett no va arribar expedicionaris aconseguiren parlar
mera
sessió.
Per Tafalla-Olite. el senyor Artur
projecta respecte al sistema proporcional i impureses de la sang tornant-li la
a pr endre's per haver plogut (halases anda alguna veins de Montejän, els Mormón Jiménez. d'Unió Navarra.
Te rcer.—La Junta Reguladora d'expor
qua!, els digueren que rineendi no
ainb prinia a la majoria o a la minoria. seva puresa primitiva.
ntensament, El temporal a la mar és
Per Tudela, el eenyor Candid Fransa, tació podrä proposar a aquest ministeri puix que es donaria el cas pintorese que
Entä provat que tota manitestacid
havia adquirir leo are na Proporcione
mPonent. Han arribat diverso, vapors
totes les resolucions que creguin pertiindependent.
els vots d'un candidat monarquic passes- artritica es den a la presencia de toque temut. S'han cremas tres
d 'arribada forçosa.
Aquest senyor pertanyia al Partit Ra- nents per al sea millor funcionament sin a un altre de socialista o viceversa,
icid Une, particularment, a ,la
cases i han mort quinze vaques, dues
León, 28.— Ha neaat a aquesta
dical, el qual el va desautoritzar per no präctic, quedant ensems encarregada del
n g,
sn Ca.
cap ital i a tota la provincia Al pohle cabreo i alguna porca El loe esta lo- estar d'actrd el dit partit amb la pro- compliment de les missions que les «- un cop establert el topall dels vots per
acumulació.
•
dones, dissoldre aquesta temible
de Pajares la neu caiguda ha tallat calitrat i dominat. L'automòbil del g o- percionalltat en la candidatura. I ales- tires del ministeri d'Agricultura i Inv ernador
etz ina
, eliminar els residas tóxica,
PIco d'oposar 'algun eisci4o1
he quedas inutilitrat
_i
:es comunicacione. A Busdongo, van
dústria
i
Comerg
a
institucions emule- .el que es reiereix qubrum?
llores el senyor Franca es va presentar
hu t ren be la sang i normalitur la sera
al
de scarrilar dues naiquines e xplorado - free quilórnetre5 del pable.
mentirles
assignen
a
aquests
organiscom a independent, i ha sortit triomAlguns p eriodistas i fotagrals
—Si. Que em sembla exagerar. Tal i circulació.
'es. No ha pogut arribar e/ rorreu
fant com a tal, arnb el vol de les dre- mes, derogant-se ti del mateix depar'ro, instó s'aconsegueix mitjancant
a ilhao, que va haver de detenir-se a drilenys es trohen bloquejats P er la teS.
ruin s'estableix en lavautprojecte, protament de data 7 de juny de ton."
nen prop de Praderna. Per les difist ataporquera a causa de la neu.
porcionara maltea pertorhacioni en ¡'e- un traxtarnen descongesiu, diuretic i
cultan' del terrena,. no Ola considerar
cicpuratiu
• la vegada, L'Urodonal
lecció, amb l'esterilitat desiorq per al
Les comunicacions amb Oviedo, per
brinda per a tal ¡nublar, una ocasiO
cos electoral.
ir rocarril i carretera, han quedar in- oportú que el servei de hombers de
Recorren-hi i aconeeguiren diaMadrid intentés arribar a Montejón
Irrompudes
DISPOSICIÓ D'HISENDA El senyor Fernando de —Res més?
de la Sierra. La g 4rdia civil cle Batsoldre o ticutralitzar les toxines, creant
—Molt més podriem parlar sobre el una sung
Logroño 28.— Durant tot el din- trago avisä la Direeció general
nova que, lliure de tota imQUE QUEDARA SENSE loa Ríos ei citat nova- tema si l'avantprojecte boa definitiul tede Sei el dia d'avui, ha estat nevant guretat que el
putea. tornará als teixita muliculars ratemporal de neo imni ara el vol particular, segons semi
' rip iOsament, quedan! la capital coberta pedia a
EFECTE
ment
pel
Fiscal
de
la
lastic,lat perduda. Una cura arnb 'Uso.
la torea d'arribar raphilament
bla, ha de sofrir alguno modificaeions
teta una capa de neu, que en
Madrid, 2g. El ministre de Finandenal desentinuira les vostrer a rlien!a
al poble eMistrat.
en
la
leva
redacció.
1
després,
abata
de
Dots ha arribat fina a 70 cerattmetrea
República
ces donara a la "Caseta", la setmana
i us lliurarà dels vostres actuals-cions
de sessions, han de sOfriments.
discutir-ae
te gruix.
al
saló
entrant, una diageatició deixant sense
Madrid, :8. — Per a demi ha estat
CORIISSIO DE JUSTICIA «tecle
la sena
discutir-los
les
minories
i
linar
Les carreteres d'acces a aquesta ca- LA
que
amb
la
seva
signatura
citar
la
novament davent el Fiscal de la
Assabeuteu-voa de cont obra en
kedeid, 2F Le Comi•e16 de Jusj
Vital catan intercetades. a causa de
aparegué el dia 24 en el dit periòdic República el senyor Fernando de los
aqUest sentir l'Urodonal per m'aje de
it gran quantitat de neu celinda. Hl dela es reuniri demi, dimarte, o di- elide ;obre la comissió encarregade de Rios, per tal de continuar les dula— 1 Ens podes dir alguna cosa sobre les tan senzillee com eloqüents parlantes
tt hagut algunes avariea en les !mies nocres, per tal d'emitir dictemen ao- reajustar ele •erveir administratius, fer racions prestades sobre les seves ma- les gestions Per a la unid dele republi- de l'eminent doctor Sarnpietro Galligo,
bre ele .projectes d'asaeteen jurldies economfes i dur u
ta conducció d'energia eléctrica i
les COrts nn Moled, nifeatacions al diari de .Peris "-Le Po- cans?
inembre de l'Acadéniia de Medicina
tt léfon. Els trent, tant
—Que els repuhlicans arriharem aviat de Saragetaa, que diu: "Constdero el
ele Proceden" i reforma del Tribunal Suprem.
de reducei6 de dolieses per a l'alti v e- palaire '.
de Madrid rum ls de Bilbao. arribe» ,En el Causen
denla els minis- nomen del pressupou.
a una coincidencia d'aceita en benefici producte prodonal, , com el preparas
1lrib gran retard.
tres s'ocuparan d'elguns assumpt•,
(le la República per a rescabalar-la i vi- fartp areuPc lité1 ca, lanal p er la saya
E n la disposirl iS que Pre para el minis.
*le ,otm et rall a f le diectissid• de II
de la Co.
goritzar-la. Que això ha de eucceir no aceir% reguladarn del metabolisme orames e4inhut, i aixf mateix redactaran ela Ire denrateeix la presidencia
raisaió vinculada al governador del Bann tQUEST
en Bloc; ,cap dubte. Les circumstincies, gAnieap el trattatteat dels reunirlo,
sa iduu informes a
ministres
dc
les
darreres
penes
de
d'Espanya, nomenament que s'ha concls tete ¡ ele estievettiments afavoriran inflorf, tnigranyi,e de tots els éstitts'
i
tkaprem, itidgrat in94990,1
944T. 01.4
PUIRJOITAW. 4.: 1nor1 di c Oids2 puf
PER
5 :,*e
CENSURA aquesta coincidencia, que Es inevitable., artrItics ge 444;414 .5
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Consel;

que ja es resoldrä sobre aquest au'
sumPtei
El senyor Lerroux ha continua/
dient que denla a dos quarts d'onze
de' mati se celebrara Consell a la Presidencia.
Interrogar sobre la visita que li ha
fet el ministre de Governació, ha conteetat que el senyor Vaquero li ha
parlar principalment de l'enterrament
de l'ambaixador de Portugal, del' protocol que ha de seguir-se i de les . pre,:auzions que han de prendre's perquè
el protocol es complebti.
Els periodistes han preguntat al cap
del Govern si en el Consell de dema
es tractarà de l'incluir del sergent Vanque:, i el eenYor Lerroll8 ba con'
testat:

—Jo no pue parlar d'ales peroud
el Tribunal Suprem encara no ha ternat l'expedient A propòsit d'alzó he
de dir que han ingressat al Ministeri
de la Guerra tres nona expediente de
penes de mort, que portaré dernä al
Consell de ministres P er/P e P assin a
informe del Tribuna/ Sirvan.

El senyor Ossorio 1
(billarda fa dula.
racions
Reinvindicació de les Corts
Constituents : L'evocada del
XX16. segle : El concepte de
la propietat
Madrid, 28. — Un periodista ha celebrat un intervin amb ej senyor. Auge
Ossorio i Gallardo, el goal din;
—No si per que era venia a veure.
pesque jo no sok més que +lo adveaat•
—Si solament fóssitt advocat — ha
respost l'informador — no us batirla
vingut a veure.
El senyor Ossorio 1 Gallardo, dameea de la taula, jugant amb la sera estzlogrifica entre els dita, sobre el pie:
de martilles, conté ma gest, i diu:
—Este' equivocar. El prolessional és
interessantiasim. Un trame . que porta
vint-i-tres o trenta anys exercint la seva professió de aletee, o enginyer o advocat, té un cabal d'experiència immens,
degut, precisament, a la seva professió.
Jo dec tot el que ade al fòrum. Es agriesta una proiessió que uo s'estima. eme
s'ulcera sempre, perque en un badet, en
el mes modest, no hi ha mal :se valga"
Els advocats existiran sernpre, malerst
rota els eataclismes socials. Rama' rea
riba pogut prescindir; té els seas tribunals, anomeneu d'una forma o sibra eh
qui els componguin, perä exiSteiael ett
tribunals, amb el seu president, 4 esel
acusador, el sea defensor.
Mentre existeixin els bornes tie
antagonismes, i sempre que eis
resoldre aquests antagonismes amb
raó, i no amb cops de puny, sera imprescindible radvocat. Les lleis tasen una
importancia malt secundaria per ah ad>
vocats: el que té importancia 1a eired4
el sentir juridic, que no es el acode lee
galista, el sentit de la realitat, le de be
raó i el sentit cenia. Al costat
la llei escrita té ene impagados elle
nnscula.
Se li ha preguntat 'eolla parlag
politica, i ha contestatt...
—No, rotundament. rettrat de
la politice. FÅ meu cara del Oxee el eal.g
portar a les Constituents.
- Qué us semblen a vas aque/les
Corte,. are que al teuilis permet de jute.
jar-les amb certa perspectiva?
—Magnifiques. Ib Ice dit sempre, he
afirmo ara. Es el meu Sdick
—lin escrit aixi? — ha Priguntat el
periodista.
Et senyor °simio 1 Gallardo gofa
l'estilogralica, que Irania deixat sobre
la taula, i escriu, sense una vaciRació,
sense una esmena, el següent:
"Tingueren les Conatiments, emite
de la sera ceguetat, dl sea sectarisme.
de la seva inexperiencia i de la aeva
condidesa, una vibració espiritual adtnirahle, una alusiä renovadera, una laboriositat exemplar 1 una deeurad6 epiea,
que resplendia el mateix en exaltar 11:1;
bornes que en eliminar-ne d'altres."
'Aguas fustera, aquella rseerallars
que el /4 d'abril manaren el Parlament vd, sabeu que so eren tots serrallers.
avui, ;quina Impressi.5. us produeto el clima politic i social d'Espanya?
—Fa molt temps que endevino' 1
proclamo que este/u condentnats a
taus prova comunista i una altra de tele
xista. En el que es refereix a la (Pieslió social, la fórmula de la dentocrea
cia n'enana, que és tan oposada al col',
lectivismes al liheralistne ecoeuhuici
is la que em soncbkMis eón
En la ,..5tüesti6 , 20th . le eleself
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manera de llibertat que inspiri el seUn miting de l'Almea
gle XIX.
L'informador ha obeervat:
Oficial do vaina 1 Ilevaten
—Sembla que as hi rabegeu, en parlar del segle XIX.
is-Com que el segle XIX —ha dit- Contra els abusos de les
tronsagrä et valor de rhome.
El periodista li ha preguntat des- C om pa n ye s d'Electricitat
twist
Lo qüestió de les fiances
—s Es possible que quan dieu el vosdels llogaters
tre pensament a la gent que té alMadrid, 28. — Per tal de donar
guna cosa per perdre no ho entenguin?
compte als seas associats de la seva
—Jo no sé si no M'entenen o no actuada', gestions realitzades i norvolen entendre'm. Només sé que en mes a seguir en el successiu pel que
els meya temps d'oci vaig arribar a afecta al vell problema dels lloguers
comptar fins a setze amics que m'en- ¡ al plantejat actualment per les CoasZenien; avui no me'n queden més que panyies d'Electricitat, organitzà l'As,,es. Cregueu-ho. Jo us dic: un borne sociació Oficial de seins i llogaters de
sap fer guants, pera, no té diners per Madrid un miting al Teatre Pavon.
Presidí el senyor Xavier Bruno, se• comprar el material i musitar les
'n s tallacions necessàries: un altre po- cretari de la dita Associació. Digne
s a els diners. Dones be: el que posa que lacte que se celebrava era la iniels diners ha de percebre de les ga- ciació d'altres que han de celebrar-se
náncies el tant per cent renda lícita a diversos barris de Madrid, per tal
Suc li correspongui pel capital: l'Es- d'aliar a la reconquesta dels drets dels
:at, la part de contribucions i impos- llogaters i contra els abusos de les
tos, i la part de ganäncies mis gros- empreses de ¡luid elèctric.
El senyor Villaverde, lletrat de
sa correspon lògicament al que fa els
parlà
guants. Jo parteixo sempre del res- l'Associació de veías i Bogasen
a continuació de la situació en que
pecte a la propietat.
El periodista li ha observat que la es troba el problema dels lloguers,
seva posició de dreta no és gaire cla- i afirma que són decisius els actuals
moments per a reivindicar els drets
ra, i ha contestat:
—No ens classifiqueu. Us repeteixo dels llogaters contra la pressió dels
que no sóc, ni puc ésser, ni a la dreta propietaris.
Recordä les campanyes realitzades
ni a l'esquerra. 'Jo vise dedicat a la
pels propietaris de fin ques Per tal
nieva professió.
d'aconsegui r la derogació de disposicions que emparen justament els !logatees. AHudi el projecte de nou reel miAlarcón gim de fiances que sotmeträ
El
nistre de Comunicaci on s al Parlament, per al qual te grans elogis, i diles
gné que mereix renhorabon a per tan

El Jurat

mixt d'Aigua,

1 Electricitat passa a dependre del
Ministeri de Treball
Gas

Comarque
QÜESTIONS LOCALS

nenech Comabella, de 14 an y s, antli
domicili al carrer de Fermín Galän,
número 145, de ferida Ileu al braç
dret, a conseqüència d'una caiguda
de la bicicleta, davant de casa sena.
Sant Adriá, 26.— Portades a cap
per l'alcalde gestor senyor Barba,
s'han realitzat unes gestions per tal
d'aconseguir que algun industrial local volgués atenuar el crescut nombre
de parats. D'un, el nom del qual és
mes discret silenciar, s'ha obtingut que
efectui obres des del mare ocupan'.
uns seixanta obrera uns tres o me,
;netos.
— Avui, diuipenge, des de les
vuit del mati a les cinc de la tarda.
no passaran carruatges pel pas a nivel:
local per tal de millorar la via.

