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IEL TEMPS
Per la Itibagorca, ronca oc Tremp I n'a al:raen eh* establert el regim de bolres. pePples
de [anadean estables: a la PenInsula Ibérica.
Per la regid plrenenca 1 romarques le Gima
dima n a en na s al: a la resta de Calalunya el
temps es be arta, rel asee o m'a. nilrot, I temperainrez sus..
La maxlma trahlr ros no 20 graos a Tortosic
I la a/Mima rvavui tot estat tle 4 gnus sota
zero al llar Estangento.

Es iall C011eilelli els euessos de la repressii del Govern del 4 11 octubre del 1914

Nous capítols d'atrocitats comeses pel "Tercio Extranjero" i els regulars moros a Astúries
Les dretes catalanes PEU LA PACIFICA.C1110 DELS
diuen que han de guanyat

LCRONICA 1

ESPERITS

E
En el Consell de guerra de Girona
s'han dictat penes moit fortes

fOrrents d'opinió es destriaran en tres
Si a la resta d'Espanya
Satecions, a Catalunya fatalrnent, per l'irnperi de les circumstàncies, la
atan s'entaularà entre dues masses d'electora Malgrat la reserva oficiosa
deis organismes directius de les dretes de Catalunya, no es un secret per
ningú que la Lliga i la Ceda aniran barrejades en una mateixa candidatura,
a la qual se sumaran altres (orces que l'adversitat ha fet particularment
cemprensives i transigents; gairebé és segur que després de trenta-cinc
evo d'antagonisme per primera vegada veurem radieals i regionalistas sota
nsateixa bandera electoral; allò que no va asan possible en terrips de la
klidaritat ho sera ara; l'amlstat d'aquests dos partits, tan tempestuosa a
estones, haurà acabat amb una abraçada davant les tienes, com aquelles
persones que a les seres velleses regularitzen una situada' que ha estas toma
eescàndcl 'per a les seres coneixences.
El projecte de formar un nucli repUblica centrista que preocupa el senyor
antela i al qual dedica una energia que arriba a ofuscar-lo, a Catalunya no
tindra cap repercussió sensible; el govern. perä, fa una cosa pitjor, pesque !
amb la sera indiferencia davarit el lastificat clamor de l'opinió esquerrista
cau en la parcialitat mis maniCesta. Justament perquè no hi halita opció la
Iluita prendrä carácter& mas vius: i apassirmants, perquè en mantenir la
snapensi6 dels Ajuntaments es comet una in j usticia i es vulnera la nostta
ilei municipal, aun no ha estat derogada. La Lliga ha anunciat cense eufemismes que li calia guanyar les eleccions, i això ja sabem qua vol dir quan
es disposa dels Ajuntaments. L'interès de teta. i mis oue res l'interès general
de Catalunya, aconsella de procedir amb la major imparcialitat i evitar els
enfebtarnents perillosos, i TIO es pas el millor camí per a aconseguir-ho deixar
les mana lliures als uns mentre els altres es veuen injustament desposseits
del ase els pertoca a dreta Hei.
Si aquesta parcialitat no los prou uer a excitar les passiona. els tribunals
que encara veuen causes derivedes dels fets d'enubre pronuncien sentències
d'una severitat incomprensible. Un periodista gireni acaba d'ésser condemnat
a dotze atlas de presidi pel delicte d'havea-ae trobat A lloc deis feas, amb
caracter d'informador; alees acusats han estat condemnats a penes divanes,
alguna de les quals arriba fins a tienta ansia e1 preejai. La proximitat d'unes J. Puig-i-u;ades. cemibiari de la Generalitat a Girona, condernnat a
eleccions no 'fe mai una circumatinci,3 propicia a la calma i a la reflexió,
cadena perpetua
pera quan s'hi predueixen parcialitats i rigors cena els que es registren en
llanta moments és molt difícil d'exigir serenitat. L'altre dia era tot un
Ajuetemen t el condernnat; avui ho san persones que tenien 'autoritat i an
periedista, i encara hi ha altres vistes pendents. • el resultat tt e l a s quals fa
de mal prevean. En aquestes horca d'excitan& tot fa feix. Lea dretes
intimen més assegurar-se les eletcicns out naçificar debona fa ele esperits.
Davant d'aquesta insensatesa no sen ;t'agible cap.vacillachia T a victòria da
Cequerrisme re p resentan la ' reparació de teta alueats torte,. l'emeilst i a dels
erseguits i condemnats i la rehabilitaciiade . tot el ene ira trepitiat la Ilai del
s ile2etieaaelarieta aqtlesta hei intgislides restaran justi fi can toa. els sacrifico; els que han portas la Iluita a una sima l ifienci6 tan barbera han
d'esperar que els tue no es resignen a assaar per Tanrobi e'una llei que .43 un
refugi d'egoisrnes i de passi6 anticatalana, els onoein un front que condensi
les aspiracions de la catalanitat vexada, i de la llibertat escarnida

Ministres i partts que formaven el Royere
que féu venir de l'Africa
les tropes mercenàries i indígenas
Alejandro Lerroux García (radical)
Ricard Samper (radical)
Eloy Vaquero Cantillo (radical)
Diego Hidalgo (radical)
Juan José Rocha (radical)
Manuel Marraco (radical)
Filiberto Villalobos (liberal demócrata)
César Jalón (radical)
Anguera de Sojo (Ceda)
José María Cid (agrari)
Manuel Jiménez Fernändez (Ceda)
Andrés Orozco Batista (radical)
Rafael Aizpun Santafé (Ceda)
José Martínez de Velasco i Leandro Pita Romero

El Comissari senyor
Puig Pujades 11111 altre
processat, són condemnats a 1RENTA ANYS
Els y uit processats restants, entre els quals
figura el nostre corresponsal a Girona,
a DOTZE ANYS

(LNFOR3LACIó A LA PAG. 61

La

Lluís Bota. corresponsal de LA PUBLICITAT a Girona, condemnat a
dotze anys de presó. Pel que sembla,
(INFORMACIÓ A LA PAG. 4) halla rebut a Perpinyà la noticia de
la sentencia

perra a

Carta d'Addis Abeba

EL CAS HAUPTMANN

A y ui es discutirä
el Tour& d'indult

Els abissinis diuen que
La consigna de la batalla imminent ha d'ésser per als republicans pel juliol hauran tret
els italians
aquest mat: AMNISTIAT

per JOSEP CARNER

: 1.4 jornada política
a Madrid
La dificil entesa
de les dreles

Milions de pessetes

t de cartells

(CONFERENCIA -TELEFONICA

•
aovernamenfal. Ca llo Soteln ticfusit soletnnement curre.ela proposieid deshonesta.
L'actitud de Gil Robles obeeix a ins piracions del senyor Herrero, el qual no
vol •ferrar al velieanisme les (orles del
Poder repnblieä. LinsPirador de "El
Debate" voldria, aixi inateix , que l allanca amb els mondrquirs !Monis l'azal
republicà a q ue ¿Tapian Mauro; al qual
ofereix .Gil Robles quin:, ocies. pera no
de les ren-:uitanta que ell reclama, sinó
de les rinquanta que deixa per als altrcs
partits de dreta.
Encara que en el fans els preparatius
electorals de les dretes no estar& atan;ats
ni moit muy:. en cut: aspectes porten
una marra malt f arta. Arrió Popular
ha comen:al fq /a seta campana de fUSquin, -pcI correr, i Ina QU'Idat que re-

partirà pertat Espanya cinquaula milions
ISIB EL NOSTRE REDACTOR A de cartells electoral:. Sentbla que una
Lel CAPITAL DE LA REPUBLICA) ari.stacrata ha donat per a despeses de
la campanya un 'M'id de pesselcs
El scnyor Martínez de Velas co rebé Acción Popular, i as cifre milió a Reci un conmovedor hamenatge. • Prop novación Española. Tala aquesta Pro
it cinc-ceras cemensals, cells ocies de
cd fía de dinars no servid' sind-pagnd
la meseta, festejaren /a firma del trac- per a contrarestar retrete que en l'opiia de comerç amb Fran“, atribuida a Me', ha produit la pubticació per la press..
n es,inistre d'Estat. Per frui r...se de .sa republicana de cents. aspectes desconekr:ones d'odre i d'un tema tan &lloro. guts fins ara del gran priblic referents
Stil d'ardidesa, semblava indica: que la a la dramàtica repressid
mol ió tiadria lloc amb una tranclnill
Al voltea? d'aquest emocionant tema
:olerme, pera no iba esdevingut
ha de girar, seas drebte, la part mis vira
Del que numys ihan aneat els agraris i apassionant de les !Irrites politiques
ei del tractat de comerç. El senyor Cid. im „tedia les.
Sue ha ofert l'hontenalge, loo arengas les
:nasses agrOrire crin si haguessin de
hondee Part en una batalla inmediata. A LA PAGINA 2:
E; tracia, en e/ cele, d'una batalla electoral, que són les que mes apassionen
NOVELLA
tells caries. El :t'ijar Cid ha frt ¡roDELS
REIS
t or al sea b2Ric cognom. El seu diseurs
Presenta l'in, Cree p011liC de registrar aoi- Memarfea de SIR BASIL THOMSON
re bi públicament una ruptura amb la
CED.4 . la qual el senyor Cid ha ataco t
i ha amenaeat. El sentar 2fartines de
i elasco s'U senht no menys napoleònic.
i• ha arribat a anunciar que quan el seny°, Albin-ana ogi a Aranda sera rea cnps 'ele pedra.
Aquest programa guerrer ha desperte un entusiasme fretretic entre els seus
ad mirarles. Renistrent apea dizertit
Intrei Per a asseiyalar la tizonfor de
relacions entre els grups de dreta
s'esf o r cen a constituir el bloc nadar-el. Els treballs que han realitsat
Ira no han tingut xit. El dijous dare dinaren junts els cabdills dretütes.
keistiren al dinar els senyors Gil Robe, Ceno Setelo, Goieoechea, ChapaNieta i lifortinee de Velasco. El top de
rta CEDA dona a conèixer les seves exifenCies. que conaüteiren a disposar de
lbo diputes dels 2 30 que. alegrement
JI MItien o reunir en la futura Combro
les ¿retes, Els altres cops, especialment
Calvo Sotelo, consideraren inadmissibles
les te ei en.tirms de G3 Robles, i les pos.
Itta del dinar foren mis aviat desagraarables.

LA

mateix dia a la nit soparen ball:
Robles i Calvo Sotelo. El primer
¡no:a la eOnenielleia de donar un caele hipócrita a l'allanen de la CED.4
tonb 11.1 mondrquics, a l'objecte de no
sihenea definianneeent esa torea política
del ragim i despertar entre certs
!geseift conservador, signsta 'MI/jamad

des.
Si ants durava...

Una cegada, en tina república de
l'Arnerica Central, un ' a zumbo"
tcreuat de sana negra i indiana) deia
en un manija: trosotsos, la raza
latina..." Pero qui no co. de. proa II:natge cerca tot sovint.d'alectar-ne un
de millor: o bé, invertint els termes
del niel)) spreu, recolza en la seva
natura hunaliada i 'la declara d'una
manera o altra Inés sublim
A Latalunya no CO pot parlar präpiament d'una aristocracia. Ele titols
de gens que vegeta provinclalinent
entre nosaltres, consagrada al biluigue—mes que no pas per alternança
d'idiornes, hiiingüisme en una sola
peça—, pertanyen comunament a senyors inofensius i sense Ilinatge. Qui
en té és el nostre poble. Morera i
Galicia creía que unes hirbadores
(aspigoleres) que tenia al davant seu
s'bavien escapat d'un iris. En la nostra pagesia no manquen pas les testes
de medalla. Històricament. hem irmst part deis tres impera; que han
estratificas la civilització europea: el
roma, el carolingi i el napoleänic. El
poble barceloní sala resistit sempre
a deixar d'ésser protagonista dels
scus destino: no cedeix en el seu verb
lii en el set: ílntilfl estil, no pacta fidelitats sinó en Ilibertat, l vaguea
generaltnent per amor propi, r, com
tots els nobles de les grans epoques,
In mal cortisä..Mna la glória, i aquella alegria colectiva amb esgarrifances de colora que n'as la iniatge, la
qual cosa recorda tençons, torneigs
i bellugadissa de flamules Unida
pues. D'alisa banda els vells menestraba catalans, ells deia un dia Domenech i Muntaner, tenien Ilusa escuts
particulars..1 els moviments del nostre proletariat es caracteritzaren ja
de hell començament per aquesta

virtut o tara tan aristocràtica: u
certa "morgue" torçant el Ilavi.
La mibrir Cosa del Ilinatge is que
obliga a excellir-se. — Hi ha, en cclebració de la seva valor, una antiga
histdria que em plau de retreure. Un
Solda tenia dos vi:irs, un de cristii
i un de 'uta. El primer lloava sobretot el bon assabentament; el segon
defensava; cl Ilinatge, sense cl qual
no hi hauria to (diguem socialització
de la qualitat).
Per arribar a una decisió en aquella contesa. hom fau compareixer una
dama de l'harem, dc raça gitana, pera
criada amb gran cura des de petita,
coneixent del; poetes, de la caligra-,
fia, de les sures. El visir jueu li demana: —Posat que us desvetllessiu
pausada la mitja 'lit pera abans no
trenques el da, ¿com sabrieu coniioer quan s'acosta l'alba?
Ella respongué: —Esperarla de
sentir un ase bramar: perquè
atansar-se l'aurora bramen aixi—i en
aquest punt imitã el crit d'arquea animal útil i calmut que en els seus unglots porta aqueixa inscripció: "La
pressa és del diabla. perra la paciencia ve del Senyor de les Misericòr
dies'.
—Vegeu—digué el visir al Solda,—
com la noia ha respost segons el seu
llinatge i no pas segons el poliment
estudiat del seu esperit. Fenn ara la
mateixa pregunta a una noia ben pobra, pera de bon llinatge, si n'hi ha
cap de novament entrada a Hieren:Llana: en loa trobada, i, recoptada que
fou, el visir li demanä com coneixeria que s'acostava l'aurora.
—oh, la meva orare /tila dit que
quan l'alba in a la vora, el diamant
entela de les seves Unta

ELS VIATOES
I EXPLORACIONS

DE
FELIX CARDONA
LA PUBLICITAT
començarà demà la publicació d'un reportatge
de Guifré Bosch sobre
els viatges i exploracions
de Félix Cardona per les
selves verges de Venezuela i el Brasil
Regions inronegudes i explora•
dore catalans. - lateo de Cararas a la Paragua, d
poblarió acelerad* a Venezuela.
L'explorarla dele dus Carani 1
Cama. .- Les mimes dlanianti.
feres de Venezuela. • Vida 1 coa.
huna deis India arerunaa ma.
quintares I sopees. Els santvers..- La regia inroneguda per
la quid transrorre el t'In Minoro.
Els fins ara !legendario indis
bienes. Remuntant l'Amazones.
Una expecliel6 en nearca de
nimia dIndis, ate., etr.. gen
'ulguns capRols d'aquest
sant reportatge

üopig ió

ibidolecio

Prieto sobre la inclusió ea les coa'.
dotures de personoWats empresozades
Madrid, lo. — Lrs periòdic del mati publica un article del ,enyor
lecio Prieto en cl qual din que nu
cal dcixar ui una sola acta. Després
aiegeix:
"Si l'Esquerra Catalana inclou a les
seres candidatures els lumbres del
Govern de la Generalitat, si cls socialistes fan el mateix amb els qui
ja ostentaren representada parlamentaria, cono Ramon Gonzalez Peña,
Teodorniro Menéndez, _fosé Piqueras,
Gabriel Moran, mes altres meritissims correligionaris tainbé reclosos a
presó; si Esquerra Republicana procedeix de la mateixa manera, per
exemple ami) l'ex-president de la Diputada d'Oviedo, Valentin Alvarez, i
si els cornunistes adopten igual preferencia respecte a afiliats seus samba sota el pes de condemnes, el re.
sultat seria la /d'ardua de vint o trenta
artes, sense les quals pot anar tot
per tersa.
Sé perfectament que l'encapçalament de les candidatures asnla norns
de presidaris provoca corrents sentimentals que es tradueixen en augment
de vols. Pech això será si no s'expliquen les coses clarament. densostrant que es prescindeix d'ells precisament a fi d'assegurar llur llibertat
i no exposar-se a perdre-la.
Hi loa la tradició que tot processat—
no condernnat, cosa molt distinta —
que estigues en presa, sigui alliberat
en essen elegit diputat. La Mesa del
Congrés, amb prou feines constituida, feia la reclamada) corresponent
quan el Govera no s'havia avançat a
ordenar la Ilibertat de l'electa. Aqueota tradició no bou tan delicadament
seguida per les Corte que acaben denser dissoltes, car hi llagué can estira
afluixa per tal (le treure de la preso
el ;comunista Bolívar. ;Qui ens
que no CO trencarà encara mis la tradició en les futures Corta? Deparo de
la seva contaminó, o, mis exactament
dit. del hombre de diputats d'unes
altres fracciono que assisteixin a les
nrinieres sessions. Els que estan con(lemnata no oodran assistlr . 11i. i
dubt63 que els aigui possible d'estar
P resents rin Processa's CII preeO preventiva. Per aixO ral extrem a r le e nre.
raucione i impedir lee arree doble.:

venedor de diaria
ferit a punyalades

Un

M adrid, 10. -- A primeres hores
(Vaquean ni?, al correr de l'Arenal
Itt harta venent el pertadir "Mundo
Obrero" Pedro de la Torre Rodrigolee, de vint anal, natural de Bada•
lona, al quid sala apropia un inda
ridu 1 II ha prea ele diaria. Despees
dos hodívldus mes l'han atorralat contra la paret I un d'elle ala tret
un punyal 1 11 ha clavar una terrible
punyalada. Ante segult han angla Et
ferit ha ingresaat, a l'EquIp Quirúrgic
en tren Wat.

(Dei . nostre corresponsal especial)
Addis Abeba, dimecres.
Plou a bots i barrada a Addis Aboba i la sera regió. Els camions que
van a la provincia de Sigamo estan
set dies per fer el riatge , en comptes
de tres, f la carretera 'al nord-est
d'Acidia Abeba, que va : a Dessie, es
troba co molt mal estat.
Un important cap abissini en intima
relació amb l'emperador ralla donat
avui aquesta opinió segons la qual la
guerra acabara pel juliol. - M'ha dit:
"Nosaltres no necessitem més de
sis :usos per recobrar el terreny pres
pela italians, si l'hem de recobrar Iluitant. No hi ha el cas de recobrament
sense lluita, puix part del terreny
estat ocupat pels italiano des del començament de les hostilitats.
Estic segur que els en treurena ja
que a cada atac aneto recobrant terreny. Som una nació pobre, que no
pot demanar emprèstits. No posserin
el gran nombre d'armes modernes que
té Italia.
No obstant, estem preparats segons
els nostres mitjans. Tenim proveïments per tres aloya Abans que les
hostilitats comencessin, l'emperador
digué als caps: "Prepareu-vos rosaltres mateixos. Jo no sé on US Pausé
d'enviar."
El país columna a in preparatius.
Els caps que eren rics s'equiparen amb
els seus propis recursos i proveiren
els seus !tomes. Els emplean donaren
la meitat de la Pa ga , i de vegade tota.
Els rnercaders aportaren grans quantitats a l'Estat.
De cada tres camperols pobres, un
anua al front i dos es quedaran a la
terra per alimentar-se ells i el primer.
Si aquest és mort, el segon unirá al
front i el restant treballan per alimentar-lo. Si samba el del front es
mora el tercer hi anirä i les dones
s'encarregaran de la feina. Amb l'ajut
de Déu acabarem arnb els italians
abans que comencin a fer efecte les
sancions del petroli."

