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Es temps as molt variable a tot el pall, I
s'observa cel sera a la Cerdanya 1 van es es
usos, 1 navols per In resta anda nevedes pee
miserea.
En les darreres 54 llores es registraren raf•
xats 1 algunes nevadas a la mella:, nora cial
pals. espeelalment a les comarques pirenenques.
Les temperatures san balzes per tot Cata.
lurtyzi. I la mtninza d'aval a leerla ha astas *
lo graus sola acre,
'-‘1\

CATALUNYA REBRÁ HUI TRIOMFALMENT
EL GOVERN DE LA GENERALITAT
ICRONiCA1

L'ARRIBADA D'HUI Per aciamació, el Parlament de Catalunya ratifica
ahir lo designació del senyor Companys com
President de la Generalitat

Avui tot Catalunya ressonara datelamacions; la gernació s'atapeirä al mis
del bornes del Govern de la Generalitat , que arriben allliberats del emula-era
Barcelona es prepara a rebrels com mal no ha rebut Maga mes. Aquests
homes DO san els bastes don din; sún eis nostres germano (le patria que
tornen despres de mesos de dramatiea absència: tornen libares i la sera
llibertat significa la Ilibertat de Catalunya.
Catalunya es dispoatt a rebre el neu Jorren. i en aclamar els bona:
ilue l'encarnen per la vonntat del palde s'aclama ella matean. Aquesta
arribada d'avui sera un altre plebiseit a favor de l'autonomia. Aquests
tomes que avul tornen a Barcelona han patit en els setas interesaos, en les
seres persones 1 en els sena sentiments de catalana; pera, ho han patit perquè
eren el Govern popular de Catalunya. Si rada un d'ells ha d'inspirar el
respecte que correspou als inerits personal s i a la dignitat eintadana, tots
plegara representen una cosa més alta una eosa que esta per damunt
los ambiciono i els dolors personals: representen la unitat i l'esperit de
Catalunya.
Barcelona esta avesada a aquestes grandioses manifestarions eiut adanes;
sap estar-se - al carrer i té l'enlodó encomanadissa. En la sera história.
peró, no s'haria registrat encara un aMe de la aignifiracia i de la magnitud
del d'aval De Fadveniment de la República enea els catalans hem aprea
l'atolles coses. hern recollit un hoti d'experiencia cona no l'haviem pogut
recollir en un segle (le neguits i d'esperances. • Aquest tresor d'experienries
tara mes impressionant la manifestarla d'aran Saben/ el use Item fet. el que
ens ha passat: miasma nap la patt de dolor I d'aleada amb que ha contribuit a la història (raquests cine anys que acabaren en decretar la
llibertat del nostre Govern. L'entrada dels Consellers amb el President
legitim de la Geueralitat obre la segona etapa de la Catalunya autónoma,
ene es el mateix que dir de la Catalunya recobrada.
1.51 ramnistia Os oblit, la grandiosa manifestada (Vacad ha d'esser un
record inesborrable. Els homes poden errar. els patilla política poden ferse
desfer-se, Catalunya resta i el seu esperit es immortal 1 aquest esperit
Os el que arni fa resplendent la diada. :Saluden/ amb tot Cl cor aquests
ciutadans que tornen; aclamem-los amb tota la nostra änima perquè arni
ells representen aquest esperit immortal de la catalanitat, aquest esperit
(111P Os germanor. Ilibertat i justicia.

Homes de la República

¡losen Coll i Mas, Director General de Primer
Ellsenyament
Al nostre Izan amic Josep Co/1 i Mas
Ji liS estat confiat pel Gotera de la
República el cärrec de Director General de Primer Ensenyament. Es
Inútil que tractem ara de donar dades biogràfiques del senyor Coll
i Mas, tota vegada que es ben ronegada en la vida professional la
:seca brillant actuada, com a president
de la Federaeiú de Mestres de Catalunya i director del Gran) Escolar
Rosselló. de la nostra ciutat. i en la
vida pública la seca condida de
catalanista i republieä.
.Nomes ens toca felicitar el senyor
Coll Mas des d'aquestes pligiu' es
pél merescut nomenament que li ha
estat atargat j dealtjar-li una labor
ben brillant des del lloc de tanta
reaponsabiiitat que ocupa.
*5*

Per tal que ens parles dels seus
projectes, Stern Tisitat el senyor Josep
Col! i Mas, el qual ens ha dit

El senyor Josep Coll i Mas

crea; en aquista segona etapa de gavera 5.300 escales, are les mateixes
garanties que les millors.
--1,Com enfocaren el problema de
lea construdions escolars de lijanlament de Barcelona?
—Aquest afer es resoldrà en justicia : es farà el que calgui perquè la
ciutat de Barcelona no estIgni en
condiciona d'inferioritat respecte a les
abres eintats en rafer de les subvenciona. per a construir edifids escolars. Al mateix temps ealdrit estudiar
l'oferta de subvenciona a diversos
pobles de Catalunya en aquest respecte.
aquell afer de la subrenel6 a
les escales privades que inTentä
VAjuntament gestor?
—Ab, en alai) podem dir que tenim
el mateix criteri de sempre. No cal
parlar-ne mes.
6'. B.

La minoria de la Lliga feil constar la seva abstenció
Abir a la larda la Cambia posen lava un animat aspecte. Hl ere» presents gairebé tata els difuntas, excejan feta tIM President i Consellers.
Les tribunes destinades al pfiblie
als invites esteren plenes a censar.
'ramita' eren igualment plenes les lidImites ute premsa. Diversos diarls
peninsulars i estrangers Iti balden
trames enviara especials.
[‚eis volts de dos (marta de sis el
presiden! de la Cambra va entrar al
sala 1 m'astil a ocupar la presidan:la,
assistit dels secretaria senyors Ronret, Dot i Gerhard.
El baue roig, destinat al Genes,
era &sed. Els escons la majoria.
ileta Als lloes ocupats per l'oposieia

DISCURS DEL SR. CASANOYES
Senyors diputats:
No val que subratlli. yergue eata
en l'anima de tots vosaltres i en
l'anima del Doble ile Catalunya — va
romenear dient — l'emorió d'aquesta
hora en quó reprón les seres funcions
el Parlament despres d'un rol-lapse
de setze meso.
No hi fa res que el eami juridie
que ens ha marcat un acord de la
Diputada Permanent de les difuntes
Corts, sigui inesqui i receli. en un
gest que potlriem qualificar de testamentara la set-a incomprenshi i el
sett rece! enrers Catalunya.
NOS:11MS Cll aquest montea' -- va

Un asperte del saló de sessions por abans de camelarse la sessió

hl hacia els senyors Abadal. Duran prosseguir — sabem que la fórmula
i -Ventosa, Valles I . Pujals, Rasara i no importa que, de fet , els diputats
Roure, Valla i Tarerner, Secanell i a aquest Parlament, a l'u/ilion amb
el voler de la República restaurada,
Carreres i Artau.
A dos quarts i cine minuta en punt renuem la hiatäria aseendent.de Catara eemenear la sesaiú.
Itinya.
•
'• !res mea. sensors diputats. LA SESSIO
hei.
anem
a
proeePer complir la
El SECRETARI senyor Rouret dir a Eeleceió de President de la
va llegir l'acta de la sessió extraor- Generalitat. I el President, un con
Benvinguts! dinaria anterior, celebrada el dia 9 elegit, triarir, els seas Consellers 1 redshril darrer, la qual Ion aprorada. tornara a Catalunya el golg, 1 mes
que el goig la dignitat. de sentir-se
Seguidament va entrar-se a
1A de joia per a Catalunya.
regida pol seu Govern
Festa Major de la Pätria. yoL'ORDRE DEL DIA
telar ile banderes, flor d'entuNo es un secret per a cap de rosaltes, ni per a ungir, quin serà el
siasme i una multitud enferrorida
A
continuada
el
SECRETARI
va
resultat
d'aquest trämit legal. Tots
que obre una Tia triomfal al Gotera
llegir cl test del telegrama adrenat
de la Generalitat que torna a la al Governador general pel President sabem des d'ara quin nona sortiré de
huiras Ho cap tot Cataln»ya. IIo
seta terra.
del Cansen de Ministres. en el qual
Lliurem-nos a la jota pura d'eo. s'anvinelava la publicarle) a la -Ga- cap tot Espanya lame que anem
a
elegir per donar compliment a una
trenyer en els nostres braeos els ger- ceta" del derret-llei autoritzant la
mana de pàtria que el redreeameut represa (le les casques del Parlamenta fórninla legal. temps ha que te els
nacional del dia 16 ha tret de les a l'efeete d'elegir President de la Ge- t'otees sufragis i els del seu poble.
Els tenia quan ion cridat a :substipresons. ;Prou Tindran les horca de neralitat.
tuir aquell gran patrici que es digué
hulla, de responsabilitat, de sacrifici!
Tambe
va
Ilerrir-se
l'esmentat
de;Prou vindran les hores dures de la crea A continuad(' el preaident de la Erancese Maeiä. Els te mes addictes
i mes nombrosos aTul que ha passat
tasca penosa, anónima, feta en si- Cambra va pronunciar st
segiient par- amb una noble formesa. atub una
Peró en el dia darni no pedem lamento
gallarda dignitat tu prova del proeea
pensar en altra cosa que a ajuntar la
nostra alegria en aquest ritme de
festa que fa vibrar tota la terra
eatalana.
PI Aç
Per damunt de tots els partits. per
4
damunt del Front de Dretes 1 del
bAL(ACA ZAMOR A
Front d'Esquerres, la jornada d'arui
té un sentit nacional. Catalnnya sencera, la Catalmaya eterna, la (rabia
la d'ovni, la de demä, la de sempre,
......................................
'41"%i'0-e/12,4 AFZ
os dreea. en aquestes bolea inoblidables, alta, digna, orgullosa, amb el
Toeze
eor amplament oben a l'esperanca.
h.14929,e/d
;in Mina esperits mesquins que
Pll la diada d'asad no hl Angina
veure filtra cosa que una nta»ifestacié de partidaria? No ho Tan nao
PLAÇA
creare. Aquesta gran jornada del
DE e7.4
primer de mitre — no no hl enganyeu
CA TALUNYA
pal—. té el so ineonfusible d'un poble, de tot in pille posat en peu.
Ca que hl ha algú que encara no
5/1, ube adonat? Si Os que exiateix.
planyem-lo. El desti eatä marcial
10Contra els covards, contra els ran
enniosos, contra els pobres d'esperit.
Catalunya tara la seca Tia.
1)
;Benvinguts, President 1 Consellers
PS AÇA 2,
de la Generalitat!
tsEteltAtITAT
; Benvinguts, tots els que heu patit
D E LA 7-1'
pres4 per Catalunya!
e. E públacA
Josep M. • PLANES

COMENTARI

—l'orto el ferm propósit de treballar pel restabliment de les institurions de Primer Ensenyament que
foren suspeses a causa del 6 d'oetubre; i en el que respecta a Catalunya procuraré el restabliment del
benemèrit Patronat Escolar de Barcelona i el Consell Regional de Primer Ensenyament.
No cal dir quina ha estat robra
admirable del Patronat Escolar, elogiada per professors nacionals i estrangers; cal que aquesta institució
retorni al mare de la República.
Quant al Consell de Primer Ensenyamenr, a penes hacia iniMat la sera
tasca. perro per les persones die el
formacen i la seca orientad& era
una garantía d'obra inunillorable.
La revolta militar a Tóquio
marge de tota tendencia politica.
—i.Com enfocaren els diversos pro.
l'hines del professorat?
—En aquest punt nfabstinc de dir
migdia quedà
res. perquè els mestres ja estan can. Ahir
sats de prometeuces i rolen realitats.
jo treballaré perquè alai sigui.
insurrecció
—aQuin Es el rastre estat d'atila)
en aquesta moments?
—Estle disposat a treballar amb
entusiasme, secundant l'obra dels ho- El ministre Okada ha estat
rnea que per llar actuada sún una
trobat viu
garantia de renovació espiritual. 'leehallaré per tal que prossegueixi l'im(IINTORMACIO A LA PAO. 9)
puta de Marcelli Domingo, que ha

1 la de la comkanna. Des d'aquella
nit inoblidable en que talg asser tes timan' Immeiliat de la sera presencia
desperit i de la seva magnanimitat,
fina al dia de ell no ha
defallit un col moment. Ell ha estat
sempre el rentable President de CataInnya.
Es per alai) que goso propasar-ros,
al cap de vosaltres no hi traba ohjecció. que no extremem les coses
fins al punt de fer una rotuló per
paperetes. L'aclamada, em sembla,
Os l'expressie mes adequada del nostre fervor i di` 1:1 nostra confianea.
¿De conformitat amb Fartlele 56
del Reglament — ca preguntar —
maulla la Cimbra procedir, mItjancant aclamen a releeciti de/ senyor
Lluis Companys i Joven per a la
Presidencia de la Generalitat de Cata 1 itnya ?
LA RATIFICACIO
DEL SENIOR COMPANYS
En hacer formulat l'anterior pregunta. tata els diputats que assistien
a la sessiú, excepeiú feta dels representants de la Diga, van posar-se a
peu dret 1 després d'hacer !lit 'Si!'.
va sentirse mi aplaudiment unä.
dime.
De tots els indrets de la sala sorgiren erais de: Visca Catalunya! Fou
un momeut d'intensa emocie.
llanten votat els representants
d'Esquerra Republicana. Arda Catalana, Unió Socialista de Catalunya,
Partit Nacionalista Republica i tinta
Demeerätlea de Catalunya.
En l'entremlg, el senyor Abadal ha.
via manifestat que no es retiraren
del salé, pul; que els represeutants
de la Lliga s'abstenien de votar.
Poca esto pa més tard, després d'harer-se procedit a la lectura d'un telegrama dels Consellers seuyors Gassol, Linha Comorera, Barrera i Mes.
tres, en el (mal consignen el sen vol,
favorable a la designaciö (hei sens-or
Companys, va alamar -so la sessió.
Ya tornar-se /I sentir 1m ;Yisea
Catallinya! unitnime.
(Soaari.r informació a la Phg, 3)

El senyor Unís Campan» 1 Joter, al qual el Parlament de Cotainnyall
ratificIt altir en el eitrree de President de la Generale*

El poble de Madrid tributà
al Govern de la Generalitat
un comiat emocionant
(DEL NOSTRE REDACTOR A
MADRID)
La (liada politica d'ara; cs tanta despres deis actea pública organitzats pe!
Final Popular omb realusiaslic comiere
que Madrid ha tributar al President i
als Consellcrs de la Grzieralitat, que
aquesla trit han sorlit cap a Barcelona.

BARCELONA DE FESTA
EI moviment a le:, principals cica dar, surten satisfets, com si amb la

barcelonines, després dc miaja tarda,
ha estat ala simptoma inequivoc de la
gran gernació que d'arreu de Catalunva i de fora, aval acudirá a Barcelona
aMb motiu de l'arribada de l'HonorahIc 1 consellcrs de la Ge-

neralitat.

Molts barcelonins, començaven a Icr
la collocaciú de domassos als balcons,
obedients a aquesta consigna patairática. A les botigues de robes la feina a
vendre llustrina amb els colors dc Catalunya i de la bandera de la República, ion molt intensa. Els compraI'

1 5 14E.,

;.•

al

dominada la

L'itinerari que seguirit la comitiva del Gorern de la Generalitat en la set a arribada d'al ui a Barcelona

sena compra completessin la seca contribuí:a:S ciutadana, al grandhas triennt
electoral del 16 de íebrer. En bona
part trentitats i corporacions privades,
foren hissades les banderes anunciadores de la magna ¡esta Aiozi mateix cs donavan els último retoca a les
installacions Machaques de les iluminarles que avui han d'exterioritzar
tambe l'alegria del noble pel retorn
del seu Govern legitim.
La Redacció de LA PUBLICITAT
apareix illuminada i amb banderes hissades, com també les dels nostres collegues "La Humanitat" i "Ultima Hora'.
Per carretera i ferrocarril han arribat molts iorasters. De Valancia, a
mitja tarda, arriba una Buida i nombrasa representació del Partit Valencianista d'Esquerra. presidida pel diputat electe Vicenç Marc Miranda. Les
quatre barres alubia franja blava. distintiu talencianista. es vea profusament per les Ramides, concorregudes
tamhé per nombrosos grups de forasters. amb emblcities i insignies del,
partits dEsquerra. Moho frien via rap
l ' Aill111a11/Cllt. Es tractava dc representacions de Municipis forans que
acudien a reine les Ultimes disposicions
del Camita organitzador.
Tots els preparatius i l'ambient fan
creare que l'acte de l'arribada del Persident i del Gavera de Catalunva almastará proporcions fins ara no igualades
per la nostra ciutat malgrat gaudir
la fama de saber rebre eis homes pabi j a, que en moments histórico han
nieresrut la gratitud de Catalenta.
RECOMANACIONS AL PÚBLIC
L'excepcionalissima transcendincia
de l'acte d'avui i l'enorme volum ciutadi que revestirá, obliguen a una norma d'estricta i set era disciplina. Les
autoritats sie Catalunya, els Partits que
integren el Front d'Esquerres i el Cotitile responsable ho esperen i ho demanen aal al noble de Barcelona i a
teta la cintadania catalana.
Per a tots els ciutadans estacionats
al llarg del trajecte la situació i instruccions del Servei d'Ordre aval, el
distintiu simbidic de les quatre sagetcs
rages en fans groc, en forma u1 braeal, han d'ésser acatades per tothora
sense excepei4. El pUblic ha de imantenir-se correctament fino al limit que
lasenvalará el cordó d'hm/tes del Servei. Ni un pas més.
(Continua a la pig. 3, col. 4 1

Una midtitud imponent, masia poprOs

lar i.represetitacions oficials, han dona,
al senyoe Companys i als seus conipanyi
de Gewern u,t adéu fervorós i pie de
simPatier. Els risytues a Cataltsaya i a la
Relniblica, la, bandera de les anafre bar.
res i la tricolor onejant a landazta de
l'estació ,incitriienya entre .erz/acions
adoznacion; afirtnerven documente:in:ea
que alguna cOSO mar profunda entre
nyable ha cantiat a EsfaAl`a eh: del VI

dc feker.

LES DARRERES MORES DES.
TADA A MADRID
Madrid, :9. --- Durant el mati
rui,. el presiden! i els consellers de la
Generalitat de Catalunya han romás
a l'hotel on s'allotgen. El senyor Coma
panas ha rebut nombroses visites del
particulars i contissions que han acudit a acomiadar-lo amb motiu de 14
seca tornada a Barcelona. El conos-.
her de Finalices . de la Generalitat,
senyor Martí Esteve, ha estat al Ministeri de Finances i lia conferencia
aznb el senyor Gabriel Franco d'as.
sumptes relatius al ras].
A la tarda, a primera hora, la vídua
de Luis ,de Sirva( ha visitat el president j consellers de la . Generalitat.
El senyor Cornpanys ha exprcssat
a la scnyora de Sirval el sentiment
que el !Dable de Catalunya i el Go.
cern de la Geueraltat senten per 14
mort del plorat periodista i ii ha ex.
pressat l'afana de justicia que ea
aquest, cual en altres casos, inspira la
conducta i els desigs deis homes del
Front Popular.
Aquesta tarda el senyer Companya
lía clit a un periodista!
Les mostres d'afecte popular han(
estar tan intcases que /10 dubto a atas
gurar qui un arnbient de nuitna com.
prensar, presidirà en la salaria de MI
els problemes determinats per l'aplica.
ció de l'estatut restaurat.
Mareen/ avui, perca tornarem a do.
nar les gràcies a les regions dEspas
aya.
El senyor Companys lia indicat la
conveniencia que slabilitin els parellano de l'Exposició i edificio públics perraiC la multitud que acut a
Barcelona no icagi de pernoctar a la
intemp&ie.
EL COMIAT ENTUSIASTIC
A dos quarts de nou de la nit, ert
l'exprés de Barcelona, han sortit de
Madrid cap a la capital dc Catalunya,
el president i els Consellers de la Gencralitat.
EI senyor Companys i eis consellers
han sortit junts de l'hotel on &han
allotjat en diversos automébils, acom.
panyats, alguna, de les seres espose'
i de nombrosos correligionaris ¡emita.
entre eis quals es trabaren els dime:,
fats a Corts i al Parlament de Cata.
lunya senyors Banyeres, Genes', Tau.
her, Tomts i Plena, Andreu i altres
molts. Figuraren tumbé en la comia
tira els gerrnans del senyor Companys.
(continua a la pm. 1, tel. lit
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Tres aniursaris catalans del 1936:
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LES EXPOSICIONS

PETITA ANTOLOGIA

Clotilde P. Fibla — E. Meifrin Laporta Astort

DE "LA PUBLICITAT"

J. Marsillach -- A. Rifols
per Caries Capdevila

SALA BUSQUETS
temperament d'artista de la se1YOra Clotildc Fibla, que fins ara
Itaavia manilestat amb tanta origina .
ltac i vigoras en la pintura, mis ha
donat la sorpresa de manifestar-se
arab igual forca en el camp de l'esculcura. E/ cas d'aquesta interessant artista és dels Inés singulars. Es l'instint
astib tota la ingenuitat e-apressiva. Ell
ti dicta les mas rares j delicades bareasonies coloristiques li fa descobrir
sau noón de valors plastiques arran de
la realitat. En les seres teles el lirisite se l'enduu cap un pais de soneti, ou les termes floten en una at.
mosfera d'iritzada irrcalitat. Flora,
peizoe, aigües, palpiten en una inquittadora confusió que sense desmentir la seva individualitat objectira
els dóna una insospitada qualitat emecionaL Les seres cornposicions pictórinuca tos fan sensibles moments de
naturalcsa. que semblen els ecos
eubtils d'un somni. Dirieu que els
versas els vermells es desfan silentiosamemt en una aigua invisible, j d'aqueeta descomposició en surten uns
7:1101713 Lunes tintes fonedisscs. La
peva escultura, filla igualment d'aattest instint meravellós, encerta l'exPress ió i el movlment arab el candor
deis primera dies de l'art. Les ses-ca
figures, aquella caps, tenen la ioraa
de l'escultura arcaica ibèrica o grega.
Aquella bronzes, treballats a tstones
amb una insistencia primitiva que
dilata els ulls i acusa els !lasas
arnb un relleu desproporcionas, palpiten amb una intensiitat torbadora;
el moviment té un puut d'hieratitrae
que les emparenta arnb Vetes:hura
primitiva. La forma de vegades sembuz vacillant, sempre, pub, el eentit
de la vida anima aquella volums estableas amb graciosa rudesa, 1 el
contrata entre la descripció ingenua
i minuciosa dalguns deis elements fa
mis picant el conjunt realitzat amb
una vehemencia expressiva extracdinaria. Aquestes terres cuites i aquesta
bronces, que per les dimensions podrien semblar bibelota, san alguna
ola molt superior a aqu . rt art
cit i lleuger; són la manifestació d'un
•teeriperament, d'una sensibilitat creadora excepcional.

per Martí de Riquer

artista, que amb una saborosa ¡tediositie singular agudesa e/s fa reviure amb tot el caräcter originari ea lea
setas compoaicions, animades de ahpatíca fuga.
GALERIES LAIETANES
.agapit Cases Abarca ocupa una
de les dependan:les de Festabliment
amb uns quant, paisatges i marines
pintes amb la probitat habitual ert
l'autor. A. Cases Abarca, en els ten:es
de usar —Sitges i Tarragona—afina
la mieta a un diapaesó mes vibrant
,/innme, j fina la factura se li fa
to... alada que en els paisatges dele
tol • ants de Camprodon, ramas; arnb
insistencia de tue dintre unes ganomes més delates i apandes. Entre les
primeres destaquem "El campanar de
altores" i "La Platja", ¡ entre els moin.
tíínyencr "El Rtort j a .ametilers de
Oriola".
• ••
Geni/eit, pintor ruc que ja ha o:upat altres vegades Eateneiä de la critica barcelonina, ofereix una copiosa
colleecid dolis amb composicions biMigues. interiors ¡ bodectons ¡ notes
ct Mallorca. La característica d'aquest
pintor da la fuga i la tivantor casantica; per ai)...b la seva pintura ti una
mica atratora j desteta. Els tense; li
sdn exeures pe: a estibiir acorta; de
color d'innegable oriednalitat. que en
les notes de Mallorca troben la panderació mes eifeae•
• ••

Joan Lahota es un cas de vibtaCia
exemplar. Heme criat en la rusticitat de la niuntanya. ira fet prodigis
d'energia i de volunta; per a eiser
pintor. Deixtble de l'Eacola de Selles
Arts de Barcelona. a foral de tersacitat i de aaerifici5 ha seguit lea diociplinea (Vaquen centre in» a ednquis•
tun les recompenses que li han talgut
la independència necessir:a per a dedicar-se a la sera vocació. La seaa
p:ntura. afearon. as-al encara e; tira
mica resigual d'esta i de qualitat,
sempre, pera, denuncia un veritable temperament. Les notes dels
voltants de Santa Maria im6n testimonis excellents de la sensibilitat i la
trena de l'artista. Els retraes densos.
SALA GASPAR
tren la solidesa de la seva OreParaCi3
Eliseu Medren, abans *miar les de dibuixant i la rornpótició antb dos
obres que formaran l'expósició que mitiOr nus femenins, l'ebra tilda amcorresponent a la Mvitació del Circu- biciosa de la sala, concebuda segons
lo de Bellas Artes de Madrid celebrara. en aquella capital, ha volgut
exhibir-les a Barcelona. Entre aguastea teles n'hi ha d'inedites j d'aleres
aine figuraven era l'exposició d'homc- Ull llibre
Ull
Inatge celebrada ala Sala Paras amb
motiu d'haver-li estat concedit el premi Nonell. Mcifrén ha arribat a una
solució
plenitud de la qual difícilment poden
esperar-se noretats de concepte rs des•
til. L'espontaneitat de la sera técnica brillant 1 sIria sso desdiu mai;
"Poliglotisme
tant se val que s'encari amb els so:si:sets/es severs de la Van d'Aran com
amb la lluminositat riallera de Cadaquia. o amb els panorames blavosos Passiu",
professor
de MarltiqUes; la paleta sempre li respon amb alegra docilitas. Meifrén,
dcls vells mestres del paisatge català,
punt
Ira trobat el secret de rejovenir la eleva Delfi
ansió j de fer mes intensa la rera pintura.