Heras Ralló, i sis paisans mis, pel Margall, núm. 114, ha organitzat les
nnals del Campionat de Catalunya
suposat delicte de rebajó militar.
— Per al vinent dia 5 está asse- de 1 935, les quia tindran lloc tots els
DE
MAR
CANET
Madrid, 28. — La "Gaceta" publica
nyalat el Consell de guerra contra el dies al seu local social entre els finala següent ordre de Treball:
senyor Josep Gómez Serrano, cap de listes següents: F. Plans, del B. C. EuSENSE AJUNTAMENT
"Illustrissim senyor: En l'ordre del
lalienc; E. Carbó, del B. C. Eulalienc;
policia que fou d'aquesta ciutat.
3 d'agoat del 1934, en la qual, desenSegueix el confusionisme ansb referen— Com autor del delicte de roba- Joan Fontova, del B. C. Barcelona;
volupant el decret del 14 de juliol del cia al nontenament d'individus per a tori frustras, amb l'agravant d'abús de Antoni Escoda, del B. C. Hostafrancs:
mateix any, es va disposar que es re- formar la Comí:ajó Gestora. Mesare al- confiança, comes al "Mas Boada", de Marc Salvar, del Sants B. C ; Pasen
servessin a la Generalitat de Catalunya la gens afirmen que tercia elements radi- Campduró, serme municipal de Cebra, Torres, del B. C. Barcelona, campió
quantitat per al sosteniment dels Ju- cals, altres asseguren que no serà aixi habitas pel masover Manuel Vidal de 1934.
rats mixtos enclavats a la regid autó- per moltissimes raons. Les dificultats es- i Llach, ha estas detingut i portas a
— Alar fou trobat sota el pont
noma, no es va tenir en compte allò que devencn en no trabar bornes proa sol- la presó de Girona l'ex-jornaler d'a- que uneix les barriades del Collblanc
disposa l'article 3 de) decret del 2 de z'ents i ensinistrals en el partit de don quella masia, Pere Costa i Figueres, i Santa Eulälia, per sobre la IMia fer- ST. BOT DE LLOBREGAT
setembre del 1933, sobre traspàs de ser- Alejandro, tal com avançàvem en la nos- de 31 anys, solter i natural de Moja de rada, un home ferit del cap i tense Rectificació :: Nova directiva :: Väria
vei a la Generalitat, en el qual article Ira darrcra corresPondencia. Altrament, Montea&
coneixement. El conduiren al DispenEn la nostra darrera informacie
es diu: Que es reserven al Ministeri de perd, d mis Probable es que subsisteixi
— EI vel de Girona Pere Puja] i sar; municipal del districte de Santa
Treball i Previsió les facultats executi- la mateixa gestora actual ampliada amb Noguer, ha denuncias a la policia que Entalla, i mes tard a l'Hospital Clí- anunciävem el Haneament del seu doves referents a l'organització i el funparell de radical:. Al cap i a la fi es li ha desaparegut una cartera arnb nic, on morí al cap de poca estona. No micili d'un catalanista, Pere Garcia
cionament dels Jurats mixtos de Tre- el Inés natural, ja que de fel fa molla 1.500 pessetes en bitllets del Banc s'ha pogut esbrinar si es tracta d'un Riau, recuso arran dels fets d'octu.
bre, quan l'esmentat datada ha estas
ball que tinguin assignades o a qui s'ha- anys que a Canes existeix la coalició d'Espanya, que duia a la botases del
suicidi o d'un accident.
president de la C. N. T. local.
alias d'assignar una jurisdicció territo- mondrquica-lliguera-radical, qual ha darrera del pantalón.
— Mentre es :robara obtenint di— La Unió Mútua Protectora
rial que ultrapassi els limits de la re- lluitat públicament enfront dels catalaEl denunciant no sap si l'ha perdudes de l'explanada
verses
fotografies
Popular, entitat que presta altruistes
gló autónoma", i en aquesta situació, nistes republicana, de l'Esquerra Repu- da o be Ii han furtat i si per això
de la via ferrada, prop del final del serveis a la vila, ha renovat el Conevidentment, es trobava i es troba, el blicana i dels socialistes, ¿dé tic en les fos, el fet ha estas trames al Jutjat
Metro Transversal, la senyoreta Do- sell directiu, que ha quedas formas
juras mixt d'Aigua, Gas i Electricitat, eleccions memorables del 14 d'abril.
d'insrucció.
lor; del Prado i Gijón fou atropellada així:
de Barcelona, circumstäncia per la qual
— El T. C. C. O. de Girona ha
El més greu d'aquest confusionisme és
pel tren ascendent de Sants, i la deiPresident: Joan Serra; vice-Presi.
Aquest Ministeri ha tinent a be dis- que hotel 'iota a la Casa de la Vila cer- dictas sentencia en el recurs C. O. in- ea monta a l'acte. El pare de la desposar que, per a tots els efectes,
ro deixadesa. La recaptaci3 va tninvant terposat pel veterinari de Santa Pau, graciada senyoreta l'ha reconeguda i dent, Ramon Soli; secretara Joan
senyor
Pere
Plana
i
Jorda,
declarant
Ventura;
vice-secretari, Francesc Aconsideri el jurat mixt d'Aigua, Gas i censiderablement, i ao poden atendre
ha manifestat que tenia vint-i-cinc
Electricitat de Barcelona con' a depen- amb regularitat les ofendan: mes pe- nula i sense efectae la resolució de anys. d'ofici dibuixant, i que vicia amb mat, tresorer, Joan Petit; comptador,
Pasqual Chalmeta; vocals, Joan Vident del Ministeri, i que el sen personal rempiaries. El frau s'ha ensenyorit en- la Comissaria Delegada de la Geneells al carrer de Mallorca, núm. 136, cene, Rafael Sanllehy, Josep Ponc 1
sigui incorporas als respectins escala- tre els botiguers, i tots procuren ata ralitat de Catalunya en aquesta cintas
de
Barcelona.
Josep Sanchis.
fons que va establir el decret del 14 de pot burlar més els arbitris corresPo- de 21 de julio) de 1934,que es deses— Per simpatitzants de l'idean
juliol del 1934.
netas. El mis curia, pub, és que ja no tima la reclamació formulada per VesMATARO
catalanista republici s'ha obert una
són solament elsbotigners els que s'apro- mentas recorrent conta els pressupossubscripció a l'objecte de recaptar
tiren d'aquest abasta. Per a demostrar- tos municipals aprovats per l'AjuntaLlançaments Detencions Robatori fons per a pagar les penyores impoho cal esmentar un fet succeit fa pocs ment de Santa Pau, per a l'exereiei
de bombetes
sades a LA PUBLICITAT. Horn pot
ches, L'Ajuntament per a perseguir els de 1934: disposant-se, pel contrari, que
La
d'armes encestada iniciati,a•
burladora dels arbitris ha creas tus pla- el dit Ajuntament ha de consignar en
alataró, 28. — Entre el divendres i anticipar que la recapta será un exis
pro00
els
pressupostos
la
quantitat
de
2.9
mies del
el dissabte el Jutjat Municipal va efecca nora de vigilant, i aquest, perHem d'impedir—afegit' els
CANET DE MAR
pietaris explotin les fiances cobrant
els sena semeja, l'Ore di va pessetes per serveis d'inspecció domi- tuar tres Ilaneaments per manca de paMina al ditar
Madrid, S. — El senyor Alarcón els seus interessos, sense tenis en
ciliari
del
bestiar
porqui,
o
bé
aquella
sorprendre el carro d'un conegut drapaigament en unes cases deis carrers de
Les entitata clausuradea
begneix treballant en el sumari ins- compte que són dipòsits. En la seva
Alliberaments
re de la vila, el qual es molt afecte a la altra que resulti del promedi de caps Deu de Gener, Sant Joan i Sant Crisde
bestiar
de
la
dita
classe,
socrificats
Isatis amb motiu del conroban d'armes. opinió, hauria d'elevar-se rinteres per
situació, en el moment que descarregara
ti:don.
Encara continuen clausurades les
El senyor Alarcón s'ocupa de de- al llogater, pesque el 3 per cent
durant
el
segon
quinqueni.
diferents embalunts de porc fq
— Va ésser detingut per un vigilant
terminar la responsabilitat de tots els
— Recordem, novament, als veins nocturn uri subjecte com a autor d'un entitats politiqueo i sindicals de la
Madrid, 28. — Interrogas el ministre
que apareixen mis o menys directa- sembla poc.
d'aquesta ciutat, que el proper dijods, robatori de gallines. També va eses població: l'Associació Catalanista
que
el
capital
constituís
per
Manees
sobre
la
Comissió
que
ha
de ',
Nega
rnent barrejats en aquest assumpte, i
dia 31 del corrent, fineix el ternani posat a la disposició del jutge un de- publican, Bloc C a ta I ä Republici,
tot Espanya sigui de 83 d'entendre en les economies a introduir
tambe tracta d'aclerir el descabdella- les ¡lances a
7
per a retirar les cèdules personals. Els tingut per la gträrdia municipal com a Unió Socialista de Catalunya, Sinmilions, coas afirma la Propietat Ur- en el pressupost, ha dit:
que deixin d'abonar llar cédula dintre presumpte autor del robatori comes fa dicat de Rabassaires i Sindicat 'Chic
ment i orige de la revolució d'octu00 milions, que al 5
no pur dir res de la supressió de
—Jo
bana,
car
és
de
4
bre a Madrid, punt sobre el qual s'han
aquest termini, es veuran obligats a pocs dies en un pis del carrer de les de Treballadors, les quals ho foren
per cent suposen una renda de 20 mi- parlamentaris en la Comissió fins que e,-" •
obtingut algunes dades interessants,
,
arran dels fets d'octubre. No obstant,
pagar-la pel doble del seu valor.
t.
Escaletes.
l es podria decideixi el Consell de ministres. Noqua
lions,
capital
amb
el
respecte a l'organització de les miels seas components són gent proa
• '
• •
rw
r
mes puic anunciar que ho propasare en r„., nro.
obres .
als
resoldre
l'atur
Han
estat
detinguts
i
es
troben
líeles socialistes.
convençuda i optimista, i esperen amb
L'HOSPITALET
Fi- el Consell de ministres de denla, diDesprés
parlä
l'advocat
senyor
de
l'Ajuntament
uns
deu
incalabossos
Les diligencies del senyor Alarcon,
we- • - wr•
resignació l'hora de la llibertat per
wro •• • r
gueroa Rojas, el qual feu història de marts.
dividus
per
demanar
caritas
i
infondre
Khan encaminas a saberr per una
Alliberaments
Detinguts procespoder manifestar llurs ideals públicawww tro
-e +
en el probleincidències
sorgides
sospites.
—¿Han
renuncias
al
lloc
els
parlamenles
part, si hi va haver o no pressió per
sats
Capítol d'accidenta
ment.
0. X.
ma de lloguers d'ença de l'Estatut de taris que •6 pentäveu proposar?
Fa
molts
dies
que
són
sostretes
les
part d'un ministre, perqué el Consorci
Excursionisme
— Fa pocs dies que fou alliberat
la vivenda de mas>. No hi llague la
bombetes
elèctriques
installades
en
un
—No,
no
he
parlas
amb
ells,
pese,
he
d'Indústries Militars concertés un
L'Hospitalet, 28. — Ahir al matí gran nombre d'escales, de cases de la Ira-caporal del Sometent de la vila,
contracte de vendes d'armes, en forma reacció que era d'esperar en tots els conegut rambient que domina. Si estan
LLEIDA
el jutge militar especial que instrueix nostra ciutat, sense que hagi pogut es- Josep Torras Masriera, el qual resta.
llogaters d'Espanya i es perdé Vapor- disgustats, i no desitgen anar a la CoIllegal.
va a la presó de Mataró. La llibertat
la causa sobre rassalt a la Remansa ser detingut l'infractor.
Un altre punt que ha calgut aclarar, tunitat de donar als propietaris la ba- missió, é • preferible que no hi acudin.
és provisional i sota fiança personal
mitres de neu a la Bonaigua es presenta a les dependencies d'ahón les raons per les quals se sufra- talla definitiva. Elogia l'actual minis- Temps hi !musa perque exarninin i cri- Quatre
No cal dir com ho celebren els seus
•
Robatoris a Bellvie
quest Ajuntament, per tal de decretar
gaven les despeses d'alguns elements tre d'Agricultura pel concepte cris- tiquin les propostes. Acudir arnb aquest
TORTOSA
familiars i amics.
recordà
Lleida, 23. — Degut a la gran quan. la !libertas d'alguns detinguts i coestrangers, amb càrrec a fons secrets. tiä que té de la propietat, i
no seria profitós. Jo volt que
esperit
Sobre el resultas d'aquestes inves- al ministre de Justicia que el proble- la Comissió actui amb rapidesa i deci- utat de neu que hi ha al Pireneu, ha municar diversos processaments.
a
resglisia
::
El
Contra
l'U
del
catala
ésser
Els alliberats s'anomenen Modest discurs del mantenidor dels Jocs
tigacions, res pot dir-se, perquè es ma dels lloguers continua sense
sió, rnitjaneant un treball intens. Per quedas interromput el servei d'auutoROBLES SADRINAS
resolt en aquests moments angunio- això és millor una Comissió compacta i ussòbiis la part alta de la provin- Cabero ¡ Jaume Devesa, i han estat
guarda el 'iecret del sumara
Florals :: El Dertusa sots-campió
sos.
DIAGONAL, 460
cia. Els Mudes no poden pastar de processats, per auxili a la rebellió, Jounida,
com
palia
éstes
la
defensa.
Tortosa,
28.
—
Per
explicar
l'Evansep Valldeperes, Jbsep Martinen i
També elogià el projecte sobre les
—Es parla de 110ra pròrroga deis Sara Les enmarques dels Pallars i de Melgar i Josep Martí i Capmany, geli en català i fer allusions a la Festa
fiances del ministre de Comunicala Vall d'Aran queden incomunicades.
DISPOSICIONS DE LA
cions. Les seves darreres paraules pressupostos.
aquest últim set de Sant Boi. En- dels Jocs Florals, des de la trona de
—No Id ha res decidit. Pesó en efe:- ' L'altura de la neu aquest ruigdia cara resten altres detinguts, els quais la Seu. fou amonestas pel Degà de la
foren per a pronunciar-se per la sinal post de la Bonaigua és de 4' 20 ni e Catedral, el Revd. Tomás Bellpuig.
"GACETA"
dicació forçosa dels llogaters i reco- te, es dificil, donat el desig de critica i
hom espera que seran alliberats d'ad
— També sembla que per l'autoritat
manar a tots la unió i la serenitat polémica deis diputats que discuteixen tres, i a les fonts del riu Valira (An- a pocs dies.
Madrid, 28. — La "Gaceta" d'avui d'ànim per a donar la batalla que els pressupostos, que disposern del temps dorra), de 3 . 30 metres.
— A la refineria de petrolis de la militar ha estas demanat, per tal de re— A Bellvís es registraren dos ro- C al P S. A., l'obres sopletista visar-lo, el discurs del mantenedor dels
necessari. Aixi, demés, pudran incloure's
publica una ordre d'Instrucció Pú- s'apropa.
Des de molt antic ia sabut que
batoris en un caté i en un comerç. Els anumenat Josep. Corral, de trenta-cinc Jocs Florals, senyor Anis, pronunciat
blica concedint autorització a la seFinalment parla el president de les propostes de la Consistió.
existeixen plantes benfactores contra
dissabte,
al
teatre
Coliseum,
per
tal
de
Padres
s'emportaren
dues-centes
pesnyora Carme Payä, mestressa nacio- l'Associació de llogaters, senyor Lóanys, solter, mentre es trobava soltoses les febres. Durant molts segles
setes en metällic i generes. La guar- dant un escrutador, fingiré la desgracia comprovar si existeix materia punible.
nal, per a continuar prestant serveis pez Baeza, que en parlar del capital
elles van ésser l'únic medicament
dia
civil
detingué
quan
intentaven
pasAlar
tingui
oc,
amb
gran
esplen—
constituís
per
les
fiances
de
lloguers
• l'escota municipal de Barcelona
que li esclatés un dipósit d'oxigen.
litzat contra les malalties. Desases
sar
la
frontera
per
Puigcerdä
dos
indor,
el
banquet
ofert
per
"Vida
Tortal'afirmació
rotunda
que
la
xifra
féa
Els postulats
Resulta amb greus cremarles a diverGrup Escolar Pere Vila.
d'un període d'oblit, s'ha tornas aquests
dividus
que
es
confessaren
autors
deis
simia"
al
senyor
Cid
i
Mulet_
Es
van
de
83
milions
era
falsejada
per
la
ordre
d'Indústria
creant
Una altra
ses parts del cos.
dies a l'estudi d'aquesta materia i
robatoris.
M'u Junta reguladora a Barcelona per Cambra de la Propietat Urbana.
— Aquest mata una dona anome- pronunciar bon nombre de discursos i ciencia moderna ha descobert i cones
reberen
moltes
adhesions,
entre
les
ministre
de
ComuHa
estat
posat
er,
!libertas
prol'actual
Aplaudí
—
de
fruites
seques
i
hor▪ l'exportació
liada Tomasa Gea i Bernat, de cincentral els principia terapéutica coi.
companya
nicacions pel seu projecte. Al seu pavisional Francesc Posa, suposat com- quanta-vuit anys, domiciliada al car- quals figura la de l'ex-ministre senyor tinguts a les plantes. Inspirant-se ea
talisses.
plicas ca el darrer moviment revolu- ter d'Enric Morera, de la barriada af arcelli Donuingo.
Una altra ordre de Treball dispo- rer, la renda que pot obtenir-se
aquests treballs i fent una elecció ju— En el partit de futbol jugat ahir, diciosa de les plantes més actives, un
cionari.
bant que per la secció de personal de revertir a l'Estat i destinar-se a
de Santa Eulàlia, per disgustos haguts
de
Tarragona,
Gimnàstic.
al
camp
del
sacerdot, rAbat Magnat, capellä rural
dels Jurats Mixtos de Treball es pro- donar solado:, a sin dels magnes proentre ell i els sena farniliars, s'ha
ceelebci a formar un escalafó dels fun- blemes socials que está plantejat, caTARRAGONA
pres un got de salfurnant. Fou assis- entre el Dertusa i el Vilafranca, em- i home d'estudi, va preparar una tisana
Madrid, 28. — El Consell executiu
cionaria dels funcionaris que presten ses barates i higièniques, per a distida al Dispensari de la barriada pel pataren els equips a cap gol. El partit concentrada que es va revelar amb
serveis als Jurats Mixtos o Agrupa- minuir la mortalitat espantosa apode- del partit d'Unió Republicana ha en- Penyora a l'alcald e del Masroig metg e de guardia, doctor F. Sobre- es va suspendre per hacer estat agre- una eficàcia sorprenent contra totes
cions d'aquests radicants a la regió rada de les barriades antigues i mi- viat a la premsa una nota donat
Pressupostos aprovats :-: La Junta vies, ¡ després passä en gres estat dit l'arbitre Ni; jugadors vilafranquins. les febres infeccioses; iebre escarlatina,
L'equip tortosi va quedar guanyador del xarampió, verola, gripe, febre muceta
compre de la seva darrera reunió ¡ en
seriases, atur obrer, mendicitat, etc.
autònoma.
a l'Hospital CHI-1k de Barcelona.
d'Obres del Port :-: Altres noves
la qual s'ha acordar iniciar, tan aviat
i puerperal, febre palúdica i també
El jutge, senyor Pere Conuco, ha seu campionat.
Tarragona,
25.
—
Per
la
Comissaria
com sigui possible, en aquells llocs
tifoidea. Aquesta tisana mes facil de
interrogas els 1 antillas s i diversos
de
la
Generalitat
ala
imposat
una
on s'autoritzi, una campanya de proseins, els quals no estan tots d'aeord SANT ADRIA DE BESOS preparar, és microbicida molt poderós
multa
de
dues-centes
pessetes
a
l'alque fa baixar la temperatura i restapaganda del partit amb uns postulats
•
en les declaracions en apreciar les
Noves diverses
fixos, entre els quals figura el luan- calde del Masroig, per negligencia en causes que motivaren el suicida
blir el curs normal de les funcions
la
trarnitació
d'un
assurnpte
de
la
seva
urinàries. Ella sola és prou per a
teniment de la unitat d'acció amb els
— Diumenge s auxiliä al Dispen—
El
Crup
Excursionista
Saltarlis
Especitle e e
tenir en algunes setmanes, i de vega*
republicans per a defensor la Repú- competencia que afecta recursos me- ha urganitzat dues excursions
sari
municipal
el
ciclista
Josep
Maper als
blica: no atacar en aquesta propa- sentats pels seins d'aquella població. dies 2 i 3 del proper mes de febrer, taró Francas, que anant atril) la bi- des en poca dies, les greus atece:ora
ASTENIA GENITAL (IMPOTENCIA)
Boli.
ganda els partits republicans, en cas
— El Jurat d'exaccions locals, en una al puig del Toga i pic de Corbe- cicleta, en trobar-se davant del canija anomenades abans. El fiases') de
(MANCA DIS VIGOR SEXUAL)
son Blanche de l'Abat Magnas per
que es convoquin eleccions; mantenir sessió celebrada el dia sé, asorda la ris, de la Vall
i
de
Ribes,
i
raltra,
de
la
rabieta
Roa
el
caigué
i
es
de futbol de l'Artigues,
04 la eiaculace prematura (pérdJoe san/mala),
fer un are de bezuda val 320 Pes*
aliances locals o provincials, pera; no resolució de diversos assumies.
'ticas per a combates la neurasten a en Mes les sesea manitestacions
mateix dia t iebrer, al castell de prodia lesions a diverses parts del setes a totes les farmäcies.
amb els partits republicans que esti— El cornissari de la Generalitat Montsoria. iiirtIç ¡ ¡hieda.
Es el mis poixant estimulant de rectivitat neuro-espino-médulo-genital.
caràcter !lea.
co!,
de
guin representats en el Govern actual. ha autoritzat els pressupostos muni' Sinergic i homo-estimulasaa de les gitindules interalicials. Producte
— El tlillar Club Eulaliene, Pi i
— També s'auxilia a Xavier Dopluriglandular, completament inotenem. Mas perjudica, ni lesiona cap
El partit també desitja que la ruin- cipals dels Ajuntaments de Mandenorgue, ni el funciotiament deis mateixos
panya s'encamini ja cap a la necessi- berge, Montbrió del Camp, Llorach,
DARRERA SETMANA
No conté ni estricnina, ni fosfurs, ni coniarkles, ni cap altre medicatat de la revisió constitucional, pena Molä, les Irles ¡ Savallä del Comm e nt excitan).
sempre que quedi salvas el laicisme tat.
ATICNCIOT
DE REBAIXES
PRODUCTE MAGNE E INSUSTITUIBLE PER A RECOBRAR
i rautonomia.
— Avui ha celebrat sessió la CoProspectes gratis
LA PERDUDA FELICITAT CONJUGAL.
Es notifica a les nombroses persones que demanen
Posteriorment la campanya s'enca- missiö Permanent de la Junta d'Obres
1-Moratoria Permecologies de W. DUTDEM
Pum . 2175 ptas.
minarà a obtenir una amnistía.
EN TOTS ELS ARTICLES
insistentment. "EL ULTIMO PIRATA DEL MEDITERRAAll de Se« Pere. 50 • 8APCELON4 • Telefon 186.31 •
del Pont. en la qual ha estat estudias
NEO", que ha estat recollit per la poliein.
am b cura el projecte de reglament de
20 ofe i 30 9
10
r•n•••••nnnn•n•••n••n••
la Germandat de Funcionaris i Obren
sis de Juntes d'Obres de Port d'Espanya.
El Fiiticez
menys encàrrecs
Al =seis temps ha estat informas favorablement el pressupost d'adquisiadietes de marca
“Ortopedia Moderna"
cid d'un diorama del port.
Madrid, 28. — S'ha rebut un tele— A Constantí, Josep Gavaldä Magrama del Vaticä donant rompte dels dorell, de quaranta-quatre anys. ha
següents nornenaments de bisbes es- denuncias a la guärdia civil que li han
panyols:
32, Av. Portal de l'Angei, 34
TALLERS 1 DESPATX
estat robades d'una masia aviram u
Per a Oviedo, el senyor Just Antoni
7. Plaga de la Universitat, 7
objectes de cacera. Els autora no han
ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telefon 10916
Echeguren, actual administrador an o sestat haguts.
halle de la mateixa diócesi.
BRAGUERS REGULADORS
'----91919911.11111131111111.11111"Millii"
rt EA G IA MCNIS;gr— ldem de Lleida, l'Illustrissim senyor — Ha estat denunciada al Servei
B I. ENO
SEXY( SENYORET ES:, re*
Siso
Huix
ßf
iralptiv,
actual
admiretenció absoluta de la trencadura
DIES
Generalitat
la
propieper
a
la
DOTZE
Forestal de la
A GARANTIDA EN
CURA
cordin 4ui LEREBRINO MANDRI,
nistrador apostòlic d'Eivissa.
senyora
Campa,
Vila-rodona
taria
de
menes
•
Faixa
Faixes
de
totes
cotilla
abdominal
evitará
:es molesties, sense hacer de
CLINIQUE PAR ISIENNE
Hm de Plasencia, Illustrissim st- per llaves tallas abusivament pins.
deixar ?a manera habitual de viure . Si
a. st. Anton). II, te., t.., Il. 51517
IllnUt - Poil - Magma, de lo seno
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
nyor Feliciä Rocha, actual bisbe poque es transforma en benestar el que
pular d'Aretusa i auxiliar de Toledo.
Models modem
abans era un veritable martiri.
GIRONA
'den d'Osca, senyor
Fórmula fruit de restudi cralguaei
COTILLES
ORTOPE
DIQUES
L. Rodrigo Ruesca, bisbe titular de
generacions Ile metge; i farmaceutics
Robatori fruti.
Contiene de guerra
Tabora.
que resulta sernpre eficae, orase P,'"
per a guarir o corregir les desviacions
Noves diverses :: Les adules
Seat
ldem de Salamanca, l'IHustrissim
judicar l'organisme.
de
l'esquena
senyor Enric Pla i Daniel, actual bisGirona, 28.— Demis, a les onze del
Es utilissim a tota mestressa
be d'Avila.
easa saber que prendre a temps
.elés de50anys depräctica san la millor garantia
mata se celebrará al saló d'actes de
o mes vegades e! CEREBRINO
Idem de Cartagena, l'Illustrhisim la Junta de revisió i classificació miCasa fundada en 1875
NIANDRI pot evitar llargues i pele'
senyor Miguel dels Sants Díaz Go- litar, un censen de guerra ordinari per
Se, malalties.
mera, actual bisbe d'Ona.
a fallar la causa seguida contra Josep

jutge senror
diligincies
segueis
pel contraban

Cornissió d'econoPressupost
dóna molta
senyor Marraco

La tisana Inés acti-

va contra les febres

d'Unió
Republicana en vistes
a la
electoral

%-

nomena
bisbes

Vill de B. earcassona
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EL PROBLEMA DEL DIA

Flandin i

Laval a Londres

El dia 31 el cap del govern francis,
acompanyat del ministre d'Ales Estrangul, anirà a Londres per tal (entrevistar-se amb els dirigents britanics. Es
tracto de passar en revista ds assumples
princiPals de la política eu ropea per id I
d'arribar a un acord d'actuació. Seno
dubte que els governs !reineis i britanic
examinaran els protocols de Roma, i es
pactara d'encarrilar lo política als Ba' can:... Tema dificil, àdhuc avui que
ti situació setnbla tan aclarida.
Els Balcans, ultra els seus probletnes
propia:, complicadissints. is una regid on
inflaincia de les grano potencies s'exereeis sense interrupció. Franca comPta amb la Pelito Entesa, Italia amb Bulgaria, Hongria i Austria, Anglaterra
amb Gricia. Totes acuestes potències
compten antb n'otitis poderosíssims Per
raantenir un contacte estret amb Ilurs
"partenaires". Tatonateix hi ha avai dos
Jets que hi predominen: el nadsme i la
ramita! d'aquelles petites macions a ésser arbitres de llars deslíes. El nadsme
nt ti una influencia incalculable perca
ha tirat per terra els vals dogmes de
rautodeterminació. Defensant el racisme,
el tercer Reich no tiren en la voluntat
d'un Estat a regir-se ell mateix, i propasa a aquest principi el del collectivisme racista. Els gertnanies tenen una tendencia natural a rexpansid. Notnis cal
constatar que, Maula de banda Austria, Aletnanya reivindica aval COTIII/IIitats de la sera raça a gaircbd tato els
pobles d'Europa. Franca, Italia, SfliSSCI,
Hongria, Remecía, U. R. S. S., Pote,
nia, Lituania, Txrcoslováquia, Bilgica,
Dinamarca, en cada una d'aquestes natices hl ha un problema minoritari aten:en:t.. El dio que el tercer Reich estigui
interiorment restablert, el problema mirioritari is una palanca enorme per fer
saltar tot Tedifiti estatal europea.
Les gr ans potdncies, dones, preocupades per l'equilibri continental, delire
buscar una primita que pertneti una
estabilitat territorial i económica a acuestes anciano. Feina ardua, tanmateix,
porqué les conscqüincies morals i litafer ie* de la guerra ¡da d'una gran magnitud, Confiera que, seguir,/ l'exernple de
moderació de qui van donar proveí
Franca i Italia, Anglaterra voldrà contribuir a aqueas restabliment balcanic.
Altament importaras es p resenten els
debuts entre els dos goteras sobre el
que es refereix al rearmament alemany
i els mit fans de i controlar-lo. Els ?sastres lector: conciso' el
projecte del goVern, finolis que constilucir, de fet, l'abolició de les clàusules
militars del Tractat de Versalles. Segons aquest, partida cm quena. Alemanya,
Austria, Hongria i Bulgäria (cejen
els contingents militar,. Pera
atui, en reatad, cap d'quests Estala no
respectat aquestes aires:des. Austria,
per defensa r -se del: nazis, ha pagel augmentar els seas rfectias. Alemanya, no
cal dir-ho. ha fet el que li ha sernPal, en qüestió d'arremeta 1 en cifres

d'aludiar simplement cts acords de Versol:: i establir Illla convenció general
en qu.} o cada nació s'asseriyalarien els
efeetius que es creguessin necessaris.
Si Europa na Itagu js viscut un període tan subvertia patser la pensada del
"Foreign Office " podría reeditsar-se,
Pub amb Hitler al Poder no creient que
el govera frattc,!.1 accepti la possibilitat
d'uns tractes antb una nació quo no n'ha
complert cap. Franca no creiem que
s'hagi ins gut gaire de les [te j es generala
de la nota del [7 d'abril del los en qui
el difunt Presiden, Bart/tau pro posma a
Anglaterra les condicions en qué Franca acceptaria una convenció amb Alemanya. Acuestes condicions eón simplement
/a garantid d'Artglaterra en cas d'un
atoe alemany. Pera l'Imperi britànic
valdría 1111 desannantent li er ~mentar
els seas ciutadans. als quals repugna
aquesta carrera d'armaments actual, tense. pera, que Anglaterra es milanés del
sea esplindid isolarnen!. Política ja dastico a Anglaterra. el "wait and set"
d'Asquith i que va fer possible una guerra de anafre anys,

Londres, 28. — Ocupant-se de l'acti%'itat pangfermanista que es ve descabdellant als territoris d'Eupen (Bélgica),
Sichlaswig (Dinamarca) i Mente! (Lituania), i referint-se especialment a aquest
darrer, diu que 5 i Alernanya vol constituir-se en defensora deis interesas dels
habitants de Memel, pot apeHar a A n glaterra, França, Italia i Japó, que garantiren, amb la seva signatura, la indepenclincia del dit territori, o acudir a
la Societat de Nacions, però de cap manera pretendre que se celebri un plebiscit, a favor del qual no existcix cap argument seriés.

ACORDS DEL PARTIT
NEO-SOCIALISTA
París, 28. — El Congrés del Partit Socialista ha votat la següent moció:
‚er Afirmar la seva fe en un socialisme ample i declarar-se contraris
a tota temptativa de revolució per
rriitjä de les unes.
2. 00 Aprovar l'acostament francoalemany i declarar-se contraris a
l'augment de durada del servei mi11MI.