El Comitè Nacional
de regidors fa pública una nota reciamant la reposició dels
elegits el 12 d'abril
Madrid, lo. — El Comité Nacional
de Regidora ha jet pública la seguent
nota:
"El Comité Executiu Nacional dels
Regidora del II d'abril es dirigeix, a
través de la Premsa republicana, a
tots els SelIS COUeittleS d'Espanya per
tal de fer-los saber que han d'estar
disposats a possessionar-se dels setos
canees Sind que la normalitat constitucional hagi estat restablerta.
Ton els Ajuntaments que hagin estat suspesos per l'aplicada de la Llei
d'Orare Públic —amb interpretació
excessii a i denles contraria al seu esperit i a la seva 'letra — i que n o han
estat Miren de preces. en cessar
tat d'excepeió manca ja fins el mes
remot pretext legal per a mantenirlos allunsats de llar funda.
Assisteix a tots els regidora el pie
i indiscutible dret de possessionar-se
dels seas carrera yergue ello tan sola
poden ocupar-los legitimament, i els
actuals gestors incorreran en el delicte d'usurpada d'atribucions si con(insten elimine la fundó municipal.
, El Govern ha manifestat que esas-in el compliment rigorós de la aei

Treton (Nora Jersey), co. — Els debata relatlus al recurs d'indult presentat
per Hauptmann se celebraran denla al
metí a la sala habitual de sessions.
Ama aquesta decissió la demanda del
reu d'aparèixer novament davant el Tabunal que té la facultat de cancediraiiidults, queda automäticament rebutjada.
UNA DEFENSA DE HAUPTMANN
Nora York, ro. — L'apassionament
pal cas Hauptmann torna a ésser malt

gran davant la imminència que sigui
executat.
Avui el "Daily Newa" publica el test
d'una carta d'un tal Faulkner, en la qaal
diu que ho fa per un imperatiu de la.
sera consciencia; afegeix que Haptmann
no és el culpable del crim, rúnica culpabalsas del qual és la follia dels diners que
Ii feu arriscar els seus propis estalvis
ein l'esperança d'enriquir-se.
El diari ho interpreta en el sentit que
Hauptmann compra al veritable zulpable
els bitllets donats cono a rescat arnb l'eaperança que els podria fer passar impunement. L'autor de la carta afegeix que
per raons personals no pot donar una
min àmplia informaciii.
a tothom, i aixà ens sembla deure
indeclinable en el Poder palie. Pera
aquest ha d'ésser el primer d'acatar
la legalitat. parqué mames alai', en un
ragino de democracia, podra tenir la
força i l'autoritat necessàries per a
imposar-se als altres. No és possible,
en efecte. admetre el sistema de radi.
cal injusticia que ha vingut practicant-se en aquests tenebrosos guiare mesos d'opressió, segons el qual
les ¡lelo coercitivos només esteren sigrillo contra un sector de la societat
i eren !letra mona fins els mes elementals drets.
Pe r això el Comité Executiu, en
expressar el eell acatament a les lleis
de la República. Ira de proclamar que
no podra vanar-se de respecte a agites..
te' ni de normalitat en la vida nacional mentre subsisteixi la ingent
negada del dre t dels regidors elegits
Pel Poble i els Municipis continuin
llaman a les actuals gestores, l'arbitrarietat de les qua!a designacions no
ha estat auperada ni fins pels lamen.
tableo episodis del regim monárquic.
Els falsos republicans, que en ressusa
citar-has han volgut degradar la nostra República ama, els vicis del reginn cad u c qu e portaren al cor, nomas han aconseguit revelar Ilur in.
tino monarquisme, que no resideix seas
en la submisaió a un rei, sana, Samba
en l'exprenió d'una ideologia i d'una
conducta. La República és substancialment, respecte a la Ilei, igual per
a tots, i alzó es el que es demana."

o

▪

A l 'Ateneu Nacionalista "Barcelona Vello"

ses aliente a la volante' deis orgagitredore
estat suepes.

Consideracions

sobre la política catalana
Conferencia del Sr.

5. Molins i Sqlallassera

Al local de l'Atasca Nacionalista
"Barcelona N'ella" tingué lloc la
inauguració del cicle de conferencies
arganitzat per la Joventut d'equella
entitat sobre es moments actual; de
la politice catalana.
Presidiren lacte el senyor Francese Salvar. president de rentitat, i
Antoni Jordana, que ho is de. la Joventut, el qual feu la presentació de
l'orador en termes de gran cordialitat.
El senyor Molins començà la sea
dissertació fent remarcar roportunitat del dele de conferencies que cll
maugurava, sota vegada que raixecarnent de la censura i la imminencia
duna consulta popular feia indispensable un contacte coastant amb el
poble.
Examine amb esperit crític la labor de les Corta del segon bienni i
afirme que els problenies que havien
trobat en començar les seves sessions
shavien agreujat; rúnica labor positiva de les ementades Corts ha estet
la constant persecució dels republicans. Concretament a Catalunya,
aquestes Corts ens regalaren aquella hei del 2 de gener a rinflux de la
Qual s'ha desenvolupat tota la vida
catalana de la manera que tots saben.
Per últim aquestes Corte hen mort
eníangades amb afees vergonyosos;
veritablement era una mort prevista.
Als efectes d'aquella hiel, tots els

organisrnes públics de Catalunya heu
caigut en poder de la Lliga, que no
ha sabut aprefitar anuesta asinentesa
per a procurar alió que abans recamanava: la concòrdia entre els catalana.
Aquests moments actuals, despee,
totes les dissorts que heut patit
aquest periode ja clos. són veritableenent decisius per a neseltres, i aixà
hem de tenir-he present tothera.
Nosaltres ens hern de presentar a
lee eleccions amb programes ben detinits; tenim ahans que tot el problema del restabliment de l'Estatut i
el mes sentimental de ralliberament
dels nostres presos i el retorn dels
exiliets. Pede també haurern de presentar un programa de nevera ben
definit i que comprengin les aepirecieno dels grupo peltics mes listegrin la coalició d'Esquerres.
Examine segnidamens ele diversos
problemes que cal resoldre amb urgencia ¡ la satisfacció de les aspiradona obreres, ratur forçós. entitera.
Acaba la seva conferencia afirmen
el desig de les Joventuts d'Acció Catalana de no ésser oblidades en la
futura theta electoral, a la qual velen dur tot llur esfore ¡ llur coHaboraci6 11IéS entusiästica.
El conferenciant fou molt aplaudit
pel nombrós públic que assistí a
rar te

Pecó, cono Si això no fos prou,
senyor Pich i Pon ha estas elegit president d'honor del "Real Club Republicano".
Comencem de donar la raó al seJa s'ha iniciat el periode electoral. Ho nyor Batalla!
coneixereu sobretet en la forma en que
es tratten ele temes politicé Com si no Encara el Carnet electoral
estiguéssim aclaparats, una mica tots, per
le feina que caldrä fer, tornen a cauce
El senyor Parpal, cap deedminisen els detecte mis absurds. Altea volta tració Local, ha declaras que el Cares presenta les Esquerres amb un gani- net electoral tindria carecter preferent
vet a la boca i una bomba a cada me. cont a document acreitatiu, CO le
Altra vena es presenten Hure dirigente vinents elections.
gairebé cuna assassins vulgars, indignes
Estàvem convençuts que aqueas
ee cap consideració.
assurnpte eslava liquidas pesó no tePele sobretot el tema predilecte dels nim jnconcenient a insistir en els nospartits de dreta és presentar la coalició tres punta de vista. Pese tanmateix
desquerres com una unió efímera de toben dar que el Carnet electes les negacions. A la qual cosa pedem Que quedi
el pot utilitzar qni calgui i no té
contestar amb molla facilitat. Nonada cal toral
preferència
de ca p inene•
comparar el final del primer bienni de la
República amb el segon. Contra una política que s'esforçà, en tots moments,
ACTES PER A AVUI...
co asee constructiva, les ¿retes hi opeaseen la més absurda, efímera negativa
...a
les 22, a Germanor Catalana
i estéril de les coalicions electorals. Els Republicana (Menéndez Pelave, lee).
hornee del segon bienni representen la in- Antoni ef. Sbert. "El front de les
capacitat pere, també la immoralitat.
Regueras i resdevenidor de CataluEls partits d'esquerra han vist Iltirs dirigents tractats en una forma grotesta- nya".
...a la mateixa hora, al Cinema Prat
seis anticivil. Per si no fos prou, les
noticies i les informacions que es publi- Vermell (Grup de Cases Barates
quen sobre le repressió de la revolea Francesc Ferrer. Districte II). Mid'Astúries repugnen per llur baixeea i ting d'Esquerra Republicana. Entre
11er 'arbitra/rieses. "El Debate" no ha altres parlaran el diputas al Parlament
nogal la veracitat de la intermitió de de Catalunya Francesc Bru, i el corl"El Socialista" en la qual Gil Robles, ad:e Vicenç Bernades.
deselat, assabente a M aure que les ecosesione de Cordón Ordax s'havien confirmat i que potser hauria de processar
López Ochoa i un coronel de la guerdia
El monument al doctor Martí i Jucivil.
lia. — Sens demana la publicació de
No calen, dones, preguntes capcioses.
. Si ens pregunten si eitern conformes arnb la nota següent:
cets aspectes d'actuacions passades, con"Als membres signants de les sollttestarern amb documenta. Queda ben en- citado per al monument al doctor Detes que els homes que votaren el supli- mente Mard i Julia, seis prega que
<aterí de Lluís Bello no tenen absolu- vulguin assistir al dia 13 del present,
tament dret a formular cap mena de pre- a les onze de la vella, a "Pàtria Nagunta. Que els homes que en la hei de va'. Bonavista, 39, per tal de parlar
Centractes de Conreu trencaren les re- de l'acte inaugural del monument a
gles del inc parlamentare no denin III- l'enyorat tueste."
çons de democrecia a ningú.
Aquestes eleccions, en les quals tot
Acte contra la pena de mora sussere inselit, representen la liquidació de pis. — Lacte contra la pena de mort
greuges i equivocacions passades. Discu- que organitzat por la Secció d'Estutir a base d'una lógica de periodes de di; Econemics, Política i Social; de
norrnalitat es equivalent a no soler-se en- l'Ateneu Enciclopèdic "S e rn p re
tendre. Nosaltres acceptem les critiques Avan t" havia de tenir lloc demä,
euen eón ben fonamentades. Perú si ene diumenge, en un espaiós local, per cauvolen combatre amb certes armes tindran
dret a respondre que una candidatura en
que s'aliaran catalanistes i anticatalanistes, republicana i monàrquics, liberal; i
corporativistes, és un disbarat sense precedente.
Convé, dones, no prescindir de les bona.; regles del joc. Si no s'accepta la
vergonyosa anormalitat dels dos anys
darrers de la política d'Espanya és impossible comprendre res del que avui
s'esdevé. Cal, més que mai, claredat i
una certa bona intenció.

•

CONTRA
flA DEMAGÒGIA
FACIL:

Conferencia
de Carles Pi i Sunyer

Con:u:sises representata per lindaUszes. — El Partit Obres d'Unificació
Marxista ens comunica que ha estat
acceptat pel Partit Socialistas Obste
Espanyol per a ostentar la seca representació en les reunions que celebren
els delegats obrera i els deis justita
republicana desquerra espanyols a Madrid en les negeciaciens per tal de
presentar en les properes eleccions a
diputas a Corts, una candidatura única d'esquerra.
Cesante remen( Pro Pau. — Aquest
Cornite ha acordes prorrogar fina al
dia 13 de Factual, l'admissió d'adhesions als missatges que molt aviat Iramicra a l'emperadriu d'Abissinia amb
motiu de la guerra que sofreix el seu
país, i al presiden: de la Societat de
Nacions.
Tots els simpatibtants poden Orante.
Ireadhesió a nom de la presidenta
senyera Irene Prunera i Sedó. Rambla de Catalunya, 14. Barcelona.
Els latierais del Pacte. — El Comen
Executiu del Partit Republice Denocratic Federal "El Pacte", e:1 la seva
darrera reunió ha pres record de prestar suport a ractuacies de les Esquerres, per entendre que la sera viese/Tia
electoral representaria ralliberament
dels nostres germano enspresonats.

La Vaga deis estudiants Els resultats de preocupar-se
continua ant tota intensitat
de l'atur obrer
Ahir la desanimació a la Univer•
sitat fou gairebe absoluta; la majo«
ria d'estudiants deixaren d'acudir•hi,
i solament ho jenen ele directius i
alguns mes. En total mig centenar
de persones.
Durant les primeras hores ele estudiante comentaven les ineidencies
de la vaga, però a les dotze del !Mgdia ja no quedara ningú a la Universitat.
ELS ESTUDIANTS CREMEN
"El DEBATE"
A les anee del Inati, un grup d'estudient s'abril) que a. "El Debate"
hi hada un anide del conegut senyor Angulo, condemnant la vega
com a separatista i incitant el senyor
Portela a acabar amb els estudiants.
Sien compre un número ennsig de
gran gateara fon Ilegit l'article en
veu alta al pati de la Facultat de Dret.
Els grups continuament interrompien
la lectura amb els crits de. "Jefe!
;Jete!” ¡ "Vive Esparta única", oue
eren molt celebrats. Finalment es disposaren a fer-ne una crema.
Aleshores ocorregué rúnic incident

ACCIO CATALANA REPUBLICANA
NOTICIARI DEL PARTIT
CONVOCATORIA DEL CONSELL GENERAL DEL PARTIT
El Colasen Eietutiu d'Acció Catalana Republicana ha ¡cordal
convocar reunió del Comen General del Partlt per al diumenge
dia 19 del corrent, a les deu del metí. Aquesta reunió, ultra el
seu aspecte reglamentad, pel qual II corresponde-1 reamar la meitat
siel Consell Executiu i enrolar el balean econbrule del partn, tindrà
tender extraordinari, per tal de fixar la pesiel6 d'Aedo) Catalana
Republicana das ant les privslines elecrions generals. El Censen Executiu recomana als Consells Comarcals que nemenin räpidament As
delegats corresponents amb les instrucrions pertinents per a marcar
un criteri en la reunió del Cansen General.
FEDERACIO DE JOYENTUTS
D'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA
Contocatória del Consell
General
En ta sera darrera reunió el
Censen Exemitni de la Federadi) de Joventuts d'A. C. R. acordé convocar per el dIvendres
vinent. die 17. a les dril de la
nit, el Consell General de In
Federad ..., per tal de marear una
orbe/tilde de les Joventute del
Partit i /101OPOLI e el delega a
la retinte del Censen :_leueral
d'A. C. R.
JOAENTUT
D'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA
-Comissió de Propaganda
Ha quedat constituida la Comiese% de Propaganda d'aquesta
Josentut. Integrada pele senyors
Eduard Casaeoberta. Joan Rabaeses I Fermata Ruines.
CURSET DE GRAMÁTICA
CATALANA
Aquesta Joventut ha organitzat
un curset de GramätIca catalana,
que tindre al seu diere el professor E. Artells. Les classes sin.
dran !loe cada dimarts t dissabte,
de vult a nou del vespre, 1 ramonearan el dia 1 8 del corrent. Per
a inscripctons, coda vespre, de
vuit a non, al nostre estatge,
Corts Catalanes, r,S9, principal.
La matricula tiostarä 10 pees el
:urs eomplet per als soda 1 11 pessetes per als que no Agilita socia
CONSULTORI JURIDIC
DE LA JOVENTUT D'A. C. R.
Avul, VOM cada dIssabte, de

set a vuit del vospre, al nostre
estatge social, el nostre sensor.'
radsmeat J. Boronat Requeeens
evacuare totes les consulte.; que
II vulguiu fer els sede de la Joventut.
ACCIO CATALANA REPUBLICANA DEL GUINARDO
Plaea Riera, 11 falas Gulunrd6)
Aval. ella 11, a les deu de la
iCtlI
50 eelebrarä rassemblea
general orchnärla de Tentitat.
Hom prega als senyors soda que
frien] la mercó d'assIstle a la
imante.
ACCIO CATALANA REPUBLICANA DE GRACIA
C. Montseny. 37. pral.
Convocatòria de Junta general
Huir) convida els socio d'aquesta entitiit a la Junta general
ordinäria que thodrä Ilips al nostre estatge el dia 14, a les deu
de la nit.
ACCIO CATALANA REPUBLICANA DEL POBLET
eardenya. 213
En raseemblea celebrada el
passat diumenge din 5 del eerrent amb nissistencia de gran
nombre de tiods i amb molt d'entuslasnie fan elogie el nos Censen
Directiu d'aquesta entitat, que
quedia com stand:: Preeldent.
Joan Casacoberts viee-president.
Josep Taverna eeereteri. Ignasi
Costa: vire-secretad, Felip MiIles; tresorer, Remen Sureeles:
comptador, Joan Pujolar ; vocals:
Josep Janse, Cornil Roe, Jacint
Talarn, Francesc Monteo I Nareis Tort.

del mati; un estudiant de le "Derecha
de Cataluña" o de leo "J. A. P." —
Que no es pose en dar — adehesa
el nOmero d'aquell diad amb ànim
d'impedir la crema. Fou esbroncat i
llagué d'abandonar la Universitat per
salvar-se d'una pall:ssa.
Acte seguit. ¡ amb tota solemnitel. es precedi a la crema de l'esmentat diari.
Ami) el crit de Visca Catalunya!
s'ecabe rintident.
EL RECTOR ACCIDENTAL
TAMBE S'ESCAPA
A dos quarts de diles acudiren ele
representants al Rectoras per tal d'as>abentar-se de la marxa de la vaga,
per), eNactament igual que el dia anterior, el doctor Caaadessús abandone la Universitat per una porta lateral.
Per tant, no pedem donar-ne rap
noticia oficial.
ELS ESTUDIANTS DE LES ESCOLES SUPERIORS S'ADHEREIXEN A LA VAGA
Ultra l'adhesió a la vaga de la
F. U. E. C. dels estudiants de l'Escola Normal de la Generalitat de
ahi
dhai r,
hCeantal urnejbau,t qja
e
p
leu
següents
Ines Escales, prestant-hi també la
seis adhesió:
— L'Associació d'Alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura ha acordes adherir-se a la protesta dels seus
companys de la Universitat de Barcelo na, deixant de concórrer. asnle
aquesta finalitat, a les classes fins el
dilluns dia 13 del corrent.
— Davant el conflicte parqué Iramema la Universitat de Barcelona actualment agreujat per la vaga de protesta que porten a tenme les Associacions Estudiantines Universitäries,
l'Associacie d'Estudients d'Aparellallador es creu en el deure inexcusable
de patentitzar la ceta mis absoluta
solidaritat amb la dita protesta. puix
que encara que no atenyent-li directament e! problema -- per dependre
la riostra Estola de l'Estas d'una manese directa — creuria meucar al me;
elemental sentit de justicia i rentennemnia , si en aquest moment no fes
sentir la seva veu exterioritradora de
la més terma adhesi6 a la posició
digna i conecient adoptada pels consnan y s que en eón directainent afectat<.

Ven nie respon anima al riesig
rapide 1 favor>ble coIssrió d'eqeeet
plet que des de fa tenme ve perterbant profundament el normal &etavolunament de la nestra leniversitat.
— Per l'A. E A., Viró, president;
Duval. secretari.
— Assabentada dele propòsits de
realitzar una vaga de tests els estudiant se dernanant el reetsbl i ment del
Petrenat, deis nostres Estudie Universitaris per a Obrera i altres garanties suspeses del 6 d'octubre ende.,
l'Associac i ó Universitària Obrera tren
que no pot menys que edhesrir-se
amb tot l'entusiasme, quedant tancades. des d'asan les nostres classes.
En espera de veure el triomf del
que es demana, restem incondicionalment a les vostres ordres. — El meEernat Esparza; el secretad,
Alear Peste.
— El president de la F. N. E. C. ha
rebut una comunicació de rAssociacie
cl Alunines de l'Escola d'Enginyers Industrials fent-li present la seta sohdaritat amb els estudiants de la Fedesacie Nacional d'Estudiante de Cetatunca, declarant una vaga de 24 hores.
— Els alumnes de l'Estola de BeIles Arts se solidaritzen . amb l'actitud
de la F. N. E. C., anlb la carta següent:
"Senyor president de la F. N. E. C.
Company:
Reunits els alumnes de l'Escota de
Belles Arts Imeutt acordes declarar la
vaga per 48 Iteres solidaritzant-nos
amb la vostra actitud. Des d'ara podem ja dir que l'èxit és complet. Visca la vaga. — La Comissió."

No is pas la primera vestida que
ens ocupem dele greus ptrjudicis que
ha causat el govern de les dretes en
la maese obrera. En les miestions de
treball, la seca incompetincia ha estas
maniieste i una de les noves legisladone ha consistit en una reforma de
la hei deis Jurats Mixtos que porta
per tito' de Ilei refosa dele Jurats
tos porqué, segons pròpia confeesió
del senyor Federico Salmón. no s'aurda a anular del tot la hei que fou
dictada (luan era ministre el senyor
Largo Caballero. Ne la gaires dies
demostrevem dial el senyor Salnisin
treia l'esperit democràtic i popular que
tenían aquells Jurats i comprovivem
com el ministre cediste ha anat mis
lluny que els legisladora deis Comises
Paritaris que buncionaven en l'epoca de
la dictadura, ele quals mai no arribaren a disposar que els cärrecs de prosidents i vice-presidents haguessin
d'esser ocupats per magistrats.
A part d'aquest aspecto desgracias
de legislació, al qual pedem afegir
rúnica cosa que féu quasi be el gestor senyor Torrente: ranuHacies del
laude mercantil, gesta grotesca, ptex
que el dit acord s'anullä poc tenips
abans de finir el laude en nueetió i encara el gestor es vejé obligat a dadora:- tot segelt que si bé hada antilla!
els laudes això no implicava —perque
ell vigilarle— acorniadaments ni rebai:eta de sous.
Altrament la tasca legisladora dels
cediste; no s'ha vist per enlloc. Tot el
son afany consistí a lluitar contra latun loreós que en epoca electoral prometeren resoldre i li donaren tanta imponencia corn a la Reforma de la
Constitució, que ja és dir. Dours, bi;
ni la Constitució s'ha reformas ni ratur obrer cha resolt. Al contrari, ;ha
augmentat. Tot rinteres cediste per a
resoldre'l, justificas davant d'unes elecdono sempre per ells temudes, aha eseravat en Casos que culminen, per oxear
ple, en el mig milió de pessetes que
s'han donat a e'it, que amb un cene

de 14.000 habitante té SI obren sensd
feina,
En els pressupostos no hi han mantas pertides per a couabatre l'atur forças. La "Junta Nacional contra el
Paro", amb el set: enginyós sistema
de prinms, ha anat concedint qusnritate destinadas, naturalment, a comllana l'atur obrer. Per exemple,
II. C. A. F. —institució da la Generalitat, sin mana igualment de tediabas— pel sistema de prime: dona quinze mil pessetes a l'Ajuntament de Santpeclor peque es fea un cerní reinal que
unís aquella població amb Castellnou
de Bases. Observarem que el cene
d'obrera cense feina d'aquella població
és quasi totalmem de don e s. I Per aixa
gis donaren les pessetes parque fesdri
ene carretera. Per exemples com
aquests que el senyor F. Grau i Ros
ha denunciat fa poc, no és estrany
que sospitem que en els sis milions
que darrerament s'han concedit per
mitjà d'aquest sistema per a camina
veinals, no seria gaire difícil tambar
altres casos com el de Santpedor.
Oficialment, peró, segons unes dades
facilitados pe: Ministeri de Treball, durant aquest any els obrers que han
trobat feina Säll 69.892. 0 sigui que
el cene dele sense feina ha disminuit
en aquesta xifra. Mentrestant, segarle
lee estadístiques que ha donat a coneixer l'Oficina Internacional de Treball, a Espanya el nombre dele sense feina en 'loe de disminuir ha augmentat.
Per altra banda, en aquests moments
encara sofrim les conseqüències (raquees desori. Darrerament a Ciudad
Real han estat acorniadats d'una mina
160 obrers. A les mines d'antracita de
Faenen (León), també han estat aromiadats atio obrers. Els Obren; del
Port de Motril fa vint setmanes que
no cobren i al noble de Torrelavieja
han estat acomiadats vuit-cents obrers.
Aquests eón migues casos que hart
ocorregut en el nue va d'any. els quals
demostren ben clar els resultats de la
gran preocupad' dels cedistes per a
reseldre el problema de l'atur forçós.