11011,

pro-

blema non, Una
uva:

del

Daban. Es a
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Lapona Astort dóna ran magnific
tea-timos-1i de la eeva e,olideea de dibuixant i de l'elegancia natural de la
sera paleta. Execució minuciosa sanse fatig-a, descripció de les qualitats
rno: t sensible, amable severitat en la
composició, són les característiques
d'aquesta pintura extremadament sociable acuse abdicacions desparencadores. Laporta Astort troba en cl
retrat temes adequats al seu tempe.
ramerst i a les seves possibilitats «interpretador delicat de l'expresad Eis
diversos retrats que figuren a la sala,
entre els quals destaca el de la senyora C M.. l'acrediten en aquesta especialitat. "Bodegó". "Bolcts", "Ro.
'es", demostren la fina robustem a del
pintor, que en el gran nu "Maria
Rosa" confirma les qualitats de dihuixant i de pintor que el qualifiquen.
GALERIES SYRA
La distingida pintora Maria Freser
eicposa una alumna daquarcHes amb
flora i composicions de bailarines, en
les quals l'artista sorpren arab trct
segur la gracia ¡ la vivacitat de znovimenta d'aquelles figures joveniroles.
Hab la en ela recursos tecnics del genere, Maria Freser cnccrta notes d'una
intensitat extraordinaria, com en algua; dels bodegons, castre els quals
anOtern "Llianones i rosca". Sama samba notables ela apunta d platja, àgils
a brillants dt color.
•

Ramir Arrue, aquest pintor naval"res, porta una nota d'austcritat que
contrasta amb la J aiou vareas ek"15
nostres paisatges mediterranis. Lar es
seus tot és recolliment i simplicitat;
dintre d'aquesta tònica deliberadament sorda Arrue de tant en tant
!taifa la paleta amb un tebi resplendor de delicada poesia. "El riu", rifelangiosa harmonia de visos; "Peale
d'Aragó", "Ciutat nararresa" s'iris.
zen dèbilment amb els reflexos d'un
sol retase vigor. Acompanya les pMtures arnb una collecci6 d'aquarelles,
dibuixos i planees eamnaltades que denuncien el rigor de la disciplina academice de fautor i un chandal tecnci molt notable.
• •*

La pintora francesa Charlotte Brand
•xhbeix una abundantiseima serie
d'aquarelles atub temes de N'orinandia ¡ del nord d'E s panta. FU pr ‘ cadora dHonilersr, d'Ondarroa i Gue.
urja, lee latentes j els pnrts d'aquestes localitats i d'altres per fertil seas.
duma la preferencia de la distingida

de sortir,

11M1•••n••
un concepte academia revela un vitun d'ertructura aonsidcrabie i una
robustesa de paleta que cl connlensa
de la fredor eme Ei podria eser retreta.
• ••

Francesc Bonnin, artista ben conegut del nootre públic, inalgrat de residir a Temsetife. té °berza una capasicia que patrocina l'Agrupació d'Aquarellistes de Catalunya. Bonnin ha
cercas la inspiració en el tipieme deja
Panorames de la sela residencia. Cels
llurninosos, arquitectures rurals arLiträries, en les quala sentina que el
pintoresc supera de molt el confort,
exuberancia de color; tots aquests elements conjuguen amb fortuna en les
brillants composicions de l'aquarcl.
lista. "La casa bla y a", "Les barraques de Palo Blanco", "1.a mera Casa
d'estar". "Sol a les Toscas!" donen
la sensació de Luminosa quietud d'a.
quells indrets laminare al pintor, que
amb aquestes obres dóna la naesuia
de la seva habilitas técnica i de /a
seva 2agaci , vt de colorista.
• ••
El pintor oloti 1oactuim Marsilladt
raposa unes guantes ri s iens de la
Cera comarca pintades amb mol% frescor. El sea estil no és consolidat trt•
cara, ;, potser p ene la suggestió
tres fórmulas; és innegable, però, que
té envejables aptituds i que aban3 de
gaire Ii conquistaran la perronallmat
''Rie.
que cerca. "Mati gris",
ra de Carainalotes a, anth dramatic que l'autor els adjudica, val
peores ben eloqüents del temperament d'aquest novel rebrot de les coli alotina.
SALA BARCINO
Albert Rifada com a pintor, no te
gaires exigencies emotivas; la acre
actitud datant del paisatge mes ai iat
es modesta t jaiosa que preocupa:a
altit a. Pintura ben intencionada, piesia de probitaa, trotan el seu rnaj,,r
goig a ..onfegir el natural sede se
ganes intentiteír. Color ageadable,
factura franca, interpretació fidel de
tots Cls elements de la CoMPOliCif
M'ab Atierts mitjans sap guanyar-se
Einteres de l'espectador. descrisma
panorames deseas prestigi pictenna,
Ems alue,t aspecte -La carretera - erais
sa un dels moments mes afortuna:1
del pintor. que en "De cata a mar".
-Carrera "T'erres reates" f especialman en " Bodeaó " dóna la mesura
de les se ses aptituds de pintor.

Ei dia de Cap d'Any J. V. Foix eicrivia des /laqueares rolumnes el co&Mas del centenari de Ramon 1juli, que
una i morecioió histórica ha fet durar tres
ares. la dura eort de les coses catalenes ha fet que l'articulista pegué' escriure aue "harem restas la Catalunya
oficial absent de Llahi, el noble n'ha
roms ntir absent encara".
Si en aqmest aentit podent plan)er-nos
del VII Centenari lunia, la tasca histérica-literOria reeditada anda ample:,
motiu sobre el primer cscriptor catalt,
ha estat florida i bellament diversa.
'lireballa, estudia edieices i miseenanies
de iota mena haii estas dedicats d'arreu
de les terres de llengua catalana, amb
selecta i dignissirea cullaboació estrangera, a inestre Ramon Mula
Mis optirnistea que J. y. Foix, esterar comerte-uta que Llull, amb anotin
del centenar', lsa arribat a molts que
no el scepttaven. iba oncretat per
molas que el preveien, i ha estat estudiar
ser:o , anent per rnolts dels qui ei c-sei-ien.
Aquest any 1936 presenta, naturalment , diversos centenari'. França e
P re earea Pe r a celebrar el tercer m'e
terri de la raixenca de Nicalan Pan
leau (wat el 1.ee de nos entre del 1936
a Castella el nula de 11 mart de Garmilano de la Vega (al d'octimbre aa'
7336).
Dos centenaris impartarts ha de celebrar amalunnar el del cronirta RaIcen 'Mantener. I flott a "hisii,a el 131.S.
el mateix am- que, morira Aliente 111
el etnia-ala ealey ingue rd i sobira el
mestre Pese III, el del ponyalet.
Ens trnbem datant ,lues figures
histbriques i litera: je; de gran relleu
en el mece pasme Tots dos han deixat en la matra histbria tras olc prolandioaim i dicen'. Tots CO foren cronietes, tots dos 'aren politics. trts dos
lo-en poetes. tote dos Ir -e-1
la Crdnira de Pene III. el darrer
dels nettres "ouatre evar.geli,". seguí
la (rana a de Muntaner : el Platea am.
Phi 3 aquest la vida i donb a aquell
el regintent «una de les nacians
jr7orioses i tasias farsa: del !lar terripii.
St Pere III fou un dels nostres reis
que mes sentiren Ii catalanitat i (me
mes batieren la nostra terna els
aragonesos se li reroltaren. Remen Muntaner e: bata heroicament a Orient per
cnnautrir i mantenir seta la Carona t er re. alanaades i exótinues.
La figura de Pere III és completistinta i interes m ant en tote els reus a s
-pects.Liranodefucrnista. mareta i orador. (I en gaireba 101 5
els sobirans de la casa de Barcelona
trok,em aatidtats latee:mies: Alfons I

idea en papan sarlles, Renetern-nos a
les històries dA. Rovira i Virgili i Ferian Soldtaila.
Ramon Muntaner, es, abans que tot,
ums cronista: i entengueu amb airee* un
narrador • amidalne, un historiador mo-

Els versos començats
Ai versos meus contenciosa!
A Sena us veig eignes trenka
davant d'espüls fragmentats, a
amb ala vostres reeeorta mAgici
---gue pertanyen, sota, als lata—.
iSou srs combat entre (ata,
3a que no soma rasares matice?
O Bou un Fat, fragmentats?
EI Fat dele fato; amb tot, (faldee,
al versos memo condertmatal
J. PALAU-PABIllt

Rosa geomètrica
Perfum geornetriszat,
terque no embafi ni enerva
E structur a de Fesclat,
Pesque del garbuix preserri.
Pompa de rosa carnal
crema amb una flama austera,
arnb vitalitat formal
r 1 baldera ati ;obten
Arrodoniment turgent
que l'orbe huidor empiema
-.mb un aeny clarivident,
• mb una fulgor serena.
'airee tallan; de fanal
cristall que u-anima:e:2r
braol de foc de Corral
en urta Iluit3 valenta

ría esta:ata primorés. FI soldas
el politic queden cetrera del literas,
tot i esrer excellents.
• ••

Ara be: e; cinque ceatenari de Man
sann i Pere III caldria que los canlmen1Orat a la nostra :erra corte es mereix. Dios na sulgui que el nostre roble s'assabenti que es el centenari de
Boiltau i de Garcilasso i Ii passi desapeccbut (ame ho és d'equells das gran,
catalans; ri tampcc que tanta impor-

tancia vegi en la commemcració deis
forans com en 1 adels proris. Fóra això
Inés eue un provincianas= grotec una
manca de sentit patrienic malt lamenete que aixzi ne,
lrrn
aable.

en qua el foc roent conté
fines.
dins ale parets
1 el t) violent. devé
de romuntete dirines.
Jua n PARDET LANS I ROIG

EXPOICtONS D'ART
SALA SUSQUETS
iii aRteit: lee Genes. as
Excesivo mi Mamas - Otcoraer, • Ob.
lanzo d'art
CLOLTILDE DE P. FIELA
Pintura l escultura
ti.); al 6 de Ir,

SALA BARCINO

V GAIICIA sINION
coniiein que mol) l'exemrle del centeeari lullia, la biblioerafia catalana a les' ALLKAT RABOLS
Pintura
so111
1'1.1: 41 e rae mar;
torta de Muntaner i de Pere
facial un bell i valuns augment.
• •
ART ANTIC
Dijous s'eecaigue la de:memorada
PETRITXOL, 3, PRAL,
dele cene cinquanta amas del naixement
Robles,
ventana oorcansnea qu'Oree
d'un altre catalä illustre :loan Erante. ato.
cese Aragai. astranorn i nat prop •neeeletitat In eblreree por a enmanta
de Perpinya el 27 de febrer del 1715, RXPOSICIO PERMANENT DE PINTURA
ANTIGA
membre de l'Acadèmia de Ciències de Presum traslIst al núm. a (bOuga) esí
on. harein escrit els seas trematear
Prec 1 juren poeter; Parre 1, cronis- França,
balla en llengua iranceea, es commeta: Pere II i Juan 1. pactes: Merma
mora
dignament
el
seu
record.
Cs;
que
orador, etc.).
a Catalunya no sigui oblidada ni memaSYRA
Des del punt de vista panda la peraDIPUTACID. 202 - TILEPON 11710
ranalitat de Pene III és molt mes inte- tinguda la figura d'aquest catalaa
Art 5 ornamentada
ressant encara, i no ser, pot donar una :usare.
(selectas ear 1 cruenta • Marea
Pintura
I ~n'U
Dloulze.

CAMINA ARRUC

CORREU D'AVUI
UN LLIBRE CADA DIA EL

SARRIA FRESCR
CNARLOTTE BRAND

tina si

de mire

Aguaren«

ELS LLIERES 1 LLURS AUTORS

"Histoire du cognac"

Resuni d'Ilistiirid del Cotalanismc.—
Anueit ncu rolum de. aa "Colleccia PoCONSELL OR CENT. 323
per, ROBERT DEL.13!.-fIN
pular Barcino", escrit per A. Rodea i
Mira% - facitliuer.
Gravats
ordenas i Maree
Ce.qcada **Les Riel:tests de la Terre - Virnili, es un iumari concis,
Pintura
metas:tic de la renaixeraa patriòtica de e. 1111EIFItZUFine al 5 de mate
Paris - Stork)
Cataluma. i china una bona idea de l'evolució del catalanisme, de les sesea doatrines, deis Selli honses asaenyalats i de
Robert Delamain, al qual de n ern una cada un dels enleveniments mes noraPASSEIG DE GRACIA, 34

SALA GASPAR
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de :es colleccions de llibres mes intercsants dels darrers an;-5, els ja iamotís
Litres de la ;sature, inicia ara una nora
collecció, originalisaiina com equena i
cate demobreix les poosibilitata d'uns temen encara inédits gairebé totalment, i
plens dr suggestions i d'inserta
S'intenta amb aquesta llibres fer conèixer deis ciutadans, tan ignorants de
ies rigue.r.: de id trrra com de Ira meravelles de 13 natura, la història 1 el
procas evolutiu dunes guantes cose, d'Os
diari, que adquireixen guatitas mítica
äls nostres ulls un cop coneixem llur
autintic
Aquesta Histdria del Cognac es una
revelada,. No ea sols la Imartéria pura
de l'alcohol de cognac des deis temps
mi s remota el que corta Robebrt Delamain. 1-li ha una excellent exposició de
tot aló que de prop o de lluny sin relaciona—les inclastries auxiliar s , per exemple—i un intent, força reeixit, de dcraostraciti del parallelisrne existent entre el cognac i les [erres on es produeix.
La illustració gráfica complementa perfectantent la finalitat que l'autor s'hatia prcpcsat. El llibre esdet-a una illerla
d'introducció al cone m aemeat del cognac,
que recumanemn cordiahncnt a tots cla
aficionase
RAMON ESQUERRA

Aparells fotogràfics
Priarnauca, Baussaajei, Cinemes
Peine-Idea Pathe • Baby, Magua
nes, Fonògrafs de totee menea
Discos, etc.. eec-

ble

4
Les .vt!s". de Momee en cataiä.
—Aruls el titol de Les nits i altres pecases
la aparegut a la "Collecció Popular
Barcino un volum (número 124) que
conté les minora poesies d'Alired de
Musset. el gran ronintic francas. Lt
traducció, en certs, re d'etlions :descrea
L'ART 1 ELS ARTISTES
* Set; deis Belis Offris.— Es a

CONFERÈNCIES

Tot de veritable amaste
Compra. venda I canal

PER A DEMA...
.. a 1 Academia m'a Mrdicina. Dr. Andreu Martinez Vargas: "I.a hipen térnlia essencial en el nadó - . Dr. Pere
Nubiono i Eepitnlet "Placentolisi i toxamia graridica"

CASA BAGUES
Beninesa T tisis 'moza ONA

Enmara

REN ART
DIPUTACiO, 271 • TELEFON

asma

monead. u Marc.

.ttit'ARF.1
ANTON) BADR) N I 3
I 1:13 al la del erres'

punt. de cout:tituir-en l'entitat Saló dels
Bella Oficis, que, d'acord amb l'espeGALERIES LAIETANES
rit del Reglamcnt de la Junta MuniciCORTS CATALANES. els
pal d'Expcsicions d'Are celebrara anualPintura
AGAPIT CASES
ment una Exposició oficial d'Arts Dem- JOAN
Pintura
LACEA
coratives. La cornissii, que ha realitzat cuele,,
Pintura
Pintura
els treballa preparatoris comunica i con- MARSILLAcH
Aquarell
FRANCESC
SONNIN
voca anib la resent nota els artistes soFins al 6 de [nitre
cis del Saló Barcelona i del Saló Montjuje qua personalmeat exerceixin actiritmo de bells oficia i aulguin assitir
CASA ESTEVA
a la reunió de fundada, que el <tia 3
CA3P. 21
de anarg vinent, a les deis de la nit, tinp e 11 al t te Mari..
(Ido llor. al Cercle Artietir, Rambla del»
EXPOSIcao PE PINTURES de
Estudia, 6.
CARTEO°
* /noufzurazi,i.—Abir a la tarda e ,
ta inaugurar al local de 1.-‘'5•50CiatiG
SALA FORTUNY
liscoles Guiaren, Rambla del Centre,
principal, una expomicia de dibujaos i pinPAIMIG DI GRACIA, 69
tares originals del SOCi Maymó, de ra
5.11, 05ICIO DE 0INTL:Fit
del
vesI PIRE BORRELL
»im
vuit
visitar-re
de
JULI
rot
au ys
Fins al 13 del terrera
pre, fins al dia 7 de telarç.
Castedo.—Ahir ea va inaugurar
ea l'Esteve l'exposicia de Julián Gastado, pintor madrilermy, qUe pasta llar- VIDA CORPORATIVA
cites temporades a Barcelona. Presenta
una coneccié «obres (n'iteres per la ASSEMBLEES PER A DEMA.modernitat de la sera pintura,
„a les 19, a l'Assoaiacima d'Enginyers
i Técnica de Catalunya, As:Imitan ge.
-ntral ordinaria.

JOIES • BRILLANTS

cerrar de iant Pau, 5 (prop

Mitre u Creyese
LAPORTA ASTORT
I ins al 6 de ano

•1n.n••ui•O•M•cnm........••<n ••••••ww1Mc•.•

LA NOVA

Geografia de Catalunya

JUNTES NOVES
El Ccutre Gremial de Liquidi de
Gracia ha elegit la _junta Directiva
aegnent: president, Josep Vall; ricepresident, Dalnuci Galf; tresorer, Emili Campanys; comptador, Lluis Maud; secretan, Jalen Soler; vice-set,refari, Saturnf Reventós, i vocals, Isidre
Brunet , Joan Joffra, Antoni Piers, Andrei Andreu, Salvador Caudevall i
Manuel Collado.

Sardanes per a avui..
...a lea 1.3, a I Orfeó de Sanar.

...a les !la a l'Agrupada. Sardaaista
(arad:esa Layret, rot). Cobla; Barcelona-Albert Martí.
poeta un PROLEG de CARLES, er 1 SCNI.ER
Sardanee ajornades amb motiu de
l'arribada. - - Amics de la Sardana de
I eme redactada per C. A. Jordana, emb les collaboraniens nepe, laGracia, pcaai a coneixentent de tata
els sardanistes que les eardanes que
titudes de P. Rolado GImpera, 31. Chetalier, .1. Duran i isIIItsere,
has ien de celebrar-se avui, diumenge,
31. retara 1 Sane, 8. Rutiló 1 Tuclurf, 1. de Segarra, 4. herradiafola
a dos quarts de dotze del mati a la
plaça
de Sala Joan, degut a l'arribada
etebtora
de:s consellers han cAat ajornades per
a aquesta nit a dos quieta do'nze, i es
••• n•• ••••• n•fflru•••.. . .•••n n nffl•n••• AM1.14•1n 01nnn••nn•••• •••nn •••••••••••••••••n•••nn•••• nn••• .•nn• ••
uralt a l'Oricó Graciela:.

que matt salat ea pesare a la ceda,

91 1 7
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Acte en honor del
doctor Jaume Pi Sunyer Bayo
Com ja és sabut el doctor Jaume Pi
Sunyer Bayo ha guanyat la catedra de
Fisiologia de la Facultat de Medicina
de la Universitat de Santiago de Con:poStela. El doctor Jaume Pi do un
nielt n'embrea de l'Escola Catalana de
Fisiologia, que ha dedicas la millor
part del seu esforç a la investigatima i
a la docencia de Fisiologia. Ha visitat els centres científics d'Europa
treballat durant amts temps a Bes'
litt, ansb el profetsor G. Balee!. i a
Paria, al College Str France. amb
oblidable profesa« E. Gley„tan amant
de l'Estola Catalana de Fisiologia.
tiritar també. em ranmpanyia del profavor Jorep Puche, el labcratori del
professor Heymans, a Gast; el del
professor Noyons, a Ctrech, i el del
profesa-ir Thurnaerg. a Lund (Suecia)
L'any 1930 fou nomenat per metas
°posa-ara prefeeser auxiliar de ?arruacologia ¡ FiSiOlOgia general a la ne,.tia Facultas. &arrea que deis:a el 19)1
quan jota cridat aon: a pro:casar contractas per enoarreear-se de la catedra
de Ficiolog ia. Ce nora cread& de la
Universitat CatediCa cle Santiago de
Xile, nojorna durant dos anys a la
..apital de Nile. i tau alli treballs molt
interessants sobre les naces aborigens
andinee, i altres sie I5 iaionoiigia i deixa
rno:t bon record per la seca labor de

Federació de Mestres

professor. Passà despres un any ala

Esteta Units, on havia wat la l'any
19.17, i treballa com a "iellow" de la
Rokefeller Foundation, a New Hiato,
a la University, i s'ocupà, amb
an, de FiSiegla del
el protessOr Fel p
sistema nertiós. L'any 1933 torna a
Barcelona i prengué santa part nina
activa en l'organització des
práctica de Fisiologia i Farmaeoló-

gis, i publicä. en unió del doctor
Lipschutz. de la Unis ersitat de Conception (Xi)e), un Tracht practie de
Fisielogia. editas per Morata. El mes
de gener paomat prengué part en unes
oposicions, amb contrincante de gran
tatua, i fou proposat per a la catedra
t'arana que és la que ara rs a ocupar.
Els setas aneotrea, deixebles, con:vanys i amice, han cregut que no podien deixar de manifestar pUblicament
beta complaença i han organitzet
un sopar co honOr del jo,e professor,
que tindra Lo dimecte s . día d de
arare, a les nou ti la nit, a l'Heytel
liajestie tPasse i.g de Gracia,
assistint-'ni aenyeres. F. troben
q ueme al mateix lintel filas dirnarts a
ira vuit de la nit. Dortades les simpa tiee que gandeix el doctor Jaume
i Surner. és d'esperar que y ute sera
ancla concorregut.
que. organlmats per fArrör'ar:o Universitaria Obrera renten donant-se a