Alçament revo- Delegats japonesas- visitaran
lucionari a
Txang-Kai-Xec
Les tropes xineses han evacuat Knan-Tung
Uruguai

Toquio, 28.—L'Ageneia Rengo qua l s'anuncia que les trapes del
Buenos Aires, 28, — Comuni- anuncia que Ariyoshl, ministre general Sung-She-Yuan han evaquen de Montevideo que a eon- del Japó a Xina, 1 Suzuki. agre- cuat completament el territori de
seqüencia d'haver estat deseo- gat militar japonés a Xang-Hai, Jehol, amb la qual cosa s'evita
bel'', un complot, han esta! marearan avui cap a Nanqufn, a la possibilitat d'una intervencia
aquarterades les (Topes i ha ea- fi d'entrevistar-se deniä ami) estrangera en l'administrada de
Cang 'reir] Guen, primer ministre Feementat territori per para de
tat implantada la censura.
Diversos avions militars vi- del Govern nacional, i amb el les autoritats manxits.
En una conferencia celebrada
gilen la frontera per a impedir mariscal Ticang-Kal-Xeck.
La premsa atribueix gran im- a Peilet . a entre un delegat jupaque entrin en territori nacional
portància
a
aquesta
entrevista.
nes
i u altre de zines. s'ha acorgrups srmtit a d'exiljats uruHorn ereu que sa'hl tractaran les dat convocar una reunid de reguatana. — Fabra.
Montevideo, 28.—En diferents qüestions relatives als recents presentante dels exercits g ines i
Parts del pata s'han registrat al- incidente ocorregute a la fron- japonés, i fi de prendre mesures
tera de Xina i el afanzukuo, i de perqué d'ara endavant no es proçaments revolucionaria. Al Deles relacione sino-japoneses en dueixi cap mes incident.
partament Je Treintay Tres, el
general.
cap rebel Pardomo atol
TranquiWitat a Kargen
amb 200 llames. A Cerro Largo. Kv:u:meció de Kuang-Tung
Petiuln, 28. — A la regid de
un altre cap rebel anoinenat BaToquio, 28 — Segons noti- Kargan hi ha calma absoluta.
sili Muñoz ha passat la fronteEls avions japonesos cont ira prop de Rivera, amb 1.000 cies que publiquen ele diaris da queda eapital, el quarter gene- nuen volant sobre les posicions
ti untes.
Totes les carreteres que con- ral de l'exèrcit de Kuring - Tung xineses, però cense bombardedueisen a Montevideo, estan es- ha facititat un comuniestt en el jar-les.
Dentés, .4Iemanya, en cal que Franca tretament vigilades per forte.

acceplés les condicions d'Anglaterra,
baria de tornar a Ginebra. Esta (Esposada a tornar-hi. pera a condició que se
Ii garanteixi abans la ¡guaita, de drets.
Vea vegoda dins. cota Mira fticit n
Aletnanva exercir el chantage d'una altra retirada!
Franca es traba, dones, amb cl probienio del dubte etern d'Angla:erra a
acceptar fa responsabilitat d'una situadó
que ella desitja provocar. L'n recua ar_
hiele del "Times", inspirat per MacDonald. ha indignat extraordirtariament els
medís dirldmirlies de París. En aquest
article, cl "Times" ve a dir que Anglaterra no es poded comprometre Pul.;
enllà dels acords de Locarno.

Pera Franca compleix la sera paraula.
l la comprometa ainb la Petila Entesa
i amb la U. R. S. S. de no fer res a
favor de la legalització deis armarnents
sense obtenir la segu retat que el tercer
Reich s'adherirà als arareis de Roma i
al Pacte de l'Est.
Es parla duna bona rabieta! dels hornos del gavera angles per arribar a un
acord. Per3 Si no Mal: disposats a fer
conccssions no creiem que Franca, l'en[lema d'aquest enigmàtic viatge de Goering a Varskia, tudgui comprometre la
sera siluació inferior 1 la sera situació
internacional per contribuir a una polítiro ano/e sa del desarman:cut. Pierre Do',drague, el brillara assagisla de política internaciona l . dein fa poc que, si en
Iloc de parlar de rearmament terrestre
parlessin de tutor-mamenl naval, fa situació moral d'Anglaterra canviaria immediatantent. Franca, risiblement per demostrar 1. 1 seva bona volunt a t, ha donat
mostres d'una gran moderació en l'afer
del Sartre. Si les altres nacions e,, participen deis seas fundats ternera. davant
d'una Alemánya rearmada , ens
que les converses de Londres no tindran
ceses. /Inglaterra roldria arranfaraquest
desacord entre la hei i la realitat a base gaire

L'activitat pangerma'lista a Memel
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REFORMA I UNIFICACIÓ
DEL REICH

governarnentals.

Han estat enviarles trapes t
avions a la frontera brasilera,
El Parlament /Ingles
per a impedir la teniptativa dels
dos grups revolueionaris, de reunir-se al dit punt.
Els avions de bombardeig han
localitzat a la frontera uns 150
revolucionaris, que estan disposats a unir-se a un altre grup
d'uns 200 revolucionaria de la
provincia de Cerro Largo.
Londres, 28. — Avui reprèn
Han eslat detinguts 50 cons- els seus treballs el Parlament
piradors. — Fabra,
angles.
Aquesta nava sessid revesteix
Requisa de carnions
gran importancia, puix que s'hi
Montevideo, 2 — Comuni- hauran de tracias . , entre altres
quen de Colònia que les autori- assumptes importante, el que es
tate han requisat notnbrosos ca- refereix a la Constitucia Federal
miaus per a utilitzar-los en el de l'India i al socors completransport de tropes, a l'efecte de nientari per als obrera que es
troben en atur !oreas.
reduir els rebels.
Demés a mes /lisura d'ésser
Sembla que els Incidents provocats pels grups armats han es- lambe disculit el projecte de nou
tat en el departainent de Cane- pressupost.
Contestant una pregunta, el
lones.
ministre d'Afers Estrangers Sir
El govern, que domina la siJohn Simon ha manifestat
tuad() ha donat ordre a la poaquesta tarda a la Cambra dele
licía perquè procedeixi a la deComuna que no havia estat laxatenció del general Juli Martínez.
da la data en que les !orces inSe sap que prop de Sant Haterncionals abandonaran el termon un grup de gent armada ha
ritori del Sarre, admetent la postingut una topada amb la noticia,
sibilitat que Mata esdevingui,
s'han canviat nombrosos disquan la Contissiet de Govern
para; s'ignoren detalle del fea
transmeti els seus poders a les
S'assegura que al cap dels reautoritats alemanyes.
bele es troba l'ex-diputat per
Per la seva part, el primer
Paseyrn senyor Soriano.
ministre, senyor MacDonalt conEn alguns punta, els rebels
testant un altre diputat, ha mahan tallat les comunicacions tenifestat que el Govern anglbe
lefäniques. — Fabra.
adoplarä les mesures necessäries tan aviat com estigui justificada una represa de les converses navals, afegint que la inEL CASTELLA 1 L'ANGLES quietud produida per la possibilitat que el tractat naval de
IDIOMES OFICIALS DE
Washington arribes a expirar
abans
que s'hagués concertat un
FILIPINES
nou acord, havia queda t compensada en part per l'afirmada
Declaracions del gover- del Govern japones, que no pensa ampliar els Cene efectius nanador de les illes
vals ni te la „tenor intento«) de
Manila, 2k. — L'Assemblea pertorbar la pau internacional.
Constitucional ha aprovat una — t'abra.
En discutir-se a la Cambra
resolució per virtut de la qual
seran considerats idiomes ofi- dels Comuns la peliciO d'obertucials a Filipinos l'anglès i l 'es- ra de dedits suplementans Per
Vt1101' de cinc milions de lliures
panyol.
Xang-Ral, 28. — El senyor esterlines destinades a finalitNfurphi, governador de les illes zar el nou Cousell d'assistència
Eilipines, ha fet escala en aquest als sense feina, que no tenen
port, amb rumb als Estats Units. dret a indemnització per atur
Ha declarat als representante fore6s i que fins ara eren sode la prernsa que els habitants correguts per l'assistencia púde les Filipines eslatt satisfets blica, el laborista de l'ala esdel'aulonornia que els han con- guerra senyor Buchanan declaceda les Cambres dels Estats rà que els socorsos previstos san
inadequats, critica en termes
Units.
aloa violents el senyor Mac-Donald, del qual digue que hauria
d'ésser retirat de la vida pública. — Fabra.
Dificultats

La reobertura del
Violents ataos a Parlament francés
Nao Donald

Berlín, 28. — El ministre de l'Interior, enyor Frick, ha fet unes declaracions en les quals ha assegurat eme
la reforma del Reich és una de les
laboro que me pre ocupa el s bornes
del nadonal-socialistes.
Lcs dites reformes— ha continuat
dient —5eran portades a cap per Hitler que ha aconseguit aixecar l'esperit nacional d'Alemanya. Per aisd
Hitler faril reial un somni que hacia
estat quimèric en els homes de se.jles
endarrcra.
La unificació del Reich és un altre
problema que preocupa molt el Govern nacional-socialista, perb — l ma alegi — sobre aquel punt coima procedir
ovase precipitacions.
Nora York, 28.— Com a protesta
contra la reccnt disposició que pri
beix als descarregadors dels molls
herir-se al movimcnt iniciat per a impedir el reball als molls dels obrcrs
no sindicats, s'han circulat les ordres
perquè es es declarin en vaga 30.000
xofers, ferroviaris, conductors de ve.
i Espanya
inicies, etc.
Les autoritats han adoptat disposiVarshvia, 28. — El tractat cocions por a fer front a aquesta situaeió
i especialment per a preveure la pos- mercial entre Polònia j Espanya
M'ale adhciii6 al moviment de 35.0 0 2 resulta dificultós aplicar-lo.
obren empleats en la càrrega i desLes dites difjcultats provienen
carrega dels trens.
de que, degut als drets aranzelaris, el Ministeri de Comerç
lonCs he establert un preu màxim
a les. taronges que s'importen

per aplicar
el tractat comercial
entre Polònia

d'Espanya.

~Re.«

alim reistat• • xokna 4.1 Lunglawks, goto pm!
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A conseqüència d'aquesta mesura, la Cartera de Comerç
panyola ha decjdit J'izar un preu
,initaim per als ous polonesos,
una de les mercaderies poloneses
que mis s'importen a Espanya.
A PolbnIa el preu de les taronges espanyoles es el següent:
es paguen 125 lotis per a lee
de tercera classe; 135 per a lee
de segona, 1 175 per a les de
primera. Les taronges italianes,
en canora es vdnen a 120 tollo.
Segons les darrered noticie*. el
govern 'm'enes ta la ¡Menda de
comprar a Espanya solament les
taronges de tercera dime.
Fabras

FUNERALS A HONOR DE
KUBYCHEFF
Moscou, 28. —Slan celebra!,
les honres fúnebres de Kuybjcheff, a la Plaeu Roja.
Malgral, els grane preparatius,
la cerimònia no ha revestit. la
solemnitat de la de Kirev. Molotov pronuncia un discurs davant l'urna funeräria que fou
portada a pes de braços per Stalin, Vorochilov, Kaganovich i per
l'orador,
L'urna funeraria ha estat collocada en un nffixol del Kremlin.
La prernsa dedica grans contentarte a la mort de Kuyvicheft
1 estudia les etapes de la soma
vida, des dels estudie a l'escola de pàrvuls fina al paper exercit recentment, en quanta!. de
President de la Comissió de Control sovietic, en la vigorosa repreesid portada a cap contra els
aulalcse en alguns Eelats, en el
eurs de la qual el difunt llague
de depurar radlealment el parla, comunista en n'atines regions,
depuració que arriba a ésser d'un
quaranta per eent dels efeetius
del partit. ee. Fabra.

Les "Creus de foc" no participaran o lo manifestació
del 6 de febrer

Paris, 28. — La Cartera començarà demä la discussió de
disset interpellacione relatives
l'atur toreas.
La mejor part de les interpellacions pertattyen als partits
d'esquerra i d'extrema esquerra.
El debat, la continuad() del
qua' serh fixada segurament per
al dijous vinent, se suspendrà a
les sis de la tarda, a fi que la
Cambra pugui fixar la data de
discussid de la interpetlació formulada pel senyor Francklin
Bouillon sobre el problema del
rearmament d'Alemanya.
Amb aquest motiu el senyor
Laval tara una declarada a la
qual es concedeix gran imporLa Cumbre haurä de decidir
també sobre la interpellacial relativa a la situada dels obrers
estrangers, en la qual el senyor
Herriol, ministre cense cartera,
contestarä el senyor Gerchery.
La manifestaold de dia
de febrer
Paris, 28. — L'Associaci6 de
Creus de Foc, i una de les seves
filials, l'Associació de Voluntaris
Nacionals. havia organitzat per a
avui, amb fins de propaganda,
quatre reunions simultànies que
havien de celebrar-se a diverses
sales de Paris.
En les quatre reunions havien
de ter ús de la paraula els mateixos oradora. entre ells el tinent coronel La Rocque.
A tres quarts de nou del vespre, hora en qué havien de centellear les esmenlades reunions,
un públic no gaire nombrós ocupava toles les sales. especialment
la Wagratn.
Pela voltanls dols locals hi havia establert un fort servei d'ordre, a clorree dels guàrdies de la
pan i de la guardia mòbil, aquesla darrera arnb carrabina.
A l'entrada del local s'excreta
un rigorós control, i s'exigia la
presentada de les invitacions.
Segons les manifestacions tetes pele primers oradors, sembla
que els Creus de Foc i els Voluntaris Nacionals no prendran part
en la manifestada que per al
dia 8 de febrer ha anunciat el
Front nacional.
A un quart d'onze no s'havia
registrat cap inciden( a la Sala
Wagram.

EL PERFLJNI DELIC 10/
DUE MAI NO ACABA DE VAPOPARIE
EY:TRACTE/ LOCION.r • COLONIEI POLVO.... • J'AvO

LA POLITICA EUROPEA

Preparatius per l'anada de Flandin i Laval a Londres
La «cacera) de Goering a Polònia
Londres, 28. — El primer ministre
i el ministre de Negocis estrangers de
Fiança, senyors Flandin i Laval, arribaran a Londres el dijous vinent
per tal de començar les converses amb
els ministres britànics, les quals seran continuades el divendres i dissubte següents.
L'ambaixador britanic a París, Sir
George Clerk, i el ministre plenipotenciari, Mr. Ronald Carnpbell s'entrevistaren ahir amb els senyors Flandir. i Laval. Canviaren els punts de
vista preliminars deis temes que seran
discutits en les converses de Londres.
Durant la seva estada a Londres
els ministres franceses secan hostes
del Govern anglis, el qual divendres
a la nit donanä un sopar a honor seu
a! Ministeri de Negocis Estrangers,
presidit pel senyor MacDonald.
Dissabte els será' ofert un lunch a
l'ambaixada de Franca.
Comentarle franoesos
París, 28. — Tots els periódica s'ocupen del pròxim viatge a Londres
deis senyors Flandin i Laval.
- Le Matin" diu que Anglaterra ha
rnostrat tendencia a demanar el rec o
armaments-neixmt"djurls
alentan5s, a fi diconseguir la tornada del Reich a Ginebra i la seca
participació en una limitació progres3iva deis arniaments; petei França, tenint en compre les realitats, enten que
cal obtenir garanties mitjançant acords
internacionals, pel qual motiu la pròxima entrevista de Londres lindra una
gran importancia.
"Le Journal" expressa ropiniö que
els ministres francesos trobaran els
seus coHegues anglesos mis disposats
que mai a la consecució d'obligacions
internacionals que ofereixin les dejandes garanties, i afegeix que potser la
millor garantia seria la reafirmacid
del tractat de Locarno.
Per la seca part "L'Ocurre" diu
que d'avui a demà serä fixat pel Govern francés el programa de les converses a celebrar a Londres, i que es
induhtable que per part del Govern
anglés hi ha ara mis interés que mai
per arribar a un acord.
Germaln Martin no anire
a Londres ::

L'ACTIVITAT DE GINEBRA
Ginebra, 28. — La próxima sessió
del Comité per a la reglamentad&
control, fabricació i cotnerç d'armaments comeneari el dia 14 de febrer.
Constitueix l'ordre del dia l'establiment del projecte de reglamentació
del control per a la fabricació i comerç d'armaments i l'examen del projecte de la delegació dels Estats
Units.
Ginebra, 28. — El secretari general
de la Societat de Nacions lu rebut
els pressupostos i la relació de les xitres destinades a la defensa nacioual
de Dinamarca, Finlandia, Noruega i
Holanda. La tramesa de tale dades
la Societat de Nacions obeeix a la invitació [eta per la Comissió general
de la Conferencia del Desarmament
el dia la de juny de 1934.
Nun Wat ja rehudes a la secretaria de la Societat de Nacions una
documentada aniloga de França, India, Irak, Irlanda, Lituania i Anglaterra.

en guärdia els seno lectora contra el
viatge deis oenyors Flandin i 1~41 e
Londres.
Entrevista Laval-Click
París, 28. — Ei senyor Laval s'ha entrevistat amb Mr. Clerk, ambaixadee
d'Anglaterra a París.
La "cacera" de Goering
Varsòvia, 27. — Ha estas facilitat
un comunicat oficial sobre l'estada en
aquesta capital del general Goering. ce
el qual es diu el segnent:
"El general Goering va ambas •
Varseda el 27 al mati, i iota saledat
a l'estació pel vice-president de l'Asse.
decir!, de Caçadors polonesos, el cap dd
reabinet del ministre de Negocis Entra>
gers, i altre personalitats.
Després de visitar la població, el re.
neral Goering ha esmorzat amb el mi.
nistre de Negocis Estrangers i la sera
muller. Hi han assistit altres diversen
personalitats. Després el senyor Gas.
ring amb el seu seguid, ha anat •
prendre part en una cacera.
Varsòvia, 28. — En el primer día eis
cacera, han estat morts vuit porcs sena
glars i nn lirrx. Goering n'ha mort un.
Els diaris gosernamentals s'han limitat
a publicar el comunicat facilitas sobre
el viatge del senyor Goering. Els de l'o.
posi ci ó es pregunten si aquesta visita
no té una significació política Mi% profunda. El diari independent "Kurger
Codzienny" ha estat denunciat ami, per
hacer recordat en un artide que el ge
Tri s,.-neralCoighvuteacrl
teix bese que fou devastat, fa 20 anys,
pels alemanys. — Fabra.

DETENCIÓ DE CONSPIRADORS A MEXIC
Mèxie, 28. — El Govern anunria que la policta ha efectuat la
detenció de set conspiradors. Es
diu que els anties candidats a la
Presidencia senyors Josep Vasconcellos i Antoni \M'arreal preparaven un complot per a pro.
duir una revolució.
El comunicat afegeix que tott
temptativa subversiva sera severament castigada.

illort d'un banca
Mexie, 28, — Comuniquen de
Guadalajara que les torees
mors circulats, el ministre de Finances
neials, en una topada sostinguda
no acompanyari el President del Conprop del Plan de Barrancas, han
sell en el seu viatge a Londres.
/non Manuel Muñoz, cap d'un
grup de bandits que operava a la
La premia ansiosa
regia de Jalisco.
Londres, 28. — La prOxima visita
dels senyors Flandin i Laval a Londres és objecte de moho comentario
L'assassinat d'un emigrat
per part de la premsa anglesa.
El "News Chronicle" atribueix a les
alemany
entrevistes molta iniportäncia, per considerar que d'elles pot sortir un canvi
de rumb en la politice del troven an. AUTE DE PROCESSAMENT
g.ils
Afegeix que el Govern britinic està CONTRA ELS SUPOSATS
disposat a acceptar le$ obligacions inASSASSINS
ternacionals. aixi com la renovació del
traetat de Locarno, la qual cosa posPraga, 28. — La informacid
siblement tindria corn a conseqiiinria oberta per la noticia sobre l'esaconseguir que França no torni a sast‘inat de l'enginyer alemany
l a política d'a!iance5.
se vol Forinis. ha acabat.
El "Daily Expre 5 s", que en drttinAotti alta dietal sute de protel ocasions ha manifestat in seva ene- cessament contra ele presumpcontr
ael
pacte
de
Locarno,
crites
assassina. que sean Gen
miga
tica eeverament les disposicions que Schubert, Hans Müller 1 Edil*
s'atributixen al Govern anglis, 1 posa Kersbieh,
Purs, 28. — Contràriament a uns ru-
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Eseenarl s
Avui s'acomiada al Novetats la eme
pany ¡a Meliá - Cebras'. Tal ceso van'
avançar, passarà el vineru dijous a l'A-

polo. L'obra arel) a qual es presentan
al públic del Parallel és la comedia de
Jardiel Poncela Usted tiene ojos dr
farol. "La gent vol riere, i no esta
per rosas tristes!" - ens ha dit Ce-

brian.

* Segueixen a tot tren. al Victòria.
els assaigs de la sarsuela del mestre
.Martinez Valls Una mujer y un «linar.
amb la qua l obrira denla passat el foc
• la companyia cooperativista d'Eral ar
Saus, Matilde Martín, Pau Coreé, Rodolf Blanca i altres conegudes primeres
figures del genere liric castellà. Han estar posadas també en assaig, al ll ic hi
de les millors joies amigues-cia.lgunes
de l'esmentat genere, la resurrecein de
les quals, curosantent atesa, tant en el
que fa referencia a la interpretació corn
a la presentació, tindrà lloc eh funciona de tarda. }fans ad una excellcnt
idea cine nonada tierna elogis i que segurament serà acollida amb sota la sise patis pel pÚblic.

.0 LV Mes, PIA
dissabte
Dijous, divenis
i diumenge
4

NICS DIESII

GRANS FUNCIONS DE
-CIRC EQÜESTRE
Debut, dijous, 31
Tarda, a l es 430:
GRANDIÓS MATINÉE!!
arriu Un selecta programa iateI grat per sensacionals atraseions
internacionals. Butaques a 3 pres.
aeasseiessiesses..•es

akte 80 gen

"La novia viuda", tig
de J. A. Giménee > Arnau
Es innegable que la evmpanyta Mena.
ò.
lu v;naut animada deis millors
re
anda ganes de ter coses. ¡l'oherir-nos programes 'una mica més 4m.
hiciosos i variats qué els de la majoria
de les companyies castcllanes de tiai
per Barcelona. Herir d'agraie-los
l'eximmació de "El caballcro de Olmedo" i la pres .:nació d'un autor nou fin¡s
-Santa Marina", 4. Ang.21 Lam pa, t eta
que els han g;:anyat 12 COIlalderadÓ 1
respecte dels bcns aficionats a l'escena.
En la seva llora provatura. "La novia
viuda". nn han estat , pern, tan afortunan: Potser si tpte en aquista obra
descohreix un nou autor. Queda, pesó.
rn tot ras, en estat de Moinc.. a• El
contingut j a técnica de l'obra són
pis ingenti.
Ja al primer acte ens trohein .m11,
utta noia predestinada a la dissort per
hacer sorprès ala den anys la sera mare
anib un aman. Ara, en cornenear l'obra.
el pare 1 la mara snn morts, i aquell
amant, que es inolt ric, vol casar -in
amb la aria E!Ia ho rebutia, naturalinent. indignada. Es tot un carácter.
Un gran orzan femcnive.I la domina
Pern hi ha un germanet, fet exprés pesque el drama es proltreixi. Alite .st germanet ha fet una trapellsria de dinero
i ia a pula d'anar a la prees si el pretenden de la sera erro-ata no el ;;„-Iya.
fi decideix
Horn ja ¿ende'
vina el tren: el preir e. la gernla‘1.1.
Ella. re3ignaria. accepta. I Cl te1.5 0,0.
i.
Tot això da dit amb un inc escènic molt
montaron, arnh escenes gairebé normes que
de dos personatges.
Al legos acte horn celebra raniver-

s ori d'aquest casament. Ens trobeir atiM

E , e' marit atineta tue l'Ita jet venir.
Per qué? Psicológkainent no te cap explicació. Però ella assegura que ha estal per a humiliar-la. 1 tot d'una diu qua
no pos seguir mis agarra vida i
sin vol anar. Ell l'advérteix que
faig serä per no tornar mai mes. Ella
se'ir va. El teld cau.
El tercer acte es trinxst en cinc aUd.
dros. La reg atea no is per aixn
el diaieg segueix deKabdellatit-se
parelles. Tres quadros servei gen per a
demostrar que una noia tan bonica no
tot trobar treball enlloc. Un quart, pesque s'assabenti, en un barri iniserai,ie,
pes diari-s cle la nit. que aquell mittyr,
que havia estiinat ha motu trägicarnent
a l'Africa. Al cingla& Madama, la trobou a I'llabitacIO d'una uMa de la vlda,
ami) vocació frustrada, sens &Ibis., de
germaneta de la cantal, que ii °tercia

menjar i beure i Ii dóna vestits 11011d.
I ara qué farás"- li pregunta. " Ara
raspan la protagonista-me danire al
riu Sens dubte amena noia u batirla
pegut o'vjectzr que per antar-se'n al l'hl
10 sala que li haguée pres aquella Je.tits. Per.S no I; din res , i la prisma:emesta tunca ein s,lí3 com si ja es /rol-tés Jul.
gameto stbmergida entre :et eigües

rif"cadores.

COLISEU POMPEIA

r

LES

Sant Joan

PERIPECIES D'EN •ELLLIGIJET

POLIORAMA

1

L'HURACA

Talaron 22026
Lles 530 I a les 1015. (Tarda, les
butaques a 4 pies.)

ORO Y MARFIL

el fases ribmorals dels SOIS de Quintero Guillan. 96 repre3entaelons a
-lastre ple. PrinibrOaa interpretad()
d'aquesta eompanyta, en la qua l figii•
ren la primera actrlu Antbnia NOYIYINI
el primer actor Rafel Barden,.
Densa. I tole els dies. tarda I
_.