Noticiari

intervinguin en les suspensions de
pagaments durant aquest any.
— L'Associació d'Aparelladors d'Obres de Catalunya celebrare junta general ordinäria avui, a les cinc de la
tarda de primera convoratbria.
Desautoritzant una desautorització.
—Heno rebut una nota de la U. T. C.
("Unió de Treballadors Cristiane")
en la qual ens diuen que elle tenen
una personalitat jurídica i que la nota
que tetera publicar en aquest matoba noticiare de l'Institut pro Obrers
sense Treball i Acció Social, en la
qual es feia saber que els seus associats no es deixessin sorprendre la
bona fe amb motiu d'una tómbola que
funcionava a la Placa de Catalunya,
no esteva be perque aquell Institut
no té el monopoli de racció social
de per això que no consent que sigui
desautoritza da.
En resum la tómbola de la Plata
de Catalunya era de IM. T. C. i de
ningú mis que de la U. T. C.

Resum d'una reunió de la Cambra
Oficial de la Indústria. — A continuació donen a coneixer els assemptes
més importants tractats en la d M'en
reunió de resmentada corperaci&
S'examina el problema que crea a les
nomhroses indústries que utilitzen olis
peeats en la producció crener g ia Se r inka l'augment de preu as' gas . ail i
del fuel-oil; bou estudias detin seudament en la darrera SeSSiÓ pleneria
la Cambra Oficial de la Indústria, i
e'acerde gestionar del Govern i de lo
CAMPSA la suspensió del dit aug
rnent í que s'estableixi per al consisa industrial un preu reciten, igual
com s'ha fet amb la indústr¡a pesquera. Tarnhé ,'acorde intereeear el
subministrament de bencina ccrrent
sense barreja de cap mena per a les
indústries textils, complementàries,
especialment les de rau'.
Davant la competencia inicios que
es produeix a la indústria amb motiu
de la venda de productes de marca
5 preus diferente als fixats al recipient
s'acorde interessar que s'estableixin
sancions per assegurar el degut respecte e les marques i preus fixats Del
fabricant venedor ratificant-se al rnateix temps rescrit que presente la
Cambra sobre un projecte de decret
de competencia illícita, estudiant la
dita qüestió.
Sexam ine el decret sobre el procediment a seguir en els casos de paralització o reducció de treball, i s'acorh dernanar que ultra la intervenció dele jutats Mixtos es preeeptui
la de la Carnbra i entitats q ue representin específicament les indestries
afectades.
Finalment bou aprovada la 'lista dc
perits mercantils i horneo práctica que
es proposen als Jutjats per tal que
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Guariment radical de

Ahir, a les 730 de la nit, el senyor
Pi i Sunyer dona. una conferencia a
l'Associació de Funcionaria de la Centralitas. El tema desenrotllat los
"Concepte de la ¡unció", i fou una bri hart exposició del que ha d'ésser la burocràcia catalana.
Carlee Pi i Sunyer fou mole aplaudit
Pe : la brillant concurrencia que assisti
a la conferencia.
•

Reuma, Gota, Lumbago, Artritisrne,
Diätesi úrica, Neurälgies i tota mena
de dolors nerviosos.
Modern tractament que aconseguelx en poo tamos, sentir perjudicar gens l'organleme. dissoldre räpidament l'AcId úrlc, ellmlnant-lo per l'orina, tornant la salut al malalt en una normal cirneteja I puresa de la sang

El que costa
el "pavo republicano"
¿Oí que recordeu el "Día de Lerreux
en Catalufia e ? Doncs comeaceu a comptar:
coberts a 6o ptes.
2 per loe de retente
06
to per ion de servei

PREU: Ptes. 5'65
(Timbre inclös)

17.136
Això és el banquet ofert per rAjuntament. Peine continueu corneta/1s
1 47 coberts a setenta pessetes. Amb
servei i recerrec, 11.524 .80 pessetes.
Tt aixe aún despeses que el poble de
Bar celona ha pagat per una festa de la
Qual Migué absolutament absent, dedicada a un home que ha estat el pitjor
enemic de Catalunya.
Esperem la rectificació de "La Veu".

Sembla mentida,
però is veritat
Aquests radicals! Figureu, os que
el senyor Ulled resulta que ha estat
ex-alcalde de Barcelona.

A les nombroses persones que ens han afavorit iunb Ilur certificat de guariment aprofitem l'extensa difusió d'aqueat periòdic per a tertimoniar-los a
tots ella el nostre sineer agraïment per llur atendí,.
De venda als Centres d'Específics, Farmàcies i a la
Casa Segalä, Rambla de Sant Josep, 14: Pujol i Cullell,
Pelayo, 56: Farmäcia Dr. Ferrer, Ronda de Sant Pere, 2,
i Farmàcia Marques, Via Laietana, 40

AVI

e

El Congrés Jurídic
Català.
Continuen amb tota intensitat els
treballs de preparació del Congrés
Jurídic Català. El dilluns d'aquesta
setrnana els membres de la Comissió
executiva del Congres senvors Hurtado. Gay de elontellä, Maese Escofet i Duran Canyameres anaren a
Tarragona i a Reus per a canviar
impressions amb les Junte; de govern dels respectius CoHegis d'Advocal; sobre reportació d'aquestes
corporacions a les tasques del Constes, nomenament de congressistes i
Ilur classificació dintre de les cinc
secciono que elan entablen encarregades de preparar i discutir els cinc
temes que sean presentats al ple del
Congrés. A Tarragona foren rebuts
pels membres de la Junta de govern
del CoHegi d'Advocats senyors Albafull i Vidal, degà, Llore Ordeix,
Ixart de Moragues i Miró Esplugues. A Reus foren rebuts pel dege
senyor Font de Rubinat, el diputat
al Parlament de Catalunya senyor
Andreu Abe116, que aún tambo membres de la Comissió executiva del
Congrés, i els advocats senyors Perpinei Font, Aragonés i Barceló i Vis
taita Sala, que formen part de la
Junta du gesten del Colegí d'aquella ciutat. Els comissionats de l'Executiva del Congrés tornaren molt ben
impressionats d'aquestes visites.

Hoste ilustre
Ahir al mati en el "Cante Biantarnano" arriba a la ilustra ciutat, proceden
¿'Italia, l'eminent doctor Comm. Sisti, director general de la seu de Mile
de l'Institut Bioquimic Italia.
El doctor S isti ve a visitar la nova
seu eapanyola de l'Institut Bioquímic
'tala, una de les institucions cientitiques mes reputades del món.

Uns veïns que no poden
dormir
Els veins de la casa assenyalada
amb el> números 50 i 51 d el passeig
Nacional, de la Barcelonesa, P rOP le
-tadelsnyorAgpiBc,euneo que aquest senyor ha inatallat ala
soterranis una central eléctrica de
quatre dinamos, que funcionen tota
nit, des de les vuit fine a igual hora
del mati seglient. Damunt d'aquesta
central hi ha catorze pisos, on viuen
més de seixanta estadants, que reben
directament les vibracions produides
pele grups electrògens. Els veins, trebailadora de totes classes, han de sofrir un veritable turment, un greu
martiri que, de perllongar-se, constituida un perill per a llar salut. Ele
llogaters preguen a la primera autoritat municipal que es digni intervenir en aquest afer, per tal que se'ls
deixi dormir de nit cont es de justicia. ¡No Es pas clandestina aquesta installació? I si no ho is. ¿com
l'ha negus permetre l'Ajuntament?
I el departament per a la supressió
dele somas urbana que fa?

E
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LA GUERRA A ETIOPIA
Al front

militar

Les pèrdues itali anes a Kerelleh
Es considera

que l'embargament del petroli
pot fer acabar la guerra

COMUNICAT OFICIAL N131. 93
F_š proposa romandre alguns dies
a l'Airica Oriental per tal d'inspeccioRoma, lo. — El comunicat oficial nar la marxa dels serveis d'aviaci
ó.
número 93, publicat avui, diu:
— Fabra.
"L'ariacia ha efectuat raids de reconeixement a tot el front eritreu. Ha
EL GOVERN SUEC ACUDIR.
dispersas diversos grups enernics que
AL TRIBUNAL DE LA HAIA
havien tornat a concentrar-se prop
Estocolm. to. — Circula amb gran ind'Amba Andana eistincia el rumor que el Govern suec
es propasa acudir al Tribunal permanent
COMBATS PROP DE DOLO
de Justicia Internacional de La Haia, co
Addis Abeba, ro. — Noticies fide- sollicitud que Italia aboni danys i perjudignes anuncien que s'han registras dicis a les familles dels súbdits suecs que
riolents combats prop de Dolo. Les han resultas rictimes del bombardeig de
pèrdues reciproques són importants. l'ambulancia de la Creu Roja sueca de
S'aiegeLa: que els italians han aran- Dolo.
eat alguno quilòmetres.
Finalment s'anuncia que el ras Des- PROTESTA DEL GOVERN EGIPCI
ta ha demanat reforços. i que tren:aLondres, so. — Comuniquen del Caire
nee mil guerrers de les prOvincies que el Govern d'Egiptc ha adreçat al Gade \Vallamos i Kulos avancen sobre vera italiä una nota de protesta pel bornSidomo.
hardeig de l'ambulancia egipcia prop
A KABELLEH ELS ETIOPS PREN. Daggahbur.
GUEREN ALS ITALIANS TANCS, NOTA ITALIANA SOBRE ELS
HETRALLADORES I UNA ESTA.
FERITS 1 MALALTS DE LA
CIO DE T. S. F.
C.LMP.LNI'A
so.
—
Van
coneixentAddis Abeba,
Roma, lo. — Amb caràcter oficias es
se detallo del combas registras prop desmenteixen els rumoro que slan fet
de Karelleh, al frotis sud. El combas circular afirmant que els ferits i matau violentissina 1-li intervingueren lalts repatriats d'Africa oriental pujadiversos tancs italiano, que sembraren ren ja uns 33.000.
el pànic entre les Hines etiòpiques.
A aqucst respecte, es derlara que denS'afegeix que en ell moriren un o fi çh que van començar les hostilitats fins
i cinquanta indigenes ita--tialbnc al mes de desembre darrer, solament han
Fans. Els etiapics s'apoderaren de sis estas repatriats q malalts, puix que els
tancs, non metralladores i una estada ferits de la campanya són assistits als
emissora de radiotelefonia. El Go- hospitals que hi ha installats a FAirica
rern etiòpic continua assegurant que orienta/.
les pèrdu e s dels etiòpics foren
El GOVERN ITALIA NEGA QUE
Saddis Abeba, so—En donas camo- HI HAGI TANTES DESERCIONS
te del resultat del combas lliurat a
Roma, ro. — S'ha desmentit oficialKarellela en el qual els etkpics s'a- ment la noticia circulada en diferents
poderaren de diversos sanes s rnetra- periadics estrangers, segons la (mal han
l'adores i de gran quantitat de mrtni- passat la frontera austriaca mes de deu
cieno, es manifesta que la presa de la mil desertors italians.
dita ciutat te una gran importancia,
La noticia — a jui de les autoritats
per la posició que ocupa sobre el Uebi italianes — és completament inversemShebeli, que permet defensar en bo- blant. ja que l'estat dels ports, intrannes condicions les valls del Uebi She- sitables per les graos nevades darreres,
beli, Uebi Ganale i el Doris.
impedeix el pas envero Austria.
Demés la possessió de Karelleh
Berlin. to. — Està mancada de foconstitueix un seriós V eril/ P er a la
laja de comunicacions que els fia- nament i noticia que ha circulas a
l'estranger
afirmant que ahir
ban; tenen establerta des d'Ual Ual
fino a Karanli. Se suposa que do etiò- entrat en territori de Baviera diverpics concentraran ara un exercit d'im- sos centenars de tirolesos, desertors
de l'exercit italiä. així com que ala.
p ortancia a la nora posició canguis-. gin instaHat a Alemanya
camparnents
*lada, per tal de contenir qualsevol especials per a acollir
eis desertors
avanç que en direcció al ferrocarril
Cabra.
¡
fugifins
tirolesos.
intentln els italiano.
NO HA ESTAT REFORÇADA
GRAZIANI HA HAGUT DE REBRE
LA FRONTERA FRANCESA
REFORÇOS
Roma, lo. — Es desment oficial- Adefis-.-Abeba .; ro. — Les noticies
l'out que el govern hagi ordenat la
que es reben a aquesta capital del concentració de trapes italianos al
front sud indiquen que a'han entaulat
diversos combato en la regia situada llarg de la frontera francesa.
Una personalitat feixista, fent rea l'oest de Goraharn, els quals sembien ésser precursors d'una ofensiva ferencia a aquesta qüestió i als desplaçaments
recentment ordenats a
de les trapes que mana el general
Graziani, le; quals, per tal d'afeblir l'esquadra francesa de la Mediterránia,
ha
declarat
el següent:: "Es inla pressió que els etiòpics exerceixen
al Tigre, tractaricn d'arribar a aquesta útil volee involucrar les qüestions. Ni
ningú amenaça Italia nj el nostre
capita/.
Sembla que co aquesta ofensiva hi país te la intenció d'amenaçar els
Si els gorreas estrangers voaltres.
prendran part ;mportants reforços que
el dit general ha rcbut fa poc pro- lea passejar les seres f lotes per la Me«simas de la Somalia italiana.—Fabra. diterränia, san molt lliures de fer-ho.
Es una qfiesti6 que no te cap imites.LA REVOLTA DEL GODJUNI
tanda transcendental." — Fabra.
ESTA SUFOCADA
LA REPUBLICA DE SAN MARO
Adelfa Abeba, lo, — Torna a anuoCONDECORA EL MARISCAL
etar-se que ariat l'Emperador marDE BONO
xarà al front del Tigre, i això a'inRoma" so. — La República de San
srpreta cona a indici que ha quedas completament sufocada la rebel- Marino ha concedit la medalla d'or
lió que e; produí a la provincia de del Merit militar al mariscal de Bono,
Godjam, i que va a intentar-se un per Ps tasca realitzada a l'Africa
Bou esiorr, per a recuperar la pobla- oriental. i al Cos de Carabinieris itaió de Makalé, — Fabra.
liano pels serveis prestats recentment
a la dita República. — Fabra.
ESCARAMUSSA
ELS ANGLESOS APLAUDEIXEN
Front del Tigre, so. — Dites columLAVAL AL CINEMA
nes italianes que es dirigien a Gehst •
Chers han diapersat alguna grups
Londres. so . — Com a indici del
Mil:mies que provaren de tallar-los el canvi que. encara que lentament, es
Das, fent-los nombroses baixes. Els va operant en l'opinió pública angle:tallan; han tingut 3 oficials i 3 aska- sa respecte al «tafilete italo- etiòpic,
ris morts.
mereix consignar-se el fet que san ja
Alguns destacaments etiemics que diverses les regules que als cinemes,
la nit passada procuren d'assaltar les en projectar-se pellícules de la guerposicions italianes de Tasso Do Ghca, ra d'Abissínia. l'aparició de l'efigie
taren refusades per foc de l'artilleria. del senyor Laval és saludada pel pú— Fabra.
blic amb grano aplaudinient s , mentre
que abano aqueixos aolaudiments es
VIATGE D'ENSPECCIO
dedicaven sempre al Negus . — Fa
-bra.
Asmara, lo. — L'Agència Stefani
anuncia que el general Valle, sots-seDEL
PETROLI
L'EMBARGAMENT
cretari d'Aeronáutica, ha continuat el
seu viatge en avió per a inspeccionar I LES SEVES CONSEQCENCIES
el front, ou fou rebut pel comandant
Londres. ro. --- La Miestia de l'emsuperior de l'Africa Oriental. Una re- bargament del petroli continua essent
g ada acabada la inspecció tornarä
objecte dc preocupada a tot angla i es
Asniara.
eren que el Comite dels 13, en la sera

praxima reunió, demanaria als técnica un
informe en que exposi tot relatiu als
stocks i consum de petroli així com les
probabilitats que pot °ferie l'embargament per a la terminada de la guerra
o la suspensi6 d'hostilitats,
Si la guerra termines per rirtut de la
decisin de Ginebra, s'obtindrieis dos resultats, o sigui un triomf per u la Societat de Nacions i evitar que Italia s'esgos
ti en l'aspecte militar, financer i económie, la qual cosa es considera molt necessiria per a mantenir l'equilibri a Europa.
Londres. so. — Als cercles oficials anglesos s'espera que el senyor Vasconcelos
conroqui la reunió del Comité dels 13
el dia 20 de l'actual arnb l'objecte de
prendre acords que permetin al dels 18
considerar la qüestió de l'extensió de les
sancions i molt especialment en el que
es refereix a l'embargament de petrolis.
Els acords d'aquest últim Comite són
d'excepcional importancia, Pui x que evi
-tarnempqu ciósoladhg
de sofrir les conseqúéncies de l'ampliada de sancions. Aquest és el cas d'Anglaterra en el que guarda relució amb
l'embargament dels petrolis, ene podra
Mace decidit per acord general de les delegacions sense que cap figura cona a iniciadora d'aquesta extrema gestió a favor
del que s'estipula en el Covenant.

ES

1A, pumaria

Es plantel(' una chan'
e anglo-egipcio

IlLA ER

sida respecte al pagament deis Inteies•
sos de Bemprestlt or. 1.1 premia expresas
l'esperance que la Beildencia aeceP tara la
delató' del Govern eglocl de no - efectuar
el pagament <tela Ingresaos 'en or,quina sigui la declald lela TrItunns.

El Catre, 10. — L'Al ComIssarl brninle,
UN FERROCARRIL ESTRATEGIC
senyor 3111es Lampäon, continua les seves
entrevistes amb, els eaps deis perlita que
El Catre, 10, , — El Gablnet atine( hl
Integren el Front 1.1n11, a fi de posar en decidit consagrar 54.000 Illures en la
clar les relaciono que en l'esdevenldor cona/ruede del ferrocarril estrategle, que
extstIran entre Egipto 1 Anglaterra,
anlea Una a Marsamatruh. El Govern als.
D tont ben Informada. s'assegura que glas subvencionara la dita construccid
el senyor 5111es tampson Im posat de me- amb 20.000 Illures.
nifest que Anglaterra desitia sineerament
Marsamalruh Nä un !loe anual a la
signar el Tractat de 1930. S'ategelt que
costa, a uns t513 quilOmetres de la fronet acorar Lampson ha discullt amb
tera
de Libia, 1 es una de les elaus de
verses personallIals egipcies les clàusules
militars de l'esmentat Tractat. L'All Co• defensa d'Eglpte contra una Invasle.
mIssarl brItitnic lia•posat de manifest que
MANIOBRES DE DEFENSA
les (orces elides san. Insurietents per
a derensar les seves fronteres, 1 ha planD'ALEXANDRIA
•
ten a continuael0 la qüestió d'una (Menea
Alexandria, 10. — Diversos centella de
militar anglo-egipcia per tal de solucionar el problema de la Inunde/lela de guerra 1 asions Dril/mies han partteipst
en lee maniobres que. lIngueren efecto
les forces mitllacs egfpcles.
able nit, simulant una defensa de la etutal. Els submarins que simulaven cusen
ELS INTERESSOS
nenes renten per objecte entiar al por,
DE L'EMPRESTIT
1 torpedeJar els valzells que hl hacia en El Catre. 10. — Es concedein gran Im- cc:wats. Mentrestant, els avions efectuasen
portancia a l'entrevista celebrada entre raids sobro el port. Les maniobres han
el Primer ministre 1 els funcionarle brl- tingut Iloc dintre de la mes completa
tenles per a tramar de la diferencia sor- toscos.