l'Aceiten Polytechnicans. que a partir
de denla. dinuns, quedaran reincorporas,' a la Ll niversitat, danant-se les
E: Con.« Peru a neu ü'aqa.r,:a
a la Facultas de Filosofia i
deració prega al 3 stus associats que alasses
i diee que
aiui, diumenge, a les vuit del vespre. lactres a les mateixes horca
l'esta:ab de França. per tal han regle fin: ara
siguin
d'aromada:- e' ecu president aens-or
Josep Coll i Ma-. arnb motiu d'anal' a, "50.000 infants sense eacola's
prendre possessia del seu cauce de
El ditendres vinent. l'A. E. 1'. ccdirector general de Primer ensenya!llenara la sera campanya pro soluMena
ciú del problema escolar de Barcelona. Joaquim l'entalló, primer regidor
Visites al Rector
de Cultura de l'Ajuntament de la República, donara la conferenci a sobre
de la Universitat
l'aspecte gemeral d'aquest problema i
la solució adient.
ENTRE LES VISITES FIGURAA continuadó parlaran altres conVA UNA REPRESENTACIO DEL ferenciants sobre temes diversos. cams
"FRENTE ESPABOL UNIVER- aspecte clhabitació, pedagógie. et:.
TARIO"
Noticiari
Entre moltes alsres persones, ahir
Meitaren el doctor Bosch Gimpera el
E;
doctor
Joaquim Xirau a Ang,aDr. Algarra, vice-president del Congres Juridie Catali: el senvor ‚Asemo- terra. — Ahir. el doctor Joaquim Xis:, delegas d'Hiscntla: el doctor Mo- rau, den de la Facultas de Filosofia
rí, conseller delegas de l'Ajuntament; i Lletres i Peciagogia, va sortir cap ;
el senyor Josep Con i Mas, director Londres i Liverpool on ha de donar
general de Primera Ensenyança; e: un cicle de conferencies. El doctor
president del Collegi de Becaria, i Joaquim Xirau estera de tornada a
una representació del -Frente Epa- mitjan mes vinent. En absència
del doctor Joaquirn Xirau saca encarMl Universitario".
de la Facultat de
Quant a aquests darrers, tan co- regat del deganat
el docneguts per la sera actuació al costas Filosofia i Lletres i Pedagogia,
de la policía del senyor Duelo, sembla tor Font i Puig.
que únicament feren al senyor rector
Inititut Medico - Farnaaceutic. —
una risita de cortesia. Pera Cout que.
teg0115 les nostres noticies, aquest Aquesta Corporació celebrara solem-Frente" sha dissolt en vista de les ne sestil Inaugural del curs acacEmuc
eircumstincies, seria mofa probable re36-3a, demä. dilluns;' a le5 deu de
que haguessin comunicar al recaer la la nit, al saló d'actes del Casal del
lactge. El secretari general, doctor
sera desaparició.
Jerga Mafia de Reman i Escardó Legiri
la memòria anual reglan:ararla.
Denla s'obriran les classes,
i el doctor Usar Oliva Gurr.à amenel tema "De les especialitats
diu el Dr. Bosch Girnpera rolupari.
en Cirurgia".
A la una del migdia el doctor Pere Caulet de Decoració. — El ClausBosch Gimpen. reatar de la 'Universatat, cebé els periodister, eanb els (wats tre de Proiessors de 'l'Estola Superior
d'Arquitectura de Barcelona ha orcol-trena una estena.
ganaras per al vinent mes de mare un
Entre nitres cose5, el doctor Bosch curset sobre - Decoradó". a circe
Gimpera, a preguntes «un repente:, de l'especialista senyor Jaime Matad
digné que portada jr a terme la reorLes lliçons tindran Loa a l'aula núganització de les Facultats i Junta mero a de la dita escola cls dies an,
Universitäria, el dilluns s'obririen no- 13, 17, 20, 24, 57 i 31 de etlarq, de
vament les clar,es.
set a vuit del vespre.
Aiegi que no s'exigiria el carnet esEIs alumnes que desitgin assistir a'.
colar per entrar a la Univeroitat, pe- curses hauran de fonr.alitrar la sera
z-6 recomanava especialment que cap inseripciii a la Secretaria de l'Escola.
estudiant no deixis de portar-lo. ro- mitjancant l'abonament dc 20 pesta regada que d., un document d'iden- setes en metillic.
titat i en tos moment pot demanar-se,
Estola d'Infermeres. — A partir
i el que es trobi sense carnet se l'expulsaria dc universitari. 1 so- d'ama queda oberta la matricula per
bre aquest particular, lliura la nota al nou curs que comentará el dia
d'abril vinent. S'admeten inscripcions
següent:
lanares a la Residencia de l'Es"Amb mafia de la reobertura de lea per a
classes derna., dillune, i del restabli- cola.
Atenent a que el nombre de places
mera de la normalitat univeraitiria,
es prega a les
el rectoras record: a tosa cl; alunlnes disponibles és limitat,
persones
a les quals d'Escola i la
comportin amb la
la rICCtSaitat que es
professió d'infermeres els interessi,
mis exquisida correcció i
aviat millor llurs
atenent-re a l'observanaa de les in- que adrecin com més
dicacions que es fixaren a les taules instäncies o demanin informacions a
direcció
de
l'Escena
d'Isefermeres
d'anuncia de la Universitat. referents la
Catalunya, laral carnet escolar. al respecte a l'edifi- de la Generalitat de
ci i a les seres installacions i, en ge- gel!. :16, teleiou Sra.
neral, a la Institució universitaria i
Ateneos Enciclopèdic Popular. -a tots els seus componente.
Pròximament comentará a la Secció
.to aquest eiecte es recorda als es- de Ciencies de EAteneu Enciclopèdic
tudiants que tenen l'obligació de por- Popular. un curses eminentment enctar damunt, conrtantment, el carnet ale. de Quimica General que anta a
escolar, coas a document d'identitat cierec del doctor Victor Segali.
que dóna accés al recintc unirersitaEl programa sera adequat per als
ri i a totes les seres dependéalcies. La estudiants de Bataillerat, Escoles
presentació del Carnet no n'exigirà a Mercantils, Normals i Industrials.
la porta de la Universitat, perb poPer a ms detalla a la Secretaria de
dra ésser requerida en qualsevol uso- l'Ateneu. Carme. 30-3.1, primer.
per
qua:set-mal
funcionad.
La
talent 1
Associació Cultural Jueva. — Densa,
arranca de resmentat document, quart
tindra Loe al nostre local,
es requereixi la Otra exhibició, podrä
carrer
de les Moles, r.6, principal. una
donar lloc a que sigui immediatament
expulsas el que no el posseeixi; de la conferencia importara per a tras el;
mateixa manera que lús del Carnet :Fuetes, sobre "L'atemptat d'en Frankd'identitat fet per una persona que furter i la situaciá deis jueus a Aleno sigui el titular. podrá esser objec- martya".
te de sanciono acadèmiques i qui
A la conferinaia han estas invitate:
s'apliquin les que la llei estableix en Comunitat Juera, Grup local Siopersonalselst.
ta casos de suplantació de
nieta. Grup local Gesetzt i el Grup de
la Uni6 de 3oventute Platee.
rector,
que
durant
el
tunos
que
El
Habilitició del Magisted Nacional
ha izareis el reu cacee ha comptat del Partit de Barcelona. — L'habiiitat
sempre amb l'adhesia dels estudiants del Magisteri Nacional del Partit de
i que ha reconegut en diversas oca- Barcelona pagará els havers de fesiono la constant correcció del,
r- brer al nee de costurn, de la forma
procedir el stu elevat esperit unre
següent:
sitari, espeta que en aquesta nova
Dia e, de c:na a vuit. perceptora del;
etapa ele normalització de la nostra
vida docena eabran cumplir tots amb Municipis limitrofs i dele de Barcelona, ele competen entre les Iletres A
de a !a D.
uraanItedn eir ceölntpr ribeustiigiamb
ree alum
d eusm
ellnatrusia
Dia 3, cVonat a tina' ele de ciutat,
la nostra Universitat."
lletres E a L.
El maleta dia. de mine a ruin els
Estudis Universitaris
de ciutat, lletres M a R.
Dia 4, de cinc a ruja: lletres S a Z.
per a Obrers
Dia 7, de cine a set: tots els ameHavent quedat normalitzada la si- ni alaments anteriors ,
du de la nostra 1 mus rrsitat .4utbnoma
casa de Thabi;iiat, de dotze a
per reposició del Patronas
quatre, els dies 5. 6 i del 9 a l 14.
Cara i antb ell e:4 l'..:studis Una-o-sitaNo ha arribat la nòmina d'adulU ni
ris per a Obrera J'avisa als alumnes les de les professores especia/5, a f qque esteren matriculats era cls Cursos ra de redactar la present nota.
_,,

de Catalunya

El 'Ming de joia per

l'amnistia celebrat
a la Monumental
de Madrid
Madrid . — •1 :a plaça dc brasa: Monumeral, totalinent plena, jasa aletear aqueeta tarda . c1 miting monstrc
aiteeria per l'amustia, pegarla:a: pm
m . R. T. i altere entitat roletarsea.
Per la multitud reunida Paces a.les
loCalitats SI/a in írancantent dale.
als pct calcular cn suitanta sisa perscal les concentrades a la plaça.
A lea balcumema i Ioteu' han dcaplegar banderes i retas allumus a

poden é”cr er.dezdts per mitji du la
Bei s D'una Bei, d'un nou dret social aim
no sd res a veere amb el dcet roma
Cal no empear rk el clorat simple ni
Pungüent arca. sine ele grans reacia:
qi, bt'n11 eh única que sal-sen ela pable
Vugftres, poble aas» al, ¡Nletaziat
també tenaz els VO!'.'.e3 dentar.
L9 nacela( ja is a l'aguait. Espera que
es debiliti el vostre fer,-or per a arranaretos la viciarla.
La sera primera tinica sera sembrar
brega i deccpcions. He d'estar pm , inguts rer a saber menyerenar-la. Heu
d'aixecar la vostra nidal ecnssizat de la
vcstra enorme responeabilitat.
Per últim U3 diré que jo, per la mey a banda, 1;o m'espanto. Us veig alar:ea
els puras enlairc: però desitjo que, igual
mas els panas, aia.equan tambe ets esrecite i els. con. (Grans aplaudí/lenta)
El prcsideut de l'atte anuncia
amen ha azabat, i es va a donar leamta de les temes conclusioni, que recto
Brindes immediatament en la presidentia i el-- araiers als Poders pública. Si
'sie
alad ene acomaanyar — di o
ens acompanyi. "Si, si" exclama la
gent. Immediatament comencen els treballa de les joventes are a organitzar

si,e.—Dr5t:tució de tela e.) 9 aidilla
l'Orbe s dementa de la guardia civil
que sMagin distinait en la repressiii.

le.
,e
Esssssij si 1411 fred enormes ac re Neme

que Muta no hagi abandeat Ilusa
acaba lacte. i immediaiantent s'erganitaa la m'enhestada, integrada par dly ersol neilers de persones amb bandeen que
es dirigeix a lliurar les conclusions
la Presidencia del Corlee!.

EI decret sobre la readruissió d'obrers represalíais amb mo g o deis
fels d'octubre

• ••

Manifestacions del ministre

A la sortida de la plaça s 'ha organitsat una manifestació per dirigir-se a
la Presidencia del Consell. Les josanvals ccmunistes i afiliare al Socors Roig
Internacional s'han encarregat d'endegarla. Hi han forme la quasi totalitat del;
assistents al miting. Con' que el 5CU pas
doinz idi a amb l'hora de sortida de tallen
i fabriques, ha anat eagressin ripidamem, i al cap de poca estora samia
duplicar. aplegant mes d'un centenar de
milers
Cuan el cap de la maniiestacie es Ire'
has 4 a a l'altura de les Escales Aguirre, el rinal passa ,za ;ea la plaça de Manuel Becerra,

Madrid, ig. — En rebre el s periodistes el ministre de Treball. els
lliuri el teme del decret sobre reÄd.
rni=sib deis represalian d'octubre, decrcs que apareixera demà a la "Gaceta".
Ha dii el ammor Ramas que aquest
assumpte era el que mis l'havia preocupar durant la setmana.
Interrogat per un periodista sobre
el sentir deis decrete r eferente a Jarast Mixtos, de que liarla parlat ahir
a la sortida del Consell de Ministres,
ha manifeatat que es refereixem pries-

Trebell

acordada coniprin, lambe, les diles
entitate claustmades.
—No cal aquesta di,posici6 — ha
manifestat el senyor Ramos — pula
que el ministre de Ir/atleta ja ha resolt cabos d'ayunte, assentant el crisma que ramahtia compren les dile,
societats clausurades.

hall, be directament o per conduele d e .
les annciationa obrers a les quals
pertanyin, indicant la data i causes del
seit comiat, aixi era les restaura circumetancies que hi concorrin als clectm. de la indemnització linda cn Vertida tercer.
Per a fer la doscriminació necessaria deis casoe que es presentin i deciEL TEXT DEL DECRET
dir sobre les incidències que origini
- Dcbitjós el Gaseen de posar Irr- el compliment d'aquesta disposició, es
Ute a leitet de violencia produit pels crearan a Madrid, i jut les altres rojets politice i sociale que han pertor- piteas de provincies, comissions i organismes constitulte per vocals dels
bit el pais durará aquest teman, 1 cer- rector, urofessionats amb iii inter,ant la coneiedia i olidaritat tus:lovenció d'un representant del Minisc a l q ue ha d'ésser aconseguida
Trcban.
la practica d'una política nadan:1 de te r;
Anide tercer. — Aoueste; conlispacificad& no ha d'ometre cap mitja
que
comeacaran a actuar amb
sons
ni eap recurs perque desapareguin les
catites d'antagonistne i incertitud en tata urgir:tia, examinaran le; difela vida del umbela restablint, entre rente condiciono que en cada cas contotes les danta la normalitat i la ron- corral, als d'eres ¿'acense-atar la intia nça,
demnitzn eió que h a gi de donar-se pels
A aqueas fi s'encamina el present patrons als obren readmesos pel
decret geh- qual s'estableixen normes tenis que estigueren peleare de En
perque puguin siseen portades a ter- xercic de llar professió, tenint en
me arrib la majos rapidesa i garantida compte per al dit assenyalament:
possibles aqueixa obra de pau social
a) Naturalesa del cartea i imporde justicia.
tancia de l'Empresa i del pateó.
En virtud de les raons que precedeih's Temps que l'obrer venia prestant

Be nombre de nois de la joentrit, davant la impossíbilitat de _coilacar-se a graderies, han envatt
sedada de la plaea. La presidencia de
lac te ha dedicat també a saludar els
annsiatiats i ha catar ocupada per Ja 1 :e: Bueno. amb alguna mutilan i
dues d'orles dele aiusellats a ?telúrica
A la tribuna d'honor hi ha sia el seaves. Lluis Companys i els alares con.
eellers, excepte el senyor Lluhi: Sbei
Pérez Farras i tia diputare del Parlament catala. Tamhe hi figurava uta
representada dcl minietre trances
Educad Herriat.
Si be Facie CtA :411111:i:at per a lea
quatre, dcgut a la gran gentada ha col/termas molt despees . La Banda municipal ha entonat a Internacionai,
la qual ha cstat escoltada amb rel las silenci. La presencia d'un mutilat per la represeió de l'octubre ha
estat acollida amb grane Nisquc.5.
Ha iniciat l'acre cl ben:- or Jas
Bueno, el qual ha pronunciar un brea
decurs, en el qual ha donat compre
de les nombrases adhesions rebudes,
entre elles les de Jiménez Aeúa, Cachan i diverees organitracions afectes
a S. R. T.
El poeta Rafael Alberti ta llegit un
poema titulat "El alerta del mineto”.
Després parlat e: eenyor Orte ea Y Gasset (Eduardo). La batalla -ha dit — encara no ha estat guansada.
Per a areaseguir-ho hens d'unir-nos
aus com a germen!. Ha dedieat u,:
•• ceni al gran nadador Gon zá lez Pe aa, ele cine mil morts i r
renta nsil
tersos que formen el nade halanç
les geetes de l'octubre. Ha ataeat
durant e panas bien, int-grat per
agraris de pera. elementr radical.
benee d'humanitat i restes del
mes podrit de la nefasta monarquia.
Nosaltres deinancin—isa aiegit-auna
antplia amnis tía total. No podem tolerar que s'eräclogui un nombre de
herpes, erupciones, granos, fogerinane anda el preseas que delinUna nueva savia
quiren et stiletes contun5 quan es
rúnculos, diviesos, picores, sicodar que es derivaren d'una actuada
para la sangre.
sis, urticaria, etc.), por rebelde que
revolucionaria. S'eastranya deepres
desaparece sin dejar huella, somas una República laica hagi donar
El artritismo sólo puede curarse li- sea,
tres-cents milions a la clerecia. Cal
bre
todo
si se emplea corno auxilio
brando al organismo del ócido úrico
terminar amb tanta injusticia.
A continuada ha parlat Dolore lbary poro ello hay que lograr que fun- el excelente Jobón Richelat.
ruri (a Passionaria"), rel partit Comucionen debidamente los órganos elinista. comença dient: "No en, detindra
minatorios, limpiando así la sangre
re; en la defensa dels altercases deis
treballadors. La sostra preeincia j el
de los venenos que la espesan e imvaatre fervor ens hi cetimulcn. No obt:Et muy interesante advertir que el
piden su libre circulación. Hasta ei
darem e:5 algara."
tintares de parlar ta "Passiánaria" el
Depurativo Richelet está reforzado
día,
ningún
preparado
ha
podido
s resident de lacte . anuncia que el Presiigualar en eficacia al Depurativo con Soles Halógenos de Magneden de la Generalitat els ces en t ePer , leen neceseitat (absentar-se per
Richeiet corno seguro tratamiento de sio. Dichas sales, según ha demossortir aquesta nit cap a Barcelona. i
Dolores reumáticos desaparecidos
rectificación sanguínea. Varios días trado el Dr. Delbet ante la Academia
(iemana per a ells una salutació cordial.
de
Medicina
francesa,
previenen
lo
de
tratamiento
son
suficientes
poro
Se .senten gratis aplaudiments i crits de:
Desde hace varios años, venia padeciendo de
Que parli a.
que se atenúen los dolores, dejando génesis del cancer y evitan la degegrandes dolores reumáticos siempre fijos en las
eenj or Companys es pon davant el
pasar noches tranquilas al enfermo. neración de los tejidos. A nadie se le
nacriden i molt emocianat pronunuciP
piernas y algunas veces en los riñones. He proUna nueva sangre, limpia de vene- ocultará la importancia del descule, seguents paraules:
bado sin resultados diferentes productos hasta
alarnaradee. anean:: :71, sala a ier-scs
nos, circula por los venas, llevando brimiento del famoso biólogo, que
que este invierno he puesto en práctica su traun chozurs. Salaren vall donar-tos una
su vital pureza a los tejidos enfermos cl ser aplicado al Depurativo Richeabraçada remitir per mi muela Fecal:
tamiento del Depurativo Richelet.
del acetre fervor rer =portar-1nel
que, a corto plazo, se desembarazan let, &jade a sus genuinas cualidaSu electo ha sido maravilloso; en pocas seLatalunya.
de úlceras, varices y supuraciones. des la de ser preventivo contra
1 Graos aplaudiments i lasque! a C
manas me hart desaparecido todos los dolores
a
-talunj.)
Las neuralgias y trastornos se disi- el cancer y un medio excelente
y he suprimido totalmente ciertas prendas inteVan en:portar-me a Catalunaa—ha sepan ; y si l o piel se halla infectada de para preservarr ,e de l en‘ckcirniento
riores de abrigo que antes me eran imprescinguir dient el eenjor Companyä—una
alguna enfermedad (eczema, acné, prematuro.
mostra del vostre entusiasme. La gamma
dibles.
s ie lIs Itedres crnocion: 1:a telar gran.
Tan magníficos resultados no puedo por meadatada. quasi immensa. Amaegore, so•
dolors... sictemia.
nos de notificárselos para que haga el uso que
'Le t e t tan prop que jo ara, n de
crea conveniente de este informe.
la meva responaabilitat, ro us pa: dlni es que: "Endavant: Eadatant
AMADO MAUPRIVEZ
pre. germans, amb responsabilitat, ansb
Quesada, 7.— Madrid.
serenitat, perb amb afany de sizteria
(hacia se:rollo:a.)
Curación de una sicosis
Li president de l'acte anuncia la retirada deis consellers dc l a Genraalital•
Durante año y medio venia padeciendo Ulld
i des de la tribuna d'oradora fin, a la
. elida cs farnia vea cadena per la qual
sicosis coccica (loliculitis de la barba), la cual
desElen el Presidens Compana; i eisee,
he atacado por todos los medios sin resultado
consellers. Sen saludan per- tot el púlale amls cl pons- enlaire. i ell; encespositivo.
ten tambe alienar la ina al crit unaPor fin un día decidí comprar Depurativo
/lime dU. II. P. l". Per fi abatida:len
la rana els senyors Compalim. Barre'
Richelet para probar un nuevo tratamiento. He
ra. Estere i G95201 i ele diputan del
tomado ya cinco frascos y me encuentro tan
Parlament català tense que ni per un
1J
sumamente bien, que puedo considerarme totalmenent cenia les °sacien; i els sisquea
Parla a continuad. Alvarez del Varo,
mente curado.
(me dóna lectura a una salutacia p:aaSeria una ingratitud no expresarle mi agraletáriat rus aer a respanvel. Ele ;a la
U. R. S. S.. que ha 5abui ediiicai-se un
decimiento por haberme librado de un mal que
...lelo gratuito al
DE
VENTA
EN
FARMACIAS
le costará el frasco.
Estudia despres el lentacreía para toda la vida.
fuma
ble aignilicat de la sictória del 16 de
LABORATORIO RICHELET
Frasco grande:
AMTI
MANUEL TORRES
febrer, triomf assolit sobre la reacció i
7,80 (timbre aporte
el feixisme. Cal mantenir el front sinic
Servicio de Divulgación - San Sebastián,
sic. Gabriel Miró. 19.—ELCHE (Alicante).
ter a portar a cap cl pragnma del
Fiant Po:Mar.
1111111111111113>
S'ompa de miestioas de politiza nada.
sial, i en examinar la conducta del Rae la mai aansacia mar c.,
l'iaara,ea en la eonslil,a
s;:talment, a quest:Out de ;,rucecii:,:e;:t :cut. rnopo,:a del re dc Trz- • seus
fI. . Espran - a la qurshiica d'enemie públic
orador; a la Presidencia del Consell. laude:es a'ganes republicanet i la ma- i del:acedó. Pcr caen-in:e, en la mies. ball. Salsitas i Previsie, i Macord amb
• Carregues familiar.% del incisaminero t.
Prega la presidencia, en mira dels orga- jor part del Partir Coinuai,ta. Taissbe tió de recursos, es fa necessaria la di- el Cc asell de Ministres, vine a decre- liados.1 continua:a, pronuncia alguna:, pa- nitzadors da la manifestarle pública de !Mi velen algunes ensenyes ansb da co- ta reforma de proccdhnent puta que, tar el següent:
si Ocupacie, ei entual ea f:Xii %11C
nales un arfe el pare del denla que no hi maneen.
lon vermell i legre, emblema de la com cabe tots els seus tramita s'e•
Article peintee. — Totes les en- l'obrer llagues trobat durant el temps
eual resulta mort ci ela jets d'ociubre.
Les conclusions, eme er, són C. N. '1'. En cansa no hi figurasen baa- territzen amb desesperaeió dels ¡a le titats pattonals, tant lea que tinguin de! seu acomiadament: i
Lsiu ime 171 ..erU revolucionad ces el aprovades per aclamad& són le, ee- dcres dc leä crganitzazions 5ocialistes.
• I.es iittres
-resat.
U•1
Seu cine l'explotada, i el funciosea tare. Ii1Ort en els fets. I que a cata anean:
E ncara que sens duate gran mudare
Desprea ha ait el seny o r Ramo, auc nan:cm (le sers. eis d carizter palie prrisssiisl ocas:onat.
dels canerade, s ram e truiaa
Dirigir una salsita:le a Thaahnsu i d'aidiats i simpatitza ,.:15 formasen a la en qüeations dc lianitat a'estaven reaasaimilats per dieposicione legals,
I..a dita indemnitzaciO no podrá Ces
ahl troba tan te con, a la ,crit pepa,.
manifestara; per record odoptat ahir pela litzant estudie per a norganitzar ala coral Ir, d'indoae privada. es troben
‘ 3,4 ultra al, camaraies austriaca.
cap cas ésser inferior a 39 jornal, ni
El darme orador fa eatat l'ex-presiorganinues dirertim d'abstenimic en gurís patronats en la junta de fans
A continuarla:
obligades des de la publicaci6 d'arma su p erior a eis nietos de ealaris.
dent del Tribunal dc Garanties i dipuPrimer. —Macada imn. ediata s total aquesta manifestada de l eia . ja que l' am ettrapressupostaris.
Que has-len de de- deeret, a readmetre tots els obrers.
Els vereclicies de leä cornionons
tat per Astúrie; aenyor Alvaro de Al- de l'amnistía als presoi pelitics i
;14 ;.praCll emara en lote la-nistíam
¿leas--se a la lluita antitaberculosa; empleara o agente que hagnesein ama- especiala seran Mapellables.
baraca, Les ses es palmeres paraules han al, antiielaistes agafats per linviaa dar- aitemitat desitltada.
:Medid per les seres idees amb rnotiti
Article guara — Els parrone. un
estas de alutaciú per ale bornes que han OSCO i cerisie sis l'apile:día de la Ilei
L4 manifeetacia ha habeas ;el marres s'ha Vi!t 4Uft els entes ions es deradial eniegar l'eaforç del blec popular. dc Deiaagats.
d'Alcala i despear s'ha dirigir pa pu..., dica s• en a personal j hi ha hagut ne- dc sagues politlquea . a partir del pri- cop readmesus el: °brees u agente remer
gener
de
to3.!.
de
pre
, aliut, i restablertes les planti,les
resellat
de
supe
luir
uses
El n,11.-.1-: a cunte-lat amb siardbrosos
de quaranta
.eig sie ies-ólec.. a l Prnalancia
Segon—Deiencla inmediata dels
Aixi matedx les dites enti t ats pairo- a que ea se;creix l'article primer d
aalicriment, j s mima 2 i a Lar- t0: 3 . C6MPliCeS O induztars de la repre, Comen, oil els (irgan:nade> sisais que• gratiii.arlorn que perceia personal
cale
hauran
de
zestaislir
des
de
la
5)4 e55 decret. comunicaran a les cona,
go Caballero. El temor Atizonara ;ha sió d'Astúries. dbuc de sensor, Lar- dat per 'fintar lee conclusic,iä. al mateix estraftS' a la casa. Ahir el $01i•seCi'eta•
mesen rartalari de la reforma de la roura Velando, Salazar Alenso, Doma temo, que els nianicestant sense diseol- ri da Sanitat visita l'orlen:ir del Par- mateixa data en els ses negocie, es ta sinns constituidas ele noms dele
-blimentsa,pil!que obrera cataran en situada deis vaJusticia, tant civil com militar, per tal Isareff. Min. Teil i altera
dre's tornareis pel mateix passeig a la do per a estudiar els serveis d'aquest
..l'oeiubre de guistes i que rebasin les expreesades
d'evitar que e, rcpeeixi el fst que u:enTercer.--Inunediat
a les sictt- Ciheles en direccie a la Puerta del Sol. i la seva possible reorganitzacie. Tan> estiguesein vigente ei
plantilles.
es fan estudie per a la reorganitra- 1934!
tre els Tribunals militan dicten inlini- mes de la pressió i ele reos familiars La ¿callada ha obligas a interrompre
Anida duque. -- rel Mini,teri
Anide segon. Ele °brete que es
tridee a l'e-memada alaco de la Ci- ció del Patronat de les Hiede,. Ha
tat de eente.neies as mor t i condenines fina que cl Uarlamain ;•.roadi 'opurtú
a perpetuitat, eren alliberats els usase- 4uXiii.
beles, Grass part aet, grups que inte- dit ver últim ei m i nistre q ue diaerees consideras compresos en els casos de Tedian. Sanitat i Previsió. es dictaran
Sin, da Sima). O la res-alivió es fa dm
Quena-Reacia:Palia si., ruta el- reme- grasen aquella masa:loanda han maryal g o • 'flati clal,..urades iser aaver leilt l'artiele anterior un eop readmesos. le- d'amos:don , neccssiries per al
del Poder a !Mutua (le Irr des del rar. calles pel motiment dortubre
alees ieupre. reriamer ala:esos atrrery ten. ..aaasa t es a nr.wedimelt el ,. seas d l- dieig:ren etceit lea aten reclama- cs.mplitnert slique,t decret que entratrice a l'eätacid d'Atocha per acontiadar rertius. alaii dirigir al ministre solli- itiona en el termini de de dies, come- 3 en vigor a partir del dia de la serer. Is'actual es sin momean can ho to- ant^riors i an ,..1v.ment dele 5alari‘
cen
del 34. del 3o. del I; i (id a.
Ciner.e.—Abohcia de tetes les Iltis re- el President Campan» i els comellcr: eitanr que es din', un-a disposició en tías des de la publicada d'aquest de- va p ublicada a la "Gaceta" de Made la Generalitat.
qual es faci constar que l'amnietia erer, als delegats prosincials de tre- drid."
1 els processos revolucionarle nomes pressises. •

La vida atormentada del reumático

Artritismo, gota, neuralgias, lumbago,
ciática • Enfermedades de la piel • Varices, úlceras varicosas • Congestiones,
arterio-esclerosis, trastornos de la

época critica en la mujer.