ORO Y MARFIL

ir,terni passat, dijous, a les deu d
la nit, la ."Peuya Vicenç, Simon" dona
:a un xarnpany d'honor a la eminen
tiple Maria Teresa Planes, amb mo
tiu de lliurar-li el diploma de son i de mi
rit de l'esmentada entitat. Lacte tindr
:loe al Restaurant Sport, Rambla d
Caputxins, 32, i els tiquets poden este
sollicitats al secretad de la Penya, se
nyor Gómez, Claris, 96, telefon 72104

Poal-Aregall, a propbsit del Sil"
* El cantant Unís Gimen o sen va
sainar "La desgracia de la sort", que del Nou. Denla, tarda i nit, s'acomial'ompoja
s'estrena dijous al Coliseu
dará. Cantarà a la tarda La dcl soto del
Gracia, ha expressat en un collega les pirra! i Katieiska, co fundó Popular, 3
Bersayas opinions sobre Pirandello i
interpretara a la nit Luisa fernanda.
nard Shaw. Pirandello, no li agrada Com es sabut, Lluis Gimeno marxa a
menys
que
'gens nj mica"; li agrada
l'Argentina o explotar unes obres del
Bernard Shaw. D'aquest diu que és un ['lastre Penella, per a les guata li
esquilado r , i de Pirandello que es un atorgat aquest
tanguista. "No en trec ni mitja silla
afegit, Evidentment, Poal-Are--a"h
* L'estrena, al teatre Studium, del
drama "La savia", de Lluís Masriera,
ha estat ajornada fins a mit/ an felleeT.
TEAT1tE I44:1VETATS
L'ajornament obeeix, sembla, al desig
GomOdliet
aren Comoanyla de
que la tnise-en-schle no sia feta amb
MUJA - MIMO
precipitacions. "La sàvia" havia d'ésser
1VUI: Comiat de la eompanyla. Tor.
estrenada un d'aquests dies.
da, 515: El En gatas espantarle de
gran balitse: o. CABALLERO
OLMEDO, rreari6 daiguesta rompanyia. Sin, a les 1015: Citan fundó a

'

b011at 1 INacf1,1 44 Pi Musite acto,'
Pepita RINIIS, miga la sesa gran ereerld

24 Caba llero de Olmedo
espaciarle rnagrale. de supei ha pre•
sentacid. Gre*EIMI aere 44 caneen a
honor de la beneficiada. pela emiMuna cantante Gacilla Subort, gulanla Illal/n4o, Anton/ Palaeloa, Vloans,
1111~1, F. beninesa I MARCOS NE001111190. Divendrrs: Debut de la supervedette CELIA CANEE I nt e,.
arriata PREMIE CLAREL, ..mb el eran
Ohlt empeetaele n'exilas 3 MadrIn
U. 11A1LII DEL 9490Y
la de:etnia g Cernptadorla

coneert que per a domé, diniecres, a la nit, ha orga-:
nilzat Andicions Intimes, al CaEn el

sal del Metge. figura una novela(
d'innegable interea: l'estrena

cançons compostes per
niestre Pan Casa is en
els anys 1895-1901, obres en les
quals les esseneies !friques del
nost re eximi art ¡ala queden pinarnades en fo rmes ii,, bellesa i
'ensilat veritablenield imignff ide

CÒMIC
IC
cernpanyta d•

TEATRE
Gran

revistes

Tarda, a les 515 Bultos a
una gamma. Romeral, ONIO
LA PIPA 0-! ORO
!f1t, a les imis L'ealt del dla:

Los maridos de Lidia

per Moulalvän. Huertas.
s.
1./111 . 1A.1, saurio, 1cru1ml et, el..
e

Ir 3 33 vica•i 5 pl , i

tliJrla
Isc LA P:P.1

•

RIPOE

(IMITA

e

em.

Otele I tal,
lerda, papi!

1.139 7,111•

1,1,uncir-e nli

.11/0NORI de .n,n1,,i de

gentilfa s 'uta da/1 3 5110a bma Maraini
A Vntl: DEIWT
ti supervedette
Perlita Orase

'fi

gilea.
Cl'endit te piqueales cançons per

ATR

ES

Barcelona. - Tarda: "Contente, Me-

Nitt "Sleclyiya".

Cómic.- Tarda: "La pipa de oro". 1NIt:
Novatata. - Tarda 5 tilt: "EI Caballero
Non, - Tolda: "La aleada de la Inerte" 1 "La bella burlada". !Mi -"Al

ladoi ".

Panorama. - Tarda 5 tilt: "L'Intrael".
Principal Palios. - "Las de los oMs en
Romea. - Tarda 5 nit: "Oro y marfil".

CINEMES

set

ROMO L'ANUNCI DITALLAT DELS »ME
QUE VAN PRECEDITS D'AENIIMIT
NE is Q
TROCARICU A LA PAG. 9

UE

Actualitate. - "El pelón da Cibalts r" l reporta/ges d'actualitat.
Arntrica.- "Pimienta Y mis pimienta".
-El monda es m10" I "Barrio chillo".
Arenal. mal paso", "Hay bona.
Sres ne suerte" I "El parairo del amor".
avinguda - "o soy ningún Angel",
"El rey de los rompes Elíseos" I "1)ft/tutti:mide" (únicaineut tarda).
- "No soy ntuglin Angel" 1 "El
l ey de los campos sstaeos".
Barcelona.- "U arrabal", en espanyo/;
"Sltiroula del amor" i "La marea de

pur glltsdi fitlitn, acuse pensar
l'efeole que pognessin • pro'luir al públir, han vingut esCent ignorades fine que eta diBroa4war.-"Eurenado", "rimlenta y
inas pimienta" 1 "wunder Bar".
rigenla d'Audirions Intimes en
Itohime.-"El difunto Cristi:gibe Eran",
•• n :asallOvii", en espanyol, 1 "COmpalingueren coneixensent. DP sefieros de Juerga".
Bese.
isla del deseo". "Tueros
guida s I a ren del 111051 re
humanos" I "El minuto rambla".
Casal,: [honor do donar-les a co- • 'IICatalun ya. - "Diez eles millonaria",
eElsausnt.
Gapttol. - "Melle y
papAs".
nèixer en tina ele !Ay sessinna del •a, Colleaum.
`La muerte de VanCast11 del Motge , cosa a la qual
Cénte t e Cinema. - "La estrella de Vaa gran artista va dignnr-se, ne"Amaine esta noche" 1 "Un!)
dos en la l'enenlea",
°edil', alai mor' també a execuCernadla. - "Et Aguda y al halmin". "Pe
bote en bote I -Pe s cada en la ralle".
iar-ne la ¡mil de plano.„
canuto. - "la mil (pa regimiento",
en

sie

acommuyadr= 51 pi..nu pci oso IHUS•
Irc autor. Es c lusivament per als socis,
Laletana, I st, 5.e, a.. Tete?. '7708

...••••••••n••••n••1.1.11/1611MWM.

CONCURS MUSICAL
El dia 1 i le febril- Viilrtll acabara el terinini fixat per a la
presentació d'obres al XIII Con‚'UI- 5 111111l iVill de la Fundado
Concepció Babel! j Cibilo. El lema itupoaat en el cartel' convoratória és una Atiesa de ¡Mima
per a una veu blanca, tenor
bata, ami) acompanyttinent tforgoa. Les compciaicions, que 11511-

Gran Teatre del Liceu

*

1

Muna, mitren* de eet eaneons
del MeaLre Pau Casals

Es a Barcelona la gentil ballaconcertista de guitarra
Assumpció Granados, mis coneguda notgall esti en el seu dret de pensar de ser a l'estranger, on les seres actuacions 11515 d'ésser rigorodasuent inedtPirandello i Bernard Shaw el que tin- han
estat sempre acollides
exit, tes, s'enviaran a l'Orfeta Cataba
gui per convenient. No es pot obligar que act Assumpció Granadosatril)
es propo- (carrer de San! Pare )11i5 Alt,
Meiga a tenir idees determinades. Aixi,
sa donar a la nostra ciutat alguns re- 1'3), a noin d Joan Salvat..seper exemple fóra terrible obligar Picitals de dama.
crelari deis Courtsuos Corleenrandello i Bernard Shaw a aplaudir
riö Babel] i Gibas. vidua Roma"La taverna dels valcnts". D'altra ban
guara, ¡ cada una d'elles poi ¡aria
da, cal elogiar, de Poal-Aregall, la
Dama, d'inertes, a la ni): Estrena de
un lema.
conseqüencia. Recordem molt bé que
y
VI
ly
A
anys enrera escrivia ja de Bernard
Shaw que era el Linares Rivas d'Anglaterra. Fou aleshores que un estiniat * "L'Escena Catalana" acaba de puamic nostre digué aquella frase que féu blicar l'obra "Roda el mún i torna al
,segona de prodetal I ellutia•
01051 esperial a in, a les 9. Festival
fortuna: "En Poal-Aregall ha ermitas Born", d'Agustl Collado, J. Roig-GuiMozart. I.° ,epre . eidarló sin LAS
Bernard Shaw arfe) Bernat Xinxola".
vernau i mestre Torrents, estrenada diBODA% El FIGARO, pila enstes
@sr.:ice, PaSmen, Mlohaleht
jous a l'Espanyol.
Mesen, Damiraf-Feabecnfler, Laufkoter. BItterauf. alealre (Precio/ 5 Eugen
fizankar. 1,11ceeki eseetinc: •auly.
t'estrena que tindrjllor
e dernä, dlinecres, * L'actor Joan Cumelles sen va, seDI/necees: Fundó 28 de PrOblelet 1
Vals es din, del Poliorama. Es din tamabonan/mi cortenpülimit a tl5ssubte.
? unció a honor I oomlat de l'emlnem
AR
V
1Y111
A be que el seu substitut sera Joan
Karl Rime/Ideo«, leche:Ida a
sss Colbnla almenara a BarCelOna ELS
els autor%1. ..len e:in a ums
Decorats n3 er.
RISTRES CANTAIRES. ES de.p.irel
nous de Valora s Camplullnas
a Comptarlorla
*

rina espany ol a i

ROMEA

INTIMES

diagrd'avui
e„

Ens han psrlat, a propOsit de l'obr.,
"TerbrIlinn en %cortedad'", en e.nance,l,
d'Echegaray, de Bsuarenc. de Loorteela
gr.pgranid del ron5 - Gracia y SIrntlalia". CI, espanyol.
Dleeama.
- "Ann y Annv". "En crimen
stand. Amb la reillor voluntat no in
ert e§ttsrä formarla per obres de
eu la uorbe" r « Cedo gabinete".
hent ogut rCilre gaire Cesa mes (Ille Schuberl, Schuinann, Brallins
▪ Cantri. ••Anrendld de loe In.,Inos".
"Pe Yva para ara I "Idolo de las nurLinares Rivas. A l'afma- eto 11 manca,
perì. i satén tiramatic. 1-lo prora la nlassies
IfEr-exae.r'. +sior. - "El ven gador solitarin"
utitticeni"nt tarda). "Los desanareel.
Concepció Badia d'Agusti, la
creació deis dos protacc,ni5tes que és,
SI as" -1.a buenaventura", en eeptinyol.
- "La hermana SI/I Sol'
sens (labre, el que ha deridit a la $enY.,- soprano rminent, interpreta vil 1111 p.
irin"
ra lifeih ¡ al seuyor Ciheiissa, fine eis toles les obres esinentadns. Ex- ▪ Perrin s . - "Caprichos" I "La novia
de
la suerte".
encarnen atol, foses nervi draträtic, a repte
Pragon. 10. 6 de Patt Casals. senil)
musiral". ".x)no a
pmar-la a escena.
n. l . COrnben" 5 "la horda ~duo".
eont putiyadea toles al piano pel
tiensrrlo
ayaiN:
. u “inP, mAAlurbnene:::,
Om
s:
.
o_
:n3y1:00'1:
D. G.
s
ehITIO"
prestigias coneertista Alexandre
-intuida" I -FA enunliso del sann.
P. S.-.1 propòsit de "L'hurga", 'ila I a.
15)31106" 1 "Nläs
torlavia".
hom em va fer dir en la creinica anteIntlm. - "Cna moler anra dn:". "com.
rior: "Sense els antezedents de Isst.
psne,as ne Juerga" I "El alter de
la literatura que el frendisrne ha pro1.11111,411I. cita- de
vonds". 911 difun t o t•lirletenhe
duit no hauria estat escrita". El lector
Ile-)5" ••P9.531,
1119118N3
INTI1ES
haurä pensat potser que en anvesta frae
Ilnlel".
1111r1s, - "Al enriaras de l es Sur',"
(CidW1
NelZe DEMA
se, una mica rara, en la qua l iganro
51:alean-ten! tarda). "Torh-IlInn au, s0 .
pesque lii surt Lot, 15 hauré inerving.n
manad". en esnanvol, 1 "Grarla y siene • lia", en ...paree'.
el subconscient. Vaig, o volia dir, armoMonumental. - "La ven)). roas". P11
g
p
oc
cI
llo,I
NOSTI
es
p uit • olt "Paren lo prensa" I "Huelo.
xintadement. que !cave els antecedents
de tota una literatura freudiana, "Ehrtr.:3'vhis e ttr al 2 Irin71 15/P2:.. "FA rnisu•rlesn seeatiehil de Set ell/leOnS del mestre
t/Mide. - ..Y1 soldedim de plenas- )•,t(
raes" no
no hauria estat escrit, Quant a
ra e X" u susse,uaril".
les altres manques de sentit, mes mereeri-nr‘e‘ tirliernleitn4'ne;e'r.,""'I:laba en II"
amigues que hi ha en el mateix text.
fil
enn su ar,nr", l• CI rey
0. 1 1 . 52", " c l rhlen da 1 .! n-^rnnlnl".
el lector ja les haurä subsanades.

* Cèlia Gámez, que havia vingut
niés personatges a l'escena. El joc aseeBarcelona ; per a enllestir els preparatiu
n:e no is, rcrn, gairc mis complizat.
; de la temprada d'opereta al Novetats Sesueixen parlant de dos en dos. De
ha rnarxat a Madrid. Pena torna ;nomen la conversa, que vol
esser .sens
• naturalment. Tornará avui o deniä dubte rnolt espiritual, no sabem de qué
Fern aquest advertiment parqué no ere serveix si no es per perdre el temps. Aixi
guin els malpensats i els amics de la passem gairehe mig acte. Després, a
po.:
discórdia que Celia Gómez i Pierre Cla- a poc, el drama es reprin, rs , millo;
or
rel han renyit abans de debutar. Per ara,
un altre drama. Hom parasean a partir tul pinyis i si no els la de si la protagonista
65 o
da
aplaudeix el públic del Novetats dijous, verge, de si ha estat posseida o no
nomes
els aplaudirá, a tot estirar, i de bona tacada, de si és pura o impura. Tota
gana, divendres.
aquesta literatura no agafa en cap ulla dient un interés escenic i l'espectador
Al Barcelona anuncien per a deniä
*
no pot reprimir una ganyota de fistic.
a la nit l'estrefia de la comedia Seviyiya, Qtran
ja no sablem, pern, per que serdeis senyors Ramos de Castro i Carreveix aquest arte vet aci que es presen_, fro. Els assaigs es fan aquests dies sota ta
un antic enarnorat de la protagonista.
'la direcció dels dos esmentats autors,
atiribats expressament de Madrid. L'Or .....4).41.+4.,
tía tstä entusiasmat amb roba; la mme
pansia, també. Tanta fe té posada Cas1• Ortas en Seviyiya, que ha suspès la
excepcosa
vespre
funde, diquest
(Trartsura, 112. - Talifon 73111)
I
CORRAN Y III CATALANA
Empresa Joan Nana. - Companyia
-eional en aquel; teatre - per tal de dur
VILA
DAVI.
DIreccI0
artistlrai
NICOLAU • MARTORI
les
totes
amb
general
assaig
un
c." a terme
C. Vadee de ClImant
•• ele la hei. Un altre detall que demostra
85L1. Tarda, 515, I nil, a tes ro;
.k 1/(1. Tolda, a les
i iut, a les 10'15
Lean de l'ut5y, de Co eme Montoriul
la confiança que la comedia dels senyors
La
de
Itimes de Castro i Carrefio ha fet néiES:HIENA de
• in en l'Ortas, és que aquest ha deciLA DESGRACIA DE LA SORT
eltt començar amb ella l'actuaci6 que
de rail Aregall
' prepara a Madrid per a darrers del mes
DuOus I arda 'rastre ,V11,talils

Plaça

4,,Le
lisien

y

Els nutot s Ramos da Castro 1 A. Carrafto
donen les prindeles
retniena a Bai •

cretona de
V
51
IY
IY
A
escrita expreseamein per a Casimir Ortet

TIti PARrVOPIA

CORIPANYM eft aPate OMS

DIMECRES. Tarda, a lea 513.
popular. amagues primera ciaste
J pessetes• Cohmleal hIt do Motu

Cantl!

• /811: No hl ha funoM per tal de dona,
Wat, a l'assala general de la comesti
que s'estienara denla a la ni':
91191'11VA
orlginal
Ramos fle Castro 1 careaste, e.e, 5 la exp1:11Junuit per a
(mea, th 0 15e non. rterbrall
Saltes s Carnnullmas. lil /m'Ora IN.

i

elallran e e s trene. nema, ellmarrea,
lar da: CIONTINTI,

illiememmemeeammeemmeammercesmommem

aquesta -artista feia tronar i ploure

LA PS1COLOGIA EN EL CINEMA
Curset en quatre ificons, pel

UI

doctor

Jeroni Moragues
PSICOLOGIA COMPRENSIVA

El cinzma-comema dient el doctor
Jeroni Moragues la tercera lliçó del
sen cura sobre la psicologia en el cinema, que Una a l'Instan Psicotécaic
de la Universitat del Treball-, el Clnelpa es un art de collaboració; no 15
ha possibilitat d'un autor o d'un actor
resionsable de o del iracas. Penh
la collaboració en el cinsma no acaba
are!) els elements tecnics, sine) une arriba a tots, ¡ faulmsnt a l'espectador.
Aguas/a darrera collaleo-:ac:5;. paró, no
.es técnica, sinó exclusivament psicológica; la conaboració de l'espectador té
lloC per mitjä de la 'sera adaptació a!

Explica l'an è cdota deis espectadurs
d'un poblé que per primera regada reien
cinema i que en projectar-se un tren
avancat fugiren esverats i hi bague
morts i ferits, i era porqué per a ells
aquella nora experiencia no eslava 1::garla amb cap mes. Hi ha després ¡'espensada recent d'un filias sobre . la vida
d ' un húsic a la qua i assistí en seesia
de prora una personalitat que pel
cärrec no pot assistir als espertacles
i no baria vist mis que cinema mut a la
Sala alerce. Nn comprengue moltes coses, i unes brames stmerposades el
sarta/ positivament . maialt. No hi haria
1:agut preces de comprensin que afestls

y,

elements nous i experiencies anteriers.
L'llome que va al cinema va adantant, denles, la sera sensibilitat: Cl
n
EllRJrAttle. 'n''' "7r
canvi, d'altres, cona les classes passia PIrryland. - "El Ultimo vale de chn .
NetIolarl "Fox Mundial"
ves, que hi van rada din. co el remNotielart "Basarla Filma"
ssacur col/.
e pass() Palera, - o ri vn
in coen perque no tenen caparint de
El munzio en que valmos
"La nuene•
151 • 50”. “Do . lp q r . rldne .,
La raza desszarecizia. Italia
000iprensi6 per afegir elements non
En pos da las Campean.,
vl.n,Vi,'"no !rtemula n rps dan.
cngranant-los a/T:6 els rells.
El pailón da Gibraltar
Els films es comprenen per corn1111 Pnrla, - "N e -hes morovlias" / "El
rroeero Eunlen".
PrInalmal, -- "La Pos del desea". film: si manca aquesta collabcracin és prcnsió racional, quan a la nostra in"Fueros humanos" 1 "TI mundo cm- impossible que per a l'espectador hi hagi
1354".
fil m . El Cd1C ul a cal comprendre'l. Seel/in Jaspers, la comprensió és el proque de cada representació en fa in,
TEATRE NOU • ces
eleinent de la nostra experiencia. D'a5 ompat i via REDONDO - PALACIOS.
questa manera, engiobant-la en els e:1AVI 'l. DIMAIITe. Tarda. a les 1'30.
popular. Bu l aques 2 ne s S e te s . Geneneivements adquirits Sa l o fa un elernent
ra). (5'SO, 1.nenlItals r"tralailes.
en
111A1, LA ALEGRIA DE LA Huawr.,
de la riostra consciencia i
Primera nnpular del eras, exil
el cercle dels nostres coneixements
LA eatLa E'JRLADA, pe' i ner Vi.
COLON Y
cene Simon. Nil, a Ir , 1
d'abans de veure el filie.
LA RISA! I EL DICTADOR. per l'e.
MARN y EVELYN VENABLE
Si tanta gent fracassa davant dels
mi,,.• 5 .1 narunu Marc itedonri•,
illmerres, tarda 1 n11, 2 iinInties
films és parque no din això éa això, acdan: de con.lat ue l'emlnent renten(
ceptant-ho tai COlIl es, sine, que jutja.
Liuts Gimen°, fine Fla r Ca eniltrrrlat
a .Stneries, sensarlonals programes.
dst aixn és !Yo o dolent, moral o
Mistral. - "culomaann". "Fi mitigo

ne) emur" I ',l umbres en Ide5mo".
Mundial. - "Nn soy
.nr,o1; "El rey de 103 Campos

nurnfe Ae• el".

1

LA MUERTE DE

Es des-patea ale Centres de Locanials

moral, sociològic o no. Ca l que la col -

111 Ramblas. - "Dime quien eres lit" 1 44.64.4e40-Neete-gee+Iffleite
-Justicia".

..staalmoido sdad. Ltda.".
-Paren la prensa" 1 "Ilusiones de gran

VACACIONES

OUSE UM

dalas".
Seleat Cinema.

- "No sny ninann in•
rel". -el rey de Ins Camnos Ettsens".
la tierra",
antina:1s"
en espanyol: "1105 buenos"
eJnek
Cinema. aesSplendid
el hombre" 1 "Justicia".
Talla. - "Tarzen • sil rompaneri".
aman Cinema. - -Par en

.

Avui,

Tatuan. -

"El misterioso

am,,,c&rada".

COXCEIV1'
EzaTRENA de

ni!:

e mir
scnor X" t

-Cunsts abajo" i 1:s hora de

nes

Ele. ..._ "%tedio MIlidn y 15111 novia" I
"No soy ningún An g el", en egiallY01.

a

4

Un retrae de Pola Negri ggan

telligincia les coses s'encadenen de
manera lógica; per interpretació afectiva, guau les reacciona personals Ic•
veiem com sortides de les emocions
del, alircs. La comprensiO racjonai .enf,
porta a entendre el film perquè tot
succeeix de manera I:sgica; l'afectiva
neix de l'expressió de l'actor i de la

a garla del gato". "1.a
Triomf. ley tel lalinn". "Greirer enire eela.
l'adores de frac" 1 -Jack y la planta
mmellirlosa".
Telanon. - "corklall rumorar. "Ando
rombinaciú dels períodes drannitics.
Nm•••n
a este hombre" 1 "LO be i"15 niel/111a".
▪ TIvoll. y "'mueres".
nalmemmuniummmumannilinlimun.A.
111 Gr Oulnaona . - "La renta ?obrero 18"
Colma. - "En nos tel amor- (unte,
nient tarda). "'emitir ele lluvia", "Por
1111 IT11111S11" 1 .• El rosario".
/4414.44444.4414444144.4111
tasca meritifria efectuada en pro del 'Ca- ▪ WrIhrrIn. - "C•nema dicto". en Pe.
n,nrrol: "Aleslitain en la toreen". PI) laboraci ó entre l'autor i l ' zsieztador hi
tre catalä per Claudi Fernando,, Les
osc anyol. 1 "El Almilla y ei halc•M".