1

URINARIES

Lo Conferència Naval

Les eleccions cubanes
ES CREU QUE SERA ELEGIT PRESIDENT EL GENERAL GOMEZ
ha llevarla, 10. — Des de multa nit
toles les torees de pedida armada es trO•
basen concentrades a tota Pilla per tal
d'evitar que es produelsin desordres durara la Jornada electoral. Els collers
elertorals s'obriran al migala 1 seran posals sota la ‘igilancia de l'exerelt,
L'opinió genera) es que serä elegit
president el general Gómez (Me lelava
Cuervo, partierl de Menocal, sera elegis alcalde de La llorona.

AVIONS IANQUIS CAP A CUBA
(Maneo (Virginia, Estais Coito), 10—
Isst surin cap a Salami eInquanta avions
de la marina de guerra, que des d'aquella
ciulat continuaran el vialgo fino a Camagüey (Cuba), 1 efectuaran maniobres
en linea. escala.
S'Intenta pels caps do la Marina estudiar la possibIlltat efectiva dels grans
avisas en els servels de protcecie a Barra distänela.
Es comenta que la presencie de les
grans esquile/res aerles deis Etats Units

colneldtra amb la celebtacid ele les clecclous culparles.

¿I per qui
precisament

Aspirina?
OBSERVEU cona ala( que arriben al tons

del vas d'algua les tauletes de ASPIRINA
comencen a desfer-se. Nema aqui el secret del seu
räpici efecte. I TOTES aquestes meravelloses tauletes
s Manques eón d'Idèntica eficiteia I Inuocuitat garantides
per la seca exacta dosificad& Quan hägiu agafat un refredat
o la grip, no Juguen anda la vostra salut. remen de seguida dues tauletea d'ASPIRINA 1 fixeu-voa que portin
la Creta Bayer.

Inau g urado as ui

011-

—

Pintura

ART ANTIC

Tientsin, tu. — Hom crea que s ' exertira molt aviat uno nova pressió sobre
l'achninistració autónoma del nord de
Xina per part de l'Exercit japonés, a
conseqüencia de les llores demandes japoneses. Horn crol saber que en la conferencia celebrada pek oficial, superiors japonesas es decidí demanar el reían; de la guarnició japonesa al nord
de Xina.
N121'10.t VEV3KII SOK4NO.IVN
ESSER MES ENERGICS
Pequin, ro. — A Tientsin cominuen
les conferències militare entre japoneses.
En els cercks oficiosos nipons s'anuncia
que els molieres de - la Cenierincia han
iiiscutit la nora ituaciú creada al nord
de Xina, i han decidit adoptar una alérgica actitud envero les activitits a:ni:1:Np; del - general SUlig-Xch-Y1713.

de les negociados

A BrusseHes s'ha descoSALA BARCINO bert una estafada d'una
y. GARCIA SIMON
quanta milions
Maree, Orante, Pintura nedorne
RAFEL SALVA
Pintura

JOSEP MANANT

Els japonesos reforcen les guarnicions de la Xina del nord
UN AVIO MILITAR JAPONES
ATERRA A SIBERIA
. Mascota lo..— L'Agencia Tasoaanuatia que a la masia de Pokrorka. trenta quil innetres del nord-oest de Voroeliiiota ha terrat un avió militar japonis
amb els passatgers japoneses anigits.
d'elis, després de l'aterratge, s'U dirigit
a Un campero:. i ha tractat darrossegarlo cap a l'avió. Despees de Iluitar, al
camperol soviètic ha aconseguit subjectar el japonés, i Tha obligat .a seguir - lo
a Polcrovka ; el campero/ ha .donat part
als guardies ironterers de l'aterratge de
En presentar-se la patrulla. ha cstat
rebuda a trets engegate pelo ocnpants de
l'aparen. Fas guärdies ne han contestar,
i han rodejat l'avió fine que en remeque eren novament agredits pela dos japonesas han set abs• de les annee, i els
Iran ferit. Un metge els ha assistit. i s'ha
ordenat que •sigah otbarta.u-np,.inveStay
ITALIA NO HA RECONEOCT
EL MANXI1it0
Roma, lo. — La noticia de procedencia amerieana segons la qual el Govern
italiä baria reconegut el de Marusukuo,
o eet-Ava a punt de reconeixer-lo. 14
tat enèrgicament destnentida pelo cer•
dos oiicials de Roma.
Segons els dits asitoritiats centres Italia s'ha limitas a transferir el neu Consolat general de Harbine Muftdep, -la
qual mesura no té res a : veleta alaib la
situada politkä a l a Xini.

Es crea ille y itable el fracàs

Londres, ro. — Confirmen essent molt
pessimistes les impressions que hi ha sobre la reunió que dilluns celebrara la
Conferencia Naval, en la qual &l'aura
da trochar de la-paritat exigida pels japonesas, i s'arriba a admetre com a inevitable el iracas de les negociacions.
Hom creta que la Delegada británica
contestaná. negativament a la pretensió
nipona, i que el mateix faran les altres delegacions, per la qual cosa, super haver mort
nosant-se una inmediata retirada de la
Delegació japonesa, es conmina a parun policia
lar de la continuada dels treballs en una
La protesta contra
Ct55ibing (Nota York), 'I O. — Qua tre Conferincia de quatre potencies, per a la
iones cle 20 1 21 anys laten electrocutats qual la idea francesa facilita un bon eleel Prof. Jize
ante a la presó de Sing sin; per baver ment de discussió.
mort ti urt any un policia en un dels
DILLUNS SERAN REPRESES
magatzems de la Cinquena Avinguda.
LA TESI JAPONESA
LES CLASSES
TE POQUES PROBABILITATS
ratas. te, — El tancament de la facultar sie Dret deelint ahir ha donas lloc
in. — El delegat amerieá
Matrimoni pm
' cipesc la Londres,
aquest mati a qué s'adoptes un Important
Conferencia Naval, Mr. Norman Daservel d'orare. Nontbroses forres de poTirana, 10. — El casament de la puls •
lida han voltat la Facultas I els carrers cesa Semile antb el prineep .A bid tindra vis. ha esmorzat aquest matí amb el
Seto voltants. No sha proddit cap tut- Ilse diumenge, dia 12. Deso y es de la re- mniistre de Negocis Estrangers, misten
ee.
rlmönla nupcial hl futura Un busques ofert Eden.
La 1nterrupeió del euro del protesior pel rel d'Albania. Elä (Dad, publiquen
Durant l'esmorzar Osan tractat difelate provocara nutubtablement alguna agl- la biografta del prineep Abld, que en rente qüestions relacionades amb la Conlactó al SI de la Unió Federal d'ESludlants, l'aclualltat té 30 anys 1 es el tlit pent ferencia que actualment se celebra a
integrada pelo estudlants comunIstes 1 so- del solda Aladul Amid, 1 ha tel els seus
Londres, i molt especialment sobre les
riallstes, els gusto consideren mamaseis estudia a Parre.
possibilitats d'un fracis. Norman Dacio.
ble que els memtres de "L'Action Eran(:aise" dificultin amb una flnaltfar caliexp ressan t el criteri deis seus companes
fica el que el protessor »se doni el sol
de cornissió, ha dit a &len que estaven
cucos, 501a pretext que el clit professor
Tardieu
disposats a examinar mes detingudament
vol
ésser
va coser el portantveu d'Ettopia prop
les peticions nipones.
la Sueldas de Nacions.
independent
Aquesta decisió americana es d'un esL'Associacló Corporativa d'Estudiants
MentOn. 10. — El senyor Tardieu ha pecialissins interés, ja que ni els deleIlret considera que la manifestació d'ahlr
tIngue per principa/ objecte protestar cns lat al suyos Fould, stee - presidept del gats francesas ni eis italians no han
grup parlamentad del Partit de centie fet fins ara cap objecció.
contra el pro g rama actual.
De lotes m'acres. el tancament de 14 republleä, una carta en 14 q ual l'onfirnta
Per la sera part, els delegats japoneFacullat de Dret ha prodult una gran la seta dimissló de memEre de resalenemocle entre les nitres Facultats, I es tat paella EL senyor Tardieu es nega a sos han manifestat el seu propòsit de
acceptar
tornar
a tractar en la sessia de dilltnis
la presidencia del grup. I afirma
tem que es cleclari la vaga general en
el Sea cieno. de eompleta independencia els extrems que jutgen de cabdal
senyat de protesta.
per tai -d'intervenir en les severes Ilut• Portánula per al sea país, i explicarais la
Paris. le. — Als clausure de la Fa- les que es preparen".
tesi auplementaria que sustenten en recultas de Drct, durant tot el malt, ha
lucid amb cl di jeron grau de vultieratiregnat la mes completa calma.
litat dele diferents paisos.
Davant l'anunri que les classes co reprendran el M'Iras vinent, les dIfere1113
Molesta tesi japonesa, a jui dels qui
assoclacions crestudiants han decida re- EXPOSICIONS D'ART bans jutja ben informats, no sernbla eslimar reunlons per tal de finar Burs
tar destinada a obtenir una bona arorespectives actitud!.
per part dels membres de la ConSALA BUSQUETS llida
ferencia Naval.
ao ot GRACIA. 13.0
txposic10 do Motee - °enriele
j'otea d'art
DARIUS VILAS
Pintura 5 Ribetees
ten:talo: dril atul

7

EXTREM-ORIENT

MANNUS QUE DESERTEN
Mascan, 10. — 121timament s'han regiotrat diverses deserdors de militars
graduats de l'Eaelais'inne:n que co refugien en ',su fori soaier
de desernart ei, guatr1ies ironOrcen detingueeen un oficial
subaltern adjent cap del cardó manxn,
el qua/ passä la montera a carall, armat d cii fusell i ostentant uniforme militar japonès. Altres desertors han estas detinguts igualment en penetrar en
tcrritori sorietic, i han declarat que desertaven per no soirir les persecucions
dele japoneses. Tots ells han estat internats,

EL MES EFIC1C,
COMOD19, R A PID, RIE AAAAA I
1 ECONOMIC
I

(MUDOS SEXOS)
-eme lavotees. /alecciona ni aures ma g no, 1 cens e gua
n 1ngo 130 Se n'asaetean. guarlreu rapiaament de ta bienorreata
g onorrea ((rata =uso s canas. prostatitts, teucorrea Mulles
blanca en les zenyorei) 1 alares mídanles de les eles urmerte,
en alunaos seres, per amigues l renca que enrula, preneot du.
raot unes guantes carmenes guata o cine Caleta Collazo per
ella. Calmen els dotara al moment 1 eruten comp iseticou 1 Ti.
calandria. DeManeu °Dueles gratis a farmacia Collage, Nortemeza. 9. Madrid. Frell: t7 Pesseel.

LA LLEI DE NEUTRALITÄT
AMERICANA
Washington, so. — La Comissió d'Afers estrangers del Senat, en examinar
el projecte de neutralitat, ha suprimit el
parágraf que tractav de la prohibida
d'exportar productes destinats a cerio Els funcionaria brasilers
belligerants.
Aquest paragrai havia donat lloc a no poden ésser comumoho comentaris i discussions, per considerar - se que entranya una adhessia
nistes
massa clara dels Estats Units a la políIno de Janeiro, 10. — El President
tica de sancions de Ginebra.
Vargas Si sehnt en audiencia la Prems
ANGLATERRA NO HA DEMANAT i ha agraït la seta collaboració en ocórrer la :cocina comunista, la qual cosa
AMPLLACIONS
lIs permrs una viva reveló per part de
Londres, so. — Es desmenteix als ces- l'opiniú pública. Ita anuncia que stavla
eles oficial; que el Govern britànic hagi nornenat una comIssló encarregada de del'Administrad() pública dele (unefectuat determinades gestiono rrop del purar
cioaaris atIllals al partlt comunista.
dels Estats Unit; per sollicitar Mfortnacions complementarles sobre l'abast i /a
interpretada que ha de donar-se a la
Quatre electrocutats
declarada de neutralitat feta pel president Roosevelt.

Pie

Brusselles, 10. — Les autoritats han
descoten una Imponen: estala que assoleix una ultra de diversos mallen; de
frailes. L'assumpte te repercussiet als cris.
Ines financers de Paris.

PIA ÇATALONIA
Obra nova interessantissima
General López Ochoa

Campaña militar de Asturias en Octubre de 1934
Preu:'5 pessetes

RONDA DE SANT P

III A DIODIF USA°
Programes aeleecionate per a avui
per l'Insulta de Cultura 1 Biblioteca ro.
rular per a la nena. 13: Primer Bullir!)
rinancer. Gula d'espectacles. 14: Hora
m.
799
ate.
RADIO BARCELONA, 377'4

CATALUNYA

12. 00 5) al, /Mal 5 i eerCiU ferneluna.
13'20: Informarle leatral i cadenera.
1330: Cadenera Ile cinemes. 1333: Crilies d'estrenes de clnemes, per 2. Cuesta
Verdura. 11: "tibien els periódico", a
y erre(' d'Editara Glrbal I Jaume. "Butl'en Oficial de la Generalitat". Actuall-

exacta 1 (otIciarl Malitos. 15: Sepan But•
neti Financer. Radlobeneficencia. 16: -La
reina mora", sarsuela _de Serrano. per
Lluisa Vela 1 Emill Sagl Barba. Fragmente.
llora exacta. Música de dama. 18•45:
Errar...51U Infantil, 19'30: Curs de. Dengue
francesa. per la professore ~loa Madime CamIlle Merlier. de .:Ficademia Ille-

tate reatral4 u musicals. 1 i'3O: "El ret pano-Francesa. 1953: "DtvulgacIons radel cita", per Juan Alavedra. 13: Sessit) dioterniques". per Agusti Rin. 20t: °Orredlobeneflra. 1023: Direciament des de questes de Radio a:apelarla. 20'13: "El
la Iledarriö de "La f ;nauta" a Baree• corve del die". osen per "Tabletas Gaba",
lona: Informad() local. 18'13: "El gutes '1 per J. Milles-Raurell. Canvis de 3alors de
d'hora d'espectalitate", Conferencia a car• niercadertes. Quart Butlleti Financer. 21'3:
ree de l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya. Sessie de Jazz 1101 , a canee de Hot Club.
18'30: Secció Infantil de Radio Barcelona:.
Rendalles, edites, consell Stils, e/e. 1910:
V conferencia del dele organlIzat per la
Direccie del Servel g e Lluita Antleance•
re,,a de la ticneralltat de g atalunya, sota
el patronatge do la Junta oficial contra
el cäncer. 19'15: Cotitrarions de monedes. 20: "La Parattia": Noticiad esportiu. 20'15: Noticlarl dee do la Reducid
da LA PUI1LICITAT. 2003: Colitzacions
mercaderies. valoro i colons. 21: r.e•
nyals horario. .21'5: Orquestra du Malo
Barcelona. 2113: Concert "Rädle per a
romera". a canee de la Cobla Barcelona
Albert Marti. 21'45: Orquestra de Bacilo
Barcelona. 255: "La Paraula":Eaisiaaiui
des de Madrid. 22'20: Ordivestra de Radio
Barcelona: Música franeesa. oc3t "Contiendes". per lose') Carnet'. ConlInuacld

21'25: Orquestra. 2 .2. Hora exacta *1 No•
/triad P51155 Cdli Seleceid le !emules per l'Orquestra de B. A. 2255: Orquestra. 23: 5Iüsica clr 01055.
RADIO 11ADALONli
12: Mü..nea variada. U ...Música ',mala.
20. contzacions. C0 3Itísica 5ariattal:
al: NOtiCleN locals. a 1'13: EM18Sie• radie.
/Indica. 22'30: Jazz.

E ST,RANGER
(Amb autorització Cl'Unld Rhdjo. e. A.)

Parla F. T. T., ta t r aus. 693' be.
PETRITXOL, S, PRAL.
1600. Coneert. Festival Mozart
Noble.), ventano. percellanoa. Quadree,
t'Iris ara nonles so sap que els estagranate, ate.
356",' tu. g il be. —
Eapeclalitat en oblactee per e presente faders posseïen una mena de periòdic fi- del renten.
Música de cambra.
EXPOSICIO PERMANENT DE PINTURA paneer, en el qual apareixien Informes
Eatrubura,
302 m. 005 ke. — 2013:
brIllannssims sobre la possibilitat de deANTIGA
Presim trasnat al núm. 4 (betiga) dat terrnInats negocio. Agents especial; s'en- RADIO AltIOCIACIO. 2831 m. 1.022 Ite. Coticen popular.
ROA)
Parle,
I.64 5'O ni. 182 Er, -moteje
carregaven de ter cdrrer aquesta publi•
12: Scliyals horaris pe/ earillö l Einis- 5010 -Encune 'Ini -el". opera dé Saintcitar fraudulenta, 1 aconäegulr capltals shi femenina.
1220:
consultorl
lerneni,
Sacos.
per a Inusories operacions.
DiptnAcio, 2(12 TELEFON 18710
Es creo que s'esta en pre.,encia 51 111
Art I Ornamentada
assumpte que donara molt a parlar.
BLENORRAGIA AGUDA 1 CRON1C4,
Obieetee por a presente • Marga
No obstant, 1 per no destorbar les gesGUARIMENT TOTAL. — 8IFILIE,
ENRIC PORTA
Pintura tiono polleitiqUes, es guarda una tusen&
F. MONTANTA
Laquee
PELL, LLAGUES DE LES CAFR E;
TRENCNI
%ulule quasI absoluta sobre els detalla generals
l'Ins al (tia e 1 rle l'actual
d'aguan escandallo assumpte.
Tullera, 2E, entresol - Dll a I 1 de 5 a 8 • PREUS ECONOMICE

SYRA

Dr. CASASA

SALA GASPAR
C01181)1.1. Di CENT. 323
Mares • Oriente
Miran. - ~Hurta
BERNARDINO DE PANTANO/,
Palmito.. 1 Retrata
Inaugura ciú as ui

LA PINACOTECA
PASSEIG DE GRACIA, 34
Marc. 1 Orante
Pintura
inauguració avul

AMAT

RENART

DIPUTACIO, 271 - TELEFON 18217
'mateen. - Marc.
NADAL - CAP D'ANY • 111111
menos por II presente

GALERIES LAIETANES

CORTO CATALANES. 813
Ten Regle, Mn. Rimen Giraban, aun
llenan, Arta Plitatlee,
Mielaaans
I Maleen« I R. MarIstany 1 A Ventanillo
Fina al 10 de gener

CASA ESTEYA
CASP, 21
Aviat

PICASSO

VIDAL
COMPRA I VENDA

QUADRES
"Titie1512:"

En Fidel Castells Marimón
Metge
Natural d'Igualada

ha mort a l'edat de 57 anys
Els qui el ploren: esposa Dolors Vilaseca Cirera, fills Joan, Josep
i Fidel, filies politiques Isabel Es,teve i Angela Jorba, néts Joan i MariaRosa, ties, cosins, familia tota i la raó social J. Castells Vilaseca, d'Igualada, en assabentar llurs amics i coneguts de tan irreparable pèrdua els
preguen que.se serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer del Consell
de Cent, núm. 288, avui, dissabte, a dos quarts de quatre de la tarda,
per tal d'acompanyar el cadàver a la seva darrera estada, cementiri de
les Corts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

LA PLibL4L I:AT

FOTOGRAF1A
El clàssic procediment al cut
la

sensibil i tzació

La sensibiiitzadó del paper carbó
és una senzilla operació manual que
no presenta la mes lleugera dificultat, i es porta a terme mitjançant una
solució de bicromat, quasi sempre de
potassa, si be pot emprar-se el d'amoni, que s'impressiona amb un xic mes
de rapidesa, pero per contra tendeos
a donar duresa. La concentració del
bany té també una gran iniluencia
sobre la sensibilitat del paper i el resultas final.
La sensabilitat del paper és tant
mes accentuada com mes elevat és
el tant per cent de bicromat que
conté el bany sensibilitzadon però
cal fer sobresortir que tant cont mes
rapid es el paper menys suau és ia
imatge obtinguda, malgrat ho sigui
de -negativs vigorosos. Això que
acabem de dir pot resumir-se aixi:
bany concentrar, rapidesa d'impressió, irnatge feble; bany diluir, lentitud
en la impressió, imatge normal. Per
aprofitar-se d'aquestes particularitats
farem notar que quan es tracti de
papera de tons vius acostumen a exagerar els contrastos, que cal tenir
present per a sensibilitzar-los en
banys de mis alta concentració que
la que poddem dir-ne normal. Per
contra, els papers bruna i sepia, que
tendeixen a donar imatges suaus,
han d'ésser sensibilitzats en un bany
menys concentrat que els papera negres (bany normal).
La concentració dels banys varia
de r % (apte per a caes dèbils) al
6 % (propi per a clixés vigorosos).
En el primer cas la durada de la impressió es de tres a guatee vegades
mis Ilarga que en el segon. Un bany
normal per al color negre podem
constituir-lo amb una concentració
del 3 al 4 %, tractant-se de distes
norrnals.
Les dades i consideracions que acabem d'exposar són antes i cal tenirles en compte quan es tracti de l'execució d'un caient meticulós o filles
de temperaments exigents amb ells
mateixos, però per al treball corrent
d'aficionas n'hi ha prou amb la proparació del bany que esmentem a
continuació, si be Es bo recordar-se
de tot el que s'ha dit per treure el
mixim partit de la fórmula:
100 C. c.