CONTRA EL CANCER

CARTAS DE AGRADECIMIENTO

DEPURATIVO
RICHELET

Purifica la sangre Alarga la vida - Preserve

501.0
'25

cáncer

La jornada política
a .Madrid

L1 deeret de readmissM.
tória
(CONFEREA'LlA 2•ELEFONICA
AMB EL NOTRE REDACTOR A
LA CAPITAL DE LA REPUBLICA)
El Presiden( de la República ha signat
el (leerte de readmissió obligatòria dele
obrero acontiadals per llurs idees o &pub
tnotia de vagues poliliques des del primer de gener de 1934.
.1questa deposició él, sena dubte, una
ele lee mis ¡ir:parienta de les dictados per
GOVCrIt republicd. Per la sena (ranuradbtcia política den; d'equiparar-la o
Fainnistia concedida en eireunistancies excepcional: amb tina decisió expeeitn
que presa el desig dels gene-mima die
realitzar sense vaciffacions ei programa
del Froul Popular.
Fit altres asficetcs la readm¡ssió obliyolúria lambe lit rolar iüntic a lamnistia, Pitix que encara que en olguty

catos les (nitre:es privaic., «gotearen
els lela polities o socialr per adoptar deterniinades ineseres contra e ta treballadora, la malaria de les t'evades les emfirmes fuma merca exectitadores de les
disposicicns arbitraries de les drc-ter instuilades al Poder.
PCr imposició da Gavera del 4 d' oc !ubre de 1934 quedaren rente treball i
rente pa malles families obrcres. Per
eri9incia del Gateen del 16 de febrer
de 1936 es repara la injusticia i C4 reina
legren els acomiadats.
7'ot aixd aimnseguit sense dificultats, unes de eipus legal, clueca d'om.
drc diferent, felionent vencialcs pel CO.
Verl,. La tasca d'aquest mereix °picnic:tutelas elogit. Els hi alarga :eme rogatera: ¿ 'ofi ció pública que arristeix
amb la sena sim Palia els Prinerr Pa4"4
deis governemrs repubrieanr. Altres mesures adoptadas per aque.sts e. que tetren alai oficial des d'anui kan de contribuir a afirmar la missió republicana
del Gabiner. El ministre de lu.sticia
deixat cc surten: tots els procediments
dc de.5 110X4frICe C01111"Ci arrendataris, maro:vi-o 5 areers sic finques mistiquer que
estiguin !ciudades ni la
ragament de hs renda. Queda, doerr.,.
rente ofeele, preeticame71, /a famosa llei
das-rece/amen,: de les Corlo de ¿'s/rapo'la, la iptal havia original els destrona- .
ments mi marra.
D'ale ro banda. el miname de Marina
prohibit la lectura de periòdics meriteqxies o desafectes al regim ex els
vaircifs e depend,Meies del sett departanitrt. "[cíes aquestes sÓsa m s- Surco que
h.curan
comfictodes amb dalles
mes importants mara.
La rapidesa en. Facció govermunental
i la decisiö de comalia sense rascillazioes
or programa del Front Popular ne exclou, perä, el perfil de la demagógica que
cahltrii alguns elcinents. Fino ora ea
tracta de manitestacions prometa termis, a les quals, ',Te nse conecdir-los mofar irmamendencia, el Gotnen presea
atenció pe, tal com cricloucts re:menea
d'un problema palitic futur.
Cap actitud dcmagdgica ¡da edr
el Govern del Set{ cami. M'entre-ar
acuesta obra coiärtruziiy; encaixi diere
el: limita cenar:tuero:a/5 i era termes
del pacte, tindra en el COZ:C M un gestor resol, i sao execater rapid.
Peni si les actituds demagdgiques dificulten fa ama tasca, do partes reptibliemis tindran curo dc ir, assumir la
resPonsabilitat d'aquesta dificulta).

Una circular del ministre
d'Iustrucció Pública
Madrid. — El ministre ¿Instrucció
Pública ha rebut cms periodistes i ele
ha dit:
—11e m'alat tina circular als insp os-tors de primera ensenyança per.
qué en el termini de ruit dies inforruM aqucst Ministeri sobre els següents extrema:
Primer. — Poblada:1ns de les seves
provincies on existint escales servides
per congregacions religioses siguin
acensara; eis dits niel:din/enes d'ensen 1ai ll ea i 0i el nombre i les condicione de les escoles que funcionen
a la localitat da suficient per a absorl'ir tota la població escolar.
Segon. — Poblacions en es diapoei
deis dementa necesearis perque puguin ener creades immediatament les
escoles nacionals precises per a subetitule les acrvides per congregacions
rcligioses.
Tercer. — Localitats on per malea d'institueions de l'Est -st pogués
resultar danyosa la suhstitucii, ¡ per
eonsegiient mitjans ainb que caldria
comptar per a portar a cap aquesta
reforma rapidantent i amb eficacia.
He entablen— ha afegit el eensor
Domingo— l'Intitut Nacional de Segana Ensenyança "Ganivet", de Granada, que havia estat supritn:t per en.
tire del dia de /7121S del 193 $.
Es r estab le ix com a centre independent, totalment desIligat de l'Inetitur
anomenat "E. Sullees", de la mateixa
clutat.

Eis problemes del ministre de Justicia
'Madrid. — El ministre de jsticia ha
rebut aquest !naif els periodistea. Els
dit que en la "Gaceta" havien aparegut
dos decreta del en departament. L'un
relatiu als desnonarnents de finques
tisIiZtn , i n qual s'ordena la sutpcneió
del en dels procediments quia no es
fonamentin en la manca de pagament
tic la renda. Es refereix l'altre decret
a la previcia resolució definitisa d'aquells casos que l'amnistia hagi deixat
d'esicr inegudament aplicada. ja sia
perquè no ha bagi promnut ei fiscal
a he pectina la Sala ho desestimes.
Crcc — ha sil el ›enyor Lara que
amb aquest procediment els problemes
que n planegin cr5 l'aplicarle de l'ansnistia en els casos clubtosoe es resol.
dran aviat i be.
e
11a airad el ministre de J tatIcla
que
3/1 s rs ii inspertors a lee presons
darreement timeren :loe (eta , ter dut
a terma una info rtraci.i de l'esdevingut
i (acidia respecte la conducta del rrio•
:la!. Ha acabat dient que e, 'raposa "entiletre
reorganinació de la «mis.
juridica assessora.
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xi)pute itz6.25enliienerde temenes
th 44444t XANG WANG. ÃIXÒTŠ OWA
SE fa LLA !EN TOT El. PAÍS NOM g Y +11 HAW
`700 t-LJNAT4 ESA NTIC.S . 1 HAN D'ESTAR REPARTITS
E X PLICACIÓ MOLT

N.°
un lloc determinat i previst dcs de staa
S letra. El Coipu no assoleix el grau d'intelfigencia d'airees amfibis en la construcció de les onces colònies, però sempre es interessant trcballar co
aquestes realittacions; basteixen dics 1.
sobretot, saben orientar-los molt cocertadament d'acord amb el cura del sol i
direcció dels vents predominants.
El coipu
Vull dir-','o5 l'anomalia mes notable
del coipu: les femeftes, modificant radimolts els anirnals de calment la norma de roes el$ rosegasegena categoria per al dors i igualment també de tots vis mamiredarn o popularitat g ua- ices, no tenen roamelles a la tanda del
nyada que, dia arriba, adquireixen actualitat i són ventre, sitió que els seus petits, per
sollícitament recercats i alletar-los, cal que pugin a l'esquena del
atesos amb mires_ a llur (Masía'. Entre caipu, per tal com trobaran els mugrons
en nombre de quatre, col:wats a una i
aquells animals humils i tolerats hi
alca banda de l'espinada, al bell mig
ci Coipu.
Fel seu aspecto recorda ten Pore-espi de respatfia. Calculeu si val la pena de
ilespullat de la sera formidable defensa. remarcar aquesta singularitat, que avui
privar de- punxes. D'alca banda us re- constitueix un cas absolutament únic i
cordara una rata enormement grossa possiblement és albura una evocació da
amb raes mostatxos tan fornits que li formes pròpies de faunes pretéritos.
carmen el rostre; tot ell va vestir amb
La pell és, després, la característica
pels forts i rasposos. Contribueixen al que Cal remarcar per la radical transseu aspecte de bestia endormiscada o de forniaciú que pot assulir i que ha popreocupacions nuHes, els seus ulls en- sat de mandest les possibilitats del coi'loases i petits. En realitat no és tal pu en la indústria pelletera. Sota el
cosa; es tracta d'un rosegador, de cos- pel llarg i raspés s'amaga un pelatge
turas cavernícoles i aquäties. que for- suau i molt prever que apareix amb tota
ma en grup singular amb altres espe- la sera magnificencia després d'errencies pròpies de l'America meridional i caz la primera coberta protectora, que
;Je les Antilles.
és precisan:e:u la que dóna la coloració
Té les potes palrnejadcs i la cua
bruna a tot l'animal.
diferint aixi de la dels casLa vaggetat del concepte popular del
tors que actua cona en rentable timé. coipu porta, en conseqüència. una dicen!l'un com es maniiesta lent i poc gar- sitat de nonas que li sin adjudicats en
Ns cantinant per terna, resulta admi- ele vastíssint 5 territoris en habita, des
rable la seva destresa nedant sota raigua, de l'Argentina al Paraguai i Xile.
advertint-nos que t.': la boca adaptada el presentaran com a Ragondin; tainbe
per a seguir rosegant impassiblement li mallen els apeHatius de Lludria 12111C.esta l'element liquid, i a tal efecte ac- risana, Castor de Xile i Castor deis
tus ceso :sea veritable vàlvula que priva pantans. Després de mort,

ia ingerència molesta de l'aigua que
rocleja. No solament viu a les aigües
ilevials; tumbe n'hi lea nombroses colé.
raes a la Torera de la mar, on
reman aquietada, amb possibilitats de
trobae-hi abundor de crustacis j rnolgul.cos. Aquests darrers eón en determinats indrets la base de la seca alimentad&
Per la condició de mittaire no es que.
ela gaire carera als castors. Es meravellosa la seguretat con: aquestes
Usties cr,fonde:xem ,-1es que inenen a

ia sera pell CO mercadeja ami) cl non;
de cestoriae.
El Coipu s'adapta a molt diversos climes, i quant a l'alimentada no is gens
exigent. Aixe, ha possibilitat la suya
acUmatzeió a una zona molt e-xtensa.
Actualment es fa un assaig a la regló
gallega, 1 l'exit positiu assolit posa de
manifest la possibilitat d'una indústria
mes, rural, que seria molt inditada
algtutes contrades de Catalunya.
IGNASI DE SEGARRA

trobarcu que sobra unas) - VoiJai.
I Cl l'emps de verb • Paptlonacla - El
sentim ame Porella - consimant.
S: lema p rensada del mol grec
"Igual" - nonas aroma
6: kn te 1 tus - onomatopola ata que
voiem imitar ci bou.
7: Vocal - Idem • Lxcellels ea es capar) - Llquld.
IU Ereneti el que no els pertauy - per.
CP1 0 bo Carl be, afinaren/ el Mano.
O; 'orlare
amenes • Caravella de colora.
d 'In) r oble 1.1toe Mitra. — mc que u •tu tia In ; torn
gian inca ettop. Anserama :roa
r , r tante msaltres pensem que ne. Ja
, :5 110) bal dlt diles setmanes segtudes,
In primera no cl vaso resupiere cerque crétem de bona fe que no Celes
, ense donar-hl Importaneb tela
Salude, al probletna Mar 3
lettete, sato avlei. que et plaurla teshar-te a la insta (Pus e:ideen/res tan.;
•r. que nosatirea fisalm els ulls gro s A?) malgral baser-te equivocar, trigu•
rail:, de dues Iletres. Perd el ro ho
'ole, no et preocupts, q ue ne tui rn•
5arem !ins que ho endevInIs del tot. ,9
r e et aam pesar entre els diem:manes
'te) än. va Asee perete la soluelia en=
.viribar cl alienares. 1 ton de venir
dlious.
fS. Pe. (Sant Falla de Gufiels).
nine
p arla!. Dluen, perd, que la "plantIlls"
ee analsants az caerle, no aculo all aracut, Inmola. 1.
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TREBALLS

eftake3iM ovoecro

MANUAL@

LA PUBLICITAT obre un concurs de treballa manuals entre les infante de les escotes de ('ataluma,
sota les bases i els temes eegilents:

BASES
1) Podran prendre part en el contare iota els infante que no excetleixin de tretze anys.
'2) Per tal d'establir una mes justa compettelb, itt 'mara tres temes. Un sera per ala Manis que
no tinguin ines de vuit apys; un altre per als que litigaba de ault a den anys, i darrer per als title
fingida de den a tretze anys.
3) ELs materials eutprats en els treballs Intiman d'ésser de fäcil adquisielú i manlpulaciú: paper,
fusta, eartelina, fang, fi:ferro, suro, canyes. Tumbé es podran emprar desferres: rodets, capees, pots, etc.
1) Per a la construceló dels treballs hauran d'utilitzar-se les eines mes senzlIlest (loores, ganivets,
marte)l, tenalles, llimeta.
5) Cada concursad solament podrá, presentar tres (rebulle, dos deis quals honran d'ésser el que
assenja)a el tema i un tercer que podré elegir lliurement el concursad. Caldea, però, que atenga' les
condiciono assenyalades quant a material 1 a les eines utilitzades.
6) Cada grup tiara diversos premie. HI haurä a mes un premi especial al qual podran optar tots
ele concursants.
7) Els treballs no podran eseedir de 30 centimetres de longitud. Les altres mides Imanan d'éseer
relacionades amb am:eeta. Tots cls treballa hauran d'ésser completament eriginals.
81 Cada treball portare una tarja anal) el nom de l'infaut, anys i domielli.
9) Els trenes seran admesos fins al die 1.3 d'abril d'enguany.
10) El dia 22 del nInleiX mes el Jurat donaré ei fall, i el dia 23, en el local mis oporlunament
e'indicara es (ara el repartiment de prende.
11) El fan del Jurat sera inapellable. El ,Jurat podré sotmetre a peines ds 1'))111', , r>3)1 , -) (pie 1:5gio
residint guau3salors deis premis.
12) Els trebals seran exposats en un local quo també s'indicaré.

je

nvrr,r4Otti,:cirtAT

IfigT1CALtitilIT

1: Consonant - Es una trola que ta cas
del que II :nuera
Tras de tema cense conrear • Estatoll C: "recua la truttela ten aqucst mot

LA GUAR DI
724eopo
I, ai, 2‘0111ejt5 trcs
"ais" cha va proferir
la guardiola des de
l'alt prestatge on era.
en reune que el vailet
l'assenyalara al venedor i deja: "Vull aquella!"
El venedor CO va ben encastar les
olieres (l'horne era vell) ¡ va mirar
enlaire. Va provar cic dissuadir el noi
amb aquestm moto convincents, per tal
d.. no baver-sc d'eniihr

TEMES
Par al, 1NFANTS QUE NO EXCEDEIXIN DE VUIT ANIS: Tema lijare. Materials: euro, papar,
cartolina, fatig. ele. Els (rebulle podran ésser reta Ilota, joguines, plegats, etc.
Per als INFANTS DE VUIT A DEU ANAS: Tema: LA CASA considerada sota l'aspecte ecogréfic i histbrie. Podran presentar-se trehalls reproduint les cases de diferents Indrete do la terra
i dels diferents momento de la hietbria de l'home. També pudran presentar-se reproduedons completes
d'interiors.
Per als INFANTS DE DEE A TRETZE ANAS. Tema: ELS V11XELLS considerats sota els asportes geogrefie, histbrie i cientifie. Els treballs potlran ésser reproducíais de vaIxells tiples de diferento indrets del 1/11511, de vaixells històrics i també dels que assenyalln un procés ch./atine; valxells
de vela, vaixells tic vapor primitius, amb peles o rodes. Els infants traques( grup pudran acompanyar
al seu treball una petita memòria explicativa, amb dibuixos i fotografies, llibres qud han consultat, etc.
Llegiu, en les nostres pägines successives dedica des als infants, la llista dels premls d'aquest segon
Gran Coneurs de LA PUBLICITAT.

1 neu de saber que cl Inecanisme de
I la sustentació deis avions esta basa:
en la velocitat anib qué la maquina I raressa l'aire. Quan no in ha prou velocitat es quan lo avions caucn. Ara
be, la tracció de l'helix moguda pel
motor denla velocitat a l'avió sempre
que aqucst vola horitzontalment o
aullido, per?) és del tot innecessaria
quan raparell vola en sentit deseendent, puix que en aquest cas el pendent es el que incauté la velocitat de
baixada dcl motor per a inoure.!.,.
Imagineu C3111 s'ho Carian, dones, el,
arions senas motor per no cauce si els
calgués la presencia d'aquest tuecanisme per a conservar restabilitat.
Es clar que el; planadors aprofiten
per a elevar-se certs corrents d'aire
favorables, però sovint aquests corrents desapareixen durant el vol i
l'aparell co yeti obligat a baixar en
Moltes \nades haureu llesit als
diaris que un avié ha caigut per ava- les inateixes comlicions que ho faria
iaa al motor. No 115 de/U/1 ellganYar un avió amb el motor arariat. Res,
dones, d'avions que canten per hacerp e r la noticia tal com la llegiu o la
sentiu explicar: radi 1/0 cau un avió sc'Is parat el motor. El que pot &ser
pel sol fet que el ;sea motor s'aturi. que per una ararla de motor el pilot,
Es evident quo cutre do profans de preocupar, conecti un error de piloles coses de l'aviació es molt estcsa la tatge que fui caure l'avió, mi, en
crecnea que, eicctivament, cada rega- aquest cac ray ada sera la causa reda que el motor d'un aviO s'atura mota de l'atenida, 120 la intined:ata.
rapare!! Ira de caure i estavellar-se També pot succcir que per avaria del
contra terra. 1 res no es nySs litiny de motor l'avié, co vegi obligat a aterrar en un terreny desfavorable i que
llavors succeeixi l'accident, pera lampee en aqucst cas la culpa directa
ve de rayarla del motor.
Per acabar de precisar la eiicslió'lle
cl iré (pe lots cia avions erl cl moment
d'aterrar baixen mu vol planat i amb
el nioto,- tan alentit que no
exerceix cap tracció, i si cl motor no
és parat del tot aixei es degut a la
conveniéneia dc disposar-ne per si
es presentes alguna circumstancia imprevista que obligués a cmprendre el
sol una altra vegada abano de tocar
terra o be per corregir qualscvol error de pilotatqe en el moment d'entrar al catnp. Sapigueu-lio, dones; mai
ela avisos no cateen NI sol fet d'haver-se aturat el motor.

—Fixa't que es guerxa. Queda't
aquesta... es polida i té el capciró molt
ben fet.
—Vull aquel:al—va repetir una mica enunurriat, tot ient l'horne.
El terrissaire va anar a cercar l'escala i abasté la guardiola, que per un
voler dc Déu no li aa caure a terra,
pula que co va partir un esgla6 de
l'escala. Amb el sotrac, la guardiola
Ca va esglaiar tota, ella que cera reposada i parmuda de mena.
L'airet del correr, en sortir, va
sobtar-la,
A la claror forana el noi Ii veje
una tara: una petita berruga que caldria Minar, car la desmereixia en
gran manera.
Quan ella va sentir el xisclet de la
!lima que esgarrinxava damunt seu
s'e5ry arrf,i de cap a peus i Ii vingué
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gs,ili enyorament de les coses que

estimara. Estava enamorada d'un cantir vistós i ben acolorit que figurata
un cistelló de flors, si be qui li feia
cas era el que representava una barraca valenciana amb el teulat marré.
Estimava els gots polsosos embolicats.
als coves amb aquell paperot gris,
i les delicades setrilleres encreuades
en un ben decantrment. Si n'hi havi4
de coses a la botiga olorosa de ro.
matic!... Fas plats tan Iluents i els pa;
nerets del pa tan senyors..
Després de 'limar la guardiola el
noi va posar-la en una cambra
Per companyia, embolicst uns espoe
sadors, un ploman i un pica matalaso
sor. Perit aireé no hauria estat res pee
a ella si no li haguessin entaforat
la panxa dea céntimo durs
gelatit
que havien fet soroll de campanett
en caure dins la buidor.
Sovint el noi Ii embolia mis cri.
lime, 1 la pobra guardiola inútilmen1
s'escarrassava a suportar el crolo.r,
creguda que un dia o altre vinclrlt
l'alliberament, qui sap de quina banda.
Al las! mal mes no reveuria el sed
prestatge ni e/s cantirets enamora:
dors.
Fina que un 'dia malastruc a O§.n
devenir-li la cosa pitjor que mai nii•
hernia gosat d'imaginar.
Una tarda, a l'hora foseani, el lid
la va treure del seu mecer per dur-Id
a la claror del Ilum i va començar
de burxar-la despietadament amb uri
ganivet que tenia recons e terca d'escudelres seca al mànec.
Primer fou un dolor intens a l'es.
(mine de la boca, després, una fibladk
a un costat: el ganivet furgaca pett
dintre i ella s'estava cap per avall,
q ue Ii venien tots els mals. Sortireg
uns quants cèntims 1 el noi la va tos.:
nar al seu lloc. Aquella nit la gua&
dicha va somiar que uns botxins amibi
cucurulla la sacsejaven sense mira.
mento. L'endemâ va tenir una grati
tristcsa i rnés enyorament que mal
d'armen set: passat tan ple de repós.
Quieta al seu Iloc, estava a l'aguaje