*
Tal coro alia-vingut anunciant adhesions seguiran essent admeses, fins
repetidament, l'homenatge dandi Fer. al vinent dijoue, dia 3 1 , a l'impremta
nändez Castanyer, secretar) de l'Asso- de S. Rovira, Rambla de Catalunya,
ciació de "[catre Selecta i de la Federa- L'homenatge consistirä, corn es salvar,
ció Catalana de Societats de Teatre en el lliurament a l'homenatjat d'un hiles
Amateur, tindrä lloc el dia 3 de febrer. retrat executat per l'escultor Victor
Pel nombre i qualitat d'adhesions rebu- Moré, d'una pintura allegnrica original
des de tot Catalunya, lacte seré bri- de Ricard Arenys. d'un treball de forllantissim. Són 'mates les persones que ja sortit de les mans de l'artífex Gue-d
han premies insistir-hl per tal de pre- Alegre i d'una medalla d'or "Pro-Teamiar i esperonar, amb llur presencia, la tre" creada per diferents entitata arthtiques i culturals de Catalunya i re puj a•••n•••••••nn•••n•••n•Me.

1935

CAPITOI,

Cinema

AVIAT

LA11010ROSA
DEL MESTRE SERRANO

044.0444141144444+~-04,

da per l'orfebre Pare Puig. Despeé, se
celebraré un ipat ehe germanor al restaurant NUria, i a la nit hi hatirä fundó
extraordinaria al Poliorann, amb un Casa LlICca. - Aval 5 cada din irle in
lant.
recital de peesies eran a final de fasta , eran» Rayar, •- Tes 5 surtida Ce 5e"
Rata" falta.
avul 1 cada cha tbe
guiadora.
east.

DIVERSOS

i RINCIPAL PALACE
R-rielmt 1111ANCARIDA CARVAJAL
%VIII Tarda, MatIllat POhnlat
mes definlItu:

LAS DE LOS OJOS
EN BLANCO
emana .0 «mes 415 .1.

sigui. Com mes coses s'han vist, rom
mis experiencias tenim dintre mere.
mes aptes s611 a conmrendre les expetiendes dels altres u fer-les nostres.
També esta la comprensió en retaran
arta) el Ilustre desti i amb la nostra Cal, donés, distingir
tuna comprens
vida. Hi ha individus que no seran firil, a base de tepies, i una ele erf:r
mai aptes per al claerna porqué el stu a base de personal:tac L'autor, per a
deal i la sera vida els porten per altres fer comprendre un film, ha de n'untar
camins,
els fologrames; quan vol obtenir una

MUSIC-RALLS

rit te n. a...riettrilirit,N;re,edarnietilut
femusgo.

Ihunkay. - cal lellItS I LoPta
- S9'1. 111811 I Mamut Pene
011110art.
Varlelala I Sobo au-,-

Waiesu

Colaina Odia.
Mill y weet. - 'releen da la totralgatut
Din«. POWL

AVUI: ESTRENA AL

AVUI, ESTRENA
'Jets:U MF4

CATALIIMY
eb ele411441 AMURA
A

el& r2t.

"

se,

IHEIELE

d'a i
truenan?
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r.din e,. .
chis

EverAs

tan

II I.

ai

teisicA

MUJERES

sitia Mi,', ;4 a-

iigìttoil

EXCLUSINES DALAIn I SIMO
1110444444444444.1149444444.4•4

Un

devessall io
-hostigues

&tripa

=. 17,g 7iter,kt - . •
•

emites, 29 de lunar de 1939
-"•••nir ea.

ETERre
riliUrf10

'Anidar*?

quals, ultra la gran qualitet de ht
iotograiia es pot apreciar l'originanta: de la concepcio i de lea relacione
entre ela demente emprata 1 un fi neotit de l'humor.

Francesc Elias rodará
"Rataplán" a Mallorca

DI VENDRES.

FEMINA
Comédin rousidal
meras el lusa

impressió ficil, se scrveix deis tópica
que serveixen per a tots els films
per tant, sen dolents. El film és bn
quan els encadenaments sen fets a
base de personalitat. Tòpics eón aquella porta que es tanca a la nit, i to:

‘. ..tguit es fa clar en les escenes sectualsi les gotes de rosada sobre una
rosa: el cant dels galls, i el fanal que
s'apaga per tal de donar idea de 12
matinada; la tan rebregada marxa nup-

%el./ Arda. i4 Metete. proleeehls .de
:SIL 4 lea I :

ACi

Oran
InMat *Mallo
t'aneen per I °muestre de edrda dels
grane coneeits tanronies de Indio Bar
celan& compoete de en professOrs
RATON VOLADOR, rehuir de tenor de
Wsit
m,./ . 3 Presentirle de l'excelsa unirlo Imperio Argentina en la gran tece•
(surtid nacional LA /111111111NA SAN
1:11./LPICtO, ante Metal Ligue. Et deiCul t a o taquilla u als centres de socal!tale

Ahir u la nit sorlirett cap a
Mallorce une Iroupe d' amistes
que, dirigida per Fra 11CeNC Elias,
autor de robra, va dispunada
rodar un film titulai "Ratnplan",
del qual ja feta leuips que se
n'havia parlat. l.s innaica que
itectropiinyadi tI tifus es d'un milSie estala, el niest re Liaran° dti Li p rograme miAs alraeuu de Oarcelona
1.m 5., 1 30 No. 345
la nOnd. fill'eelor de 'Trae
nevtstee Pathé 1 Fémina. ir. famo.ee
ROys", que loca a la Granja Ro.
ge.iell de
ynl. i es (sitien les littllors refeEL
CRUCERO
ENDE31
reneies.
Evo nei menta en color LOYENDA DE
Entre els urlistes hl na Félix PASCUA. Annabolu en la millor proclurele
oe rany
tle Pumis, Atilönla Cointner,
NOCHES MOSCOVITAS
l'eudor Do:t elele i ultres; en tolai/cab5e 5 dinmenge.
tal, 21.
Matinal . Oespila a laonola de ldalllar•
ser a les •e,alnile nionerAne. te 11s.stne
I dlumengr 1.5rda a les 6

ziar: els dos esmorzars, on cl marit o

l'amant creien que n'hi trobarien un;
calaix obert amb la roba penjant
tot seguit la carta explicant la fugida: el pas del temps amb armen reilotge que marxa ràpidament o ami,
tic fulls de calendari que caneo en
pluja.

ANTI. Tarda, a lv, 4. SU, a le e 1,1
REVISTA PARAIROVNT, PARAMOUNT
CRAFIC, LA NATIVIDAD DEL VA1110151%45a). RITMO DE
LIENTE
RUMBA arcelait,

La muerte de vacaciones'
per symy,. v e,,uve i Frederle Maren
(.ri timm Paramuunit

CINEMA WA LK YR I A
VI

I rormidabie programa:

Cuesta abajo
en

1, 945531a

C5rIes .110 riel 1 mont

Asesinato en la terraza
II espanyult, per warner 13005er

El Aguila y el Halcón
per Frederic ataren

•

n

SPLENDID CINEMA
Censal 416
t17 • TelStea 101115
Alisa megniflo programa

•AROUD

Placa Uroulnoona. b - T•log no a/r6.3

Tarda: 33 0 , 5 • 30 5 731, (continua)
NII a les le
NOTICIARI "SACAR IA FILMS”
DIEWIXOS

f L MÍO 1lL3 II Mil
Director:

Es ciar que tot aixe tomprenem el
que vol dir, i podria tenle algun valor les primeres vegades; però desprès
es gasta i es ha pobre. Per això l'autor
ha de procurar-se elements nous,
aquest es el gran punt diiicil perque
sin film tingui personalitat. Per a parlar d'aquests caldria citar una sirle
de filmo dels quals ja he parlat. Per
aire en projectarà dos, fets, no a base
de tibpies, sine d'una comprensió nova, a base de la eoncepció personal de
l'autor. En un d'ells es veu l'expressie
psicológica que dels objectes aconsegueix la voluntat de l'autor, i per això
ha d'expressar l'agraiment moral i
material de dos cineistes catalans: la
senyora de Joan Prats i el senyor Delmir de Caralt. produccions veritablement nacionals que no són "naciorizáis".

Liana. 11a . Tale« 81222

.51 a 1

Properament,
presentació de
Berta Singerrnan

riu na, a 1.3

4. 1 1511. a les go

AMOR DE UN DIA
per Paul Ltaias 1 Layla liyams

ATLANTIC HOTEL
per Anny Ondea
AvIal: LA DAMA DE LAS caraiLIAS

CINEMA

ESPLAI

NOTICIAM FOX
APRENDIO DE LOS MARINOS
per Lrw Ayree
DE EVA PARA ACA
per George O'BrIen I Mar' ilreln
(en espanyou

Idolo de las mujeres
per

*Mena film indio, per Pez 1118TaIn
nosita (Jarcia

JACK ES EL HOMBRE
,itinems musical per Jada Hulber
oanaXoli, eti teenieunn, (en espanyoi)
L •1 1rena de la supecoroduccld N. G.

JUSTICIA
Page
•

556aa Von

rd1CI•POIL

(Cl boxeador y la Aduna)
Minus Levy. alas /1.1er 1 Jada
Dem llseg len espanyol1

SALONS CINAES
rEATNE TIVOLI
1 carda i tu mi: -Música ,y inuJerea",

loan

ntondeii

Inca

15105111u, I COMIca

SFAINA
larda i i 5 15/1: "Capridaus'', Warren
M.111
1.5m. "l a 115.014 de la sueno", llär•
liata Si .1W)

CAPITOL
4 taras u tu 1511. : - 6rIelle Y 511 3 natas".

tiestiy. Documenta' 5 citinite•
CATALUNYA
a larda I 00 1,11: "Ines atas mationarta - .
Vllrula Vid.d. sIl espanyul; Magazine, DI.
!Julios 5 DOCIlinelda1

ACTUALITATS
Continua de 3 muda a une inallnadn.
nepurlat ge6 I -28 P enó, l de cl!'
briniar"

PATA, PALA!»
Continua 4 tarda. - El vengador solitario".
- Lu3 oesapnceldos", -to buenaventura",
cii espato oh. Entico Cartiasu. Califa Foz
EXCALSION
larda u 0-30 un: • El vengador soilierio»
(unirme:o idrda). "Los de5aPereelduS".
'1.0 buenaventura .. . Enrico Carabao,
espautor Documental

SIMIA
• larda 1 9 • 311 ”11. "Al entupas de las
lunas" (iliaca/neo! Urda/. • TOr beIllno en
sucledad", en eapan>ul: "Grada y ‚im -

pali a", en esa/tripa, SnIrley len/pie.

Noticia el
ORAN TRATOS COSTAL
Rambla del Centre, 38 - T.ièton 15972 conitnua 345 larda: La tgla del leal.
rntrnio", ”Torbelluat en sociedad", en ei
.151 I: NATURAL, CURUCA I D18111E05 Panyol; .. (leacia y simpaitii". 8h1910Y
Tenlp/e, nl espanyol. nourter1
MONUMENTAL.
DIME QUIEN ERES TU
Conunu• 345 boda :. "la Venus rubla7'.
per Liane
en espanyol; -Paren la prensa", "Millo
nes de eran Sarna". atine de N'ay
RO VAL
345 tarda: "Matrimonio 9(1611
per PhilliLlj nolnine,,Leezsnii,
i
lar
st oangee. Waller continua
Liado". "Paren la prensa", "nustones
de aran dama", Kalhe de Nagy.
lime. continua
1 CdtnICA

CINEMA RAMBLAS

-Nada más que una mujer"
FOX
Tot seguit foren projectats "Aquesta nit no surto", de la senyora Prats,
i "Memmortigor, de Delmir de Cat'ah; el primer un film d'objectes en
primer pla, i laitre d'argument, en els

.FgTs :DIVERSOS
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CES

pi

Mentro Pera Roca önrcia ea
Pa.eci lol a ilarel
ardj t" dodad d3jeüseflut:
neguts, els ual Ii eatataren,
pel procedimeill del * eambia40” ,
el) pessetes.
- Als Magatzeins Valencia,
del Carter del inatelx . nom, fou
comei'un robatori de gteneree v atonta All unee set mil pessetes.
- A la cruilla dels careare
de Balines t Mallorca, un auto
particular atropella el repartidor
do T0141'31' 3 Trinitat Garete
Hernandez, de . 22 anys, i 1i ' ocasione la fractura de la clavfeudreta i CO DIUniütia . ti ambdies
getiolls. El conductOr det vehide ron detingul. el ferit passä
a l'Hospital Clfnlc.
- A l'Avinguda de Francesc
Layret tin tranivin atropella Pene Pinós. de 68 anys. 1 li ocasiona diverses Iesions de eousideril e
Despres de curat al Dispensar)
del earrer del Roser, passt
l • Hospital de Sant Pan,
- Eh un cabaret del Parallel
es presenta ' Francesc Calvo
Prats, de, la anys, fingint-se pulida 1 mostrad' u
' na placa de les
mitigue, deis a gen I a de ,igilan‚Mi. El ials policia fou detingut, 5 p05*al a disposició del . Jiu.jet.
A - l'Hospital Canje ingressa
Gabriel Acien ACI813. de 25 anys ,
que presentava una (elida d • arma blanca, de pronaslie reServal,
ignoraul-ise, sie monient, Cont se
l'ocasionä.

Al Casal Autonomista del
carrer del Pare Claret, penetraren uns I ladres, j s'empollaren
un aparell de radio, una quantitat de tabac 1 una altra en metallic.
- Manuel Miguel Pozuç, de •
pendent d'una cantiseria de la
Rambla, sotri una caiguda a la
via pblicu i resulta amb lesione
de pronòstic reservat.
- Des de Cuides futi traslladat a l'Hospital de Sant Pau, Antoni Ales, vef de Palau-solità, al
qual, merare caçava en aquella
pobladO, se II dispara l'escopeta j s'ocasiona greus ferides, a
conseqüencia de les quals morf
I l uall allaVil a ingressar a l'esinentat hospital.
Del fet es dona colinde- al Jutjet, el qual corneara a instruir
les oportunes diligencies.
Al D¡spensari de les Cases
Consistorials fou assistida Amisha Cortes Salmeron, de diesel
suya, la qual, treballant en el seu
ofici de carnissera en un iloc
del mercat de Santa Catalina, 60
casionts diverses lesions de caracter heu. Després de curada
passà al seu dotnicili, Vinaroe,
3, segon, primera.
- Al duren de Calabria bou
detingut el carreter Francesc
Fornells Prat, de quaranta anys.
domiciliat al carrer de Manso,
5 4, segon, primera, el qual ametraça i insulta el sereno de In
ó. Fou posat a dispudemarcaci
sitió del jutjat.
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Moviment . borsä ti
MERCAT LLleRt
Lea primero 'emitan de y setmana
eón d'una. mobaitat nu ictisturnatla en
aquesta darrers tempe. La diversitat de
valoro Operae, con' s'observa en el detall que publiquem a continuacib, evidencia la enlució d'activitat del mercar,
i encara que el votenu realitrat nu asyoleig una gran importancia, no es Put
negar que aqueo fi de mes es ',menta
mis favorable que els precedente. Per
altra banda, la reunió constatada pels
valurs nue ea contracten en el rotte carriler, des dels comencaments de la reanió del Borei i mantinguda en el transClIra de /a de tarda a mi, una cerril mo
darreres declara--deració,nls
cisne' del ministre de Finances, ha ajudat a coNv7car la snthici6 dei . mercar a
un pla quelcom superior al que es veMa arrossegant en jornades precedents.

Cal, però, que passin les jornades de
regulador, i per tal de veure si la mudó suara constatada te la consistencia
suficient per enilegar aonest mercal Per
camino mi. esperançadors.
BORSI
Ont 25 Torno Alça o
anterior Pairo

Nords'

5310
4015

53'45

Alacents

41'25

Filipines
3 2300
Chales
365'm
Petrolis
5.05
Colonial
46.85
Explosius
104'7 $
M. Rif (e. c.) 55'50
Aigtiies'
r73..50

+133
-1- 1L0
+100
+roo
-

32200

36400
505
4675
1048.5
56't5
t72'85
12 '85
rSoci
16'75
16.5o
177.00 17500

Andalusoe
Docks
Ford

-o'z O
-o'65
4065
-0'15
-0'25
+a'oo

BORSA
Nords

53'15

Alacants

41.30

+0.35
+115
- +0'25
-I'lo

4015

Oretees
16'no
Gas E
115'75
M. Rif (e. c.) 55'15

itTou
115•50
5625
32350 32100
io5.15
+o'65
10450
+0.05
5'05
5.00
-cito
46.75
41585
+0.25
17 00
1675
36 • 25
-075
3550
17350 1735030.75
3050
-0 . 50
364'50 363'oo
6023
-0'75
79.50

Filipines
Explosiva
Petrolis
Colonial
Docks

Felgueres
Aigites

Sucres
Chulo
Montserrat
Ford

177'00

+2'oo

175.00

BORSA 'AL COMPTAT
Deute3 de l'Estat donen mostres de lleugera feisugor, i la Major Part derr/15Inane cotlteen Ami) Aman entorn J'un

suite Temer. Obligacions Tresoreria
Generalitat, pu.: dectivet, avancen a
a. 41/•
la173 (+o'io). s.l, Ajuntaments sembla
que turnen O ernpreddre una mes ISTIA Crédit Licites
contradecid.; de moment, perö, aquesta
represa no té gaire eficacia sobre els
canvie, els guate, en genera!, acusen sosteniment. Lee tinques escillacions anana(lea, [efe, 4.5r4 en idea emiten de mg
enter.
Les Diputacions, denSe assolir una

queden a nivells sostinguts.
1-a reacció del sector especulatiu ha
Ungut una poderosa influincia sobre el
rodle d'obligacions carrileres, ei qual,
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Mercat de llotia

ultra factivitat desplegada, que fou
apreciable, els cantil ansoleixen nivelle
La primera sessió de la set.
molt remarcables, en particular les Ala- mana en aquest mercat va cele-.
canta, que en jornades precedents es vehiar-se ainb poca concurrencia;
ien flll feble, que co
l Nords. Són nomnegOei realitzat fou gairebé
brosses els *trancos, que asciilen de rnig no
a un enter, i alones de mes importancia,
Mato: No hl ha cap indici que
com els registrats per Especials Almanfaci pensar en una bona entesa
sa . 60.25 Sant Joan, 54'00 entre la
contractació, per la quat
(4-1'50); Alsisues, 69'75 (+eso); serie
cosa aquest sector es mente del
13 d'Atacants • 60'oo (-1-2'co); skrie F.
tot inactiu: tot • que una bona
7150 (+3'oo); serie G. 83' 30 ( i-1So);
part de l'oferiment dóna a entensirle 1, 84'oo (+2'13): série J, 67'oo
dre una probable reacció de
(+2'oo); Cartita Catalunya 6 per loo,
preus, la pan consumidora es
77'00 (+ i'00), i Transversal, 25' 00
mostra del tot indiferent i es de
(+1.00).
Les obligacions d'elletrics, sigiles i creure que sera mantjnguda
industrials, amb regular efectivitat, que- aquesta thnita mentre la deman-,
da de ferina no esdevingui pide
den en general a posicions sostingudes.
activa.
Es de notar, però, l'avanç que es reFerinos: No presenten cap va.
gistra en Asland, Córdobes, ql'oo nació
a l'ensopiment que /lo.
(-1-I'Oc);• frornent d'Obres 5 per too,
nen mostra d'uns dies enea, i en.
85'oo (-1-2'on), 1 Maquinista, 91.o0
'ara que algun fabricant vol do.
(+2'oo). Les accions, molt ensopides en
nar la sensació d'una immedia.
la cOntractaciii, queden en general sosta
represa de preus, el canana*
tingudes. Varien mes Gas D, 104'50
(+eso); Tranamediterränia, 3 6 ' o o no demostra cap interés a adquirir partides. Les exIstenclefl
(-eco); Asland preferents, qo'n o
són molt abundoses, i quan 111
(4-2' 0 ); Indústries Agelcolee, iqo'00
ha genere sobrant i la demanda
(-2'00).
es escassa, no pul haver-hi pu.
.ja de cap mena; mes aviat rafe-.
BORSA DE PARIS
bliment podria imposar-ne en
La primera sessi6 de la seini....a Jet aquesta ocasió. Sabem que almercal parisenc es desenvolupi en un gunes fabriques de l'interior proambient molt reduit, que ea tradui en dueixen ja molt poc, i d'altres
una pesantor de canvis en tots els sec- resten tancades a causa de la
tors, com es comprova en examinar les manca de sortida de genere.
cotitzacions que reproduim a continuaci6:

Negociem els Cupons venciment
primer de febrer
CAIXES DE LLOOUIR
CANORA °DENUDADA
altres objectes
per a guardar valors, documents, joies

cat cotonaire, i per consegüent la paraliteació de fabriques, la qual. segons calcule, portaria un 33 70 d'arar

Compartiments des de 22 pessetes anuals
Pot visgar-se a les hores d'oficina

en el cena obrer textil.
El senyor Portela Valladares va
oferir U-tolladar el prec al Govern,

SOLER i TORRA Cerinas
BANQUERS
.

Rambla dels Estudia, 11 i 13, i Bonauccia, 1 i 3

de valor

quedant els visitante agrias,

.,

Dame N.a..

Banc de Franca

2315 8365
8640 455
heixo 8970

Ei dissabte peana; al nilgella,
representació nodrida de la !nata cliP
rectiva de la Cambra de Corredor: da
Cotó Filat (corporació oficial), arnb
el seu president, visite el governador
general de Catalunya a fi dotes-ir -hl
els seus respecten i alhora interessar
que intercedís davant del Genera de
la República, i JI monstra ha necessi,
tat de resoldre amb tota urgencia et
tractat comercial amb Romania, pais
que de no resoldre's arnb prompti.
tud portaria greus perjudicis al mes.
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'Del cenad de guerra ado- El correspenial de "La Ilumanisenior llenas" ho fou tsei_ a
ben! lo Proli'Model en- ter,
als melad f un dia. Els cinc eue

**
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Viatges LA PUBLICITAT

Als nostres lectors
Cal que en inaugurar aquesta nova
aterió de LA PUBLICITAT es fixin
concretament els punta que aquesta
Pensa realitzar i els mitjans dels quals
Pausa valer-se per tal d'abastar els osas
objectius,
"VIATGES LA PUBLICITAT" ti
«, j'indita' incrementar el intime en
• nostre pais, en la sera total aer,-pcu'
urimportaciii i exPortació.
Per a la primera compla ainV una zarde facilitats internacionals que ha
de transcendir ex l'encarrilament d'un
lurisme iliastrat i conscient que !Oci
obra per Catalunya, no pas la cuna/i!Lució d'uns viatgers encegats per la falsa
existhcia de tapice que n o cal retreure
Per a isser compresos Pels flash-es lec'art. Aquest moviment di,,pariació de
contingente de turistes d'arreu del nión
ea tee Ura conduit a caso metro per un
crileri patri:dije que ha de cloure's en /a
divulgacid mdsima dels nos/res M'ele
que refereixin les pagines històriques
de Catalunya, com aixi mateix aquell.,
altres que Per les seves excellincies lotalment i netament turístiques Poden aspirar a ésser classificats en la recluida
Biela de sector: privilegiais per aquesta
preponderant avui en tote els
Palos capacitats de valer-se dele seus
argumente natural.t per a constar en les
activitats ~denles. Pel que es referris
al que anomenem hiriente d'exportació,
"VIATGES LA PUBLICITAT" no
'M ereja' en esP erit del que anima l'anteriorment expressat.
ea

Els viatges que pensa organireer no

sdn acres com aquella injustificats maltee de les vegades, motiu deis quals
'Pot fuer un esbarjo per resbarjo, siné

que al fans de tala elle existiré asta bese,
diversa en materia, que coHredird a
l'excureid calecido.] et.1 :mentiste d'un
iateri.s turistie , artistie, comercial, ecomamar, etc.. etc.
Des d'aqueeia sceció de turienie
"VIATGES LA PUBLV- ITAT" asirá
fent saber tole mmelle
projeetes de
deguliment eernditus per tal de
enjerir-los la m ax i ma g ermin a d e Pro.
ht t de confort. El vinent dijoree 10 iniciara les seves tasques tres shiblie el
seu primer projecte, que ha de cridar
l'atenció pel seu con tingut extraordinari.
Així matéis s'inaugura en aquella 'ferió del diari un consultad grutnit en el
qual es respondran totes muelles Pro'.
guetos que adrecin que facin rete•incia a les riiicslion3 Matreros a un
burra', de turihne.
Aquest conniliori destila vivaMirni
poder servir l e s orientacions que se
demanin, per la qual cosa prega a tole
eIs nostres lectors que ting lgin quolsevol
dable que s'In dirigeixin amb la seguretal que a ¡'ultra setmana rebelaos la
resposta sol-licitada, a les Pagines del

nostre
Cal repetir que el guía/ge que "VidaGES LA PUBLICITAT" emprendrd
sera un retire del to que LA PUBLICITAT ha aconseguit en el periodirme
local i que e ni cap «asid desvirtuará.
Comptem que la gran familia O le
tema-gadsotlenrmdia
en aquest organtsme un " bureau"
co el qual es realitsaran els esdeveniments turístics mis interessants que s'Ion
dat a cap a Catalunya des que aquesta
necessitat social moderno ha penetra en
els costa.: del nostre pote.