Aigua

(1)

Bicromat potassa . 4 gr.
Citrat de sosa . . a gr.
Amoníac . .
el . s•

raques en la prova final. El paper
es retira del bany quan ha perdut
I encartonament inicial, es a dir, quan
sisa fet flexible, ec, que pot durar de
dos a quatre minuta segons la temperatura. Quan s'opera en temps calorós, la immersió ha d'ésser escurçada al temps precis, car la gelatina
excessivament inflada triga a assecarse i ho fa irregularment, quartejantse anal) facilitat durant les altres operacions. Un lleuger excés de permanencia en el bany no es pus una
cosa greu, per() es millor de tenir
compre que no passi, car no reporta
cap benefici.
Pot fer-se també la sensibilització
a pinzell, si be no es recomanable,
quan les proves són molt grosses
o quan calgui guanyar temps. en
el qual cas cal preparar una solució de
bicromat més concentrada i es dilueix amb alcohol, fent-se la sensibilització com si es pintes la gelatina,
posant amb suas'itat per darnunt
d'ella un pinzell fi o• millor encara
una grossa munyeca de dató, tenint
compre de fer les passades les unes
a través de les altres, a fi i efecte que
sigui multada per un igual tota la
superficie.
Quan la sensibilització sigui feta
en la cubeta, el treure el paper del
bany ho farem amb gran cura, car la
gelatina es aleshores molt delicada i
qualsevol accident podria malaguanyar
tota la tenla. La millor manera de
procedir és agafar-lo per dos dels seus
anales i aixecar-lo enlaire deixant-lo
catare per la part del paper damunt
el cantell de la cubeta i anant estirant-lo a poc a poc a fi que l'excés de
líquid se l'endugui el canten de la
cubeta damunt del qual lasen arcossegant fins a deixar-lo caure damunt
d'un vidre o superficie plana que a
aquest efecte tindreu preparar. Un
cop deixada plana fora del bany, amb
un manyoc de cotó o amb una muselina fina traureu l'excés de liquid.
taponant damunt la gelatina, cense
fregar, i un cop haveu obtingut que
quedi imicament hurnida la capa sensible i el paper, el traureu de daniunt
de la superficie en la qual flu y era col.
best i amb semblants precaucions que
les que haveu emprat abatas el penjarem en lloc adient, a resguard de la
pols i la lluna
Totes aquestes operadoras poden
efectuar-se a la claror del dia, si be
allunyats d'un fons massa numinós,
per la qual cosa es més recomanable
de fer-ho amb Ilum artificial, per exemple a la nit, per a utilitzar el paper
ja sec al dia següent o raltre. Cal advertir com a nota final i ben important
que l'assecat és imprescindible de ferlo al resguard de tota num, ja que és
de tenir present que el paper va adquirint sensibilitat a mesura que va assecant-se, i de no tenir present aquesta advertencia, en anar a cercar el
paper per utilitzar-lo podría succeir
q ue estigués impressionat per la Ilum
que llagues pogut acure en el curs ele
l'assecat.
Amb aquesta recomanació acabem
aquesta ressenya deixant per a la propera el referent a la impressió i temes
de pose.
ESELLE

Assaigs del revelador
"a gra fi" Lasernby
El senyor Ph. Lasemby ha indleat
en ''The British Journal of Photography", una nora fórmula de revelador que atenua l granulacIó.
Aquest revelador, a base de dlame.
dofenol, esté addielonat d'una propor.
ciú relaticament important de clorur
d'amoni. La seva acera es la segtient:
El diamidofenol revela per ala química. roan d'ordinarl, i forma lana
feble imatge argentlea. El donar danasal diesel superficialment els cristalle de laromur d'argent. La sal metinHica dissolta As reduida a la cegada en amor conoidal, d'una finesa
extrema. que es diposita sobre la
imatge argentiea. L'aspecte dieroic
de lea imatges mostea que el revelat
es a la regada quImic 1 fleie.
Diversos assaigs d'aquest revelador
eras han provat que la sensibilitat
de la granulació no ha estat pas su•
primida, perh si seneiblement ate.

nuada, allnenys giran el revelat ha

estat detingut abans de Vebteneld
d'un gran contrasto La presencia del
elorur d'amoni en el revelador atentelx la marica del revelat, sanee

afectar, sembla. renca :gris reveladora
del diamidofenol; per consegtlent, no
caS pes allargar l'exposteló, tal com
ene hem pogut donar compte tallaut
en dues parte una placa estereoschpica. de les quals una part ha estat
revelada en un revelador normal 1
l'altea en un revelador Lasemby.
Les proporcione que ene han fet
obtenlr els millaca resultats, amb les
emulsions negatives de fabricadó francesa, són les següentS:
Solueio' al 11 per 100 de adorne
d'amoni o sal amontac per a piles
elèctriques, p. f. 1.000 e. c.
Sulfit de sosa anhldre, 30 gr.
Dlamidofenol, 4 gr.
Dissoldre ele prodnetes en fred: fil.
trar-ho abatir, de ida per evitar la

formad() de punts negrea.

Aquest revelador Mina immilloraMes resultats amb les emulsions riques en bromur d'argent. que agafen
coutrast amb molla facilitat. començament del revelat la lulatge senaIsla mes grisa i plana que d'ordlnari,

per?) esdevé gradualment vigorosa
fins al normal. Les imatges fixades
conserven un aspecte lletós, visible al

dors per reflexh5; aquesta opalescencia no obstaeulitza en res el tiratge
i no disminueix pas _la qualitat del
positiu.
La granulació is encara Inés atenuada quan es redueix a la meitat

Fer a confeccionar aquesta fórmula
es fa dissoldre el bicrornat en l'aigua.
la quantitat de sulfit i ile diamIdoQuan sigui desfet s'afegeixen unes
fenol, sense modificar la del dome
gotes d'amoniae i es remena contid'amolar. Ens ha semblat que aquest
nuant afegint-hi amoníac (a gotes),
avantatge compensat per un sefina que la solució de bicromat, que
riós Inconvenient: el contrast és feen un principi té un color de taronja
ble 1 es formen sovint els vele guinde
mis o menys fort, hagi canviat la
i
dieron.% moltes -vendes noelus.
seca tonalitat en groc Ilimona.
Aquest revelador és particulannent
cop obtingut el to necessari shi alegeix el citrat de sosa.
sensible al fred. Es per conseqüènL'addició de ramoniac i del citrat
cia avantatjós preparar la solnció de
de sosa fa que aquesta solució, reselorur d'amoni anib anticipad& tota
guardada de la llum, tingui una pruregada que és inalterable. No cal
dencial conservació, i a mis fa que
addicionar al revelador bromase de poel paper sensibi li tzat en ella pugui
tassa; aquesta sal produelx, en efecguardar-se una vegada sec i sensible
te, amb el bromur d'argent un com.
per tres o quatre dies, era que no és
pica que el dorar t amoni no pot
possible d'obtenir en una solució de
dissoldre.
bicromat sol, si bé no és molt re.
comanable utilitzar aquest darrer
(r) Vegeu "LA PUBLICITAT"
H. C.
avantatge.
dels dies 28 de desembre de 1935 i 4 de
Per a procedir a la sensibilització gener de 1936.
a
la
R.
P.
de Pla. á C.
del paper posarem en una cubeta una
quantitat de bany capee per a cobrir
amb suficiencia el paper. Aquest es
posarä en el bany amb la gelatina
cara a sota; farem que el bany el cobreixi bé í posarem per damunt d'ell i Junt Plaça d'Espanya es venen 17.000 parcia, junt o en par.
i per la part del paper un pinzell amb
celles, a 3 pessetes el pam. Facilitats de pagament
suavitat, a l'efecte que quedi ben impregnar de solució per un igual, teRad: BAILEN, 200, primer, segona.
TOWOn 7$114
nint compte que no shi estacionin
bombolles d'aire que es traduirien en
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Die

Agrupació Fotogrifica
de Catalunya
En la darrera assemblea general
ordinaria celebrada per l'Agrupació
Fotogräfica de Catalunya ha quedat
constituit el següent Consell Directiu:
President, Claudi Carbonen; ricepresident, Manuel Closa; comptador,
Josep Armengod; tresorer. Carles M.
d e Quint ana ; secretad, Rafel M. Martínez; primer conseller, Joan Roca;
assessor tècnic, Joaquín, Pla: vocals:
Manuel Güito, Francesc Cabos, Jaume Fernänder, Salvador Lluch, Vicene Gonzälvez i Domènec Gälvez.

10 de gener del 1936
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arribe n fins a un enter i mig, es de j en- els compradora retreta per complet.

40VIMENT BORSIN

. lf ERgCuAe TsegLMILE
L'orientació
I e'l Rmereat d'operacions a termini en la reunió del
Borsí fou francamen t catastrófica. Els
canvis inicialn, visiblernent inferiors als
de la tanda anterior, produken una gran
afluencia de paper que pressione encara
mes la davallada de posicions.
En aquesta situació tan pessimistd es
comença la sessió de tarad. Ben aviar,
perä, hom s'adona que la pressió derrotista no portava l'empents que s'imposà
en
la reunió precedent. En circular la
Aparas fotogridics
nova d'unes possibles mesures preses per
la Junta del Mercat Lliure produiren una
Prismitus, ahora* Cinema
certa reacció que, tot i isser migrada, de
nee Fonógrafo di totee Bienes
moment serví per aturar la intensa dePeleche NAO Beß
pressió del mata En aquesta segona reDiscos, etc., etc.
unió filas ¡ tot hom constata una major
activitat en tots els rotlles, fent desapaJOIES • BRILLANTS
reixen una par t de la pessima impressió
que hom tingué del desenvolupament de
Tos do vorltabto comal°
la sessió celebrada al Casino Mercantil.
Compra, vende I mine
Els canvis que donem en el resurta
CASA BAGUÉS de tanques són pros eloqüents per significar el nivell deprimit a que ha arri"• n•" i4977
P
° e:
e (Ite 690
bat el primer Centre especulador de la
Península. Es incomprensible el limit a
que han baixat alguns valors, fins a tal
que no s'havien constatat en el
XIII Expoaició de la Foto extrem
que 1-a de segle. Veurem fins guasa durara
aquest
marasme tan arcentuar, que
i del Cinema
porta del tot desconcertat l'ambient especulador.
El dia 27 del mes vinent sera instagurada a París, al Palau de les ExTanta del Mercat Lliure de Valors:
posicions de la Porta de Versalles.
la XIII Exposició de la Fotografie
BORSI
BORSA
í del Cinema, que tindrä lloc fins al
Valora
Dia lo Dif. Dia to
Dif.
dia 8 de mere.
t. ant.
t. ent.
En el enes d'aquesta exposició, en
la qual els fabricants aportaran les
darreres novetats, hi seran donades Nords
3173 --1.8o 31'93 -0'05
una serie de conferencies. Ha estar Alacants 2770 -2 . 10 2870 -e40
reservat un saló per als aficionats. On Ford
26700 -n8Do 27300 -3'on
seran aplegades les mis belles obres Explosius 118'75 - 330 12073 -ano
dele membres de les Societats foto- M. Rif
58'00 -250 6o'oo -o'15
grifiques franceses.
Aigües
r78'50 -2*6 3 r81 '5o +0'50
Colonial 3 3 ' 00 -1.50 3515 -o'85
Petrolis
_550 360
Gas E
- 113'25 --1'75
Noticiari
Docks
ideo
V Saltó de Fotografia de Boston.Sota el patronatge de 'Tire Boston
BORSA AL COMPTAT
Camera Club". de Boston, ës OrgaLa
depressió
que fa alguns dies afecta
nitzat aqueas. Saló, que tindrä lloc de
mercat d'especulad() s'ha impesat plelar al 23 de maig. El termini dad - el
missió d'obres ha estar fixat .n er a nament en els rotlles d'obligacions. Les
sofertes en aquest sector son
Era d'abril, ¡ han d'enviar-se al "Bos- perdues
ton Camera Club". 330 Newburv St. , torea considerables, en especial les d'avalora que en sessions anteriors
Boston, Mass. U. S. A. La grandäria quells
havien donat mostres de més sostenide les proves no ha de passar
ment.
30 x 40 cm., amb un limit de quatre
El grup d'efectes pública intensifica la
fotografíes.
feixugor en aquesta jornada. Toses les
XVI Concurs anuals de l'Ameri- emissions en surten perjudicades amó
can Photography". - L'objecte d'a- pérdues que oseinen entorna d'un enter i
ouest concurs és per aportar fotogra- mig les dels Interior i Exterior, i de /Mg
fies de qualitat a la revista "American a tres quarts d'enter els Amortitzabk,
Photography", que n'és l'organitzanegoci, molt limitas. Obligacions Tredora. Les provee han d'eatar a pe- soreria Generalitat, després de tallar cuder dels organitzadors abans de l't pia es cotitzen a m'as (-2'10).
d'abril, i la grandäria mäxima no ha
Després d'alguns dies d'indecisió les
de passar de 44 a 44 cm.
emissions d'Ajuntarnents es declaren en
Eš concediran dotze premis de 25 franca devanada. La presència de paper
dedars cada un i una vuitantena de fa perdre aviar alguna entera, i a darrera
2'5o dhlars. que ser an pagate; anal) hora les perdues arriben fins a sis
unisubscripcions anuals a l'esmentada tats. De 171011/ent el diner es mosteasa
revista.
quelcom disposat a aprofitar la depresLa tramesa d'obres ha de fer-se a sió iniciada, pecó a mesura que avança
"American Photogranhy", 428, New- va l'hora, davant l'ambient general del
bury St., Bostor, Mass.
mercat, les ofertes no trobaren la deguda contrapartida, i s'intensifica la dejaressió.
VIDA CORPORATIVA Les Diputacions, poc efectives, es cotitzen amb perdues de dos entere. L'a- El Consell de la U. S. A. de grupament de cèdules, molt restringit en
Catalunya, en la seva darrera reunió, negoci, veu recular posicions fins a un
celebrada el diinecres passat. dia 8, te- enter i mig.
El rotne ferroviari segueix la tendènnint en compte la publicad() del decret de convocatória d'eleccions, tot cia general del mercar, i ultra la poca
a que enguany tenia la intenció d'an- activitat desplegada, presenta baixes que
ticipar la celebració de les assemblees en general oscillen cotorra d'un enter i
de les seccionas, per reclamar-ho els mig. Els valors de tramvies i naviler,
importante problemes que actuahnent sense negoci pràctic. De l'agrupament
hi ha plantejats, ha pres record d'a- d'indústries diverses nomes es de remarjornar-la, sial cona la de tole els ar- car l'apatia que es manifesta en la contes que tenia en preparació, fina pas- tractació, ja que la tendencia d'aquest
sector, lot i presentar algunes baixes que
sades les eleccions.

440 ' 00 .
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LONOMIS PARIO
LOND111113 PARIS
11012
1110 Jaleffe 865
11912
moheciese f
i ll
62
18111008
1:11
1 febre
3.888

rar canvis precedents. Arribaren per M. 5. A.: 6 vague
De les acciona, escassament operades, de blat, 8 de ferina, 1 de despulles
alomes es de remarcar la batea d'Aigües i 2 de mongetes; pel Nord: 15 de
Llobregat, 113 (-2); Indústries Agrico- Has i 2 de ferina.
les, 241 (-3), i Telefbniques preferents,
111
Reunió deis obligaciortiaBORSA DE PARIS
tes de Forces Motriu
La feixugor es fa scntir arnb regular
intensitat en la sessió darrerament celeEl dia 11 del corrent es va celebrar
brada en el mercas parisenc. En particu- una reuniú d'obliga cionistes de Prolar el grup de rendes de EF.stas dena ductora de Forces Motrius, convocada
mostres de marcada ,depressió. Tampoc per l'Associació per es la Defensa i
no en surten gaire ben Iliurats els va- Peonan-airó de rEstalvi, a robjecte de
lors bancaris, d'entre els guata es desta- discutir el conveni presentat per la
ca la baixa registrada per les accionas dita companyia. L'assemblea va acordel Banc de Franca. El grup despecu- dar el nomenament d'una corajeslõ
lactó, mes sostingut ncc dóna mostres, que. en representació dele ObligaCioper& de gaire estabilitat; el comparti- nistes. actuarA d'informadora.
men t d'obligacions, quelcom feble,
Dio lo Prece-

Renda francesa 35
1917 allib. 'X,
"
i giS 4%
"
420 4%
a 4 1/2 %
"
Crèdit Liarais
Ba12C de França

den;

ANUNCIS OFICIALS

7/.20 72.25
73-80 74-75
72.7.5 73.75

APARELLS ASSORTIDORS
La Companyia Arrendataria del
Monopoli de Petrolis. S. A., pesa a

102.05

103.00

Atoro 81.90
1670 1678
9090 9350
1440 1430
Río Tinto
22850 22550
Royal Dutch
18noo 17805
Canal de Suez
Knhlmans
570
574
Wagons -lita40.00 40.00
M. S. A. primera serie
437
452
G. I. !farree 19 1 9 5% 835 830
Barcelona T. 5 /11 %
940
422
Nords primera serie
470 470
Filipines
3935 3920

concurs per tercera convocathria
l'Agencia per a radministraeld dels
aparelis assortidors números:
3751 instaHat a Terrassa, Avinguda
de Jacquard, per a la venda de
superearburant MONOPOL.
3717, installat -Terrassa. M. Jacint Verdaguer, per a la venda

de gasolina.
d'acord arab el plec de condiciona que
estaré a disposicin dels senyors
concursants a l'Agencia Comercial
CAMPSA, Via Laietana. 28, primer,
Barcelona. tots els dies feiners, de
den a dotze del mati, fins al 31 del

corrent. data en que restara tancada
redmissit de propostes, en les quals
caldrh fer constar el canon anual
Bastant concorreguda fou la 5.631i) fix i en efectiu que s'ofereixi.
Barcelona, 10 de gener del 1938.
d'abir, pera, la compra-venda no passä
de regular.
Mate: No bi ha cap canal per ara.
I per tant ens cal repetir que aquesta HOSPITALS BARCELONINS
fabricació resta a l'expectativa «alió
Clínica Casanova, 143.
que resolguin a Madrid. Segons te- Epilèptics: Carretera d'Horta (TorMili entes. el miniatre laa retardar la re Erares).
retmlö que liarlas de celebrarse fa
Inferrneria de la Clerecia Secular:
poe, fina al dimarta vinent.
Canuda, lo.
Tot 1 desconeeixer exactainent els
Evangèlic: Carnéhes, 21,
proptelts del ministre d'Agricultura,
Fundació Albä: Passeig
d'Hesom de la creença que aquest afer no bron.
trobaré ataludó mentre no es deixi
De Sant Llàtzer (Leprosos): Mallibertat de contraetació: no essent sia afasdéu (Horra).
alai anirä passant el temps només De Sant Pau i de la Santa Creu:
amb consultes. reunieras, acorde sense Mutualitat, 165.
efecte ni resultat practic.
De Sant Rafel, Cabestany,
Moresc: La aituaeiö que notürem
De Sant Sever (eclesiàstic): Palla,
és que els presas mes salat tendeixen nurn. 21.
tdeblir-se una unida mes, a causa Dele Nens Pobres: Consell de Cent,
de la poca demanda que hi ha.
núm. 437.
Ordl i rauda: Com sigui que les De la Magdalena: Estés-anea, 57.
ofertes aún bastant actives i la com- De la Creta Vermella: Mallorca, 485.
pra molt escasea, la cotitaaciú acusa Del Nen Jesús: Dos de Maig-Mafluixedat. L'oral de Castella el de- llores.
manen a 33 pesset.es damunt vagó
Del Sagrat Cor: Borrell, 303.
origen, sense vendre,
Sanatori de l'Esperit Sant: Santa
La civada d'Extremadura s'oferia Colonia de Gramenet.- Direcció posa 2975 pessetes tinta Caceres, perb tal. Sant Adrià d Besós.