Una compamia americana d'assegurances acaba de fer una estadística mole
curiosa sobre els accidento.
Resulta que ha set probabilitats de
prendre mal un matees; a casa seta
contra tres al cartel'.
El mes freqüent es la caiguda. Les
catites mal clavades, per exemple,en Pr o
-ducixen17vgasmquYelctMcitat.
Als Estats Linits, Lio.000 persones es
lesionen anualment relliscant dintre la
banyera. Aixé, vol dir que el sobé Id
Lenes qualitats i greus detectes.
Tarncri amb c .f ; noms l'ergs,
iii Ira un producte que es diu: Paramidobenzoyldiacthylamizioactlianolymphydrochloricum.
En cls nomenclators geogrifics estratigers trubeni, tambe, noms remarcables:
gerdysillogogogoch slqueEta prcciositat
pertany a una &lita tilia del país dc
Ganes.
Un altre,
pas geogràfic Es cl do na emperadriu :di/esa. Llegiu-lo aguanlant-vos Tzu-Ini-tuan-yu-Kanghaichao-.)u-xuang-x.ertg-:ou - lating-xin

deis paseos del ueio6, i, quan e l ocaha apropar-se, lumia plorat ci una
Ligues tingut. Ara mames l'emplea
nava. L'ernplenava tant que se sentij
per NARCIS NIASUERRER
comembotida que no podia ni re
pirar.
Un altre dia va sentir una grag
cridenia de quitxalla.
—Veniu, que ja es Plena.
—Ha arribat l'hora de trencar-la.
—:Que en podreni comprar dc bar.
L'oficina dels objectcs perdurs al caeres de regalèssia, de pistons i dc soricr de Nova York es un veritable taupreses!—
son de curiositats. El que els lislllca —
Irromperen set dirnonia a la casal.
i les dones tambe, es clar 1 — ()Axil
bra deis embolia i catorze mana van
pudre Es inimaginable.
agaiar la guardiola.
Esmentem: un mico; un aac amb cinieta que no la petem. Bui.
nes dc lladre; un violi; rot lot e seadcm-la amb paciencia i encara podra
mitigues xineses; una rastellera de dales
tornar a servir,
artifidals; uia rellotge de paret; discos
—Ja e.>ta ditl
dc gramòfon; un paquet amb roba in—Entesos.
terior, cte., etc. Peri, el räord dc perEfediVal/lt:111, C111111 dc gran aivar+11.11.144.9~114•41.44.4441.444,444., dues el baten cls hoteles: al dipésit nori, la guardiola va haver de suporta
vayorquí hi ha auardats....7.000 para:Cal e.ndcinai', avui, cl titul d'una
cl suplid. L 5 xavalla ca feia pregar,
pes d'homel
vello de Cesar .A. Jordana.
,la vcra4. Ifent dc conics>ar que traba')
per sortir i callen tota mena de cape
en te bona pan de culpa la manera EXPRES MODA Ronda de Sant
giraments
per tal d'aconseguir-ho.
Amb motiu dels fuerais del rei JorSolució a l'anterior: "La mort 1 cl
Antoni, a.° 61
com es escrita la informació " dels acQuan tot just estava mig buida,
di V.é, hom ha cnregistiat prop de diablo".
11811 1:41 .-.,;')• cidents d ' aviació a la Plie lnsa, puix que
C.LMISES
DE
SEDA,
a
6
PTES.
4 . 6 enclertnalfes seglieb12: Ju.in hurra.
cansats
de la tasca,
noiadia
van acer.
raad quilòmetres de film, valent-se de
L'han resolt els endevinaires segarles:
dar deixar.la
per els
aquell
arrue Mera 1 Gulvernan, Jordl 1 Jnall cada vegada que leona ignora la causa
cc.
U/1bn] Cabe5tany 1 Bourqufn, Jordi! N11113 de l'accidcnt posa, per costurn i per tiENERES DE PUNT NOVETATS aso aparells de presa de a j otes. L'en- llena Aubert i Barben, Antoni
Rosselló,
prendre-la
mes
endmént•
1111011 ;se g ura, Nula Llutsa 1 303ep CAs•
cimé d'esser filmacles, aquestea pcl- Oil que no signa, Jordi i Joan Antoni
n
fierra Aubert 1 Barben 1 antera ignorzlncia, que el motor s'ha aral icules pochen esser vistes a les sales Cabestany 1 Bourquiu i Carme Picea i
Ella
va
acure,
el
propeg
engrandit,
Rosselló.
riat.
•444444444+4444+1+6.444+ de notician, d'Escòcia i d'Anglaterra. Guivernau.
rnartiri altivarnent va exclamar;
Ah, no! Proa d'aquest color.
E L
E 7 E C, 7 I
Ei crit els va sobtar tots i 111é4
P L 7 L JI. - CAPI70 I„Y I I
ENS APROPEM A LA CAP7URA? sorpresos
quedaren en veure que, cona
una esperitada, talment com un gos
aixafat a la cua, fagia rabent.
Si, senyor! fugir enmig de l'astorament dels nols, que ni rcvcnir pogueren per a perseguir-la.
I ella, abans eso capissin
lar-la, s'enfili d'un bot a la barana de
l'escala i Iliaca avall fins a caure damunt d'un cove pie de roba per estendre que semblava que l'hagues esperada per a fer-li mes dol; el patac.
Com que el carmen era desert, es
ding). arreconada ran de vorera, a
la botiga del terrissaire. Però ja ela
cantirets havien estat venuts; els plato
dormien ningú no li fin bona rebuda,
car tots eren oblidadissos de
(a! que cO r rent, 5i ';;o1clit acon- Barcelona. (Juan jeia
do.; mimáis que zunt ami; ganes de no fins a !len, Za sentIr com el enclaven de l'an- Kit Després del salt el detectiu mena, perquè tenien 9obrera con,seguir-lar, va dir En Peter, fugint com corrien, Peter neo csyttardor cl taxime- Sant Ido), Pera Peter
es zu pasar se- dana: Va treure el cap Per la fa:estre- Peter va fer unes guantes tombarelles, panyia.
un esperitot ca P al taxi, que encara l'es- metre, l'a fer un bót fins a tocar la rias: "—;Ep, mesire, penso
que us lee
i, sorpresa!, el qui l'anomenava era
finalmtnt, es debed, carnes enlaire,
Caniinava xino-xano, per teincnea
peram. Sin fiad dintrc d'una molada. orla del cotxe ami) el rap, i za dir, mi- dit alguna rosal Fan el favor de dei- lla,
Pinki, que fria uns grans gestos i ria- Posició Len poc galdosa, eertament, per que cls cèntims que dula dringuessin.
El soler va fer la pregunta que fan tots llo'', va orinyolar: "—Llampus.' ffluinly rar-ute a l'estacia del Prat". En arri- lles
orina
COM el tren arrencava. ".1i.ró a lin honre de la seva calegoria.'Es
En
goa, en veurella passar rosa sea,
eis x of ers de taxi d'aquest 1/11j)): pe sSeles scisunta! ;Paren, paren, glie bar a l'eslariú, el lar:matra ja
marea:n .ei que -o leo /alero", es va dir Peier. aisecar, es Va ¡"alfar tot en assegurant- va bordar esfereit: Un gat bufa an11.3
"— Onl". "—On sigui, rediakle! Le (vi:e emoc ) onal! Jo leo pm
disset pessetcs !largues. El delectin co I sense penar-A° es va precipitar se que 110 s'havia trenca cal, os,' i
rabia i enarca i cos: st -va este:.
qii eSti6 aconsequir el Pinki". El ,re- El "oler es va girar, se'l va mirar llar - payar-les, i entra al restibul, a fer enea corredor avall,
cap a la plataforma. En
fcr va arroncadst d'espatlles: després fil 7,1 fer un gest mete el cap t'ami la lapilla, El tren va arribar isser-hi, zu veme clar que el tren, real- carrer a Vestació. El lladre, natural- radar la cua,
la
no
Id
era.
Pera
no
meta,
&ser
devia
va ésser prop de la font eme 31
va barrinar-se el Poni mil, rinde: de cont voten' dir: "¡Quanta Iniciada cs den mimas després. Petra- va pujar i es mcnt, portava un velocitat Ca:CCSsiva... gairc
trobar el seu cantiret esmkolat.
la enii dreta, i finalment Va engegar cl neressiial Es ben boig, realment!"
oa asume en loe vagó de tercero, al cos- per als qui, eme
gons de
cotxt, ele va arreara, en direcció a en lloc de deturar-se, va seguir ruda- ta de la finestrella. En arrencar el baixar en marra, Perltoptirn
va decidir-se
(Seguirá)
(Acabar:1 la ;gineta mild

1. -

so Ce g ar a Urja ressonaucia - LI fet
d'estar tense ter res.
Plural. de mena d'arbrea - Descaso
retretes aets atew.
Ei aullé ronei de ter recayeras Co
fusta ineu tlarss .que altotes, de
›eseq) traesversal circular major
rl centre que al; estreno Palde delle mol bes de prendre
atea
consonant.
Vcr:al • Consonant - ocells
Allmees.
DIvIntlat femenina - Afirmad&
Ens aguanten • Sensaclons produi•
des a Yer ga n (le Volea.
Consonant - Vocal • necobrels de
materia grelsosa.
10: .Yo pastara - Remar co cenit: contri:2 a la marea de l'embarcad&
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Els esportills

la mailifestació d'avui

SEGONA DIVISIÓ
Primer grup
• Arenys-Iluro, Santorer.,
• Sainfelluene-Mollet, Bertran.
• Figueres-Colomenca, Simó.
Sant Cugat-Manlleu, Fernändez.
Ripoll-Fortpicne, Salvo.
Santjoanenc-Malgrat, Puntis,
Segon grup
Manta d'Ebre-Dertusa, Oriol.
Arnposta-A. E. Lleida, Andreu.
Tarragona-Tia-raga, Costabella.
Lleida E. C.-Sant Sadurní, ',aplana.
Martorell-Gimnästic, Sola (M.).
Cataluns a-Reus, Pagit.

Nombrosos sean en la diada d'avui
els esportius catalana que aixoplugats
sota la bandera de Ilurs cercles j sociatato aniran a retre homenatge a l'Honorable President de la Generalitat i
ela Consellers que tornen a Catalunya.
En tan solernie diada no era possible
esperar menys dels nostres esportius,
tan atents sempre i constantment
identificats amb tot el que significa vibrada/ patriótica j ciutadana, amb tot
el que representa adhesió entusiasta
TERCERA DIVISIÓ
als principia de Llibertat i Pàtria.
Algú ha suposat l'Esport allunyat Primer grup
Gaya-Rubí, llenan/tez.
d'aquestas manifestacions i no manca
Prat-Hércules. Peris.
qui s'obstina cncara en pensar que els
Gatalä-Olesa, Bayas.
espertius han de restar al marga d'acPoble
Sec-.lt. Cornellä, Aicart.
tes uom el d'avui. Criteri errat, que els
fets s'han encarregat sempre de das- Segon grup
Banyoles-Girona, Rivera.
mentir i que ho tornarà a esser en la
Ella:le a -Popular. Oltra.
diada d'avui d'una manera rotunda.
Amb el retorn del President i Comalias de la Generalitat. amb el tacobrament de l'autonomía, resta esvaida
Frontó TXIKI-ALAI
aquella atmósfera d'asfixia que ens ha
,v1:1: Tarda. n Ive 1
envoltat durant mis d'un any. Tots
SAGRARIO a ANGELITA
els ciutadans se n'adonen i volen excontra
MATILDE I TON!
pressar avui d'una manera ostensible i
:Cs. a les 1013
que no dongu) lloc al menor dubte resLUMP a AURORA
peste de quin és llar pensar i sentir en
mora
l'hora present. I els esportius que tant
CARMINA a LOLILLA
pe' fi que persegueixen amb Ilurs ac
tivitats com per l'ideal que les presideix cal considerar corn a obrers privilegiara en l'obra generosa de la re- Equips probables per a avui
construcció de la pàtria, se sumaran
Espanyol. — Martorell. Pardo i Pévibrants d'entusiasme a la grandiosa rez: Creen, Soler i Lecuona; Prat,
manifestado' d'avui.
Costa,
afandalúniz, Edelrniro i Besa.
I és per això que en la seguretat de
Barcelona. — Iborra. Zabalo i Areque sabem interpretar-les, els que redactem aquest full esportiu de LA PU- so; Pedro!, Argemir i Balmanya; VanBLICITAT voten expressar des de la tolrä, Polo. Raids Fernández i Musnostra modesta tribuna als honorables hoch.
President i Consellers de la GeneraliAtletic de Bilbao. — Blasco, Zabala
tat la joia que ens produeix remre'ls
i Oceja; Zubieta, aluguerza i Robernovament entre nosaltres.
to; Gorostiza, Iraragorri, Bata, Garata i Gerardo Bilbao.
Els jugadora Cuello i Juárez no poPaises
Frotó
dran jugar. — Ara reaulra que la FeAVUI, DIUM'EME
deració Argentina sembla /me no esti
Tarda:
disposada a autoritzar 1 actuado a Es.
OURUCEACIA - ARDANZA
panya dels jugadora Cuello i Juärez.
contra
Horn diu que si bé els esmentats jugaEGOZCUE II - MUJICA
dors acabaven el contracte amb el
set. partit extraordanark
a laircr Plata" el 31 de desembre, no
ARGARATE - GUTIERREZ
contra
per això quedaven lliures i es troben
ISIDORO- TEODORO - URRESTARAZU
en la situació de rebellia amb l'esPILLUNS. • Tardan Gutlérre 11-Samentas club per diferencies entre chis
natorio contra Coreada - Egorcue I.
la Directiva.
tkona-Dera tontra Dualierrnfo
Elola 11
L'equip alemany torni al seu país.—
Ahir al mati va arribar a Madrid, proJe Lisboa, l'equip alernany de
bel cedent
furbo!, el qual aha dirigit tot seguit
a l'Aeródrom de Cuatro Vientos, on
als esperara un avió de la Luft Hansa,
d'aquesta
en cl qual han a/Tres al retorn al neu
Eis
pais.
L'avió ha desalarat el vol a ne quart
Torneig
d'onze del matí, i a tres quart ,, de
dotze passava per Lleida carni de Marsella, des don reprendrä el viatge per
tal d'arribar a primeras hores de la tarEl parentesi produit pel mata Es- da a FranckfOrt.
panya-Alemanya fa aemblar el torAquesta tarda, a les Corto. — Aguasneig que s'estä celebrant com una cosa llunyana, una Huila ja liquidada, ta tarda, a les quatre. celebraran un
paró no es pas aixi. Aquesta Harpa partit amistós el primer equip del C. E.
eompaticiú és encara l'actualitat es- °limpie i un altre de la mateixa caportiva i no son:. pas a la meitat de tegoria del F. C. Barcelona. L'entrada
la segona volta. M/c() vol dir qua ens estar& reservada als socis i lloro famiqueden molts dies per a parlar-ne i lias dels Clubs contendents. Durant
que de bell nou ens tornaren: a apas- l'encontre es donarais noticies del par.
tit de Lliga que a la mateixa hora
sionar pels partits que resten.
A Barcelona tenis: aquesta tarda jugaran a Sevilla Ecquip titular i el
un Esp-anyel-Athletia de Bilbao que, F. C. Barcelona.
pel segon lloc que ocupa aquest darrer club a la classificació, promet es- e4444+11444.44.
ser una lluita interessant. Podriem
donar per perdut aquest partit per
l'Espanyol, si no ins que regula blaublanc al seo camp, es un adversari dificil que pogues vegades hi ha cstat
batut. Aixi es que malgrat la vàlua
l'equip visitarla res no fóra d'estrany
que, per poca diferencia, l'equip catalá es quedé; amb cis dos punta,
El Barcelona va a Sevilla a jugar
anab el titular que per ara ocupa el
earrer lloc de la puntuació. Si pos
éssim en dubte el triomf dels jugadors barcclonins, ja no caldria que
en endavant en fer c cornentari d'abans deis partits, albiressirn cap possibilitat favorable per als blau-grana,
puix que totes les altres competidoras
que ha de jugar encara, en el papar
almenye, són més difícils que la que
Si toca disputar aqueata tarda.
A la segona divisló tenim el Girona
kue s'Ira desplaçat a Jerez per a con.
fendir amb aquest equip. El resultat
que obtinguin els gironins es de rnolta
importància per a situar-se en bona
posició des del primer monient i no
cal dir com ens plauria que retornés
vencedor, ja que es Etinic equip catalä
apie resta a !a segona divisie.
a.
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Temes excursionistes

Una joia arqueológica abandonada
Sant Sebastià deis Gorgs
Es furgant, avui encara, despees dels senta una sola natt amb volta apunsmanta anys i escara de la practica tada, sostinguda per mitiä d'una faixa
de l'excusionisme a Catalunya, que en de pedra adossada al natur.
els pontantveus ele les entitats del ram
El relate major, pintat ¿anisast
laos: hai descobreix coses novas, millor taula, Es del segle XlVe, completadit, coses valles paró passades per alt ment malmis gracias a una renovació
als nostres homes destudi i per tots lela Eany /85r: De l'altar da la Mare
aquella que diuen vetllar pel patrituoni de Deu del Roser, diu, tumbé va soartístico-arqueológic de la nostra terra. frir renovació, pea, encara en resta
Ens referim a un anide aparegut
més rnalparat que el retarde major.
el butlletí d'una entitat excursionista
Acaba l'anide descrivint uns sepulde la barriada gracienca, el qual article c res gòtics, que es troben dins la saes signat pel nostre arnic Ricard Mar- cristia, en un deis quals hi ha, amb
tín i :liberó, intitular "Ele llocs obli- /noria de la sera obertura la següent
dats. Sant Sebastià dels Gens". inscripció: "Los Priores de este PrioRemarquen/ el subtítol de "Llocs obli- rato abrieron alío 1785 y en ellos no
data". Aquest mot a seques, ;que en baria sino varias calaveras y huesos".
vol dir de coses! I més tenint en compre Fintares posat aval per a revaloritzar el; costras monuments arqueológica.
En l'article és indicada la situació
topográfica de Sant Sebastià dels
Gorcs: un barri de cases pertanyent al
al uncipi d'Avinyonet, comarca del Pendes amb comunicad() per sengles
carreteras que menen a Vilafranca i a
Sant Sadurni d'Anoia. El cansí Inés
curt, però, per a anar-hi, és el de
carro que porta a La Granada. I es
al bell mig d'aquest such i de cases
de Sant Sebastia on hl ha enclavada
l'esglesia, que hacia estas antigament,
un Prioras de medios de l'Ordre benedictina, la qual dep onía del monastir de Montserrat. Del primitiu temple
románic se'n conserven encara la portalada, el campanar i un tros de
claustre.
ras•.,
"'s,
Es feta una detallada descripció
IlL"
la portalada fent-ne sobressortir al
timpa, en el qual Iii ha un rallar que Llastimós aspecte del claustre de
Sant Sebastià dels Gorgs
representa cl Pantocräter en actitud
dc beneir, i un ángel a dret i esquerra
Aquest singular llenguatge, fa notar
agenollats. Segueix la descripció d'un el
senyor Martin, pertany a una epoca
are esculpit, en forma de fullatge, els
ábacs amb tulles d'aura, i de les dues en la qual Eabaciat del monestir de
mansules que aguanten el timpa, que Montserrat, estava sota Ilegemisnia
la congregada, de "Sant Benito el
diu son dues figures que representen, de
Real" de Valladolid i sota Einfluancia
la de la dreta, lIst honra ajupit, i la de
l'esquerra, oir quadrUpede amb testa del poder alai.
Es dones una veritable !lastima que
Inunaua, ores entre les urnas d'un gran
una obra arqueológica cara ha resseocell. De la façana poca cosa en dita nyada ens resti abandonada d'aital forpuix es palès que ha estat °tajarle de ma
1 més estant taacada al culte des
posteriors restauracions.
de fa molts anys, cosa qua permet ala
En parlar del clauatrce fa resaltar actuals llogaters fer servir el claustre
que és solament una ala de Eantic i la rectoria com a l'oca comuns.
claustret romänic. Formada de tres
Arnb la modesta aportada) d'excurarcs cintratv ami) dues columnas, els sioniates catalans han/ ajudat a la
capitells de les guata estan en bou es- realització de tot guara en proiit de la
tat de conservació, i que llar irnatga- catedral dels nostres monumento artia és força vistosa. Amb referencia a queológics ala ¡es; ens récrim a Poaquests claustres. all u textualment: blet. Paró ara aquest cenobi de l'ordre
"... el pati on esta enclavada aquesta del Ciasen, ja te unes benefactores
modesta, peral valuosa jc.ia arqueoló- malas que curen d'ell; Icen: nomenat
gica, despulla d'un monument repre- un heme: el senyor Toda. Cal dona
sentatiu d e I 'a r t romànic del se- preocupar-nos dele altres valors que
gle Xllè, es un pati que "serveix de hi ha oblidats: avui és R. Martín i Alcort i estable...". Gäbies novas 1 va- berer que ens ha mostrat la deixadesa
lles, caixes, tot allí estä arnuntegat
de Sant Sehastlá dels Gorga, demä
Grosses teranyines pengen deis arce ¡aren/ nosaltres parlant de l'ermita rodel elaustre i del; capiteliv. ;Tot as mánica de Sant Sadurni de Gallik,
brut i
Sant Joan de les Abadava s , etc.
En parlar del campaaar, indica que
•
es una alta torre quadrada , q ue con
Per a ;ter/reiste agudas estala daban-servaltcdpimusl, dO, tenint un suggeriment, el qua( doque lea dues campaneo que Iti ha, l'una nare/Ir oportunanrent, quan la Censebou fosa a Reta, l'any 1782 i Ealtra a Baria de Cultura de la Generalitat funBarcalona en 18.5.a. f quam a l'es- den; anth normalitat.
glesia. esmenta que es el menys noJosep BARRILLON
table d'aquest antic cenobt. puix pre-

Partits i àrbitres per a avui
Torneig de Lliga
PRIMERA DIVISIÓ
Lapanyol-A/hletic Bilbao, Orduaa
Sevilla-Barcelona, Alvarez.
Valéncia-Madrid, Arribes.
Oviedo-Racing, Iturralde,
Hércules-Beis, Escartín.
Athlétic Madrid-Osasuna, Espelts.
SEGONA DIVISM
Tanda final
Girona-Jerez, Soliva.
Múrcia-Zaragoza, Melcirm
Arenas-Celta, Hostaler.
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BARATO

ABANS-D'AIIIR A PARIS
MAURICI HOLTZER CONSERVA
EL TITOL EUROPEU EN BATRE
PARISIS PER PUNTS
A la Sala Wagratn es disputa el combas salid per als titols francés i europeu deis pesos plomes, entre el campió
Holten' i Easpirant Jo Parisis.
El matx fou seguit amb expectaeiú
pel nombrosissim palta que emplenava
totalment el local.
La imita fou aferrissada des d'un bon
començament. car Parisis oposi una resistencia molt mis terma del que era
d'esperar. En moltes represes, fina i tot
fou Pariais el que porta la iniciativa,
obligant el campier a emprar-se amb coratge i gran alergia.
A comptar de mig combar enllà Holtzer allá trobant la distancia que mes li
consterna i s'erigi en director.
A la desena represa es Ilanaä el canapió a un atac boig i acorrala. Parisis
sense deixar-lo quasi bellugar-se. Fins
a la fi del mate Parisis s'aguantä en
ben gräcies als seus dots dencaixador i
al fa d'haver-se tancat en una defensiva desesperada.
En acabar la Baila Holtzer fou declaras vencedor, seguirla per tant, en
possessió dels titula de campió de Franca i d'Europa.
En la mateixa vetllada Kid Janas
meneé Marin en una Iluita durament
disputada.
EL MATX KID BERG - WALSH
AJORNAT. — El matx que havia de
celebrar-se el 5 de mara entre Kid Berg
Walsh per al sial anglès dels nalgas ha estas ajornat. Horn diu que
la nova data ha estar fixada per al día
19 del mateix mes.
STEELE VENCEDOR DE STUIILEY. — Fred Steele, en un cornbat
celebrat a Los Angeles vence Young
Stuhley per punta a deu represes.
IIOUGII VENCÉ STRONGBOW.—
El campió del sud d'Anglaterra Frank
Hough realcé .lach Stronghow per in¡adornas a la quarta represa.
TRIOMF DE MILSE BELLOISE.
El pes ploma Masa Belloise ha vençut
per punta Norman Quarles després
d'un combat interessant, durant el qual
cl dornini da Belloise fou ciar.

Eneu rs i•nisme
ACTIVITATS DE LA SECCIO
D'EXCURSIONS DE L.A. E. P.
CURSETS. — Acabat el cursa de
primeras cures, que ha estas seguir amb
moit d'interes per un crescut nombre de
perscnea, es prepara actualment l'organització d'un cursar de culinäria excursionista, que se celebrará praximament,
a arrea del campan). Palau. Oportunament es donaran a conèixer detalls contras; i data de celebrada daquest mea
curset.
CICLE MONTSERRAT EXCUR.

siums . n. — Amb l'objecte dc divul-

Demà començarà la
venda deis

TROSSOS
que s'han produït
durant la
QUINZENA BLANCA
Aquests Trossos podrien vendre's per
partides i a millor
preu als Revenedors,
paró EL BARATO ha
preferit destinar-los

benefici del ptildie marcant -10 s a preus de regal 1
a

SENYORES: aprofiteu aquesta OCASIO.
Montserrat ve assamaalant des dc fa
anys la 'riostra <miar., gráfica Je bes
principals escaladas afamadas, cta. S'e(actuara igualrnent, diatre aqueas dale
una excursió en auncars, con/isla:da par
a poder recórrer el; prinuipais i Inés
bella itineraria excursionistas de Mantserrar. Per a aquesta excursió, completats el primer i segon autocar, sita obert
la inscripció al tercer cotxe, del qual
actualment queden ja disponibles poques
places, per la qual cosa les persones interessades poden inscriure's com mes
aviat
FRONTÓ NOVETATS
Aval, tarda, a les 4, a pala
PASTOR-UNAMUNO
contra

AZURMENDI-PEREA
Nit, a lcs tut. a ciatella
ERDOZA petit - LIZARRIBAR
contra

AZCUE-ZABALANAVARRETE III
Detalts per cartelas

gar les bailases de la muntanya
Montserrat, pridcipalment en la seva
part occidental, poc coneauda, l'ha organitzat per a celebrar-se el vinent mes
de niare, deja dies 15
31 , un cicle
que comprendra sessions dr projecaions, III Cursa Jaca - Barcelona
conierencies sobre escaladez, una expo- 1 3 G7 QUILOalETRES) - ra D'ABRIL
SiciÓ integrada Ter fotograras da Es
Factor molt considerable de Ve git que
millors aerspectives del Mealearrat. ;Iraiici amb eh marcas dei 5. canija; que a Iran ebrio/lar les anteriors curses Jaca.
Barcelona, han estat les ¡adatara que
l'organitzaciú ha procurat per als participanta, a l'objecte que pogueaala trasIladar-se a Jaca amb la mínima pèrdua
de temps. El nostre collega "El Diluvio' ha tingut molt en compre aquest
detall, i d'acord ami) la secció ciclista
de la U. E. de Sants ha disposat que
tots cis corredora Tic bin desitgin tau
guin tenir playa en cómoda autocar, al
preu veritablement excepcional de /o
pessetes, cedint, a liléS, una magnifica
camioneta per al transport de les bicicletas i equipatges, el qual vehicle, durant la disputa de la prora, latà ela
serveis de coñac tanca-cursa.
Es dalogiar aquest nou esforç del
nostre collega suiragant, eso ebstma abs
corredars la important diferancia apte
existeix entre el preu ale tarifa de l'au jodan Un pessetes) el reeluit preu que
tels ha concedit.
nn s'ha establert un tipos mis baix
per tal d'evitar abuses de corredora que
ami/ el pretext dinscriure'a a la cursa
es proposessin en realitat fcr un viatge
de turisme.
• *•
El recorregut de la gran prova ea
al segiient: Jaca, Bereuen. Ansanigo
Triste, Santa María la Peña. Murillo.
A/ arte, Plasencia, Esquedas, asea, Su tamo, Velilla. "tapases. Lasdelles, Barlastre, Castejort del Puente, Monairt,
Bineian Almacenes, ',leida, Bell-llocia
Sidernunt, Mollemsa. Tárrega. Cervera, Igualarla, Bruchs. Eaparreguera.
Martorell, Molins da Rel, Sant Feliu
de Llobregat. Barcelona. Total: 3;6
quiliameires.