La Costa Brava
Cite d'Azur
El curs que segueix aquest hivern posa
novament sobre la taula les exceilencies
del clima de la nostra terra i per tant
enfoca directament la qüestió que Parla
d'infinites possibilitats per a ter reeixir
un moviment turfstic de gamma importancia_
Potser el lloc que es presta mes per
a muntar un comentari en aquest sentit
es la Costa Brava, indret ideal per a enser aixecat com a capdavanter del resalo
que Catalunya pot presentar al caneara
Internacional de paratges escollits.
Un deis motius que avalen aquesta
fmmillorabilitat resideix en l'existencia
d'un rival de semblants característiques
geogrefiques. La 'Cote d'Azur" francesa, la pròpiament Cote d'Azur, tros
compren entre Taló i Menton, ha abrassegat el privilegi mediterrani. Contra
aquesta ¡asea hegemónica, la nostra
costa hi °tercia una humil resistencia
que afortunadament ha començat a
transcendir d'uns quants anys en aguasta part grietee a la contra poca publicitat i a una mena d'apostolat que han
realitzat una quants estrangers, que trobasen allí un paradis inedit.
Per a tots els sestee* desplenamente, adreceu -voe
"VIATOE8 LA PUBLICITAT"

i la

delibemr,• durant
25 Itorelca Han
estat condeninats
176 processats
i absolts 39
Lo sontincio no es 'oró

pú-

fins després d'ésser
oprovado per l'Auditor

blico

El Tribunal del Cansen de guerra
que veié i resolgué la causa dita dels
"rabasaalres" estigué reunit fine a les
nou del metí de diumenge. La reunió,
per tant, va duras vint-i-tres
El jutge aenyor Urtaltia, instructor
d'aquetta causa, i el fiscal senyor Cor.
‚ella, que ha tingut al m y arree Facasacia, estigueren den de primera hora
del mati a la presa, esperant el resultas de la sentencia, ja que, d'acord
amb el que assenyala la Ilei, l'avíen
de comunicar-la als processats i als
seus defensora. Al pati de la atetó hi
havia una ¡tentada, composta de familiars i ainks deis processats, els
guata esperaven, anguniosos l'hora de
la sentencia, fa que creien que la benvolença del Tribunal acabaria per imposar-se.

En sortir el Tribunal foren cridats
els processats, els quals entraren tote
al saló d'actes de la presó, on havia
tingut lloc el Consell. Un a un els
fou comunicada la sentencia, la qual
Es la segiient:
Foren condemnats cent setanta-sis
processats i absolts trentsbinon.
Dels condemnats n'hi ha cent trenta-sis de Sabadell, ala quals ha estat
imposada la pena de sis mesos i un
dia de presa. Unicament loa absolt
U n Pro c esan de Sabadell. Es Blai Vera i Vera.
Els del grup de Castellar del Vallen, Palau-solita, Sant Quince i Esparreguera, tambi foren condenmats
a sis menos i un dia de nrea6.

„.

sien* dels gèrmens 'es

maven
grup de detinguts al Chis
ho foren a un any de presó, i ante

detinguts al Casal d'Esquerra del carde Valencia, a tres anys.
ter de
Entre els condemnats hi ha Come,
Versas, que es presente a les autotirata dient que procedía del grup del
Clot, i entre els absolts figura el senyor Sitja Vilardell, detingut al Casal
Idl carrer de les Corta Catalanes.
Foren absolts els detinguts al zafe
de la Marina, del passeig Nacional. 1
ele detinguts a la Placa d el Palais.
La senténcta no es fará pública fine
nue 'haz; aprovada l'auditor
L'auditor, parant a b ele atriodistes. els digué que la cansa es troba
1 poder del itaxe instructor, esperant
que expiri el termini de tre n die, que
assenyala la Bel per a notificar-la ale
processats i defensora, per si algun
interposa recuse.
Desases. ordenada I cosida, paseare al registre d'A uditoria per al sea
estudi. i després passarà a l'auditor
per a la seca aprovació.
A fi de no perjudicar els absolt' i
els que. amb l'abonament del temes
que porten de presó preventiva, hagin
complert la pena. he disposat q ue 31ssuin immedaitament alliberata, llihertan q ue Es provisional 1 sen s e periudici de le n resultes en Esser agrovado la sentencia.
Per la neva part el jutge instructor.
senyor Urrútia, va pregar als periodistes que fessin pdblic que avui han
de presentar-se al sen dematx tots els
q ue foren alliberate Mal com nimbé
han de fer-ho ele advocats defensors
als (mal* no ha esta» comunicada la
sen ti Ocia

VIDA CORPORATIVA
La Germandat Art de Cuiners,
de Barcelona, celebrara elecci o n s
per a la renovad() parcial de
Junta, e ls vinents dies 29 i
31 d'aqUest mes, a Vestal:, yonial, carrer de Primer de taig,
2, primer, de quatre a sis 'e la
tarda.

ELS NOSTRES LECTORS
HAN DE TENIR PRESENT
QUE HI HA ESTABLERTA
LA CENSURA

:7441ENCII ES
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a l'espai

En un anide anterior consideriNetn
dirment vitsa
de la tuperfície dels planetes poguessortir de llar esfera d'atracció per
a dirigir:ee a 'espai, i d'aqueeta Manera viatjemin tia % que icattin aireas
Per un aleta planeta, Aqueas podría
trobar-ü en condicions d'ésser fecun•
dat. i la vide apareixerla sobre d'ell
cona un dia ea esderenir a la Terra.
La consideracio de la possible existencia d'un gertne viu • l'espai sideral
deu tenis en contrate lace-Id del fred
intens que hi regna, quan una atmósfera protectora no serveirs de regulador de la calor emanada de les entres
Iles. com ocorre a la Terno Quin t
l'espaí esti absolutament buit. la sena
temperatura s'apropa molt e la del
xero absolut, o sigui de 273 graus
sota cero ordinari dele nostres termOmetree. Aixà vol dir que Lt temperatura del glaç
Ir ¡a neu és extraordinariament caleros respecte de
la que exiSteix a l'espai, perque és
263 gratis mes elevada. Si en lío: de
l'espai absolutament buit , es consideres una regia mea o menys proveida de partículas de gasos lleugers,
es a dir, una regid embalar, Archenius
ha calcular que !lavara la temper atura
vindrfa a enser d'una So V an o libanluts, o sigui de Sao graus nota zeria,
En lee condiciona eamentades, el
germen que viatgis per l'espai, per never-es iscapat d'un cotón civalsevol,
hasta euportat durant el transes: re de
la 9eva peregrinaci6 e sigui durant
setmanes, Inri o segleS, una temperatura extraordinariament babea. Perla
ou t els fisics com ola quia/ice I bitalegs, han pogut Comprovar la resistencia enorme al fred que tenen malta
germen microscópica, que es maneenen imperturbables a les temperatures
mis baixes, per a germinar despees
amb teta pubtança saixi que lee eondicons de vida ele hi són favorables,
Laboratori ile l'In geinut Jenner, de
Londres. shan pogut conservar dios
d'oxigen liquid que han guardat per,
fecrament Hur poder terminarla, malgrat la dura oro y a a que han estat soto/enes; i el professor Max Fayder ha
mantingut, duran, mes de sis meso»,
diversos germena a la temperatura de
la possibilitat que els

de la seca vida típica. No entrant en

el seu programa societari un lapse en
el qual puguin oblidar-se les normes

d'una etiqueta intransigent, accepten
Cote com alió que per a nosaltres equi-

valdria a un mal menor.
El mèrit i el futur de la Costa Braes, doncs, oierir un espectacle, que
sempre prometent un confort i Unes Pi
manties de Ilibertat peral turista, no recaigu; en cap moment en les lleis establestes a la costa francesa.
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t
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Per aixt; sempre ens ha horroritzat
sen tir paular de graos projectes
dificacione i urbanitzacions mes o menas
inspirades en les que figuren a les gran>
platges muildial .
El caràcter és el factor nals ;atleta
en el desencolupament de la nostra costa
i hern de procurar que ma¡ no es pugui
desvirtaar i sí tan eols admiaietrar-li
aquelles imprescindibles millones exigides pels avenços que sense interrupció
es van filtrant a l'hotcletia, les comunicacions, etc.
La propaganda turística que, tot i
ser molt recluida, emana del ilustre pals,
hauria d'ésser absolutament dirigida per
assolir aquest lo de compatibilitat, sempre pel que es refereix a la Costa Brava,
Amb ell obtindrfem unes majara probabilitats de vencer ràpidament en tota
la tinta i obtindriem igualment ridiginalitat d'un rnoviment important de turisme que no precisa de gratis "maillots"
ni gratis “toilettes" n¡ despeses crescudissimea, sinó que tan sols reclama una
cesta preparada filosófica per tal d'entendre la valor del sol i d'una mar en,bassada i la convivencia amb unes poblacions que es mantenen en Miestions
nacíais amb l'encís del seu M imes dia.
No cal insistir en el que això ens reportaria un cop ben divulgas per totes
les quatre parts del miel. Perquè en turisme. coro gairebe en sor, la P ersona litat is la clau dels bata
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La competencia que hem significat
un instant entre els dos sectors de la
Mediterrània no hi ha dubte que esta
en estat candent, pesé, Lambe ¿u cest
que cadascú pot mirar-se amb cert desig de simpatía o almenys de cunipatibilitat degut a figurar en el món turistic com a dos escenaris que Ittny
tepellir-se es complementen mútuament.
Ni haga té res a envejar a Tossa ni
aquesta a la primera. El día que l'una
1 l'altra, a l'impela de ganes de sobrepujar-se integralment, s'utillessin arnb
mitjans "ad hoc" per a fer prevaler el
que li manca, és segur que l'encís de cada
població s'ensorraria sorollosament.
Niea, l en general tota la Cote d'Asur, és quelcom que viu en el turisme
con, un element d'extensió d'aquest. ell+19111•114•184+0444.11444444444»
Accepta en la seva vertebració social tot
Llegiu LA-PUBLICITA1
trine n contingent de viatgers que han
jet del turisme una continuada especial
Propa gueu-lal (.i
. • LOT-3-9 7. ,

VIATGES 1,Å PUBLICITAT

Es un medicament
a.
telsotes

alles

-:31-Ocatiu de forts occessos de TOS,.proporcioneu-vos
un veritable remei. No uno d'aquelles Ilaminadures que
no fan ultra cosa que afalagar el paladar, sinó un veritable msdicament científicament preparat, que descongestioni els vostres bronquis, us faciliti l'expectoraci6
colmi lo vostra TOS a l'instant.
, —Aqueita és justament l'originalitat de les PASTKLES
'fiel Dr. ANDREU, i la clau del seu èxit mondial. Són les
úniques que permeten tenir sempre a mà, perfectament
dosificat, -.1 medicoment eficaç que us hourio calgut
cercar en una pació pectoral.

.

1

IOrganItg ació de tota mena de vlatges per Ostalunye
I a l'estrenger
Informaoló gratuita sobre aleases I tlarisme
S'alioli de ferrocarril I de nevegacI6 marítima I abrla
Reservament de seients en ein trena i places de vagó-Ilit
Reßervament d'entrades i seienls per a lotes les mandestroles' araistiques 1 espectscolars que se Celebrin' erren
del m'e. - Reservareent d'habitaciene a teas els llelels
d'Europa 'I' Ambrira. .. Visillo Independentiq a "fOrfait".
Excursions collectives
Asseguranra d'equipatges i contra accidenta . de viatge
Dentellen informació a "VIAT01111 LA .PUSLIOITAT"
Aorta Catalanes, 6110, pral. -.TEAM110111430
Leaummemsee,..............~a~e~ereeeetenáinseenue.~.~
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2OO grane rota raro, que desurda han
proliferat normalment, com si baquessin viscut siempre la temperatura ordinaria.
En l'obra de Savante Archeniue,
que porta per titol "L'Evolució dele
Mons ", i qu e este plena de Iluminosea
idiee *obre aquest particular, es fa
rernarear que na hi ha res an natural
cara aquesta conservació de la poti_ncía germinativa • les temperatures
mis baixes. Etectivament, la potencia
germinativa sol» pot desapareixer sota
la influencia de reaccione quilniques,
pera aquestes s'acompleixen arub tanta
ma/ce dificultar con més baixa es la
temperatura, AMI, per exemple, a la
temperatura de l'aire liquid, de 1So
gnus sota seso, poden posar-se en
contacte lee substancies mes enétglqUes lente que es ~Hin cap actiritas; en aquestes condiciona, les
forres quimjeues as la materia queden
desmides. per6 no filones, liti;:e
tornen a reaparèixer a mesura que la
temperatura es va elevan, sucresivarnent. A la temperatura que regna als
espais intersiderals, les reacciona de le
vi:la no s'anullen, sind que es produeixen lentiseimament; per tant, un
germen, sotmis a la temperatura de
300 graus sota zero, desenvolupa la
trateixa Potencia germinativa cine el
que te ro graos sota zero, amb la difetiéneta que necessita 3 miasma d'anys
per a complir el dele de reaccione que
a to grane compleix en un
Aixl, tot fa ereure en la rosibilitat de que Una espora o Un gerrnel
viu pugui resistir perfectament el fred
de l'espai Intersideral, fine arribar a
un mío determinat, El ternos necessari per a complir mitren viatge sernhla que tampoc té influença sobre la
vitalitat dels gérmens. En efecte, a
len sepultares somanta s'han trobat
baeterioa que han restas intactes duran» Lino saya i que, transcorregut
armes» temps, han pogut reproduir-se
perfectament, posant-les en condicions
adequades. Conegut ¿y també t'experiment celebre del professor (iaalippe, de l'Acadèmia de Medina Feancesa. que va constatar el poder vital
de diversos gèrmens trobats en eis
Pe ga s de les sepultares de les mdmies d'Egipte, l'antiguitat de les quale
és de l'ordre dele 1000 anea o majos
encara.
La combinació dele efecte del ;red
del temps sobre els &ramas que
¡vidrien trobar-se a l'espai intersideral produiria sens dubte !hm dissecacid
extrema, pena Lampee aquesta acció
sembla perillosa per Ilur subsistencia;
Schreeder Ita tet veure que una alga
verde, anornenada "Bleurococcus",
podia or lare durant tres mesos en un
ambient absolutament dessecat per
initja de l'icid suliúric concentrat.
Tumbe el professor Maguenne ha
pogut demostrar que maltea granes
continuaven Ilur estat de vida latent
dins del buit absolutament sec que es
troba dios dels lobs de Crookes, o el
que Os igual, dios les lampares radioelictriques i dels tubs de raids X. on
s'extreu i es desseea el recinte fins
al s lintits rrl s extrems de que la Ciencia pot dispone
Un altre experiment cianchient sobre
aquest respecte ha estat realitzat pel
per:Lesear Becquerel al centre centific
alernany anotnenat "Laboratori del
Fred", que existeix a Lcyde i on s'estudien amb gran cura els proceditnents
per a obtenir les temperatures mes
baixes i Ilurs efectes corresponents.
En aquest Laboratori, el professor
esmentat va sotmetre durant tres setmanea bacteries i upares a l'acció
combinada del buit. de la dessecacid
absofuta del (red, a la temperatura
de 221 gratin sota zero. Llar vitalitat
es ve conservas perfectament i majos part deis germens van continuar
llar existencia una vegada van esser
posats en condicions normals. Abrí,
dones, l'espai intersideral no es cap
mitix destructor de les barrerles i
tnenys déla gismcns das , sitió
que poden restar en ell conservant
llar acció vital tant de ternos con:
Sigui necessari.
No res menye a l'espai es troben
radiacions que són mortal; per als
germen& vius i aquestes san les radias.
cieno de curta longitud d'ona o radiacions ultrivioktes. Precisament en
l'accid d'aquestes radiacions esta basada l'esterilitzacid de les ajarles d'aIimentatier. L'investigador Besquerel,
abans esmentat, Va coHocar esposes
seques dais de tuba de buit de cristall
de roca, que es permeable a les radiacions ultraviolebes. .Aquestes, concentrade3 sobre els girmens vius, van_
determinar latir destrucció completa.
passadea unes poques horca. Això vol
die que l'itinerari d'un germe viu per
l'espai, on arribessin suficient en nombre de radiacions ultravioleta, seria
morr perillós per a la se”a vida. l'esO
la intensitat de les radiacions depen
de la distancia a que es projecten
a mes, hi ha am p lie, regions de l'en.
pai que no són absolutament buides
tnatarie, sind que exi s teixen mitjans
be J ' existencia de gano, mis o menys
:masita forman una veritable detenta mitra les radiaeions esmcnta
Certs trebells, molt remarcables, del
Doctor Roux, semblen demostrar que
l'electa de le§ radiacions mortal, sobre
els gèrmens ea degut a una atetó
oxidant de l'atmósfera que l'envolta;
pes tant, en Omitida d'aquesta, is
molt powhie que el germen si.bsitis
mes thet descrees el que les esperes qe diverses bactéries han nogal
‘aportar, dime del buh, els efectes
d'intentes tadiaacions salan, que les

haurien destruit irremissiblement
efealwalale.M.,

exemplar

Uno vida

Ðr. Rossend
° ieI tPuitr-‘:
ni;
r
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Ba mort a barcelona, a Faeaneada
erial de noranta-quatre anys, el Dr. Ros.
send Pi I Purg. Fill del poble de Pals,
cursi els seas estudie amb molt d'arana
filmen en aquesta Universitat, i onolt
por despres d'acabada la carrera, i surceint al Dr. Romaguera, s'installe al poble de L'Escala, on exerci durant seig anta anys, fine que la necessitat de l'en.
eenyanea dels 'sets fea que es trasllade, a Barcelona. anda gran eentilucut
deis seine de L'Escala, que el tenien en
profunda estima.

El Dr. Pi comenci, per cert, la n'a
actuació com a metge en una topada de
tren, de la qual resultaren uns quaras
ferits, entre els quals es comptava eil
i. amb tot i lea ferides, es distingi er
la prestació d'auxilis í en la conduccit
dels ferits en bones condicione fine al
lloc de llar tractament definiría. Ultra
haver-se dedicar sempre a l'exercici de
la Medicina amb tota cura i entusiasme,
era un bon literat i fins amb punts 1
ribets de poeta; era dels metges alt
quals una obaervacid atent i intelligent
fa clinics experta i In seva fama féu qua
duran, molts anys, abans de l'atomitzacid de la Medicina. que actualment es
divideix i subdivídela en taufen esperialitats, fos el rnetge consultor de la rodalia. De cap clarissim, la claredat del
qual perdura fins als darrers any s de
la seca vida. i amb el cos forjat als embats de la tramuntana, que li donava una
resistencia d'acer, posat al servei de les
seves dota intellectuals, Ii permeteren de
suportar tan llarg temps la fatiga de l'ea
xercici de la medicina rural. Com
exemple puc dir que als vuitanta-quatre
anys, en una junta sostenia antb rota
energía el seu punt de vista envers la
rnalaltia que encerclan el Parient amb
totes le$ dades tretes del sets tresor de
coneixemems clínics. D'honradesa inv
maculada i extraordinaria bondat, era
un representant dellt ver itables metges de
familia, alhora metges i consellers. Ea
distingí en la prestació de serveis als
atacats del Mera, que {oren nombrame
ert aquella poblada l'any 083, 1 lene
de la seva voluntat fou que en cornearas l'epidèmia es coba y a. al Hit amb un
atan de retrmatisme, i s'aixeca i ame a
visitar, ultraposant-se als seas dolors.
Deixa escrita tuca completa topografia medica de L'Escala i la seva
marca, que li relame el premi de l'A.
cadimia de Medicina i Cinargia de Barcelona i el nornenament de soci corresponsal de la dita entitat; una Memòria sobre les malalties dels bussos,
que fou traduida i publicada en diverses revistes angleses. Ultra altres artiules i fascicles, entre aquests darrers el
referent a l'esmentada epidemia e ,älera. Coopera en totes les obres cultarals que es realitzaren a L'Escala i en
les recerques de la ciutat d'Etmadries.
En anar-se'n de la vila &iza una sembra d'enyorances i agraiment, que han
germinat ara en esplet de Iletres
condol, que sdn les flors amh qué els
seus antics conveins han fet la corona
que- han dedicat a la sera memória.
Descansi en pau el lluitador nictac i ha.
honorable patsici, i rebi la sera faniiha. especialment el sea fin Dr. Pi 1
Lleonard, l'expressió del sincer condal
dels neus companys. Per ells,
XAVIER OMS I BURSET
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haguessin estar en constato coro
amb l'aire.
No es, dan:, absurd considerar que
tus germen %in diuoident d'un al..Irc en
s'hi hagi matiiiestat la vida, ernpeotat
c ap l'e spai per un procedimenr qualseval, viatgi durant anys i mes anys
fin, a arribar a un shre m4a, encina
Irle:ti/Mil, pecó le superficie del qual
es trobi en les condicions necessiries
vemep tr.eedl ramal comete-44
altre ala ansfderarem con: el Renace
pérlrla desantolttper-te 4-litritYr

estatie.
.
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En relaeio malla aquest encentre, ene plau fer constar la ea-