MERCAT DE LLOTJA

Soler i Torra Germans
BANQUERS
Rambla deis Estudis, 11 1 13, i Bonsuccés, 1 i 3
PRINCIPALS OPERACIONS
I VENDA DE VALORS
Negoeiaeló de Cupons i Titols amortitzats. - Agregació de nous
tulla de (miaus.
Estampillats. -. Permutes.
Canal de monedes
Ordres de Raras.
Subscripcions 1 Emprèstits.
Préstecs sobre
valora. -- Compres rorrents. Caixa d'Estalvis. Facilitem or per a
pagameuts en Duanes
ADMETEM DIPOSITS DE VALORS EN CUSTODIA
COMPRA

1

COTONS * Inforniació de la casa Emili M. Gaissert * Dia 10 de gener del 1936
Din. Comer Mire . Millf J111 n01 oh. U11141. Cte. e. r•-•C...A. pisa atare mara 0111151 Sanen DDre
D.11111411001.
o,: Si e
5.92 1.81 5.56 5.79 5.55 -':; lenes anterior-- 6.3/8 .1.7A 4.89
.d3 4.90. 35.08
4.75; 4.1
3.10
5.84 5.83 5.70 5.711 5.46 552 n berlura
&43n111114 „=,
5.86 5.81 5.75 5.40. rama
6.7.'8 4.15 SOC a 55 7..0 N 5.55
8eree ttletrila
5.81
5.35 5•3'J Sucre Moya l'Ole Gener Mere Mete Juhül 8•11)4*. Obre.
Talles tetan& _
Alls
2.1,
£.08 0.10
0.15 20
13 /anca
15
Babe
11
2.07 2.09 2.10
0/58,0r3anterior._ ...... __ 2.12 2.0
0. (12 2.10 2.13
5.14 2.0
Tener, .. ..... . . ....
NOCA Vede
Cacao Roya Vera Gen, Jf35J 13111. Juni0 6;Dre t'ere
11.05 rasa in.ss 10.51 10.25 9.1,,, 0.76
renca orlarla
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CINEMA

1936

Intèrprets de <IAbajo los hombres!»

Manija Sanchiz
seva carrera artística, les seves aficions,
les seves
L'altre mati. l'Asteria era ple com un
oe, No ni calla ni una rata. Tots els
amad ora dala espectacles gratuita hi
eren...
I és que l'altrc mati, a l'Asteria, teesa lloc la prova de "¡Abajo los hombres! - . el nou film del discutit Castellvi.
Acabada la proiecció, els elogis forma
uninimes . Tots els assistents coincidiren
a afirmar que aquesta pellieula introeraa en el cinema parlat en castellä un
;entre encara no cultivat pels director,
eapanyols. La comedia musical plena «corieles picants, d'enginy, de sal, d'agilitat, de viracitat, de gracia. de somriure,
de licor, de música fácil i de dones jures
boniques...
En un rece, brillaren el, ulls tramenses i misteriosos d'una dameta, que un
setmanari madrileny, aficionat al no i
me s o menys artistic, menos que
mes. ha popularitzat en considerar-la
cona "la banyista més bella i mes bel/
presentada en mallot". I que la seva briilant actuario era "; Abajo los hombres !''
tan ¡ encara mes popular. Maruja SanTot d'admiradora la cenaren. Quan
aquests es cansaren de felicitar-la, ens hi
accetarem. I:
-; Tenia alguna cosa a venrc amb
Pedirla Sanchit:, que treballava
"Don Quintin el amargan" ?-li preguntaren
-Sf. Es la mera germana.
-Abans de fer cinema, que feieu?
-Teatre. He fet diverses temperades
amb companyies de comedia. He trehaliat watt de temps a la Zarsuela de Madrid. Ara actuo a la revista del Còmic
tem a tiple.
- Per a esdevenir actriu cinematográfica ¡heu hagut de pujar el cesare

el cinema espanyol, ecadit fa del ter.
reny deis ai,salgs, a'endinaa ja pele
• •amina de la perfeec16.

4i11~11111n111n

EL COLISEUM anuncia un doble
programa del mes alt interim 1 de
gran qualitat cinematogräfica. "Legong", si glo:, mernveilosa del paradis
oeertnic, i "Pistas eceretas", seixanta
minuta de cinema pur. "Legong"
un film que ello transporta a una
illa eneisada on la vida es una testa
perpètua. Un ama-apta tan original
(wat conmovedor que te per tetó de
bous els mäzies paisatges d'una lila
perduda en la hnmensttat (le l'Oceà.
El cor de la bailarina tlel temple de
Rali ha respost a la crida de l'Amor,
pera III Celosla estä a ragunit i la
mort ronda... Aquest èsi el punt de
partida d'aquest meravellós film Paramount. "Pistas secretas" e s ma film
d'acció cent per cent. un film eml•
nentment cinematogräfic. In film
que compta anal) dos protagonietes:
un herol que es debat entre Yamor
i la mort i la patrulla de la rädiu
de la policia nord-arnericana.

I

-Dansant. He ames el ball en una
academia que tenen uns professors
a Madrid. I no paro un monte rt d'entrenar-me i perfeccionar-me. La nieva
illusin mes gran seria ¿e 'er una dansa-

rina cläasica. Cona la Parlera. Dansar
sota la Pum dels reflectora cena si volls.
Estic estudiant al/lb una aplicació extraordinaria.
-Meciere arriba tot aixia, que arriban,
peque terau afició, que penseu fer?
Tut el que es P re -Teatre,
semi. Cal treballar, ulule. al treballar:
G.

DILLUNS
31•111113111~§W

ESTRENA
0

Darrers dies de projecció

A PREUS POPULARS

EL MARYLAND prepara l'estrena
de la produeciú «Alexandre Korda
"Bosumbo - , inspirarka en la (•oneguda
novella dEdgar Wallace "Sandere of
the Riera'', en la tamal veleta cona la
Simia política coloidal anglesa mande
In pan i impulsa la prosperitat d'alta
territori de l'Afeita central. i com
borne blanc, que slip fer-se estimar
i respectar, tot i combilinnt häbilment la diplomäcia i Fenergia. recorscnt Unicatnent a la forca en casos
desesperats, domina mollera de negrea
beRicoson que abans s'entredevoraven
i es dedicasen Murmurad al pillatge.
"Bosamlio" es tlistrilhlit pels ArtIstes
Associa t s.

DOBLE PROGRAMA
garamount GARANTIZADO

•

1sta
9
LEGONG iec

teras
cette. et 1,14APÁlti. tzioto,

ni'mda wc,(45Aro444, enhe . cr
de ensueficeats

FRED MAC MURRAY,
-SIR Gla' STANDING ,y ANN SHERIDAN
iefltin que €.ale tocied tez2Lctd de,

11

d/W.44er 1:11".0dieLy d442141.auli

calvari, com tautet? ¡Hm/ bague de ¿en
molts pa,isos:

PROJECTOR

-Cap. No m'agrada perdre el temps.
Perquè no el vull perdre, no tinc ptaMèl..... Un dia em vaig fer retratar. El
totOgraf va exposar les meces fotos al
seu aparador del passeig de Gracia.
Castellvf les va. Vetare. Va demanar la
nueva adreça. I cm va fer proposicions
rrolt avartatjoses que vaig acceptar de
seguida. 'Un dels nietas somnis anava a
CANCitil• -st en rutilan..
tenir molt de "trac" eta actuar per primera cegada davant rapare''l
de presa de vistes?
-No gens, El primer que vaig rodar
fou una patita escena d'amor amb Pierre Clarel. I pódela ben creure que no
em va fer la mis patita impressiä. Tots
els que hi baria a l'estudi digueren que
os havia afectat gens i que MI/aria
produit amb malta naturalitat.
-I ara, després de "I Abajo los bonabres!", ¿què pcnseu fe?
-Alguns directors m'han fet ofertes.
Paró no m'acabo de decidir. Espero que
un d'ella ern confii un pape a la mesura del meu temperament.
-;. Quins artistcs dc cinema us plauen
mis?
-Dels americans, Claujette Colbert i
Ciive Brcok. I deis espanyols, Catalina
Barcena i Enripie de Rosas.
- I d'aficiona artistiques, com esteu?
-M'agrada molt la música. Chopin,
Beethoven... I molt , moltissim, la dansa.
Linea. » molt lambe'. Els :lusos m'ea(isen. Tolstoi, Dostoiewski...
-Heu dit que no sou amiga de lerdee el temps. z En que amoral] cl temo c
r ae us dei -sen Hilare les activitats teatrata i cinemategrafiques?

JOHN GILBERT ha deixat d'exis-

tir. Ha mote a conseqüeucia d'una
erisi cardfa ea. Alxi bo ha comunicat
lacimicament en telegrama d'agraria.
Famoe(fseim a l'epoca del cinema mut,
amb una fama universal que potser
no lia itssolit cap mis artista del llene.
el seu nona va amar associat al de
Greta Garbo en els millors films
muts d'aquesta itrariu. De Fadveniment del sop or encä, Caen uo Tia
tenle gort. Va interpretar unes guantes pellicules que obtingueren un exit
mediocre. Ni la seca actuaciú al
rostat de la ilarbo en "La reina
Cristiita de Suecia" aconsegul retar
el prestigi d'antany. icament,
(Albea va morir en néleer el cinema
parlant. Desvanel en pau el dissortat
artista.

WARNER BROS

El soifilli
d'una nit

d'estiu

Sebastia Jum Arbó, autor que en el de tot. L'amor fraternal, reaccionant
Lamp de la novela ti amolida ja una contra aquest ambient de Mama, fari
mermada anomenada, ofereix aquest viure el % e s pectadors uns moments de
vespre al públic la seia primera produc- grävid dramatisme i de força moral, en

ció teatral : "Despertar".

els quals plana com un pressentiment

i la interpretació anirä a cirree del Quadre líecenic Mossin Cinto, de l'esmentada t'Unan
Sehastii Juan .‘rhii pre s enta en "De5renal'. el drama d'una familia posada
al centre de totes les tendencies moderes mis dissolvents. Amb escenes d'un
dramatisme impressionant que arribara
al ion, de l'anima del públic i tia les
quals totes les figures penen un gran
renca, és pintat de mi mestra. arnb una
Prosa que törprin de, del primer momee. un ambient de claudicacions i ha:,
ros egoismes, que arrossega el benestär

El caladre ercenic Mossen Cinto, per la
seta banda, es considera altament bonorat amh la comesa de presentar-lo. i
estem segur, que posará en remendó
tot l'esforç que l'obra mereix.
Heus aci el repartiment
La mare, renyora Ferrindiz; Ma rgarifa, senyoreta Sabater; Teresa, senyoreta Remallas; Asnieda, senyora Caldet i; dura aojes: renyoreta Ri era . E . i
senyoreta Bou; El pare, temor Borrellar ; Enríe, senyor Folch: Aliterf, se.
eine Duran; Lean, senyor Enric,
Direcció: Andreu Guixer ,

"..-......-...---....-

PER A LA TEMPORADA
DE L'ESPANYOL

BUTACA 2 1 50

$ Companyla de Comeolla CARMEN DIAZ
Decrece die. d'actuaeld. - .131:1, di,
set,: Tarda, a lea X10 e fa. 1 lea
tan: de la comedia de
1 10d 5: Kan;
narrado I N••arro

(impost inclòs)

111••n••n••••••••••••n•n••••••••••n••••n•n••n•••••

Enuna Alonso.
Concepció Arquimbau.
Emilia Ran.
Francesca Ferrindiz.
Angela Guart.
Maria Morera.
Isabel Pajel.
Jimia Salazar.
Maria Vila.
Actora:
joarmint Alonso.
Cebrià Arbole.
Canillera Arostegui.
Ramon Banyeres.
Pitas Daví,
Llorenç Ferrandis.
Antoni Gimbernat.
Antoni Strems
Pere Ventayols.
Ramera }aneó.
La inauguració to l'ara, decididament, amb la comedia d'Eche Casanoves "Bon cop de fide!"

ORAN 11I0EVENJAIENT ARTISTIC
DI5,113TC. cmli, a. I.ES
tarde: 2 ültimee
Dorna.
rapreatintazions deis rantosoi

BALLETS RUSSOS
líe LI.150 WOIZIROVSAY
Inlegrats per lea dirime; bailarines:
T
Linera - Casanova
Rel
- Leentleva - BondIrtff acarea, etc.. cc»,. I ele eitraords101eetWolzikevelty
le ir, bailarin a
ky - Youskewiteh - /reman - SapinaWInter. Cos de ball:
Armocr
48 artista,. tiran earduleilra del li i'
Meelte:
upa,' do u lualuls
A. Lene

altre local fin

Aquesta nit, a les 10'15

a setembre

ugrewO . Carnaval. srbuman.
Petruteks, Straiilne gy , DIvertImants
La celta Viena (Danubl blau).
- 111n 1•S. - tierna, larda- leas ruma re.
pre a erun s ld: Lea 1111fidaa, Port Ilald,
punlomanes as:
pu/silleta,
l'('pera Printi•P 100e.
Desb.ox de lura lit at a ultimo &s'orla
d'OL131Pla I centres de 1,0(.311181s

CARMEN DIAZ

merare aquest i David lluiten, Arma desapareix de la casa.
En la seva fugida a través ele la teln DIMECRES: DEBLT
proper en el moment-pestacruni
que comença el desglaç, Tant Lennox RAFAEL RIVELLES
com David, corren a cercar-la. El prsmee arriba prop•d'ella, pare) el corrent
s'emmena el bloc de gel eis qui estan
ambdris vers un pròxim brollador. David
TEATREESPANYOL
arriba a temes de salvar Anna. paria
Companyia Valenciana PEPE ALBA
Lennox troba la mora entre les enfurisUltima seldianali - .ANTI, DISSADTE,
a le . 5•30:
rnades aigites.
Encara que el jutge es vol resistir al
L'amor fa miracles
perdó, les paraules de la seca esposa
i
i el seu fill el convencen que tambi la
justicia ha d'anar acompanyada d'amor
TOT PER UN XIQUET
N 0, a lee 1013: Monumental canloll.
i de perca
•

• •

L'heruina d'aquest film, de la Fox, és
la bellísima Rochelle Hurlson. " n Iravis de la tormenta" sera estrenat aluesta teemxirada.

BLAU

DEL'CEC

AQUESTA MT, AL NOTETATS

Escenario
La nora comedia "L'home que fiare',
original de Josep Maria Cases, sera eatrenada al teatre Studium, per la Conrpanyia Catalana de Drama i Comedia,'
el dijous que ve.

Actriut e

•nnn••n • nn••••nn••••n ••n.•11,

Aquest film no es
projectarà en cap

IMPROYISACIO SENSACIONAL

EL

La Companyia Vila -Dan. que com
és sabut comeneará la seva anunciada
temporada a l'Espanyol el linera divendres, dia 13, ha estat ja conjuntada,
Els artistes que la integraran stin
els aegüents, per ordre alfabitic:

OLYMPIA

Gran Teatre dei 7c2
Av1 - 1: 20 de propUetat i abbnameni.
2.. de rábonameni es pecial a ter e'ru.
Catrina de leyera en tres artes ae
rimmortal mestre Dvorak

JACOBIN

per la calebre Com p eny ia ni:corto.
vau. - nema. tarda: Ceri at deis divos
CAPSIR I LAIIIII VOLPI
i
celebres artimes ArInelli, MIneehlnl. Ilentlage.Fent. (Muera de
LA DOMINE. - 111marlsi Funde pop ular, DI/taquee platea amo entrada.
su pm, iiirrera de LA NUVIA VEDUDA. DijOU5: L a de L'ON DEI, RIN
Ea despatxa a Comp/adorla
1•••n••••••••••••

....,,..,.......n...,,.............«..................o

PARE VOSTE LA BURRA. AMIC1 i
TOT PER UN XIQUET
I nema, tarda i no: comlal ne 14 COM•
panyta. 1.eu: POBRETA PERO NONs.on. TOT PER UN XIQUET.
.
T.Inl..T.., 111.1 15: freenlaran de la
u _ s smpanyla VILA - DAVI amb reilrena
ION COP DE TAU;

1

TEATRE POLIORAMA i

i

C.. II.* P. LADRON DE GUEVARA
AVUL I CADA DIA
i
Tarda, a les 515 , hit, a le, to
I
El formidable tala
i

DUEÑA Y SEÑORA
Ultima representarI6, per acabar
la sera artuari6

CARMEN DIAZ
*

La nostra benvolguda companya

a la premsa Irene Polo embarcan ä 1/01:1

la companyia de Margarida Xirgu cap a
Amerara. Així ho diu "La Rambla".
Irene Polo va de secretaria general de
la companyia o, mes ben dit, d'allò que
en l'argot teatral se'n diu "assistent generalt". A Mía, tindrä al seu erren
tot el que es relaciona amb propaganda
i publicita t de l'espectacle.

EL

BLAU

DEL MI:

kan ALsvedra
Hans Chlumberg
Originalltat - Interes - Emoció

* L'empresa del arnic ha contraetat l'actor Antoni Palacios per a subatituir Josep Santpere quan aquest abandoni atraen teatre, el qual fet es produira
del st al 26 d'amical mes.
DUEÑA Y SEÑORA
Exil lmmens de

CARMEN DIAZ
* Els flamencs que aquests dies te- •
tuen al Principal Palace tenen el pro- pòsit d'estrenar una comedia de Pascual
Guillén i Antonio Quintero, per l'astil
d'aquella "Copla andaluza" que ralgui
a aquests auter, llar primer i formidable
exit teatral.

EL

BLAU

DEL CEC

Comedia? Drama? Sainet?
UNA NOVETAT TEATRAL

i

* Es rumoreja que el Poliorama
des del primer de febrer passari a almano. Aquestes altres mano tener,
1 MARIA DE LA O I tres
segons sembla, el propòsit de ter tornar
adi.J.11.11n••n•••n•n•
me.Arla Paulina Singerman a Barcelona. Mi ha,
perä, qui te ja, respecte a Paulina Singerman, quelcom mis que un prOpbsit
i TEATRE TIVOLI i hi ha qui té un contracte signat o
i ESPECTACLES SUGRANYES 1 punt de signar, i no per portar la emiI .AVEli Tarda. a le . 3. NI!, a les 10 - 13 ! nent actriu argentina a Barcelona peeIblt dallrant
cisament. sitió al Barcelona.
I
L'opereia superrevista

i
1 TEATRE CóMIC i (..........__.
PALAU DE LA ASUMA

TEATRES

41

DUEÑA Y SEÑORA

MUNO

L'Agrupaci.3 Escinica "Enric Llue.
Pea", que dirigeix el primer actor Ricard Escoté i que tan grandióa
ve assolint amb les seres representa._
tima quinzenals al carrer de Cabaoyes, 6o i 6z, está treballant activa- •
ment en els assaigs de la nova producció en tres actea "Una histeria
del vuit-eents". original del poeta Can.
les Alvarez i Guilarran.
Per a amatista obra, l'acció de la
qual ocorre a Barcelona, a m i tjan seKle passat i en un llog tan tipicament
barcelord corra és la plaga de Sant
Agueti Vell, Cali pintant 5.50 magnífin
decorat el jove escenògraf Rimen.
Escoté, germa ele l'autor.
Aquesta estrena, l'anunci sie la grial •
ha desvetllat veritable interés, ha estat fixada per al diumenge día lo
d'aquest mes i en el seu repartimear
figuren tots els notables aficionas:a del
quadre escènic al qual cap l'honor de
posar per primera cegada en escena
aclimata producci6.

Llista de la companyia
catalana Vila-Davi

Esus i la rxmeasament per a Carmen
Ola:. - Dannt, Mi/Menee: Trae ese/ siena. A le. 3'30 i 5, I.sala 5 1 0 15:
DU EÑA Y SEÑORA
Dinmt
r . : Bailarle' ele CARMIN DIAZ
i Combt ti• la Com p anyia. - Dimeere,: Debut ,1" RAFAEL RIVELLES

Merle Oberen i Leslie Howard en la
set-Viruta L o n d o n
Filme, distribuida
pels Artistes Assoriats, "LA PIMPINELA ESCARLATA", que es
projecta and, gait
al Coliseos,

ELS ESPECTACLES D'AVUI

kquell film q u e
tots esperäTeu

•

-- Ttret u roli "En Cl num•
Vire del Pidre.".
Tivoli. - Tarda i ntl. "El caliche
azul".

CINEMES
1

•

L1rIA s(PC-ref
JUAN et LAMA
IllaDelosSgrt
.Ininn

Nenirlar, s.penyol.
Aotualltitte.
Tse Journai, Resina lernatilna.
Atoirice. - -Todo corezdn". -Juitet•
esmy e un bllo" u "Nebleta lastrara".
Arene,. - "F! rinque". -FI bUflUO
de hierro' I "Ea mi Sombre".
Renos. - "La s llica alegre".
Asterla. - "Les ulsimre dirs de PeM,
pe a".
Avenida. - "Le mear arnira",
romi es lers del rey" t "anua ta neiirroh".
- -Ven g an * roana" 1 -rasero Pi tenilljeta".
-si pi".on del rfruie".
grreeorta,
-i am e t edir msrri set" I "I a venus 41

sotos. -- "La Tatrulla perdida'.
" ri e nte en Daidelo" u -En Ilo de fa•
011114".
1501e1n1e. - "%tildados de tu tormen•
•, /,1 aleen sie la muerte" 1 "La
e luda alegre".
asee. - "Medre Alerta" 1 "La 00i ia
oreedwey.
1111(la aleare"
Ca p itel. - "Cl campean Manato".
Cateibinye. - "La verbena da la 1111
lensi"
Canten/. -- Tarda: "A-egore a me
Inuter". "Cl rey soldado". "neutra,"
nenerler eentella". NI1r • "Ea
hermane stan sutrane" 5 "toostandn
A

•
ellinammig......mommgagamm

"Una història
del vuit-centa"

Nit, 10

EL CAPITOL anuncia l'estrena de
"El secreto de Ana Maria". Un film
de "Seleccions Capitolio", la produc.
tora de "Sor Augelica". El sentimental i alegre. el cdruic i et dramätic,
alternen siavinment en aquesta
tot determinant els mes forts
rontrastos expressius, 1 obligant l'espectador a seguir-ne les peripiieles
amb interès Whee defalleneea. Lina
Tegroe, la inoblidable Ser A»gelica
el galant Itatnon de Sentmenat, el f a- • Barcelona. - Tarda t un, -buena y
suenen:O.
trijis actor Jurin !le Landa. Fina Co- • Cómic.
- Tarda 1 nit; "'talares de
lucen".
ileatt. el nen de tres nnya "Chispita",
- Tardas . 1. • rtner fa miprodl g i d'eapontaneitat i do gracia, • leoanyel.
(undule" i -rol per Un sigues". ea lis
eón els interpreta print •ipails d'aquesta
''tare e,ehC 10 hurra. .tinai:" u "Tal
Ull slqurt".
hellissima producelú que demostra que
"Jarobin".
111 Gran Teste. del Usen.
••El L tau
• rforetata. - 'raid,/
del
• Olympia. - 13011rIs russon.
mi, "Marta
Tal da
la •111 Panorama.
II"
y
rieneirad Palee*. -

43,5>e,"4900

q.'