Cielisme

1

Pri me r Brin) (crallec-asturEo
Unión Vigo-Coruña, Gayoso.
Segon grup (Centre)
Valladolid-Sporting, Fernández.
Salaraanca-Nacional, Torrea,
Tercer grup (Base)
Irún-Baracaldo, Steimbota
Lrandio-Donästia, González.
Quart grup (Catalä)
Júpiter-Sabadell, Errnengol.
Badalona- Granollers, Vilalta.
Cinquè grup (Llevanti)
Cartagena-Gimnästico,
•
Sise grup (Andaltis)
Mirandilla-Malacitano, Medina.
Recreativo-Racing. sense designar.

Santboiä-Europa, Ferrer.
Gràcia-Calella, V. Prada.
Terrassa-Sant Andreu, Cardadl
Sants-Vic, Mallorqui.
Martinenc-Horla,
2+.1anresa-Granollers, Santullano,

a

XVIII VOLTA CICLISTA A CATALUNYA :: V GRAN PREMI
GENERALITAT
La Secció Ciclista de la U. E. de
Santa acaba de deixar assenyalat tata
els final d'etapa de la próxima Volta.
Sen els següents:
Dia 13, dissabte, primera etapa:
Barcelona-Manlleu.
Dia 14. diurnenge. segona etapa:
Manlleu-Girona.
Dia 15, dilluns, tercena etapa: Giron& Figueres.
Dia 16, dimarts. guarra atara: Figaeres-Manresa.
Dia 17, dinteeres, cinquena etapa:
Manresa-Lleida.
Dia 15, dijous, siseen etapa: LleidaValls.
Dia 19, divendres. serena etapa:
Valla-Tarragona (per Tortosa ).
Dia 20. dissabte, vuiteua etapa: Torragona-Vilafranca del Penedes.
Dia 21, diumenge, novena etapa:
V i la Era n ca- Barcelona..
Faltest ¡mica:flan; les aceeptazions
de Mantesa i Valls, pera) per l'estar
molt avaneat de les gestions s'espera
que arribaran seguidament.
Slan hagut de dasestimar amb molt
aentiment diversos oferiments d'altres localitata que. soicitavan final deta pa. cosa que ha vinget a accentuar
l'asuiraciO rada dia Inés unánime de
ocre la elástica prova sigui ampliada
a• 15 dies, desig qua segurament pol'any vinent.
dra
S'han dirig a la U. E. de Santa

interessant detalls, els corredors
vel Ruzzi i Lessuer.
Leve!, segon de la Volta a Suissj
de 1934, figura destacada en les daca
raras volteo a França i gran revelaci6
en les pujarles, desbordant als Alp)
Vietto altres grimpadors. Clas•
siiicat tercer a la Mont Agel, el diumanga passat. Lesseur, classificat teté
seta a la mateixa prova.

LA CINQUENA JORNADA
DELS CAMPIONATS SOCIALS
DE LA, E. I'.
Direndres llagué lloc la cinquena setsin dels Campionats Socials de Grecos.
romana que celebra la Secció de Gimea.; i Esports de l'Ateneu Enciclopédid
Popular.
En el pes gall, Brunet A., molt energic, vence Hernández al cap de 2*12'
i a5". En la divisió dels pluma, Salabeil bat Corrons, al cap de In" 1
432. Teto dos van fer una bona Ihrita,
i Sala vena Brunet G. al cap de 3'39".
i bu batut per apear al cap de 25"
de la reprtsa. En la categoria deis ilesagar, Barnala, al cap de 43'' i 154, s'ema
portä la 'actinia damunt Banyos. Finalmena en el pes mig mitjà, Riba, el
qual es defensa amb coratge, perdé amb
Estreguer al cap de 256" i

Basquetbol
AQUEST MATI NO SE CELEBRARA CAP ENCONTRE
La Federació Catalana, per tal que
hom pugui assistir a l'acta de rebre el
president de la Generalitat i Consellers, ha decidir suspendre tots els encontras que havien de disputar-se aquest
mata

A la

vetlla d'ésser

...ralegria que tota dona san, i el
entusiasme en fer els prepara..
tius per al futur nadó desaparciren
si co el curs dc l'embaris te ardors
d'estómac, vòmits, etc., per la qual
cosa menis poc i co triaba débil.—
Un meleament dc confiança, que
alleugclx els vèmits i tetes les
molèsties de la digestiä a las
rrimcres dosis. is
SCLI

ELIXIR ESTOMACAL

Sitll

DE

CARLOS
•tletlsuie
DAV•NI EL CAMPIONAT PENINSULAR DE CROSS

Castella ha fet públic
el seu equip
La Federació Castellana d'Atletisme
ha fet palie l'equip que Ira de representar-la en el vinent Campienat Peninsular. el qual es el següent
J. i M. Manases. Bernau, liern'andez
i Soli, del Madrid F. C.
Ramos, F. Soli i Olmos, üe la Ferroviaria.
Escaria Cucurull i Fernär.lez, dc la
Cultural.
Falta completar requip amb altres alloes de categoria inferior,

LA OUERRA A ETIOPIA
Manifestacions a Itàlia
per lo presa d'Ambo Alagi
DOS COMI.ICATS ITALIANS
QUE ASSEINTALEN EXITS
Roma, 29. - E comunicat oficial damero sao, publicat l avui. diu:
"El mariscal Bedoglio telegraiia que
quan les nostres bropes del primer cos
;l'exalta s'apodera•ren de l'Abba Alagi,
les del tercer ros dkxereit i les dels cosa, de l'exercit erimeu atacaren de nord
s sud Is torees der ras Kassa. Des de
niatinada d'ahir prosseeueix 11172 dura

ba ja al Quebi Geno. Han abandonat
la zona fortificada de alonti Illot.
Hom suposa que aquestes tropes salan
retiras a la regid de Gotaa.

COM ES DIVERTEIXEN
AVIADORS FEIXISTES

ELS

Deesie, 2.9. - Els aviadors italians

han disminuir des de fa algun temps cl
nombre i l'abast de lloro sortides adrice. Ara es Himen preferentment a
bombardeigs d'un nou esta, servint-se
d'ampolles, llames de c o nserva 1 objecRoma, 29. - El comunicas 145 diu tes diversos. No fa gaire, un etiop
el següent
resultà rnort a Ualdia per un case de
a La segona batalla del Tembien ha mema buit qne llame des d'un avió
arribat a la seca fase decisiva. La situa- el toca al cap lions creu a DeSsie que
da dels exercits del las Kassa i de Se- els aviadora italians tracten de trebar
n um, envoltades per Jes nostres troles, en aque st note sistema de combat un
S cada cop més critiesa.a
obj e te de divertid i sobretet la manera

d'estalriar msmirions.

.IRA DESCAASARAN
Makale, 29. - La astalitat de la nun.
tanya d'Arnba Alagi és ja en poder dels
italiana, que, prossegula Eur avara; ea
direcció al Ilae Adliongi i la ciutat de
Quoram, han hagut de Iluitar amb patrulles etiòpiques, que *osaren una obs-

EL NEGUS HA SORTIT DE DESSIE
Roma. 29. - Segons informacions
d'Asmara publicades pels diario italiana. el Negus ha sortit de Dessie amb

/O yeses ofician retiran han Intenta: apoderar-se de la peana del comandant cap
de rEzeren, general ameos, pera eta assallanls taren delingurs. I Mermaren a
presons. Les autorltats, amb motas n'aquest fe!, han pies diverses precaustons
per tal de mantenir narrare al pals.
En Elitlent s'Os vist que cap reichneut
es !robara complicar en. el movItnent.
El President de la nepubnca, que es seobasa a Villa de la Mar, ha tornar a Santiago, 1 ha adopiat mesures energiques
ama el ti tEetllar que es repetelzin aquestes temptalives revcduelonaries. Regna la
calma completa a lo! el Pala.
Sha publicar un comunicar oficial sobre ets reis d'O tr a la al!, diem que
es trans d'un complot criminal, fomenta/
per dements revoluclonarls, 1 en el qual
e31811 compromesos uns Mielan retiran
als1 ron] alguns petates partidaris n te
dictador coronel lballez.

entra ell vigor
la Ilei de nentralitat
americana

Avui

ALEGRIA OFICIAL A ITALIA

llei. -

Washington. 29. - Als cerdea financers es considera que únicament
Pe r la persuasió pudra Roosevelt impedir que les Companyics petroleros
americanes anullin les decisions de la
Societat de les Nacions sobre Eembargemela de petroli destinat a Italia.
Es recorda a aquest propasit que la
noca Ilei de neutralitat no confereix
al President del, Estats Units cap poder nou.
La llei, que entra en vigor don,
no caduca uns cl maig de 1937. Fabra.
DETALLS DE LA LLEI
Washington 29. - En virtut de la
nos a lici de neutralitat que ha firmat
avui el senyor Roosevelt, queda Fanl iga prorrogada per un termini de ca-

Un nou
transatlàntic

Dificultats monetäries

del Vatica,

Djibuti, 29. - Segons rnanifestacions
de diversos súbdits estrangers arribats
ele l'interior d'Etiopia, el resultat de
les arrees operacions militar; ha casitat una impressió molt gran entre es
etíope, fins al pum que amb l'objecte
d'elevar la moral del poble, les autoritats antmciea que molt aviat saitaularà
una batalla decisiva per tal de detenir
l'ofensiva italiana fins que arribin les

pluges.
Segons !es noves rebudes del quartel
general etiop, la situació al front sud es
molt gran. S'afirma que els italians han
reptes llur araste utilitzant no solarnene
els autos blindats sinó també l'aviació.
Aquest avanç es causa de grans preocupacions, per de s confiarase que el ras
Maoknnee. que té lencarrec de deturarlo, pugui arribar a temps per tal d'assalir Tobjecte desitjat.

PRECAUCIONS A ADDIS ABEBA
Addis Abeba, 29. - Proseegueixen
amb gran activitat els trcballs de fortificada, ein previsia d'un possible atac
dels italiana. S'han construit també gran
nombre de refugis contra els bomba r deigs aeris.
Als llocs estratégica han estat insta!.
lats tonons arribats recentinent d'Aleznanya, i que estan construits especialmera per a IlMtar amb els tancs.
Asan, com ocurre cada any en aquesla epoca, ha sortit Eúltim tren cap a
Djibuti, car el servci ferroviari queda
sempre interrompu t durant l'estació
de les pluges.

confliele.

L'ogre de Mecklemberg
apeHa contra la sentència
Schwerin, 22. - L'Ogre de ilecklem•
burg, Adelt seetem, bu recorregut davant
cl Tribunal de caassaria contra la reo!Suela que el condemna a mota per Coser assassInat done Intarns.

La sentència contra el
coronel Vettchef

Sena, 29. - El Tribunal militar ha
dictas aquest matt sentencia despres del
proces segun contra Damla Veltcher
els sena companys.
La sentencia conforma en toas elt seus
Potala el veredIcte ateas el dinable darres'. El; dos condemnats han negat a
escoltar 1 a signar la sentencia.
La decisia del Tribunal militar va acompintada de la Indicad(' que renco els
ceorsdemnals un termini de tan din Per
a poder apenar de la sentencia.

Greus incidents en una
LA CONFERENCIA NAVAL
Universitat xinesa
Pulular, 21. - L'Agencia netter cOmu•
Mea que s'Iten produit greus ineldersts a
la Unlversital de TsIng nuat. 1.200 es•
tudlants han macar 40 pendes que practicaren alguns escorcolls per trobar certs
estudlants conalderats en a agitador'.
Els estudiants han fet rimases deu camlons
de la pulida. Els Incldents shan con Vent a en una veritable limeta campal, a
consemiencia de la qual han resultat deu
morts 1 nombros os ferias.
També shars practicar neorcolls a la
crevermat nacional.

Una nevada groga
Viena, 28. - Avut han acudir als vetaras del con g ost de Pedante (Stairla) un
gran nombre de tuestes I PexsOnalltals
elenifflquee, aires per la noticia que beata caigut una intensa nevada de color

groc.
Intersegat sobre el fenoinen, un deis

L'ACTITUD DE LA DELEGACIO
FRANCESA
Lonches, 29. - Les nones instsaCC10113
que la Delegada francesa que assIStels a
la Conferencia savalsollteta atar de Palas
han arribat ja a Londres pere encara
no han estar comunicarles al Genera bel te n le.
g emida que s'alarmista la Delegació
francesa a pro55egulr la d'acuesta a lob•
Serle d'arrlbar a un acord naval de tres,
pera indleant que la si gnatura franeesa
restara aubjeema a emes tesela-es.

Els estudiants xinesos
s'apoderen de dos policies i tallen els fils
telefònics
Petardo, 21. - Durant els dislurbir que
s'han produit aquest mati a la nivel-.
sitat de Tsinghua, els eStudlants hOlt aCom
seguir apoderarse de dos malicies, han
tallat «almea toles les notes telefOulques per tat de fichar incomunicar. te •

directora de la Central Meteorológica de
Viena ha manifestat que Indubtablement
ha e:tat peonar per haver-se bareelat
Roma, 29. - Comuniquen de Moga- anal) la iseu alguna
quantitat de les n•
discio que la part mes gran de les tro- nissimes torres del Desert
de Sahara, qua
pes del "ajez" Bietne Mored no es tro- Pagl esta! transportarla pel vent.
dIfiel.

SUPOSICIO DE RETIRADA

FITXES-FITXERS,
AGUSTI BO

CORTS CATALANES, 596. TEL 10266- BARCELON)

Els estudlanis s'han ter Piras a la tanversito, 1 han plantat rara a la panda.
que ha voltat Pceltrici.

Un moviment subversiu
a Lima?
Buenos Nute.. 519 -- F.I. 05,11, si
(tuesta calma] es .in o e o ii os rumor
con el qual ha ti c ielat a Lima un
limen subverslu.

•

L'escaquer internacional
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Ahir al tedia quedà dominada Ofiestions del dia

la insumo*

aanuago de Xile, 01. - san !Mental
cop trEstat que ha tracassat.

Roma, z9. - Totes les ciutats de provincia i a la capital han celebrat amb
grans ritanifestacions d'entusiasme la
noticia que els italiano havien ocupat
Ambo Aludji, que fou anunciat per radio. A tot arreu s'han formas crasis rnaMiestacions. Entonaren hituries
- pa tri ati ca. El rei i el Duce han ceta adamats
que 00 tenia informes completa sobre la
i en les arengues pronunciados pelo sedita operació.
cretari, lottals feixistes. el record dels
En els cereks oiieias os tracta de herais de
1896 s'ha associat a l'alegria Corzo meros.
llevar importancia al nou eaait deis ita- que ha causat acprest
esdeveniment a tot
Per una cläusula suplementaria que
liana, negant valor estrategie a la pos- el pais.
conte la nova He, es preseribeixen els
aessió d'Arriba Alagi afirmara que si
¡ obriments de credit ala palele italians inicicssin 110 nou arane,
UN MISSATGE DE D'ANNUNZIO préstecs
sos beligerante si bé el President
aquest es vetada e.ontingut pels exèrcits
pot
atorgar
trenes come-dais a cure
Roma,
29.
Amb
!ansió de celebrardel ras Kassa i Seyum. que ocupen ex, se l'anivcrsari de la desfeta d'Adua, so- termina
celente posicions.
T
a
nt
b
1
s'estableix
l'embargament
ferta per les tropes italianes Eany 1896,
L'OBJECTIU DE L'ACCIO
el poeta D'Annunzio ha trames a Mus- obligatori sobre les trameses d'armes
solini un missatge redactat en tanda ter- als belligerants o a aquclls paisos que
ITALIANA
mes en el qual dedica frases encomias- puguin servir-los d'intermediari s , proAddis Abeba, n. - Respecte a la tiques a l'heroisme dels soldats ita- litbeix la utilitzaciú pels subntarins dels
n Alagi pelo italiana., que, liano.
porta americana autoritzael Persident
51 be no confirmada, tampoc no ha estat
per a impedir ritte els ciutadans norddesmentida, es creu en alguns cercle'
americans viatgin en vaixells armats
MALALTS QUE TORNEN
etiapies que la finalitat de l'operada reapertanyens a nacions belligerants.
A ITALIA
lazada ha estat facilitar el pah enyetas
Despees de la firma, el senyor RooNipols, 29 . - Ha arribat a aquest sevelt ha fet diverses maniiestacions,
el llac Axangloi, i donar ensema majos
porte el vapor "Tevere a . Duu a bord dient especialment que a Eimpedir-se
abast al front d'Eritrea.
Per altra banda, per bé que en eis 469 soldats, "eamises negres" i obrero, els préstecs als belligerants s'estableix
cercles oficials es regalen a fer cap ma- que tornen a Italia per acabar Ilur con- una nova etapa cap el manteniment
nifestada, s'afirma que cl nou èxit des valecencia. Ehm aquest mateix vaixell ha de la neutralitat dels Estats Units,
italiano ha tingut com a immediata con- arribat el secretad general d'Eritrea, realitzant-se aixi la política que harien
seqüència cii moviment de dispersin de el qual bou encarregat per Mussolini de anuncias ell i el senyor Hell. -Fabra.
les trapes etiòpiques que crea caneen- dux. a Dalia les condecoracicins i uniformes del ras Mulughetta, traban a la cavade; al Tembien i a Xiré.
verna que el cap etiop ocupava fans a la
Zeppelin
LA SITUACIO DEL RAS KASSA baalla d'Aruba Aradam.
Addis Abeba, 2.9. - Sc sap que les
torees italianes que salan apoderas d'Am.
1.ied5icisafen. 29. - 0vul SO c....as siha Alagi han prosseguit llur =rasa cap
sitat pela periodistes estrangers el nou
a la regió del llac Ashanghi i que trae(migan "L. Z. 129, que la setmana
tarä d'arribar al seu nou objectiu abans
entrara comeneara els seus vols crasealg,
que estera destinas a la ruta d'Amerlea
que s'hagi pogut establir salidament l'edel Sud, 1 es calcula que podre efectuar
xereit etiòpic, que, sota el comandament
de l'emperador, es dirigeix cap al ncrd.
Ciutat del Vatica, 29. - Les mesures el viatge d'anada entre Prledrichaten I
També s'anuncia que a la regid de posades en vigor a diterents pastos per rito Janeiro en unes 50 o su hoces, 1 el
en unes 100 llores.
Tcmbien tres columnes italianes, amis un tai d'impedir l'exportada de divises has, deEltornada,
seu raen d'acciel abasta 14.000 Qutde la
total de aguanta mil homes, han ini- complicar el mecanisme nnancer
Santa son, eta ingresos de la qual S9n lernetre ., are una veleeltat normal de
ciat un moviment enrotIlant, i han aeon- cssenrialnient internaclOnals.
125 quilemetres, I les seves mtmulnes
seguit tallar el pos a les tropes manLa Clutat del t'anea es el ceMre on poden desenrollar una tersa ele 1.90D
des pel ras Kassa ¡ Sesum, quan, per aflueixen diterents Ingressos de totes les eavalls,
haver-se adonat del perill que els ame- parte del mön, que sön sol distribulas.
Ultra una blipertant quantitat de mer,
naçava, tractaven de passar cl rin TaLes osellacions des canes, 1 especial- caderles I correepondencle, el nou dirikazze.
ment els crean congelats, han creat gible potrea concluir ZO passatgers, que
Hom afegeix que rexereit del ras Kas- grano dificultara a Forgannzaelö Mancera podran dieposse al pon/ principal d'un
Sa està completament rodejat, i que per de la santa Peo. a s peetalment Akmanya, gran menlador, un hall, un saló de lectal d'alliberar-se del mete hura d'ea- ha debita d'enviar Tons, que la no sen tura 1 un ample espai desanat a rasselt,
taular una batalla, que en les presents sollIctrat's dels ['deis d'aquella naciera- aie com de 05 rabinos amb SI I MF.
circumstàncies es esperada amb :eco i co Wat.
Per altra part, el Govern nap a, conels tercies d'aquesta capital.
trarlament al que siba afirme, no ha
donar cap Mental per a resoldre VIIP"t
LA SITUACIO AL FRONT SUD

Addis Abeba, 29. - Ais centres oildais etiòpics es declara ique no teten
cap noticia sobre Eocuramió italiana
d'Amba. Alagi.
Addis Abeba, 29. - Intecrugat el ministre da la Guerra sobre la presa d'Am.
ba Alagi pelo italiano. lea manifestat

LA REVOLTA MILITAR A TOQUIO

donar un

Washiugton. 29. - El presiden seusa colmena de trapes (sesgues, per
acudir en socors des enes al nord on nvar Roosevelt ha firmat l'acord sobre
la neutralitat, que té ja força de
es trobea en dificil situada.

tinada resistencia.
Semilla que un cop lhagi donat un EL REI D'ITALIA
SURT AL BALCO
dcscans a les trepes i srnagin consolide
Roma. 29. - Aquest rnati ha fingid
les nores posicions costquistades,
ciara un nou movimeig d'importancia 110c una imponent manifestada dasant el
q ue tindra per objecte obligar els ras palau del Quirinal. El rei Ira sortit al
Kassa i Scrison a acceptnr una batalla. baleó per cantestar a les aclamaciona
de la nealtitud.
A ADDIS ABEBA N9 SABEN RES

D'AMBA ALAGI

EL FRACASSAT CONPLOT MILITAR DE
SANTIAGO DE XILE

El

per

J. Torres i Caprara

Pacte de mútua a.saistincia - o, per
dir-ho amb la fórmula d'abans de la
guerra, aliança - entre Fraga i la
U. R. S. S.; aprovadó del Parlament
Ingles dels augments de les iones miBUICIDIS PER °RIME
litars
propoeats pel (aoven i constituda
DE L'AUTORITAT
d ' ttn nou ministeri de Defensa de l'ImT'émulo, 29. - En virtut dordree peri: possibles perdis del cop d'Eetat
dictades per les autoritats, 16 oficial, / a rone s : decisions ginebrines del Coi cape, complicats'en el recent
mise dels Divuit sobre l'embargament
ment revolucionara s'han suiddat a del petroli, i eventuals reaccions italiatrets de revòlver. - Fahrt,.
nes: aquestes san les Mieations mes importants a lloren d'ara de la política inORADA HA ESTAT TROBAT VIU ternacional, de diversa mena, pera totes
Tequica 29. - El Govern anunsia preocupadorea.
atua caräcter oficial que el primer
El pacte franco-rovietic, ratificat diministre senyor Oleada, ha estat tro- 'mas per la Cambra francesa, lambe ho
bat via.
sera acial pel Senat, i alai adquirira tot
Encara que falten detalle, se suposa valor solitte i juridie. El pum rase-erial
que quan els rebelo ocupareis la resi- que ara cal veure es quina actitud ation.
dencia oficial on es trobava el primer usan .alemanya. i Polania, que crea reministre senyor Okada, no Eassasei. saltament hostil; al pacte.
liaren, sitió que co limitaren a deteLes paraules conciliadores pronuncianir-lo. ¡ guardar-lo en rehenes. Aixa des per Flandin al Palais Bourbon, ¡quin
explicaria tal vetada la demora de les acalliment han single a Berlin? Jutjant
autoritats militars a prendre una ac- pel Ilenguinge iiel disris hitlerians ció draconiana contra els insurrectes. que arriben a atribuir a França la res- Fabra.
ponsabilitat de totes les guerres que Iti
ha hagut al misa -, salauria de conTemido. 29. - Sembla que ei secloure
que una regada mis Alemanya
nyor Okada es trobava a la sena resireataja
la cordialitat que Ii ofereix Eran.
dencia oficial quan els amotinan irromperen en aquella. El primer minia- ea . l això a damas que el Govern frauceo
hagi
deelarat que esta disposat a
tre, prèviament avisat, va poder amagar-se. Romangué amagat durant tot sottnetre e) text integre del pacte franco.
Sotietic a l'examen del Tribunal de
el dia mentre els rebels ocupaven la
presidencia, pera dijous pogué esca- Justicia de La Hala, per a veme si
esta en harmonia ansia els moros de
par.
1.,-Narno i el Covenard. A Berlín, pera,
Divendrcs a la. tarda presenta la el que busquen eón pretextos per a reseva dimissió per mitjá del senyor armar la riba esquerra del Rin.
Gato. No obstant l'emperador es lleDe neta manera no tara res d'eatrany
ga a acceptar la dimissió. de manera
que, malgrat el llenguatge de la Prensa
que el senyor Okada continua essent hitleriana, Sri
bagues Ulm replegament de
primer ministre.
aofessiva contra l'esmeren Lacte, fi per
Una declarada del Gobinet posa de
al
que
treballa
activament la diplomamanifest que el senyor Gota ha estat cia angiesa.
rellevat de les seves funcions de priQuants canris i o isassituds hem o ist
mer ministre ¡mera
S'assegura que divencires a la tarda co Eagitat periode de la post-guerra!
Veiem,
palau
per exemple, .alemanya reitere
el seno-en Okada ea presenta al
imperial per a conferenciar amb Eetn- avui a França el que ella fea en 1922.
Elk referir)) al parte militar i politie
perador. - Cabra.
conclòs a Genova entre Txixerin i Litvinov per Rússia i Withe i Rathenau
ORADA NO SERA PRIMER
pel Reich. Pera aquells acords foren esMINISTRE

ministre Okada ha estat trobat viu

COMMLNACIO ALS REBELS

Xang-Hai, 29. - tan telegrama dc
Toquio que ha nebst' l'Ag è ncia Reunir anuncia qu u a dos guatas de sis
el Govern ha ordenas a les seres tropes que procedissin a desallotjar per
la ',oree els rebels de les seves posicions.
Xang-Hai, 29. - Telegrafien de
'Fi:mu j o a l'Agencia Reuter: Ha estas
l'emperador PersOnalment qui a dos
quarts de sis (hora local) ha donat
l'ordre a les trapes del general Kashii
que desallotgessin fos com fos els
rebela de les posieions que ocupaven.
No obstant sembla que encara s'ha
ta de
concedit un breu ten;
dia abano
posar en exccucia l'ordre, a fi de
donar als rebels lsihtittia poseibilitat
eres acuar pacificament els ediiicis oiicials.
DETALLS DE LA SUBMISSIO
Xang-Hai, 29. - Es reben els següents detalls de la submiasia dels
rebels a Toquio.
Els avions des de primeres hores
del metí han volee sobre les poaicions
ocupades pes rebelo Ilaneant-los proclames en les quals els invitaren a
rendir-se. En efecte, abrí que les leones del general Kashn han aniciat el
sen avene els insurgents s'han renda
sense combatre. Pel denles Iltir efesnu era nonies de cinc-cents bornes,
ja que durant la nit a havien fet acte
de subrnissió diversos petisa grups
la Necia rebel.
titeTjq
tcuoi°m' p2o9si per Un% pereinmteenr a rdedde
s rebels es rendi alar a la nit. Aguase
atad 160 rebelo han abandone les
armes abans de reingresear les respectives caaernes. Finalment cent-vint
oficial; i soldat, han prestat acto
submissió i s'han reintegrat a les
respectives casernes a les deu d'aquest
mata
No sal a disparat cap tret, ja que els
que ocuparen la residencia del primer
ministre s'han rendit a In ena da(tu esta tarda.
OCUPACIO DEL QUARTER
GENERAL DELS REBELS

Toquica no. - Les trapes governamentals han ocupat a tres guares de
vide el guarece general dels rebel s , que
es trobava installat a la residencia Mi rial del president del Consell.
NOTICIA OFICIAL
Tegjuio, 29. - A primeres lores de
l a tarda l'estació emissora de radio ha
anunciat oficialment que la insurreceid
}mala estat completament dominada a
les 12 . $0, hora local,

Toquio, 29. - L'Agencia Reuter
creu saber que el general Okada no
seri mantingut a la presidencia del
Consell de ministres.
Se sap, per altea part, que quan els
rebelo fosen informats que l'emperador els ordenava tornar als seus
quarters s'atan nogal a obeir fins al
moment que les tropes del general
Kashii han COMençat a voltar-los valent-se de carros d'assalt ¡ d'altres
mitjans dciensius ¡ oiensiu s . Al mateix
temías els avions han volat sobre les
forces rebels llançant manifestos en
els quals seis ordenava que es rendissin.
Sla publica; un comunicat oficial
en el qual es fa constar que el pais
tindra el Gocen nacional de força
i d'ordre que necessita.