en Ejem torneig de Lliga, dios del
Retraltats de diunienge
qual pot esperar encara aspirar a camtistacoi6 de la majoria dati . . que
pió del grup, donada la peca difeTorneig de Uigues
el presenciarem, per la bella Hulrencia que el separa del capdavanter,
Al Club Bascónia
la que ens proporcionaren ambl'Oaasuna, tot lela previere que el
PRIMERA DIVISIO
d'as eontendents. Amb l'eScas.
mata de Badalona seria disputat, i teFestival a profit de la
Barcelona-R. Santander, 1-1.
sedat d'actuacions convineent6
nia Va CM lauda parque 0011 viciaría
Dorbstia-Espanyol, 1-4.
Mutual Esportiva
que patina bé podara remarcar el
del Badalona traerla estroneat les posValeacia,Madrid, 4-1.
sibilitats del sots-campió catali. I per
Des d'aquestes columnas hem desenvolupament d'una partida
—
Betis-Ath. Bilbao, Pu.
altra part, les caracteristiques de joc
sterioritzat un plany, fent re- que sols es preveis equilibrada
Ath. Madrid-Oviedo, 3-3.
dur deis dos bindols feia tener un
iarcar.q u e les matinals del Bus- i emocionant.
Arenes-Sevilla, 3-2.
El Cornella, pletbric d'enttf‘
lina s'havien tornat insubalanpartit accidentat per poc que arbitre
Classificació
Js. que hi mancara aquella s'asma, aconseguf una violarla
fos desencertat. I de tot hi hagué una
mica. Va vencer el Sabadell, griciea
sirna ció , aquell xic d'alegria que se li presentava torea ploJ. G. E. P. F. C. P
ce ama allicient a les mandes- blerdatica, rinnlunt un Barcelona
al seu mejor fons a la segona part.
que litigué una actuaciö irreguaions esportives.
t'oh( que a la primera el Badalona Beis
2161 47 1112
9 7 to
toa superior als contraria, i mereixia Madrid
El p ostre instint no ens havia lar, en la alioli es velaren bo9 6
rganyat. Existia una causa d'or- lles coses i altres que no ho (oren
un resultat favorable; pera ami per Espanaol
9 5 a 3 24 21 ti
avui la Inés equip el Sabadell, i té en Ath. Bilbao
interior del Club. que es re- l ant. En conjunt el triomf cor9 5 1 3 25 12
Cual el jugador eficaç que pot fer Barcelona
mella en les exhibicions a la respongué al quince que amb
9 4 2 3 22 1 5 I•
-11 j era el que n'allunyava el mas entusiasme 1 empenta es
decantar un partit al seu favor. Tam- Oviedo 99 4 95
21 21
cblic perquè les matinals, corn desenvolupà; estupendament dihé hi hagué la seva part de violència, Sevilla
5 20 18 Í
170111 ja hem censurat en altres oca- Valencia
sallres, les trobava tristes. rigits per Ros, en pla de recupe9 4 o
14 /8 t
'mitiga Junta, carregada de la roció, minaren lentament la resicns, sobretot en algun earacteritzat
9 3
pesi a NOTES CURTES ¡Vicaria, o millar, una explicació: elt icor -so perillosissim i a l'a lç aria dels jugador, que es fa mereixedor que al- Ath. Madrid
aller bona volunlat i amb el sistancia deis • blau - genas,
9
3
Donóstia
o
6
5
513
7 /I 7a.
mis Somas mes regurs van cmar cona- niii/oes da-antera que Son vist. Es el gun dia rärbitre el faci anar a casa
eajor zel, havia de debatre's la voluntut de Miiiiihrú, que suArenas
9 3 o 6 zr 30
lastimera empesos per l'ofensiva dels donante, centre Arkche, que rigui ¡'€r.
arIrab obstacles gaireba Maulera- ¡di Torres en el difícil 110e d —
no en pedem dir, parlan( del Barce- muntanyencs, i mai, per manca de velo- què Soler el de s mar c av a o sigui per la per una bona temporada. Es clar que R. Santander
ia
9
2
1
6
14
18 S
amb aquella täctica es fa mis dificil
des a l'afició en pagara les cill- jara' i a l'excellent actuad() lona, una de Peda i toa de Menta.
trua
extraordinaria
habilitat,
cada
vecitat,
van
poder
disputar
la
pilota
als
deis
tres
guarts
loculs,
en
ele
SEGONA
DIVISIÓ
a Aforlunadamena les eirl'èxit de l'adversari, per?) és del tot
Ens dona! dan de fredes seno adtvrsaris,
gada que hi havia un atar ¡oraste r el impròpia i a la fi delatora d'una minva
-Instancias han canviat i ele quilla brilla extraordinäriament interrupriir una a Sevilla i l'ultra a
Primer grup
• ••
veient amb la pilota als Peles esmtinyint- evident de facultats en qui l'empra.
fon,
sens
Juanes.
Aquest
alarma
tener/
elements
directius
pus
Valladolid-Nacional, 4-1.
les Corta. Sobrero: la darrera ces ha Zubala, Soler, Morera i fins una mico se entre els defenses.
• ••
aert el carril per a reanimar de diabla, el que provoaä amb mes deixat gelats en empatar amb el que va
Sporting-Coruña, 3-0.
Raich no semblaven camella elements en
e•s
con in uil at siturteions perillonou les matinals del Club.
Coas ja llena dit, la primera part
Celta-Baracaldo,
a la ora de la (*.criticara.
els quols es podia tenir absoluta confianUn conteniari a favor de Ro/o. El fou la mis ben jugada i emotiva. Al
Amb un president que desple- ces en la marea dels visitant a;
Ferrol-Avilés, 2-1.
• ••
ea. Fclicitem-nos que no ¡ligues Escota, jugador bruec i poc polit vue era abans segon temps, quan el cansarnent s'acaactivitat que hi posa el se creiem ferwatoent que amb
El: que havian vist el Hacina en el paree si lambe Matas fracassat ho s'ha transformat en sal defensa segur, centuava en les files badalonines, esa esClaseificació
or Manuel Bald. la tasca els cal entrenaurent pul. tornar
partir contra tEepanyol no poclion crea- hauriem est molt negro i ens sembla- net i de joc vistós que ens ha Miga
ri planera. no /ro dubtem. La ser l'element imprescindible en
J. G. E. P. F. C. P.,
pecialment
en
els
mitjos,
fou
quan
el
botis per 6 a o l'Athletic de Bil- ria que el Barcelona patio d'un mal in- molt de tornar d veure. A la defensiva
alinal de diumenge n'as una el quinte representat iu de Cata- re que
Sabadell s'imposä d'una manera deficamp del Barce- curable.
en
naire':
al
bao.
peri,
seva
en
les
Iluites
internsolocorpulencia
del
Barcelona
la
dei
lla mostra. Es tractava
lunya,
nitiva. De totes manees aquest equip Valladolid
9 6 t 2 29 10 111
• •
kna hrtit apreciat Jai u la eapidesa i
cisió, Si les coses contintien com fins ara, no sembla pas trobar-se en la seca Celta
,ure-hi el públic i ho aconsa- nals que s'acosten.
O 5 2 230 II 12
millo.
arma.
la
seva
is
coaisint,..qae
Una
trova
replicada,
encara.
Zatae
Is
corfora
III
lloc
brillant.
s'hi
Folicatem
sincerament
millor forma, con/ ha demostra la Sport. Gijon
iren, j el Club va correspon9 5 1 313 14
• ••
lo, Soler, Ramon, Morera, Sales, etc.,
SI,
-hi aMb un bon programa i ob nellanenes per la sa y a- victerla,
dificultat en que es trabara mentre el Nacional
9 4 2 4 17 1 5 8
fiesta rapidesa al sertii de feo- feia o/guns die.; que no havien jugat per
,c1q
i
desitgem
que
el
Barcelona
no
comentari
a
t'EsPanyoL
Un
La
ova
les
mollas
senyoretes
quiant
Badalona actuara amb emperna, i la Avilés
9 3 2 e 17 r;
la pèrdua dora i bits clr temiere desbor- cansa de lisió o per crettre'ls t'erizos de victòria a Sant S ebastia — abtindant i manera con) Ii fou difícil la vict6ria, Baracaldo
pe hi baria amb esplb.ndids ca- es desmaralitzi per
9 3 t 5 11 14 Y
hont fi atri- dar la defensa contraria, i articument el formo. La baixa tormo potaee está con- clara--es lo victòria de la volt/ida i del
que
d'un
cagón
!loe
de
flore,
rnentre
un
sextet
9 2 2 5 10 23 6
mella
an - desencert en el sut els impedí dittettengs firmada, però tenle tolo confiança cega desig dc suPerar-se. Contràriament al cme suaria de recluir a la mínima di- Racing Ferrol
lerpretava ballables que la jo- buí precipitadament, de ball
D.
Corufia
ferència si una jugada desafortunada
9 1 3 5 ésa
botre el Barcelona. que eslava desorien- en una jugadora que, per uno causa o que ha esdcvinglet ai Madrid i a l'Athntut s'afanyà a aprotitar. 1 tu Ini
altea , s'han d'arrenglerar d'una manera tele de Bilbao—desorganitzats per le- del porter badaloni no els hagués proSegon grup
L'allre encontre de primers lea com pagues vegades.
Itituat Esportiva en sOrtf benelaporcionat
el
tercer
gol
i,
per
tant,
diferent cada dia, es aria cosa excessiva. sions—, ha tenor brillantment en camp
• . • •
equips proporciona una clara vicBadalona-Sabadell, 1-3.
lada.
fiançament del clama wat dubtna
• ••
Encara que ~Ni uno paradoxa, la
contrari, 1 que duri.
Saragossa-Girona.
Després del que hem expres- iarla al Santboiä damunt el
fins aquella moments.
El
Rdeing
1,s
obstant
l'elevat
tanun jugador que va masrudo a...tuació del Barcelona ti una &v.
S. O. S.
Osasuna-Júpiter (sanas).
t. cal que diguem que l'anima- B. II. C. No
• ••
6 que demanern per a les ma- teig aconseguit pele estudiants,
El mis sobresortint fou una jugada
aassificació
decideixin
sis no ha pes d'anar
fa na-eure que (talan es
brillant de Betancourt poc després
que alternant un M'a bo amb un de
J. G. E. P. F. C. P,
nyada de música precisament. a Prendre seriosamen t el auarby, El Barcelona, en utia actua- mea fluix, finalment s'aconseguira part, al cap de tres minuts, en un de començar, que després de desieravanç de Cisco, que ni Zabalo ni Sa:16 que rallicient cal trobar-10 poden reeditar passades 5 glo- ció deficient, va empatar a
se
de
diversos
adversaris
amb
la
sera
una tusa salida? La resposta d'aquest les pogueren deturar. Amb aquest
Osasuna
7 O o z 16 6 12
la canxa.
riosas gestes.
Racing de interrogant ben clarament fou contes- resultat va acabar el partit, no gaire meravellosa seguretat, centrä precia Sabadell
8 5 a 1 lq 14 12
En segons equipe, i a Coma- un gol amb el
Diumenge n'hi va haver dindavant
la
portat
i
tots
els
davantera
tada
amb
el
joc
defieient,
sobretot
a
Girona
favorable, per cert. al Racing, que es
Santander
8 3 1 41114 6
¡ el públic eixf complagut. lia. els local:, bateren - dificilment
la segona part, que efectuava el Bar- mereixia almenys una victarla. Es fallaren la rematada, passant la bala Badalona
8 a 2 4 /1 14 6
araren el primer partit Renom- el Barcelona, i es «Alocaren amb
No esperàvem certament qu e el celona, la qual cosa fin neceesari fer
veritat que "l'anemia número u", al- de Ilarg pel davant de Macip.
Saragossa
7 3 0 4 19 1 5 6
atesanz i 011er - Jordà, i ven- aquest triomf a la mateixa alah- Barcelona &conseguís un resulta y mol t uns canvis i la davantera.
Al
cap
de
deu
vainuts,
Grial
trameté
.
_
menys per a l'Athlètic de Bilbao, que
Irún
ria que els blau-grana en la crescut sobre el Racing de Santander,
7 1 3 3 1 3 19
en aguaste per 22 a 35.
I ara que ja hern parle del Bar- 11 va fer encaixar 'un aclapador re- la bala a Perera, en situació dubtosa; Júpiter
firneió.
Molt entretinguda resulth. la ci
7 u a 4 7 t3 4
pera Si que creiem en una vicaria celona, dignen, quelcom del que va
la
centrada
d'aquest
fou
rematada
de
sultar de sis_gols a cap, no va ven..mpetició entre infantile, en la
Tercer gene,
per un o dos gols de diferencia a fa- ésser el partit. A la primera part,
• RESUL,ATS
cap
per
Gnal,
i
obtingué
el
primer
gol.
cer al camp de Les Coris, perb si
Jal la parella Pablo-Bilbao venvor de l'equip campa:. de Catalunya. cense que fos una cosa excepcional,
Hernäez, sol a un metre del gol,
Primera equipa
G. Valencia-Granada, 0-2.
que hem de convenir que ens fin pas. lacilment per 31 a 4a ala seus
tira' alt i perdé una «asió preciosa
Sabbern que el Racing de Santander va tenir. no obstina,- alguna fase-apro- sar una mala tarda...
13.
Barcelona,
9:
Comalia,.
Múrcia-Hecules, o-o.
-aararis Ramon-Blenner.
no és un equip, tècnicament pafiant, fitable, si Inés no pela avançaments
Malacitä-Elx, 3-1.
Santbaiana, 31; 8. U. C., 14.
Josep ONCINS d'empatar.
La novetat del festival la conade joc massa depurar, pera estiiveru que els exterior, aantanderins, finaAl cap de vint-i-cinc ininuts, en
La Plana-Llevant, 0-a.
Sesiona equipe
aaa l'exhibida, de pilota a re assabentats de la rapidesa, entusias- •itzats per , algun tret que parda, del
una escomesa del Badalona, ea formà
:.la. Els coneguts tenistas SuCornella. 3; Barcelona,
Claesificació
me i joventut dels seus componenta. centre. intercalasen a la monotonia L'Espanyol, vencedor del una confusió espantosa a la porta del
ii-Sindreu j Soler-Cabot, 1
CLASSIFICA010
Per aquest motiu esperävem que, en- de la lluita. El Racing, en aquesta Donóstia per quatre a un Sabadell, amb un sens fi de rematadas
J. G. E. P. F. C.
partit
intejugaren
un
anch.
cara que tos per poca diferencia, re- part. com a conjunt — com en tot
Primera equipa
Donästia, 28. —Amb un camp en i rebots, i parades, i per fi, enmig
ssant durant el qual feren alBargula
de
Santander
seria
batut
pel
monient— va superar Ilargament el condiciona dolentissimes va jugar-se d'un enrenou, la bala entri a la xarxa Hércules
0 8 a 0 tE. 4 la
na jugada bonica, però una ve- Santbotana 7 7 0 0 155 20 21
6 4 1 1 61 46 15 celona, puix que la "cotització - Barcelona. L'equip de Santander, el partit entre l'equip local i l'Espa- impulsada per Torres, i es produí Llevant
9 4 4 z 18 8 la
nda més ens convencérem que Cornellà
d'avant-matx
i
el
fet
de
jugar-se
grau
distancia
l'empat.
Gua'
xutä
a
com
hem
dit
anteriorment,
is
un
conMí/raja
9 4 2 3 15 13 g
nyol. Per si les condiciona del terreny
raqueta escau millor fent bo- Barcelona 7 3 1 3 100 69 13
terreny propi feien junt que no posseeix un joc gaire es6
103
4
en
partit
aquest
Elx
i
dona
feina
a
Navas.
1
aquest
mateix
5
0
0
5
los poc, encara durant el partit eaigué
9 3 3 3 13 /3 9
a la pilota a la fina sorra de Joventut
que
el
'papar"
del
Barcelona
es
co96
2
17
jugador,
l'únic
realment
perillas
del
Malaciti
pectacular.
No
obstant,
en
aquest
0
0
5
9 3 2 4 r6 17 S
•
una forta nevada.
pista que a la paret de la can- Universitar 5
titzes amb alguna enters d'avantatge. partit, els components del Racing es
9 3 z 5 8 10 31
El Domistra, en aquel partit, mal- Sabadell, fin el segon gol per al seu G. València
Segons equipe
a..4rob tot, un major entrenaen captaren mis simpaties, mes que per ea que el terreny mullat podia afa- equip.
que
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obstant,
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erit en aquesta especialitat po- Barcelona
4 3 0 1 28 6 10
futbol sofreix les mateixes variacions altre motín, per la seva perfecta col- voric-lo, demostrà que la sera forma
Els mitjos del Sabadell no es llui- S. C. La Plana 9 z 0 8 3 11$ 8
na proporcionar una millor Cornellä
3 2 0 1 17 6 7
del
adalitat de joc. Vence la parella Santboiana
3 0 0 3 3 36 2 que el paper a borsa, que per un con locació i rapideta. En aquest aspere- actual és dolenta a excepció de Goque s'encerti esteu exposat d'haver te, el Racing va jugar sempre amb yeneche 1 Irastorza. Ayestaran, que lre
tuearienal nimolnttr:ri.
egu
reBnaddoonanaaacir'
aCampionat de Catalunya
aler-Cabot 5 Blanch, per, ares
de rectificar al cap de pagues horas, encert.
reapareixia fou el principal causant de minar el seu bandola pera no hi hagni
'Jnt s de diferanaia.
La línia dele:Salva' de l'equip visi- la derrota del Donbstia, puix que la rematadors a la davantera, on sols Be- TORNEIG PRE-PROMOCIONA»
diumenge, al camp de Les Corts, va
Tascaren canxa les parelles
Principal Palace passar un cas sernblant, no pel fet tant va ésser la que mes va palesar sera
forma es pèssima. La davantera tancourt va estar brillant.
vermells, Frontó
ispart - Steegmann,
Terrassa-Sants,
La defensa del Badalona jugà amb
que el Barcelona empatis, que sirca que posseia la primera de les dues blanca-blava no tingué, finalment, cap
'mira Vázquez-Amat, blaus.
Granollers-Iluro, 3-o,
importànqualitats comentado. La parella Ce- eficacia.
danesa, i Borras lesiona a Gual, el qual Calella-Horta,
objectivarnent tindria una
Ave, dimarta, tarda, a I•5
kat bé de forma . Llopart, fati
5-o.
Desnris del que deixem dit es com- fou retirat cinc minuto abans del descia relativa, sin6 mis que res per la ballos-Ylardia VIII demostrar que
e el seu joc domines durant
18IDORO 11 - muerta u
Tärrega-Martinene,
deficient 'desactuacia" de l'equip del sempre sabien trobar l'adversari en prendra que l'Eapanyol que, de mis cans. Aleshores fou Hernäez qui restà
mitra
I partit, I ben secundat per
Sant Andreu-Europa, a -11.
un "lora de joc", com es va veure a més, s'adapta magnificament a les lesionat per Castillo. El joc fou apasBarcelona.
URIZAR I OARRIENDIA
leeginann, obligà els seus conClassificació
nus, a hie 10451
L'empatar un partit o el fet de per- soviet per l'ericen que, en aquest as- deficients condicions del terreny, gua- sionat, pera arribä el descans i es
ris a defensar-se. la qual enaronseguiren brillantment.
OSA I - ULACIA I
dre'l ja sabem que pot ésser degut a pacte, va demostrar el senyor Es- nyà com va valer, No tingué cap in- calmaren els ànims. Reaparegué Gual,
J. G. B. P. F. e. P,
terquien
volgué
Avançà
tranquillitat.
cartin.
Aixi
vam
percatar-nos
i
el
Sabadell
pressionä
mentre
els
mítde
l'ex35.
centra
un cas fortuit, inesperat, bé sigui per
.Js vermells guanyaren 40 a
que
li
va
semmarc
ä
els
punts
ho
i
cellent
coHocati6
de
la
defensa,
pchs
icas
badalonins
es
vart
esgotar
1
no
poTEODORO
II
CELAYA
l'airar o bi per altres causes impreartinene
aaaaaaarea; ., ,- NADAL
741 2 1 4 na
telt eatraordinarl dat nou Jeo de
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arribar tard arbitre senyor Simon, el top {rana tirat per Castillo des de la Camella
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salida de l'ermita. De la linia mitjana, qual va tenir una actuació plena de ratlla de mig camp damunt el marc; Granollers
drien
donar
Zahalo,
Soler,
Ramon
i
FERNANDEZ • LEJONA
7 3 1 3 15 13 y
desencerts.
Navés sentí amb tan mala fortuna que Horta
Morera, després d'unes lesions de Ibarra va easer el jugador que semantes
7 3 I 2 13 ta
El Dornistia, en el primer tem p s, en en trobar-se privar per Gual no misabia perfectament on havia de
GALLARTA II - URZAY
Euro
L'actuació del Dr. Aleichin mis o menys importancia, puix que pre
7 3 0 4 ro 1 4 6
el qual actua a favor del temps, aconNit. • No 10'15:
això és una cosa que aolament se sap repartir el joc o bé anullar-lo. De la seguí mantenir un lleuger domini, pe- g ué abastar la bala, la qual iissl Sants
I 2 1 4 II 10
a Barcelona
davantera, As-teche, el davanter cenZARRAGA -UNAMUNO
pel damunt i va parar a la xarxa. El Tàrrega
sobre
el
terreny
de
joc.
Paria,
en
cano 5 13 21 4
rò els espanyolistes avançaren en el
cono.,
El ditiaobte passat tingué !loe vi, tothom recordara que Raich, en tre, tanibé va actuar amb encere, el marcador. Al cap de vint-i-tres minuts, partit va quedar virttlalment decilit
ARAQUISTA1N
El Sabadell va dominar fine al final.
mateix que Cisco i Larrinaga.
el
primer
deis
festivals
organitel
seu
debut
en
el
Barcelona,
va
juCHIQ. GALLARTA
Del Barcelona, solament direm que Iriondo, arte el cap, rematà un centre mentre el Badalona només contraatazats per tal que l'afició catalana gar de davanter centre; que més tard,
0151111 per cartilla
de Bosch i mard el primer gol. Un
A SARAGOSSA
pugnas admirar la gran classe quan les opinions eren diversament els jugadors que reapareixien (?) cop Inane, amb el qual horn castigl cara de tant en tant en alguna araparadas a que confirmes com a con- (parqué quant a joc per enlloc els l'Espanyol, el llana Ayestaran, i ob- retirada cense eficäcia deis davanters;
del campó del món.
Donà unes simultànies a 43 ductor de tinta, o bé que pasté, a veiérem), Zabalo, Morera, Remen i tingué l'empat, pulir que la bala s'es- només Betancourt va obligar altra ve- El Girona és vençut pel
taulers, assolint el resultat de interior dreta, finalment va passar a Soler, van estar, sobretot els dos pri- capä de les mana de Furnia i entri gada a Macla a Ilanear-se texterária- Saragossa.., i
pcn
ment als peus. per tal d'evitar un al+33, =4, — 8. Resultat regular interior dreta, al costal de Ventoldrä. men, completament deaorientats. Sola
quatre gols a cap
tre
gol.
Campionat de Catalunya esportivament, si ea te en compte Rajeta, en aqueas lloc, per ésser un Nogués i Rata, i a estones Ventoldrä a laAxarxa.
la segona part taren els catalana
L'àrbitre Puja deseneertat a la nri(Del nosfre enviat esPerial senyor
l'equip que se li enfronta, ja que jugador que de recursos tècnics no i Raich, ens donaren la impressió que els que tingueren el vent a Ilur favor,
mera part. esti gma- hi a la segona:
el
Barcelona
no
anava
a
la
deriva.
La
cinc
jugao
L.Luís BOTA t VILLA)
li manquen, va anar acoblant-se perexceptuant quatre
i actuaren amb perfecta serenitat
Cornellà i Santboiana,
dora d'equipa do primera cate- fectament, la qual cosa va fer que tinta mitjana no va existir en tot el marcaren tot el que volgueren. Acon- ‚ert, sempre Ii passaren per alt gran
Es de plinyer que boguen d'aneanvencedor
la
quai
caos
fau
notrhre
de
faltes.
amb
gorja, ele restants eren jugadors el Barcelona possels a la davantera partit.
seguiren tres punta en aquesta segona
calar la ressenya d'una partida coro ha
Ens manca parlar, encara que breu- part. Dos d'ella els mara Triando. El rm a sible la violAncia i les leslons.
La jamada rugbística del diu- de segona i tercera desee.
una ala ben compenetrada. Pera
fern aval, perö no podem fer-hi mis:
Se.
El segon festival va va demos- Raich actualrnent, seguint el criteri ment, del que va ésser la segona part primer, en rematar un córner tret per
a llge decidí, virtualment, el
Ets millors de nada equis, foren Gua! is la veritat i cal dir-ho. L'actuació de
aillmonat d'enguany, no pas per trar que el doctor Alekhine es deis confeccionadors de l'equip, tam- del partit. Favorable igual que l'ante- Bosch, i el segon, en rematar una
Betancourt. Schilld un l'ion puntal Jauregui és inexplicable. Reconeixem
rior al Racing, en aquesta, peni, bou centrada del mateix jugador.
1 primer lloc — aconseguit anda un gran jugador quan juga dis
b é de arcana deis camas de iloc,
que l'arbitratge d'aquest partit no era
45 ale misrlts pele aetuals cans- posat a donar el maxiin, ja que abans-dahir, per exemple, vam poder on el Barcelona va demostrar una
El tercer gol d'aquest temps l'acon- per al Badalona, tarnbi Camacho
una cosa facilissima; el Girona acabara
es - que ja fa dies que está en nquest festival se li oposi un veure com jugava d'interior esquerra. manca de control en totes les Hines. seguí Bosch, que havia canviat el seu Serracant a la primera part, perh a de vencer l'Ossassuna i presentara l'ec alda sind pele secundaria, es- equip, sj bé no el millor que po- En canvi Morera, el rendiment del La bala anava d'un jugador a l'altre, lloc amb Manaba, per lesió d'aquest. la segona decaigueren Ilastimosament.
quip complet, amb una moral excellent ;
L'arbitratge del senyor Simon no Macip tingué bones intervencions. Els el
e ialMent pel subcampional, ar- sta representar una foros de con- qual, per manca de fons, era una in- tornava a un jugador del mateix
Saragossa hacia de guanyar "sea carestants, discrets.
et ment dispu,aat pela dos méa sideració. L'equip el constituían cbgnita, va jugar al II« de Raich 1, equip sense avançar cap metre, ans los gaire bo.
nso sea", deia la premsa local el dia
Els equips eren:
Ribera, Sherta, Marfil; Llorenç naturalment, amb aquest canvi, poca al centrad, que s'apropava a la porta
Els equipo eren:
.rioaos aspirants Barcelona
Badalona: Naves, Borräs, Martin, abarts. Cal, donas, reconèixer, que la parEspanyol: Fournier, Hereter, Pérez,
Le allS.
Domenech, Vallvé, Catala, Co- tosa vana guanyar, puix que els fets de Nogués. Amb aix6 posen punt
Espada, Soler, Cifuentes, Prat, Edel' Camacho, Serracant, Schuld, Batan- tida es presentara difícil, perh no po•
La victória aconseguida abana- mes, Cabestany, Maristany, VI- a la segona part ens lio van demos- final al comentan del partit.
court, Hernies, Forgues, Serra i Tor- diem esperar mai que l'arbitre actués ei
Ara parlaren/ de l'arbitratge del se- miro, Iriondo, Manatí/1 j Bosch.
lhir pel Cornellà damunt el seu lardeb6, Duffo 1
trar.
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Guat. Barcele i Pecera.
SiI cOrnellanenc, clogué off- bera, caMPI0 de Catalunya:
Racing: Pedrosa, Caballos, Ilardia, i Ortega.
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Els equipa foren:
cara en ee troba embone de) km
.axim eedeTrAllg est de caràcter
Barcelona: Rogué'', Zabalo, Rafa dor del Badalona per tres
En la nostra match, d'asases de
Saragossa. Lerin, Carnes. Momio,
que it O rno, Per* , if thance.
f talä, i al quo ten POt aiU t se chaveta vinent ampliarem ele amb
a
un
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Pedro!,
Ventoldri,
gols
Pelayo, Municha, Ortusa Rt's, Bilbao,
aguaita solueig, leflellerntara del
COneeptes.
COneedeiz.
Les afortunachs actuacions del RaTornis, Gärate
Barcelona almenes tenia uera Cm com rara, Ramon, Rakh i Cabanes.
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El TORNEIG DE LLIGUES DE FUTBOL

ül Barcelona en un partit „mediocre,
va empatar amb el Racind de_ Santarider Brillant victòria de l'Espanyol
a Donóstia

El Sabadell,- vencedor del Badalona, i el Girona, víctima d'un
arbitratge parcialíssim, fou batut a Saragossa :: El partit Osasuna - Júpiter suspès a causa de la neu
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PRIMERS EQUIPS
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Polo,
Sabade, i • Terrassa, e.

junioi,

U. Unlversitäria,lall
-•
SEGONS EQUIPS

Per a proporcionar
l'infant una sang rica,
cal donar-li Ilet tatnb6 rica, i solament
una alimentació racional podrá permetre a la mara que está
eriant plantar cara a
les exigencias de la
Naturalesa. Per a la
Finare la qüestió essen-:
cial no és manjar
molt, sinó menjar bé,
In dir, escollir els

Terrassa, e • Polo, 2.