El Quadre Escènic Mossän Cinto estrena aval
el drama "Despertar", de Sebastià J. Arbó

Tarda, 330 i 630

1119 Remes,

profund sentit
i merayellosa
presentació

COMEDIA BARCELONINA
EN PORTA

i TEATRE BARCELONA

Molt a iat sera presentada

Una gran pellícula

Al Foment Autonomista Catalò

"A través de la tormenta"
A la casa del Pitee Barlett, un deis
mis importaras grangera de Nova Anglaterra, arriba un cha Ana Moore a cercar treball. Al cap de poe temps la saya simpatia i bona volandat Ii han valgut essen cansiderada gairebe cona un
altre membre de la familia.
El jutge té el raopOsit de casar el san
ill David amb una [02113 seva. Kate.
Perä els interessats no sembla que tininteres a complir els seus desigs,
ja que mentre David s'enamora ‚de la
serventa Anna, Kate s'interessa mis per
ir amic de la familia, Leimos:. El dia
de complir anys David, aquest demana a
la serventa que accedeixi a ésser la seca elposa, i ella refusa entre Ilagrimes.
Les racins d'aquesta negativa rel triguen a descobrir-se per mitja de le:
portanoves del poble, que descobreixen
que Anna havia viscut en un oo ille proper, on havia tingut un fill que va
morir.
Quan el jutge s'assabenta d'això atotriada Anna, la qua! C011iena la veritat.
din que el seu únic pecat havia estat
haver tingut confiança en un Imane,
seductor resttlta ha y an estat I.ennox, i

Päig. 9
-ara

Tindra lloc l'estrena, com mangärem claredat duna vida millor.
Sebastià Juan Arbá lic fet Ull drama
dies passatr, al limera Autonomista
Catili, Saló de Garcia Hernandez, 113, sobri, modern , ple ele tendresa i emoci6.

del film

HISPANIA ORBIS FILMS ens ro.
monina que amb motin do l'acabament
de la sera producc15 "Incertidumbre'',
els protagonistas de la (pul Al Halda
Moreno i Ramo]] de Sentmenat, i lanahé amb mitin de la signatura del
contracta arnb la prestigiosa marca
Artistes Ass ociate. S. A.. per a la
dietritauciè «aquest film a la Peninsula, lima acordat celebrar aquest doble etaleveniment amb un vermut
d'honor que tindrä lloc as ui. a dos
quarts d'una del mati, a l'Hotel Ritz,
amb assistencia deis protagonistas de
"Incertidumbre - i de la prensara cinematog,ritf lea.

FILMS DE LA FOX

LA PRIMERA
CINTA EN
COLORES
NATURALES
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raienada".
11I- Ramblas. - -Todos somos unos" 1
"I iia atoche de amor".
- Venganza gitana" i "Ro•
iirla la cortijera".
▪ Roya'. -- "El curta unimero
"sola con su amor" 1 •• nenganza gi-

tana"

•

'

•

3316 Meterla. - "El rayo de plata".
"Anita la pelirroja".
»Pelarla Fon Movietone
Savoy.
(r0nre aullialiles a "AUnque parezca
mentira".
Salte. ..- - Pon Quin q n el aniavgan".
"La Indua (le IOS Upes" 1 "En(a•
•
denada".
- "casta leva" u "Enemigna
int.lnina".
Aplendld. - "El buque sin Duche'
- El delator".
Taba, - "Encadenada" 1 - Nobleza

~urca".

Tatu en. -- -La lento d a oro-, ''tna
noche de amor" u -Por unos olus

RUMA ALIAGA • TINO FOLGAR
NEUS ALIAGA - LIANA GRACIAN i
1 JOAQUIM VALLE-PEP1N TERMIDOR
Golden Ballets amb el bailan Martina,
Lee 10 Dayelma Olcle. 14 Tlvell Boye, i
n 40 Tivoll Cirio. Oran ° muestra Jaxx.
g Magnitucs decorats. Gnu/ Eacertarl I
e
•utaputta, 4 Mal.
t
I
nema tarda 1 nu.
i
EL RANCHO AZUL
L,
1

TEATRE

NOVETATS

TEATRE
Cempanyls NICOLAU-IIIARTORI
1%1
1,
(ASEARTE.
Tard.i, a len 5:
1 tuil, les to. ts: EI grandle,
eme de
la umprovIserld en a/gunis qu'Aren de
Nimia Chlumberg, m'admitid i adan•
iumin per Jean Alevedra

EL BLAU DEL CEL
Interés - [macla - Orldlnelltat
Decoros de Rarnott batile
Denla, dssunuenge. a fr. 3*.10 I 1015:
EL BLAU Del GEL
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PRINCIPAL PALACE
Soll, DIEE.ABTE, tarda s nis: Pro.
JectitS d'Una p e lliruia ,t'ietllellh II.

GUERRITA

cantera erearlons a orquesti a 1 Cultura, acomodo al de m. Barren.

PILARIN LLORA

la minar (seta* ret s ranya. preae•
dent d e l "T e a t ro eraiseum". de al l•
nagroi.".
drid Ele set Mantee, eta minore
Triamos. - -Ea liuda alegre".
arrObales 0 • 1 ten. Jun.amerie
Trlem1. - "Don quinte' el antargle".
c ica es pare/distes fiblil•
Pentlilleae,
"Volea en llamea" / "Denle de arriba.
, bailarina clasilCi.
r al,.
▪ ucquineene, -- "Ea ~rema".
Pepin-Edo, billar: exento , amb
F ., A milla Mitry Persa. /g aruja Po- "Entinar". "Al Iterar la pouds., Pillarme espine-61a °moya,.
ma/era" I -comuneros ge Juerga".
• volt«. - "El re y ala loa campes gil- i Dial ..1enr, dotet notables prefessers.
10 bellleilrnet 'Irle Delate. 10
inanintta" -casi * pira»,
aa ri a".
la mala veo
1•14 d• aran, ".
MIMA.
rent misa". "El enneueltiel
ano.de l rar" I "Lea m' e lle de amor".

MUSIC-HALLS

Mistral. - “nataplan" 1 "Le eluda
alegre".
Sets Sombra. - Vi/Metate
Miela. - "romera baturra", "El ca •La [aco1e1:1r.
- Alarimba Nuevo Mund0
batiere del rones berrera" t "toll
ron en amor".
Mundial. -- "Cl ronselern del rey",
"Un tipo fresco" I -Apunas rivales"
•• n•ii•arla e almpatin » , "El va ,
Neo.
inr del chino chan"
nenni d•
▪ fp0M1.6 Nosetat• - Cinglo 0711111, 1.
honore.
-- "Los dIntra se dItlerlien"
"Siem p re CO mi corainn" 1 "Ea alible ▪ .11:26 Prinelpal Palio*. - Grana ve,' o. oe ,,111011
alegre".
- Gripa Parta&
Parle, - "111 chito nalllooario" I 'Cl • D'ornó
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Pata. Pilad, - "1.4 viuda alegre"
Carta. - "na tela de anoto". "Cuan.
i - Enemigos latimos".
"Secue ,
510 nace falla aal amigo"
▪ pisten cinema. - Curiositats mUndiala.
Diana. - "sur Alug e lursu". "Sangre
Adtielarig l'ex, Noticies d'Espanya 1
5 ruegue" I "La rasa de la tesrerdie"internacional!.
Diorama. - "Es mt hombre". •13
Principal. - "Don Quinlmn el smar•
alegro divorciada" 1 "Pecador a metau", "La babta de los tigres" i "EnDelicias. - "El cierto núm. 3no".
-vensanza enana" i -Rosari0 la CON
tijera ".
E tanpa. "Stpledin en :Nona l'Orle'.
--:superaticien e 1 "Nido de agudas".
Eeplal. - "El payaso del curro" "A , .
un s i de nuevo" I -Casta divo".
Esepisier. - "Ea pamba remuela
i . r.nernigos trannos"•
billete de nül".
Fémina. - "Nna Karenina".
suraida. - "La venus negra" I "La
a n uda alegre".
"1.4 viuda alegre".
Frepoli.
Fee NOU. - -Gente viva", "Lodo co.
((mi" u -Nobleza baturra".
Coya. - "El fOnaffero eloq roo" "fin.
,ario la cori /Jeta" 1 "los es iiens".
Intim. "En1414 5 1ns mujeres",
"alineas compra un Silo" 1 "Pililo de
RIMAS".
Irle. -- "Don Quintan el amargan",
"La venus de oro" 1 . 5teledia en Dei .
rnal era".
cenralero del rey".
Autogol. -I a pequena rorenela".
Lalelsna. - "E/ vals pintado". "El
mod o ne amar" 1 "lann eh de Mazna.
neebe•
rflajeatIn. - "Citando el dbable eterna"
te Pila".
“Et i a 01110" I .. r.oneee
Mesana. - " r en t e, cl IMpeelfa
'rimen", "Ea mujer triunfa" I "1
matonea reis/40e. - -Den eln i ln el aniirtan
t'Alga . 11 !toma." I "Gette da arriba"
posible& - "El %oren, d'una mi
1'1"mi".
atestaran - "Madre mogria" 1 "Lt

1o EL RANCHO AZUL 1 V eten "TONECHA"
La telilla de les familles. 'merareis:

pilca,

ROMEA
TelaIon 22025

e.. del "Teatro Fentalaa". de Madrid

TARIMA CRIADO-ALFONSO MUÑOZ
A leo 530 i 101G:
EN ID. NO11111•11 IISL PADRE
Hargeme, manieras ISIS d'autor i
110.1 prtl ft, • Drama. e leo 3 0 15 bou.
PIGMEO,
i 1 00 ‘ , i dee . JUL1RTA
e u 10'13. EN EL
NCNE UI LUVAN1'I IR CALMA,
tía Pemin

en DUESA Y SEÑORA per

CARMEN DIAZ
* Rafael León, Seraiin Valverde 1
el tueste Quiroga, autora de Maria de
la O, fan ja l'altra comedia. Que sana
anunciar, per p. Maria. Fernanda Ladrón
de Guevara. Mentrestant, i després d'esgotar tate% les possibilitats de Marta de
la O, la Laderat de Guevara fari encara al Poliorama Nuestra Notada, de
Casona, la qual obra, cona se sap, no va
peder donar, per manca de ternee. tot
el que podia donar al Barcelona, quan
va estrenar-la Pepita Díaz.
* L'artriu Carmen Dias a'acomiadara dcl palie teatre Barcelona el tflp
marts dia 14, i no, cona di g uerenl , el dial
abato. L'endemà, dia i3, farä la arca.
prescinació en aquel] teatre la companyia;
ele Rafael Rivetles i Nini 'Mentiam. estrenara l'obra de Luta de Tema, Quiitt
soy ye, que a Madrid ha arribat a desentes representacions.

TEATRE NOVETATS
Apuesta nit. Exit de

EL BLAU DEL CEI;

LA MUSICA
Noticiari
AVUI. RECITAL ROSA A "MUSICA DE CAMBRA". - 1....Afactjael6
ele Música ele Cambra ofereix en exclusiva als selle otimponent$ un recital de
confin a un dels mis eminents
artistas catalana, el gran concertista An.
teni Breis, que es maltea magníficament
secundar per l'admirat pianista Ricard
El programa que interpretaran aquests
artistes és de veritable qualitat: Primera
part, Sonata de ‘'eracini i Sonata per a
5ioli sol, primera audici6, Bernard van
Dieren. Segona part e Gran concert de
Paganini. Tercera part, Nigun, Bloch;
Le petit ane blanc, trae: Dan.. eslava, Dvoraelg i Sonatina, Paganini,

-"ommsgr
lfflev rmarESPORTS
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Pe. lo

ConferAncia del Sr. Martin i Alguerö
al Centre Excursionista de Gräcia

•Dimarts y a donar en aquesta cualtat la conferencia que tenia anuodada el senyor R. Martín i Algueró
sobre el tema "L'excursionisme i
els estudis napoleònic". El president
de la secció d'estudis de 'entitat, senyor E. Ribes, presenta el conferenciant amb unes guantes paraules (Valora
El conferenciant comalia:1 dient
que havia fet una recerca en lea publicacions excursionistas deis anys
1876 al 1878, arnb mires al tema. Ajegi que hi havia trobat algunas dadas
interessants. Cità les que hasia tret
de "L'Excursionista" ¡ les /satín:arias
de VA. C. d'E. C. Féu notar que els
excursionistas anteriors, en parlar de
la guerra napoleònica, oferien dadas
esporàdiques recollides a l'atzar. les

matx contra Austria, co concentrin a
Madrid, des d'on es dirigiren a l'Escorial, on romandran reclosos fins al
dia del partit.
No obstant, el senyor Salazar té el
projecte de celebrar, un dia encara no
designat de la setmana entrant, un entrenament a porta tancada, en vista
a l'acoblarnent del conjunt, entrenament que no podrá alterar l'arrenglerament ja decidit de l'equip que jugarà contra Austria.

quals afectasen la ressenya de l'excursi6.
Assenyalà que la primera expedició
de tropas franceses a Catalunya fati
la del general Duliesne. Entra per la
Jonquera el 9 de febrer de l'any t8n8.
Parla de l'ocupació de Barcelona, de
CARNET
la Ciutadella i del castell de Montittic.
Es referí a la batalla del Bruc Ment DE L'EXCURSIONISTA
que hi Iluitaren dos mil hornos. Explica com els francesos s'apoderaren
Sortides per a demà
del castell. Esmenti diversas de !es
El Club Das id. Esplet d'Englatines
cançons que es feren popular:, ell les
quals es ridiculitzava ,a in y asió na- Canigó, efectuara una sortida a la
Contada. Itinerari: Mollea Martorepoleònica.
Acaba la conferència recordant els lles, la Conreria i Badalona.
Practiques d'orientació i seguiment
treballs aportats amb motín del centcnari de la mort de Napoleó pels de rastre.
El Foment Excursionista de
nostres escriptors. entre ells Nicolau
Barcelona efectuará una excursió en
d'Olwer. Fou molt aplaudit.
autocar a Sant Llorenç de Savall,
visitant la Co y a Simanya i el Turó
de
Torneig de Lliga Catalana -Montcau.
La Secció Excursionista de l'Associació General d'Empleats d'AssePARTITS I ARBITRES
Torneig de Lliga
paralices portara a terma una excurPER A DIUMENGE
sió a les Sedes del Corredor sota el
PRIMERA DIVISIO
següent itincrari: Llinars. Collsaba;
Arbitres per a demà
dell, Santuari del Corredor, Montalt
Granollers-Calella, Casals.
PRIMERA DIVISIO
i Caldas d'Estrach.
Europa-Vic,
Pujol.
A Oviedo (Buenavista), Oviedo-OsaReunió, a tres quarts de cinc del
Manresa-Martinenc, Baonza.
sena; Simón,
mati a l'estació de M. S. A.
Santboiä-Gräcia, Solä.
A Bilbao (San Mames), AthleticTerrassa-Sants,
Santiago,
Madrid ; Vilalta.
Sant Andren-Horta, Menal.
A Alacant (Barding, Hércules-Ras
chg. Arribas.
SEGONA DIVISIÖ
F. C. BARCELONA
A Sevilla (Patronato), Betis-BarceloPrimer grup
na: Sanchis Orduña.
Santieliuenc-Colomenca, Ribes.
AMORTITZACIO DE CEDULES
A Barcelona (Can Rabia), E s Panyol
Arenys-Ripoll, Aicart.
-Steinabor.
Iluro-Manlleu.
Bru.
En data 8 del corrent, davant
A Madrid (Estadi Metropolitano),
Mollet-Sant Cugat, Camba.
del notari senyor Frederic Trias
Athletic-Valencia; Iturralde.
Malgrat-Fortpienc, Rovira.
de Bes, olas procedit a l'amorSEGONA DIVISIO
Santjoanenc-Figueres, Alvarez.
tització de cèdules hipotecàries
Primer grup:
emeses pel F. C. Barcelona, haSegon grup
A La Cortaba (Riazor), Deportivo Covent correspost als números, I ,12,
Tarragona-Amposta. Bayas.
ruña-S. Asiles; Alvarez Orriols.
38, 54, 107, 113, 124, 161, 174,
Reus-Móra d'Ebre, Blat.
A Vigo (Balaidos), Celta-Saragossa;
282, 367, 319, 444, 447, 458, 462,
Catalunya-A , E. Lleida, Zapater.
Melcón,
578, 587, 591, 596, 608, 619, 620,
Sant Sadurni-Dertusa, Macip.
A Gijón (Molinón), Sporting-Vallado625,
635, 640, 662, 663, 685, 687,
Tarrega-Gimnästic, Laplana.
lid: Vallana,
691, 116, 22, 189, 799, 821, 833,
Lleida E, C .-Martorell, Planell.
A Madrid (Parral), Nacional-Unión;
861, 888, 892 de la serie A, i a
Isaac Fernández.
TORNEIG
les restants de la serie B.
Segon grup:
L'impon de les cèdules amorCIUTAT DE BARCELONA
A Barcelona (Fobia Nou), Júpitertitzades es faris efeetiu a Joven
Arenas; Hostaler.
Sabadell-Badalona, Sola (ist.)
i
Companyia,
contra el IlluraA Badalona (C o sta ), Badalona-DonasJúpiter-Europa, Pagés.
ment de les cedules.
tia; Ferragut.
Sant Andreu-Sants, Costabella.
A Irún (Gal), Irún-Sabadell; PläLafuente senä operat a la Mutual, cid Gonzalez,
A Baracaldo (Lasesarre), Baracaldn- El jugador de l'Athletic de Madrid
Ramon Lafuente, que ca lesiona l'any
Girona; Crespo.
passat en un partit de Copa contra
Tercer gruta:
A Elx (Altabix), Elx-Gimnästic, Carr- el Sevilla, vindrä a la nostra. ciutat
Viatge aeri a la Guinea
per tal de sotmetre's a una intervenció
y. Argüelles.
El (-Ea 7 tingué lloc l'arribada a Gas
A Cádiz (Baños), Mirandilla-Recrea- quirúrgica a la Mutual Esportiva a
carrec del doctor Moragues.
al Niger i després d'haver trayessat
tiro; Balagucr.
Quan l'Athletic de Madrid va jugar Saltara, de la primera expedició aèria
A Málaga (Bafíos del Carmen), Maa Sarriä contra l'Espanyol, Lafuente, catalana a l'Airica equatorial, expedició
lacitano-Múrcia, Kuntz.
A Valencia (Canal fons), Llevant- que va venir acompanyant l'equip, va organitzad a Per la Cooperativa de Travisitar el doctor Moragues que sem- ba!! Arri de Barcelona amb la coHaboJerez; Comorera.
EL SEVILLA COMPLET CON- bla que li indica la conveniencia d'una nació dcl senyor Joven (hisendat de la
immediata
intervenció, a la qual
Guinea espanyola), sota la direcció tacTRA L'ESPANVOL. - Per al partit
nica del seu cap-pilot, Josep SI, Carque han de jugar denla a la car- fuente estä decidit a sotmetre's.
retera de, Sarria el Sevilla i l'Espanyol,
Els seleccionats espanyols seran reras.
Amb e! temps just per a rarituallarl'equip sesillä rindrj complet amb Ei- concentrats a l'Escorial. - El sezaguirre, Campanal i Facie. L'equip que leccionador espanyol, senyor Amadeo se de combustibles, el Farman-Hispano
de
Carreras continuara tot seguit la
s'anuncia és
García Salazar, ha decidit que el di, Eizaguirre, Joaquín, Deva, Alcäzar, llano vinent, despres deis partits cor- marxa, sortint de Gao, passant al cap
de
dues loores per Niamey, encara al
Duarte, Fede, Lopez, Tache, Campana!, responents al Campionat de Lliga, els
Niger, i ardbant set horas després, ja
Luísín i Cortón.
jugadora seleccionats i suplents per al a la caiguda de la tarda, a Cotonu, la
capital del Dahomey, el pais de les
gratis salves.
L'etapa d'aliir representa l'acompliment de la travessia total de mes de mig
continent africä, de la _Mediterrània al
AV ti, DISSABTE, A LES QUATRE DE LA TARDA
Golf de Guinea, uns quatre mil quitó=tres de rutes difícils recorreguts en
INTERESSANTS CURSES DE LLEBRERS
tules 22 horas de vol.
Això constitueix una remarcable perDEMA, DIUMENGE, A DOS QUARTS D'ONZE DEL MATI
formanaa, sobretot tenint en conipte que
I A LES QUATRE DE LA TARDA
no es tractava de realitzar cap raid, sinó
un viatge aeri, amb pilot, Carreras, meINTERESSANTS CURSES DE LLEBRERS
canic, Eones i dos passatgers, el matrimoni Jover.
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Blataeldi Llebrers
LA DARRERA JORNADA DEL
"TROFEU ANTONI SABATA"
Demä, a les once del mata a la piscina del Club Natació Barcelona, se celebrarà la jornada decisiva del "Trofeu
Antoni Sabata", que hura de decidir en
definitiva els guansadors d'aquest tercer any, que ha superas en interés i competició les anterior, edicions.
L'actuació dels més qualificats campions del C. N. B. en aquesta manifestació i les semblants possibilitats dels
primers classificats en cada categoria es
snficient per a pronosticar-los una dura
prora en els loe metres crawl d'aquesta
reunió: tal -ós l'entusiasme que posaran
en la lluita els aspirants als llocs d'honor del "Trofeu Antoni Sabata".
En la categoria seniors. Carulla porta sis dacimes de segon de diferència a
Brull, el vencedor de les dues anteriors
edicions i encara que el diumenge pot
confirmar-se gnanyador d'aquesta competid& el sea triotn: no es presenta molt
platanic atenent la classe i l'amor propi de Brull, que té possibilitats de recuperar la mínima diferéncia que li porta cl seu antagonista. El tercer 'loe: d'aquesta categoria també es presenta molt
di s nutat entre Bonacasa i Lepage.
Els pronòstics favorables a Calero can
a guanyador definitiu en la seva categoria j majors disminuiren el passat
menea, després de Fexcellent actuació
Martí, la nual cosa fa augurar una /Os
metr es lliure disputadíssims entre
aquests dos classif icats nedadors.
En les altres caterories. Bernal. Povira, C. Soriano i M. Trigo tones tun
trionif a excepció de les infantis
femeninas, on es desenrotllarà una ninfa en extrem espectacular.