ES POC PROBABLE QUE ES
DICTE< PENES DE MORI'
Tbquio, 29. - S'ignora encara si els A1XECA.MENT DE LA CENSURA
rebels han capitulat sense condicions,
Toquio, 29.- Per ordre de les autoencara que el general Xashli ha anunciat
que els oficials i individuo que han par- ritats ha queda t aixecada la censuticipat en el moviment seran tractats ra que es venia exercint sobre les informacions de premsa en les quals
c0:11 a rebelo,
els esdeveniments destabdeNo obstant, degut a les imites sin - nats en aquesta
capital.
palies (Me el movineent compte en el
si de l'exereit és poe probable que es
REPRESA DEL TRAFIC
pronunciin penes capitals.: De totes maToquio, 29. - Aquesta tarda sala
nero, silla observas que l'energia demostrada a darrera hora per les autor - reptes el mane rodee i han tornat a
lato contra els sublevats ha estas degtasia funcionar normalment els serveis icea la insistencia que han posat alguns roriaris. La ciutat ha recobrat el sea
caps de l'ea:E:ten i mole patticularment aepecte habittial, i ha contribuït en
gran part a ter reneLace la tranquilels de la marina.
litat l'anunc¡ oficial que el general
LA RENDICIO
Ogada es trobava bo i a bon lloe.
NO HA COSTAT SANG
Es fa constar als cercles autoritzats
que en cap moment els rebelo hin
Londres, 29. - Als cerdeo nipons
causat
cap molestia als súbdita r-tell ' Id'aquesta capital s'estima que una de
les personalitats que //tés Iran influit gers.
en l'obra de normalitzar la situada, a
Taquio ha estat el general Kashii, goEl President de Xile
amador de Tóquio, el qual investit de
poders excepcionals ha aconseguit intimidar els revolucionaris scnse que s'hagi demana poders excepvessat aquest niatí ni una gota dc ung.
Tóquio, 29. - Un comunicat anuncionals
ciant el final de la revoluda explica
Sainsago de alle, 21, - S'assegusa que
que l'únic mota/ de l'espera i de les el President de la
Repebllea es proposa
negociacions amb els sublevara consis- demanar al congres que se 11 otorguin
tia en el desale d'evitar el vessamem de Postens espeeiala per tal da poder deterrar
ang,
lotes les persones que minina compliEls cape de l 'exertit-tontinua dient ca des en el inonlment revolucionad que
esclata
ahlr I quo reu rapidament sofoca'.
el citat comunicat-donaren prora d'una
Els ex-olacials l pesan a que es traben
paciencia paternal i d'un valor ple de detinguts compasexeran
davant un Tridignitat. Els menees rebels es condui- bunal militar es/metal.
ren ordenadament, abstenint-se de tota
temptativa per sortir do la zona que con-

trolasen,

Davant la negativa dels amotinats
rendir-se, el govern militar de Tquia
anuncia que serien sotmesos a la torta.
Els habitants ell bann ocupat pelo rebele, davant d'aquesta noticia, dataren
a abandonar Ilurs domicilio. Diversos
palaus de princeps de sang i algunes am-

baixades foren evacuats.
El; avions han deixat caure en les
posicions ocupades pes amotinats
Unes proclames que diuen: "Si torneu
a les vostres merma, sereu perdonato. Si us resistiu, se us afusellara.
Segons un testimoni, a la una de la
tarda, llora local, un primer grup robel ha a bandonas la residenc ia del
primer ministre ¡ l'hotel Suma). L'es-

mentat grup sIta dirigit davant Eambaixada dein Estats Units, on ha estat desarme per les tropes governamentals i conduits a les seves casernes en cantinas, - Fabra.
EL MINISTRE DE LA GUERRA
ES DECLARA RESPONS.ABLE
-Fama°, 29. - El general Kaaashinia, ministre de la Guerra, ha publicae un comunicat en el qual diu que
és lainie responsable dels tristos esdeveniments que acaben de desenvolupar-se i que te plena consciencia de
la responsabilitat que li incumbeix.
Afegeix en la seva nota que aquesta revolueió ha tacat l'honor de l'exereit danta els japonesos ¡ davant
el man que ha estat penden del desenvolurament deis cadera:disiente.
Acaba dient que encara que sembli
que el govern no dóna proves leiser •
arLo. s'arri l irra iirs esIs rat l u; luir a
reatabEr aeatti..... :a aleipiina militar. --

"Stradivarius" robat

El nazisme es dedica
a

"descristianitzar"
els nens

a. - manseavai. asan
bes, arquebtsbe lOO Ertburg. ha cnv,..t
carta a Hans lierrl ministre de Lunes del
Reta, reprormant-11 que les organitzaclou s Jovertfrolea bitierianeo, dedieades a
"deseristlanitzar" els nene provoquen
constante leidentt que molleen violentes
protestes de reiement camine, a cense.
Tienda de les guata poden produir-i•
desagradables qüestions.

Suicidi d'un editor
alemany
reTOs 5m n-• L'editor Oscar sit•aeel..
propietarl de la Casa editorial J. t.
M011r, sha suicidar, 1 es creta que aqueas
acre desespetat ha estat degut a a al.
suele dificil que tiavessava en el seu

tipulats d'una manera que LiOyd Gema.
ge, que COM a primer ministre anglas
presidia la Conferencia, els qualifieä
te de deslleialtat earaeteritzada. A despit d'abro, tanga Iso pensi aleshores a
reaccionar sialant traetats aigents, com
sembla que ata ruleta ¡en-ho el Reich,
»mama sap que el pacte ratificat
a Paria C 1, Cll substancia, el que ha (I tl e•
dat del pla del "Locarno de l'Est a que
tio pagué reeixir degut a l'o:asen:tela ale.
manya i polonesa. D'altea banda el Mi•
teix Flandin ha confirmas que el pacte
no te un objeetiu antialemany, sin -is que,
quedant obert als altres Estats, el Reich
pot adherir-ala
Tot el que serveixi per a consolidar
pan as Itoalae, i cal reconeixer que el
pacte franco- soviètic té, SObTet nl4. Minen
fi. Taitt ole bo Alemanya
faci
i hi presti la seva collabararia. reria
seg,nrameet aquest desig no serä satis.
fet.
• ••
La Gran Bretan a es prepara. pr>sia
acit; del Parlament, a augmentar
les seseo torees terrestres, nasals i airieg, i a constituir un ministeri de la
Deiensa Imperial. Mata is una vietearia
dalusten Chamherlain. En efecte,
cap del Füreign Office reprotxa a Baldsvin que volgués ruante& la presidencia
del Comitè de Defensa Nacional, sense
poder-sen ocupar de la manera que cal.
Ara el nou ministre, encara que el control decisiu segueixi en pian del priinee ministre, sera el presiden t efeetia
del Comité ele Defensa. Cal assenyalar
que els diferents serveis conservaran
roa/ fina ara nur autonomia, peda dc•
pendran d'un ministre únie.
Els laboristes - contratianient a Yac.
titud dels socialistes belgues - han re.
conegut la necessitat que la Gran Efe*
tanta los militarment j'Orla i hay votat,
ells lambe, els tredits demanda pel Go.
vera. ;Com es por parlar, dongs,
Conferencia Naval, de limitació dels ara
tnaments i adhuc do S. de It; pan
paciiistcs per COUVidió cona els labpds.
tes britànics creuen en la necessitat d'esa
lar Len armats, baldameat rigui danés
amb fina detento?
• •
Els esdeseninients del Jata; coetinuan
essent objecte de preocupacia. Ifalgrat
dir-se que la revolta ha estat juemlida,
les intimes noticies no san pas gaire
clarea; sembla. al centrad, que els revoltats dominen la eituadó i que estigui
a puta de formar-se un Govern militar
preiadit pel instaste:a ceiehre general
Aralci. Si es considera que el moviment
kit tramat pelo nacionalistes, els quals
campeen amb sampanes en els media de
la Cola, és comprensible el sea Lada
Segons lea normes diplonsätiquee
gesto, el que has ocorregut fins ara al
Jara; no sart del mar,: de /a politica in.
senior, i. per tant, no pot suscitar cap
interventió d'alares potencies, mentre no
estiguin en perill persones o bans deis
súbdito d'aquestes.
Perú aial i tot les cancelleries estan
preocupados per la política exterior que
pugui desenrotllar el nou COstra, tant
pel que fa a la Nana com pel que fa
la U. R. S. S. El neguit és gran, so.
bretot, a Washington, ja que un oc ri .
flicte russo- japonés - 1 els elemente
per a provocar-lo no manquen pas - no

negad. La citada casa editorial tenla pot deixar indiferents els nord-anserireputació mundial 1 publicava prtnelpal- cana. sI la participada' americana en un
ment obres de teología, histeria, econo- conflicte d'aquesta mena podria deixar
mla I Dret d'Ernst Truenes, Eta Lederer Idiierent la Gran Bretanya?
1 Max Weber.
Totes les grans nacions europees tenen mes o menys interessos a l'Extrent
Orient, i es acuden afectades, si enes no,
Els nazis tindran pref e- per les repercussions que el conflicte

res n ia per a entrar a la

Universitat
. r2. - S'Ira tixat el regalito

minun siels eaudiants alemanys que p0d/an a ss isilr a les unlversitals Miraos el
secan trnuestt e de /936, que pula 01.000,
dels gneis sis mal sis-ceuts corresponeu
al captas estudiara/ de Berlin.
Eta veterane del partit nana les joventuts tatterlanes, els militan 1 ele mentales de les organazaciona S. 0. sitiaran
preiereneta per a ocupar eis uocs nacants
a les males.

Krofta, ministre d'Afers
Estrangers
Traga, C. El senvor Benes hä alenat Un deeret nomenat el mentor Krotta
mln i stre d'Afer3 Estrangers.

Cinc comunistes

alemanys
condemnats a mort

p echa, pg, - El Tribunal del Criminal
Nona York, 21. - LII desconegut ha ha condemnat a most. sota acusarle d'asrobat un vloll e etradnaricts", sa/orat en sassinat, cinc dele acu s es en el gran
80.000 Waters, pertanyent a l'artista Brons- preces comunista de NeCk0en13, buril de

p051 rin tenir a Europa. Es natural, dones,
que les cancelleries estignin preocupades, escara que no sembli pas que el

perill sigu¡ imminent.
La política prudent dOkada, Saito
Hirota pot donar-se per acabada. per a
deixar Pos a la dels militaristes. Pera
abans de ice qualsevol pas que justiii•
qui les alarmes, caldea que el nou
vern es consolidi. No obstant, no es pet
dir, d'alisa banda, que sorgeixi algun fea
nou que vingul a modificar la situació.
Aquella. Alenanaa de l'Extrem Orient
put donar-nos qualsevol sorpresa.
Caldria que totes les nacions anessin
d'acord contra elo impulsos belicoso&
del "perill groc", el bellicisme japontee
Ara fóra mes hora que mai que la
eietat de les Nacions es preocupes de
Xina, i no dones la impressió que pm'
mis funciona amb energía en el confIfeld
italo-etiópic.
• • a
Denla, dilluns, es reunid' a Ginebra el
Comité dels Divult per a tractar de les
sancions contra Itilia, i especialment de
l'embargament del perola Qui decidiré'?
Na és pas faca de preseure-ho. Si as
cert que hi ha llague temptatives de e, ueiliacia entre Londres i Roma taimbe
110 es que aquestes temptatives no haa
tingut baúl. El llenguatge de la pecaste
d'al-netas paises ho confirma, i ta tivantor anglo-italiana fa inég difleil
saluda del ronflicte
La llei de entralitat senda pels Estats Units, que no innedeix l'exportada
de petroli a Italia. faria ineficaces les
mesures preces a Ginebra. Pera el are
sernbla interessar mes a Roma és refecte moral. i contra 4 724.6 es reacciona-

nerlin.
law Imbermen.
Es trae & des obren Pau rrimmermann,
El notatie inetrument ha estat meres
del ramerl de, l'artista durant un con- Bru Sehrieter, llenan= Selletveers, Bau
Plank
1 \N'alter Schultz. Cine amasan mes
cort celebrat al Carnegie Hall.
han PShl condesonats a ratone anys de
trepane toreaba, 1 dos rnes a done i deu
ani s fe presd, respectivament. In ha hacer altres penes de menys importancia.
Austritlia s'arma
conitinIstes han estar acusats
Melburne, lo. - Australia promeguell dhaver participas en rassalt d'un
rafe ra, pera no salsera cera.
en l'Orne accelerat el sen rearmament on es renten els trincan s
nana a Ir
Tot el que pasta en arpases mcn,rnts
aeri. El programa de tonstrueelons da- Mehardserasse, el die 15 d'oetribre
de es angoixas ¡ trist, i les coses, en rompa
ues
p
t a mena, elaboras per a un perlode 19Z I. En el curs daquest as s alt mor' 11:5
st' raes ti5 5, Eerä augmentat amb un
d'adobar-se, empajaren.
te:
mnirlä nazi 1 tres mea resultaren ferit-.
nota suplement, pel Qual es construiran
tres notes esquadretes d'avions de born •
bardelg, tres esquadretes d'anions de re.
conelsement per al servei del Litoral. I Unamuno, doctor "honodiversas esquadretes d'avions d'una sola
plaça per a combas,
ris causa" d'Oxford

Darrera hora

Un restaurant exclusiu
per a jueus i no ans
liannoter. Co. - Les auteillets musa.
cimas han autoritiat la ereaeld 1 turielo•
nament d'un restaurant destinar al sersei des dienta nieta. Minios senet ha
estat organitsat per tal de ter Trans a
les dificultara que sofreixen nombrosos
Urg entes. que no troben qul els :^rielt1
a domicill, 4 conSeqUenela ch, les Ilels de
ituremberc.
El ieileurant 113MAS neta i.imetra
cueles silos u no aro.

Lonches, 28. - L'escisptor espanyol
senior 315guel de Chamullo, rector de la
isinversitat de 8alamanca, 110 rebut a la
tniversitat d'Oztord el titol de Doctor
' Honras Causa s de la dita tnisersitat
a
t
de la P ar aula nem de
al:1 :1 'fi:›1:11: srsilat el senier t'i r a MUY, que
ha tracat una biografía del senior Unamuno, 1 sha referir a la sosa latea literaria 1 docena considerantao com un poeta eminentment esnifa, que cetrero el seu
pan com un guisa gemir, conmagrat a
El seny er Bail e s. ha arealt dile el nou
Doctor ea milversalment mantead com
et primer honor de I leinen espaniel

•LENOIMAG1A AGUDA 1 MIMA,
OUARIMENT TOTAL - SIFILIS,
PILL, LLAGUES DE LES CAMES
Tallara 2 9, entresol • Dli a 1 1 de 5 a 5 • PlIEU5 EDONOMI05

Dr. CASASA

DE BARCELONA
ORTEGA VENÇ KID OLIVA
Marsella, 1. - Anit passada es %a
celebrar lainunciat mate de boxa entre cl campa:, del pes nsoeca Fortunas Ortega i les -eampió de França
i d'Europa da la mateixa case-agria
Kid Oliva. El mata, que havia eJtat
concertat a deu rounds, fou inte rroinput per &daba de l'arbitre al cineatte
round. per inferioritat del franco.
Fora declarat vencedor Ortega. En el
moment de suspendre's el combat Kid
Olisa tenia duro ferides a les parpelles, de les gula Ii sortia sang ea
abundancia, la qual co5a Eimposaibi.
lita de veure-s'hi, trobant-se per
aquesta causa plenaillent dotnjnat pel
el/cedan

CINEMA
4161•MOIR

DE11,1[A, TARD

Linto nema de "La destrued6 de la xurma", un igordo episodi de la Huila
contra el crim

EIL FILM DE LAS'

JK eó wriacontea2a,
/vte nwita4 e42

INCONTABLES EMOCIONES

14414.

aza

FRANCES DRAKE

remina: "PETER" (Universal)

HORTON
RAY
ROSITA MORENO

Franziska Gaal ti una sin:matra cxraordiniria. Ls una de les figures eles
impatiques del cinema actual. Té un
ostro d'una Iluminositat prodigiosa. I
es uUi immensos i magnifica, brillante
sorrizienta. 1 una boca blanqufadma
oc quan s'obre per a rimo sembla
.ue sobria lea portes del cel. El tau
: rt és cornpoat d'espècies picante. Té
nolta gracia i malta sal. Rs vivaç
nalici6a, intencionat.
Aquesta noia necessita un d'aquells
'irector que saben el seeret de fer films
. e uaters, ale gres, graciosos, aramrienta,
:ne... Que conciaxen el valor de la ve-

UN DOMA PACI ANANA RADIO!

•

TRECE MUJERES
Uno CIMA IrltrIgIVII. I mlatoeiou, 5U1
PilVala ola secreta de loa ?arcos °cal.
lItrb mur« CUAN«, Ricardo
Cortez
MYANA 1,01, I

ltg-14.$1le

iOcitat de: ritnte la delicadesa del
tomde. Durant U seca curta carrera,
Franziska Gaul ja r1:11/1 trobat aigun
d'aqueits,
Pere; darrerament l'han puaada
inane de directors que aún mestres
Pan insuportabla d'inaistir, que per
dir quatre coses necessiten tots ele
mots del diccionari cinematografic, que
fan forçar C:5 gestos 1 exagerar la dic.
cid), directors feixucs i encarcarata. "La
mareta.", ahir, i "Peter", avui, confir,
men el que acabem de dir.
"Petar " és una obra lenta i cesan:da, tense vida ni agilitat, ni gata din previst, per tal com a lea P rinleres es
ja endevinem el, desenllaç. De-cens
més a mes, la còpia que projectcn, com
la de "La mareta", o és un contratipus o está tipa de aduar per aquests
mórie de Diu, parque té una ioecor
que inunda tot el film de desagradable
sordidesa.
Naturalment "Petar", malgrat el3
defectes csmentatt, CO ',CO amb :4;ust.
Perquè Franziska Gaal es una de les
personalitats mes absorbents del cinema, s u b ju g a, dentina pci podarás ascendent del tea art. i omple constantment el llene amb la sera gràcia, la
seva simpatia, la cera frescor, la cera
cspontaneitat, la sa y a senzillesa i la
saca sinceritat.
S. G.

PROJECTOR

MAGA A! t.olOICITAT!
DINANIBNE
;UN CANT
A LA JOV1NTUT
I A 1.'AMOIR1
nao dorna R.M..,

etturarmentr

DEMA, EL COLISEUM estrena un
llim Paramount del:ció!: "Atenció, se.
nyores". Es tracta d'una con:tia:ha a:hora alegre i sentimental, en la qual
ala episodis d'humor alternen amb les
escenas romäntiques, descabdellades
amb la mixime espiritualitat i fluidasa. L'heroina amauta comedia te una
telefonista Porella fina de la qual sor.
pren tots eje secrets que li convence,
adhue les aventures sentir/lenta:e de
l'elegit del seu cor. El film ens demos

Cinema Catalunya
Dental, dilluns, tarda
•

Sota el distintiu de

"La torxa dels exits"

Estrena a Espanya

LEBR e H vietopellERM
clietín ;a popular Opera del

ristirno P EMULA

itaccidm. in» eqRlo PI -

g

La primera pellicula realista, per la profunditat del ara renta, que ha
produit el cinema toranY01
Altrea figure. del repartiment: ›LIPT CORTES, JO.V.ILIN SALLE,
CONSOL (051PANI', BARAJAS, iturox i ele nene ENRIC CASs
TELLON 1 EUGENLA G. ROCA

EL GATO MONTES
Es el
de les multituds, perquè Parla amb el firngualge de la
reritat, teme eepanpflada, i anal' e alentia

1s

film

Aud..CAVANAGH
F

+.73212..,

tia anib es;iritnalitas que la primera
virtut d'una telefonista 'da d'ésser
i callar, segons rede saber
comanava Plat tacIta • segles abans
d'haver-en inventas tan utiliseim i,
vegadesi tan empipador aparen. La in.
serpreraciO compra no gene menys riue
all13tuis estrelles. Cara- Grant, el gaUnt, de l'arrogancia i la fantasia; Erancis Drake, encisadora xicota a la qul
ha haatat aparé:sor en "Bolero" culls
a comuanya de ball de George Raft
Per a oc u par el Primer Ilue en el rapar.
timent de "Atenciú, senyores"; Edward Evcrett Iforton, el csinnio irresistible: el gran actor de carácter George Barbier, i Lydia ‘Vestman representen el trio sie còmics als quals ha
correspost l'agradable tasca de divare
t ic el públic; i, finalinent, en altres
papen de rallen, apareixen Ana Sheridan i Rsita .Morena, Iluint une,
lettea" que causaran sensack. Corn
neta eurioaa del film cal cementar el
ratone de Charle.: Ray, aquel! Untes
galatt del cinema mut.
Pels atractiva gue el seu tenia ene
ofcreix. adaptació 'runa de les conté.
dies Inde fameses d'Alfred Savoir, Vantor de "La gran duques.a i CI cale.
brer'. i per la välua dele san; protagonistas. "Atenció, stoyore," és
cinta cridada a as..eolir bate e.clarante.

PROGRAMES DEL CAPITOL

"La destrucció de la xurma"
UN EPISODI VICOROS DE LA
LLUITA CONTRA EL CRIM
is5, 01 crucial no
pot aconseguir mai eaborrar cl, sea,
senyals digitals. Tota temptativa de
ier-los desaparéixer cremant-los, traetont-loa amb algun Seid o de qualsosol altra manera, Os seinpre infruetuosa, pula: que el; sen)ale reaparelceo per a icr-se encara mes ciar- davant dels ulls d'un paria
Aquesta no ib mis que una de les
tases draniltiques de !a caca de criminals que deecriu "La destrucciú de
la rutina, el sensacional film Relian•
ce que pre,enta tl (apio!, en mastrar Pcnergica campanya del Gocern
Federal dele Fama lleits contra al
"gangsteriame".
Amb la collaboraeió de l'antic "ae"
del Servei Secret Nord-America, ca.
tila DOn Wilkie, ej (mal la act:aat
de supervisor del. 'Eta lis sicativ a.
a q ueeta producciä de !Carry M. Goda
Edward Small. que compta per a la
seva inurpretacia atela arthres tan entables COTT1 Richard Arlen, Virginia
Bruce, Alice Brady i Bruce Cabo,. iS
MAZO%

DEMÀ ESTRENEN samba tres
calo inio. Li Latalunca pretenta "El
gato montee", amb Pablo Hartes, com
a protagonista. Al Fantäsio vaurem
"Mimt" amb Gertrude Lawrence
Douglas Fairbanks, fil. I el Capital
estrena "La destrucció de la xurma",
film punyent al (mal ahir dedicavern
"projector"...