Intrèpids, o . Junior, 1,
" U. Universitaria, i - Agfa, a.
TERCERS EQUIPS
Tot just posada la pilota en joc, la I
ESPORTS
davantera local en brillant actuació, arraoa fins als dominio d'Iborra; Primo
centra sobre gol, i Ruiz, d'un cop de
cap, remata oportú i aconsegueix marcar. Ha estat un gol sorpresa, d'excellent factura i aplaudit amb justicia.
Reaccionen els gironins i obliguen Lerin a intervenir. Aquest ho fa amb seeuretat. Serra i Clara intenten repetidas
vegades el xut, sense resultat positiu,
El diurnenge passat va ésser tata; per
per la bona intervenció del tercet de- als esquiadors que es traslladaren al
fensiu local. A remarcar una mitja volta Pireneu.
de Serra, d'una precisió impecable, que
El vent fortíssim que llançava la neu
aaerin desvià a carner.
dels cims, les nevadas intermitents i les
Aquesta reacció gironina és contra- baixíssimes temperaturas (7'9 graus sota
restada pels saragossans ami-, un joc dur, zero a les 17 h.) per una banda, i la
excessivament dur, que jauregui no fa péss i m a organització ferroviaria, per una
esmenar com havia de fer-ho. En canvi, altra, va deixar un mal record als esluan el Girona responia amb els matei- qiadors.
xos procediments, assenyalava faut, sanParlarem deis ferrocarrils, malgrat
ee dialació. I ara ve el bo; en una ju- estar convençuts que les organitzacions
Rada CO la qual borra bloca la pilota, de les Companyies del Nord i de l'Esli entren dos jugadors, als quals esquiva tat no existeixen. I si existeixen, són
de la manera que por. i Jauregui asse- idèntiques a aquello servcis de diligaanyala penalty! No cal dir les protestes cies que anaven de Barcelona a Vic.
que aquesta incomprensible decisió de
No és possible que hi hagi un cap
l'àrbitre ploman entre els jugadors gi- responsable que tingui cura del träfec
ronins, els quals, per la seva natural ac- ferroviari de Barcelona a Puigcerda,
titud, són esbroncats en gran manera pel perquè aquest träfec es una olla de cols
públic. Amb aquest gol, el Girona des- de grills,
apareix i jo no se'l veurä en tota la tarEs parla continuament de la crisi ferda; queden solament damunt el camp roviaria. Nosaltres en sentir això no
de joc onze minyons que procuren jugar podem menys de trabar estrany que aquela partida sense prendre mal, perquè el lla crisi no sigui major, puix que el
joc persisteix dur per part del Saragos- tracte persecutori de qua algunas comsa i amb la complaença de l'arbitre.
panyies fan als viatgers no n'In ha per
Portivem uns 42 minuts de joc (1) menys.
anivellat, quan Tomás, d'un bon cop de
De sempre hem vist la gran diferancap, aconsegueix marcar el tercer gol
entre la Xarxa Catalana de M, S.
per al set: equip, i acaba aquesta pri- cia
i el carril del Nord. En la primera,
mera tanda de joc amb un Ileu domini A.
on hi ha a Barcelona uns senyors que
aragonis.
fer i desfer, l'organització en els
Represa la partida. els saragossans es poden
és perfecta, malgrat sarllancen a fans, i accentuen encara més mesos estivencs un
grapat de trens per
tir diäriament
la duresa del joc. que ja ha esdevingut
els funciobrutal. Al cap de sis minuts de joc, hora. En la segona, com que
nostra ciutat no
Ruiz, en recollir una centrada de Pri- naris domiciliats a la
canviar un vagó de
mo, assoleix novament marcar, d'un cap pinten gaire, per
via han d'enviar una instancia segellada
de cap oportuníssim.
Malgrat la duresa del joc emprat pels a la Direcció de Madrid, i és així com
aragonesos, els gironins efectuen alpi- no saben organitzar un tren extraordinas ineursiotts perilloses prop del marc nari cada vuit dies.
de Lena, i l'obliguen a intervenir amb
eficacia, repetides vegades. A remarcar
un formidable xut de Serra, un altre
de Reixach (que és desviat dificultosament a córner) i un magnific cop de

E1 temps•

cont ra

els

o ir a

cal de Clara.
A ' remarcar també el formidable
"sandwitx" amb qua la defensa aragorasa. dintre l'àrea de penal, obsequia
aSantjoan, sense que Jäuregui se'n vul-

gui adonar.
amb un lleuger domini dels locals
acaba aquesta deplorable partida que tan
interessant es preveia i que l'actuació
.de Jäteregui la féu esdevenir detestable.
, Out més voldriem nosaltres que poder
adir que el .Saragossa ha guanyat noablement el Gima! Pena no és així, hem
de dir, i ho repetim, tal com hem comenaat: el Girona ha estat vengut Pal
Saragossa... i l' à rbitre.
L. BOTA I VILLA

Freddie Miller va vèncer
Matchens, per punts
Com era de preveure, Freddie Millar va vincer Matchens després d'haver-lo dominat durant la totalitat de's
deu rounds de l'encontre que els dos
boxadors celebraren dissabte passat a
Brusselles. El belga va intentar imposar el cos a cos, pena el nordamerica ii ho impedí plagant contras
d'esqverra a la mandíbula cada cegada que el belga intentava "entrar".
i continuant després el joc a distancia
en el qual Matchens mai no va tenir
res a len.

Gydé conserva el seu títol

P. D. — En arribar a Barcelona i Ilegir les ressenyes que els altres colle- de campió d'Europa i s'adgires de la nit han publicat, gairebé tojudica el de Franca
tes de la mateixa part, deplorem encara
mis que apesta partida tan lamentable
A Lille, el Campió d'Europa del pes
tingui un epileg tan innoble i tan fals mosca era enfrontat a Huguénin, cam:1-uni el corresponsal — no creiem que
-sigui mis dar,— Ii ha-volgut donar.—B. pió de França de la mateixa categoria.
Gydé, vencedor per punto, aconseguí
El partit Osasuna-Júpiter conservar el seu titol i adjudicar-se,
de més a rnés, el campionat de Fransuspès
ca que ostentava Huguénin en pujar
Causa de la torta nevada es va al ring.
haver de suspendre el partit que a Pamplona havien de jugar l'Osasuna i el Sobre el darrer combat de
',Júpiter.
Micó, a París
a Si Vestal del terreny ho permetés, el
partit es jugada as-ui. com disposen els
Arman de la victòria per punts acon•
a reglaments federatius.
seguida pel nostre compatriota Miró
••••••••••••••••••••••••44444+ sobre el francés Huméry, "L'Auto",
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Propagueu-la!

segons reportärem oportunament, féu
objeccions al fall donat pels jutges.

1-leu -vos ací ara cona contesta a les mental diari el senyor ist. Vilaregut,
corresponsal a Paris de "El Mundo

f
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ESTÓMAC

Acompanyat de restrenyiment, no es tren anda bicarbonat, magnèsia ni laxants, per?), en carivi, desapareix
räpirlament arnb dos comprimits d'Estomacal Bolga
, després de menjar. Demaneu una mostra gratis i us
convenrcreu de la seta infallible ,efieäria.
Capsa, 5 peselee, a les Farmàcies
.LADORATORIS BOLI» ARIBAU, 90- BARCELONA

ESTOMACAL

BO LG

'ALIMENT BOLGA: Cada comprimit és una ració sobrealimentäria indispensable per a estómacs delicats.
2 pessetes cansa, a les farmäcies i drogueries
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DE NEU

aaali

•
iii
els earrs
•

• clors
esquia

Polo B, 3 - Polo A, g.e,.„,;
Junior la, 5 • Junior A, o.'
Terrassa, o . Intrèpids,
Intrèpids B - U. Universitaria, no pre-

-a
sentat aquest darrer:
La classificació actual as:
Polo, 3o punto; Junior, 25; Terrassa, 22; Intrepids, 20; U. Universitaria, 16; Sabadell, 15; Tarragona, te,

%atàC14

Per trasladar els viatgers de Palacete:la a Barcelona estas tanta estona con:
per a airar a Saragossa per l'altra via.
El diumenge passat co va sortir de
la Molina a un quart de cinc de la tarda i es va arribar a Barcelona a tres
quarts donan de la nit. Us donem paraula que és veritat. Si arriba a ésser
pujada ho trobariem - explicable, puta
que es natural 1?) el reposar i beure, de
tant en tant, en ascendir una rnuntanya.
Pecó era baixada, senyors!
El ternaametre a l'estac ió de la Molina, a l'hora de sortir el tren, a les cinc
de la tarda, marcava 79 graus sota zero.
Quan el tren era a Ribes de Fresser,
assenyalava a gratis sobre zero a dintre els vagons, i malgrat aixa el tren
va seguir a la nostra ciutat sense un
bri de calefacció.
I els vagons, veritables sedassos per
on es filtrava l'airct de la vetlla de
diumenge, van obligar a que bits els

ESTAT BATUTS DOS RECORDS DEL MON
En un festival de natació celebrat a
Chicago, la nadadora Eleonora Huerta
va batre el rècord de) man dels loo metres dora, lamen i el deixis establert en
minut 16 segons 3-to.
L'antic récord el posseia la senyoreta
Gibson, amb t rninut an segons 6-1o.
En la inateixa reunió, Adolf Tiefer
va batre el récord mundial de les 150
jarrita. El deixà establert en t minut 35
segons 6-to.
•
RICARD BRULL, DEL C. N. BARCELONA, INTENTARA BATRE EL
RECORD DELS 200 METRES
DORS
Dijous, a les vuit del vespre, el nadador del C. N. Barcelona Ricard Brull
intentará batre el récord de Catalunya
i Espanya dels zoo metres dors.
Les actuals condicions de Brull i el
viatgers restessin altib els abrigalls podur entrenament a qui sala sotmis
sats,
aguases darrers dies fan preveure que
En arribar a lestacia del Nord, el
sortiri airós del seu interne.
cap de l'estació estava en unes "manioreclamacions
ell,
de
llibreta
i
la
bres"
DE LA PASSADA .ASSEMBLEA
naturalment, la tenia tancada. Com que GENERAL DE LA FEDERACIO
l'espera era massa Ilarga, puix que les
CATALANA DE NATACIO
"maniobres" encara deuen durar, hem
Dissabte es va celebrar, a l'estatge sopreferit signar aquesta protesta damunt
aquestes pagines que no pas en aquella cial del C. E. Mediterrani l'assemblea
!libreta reglamentaria, i de la utilitat de general de la, Federació Catalana de
Natació.
la qual soca els primers a dubtar-ne.
Entre altres acords, fou aprovat el
Els cotnentaris que seis faci cadascú.
dels Campionats de Catalunya
Sabem, pera, que la Federació Catala- calendari
d'enguany,
els quals se celebraran de la
na d'Esquí accepta oferiments de les
segtient manera:
empreses de transports per carretera.
Campionats escolars a la piscina del
C. N. Barcelona, els dies 25, 26 i
F. MARTIN I JULIA d'abril.
Campionats de debutants, a la piscina
del C. N. Reus Ploms, a Reus, els dies
Deportivo", el qual va assistit al 29 i 3 0 de juny.
Campionats de Femenino i Infantas a
combat:
"No queremos saber quien ha sido
el critico que "L'Auto" designó para
facilitarles la reseña de esta velada.
Pero que nos sea permitido decir que
si dicho critico se hallaba realmente
en "Paris-Ring" mientras se desarrollaba la pelea o no tiene conocimiento
alguno de la boxa o no quiso cun piir
con conciencia su labor. Porque, como
nosotros (y conste que decimos esto
sin apasionamiento alguno), habrá
podido oir la prolongada ovación con
que, en masa, el público acogió el
fallo y despidió al que, de toda justicia, acababa de triumfar.
No le quepa duda alguna a nuestro
estimado coiega, la victoria acordada
anoche a Micó f116 de las más justas."
VARIA

la piscina del C. N. Sabadell, a Sabadell.
els dies 6 i 7 de juliol.
Campionat s de juniors seniors, a la
piscina de Montjuic, els dies 20 i 21 de
julio!.
. metres, a
Campionats de 400 i 2000
mar lliure, a Sitges, sense data encara,
La nova Junta per a l'exercici /935
va quedar elegida així:

1

aliments,

calec er-c.,

rnentació diària, adoptal coro a desdejuni,
berenar i com mes
sovint millor com a
complement del sopar,
el Phoscao fortifica
la mame i Ii permet
de donar al seu fill
una Ilet sana, rica i
fecunda, veritable filtre de salut. E! Phoecao, aliment complet, és el més poderós
deis reconstituents; és indispensable per a la triare, que n'ha de nodrir dos, puis
que Ii conserva tota la cava integritat física, assegurant una salut robusta per
l'infant.

lioeYt

HOSCA°

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I El.:
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

El Phoscao constitueix l'aliment ideal per al desdejuni. El te i el café no fan més
que donar una fuetada a l'organisme, mentre que el Pboscao nodreix, fortifica i estimula sense cansar restórnac; CorIV6 per a tots els temperaments, i el seu règim
es aconsellat pels metges, tartt als sans com als malalts, als convalescents, als tuberculosos. als anèmics, als ancians, a les dides, als dispéptics i a tots aquells que
soben digerir amb dificullat els menjars corrents
A LES FARMACIES I DROGUERIES

Dipòsit: FORTUNY, 5. A., Hospital, 32 - BARCELONA'
215

puta entre Niga-Saint-Remo-Niaa, amb
un total de 121 quilòmetres.
L'arribada a Nica s'efectua pel següent ordre:
t. Bailo (italiä), en 3 h. 36 in. 20 s.
2 - PuPP 0 (id.). a mig llarg; 3. Mara (id.), en 3 h. 37 m. 35 s.: d. Gianello, igual temps; 5. Amberg, ídem;

6. Lesueur, en 3 h. 40 m. 15 s. : 7.
CaMpostro, igual terripsi 8. Weck,
ídem.
En la classiiicació general va resultar vencedor el mir Amberg seguit de
Weck, Puppo, Gianello, etc.

Per telègraf

Presidincia, Joaquim Rosich, comBORA
ponents els clubs C. N. Barcelona, C.N.
Atlitic, Barceloneta A. C., C. E. Me- UNA SELECCIO ESPANYOLA HA
diterrani, C. N. Terrassa, C. N. Mar- ESTAT BATUDA PER UNA DE
FRANCESA. — Tubas, 26.—Heus ach
torell.
els resultats deis combats de boxa que
han tingut lloc en aquesta població:
La selecció francesa de Tarbes vena
la selecció espanyola per quatre victa-

Clelis m e

El Campionat d'Espanya de
Cross Ciclo-Pedestre
Apalategui, vencedor

mies contra una.
Resultats tecnics;
El pes i mosca Gaston Fayaud, de Toosa, verte Prudenci Martinez, campió
d'Espauya, per punts.
El pes gall Souverain, de Tarbes, vena
López per suspensió de l' à rbitre.
El pes ploma Lizarbe, campió d'Eapanya, i Pujol, de Turbes, fan mata nul.
El pes lleuger Walter, de Tarbes, vena
Fernández per abandonament en el ,primer round.
El pes welter Valeria, de Tarbes,
vena Rodríguez, espanyol, per punts.
El pes ¡Maja López, espanyol, meng
Mirvielle, de Turbes, per abandonament
a la chiquena represa.

E; fall del mata Baby Risko-Vincé
Dundée, acordant la-victória per punts
al primer esmentat. fou protestat amb
A San a Sebastiä s'efectua el diutanta veheméncia pea públic nombrosissim que s'havia congregas diven- manga aquesta prova, la qual resulta
dres passat al Madison Square Gar- mcat disputada.
Dels 64 corredors inscrits prengueden, de Nova N'oras, que la policia
va !tarar d'intervenir per tal de cal- ren la sortida 36, i Mi:cama:u foren
mar els ànims. El vencedor d'aquest 22 els classificats.
Confirmant les sa y as magnifiques
encontre havia estat anunciat que lluí ventara contra Teddy Yaarosz, pel cam- qualitats de gran ciclista resulta.
pionat del món del pes mitja, en una cedor Apalategui, que fia en condata propera. El fall esmentat, que junt una beqa cursa. .
Al seu trionif hi contribuí també el
segons el parer de tots els que assistiren al combat, era quelcom mons- jet que Urdangarin, el qual portava
truós, ha estat armilar més tard per un considerable avantatge, es va veula Comissió de Boxa de l'Estat de re precisat a abandonar per avaria a
Nova York. Sembla que un deis jue- la máquina quan n'aflu y en dos qui- e........m.›.mbarlmm.mwenxmaxmw>mmmlomeen.
gas es va descomptar en ter el ba. lametres del lloc d'arribada.
APARELLS FOTOGRAFIOS
La classificació los la següent:
lana de la puntuació.
Prismàtics, Binocles, Cinemes
e. Apalategui, e hora 2 minuts 51
— Com era de preveure, no hi va segons; 2. Goeuaga, e hora 4 minuts PelEcules Pathé - Baby, Maquehacer combat Carnera-Paulino,
16 segons: 3. Murillo, 4 , De Sosa, 5. tres, Fonògrafs de totes menea,
Discos, etc., etc.
manga passat a Rio Janeiro. Els or- Ehazquin, 6. Fombellida, 7. Arrica.
ganitzadors volien, efectivament, aca- barrena, 8. Echadi, 9. Portugal, lo.
JOIES
BRILLANTS
rar els dos boxadors, pera no pogué Quercsta, !turra lribarri, Larrinoa,
Tot de veritable ocas16
fer-se per tal com Paulino exigia per ligarte, Latan, etc.
Compra, venda 1 canvl
a boxar amb el gegant la mateixa
Fins a 22 classificats.
suma que li havien promés els emCASA BAGUeS
Bastida, l'antic campió, abandoné
Capear de Saat Pau, a (prop de les
presario de Buenos Aires abans d'em- als pocs quilòmetres, en els vals posä
Ramblas) 14237 - PARCELONS
barcar-se cap a sud-Amarica, Primo de manifest la seva baixa forma acCarnera va marxar dissabte en avió tual, motivada sens dubte per la mancap als Estats Units. Quant a Paulino, ca d'entrenament.
hom diu que jara una tournée d'exhiEls corredors Apalategui, de Sosa, Pensió "LA MUNDIAL"
bicions per Xile i Perú.
Urdangarin, Goenaga, Murillo i Ve- viaigees, pispesers t. est. Ventilarles lis.
läzquez,
formaran la selecció q ue re- bi narlon s . Hospital, 123, p. pr. tel. 17391
— A Hollywood, Midget Wolgast
va y antar Young Tommy, per punts. presentará Espanya en el Cross CicloEs tracta de dos seriosos aspirants al Pedestre Internacional que tindrä lloc
tito' de campió del món del pes mosca a París.
que es troba vacant.
ADVOCAT
El Gran Premi
DOMINIC PALL1ROLA (Dentellee da
- Al .teatre Alegria, de Terrassa,
Illellmunt) ha traolledat el ses Doler d'adde "Le Journal"
n OC.1( I cedro luthIleo•adminIstratlio rnerCazorro va ;ranear, per abandonament
eantIll a la RONDA DI 111ANT MI. 40.
en qUatre represes, Félix Pérez.
PRINCIPAL. PRIMERA, Toleren 1SSOE
dissabEn diles etapes, efectuadas
n na 4 a 7 de la tardas
celebrä
aquesta
i
diumenge,
se
— Llegim en un diari parisenc que te
Robert Sane, sera enfrontat a Venturi prova la qual conatituia l'obertura ofi cial de la temporada de lea znaniiesdemä, dia 3o, a Roma.
tacions sobra carretera.
— Et die 8 del mes que ve, a Zuric,
La primera etapa, sobre un recorrerotar°, eampi6 d'It à lia del p es gall.
gut 208 quilinvetres, entre Nicasen i atare a Riethdorlf, campió d'A- Saint-Trapez•Niea, fou molt d ; :pelemanya de la mateixa categoria.
lada. Vence al "sprint" el suis Atn-- Morales, el conegut niig fort berg, en 6 hores 21 minuts, seguit dei
•••n• nn

d'Almeria , acava de signar un con- francés Weck 1 l'italià Zenella, en el
tracta per -tres saya amb el- manager madeja temps.
frases Robur.
La ¡mona i darera etapa es dis-

apartant

aquella que no són
còmodament digeribles. Dones bé: pres
com a base de l'ah-
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COMPANYIA TRANSATLÁNTICA I
Serveis del mes 'de gener de 1935
LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA 1 MEXIC
El vapor HABANA sOrttra, el no hl ha varlactd, de Bilbao 1 Santander
el 21 de gener, de Gilón el 25 1 de La Coruna al 27, cap a mima% I

veracrus

LIMA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK,
CUBA I !SERIO
El vapor MARQUES DE COMILLAS mitra, st no hl ha earlac16, di
Barcelona 1 Tarra g ona (rva.) el 17 de ganar de valencia el 15, de Ida
Inca leva.) el 19, de Cadlz el 21 1 de VIRO Uva.) el 23, cap a rtrict
York, Ra yana 1 Veracruz.

LISIA DE I,A MEDITERRANIA A PUERTO RICO, VENEZUELA. COLOMBIA I PARABA

• • El vapor MAGALLANRS sortiri, si no hl ha varlae16, de Buceen&
el 20 de gener. de Valencia el 21. de 31  laga (rva.) el 22. de Cidlz el 24
I de Las Palmas el 28, cap a san Juan de Puelto Rico, Santo bomtnro.
La Guaira 1 Crtstdbal, escalant a la tornada a Puerto Colombia (tul.
Curaçao (Tea) I Puerto Cabello (fea.).
Serven tipos Gran Hotel T. S. F. Cinema, hadlotelefonia, °nuestra, ene.
Les eornOditals 1 tracte que gaudelz el eisssatee es mantener) a l'altura
tradicional de la CoMpanyla.
Tartsb gn rd eStableila aquesit companyla una tarta de Servels aire -

binan per ale principais ports del nulo, servels per Urdes regulars

Per a Informes, al eeu con/Vomitar!, A. RIPOL - VI* Laietana,
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' E VITAN
fugue , Eiczki.

Totes les Malalties
de lee
VIES RESPIRATORIES
amb l'u& de lea
P

ASTILLES

l'ALOA

ANTISEPTICAS

Pera so es raspeo del exR eleb
usa«
.LES VERITABLES
P

ASTILLES VALDA

EXIGIU-les doma en totes les
en

CAIXES

Farmaciea

azab e nom BALDA a la
tapa
1 mai d'alee turma.

lf A
.."411~111etew
affltilimealbt