FRONTÓ NOVETATS
Aval, tarda, a les 4, a pala:
AZURMENDI-LEJONA
contra

PASTO R-URZAY
Nit, a les ro'ia, a cistella:
ERDOZA petiit-LIZARRIBAR
contra

FIDEL - BLENNER
pu nrtelts

Details

t7-

ep:i7Ttl

.

¿Sería usted capaz
de quererme?

0479efiltb. S. a_

Encarregueu per telèfon les
vostres localitats
jaulaques a 3, 250 I o pies.

•

itz,sLAS-ALIVI:11)/
1.1.1111.1711/113.55 set Muna
Paaselg de Gracia, 80, - Tel. 769S1
Butaca: I passeta
Noticiarls:
FOX - MOVIETONE
I FRANCE ACTUALICES

1

MONADAS

1Dibinx del conillet Blas)
EXITS DEL DIA
un magnIfie fnua de Jazz

Aunque parezca mentira
(En teca/color)
Dimane*: Matinal, a les H. Butaca. pta.
Infantil
Ä les a'as. Butaca, 1 '5u.
0113U1X08, NOTICIARIS 1 15U
RECOMPENSA, per hen Maynar.l.
En aquesta •es 1 16 as sortejaran divanes jegulnes marca nRA1".
EsP ec ial : 5 l os O. Butaca "ncti
EL CORREO DE BOMBAY, per EtlMorid 1,00.
Es de,pataen localitats numerarle,.

TBIf. 21061

Tr.rda: 330 I 530. - Mt, a les 1 0
Qual' ta setnaana d'extt del sea espectacie

cinematografié

magnifica interpretadd de Iota la Com•

VanYla.

VOLGA

Ärk
EL SOMNI
D'UNA NIT D'ESTIU
Preus pi:pulan; Tarda I nit: 5.50 pies.
Impostos Melosos
Nota: I, 5ettell localItats per a la matinal,
sessiú tal da 5 numerada de dturnenge.

CINEMA PARIS

Corta Catalanes. 499. - Telófon 33589
AVI:1( Tarda, 345. - eilt, 930

55Mi Tarda, a les 4. bit, a les t,/
VARIACIONES SOBRE LA PESCA
iDocumrot al
PARAMOUNT NEUVS núm. 18 (liev.)
DETTY SE VA A LA GUERRA (Dlb

La Pimpinela Escarlata
per Leslle Roture! 1 Merle Oberon
(Distribuida pela Artistas Assoclats)
Dame: Matinal a preus PoPulan

per J. Barloa, 1 W.
1 el gran film de Palay

CASTA DIVA
per Martha Eggerth 1 F. Holmes

C. selmatia d'ea I tense preceden(
La mIllor producció de

CRETA

GARBO.

FREDERIC MARCH

ANA KARENINA

PrOdurel6 METRO GOLDWYN MAYER
Pro»; Tarda I Alt, U pesietes

1 1 020)

cononna

(ShIrley Temple, lerció ori gi nal ( 5 I 9'30)
LA VIUDA ALEGRE

Chevaller 1 P. MacDonald, co trances(
6'25 1 10505
Demä: Minina!, a les 1030
D'Huna:

ARGELINA

(Rosita Diez), 1

PASAPORTE A LA FAMA
(E. RobinsOn)

CINEMA

CATALUNYA

AVE': ConlInua de 4 tarda a 1230
Lltims dies de la magna produccliN

La Verbena de la Paloma

Urquinaona
LA

MADRECITA

Dome, dlum•nve: Matinal, a Pi ti. Ses sin numel ala e les 6 Be despaixen lentita/5 per a la sessió uumerada

frillt ‘iei

Censen de Goal,

per Franctiot Tone 1 ti na Nlerkel

AVENIDA
Aval: sentó continua de 4 a 12,30
LA MEJOR AMIGA

per
alhe BrOOk t Madeleine avisan

EL CONSEJERO DEL REY,

ANITA LA PELIRROJA, per

Ana Sirley'

EL CONSEJERO DEL REA
ROSARIO LA CORTIJERA
LOS EX RICOS
REVISTA i DIBUIXOS

Rambla del Centre, 84 - Telefon 181121
AVL1. NATURAL I COM1CA

EL BILLETE DE MIL UNA NOCHE DE AMOR
deliciosa opereta per Orace Moore
Setn00 continua des de lea 4

de Sarrià
de Pedralbee

AVUI, A LA TARDA, 1 DEMA, AL MATI 1 A LA TARDA

El millor programa de curses de l'obrara pur saag
Autobuses, tramsles 1 talla eoReetlus Placa Catalunya

DON QUINTIN EL AMARGA9
LA VENUS DE ORO
NIELODIA EN PRIMAVERA
REVISTA I DIBUIXOS

e

1

C-APITOL
Avui; censo continua de • Urda • Iras
AL CAMPAON CICLISTA, per loe Bloom
1 NOeiazaS1.
' NULO, CHAN IN SNANCINAI, per War•
ser imana.

a

ME

eXCELIFIOA
COMPOSICIO:

Avoi; ansia ca. ....a a de 4 a 1230

Sucre, Ilet, b., 5 clan.: extraCte
ergs.. extracte d/a00111, 3 Mi/g.; airarte meattiut
vaca, 3 milg.: Gomenol, 5 mlIS.:
sacre mentoanlsat, quanutat
Ia suflelent per a una pastilla.

LA PEQUEÑA COROP1ELA, en eapany0/.
per Shirley Tetaste i LIonel Barrymore,
ENEMIGOS INTIF308, P e r Jack 11011»
LA NOVIA SECRETA, per Bärbara Staswirk.

regalessla, o

DIBUIXOS.

Con, TI?

ASPA1ME

Aval: seGsio conz.nua da 345 a 12,30
POR UNOS OJOS NEGROS, per Dolores

GUAREIXEN RADICALMENT L.11

stet Rio.
VIVAMOS DE NUEVO, en espanyol, per
Encime Mara i Ana Sien.
TODOS SOMOS UNOS, per Anee BradY.

TO S

PERQUE COMBATEN LES SEVES
CAUSES:

Asat,

Catarro', nogueras, anginas, laringltia, bronquitis, tuherculosl
pulmonar, asma I totes les afecciona en general de la gola,
bronquina I palmen

asuela continua de 4 a 1230

LA TELA DE ARAÑA, en mamut, per Val.
Mara Powell 5 Nlyrna LOS'.
PAYASO DE CIRCO, per Joe Brown (BO.

cazas).

SUCEDIO UNA VEZ, en espanyol, per
Clan/teme Colhert.

DIBUIXOS

OSHIMA
ArlatocretIc Saló de Nit
DESPRES DEL TEATRE

CADA MI',

Els 16 Artistes Units
ELENA

BRITO

ASSOCIACIÖ MUSICA CAMERA

Les PASTILLES ASPAIME superen tetes las conegudes per la se, a conincalcid, que no pot esser mes iaelonal 1 clentifIca, gust agradable I Usar tes mal.
mies en les quals hl es resol' el transcendental problema dels medicamenta
baisamica 1 volatils, quo es conserven indetandament 5 mantenen Integres les
sa y as merarenoses proptetats medlelnals per a combaten d'una manera constan
rapleta I enea"; tes malattles de les sien respirataries, que san causa de TOS
tocad
1 deL P A 17) ILLES ASPAIME sdn tes receptades pela metges.
Lea PASTILLAS ASPAIME OpnA leo
ILPLrEdierAidlAplIflatEo PI anCjernat;Msleu sublutu•
Extglu senior° le, iegalmes
clons lateressades, d'escassos o nuls resultatLes PASTILLAS ASPAR« es venen a UNA PESSETA CAPEA en les peleMala farmacias 1 drogueries, Illurant-Se al tunea temps, gratuitament, una
capsa do inostra, mol' cómoda per perlar a la butiack
Espeelalltat farmacautlea del Labontorl SOKATARO, Onetnes: C
del
Ter, número le. - Telefon 50791 - BARCELONA.
Nota mntortanusstma. - Per a demostrar I convencer els :Anida 1 silla.
fartoris re,illtits per a guarlr la TOS, natjançant les PASTILLAS IMPRIMA, no
sdn possIbles amb tes seres slmilara 5 que no hl ha actualmen: anees Pastillas
que yugula su p erar-les, el Laboratorl Sokatarg trames gratis una eapseta-mostra de Pastillas ~almo ala que ti envlin el retall d'aquest anund, acompanyat
d'un segell de cinc cantes, tot dIns d'un sobra franque,lat amlo dos centims.

Dr.

BLENORRAG:A AGUDA I CRONICA,
1%11. DIVENDRES:
ANTONI BROSA, 51011.
GUARIMENT TOTAL. - S1FILIS,
Rleard Vires, Mano.
PELL, LLAGUES DE LES CAME5
mUuiulIa ln
Resta del cura: 1.rii
ARMILAR, LOTTE LEHMANN. FOURNtEle, Tallara, 28, entresol D'll a 1 1 de 5 a 8 - PREUS ECON0141108
ANDERSON,
',veten.
Jo ranlalroi negra
Exclushament
:
:• :
:
::
::
::
::
::
::
::
::
::
:•:
Orl,111C . , Vls Laietana, 411, - Telef. 5 7798

BARCELONA
EL PAYASO DEI. CIRCO
SUCEDIO UNA VEZ
LA VENUS DE ORO
REVISTA 1 DIBUIXOS

a

Tenis

amb la superaedetto

GOYA

CINEMA RAMBLES IRIS-PARK

AVUI: Tarda, • le• 4. Kit, a lea 10
TODOS SOMOS UNOS
exit (le le grucith11.5a/nla comedia per Allce Brady 1 DOUalas Montgomery

Kennel

CUARTO NUM. 309

113 • x

CLUB BASCONIA
Hume:ry segueix essent
Partits que aquest club anuncia per
campió de França
a densa al mati al Frontó Novetats:
Primer partit, de Concurs, a les den
dels lleugers
del mati: Icart i Montagut contra
Lió. - Sisa disputas al Palas:
Petit i Serraclara.
Segon partit, a dos quarts d'onze: vena el combat per al campionat de Praia.:
Claustra i Aguirureta contra Pedru- ca del pes Ileuger entre el posseidos
del titol Hurnery i e/ seu chalkaget
cho 1 Cristu.
Tercer partit, a les onze: Alfredo i Tassin.
Humery ha conservat facilment el sil'
Feliu contra °tiraras i López.
Quart partit, de campionat: Guasch titol. Des de la iniciació de la Buita
sEa imposat netament al seu adversari,
i Artal contra Renom i Miguel.
i a partir del sisé assalt, el ser domini
ha crescut de tal manera que ala virt
que Tassin tenia el combat irretneiableFrontó TXIKI-ALAI ment perdut. A jad fou, en afecte, tar es
AA L1 Tarda, de 435 a 9
va declarar vencedor Humery per aclaARRATE I 1 ANGELITA
parador marga de punts.
trt
Gustau Humery ha evidenciad m
MATILDE I AURORA
aquesta Iluita grasas aunaos técnica, al
'MI. a lea 10 15
mateix temps que conserva integra 12
00 I 10 1T4 I LOLILLA
COB1;
gran potència del seu cop.
ANGEL1NEE I TONI
Des dels primera assalts, Tasan' ho ha
fiat tot al seu punch, paró no ha assolit
mai d'inquietar el campió, que ha atas
bat el tornbat coro aguan qui res, despres d'haver guanyat des del primer a
assalt.
Club de Vela Barcelona. - Continuant el Curset de Patrona de iat Avui, a París: Josep Micó
o y e y e donant el Club de Vela Barcontra Momont
celona (Consell de Cent, 331, entresol,
segona), deiná, diurnenge, es comanAl
Central
de París tindri lloc aquest
les
taran les lliçons pràctiques amb
vespre una interessant reunió de boxa,
embarcacions propietat del Club.
el
combas
de
fons de la gual anirá
Es prega a tots els incrits al Cusca que a les den del mati es trobin a cärrec del catalä 'Micó i el francés
omont.
rennits al varador Eduard, situat al
Campionat de Catalunya mol! de Llevant, prop de l i cstació ae- Es de creme que despees de la
nie brillant de victòries aconseguides per
ronäutica italiana - Ala Littoria, S. A."
Micó a la capital de França eš venas
per equips
as-ut seguida per una altra actuació
Aquesta tarda comencen a jugar-se
Ilant.
els primers partits de dobles homes corI19T NItll1Il1
responents al campionat de Catalunya
Aquest vespre, a l'Iris Park
per equips de primera categoria i demä
se celebraran tots els individuals.
Avui, dissabte, tarda
Aquesta nit se celebrará a l'Iris Park
Els equips del Turó i del Ponmela es
l'acostumada vetllada de cada dissabte
GABRIEL I-ALBARDI
disputaran la primera ronda d'aguest
Portillo
boxarà contra el professional
contra
neileig a l'americana a les pistas del
Alemany en combas "clou". Pastor i
Barcelona L.T. C., sota el següent
LUCIO - RAMOS II
Unta lluitaran en mats revenja del
ordre de joc:
Hit:
passat pu edisputaren tos dos i que els
Dissabte, dia ti. a les 23o, dobles bocinfou fallat nul.
rnes. Diumenge, dia 12, a les 930,
ANDRINUA-CAZALIS II
Revenga boxari contra Ferrer.
què individuals Itontes; a les 10'30, indicontra
Hi Laura, encara, quatre combats enviduals dames; a les 11'30, primer i seGURUCEAGA - ALDAZABAL
tre amateurs, que completaran la vetgase individuals bornes; a les 3, tercer i
liada.
quart individuals bornes.

217. - Telefon 30015

ESTUPEND PROGRAMA
I 8'20:
EL DELATOR, En Espanyol
g ran cruel(' de \Actor Nfac Laglen
I Ilealher Angel

AVUI
A les 330

EL

nIiran

pele gratis asures de la clnematografla
francesa
Mema: Sees16 matinal

CANODROM GUINARDO
Programa per a avui a les quatre
de la tarda:
Primera cursa, 375 yds. - Qué me
dices, Moreno, Mal de centre, Tunrey, Beby i Cascabel.
Segcna cursa, 375 yds. - Sandino,
Pelota, Lapebie, Fortuna, Bienvenida
Addis Ababa.
Tercera cursa, 375 yds. - Black
Bill, Lliga-Kaina, Guapa, Monta,
\Vantka i Pluiiips Winner.
Quarta cursa, 375 yds. - Croquis.
Tormenta, Air King, Canari, Chaval
¡ Fantasma.
Cinquena cursa, 45 0 yds. - Guajira, Wantky Aguileña. Pampero, Blanca i Hércules.
Sisena cursa, 450 yds. - Dúlia, Zufinta. Primera, Rudeta, Saeta i Sanguijuela.
Setena cursa, 375 yds. - Callao.
Ginkama, Presses, Set-Soles, i
Tibirimbi.
Vuitena cursa, 375 yds. - Kakatua, Come .; King, Barbicane, Confitera, X alai a i Cronwell.
Novena cursa, 375 yds. - Sbnia,
Grand Eszedation, Maclelon, Cangrejo, Dora i Canqueto.
Desena cursa, 450 yds. - Aguilillo,
Epsilon, Careto, Mínima, Ortega i
Dolla.
Onzena cursa, 450 yds. - Rudy,
Sarifiena. Va15 , Diputado, Marchamala i Gorrión II.

DIBUIXOS

Telet. 14544, - Grandiós p ro g rama cernIo.
Tarda,
945. KNOCK-OUT 1 0 ()adra/. EL BILLETE PREMIADO uL. I aZesli
dtü Eddie cantor en EL CHICO MILLONARIO (santa oeiginati. - Dama: N'asnal,
a tes 1030. Es despa1xen tocatut at
nu• per migue) Llamo. Raquel Rodrigo, Ro - A les 4 I 920:
EL BUQUE SIN PUERTO
mendes per a /lanar( tarda, a les 6
bella Rey
per Gene Raymond
Dillune: Ronall colman en CLIVE DE LA llores de projecció: 410, 6'25, 910 1 11 colossal nroduce10.
Nancy Carro!'
INDIA 1 EL »CROE PUBLICO NUM. 1,
A mes: Sketch musical, Cómica 1 DIbulx0s.
LA LIEBRE Y LA TORTUGA
Dome: Matinal, a lea 1045.
(Stbulx tecnicolon
Es despataen localttata per a la cessid A lea 8 I 11:
numerada de mumenge tarda a les 6.
La gran produerld, En Espanyo/. de M.G.31
DISSABTE: Tarda, a les 4. Nit,
Exil grandles sin I l ncy,,, cueaciö de
FRANCISKA GAAL

Pilota Basca

SPLENDID CINEMA

I*mea..

FEMIN A

EPEMIGOS INTIMOS

(Jack 11011 I E. Lowe:
LA PEQUEÑA

(H.

LA INDOMITA

..meeemeem.•n•n•••n• n•••••••nn••n•••••nnnn•

CUILISELIM

AV1.11( Conttnua de 4 tal da a 1230

EL REY DE LOS CAMPOS ALISAOS

(nomas tamal
La producció St. G. M.

11111111111151411411111951111111111

-

ANUNCIS D'ESPECT A CLES
Rallen, 72 - Companyla Gal g a, - TI. 62343
DEMA, DIUMENGE: Tarda. a In cine,
La comedia en tres actas

ummintue_

I r 01/013181100111itaiin300

Canödrom Guinard4

TEATRE STUDIUM

11- I -1936

MOBUGS LO ib EZ

Iratbol

Aviació

"11111PF

▪

e

CASASA

LA BORSA HIPOTECARIA

Mercat d'Ocasi ons
OORIPNA - VENDA - CARVI 1
de Nobles, Planos, Radios,
Censes de cabida, Maquines
d'eaorlure 1 de coslr, Maletas,
Discos, ato.

TOT D'OCA 8 10
Corta Catalanes, núm. 444
Telèfon 30421

CASA MATRICULADA

CLA1US, 39, Pral., 2.` Hores: de 9 a 12 1 de 4 a 7. - Telefon 23094
TE CAPITAL EN OFERTES
En primores hipoteques aísle° finques foro de Barcelona. Segones &acera del Batir Hipotecari d'Espanya 1 en primeres sobre finques urbaues
tibiare Barcelona, interès del 5 al 6 Ve, segons garantia 1 einplagament.
A
té compradors por a casa dintre Barcelona de 250. 300 1 750 mll
pessetes.
Tramitaclú de Testamentaries 1 bestretes sobre aquestes a
interès legal. - Aquesta casa no cobra quantitats per endavant sota
cap concepte.