M'OLMO DEL CINEMA
ELS COI.OR 44 N ATUSA lae,i
EN RELLEU

1 LA TERCERA DIMENSIO
ACONSEGUITS

PER FI!
ACORDS D'UNS EMPRESARIS

RADIO F1131S la

Telegrames de protesta

Presentad.; d'aquest magma

Ela emprgiarii. de la 111djU:14 di
cinemas de Catalunya estan inelt red:ir/ate. ticgons elle, vi direr.b.,
casa. americana establerta a Barcelona a tot l •alt pe/sol:al dc ls qual es
cstlanger, els fa °tajada d'un tiacy:
digne d'un volonitzador cpre opera en
pais conquistat. Davant aquesta actitud, que ella qualifiquen d—insultant
i vergonyosa", han prca decisions
transcendentals. L'rza serie de reunions
han daterminat Dur unió f uns acords
que resumcixen els telegramas adircato al president de la central de
Noca York de l'es:untada casa i que
irproduim a continuacit5:
"Ncw York. — America. 23-2-93n.
Metrofilms the President of Board
La representació empresaris Barcelona abano d'apenar als poders pública en protesta de l'actitud insultant
j y ergentyvea dcl seu representant, senyor Edelstein, donada la riostra Ganare:6 de ciutadans de la Iliure Cata:tin)a, (Imanare el aeu rellavainent i
investigació de tote ele -procedimenti,
indignes apena el dit senyor P er e r1ear
empresarie. Estera en peu per tal da
defensa': l nostra dignitat ofeaa. De
co obtenir tupida satisfacció ene doldria hacer de creure la caes Metro
identificada amb procedir tan botos--

eedettniment que amenyala

El Camita, format pelo cinentei
Aliança, Arnau, Arana s, Astória,
Avinguda, Bailén, Bote, Broadway,
Capital, Cointal, Xile, Delicias, Exceledrar. Fregoli, Florida. Gayarre. Mutecina Nilda, Odeon, Parle, Principal,
RO% ira. timad, Select. Lkeu. colon),
Trianon, 3tetrepol. Volga, WalkYria,
v ictória, Retir. Fortuny. Mercantil,
l'aritieio. Royal i ?Aida."
"Metroillms to the President vi
Board. — Nova York. 2.7..c.era6. Presten/ suport actitud nostres companya
i fem nostre cable grama dia e. Si
abone quaranta-iuit horas no obtenim
satisfacció començarem campanya
premsa, judicial, sindical i autoritats.
Cinemas Entenca. Colom, Monui n cu i ta!, Vich:,ria, Guimera, 'retiran,
Manan, Galvany, Ibéric, Olympia,
Dore. Principal. Imperial. Enterpe,
Cervantes. Qrrintana, gnu) ZaragozaTatger-grup Badalona, Bolienie. Esplugucs, Sant Cugat 1 reto vid!..i-cinc
rmemes de patit a & clutate..

una noca era en la Cinema.
lograrla, per ni

DIJOUS

VINENT, dia 5

a les deu de la nit
dedicada a tots els artistas
residents a Barcelona i pa.
trocinada ¡Id CIRCOL ARTISTIC

LA FERIA
DE LA
VANIDAD
atol'

MIRIAM HOPKINS
FRANLES DEL
FDRIC HARDM ICKL

Un film RADIO... Naturalment:
Preu per a aquesta memorable
afilada d'Art: 10 ides. butaca
timpostos Melosos).

Grant

1

PROGRA.MES DEI, coLisErn
Drake, protagonista de la divertida comedio
Paramount 'Atenció. senyores

Trances

Urquinaona: "A TRAVES DE LA
TEMPESTAT" i "L'ALEGRE
MENTIDA" (20th. Century-fox)

eigthaie MI(HAEL

CHARLES

Film en alemany. — Productor: Joe Pastar:tal,. —augiartent:
F. Josehinsson. — Director. Hermann Kosterlitz. — Fotografin
S. Elben.—Eseeorats: M. Vincse.—)Iúsica: N. Brodsl.i.—Inté".
Prats: Franziska Gaal, F. Bressart, Rano Jaray, Otto Wailhurg.
rnis con Storn, A. Pointner, L Roth, lastre Estia, H. Richter

(ay

ti '
e
.

C<PVL

CAR? GRANT

LES ESTRENES

ESTRENA

UN DOBLE PROGRAMA
DE CALIDAD

ATENCION
fElieMS
ProonAmrs ort, CAPIT01,

1 ,

"A través de la :empastar t 5 la
técnica moderna al tervei de la
dat i dt
Es un film vibrant
dt coratge, d'humanitat, de generosi tat
°posa dues estaciona —primavera i
hiverna— del camp. Pereonatges simples, eindide, rectas, viven al sol un.,t
existencia ieta de mil petites ielicitats,
de astil peti:es alegries. La neu, el
!red, porten amb elis una duresa mis
gran deis eers, una exageració en la
seceritat.
L'anima puritana d'Arairka inunda
tät aquest film simple cons la vida,
ric en emocions de trata Mena.
Film sorprenent aqueas, parqué els
reas hernie deferreen amb una mena
de brutalitat ingénita Ilur tendre amor.
Rochelle Iludsou encurnaamb candor
emociónant l'heroisme, és un simbol
colador de. la dona aied i ria parqué ha
pecat. El ama company. Fonda,
ti una forca viril, tan

sita quetat sanee un cetim, es disposa a partir, pc:6 la convencen dissisti: a una fasta de caritat on Lederer,
rgaparegut, Ii promet la presencia d'un
princep com a protnés.
Ple de galena i de mudares, no-7r.guen a acusar-la d'impostura i a eMpresonar-lo... El desenllaç? Té Une
inesperadament en un... ascensor.
\S'alijan' Wyler ha dirigit arnb
cura 1 molt d'humor aquesta fantata,
deliciosa interpretada, ultra Francia
Lederer i Francis Dec, una de les paralice mis eimpátiques que hern vist
al llene. per Beneta Hume i Akina
Tamiroii.

la pi.rnera poli:cala quc desuma tadel.
ment detalladament la labor realitrada pels funcionad, del DePartament
de Jueticia dels EE. UU. en la per.
eecució ¡ captura dels crin:nula cle
proleseió.
Les incidéneies a qué dóna Nos: la
caca del temible cap d'una banda de
"gangsters". que per la seca activitat j organització conetitu& N el malson dc la policia que cada Estat
la Unió Americana sosté, i gua exigeix Factuavid directa deis agents feDE
dera:e amb jurisdicció a tot el terri- Sa i adn;rable.
tori ianqui. sän altaraent intereesants
• • •
i emotivas i captiven per complat Vese en,
peetader.
"L'alegre mentida" éo u.) :tul analsacien.. Francas Dee que acaba de guanyar una bona quantitat al "ewtep,taCINEMA ESPANYOL
ye" —¡qui pretan que no es treu
la
rifai:— s'ofereix unes alegres val'au Hertogs, eavallista
canees a Xara York.
"El gato montés"
Installada en un grau hotel, nonti&
Francis Lederer, un princep que hi
Es abtat quo l'artista que tol in- treballa d'incbgnit per a coniixer ele
Be/aun-se a la conatenació d'estrelles secreto de l'hoteleria. Considerant que
cinematograliques lia d'ampliar les se. Lederer li ha faltat el reapectr. Franves naturals condicione.
cas Dee aconsegueix que Pacomiadin.
Un actor o un cantant que en la
Grades al címeol del seu pala, Ledeseva a c tuaci6 teatral Lag' conaolidat
rer é5 reintegrat a ¡bote, hi retroba
IU reta tanta per la mestria amh gua
Frances De', Ii ensenya amb una ¡ro.
aa interpretar sempre Feepecialitat
nia finie!ima ele principie del bel/ te
la gua! s'ha dedicat, per a donar el i la sedueix amb tanta traea que la
Vas sttkUti UlltattSN
pas decjeiu envers el churria i man- noia accepta d'acompanyar-lo a un
tenir la gavia suprema c ate goria de reaturant italiä.
alegre pellicula per als que
primera flgura ne • put arontentar
rolen dit ertlr-se
El censo!. tement un eecandol, fa seamb dir o "cantar" moit be; ha de restar Federar, i Francas Der, que
ter quelcom /luda. car al llene ha de
viure, amb la màxima naturalitat, la
%ida real del pereonatge que interpreta.
Pau Ilertogs, l'aplaudit cantare,
aix; lac itt entis. i per a poder interpretar el papar de "Juartilles", en
cintinatogrifica de la no.
i , ,l'ar ' pera e 5panv: ola riel Ilustre Pe.
nella "El Gato Montés", ha practidilluns,
cat l'espert de l'equitacie, i hi
ohtivgut un durnini P erfe ct e, cam per•a de manifest en el tranocura de la
CONTRA LA CORRIPCIO POLITICA: ;CONTRA ELS SEGRESdita oenícula, en es pät posar al casTAMENTS! CONTRA L'AUDACIA DELS GANGSTERS I L'ASTUCLA
tat del% mis famoso% cavallistes gen
DE M'ES DONES:
l ardes v eeades leen/ tire aparéixer
le ., u ellicule americanas.
UN CRIT DE CIUTADANIA

e. ffltriznd32(6ei.Jo'

.i FRAilisKAGII II L

4«ale

CAPITOL
Denla,

estrena

EL NOU FILM DE CHA1RLOT

"Temps moderna"
L'estrena d'aquest film de Chaplin
ita constituit un gran esdeveniment
el món cinematogrific, artistic i litarar de Nova York. El "tot Nova
York" C9 congregà per tal d'admirar
la eeva darrera producció.
Totes les noticies que tenint d'aquest
film e n", r1 que es tracta de quelaom
%adral/Ir: mera excepcional i que endan fortament l'atenció i suscitara
apassionats comentada.
ClurrIct, el gran Charlet, sembla
que ha volgut -fer un film tot im.
pregnat 'l 'influencies socials. Un film
que ens d e mostré, les injusticias del
atún actual i gire ens fes meditar un
ah. r Fra reeixit en el seu propäait
Chaplin? Frene aci allä que es preg unten des d'ara tote eli critico cine.
matografros de Nova York. zHaurá
minat la seca gräcia interpretativa
rolent introduir.hi alees coses que no
cauen dintre la seca órbita peculiar?
Nosaltres creiena sinceratnent que
laxó no flauta fet gens efe mal a
la se,:t obra. nuix q ue ted i ele filares
de Charrot sain amara« d'hinnanis.
me i en oi folie tate eneleuen una cte.
eura a Festat de coses actual. Recorden. si fm. "Le: Ilum% de •la datar.
A Nova York aquest non film de
Charle, la obtingui un aeanneut
rom lela malta &m 'e que no s'llac"a
%jet. El dia de l'estrella foral, a mi,
Te, persones qu• el quedaren san. e peder entrar al local on tingui
llar l nrojecc16, i la %%ancla llagué
d'evolucionar datant del local per a
dejar naß libre al gran nansare de
nersonalitate que iii aerrietiren.
Aviat veurem aquest fila, a Barreama. ; val a dir que balará estat un
del:, Lliu,, nue arte.') mis rapidesa s'hau.
nre gmtat A la nostra ciutat. Heut
de tenir uresent out '(a q uesta gran
"premiare" de Nieva York, q ue tanta
e u ceetseij i ruriesitar ha desvetnit.
solament f a qUil " , di " . Un ven"ida record de celecitat ene els bar.
celonins liern d'agrair a la casa distribuidora.

e^;',4«tei

RELANCE PKTbRES PRESENTA

LA
D E STRU [DON
DEL HAM PA

CON

RICHARD ARLEN
VIRGINIA BRUCE

103 IIRTIDO5
SI03
RSOCIII

ALICE BRADY
BRUCE CABOT

AVUI: Matinal, a les 10'30. t're'u únic, 1 peseta
Tarda; scsEió continua de 3'30 a 12'30

BARRERAS INFRANQUEABLES
per PAUL MUNI i BETTE DAUS

EL MISTER!O DEI. CUARTO AZUL
ner ELSE ELSTER
•11•11.1.11.

.••n••

Ch. elpteitlitoult Onicamtnt en ti dacia fla
piantes G rast..
Cactus
Cine-Gentes es pacies im eenreu
GRANE COL.LECCIONII
I AS1 ONTIM ENT

J.

Dona catalana:
llegeix cada dia

Santamaria Magrifiä

LA PUBLICITAT

Illaduett ti Valletect, a. - TtIlifon 74833
BARCELONA

Organ itzió professional

VESTITS bE NUITIA.

LSSLII BLLLA
I CONSERVAR LA BULLSA

Cal triar la professio segons les aptituds fisigu.es

.

sinä a triar be. 1 abans d'emprendre
estedis costosos o ten llarg aprenentatge.
cal saber, primer que tot, si el propi
ces te les qualitats necessàries de ioroalnt bellesa (la bellesa juga de
vegades un gran rapes-) per triomfar en
la professió desitjada.
En tot examen preliminar d'orientació professionai. el metge ha d'ésser consultat en primer lloc. Passarà resista.
co tots els detallo, el ces que ha de tsebailar. Aspecte fíele exterior. estat intern, funcienament de tots els òrgans:
cal que no oblidi res.
Tots els 0i1Ci5, sortosament. no exigeixen una force extraordinària. sobretot les ocupacions reservadea a les dones. E S molt rar , en efecte que una dono es dediqui a é5SC1- carnálic, boxeen
ceeera.
T'eres, desgraciadament, hi ha treballs
molts durs als quals de vegades este
sotmesa. Una dona de fer feines, per
exemple, fa sovint grans bugades, frega
el terna, desplaça mobles pesats, ¡ aixes
del mati al venir" Necessita sin cor solid i bons müsculs, si no treballa lentament, i s'exposa a éste: acomiadada, o,
el que is pitjor, cau malalta, poner per
no aixecar-se mis.
Si teniu, dones. feblesa muscular, no
sigueu bugadera ni planeadora, Pe rò ese deu éster cosidora, modista; renunciazeu a filar o desbarbar en una fibrica,
pe pe podeu aspirar a éster empleada
d'oficina o de magas/Tm. Si desitgeu
exercir una professió liberal, molt
tetes lis secan permute, excepte el Pres.
iessorat de gimnestica i la carrera de
bailarina
Per a una dona la manea de força
no es, doncs, un gran mal. Per a un
heme taMPOC no és gaire Mis enutjós.
car els oficis d'hercul no seis pas tan
nombrosos con això. Eviderement no
podre éste ni bua. ni bombee ciegent
de pedida. ni niatader en un escoreador.
No será' tempoc n¡ forner, ni moliner,
pere podre eses- pastisser o confiten No
cl seig llenyataire, tallare els arbres en
els boscos, per() el veig herbolari o horticultor en un jardi.
Que vol entrar en una imprernta? Hau.
si de renunciar als ofic i s d'impressor,
litesteraf. tenedor monotipista, conductor
tipegrai, però podre fer els de teregrai
o gravador. No sesee pintor de parets,
per podre Coser pintor decorador. En
cada brenca, com podeu veure, podrá
trobar la professió segons la seva eones-Menda. N oscrés Ii caletre saber quina
e eeeialitat }semi d'evitar.
reee ja no is igual pel que es reiea la salut. La manca de tiorga no
un mal greu; la manca de salte és
• •••• diferent!
eu aguce punt cal éster malt pese
!lea,
A cada defecte fisic, a cada malaltia, a
cada ieblesa de qualsevol par/ de leer-

Ull model espe
lectores de LA
(Creació MARTI

Ena interessant eembinati6-enagos que modela el
tos perfeetament, és
que presentem anal, cl
model de la qual, grisdes a l'habilitat de la
interessada i amb el
dibuix dels patrono aal •
junte amb les seves enetruteions, podrä tallar-se
i confeccionar-se sense
cap dificultat.
Aquesta combinarió

Higiene de la dona i de la llar

sin absolutament prohibits. Exercir-los, meleras la salut, Es Ilanear-se a una mort
pròxima.
Y'h ha d'altres que estan pel mesos
amb algunes condiciono. No respectar
aquestes condicions és arriscar- ce a
agreujar el seu estat fins a la imroténcia total.

El gran problema no esta a triar, ganisree, corresponen oficia

hie

Per6 una (lema que tingui la preUna cosa mole desagradable i que
preocupa molt les dones és la trans- ocupació de plaure i de fer la vida
pirad. Qüestie, de cuqueheria per agradable al seu voltant, no té solaelles mateixes —aquest inconvenient ment la coqueteria d'ella tnateixa, sine
tambe la de la seta llar. Sent el mateix
Pol Toser causa de moles decepcione—
i de coqueteria per llurs toaletes tetes place que sigui igualment impecable i
malbe i crentades per l'acidesa sovint ben arreglada. 1 no I.: ha res Inés deamolt pronunciada de la suor. La for- agradable per als que Nitren a la casa
ter sempre molesta de la suor é S mis o per aló que la visiten de respirar-hi

Per contra, n'hi lia que poden caer-

cir-se en tota tranquillitat. El ces é5
saber quino són.
Ben enes , la malaltia aguda (Wut.
peritonitis, pneumonia, etc.) exclou tota
mesto de treball. Però no le ha metate:a crónica o detecte fisic — S'Ame
gre y — que no sigui compatible amb
alguna activitat útil.
heu -ros an i alguns casos:
Per als ceca, entre els quatre-cents s etanta-set menes d'ofieis o profession, cenegudes, els en queden alguns de permesos: fer tricot a mit, Jitar a me, obrera ell ilors artiiicials o eso esparteria,
sabater, aiinador d'instrumente professor de llengües o de música, nuisic, compositor, etc.
Per als gratis eardiacs una Seixantena
d'otitis eón possibles, entre ells els d'apiculter, apuntador. retocador fotógrai,
brodadora, costurera, òptic, etc.
Per als tuberculosos guarits hi ha un
nombre mis considerable encara d'oficia
accessibles, sota reserva de bones condicions higièniques de treball, entre els
quals, per a les dones: passamaneria,
costurera, Lotillaire, modista, mercera.
dentista, farmacéutica, herbolari, i per
ale horneo: guardabosc, agricultor, viticultor, granee dibuixant, escultor sobre fusta, orfebre, joier, etc.
Els diabètic', els hepàtics. el; epileptizs, ele que tenen varices. hernies. reumatismes, etc., han de saber, abans de
decidir-se per un trcball el que roden
fer seuse perill.
Finalment, ultra la fo rca i la aalut,
ha tus tercer factor, que no intu y e en
tes ts els oficis, però que esdevé primordial per a atemos: es la bellesa.
Prorcu cluster manique artista de
teatre o de cinema, o tuadel anees ua coa
diforme o un rostre ingrat... Cap "patró" no us voldrà.
Per a altres oileis també la bellesa
es necesoeria: tot magatzem de luxe
que es respecti només té belles venedores. Un perruquer de renom només
tindrà perruqueres o manicures amb
carea boniques i cabelis magnífica. Un
saló de te elegant triare lee seves rambretes gracioses 1 boniques.
Generalment, en tots els eficis on
de tenle un contacte directe asub un
palie — Eadministratie exceptuado —
hom demana. si no hellem. elnenys que
no la hagi lletjor. Senyores. abans d'aventurar-vos-In interroguen el vostre mi.
rail.
Peses, sobresee. abans Ce decidir-ves
consulten el vostre metge. Es el que us
donare una primera seguretat.

menys accentuada segons l'estat de
salut i la composities química de la
Secreció. .Aquest inconvenient pot esdevenir molt penós, i esser, diria jo,
quasi una malaltia cruel per a una
lona bonica. L'este, i la calor auge
menten aquesta dese/ida que no deixa de subsistir a Ilivern, car les seeseeions C3 concentren i 110 s'evaporen bota el gruix i la impermeabilitat
,els o esas. Lar periune per ion que
sigui, no elimina una fortor desagradable, aquesta subsisteix...
mnesmt
Si la supressió de la fortor provocada per la transpiració és una atencid que demana molla circumspecció,
a fi de co alterar l'organisme, le ha
uts altre mitje ea, ene perill, prectic periectament eficaç de remeiar
tots aquests inconvenients, es de normalitzar les secrecions de la transpii per consegiient de suprimir
la S'enser desagradable. Alguno desodorants realitzen amen doble avantatge:
al:esencia de toxicitat, eficecia absoluta. Es suficient, per dcsodoritzar una
superficie cutenia qualsevulla, aixelles.
peus, i de vegades mano impregnades
d'una forter desagradable pel contacte
d'all o ceba, de rentar-les primer amb
aigua eabonosa i deepris de friccionar-les lleugerament amb un cotó
Ilat amb desodorant i deixar-les eixugar.
Dern pot. despree, elneolsareee
gerzment ami) tale.
Posat a l'abast dc totes les iortnnes. el descdorant te livaearge d'ésser d'un ús fácil i pre.ct.e, edhue de
i arge.

o

e) Si volen un vestit de misia hen senzill escolliu aquest model molt simple i sense tuse de "crépe" setí.
tris idees oberts eixamplen el vestit als costate 1 flanera. Les mànigues, molt emplies a bala, van /mides a
la peca• de l'eseet que subjecta un passador. ITa cinyell treballat amb pedes marca la cintura. El vel de rondes
va reeolfit sota une diadema de grano peles.
b) Aquest model és de seta mat. ha faldilla cenyida fina a gesten porta inerustats amplio pites. La cintura,
el calI ¡ ele pues sin tete de gulelanda de tarengina en harnerda amh la diadema del pentinat.
cl Aquest vestit de mida és apropiat per a una noia alta i escena. La unja "princesa" s'obre formant
une /eximi a, un ¡aneen de la mateixa tela l a nuat a la cintura , Aquest vestís es fa umb randa hrodada arub
plata. El vel de puntee va subjeetat per una corona de trenes i guarnit amh dos poms de tarougina. El con,
rígete acaba cii un volant que ressegueix l'escot carrat.
mesh liare de set( nuat
dl Esplendid 'testa de multes amb àmplia taldilla perllongada per la cus.
a la cintura. Col l amb tina ruixa de rindes fent joc amb els dele punys.
Aquest altea vestit és de "crepe" seti emprat per totes dues careo. La casaca. oberta, de reses o orejada de brillaste l'amplada de la toldilla es china davant per miele de plecs inerustate. El rel sa retingut per
una tira rígida de 'elf
dueix un efecte molt més destructiu,
mis feble.
Si emprem les mateixcs torretes que
anem Lindara per les altres plantes, les
Jetejarent hm be abans datar -frs, perqué lee parets notaren' molt de pupe
hlane lambe incrustas, que rapidament
cnvairia la noca planta.
No e, mai sobren de donar a les planLlavero tuca ja a la ii; Irr ta u: ja
gaudim en el nostre clima d'un beil temps tes dues o be tres polvoritzades d'insecja que en aquest temps es l'eticida,
primaveral. Aquesta bon sinea I locur a la

vegetació de moles plantes, entre elles
els Cactus i totes les airees plantes grasses. Cal, per consegüent, aplicar els
treballa adequats al cas a fi (loe les
plantes as queases de que disposi ceda
afizioaat prenguin el mujer deaenvoluparnent possible.
Es molt convenient que així que es
not¡ en la picuta conieriga a despertar
del seu ensopiment hivernal, cosa que
es veu tot seguit ver la sera tendror
a eull. o be esi altres com leo Opino:Sea,
per all: col elles acostumen a brotar. és
mole bo de cznviar-les a tus test mis
gran i renovar-los la terna. S'econseesucix
aixi de donar uns nono elements de sida a les plantes, que elles infalliblement
aproieten rota la temporada de creixença,
L. B. a la qual sol este:idee des d'aquest
temps Gris a les fortes calors, i de darrers d'agost fins als primero freds, exceptuant - ne algunes que 1:o fall Ci e
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poca que el pugó co propaga d'una
manera alarmante tractat a temps no
is res , pestes si lsi ha deixadesa acaba
en poc temps amb les noillera collecciona.
peix que les plantes inés bones
ésser les mes perjudicades de tots eta
malo.
Arranjades aixi Ics plantes , les posereno a ele aire. i coso mes les vegeto
créixer, si el temes es bo, els subminetrarem abundoses regors i ruixades, i
remen com I re vostres plantes prenen
una creixenca i treuen una florida insoopitades.
1. SeeNTAM.eltee

L'EDUCACIO
DELS FILLS
Els as-is

GIL!)

3dornasla amb puntes i
pot tallar-5e amb la tela
de biaix. A la part del
datant porta dues obertures.
Presentem els patrons
amb la tela ja tallada,
a fi que serveixin d'orlenlatió sobre la manera
coro ha de tallar-se, direcaes del teixit i ceslitres neresseriem per a la
onfeeció.
Im bell exemplar de "Cercos Hoppetestendii" entre diverses Opuntias.
Jardi del senyor Macaya a Barcelona

Po e; tornee a recordar que les torretes que emprarem lian de tenir uns
gram forats de desguas, circumstancia
que no deixarent mai prou de recomanar
per la gran 1'reença que hi ha que amb
un KM foradet ja n'hi ha prou. I tamb é ehe no mar restos envernissats o be
e:maltats, aixi tuno també de portellenes i altres materials; tot el que no
•igui terna cuita es inadequat. i cal re-

Ele avis 5 0 01 l'aglutinant se ceder dcl
cercle de familia. Envers ells tendeenen tots els larniliars j en últim terme representen la suprema jerarquia
de la familia.
e
L'infant ha de acure ess els avis
una mena du superioritat a la gua l
c3 de se gran respecte. L'infant ha di,ser educat en el sentit que el ecu bon
comportament es plaent ale avis, i la
seva mala conducta ele es motiu de
pena.
•
Littfahlt, scmtme perdre gens dc
seva natural cspontancitat. Ira de vete
re en l'actitud dels avis la represensació del rnexim estirnul ¡ el nixiin
neemi o le la representació del mexim
advertiment i del mexim cestig.
Ara bé, per a aconseguir aisles els
es is tamrtbé easo de comportar-se d'una
manera ton\ enient. No han de convertir cl seu respecte ni en una ames:nao ni en una por. Precisament han
d'extremar la seva amabilitat i la Scva
indulgencia. La sena intervenció demunt dele nets Ila «Coser molt 111 eS
moral que no práctica.
Dalia banda. cal que no actuin
massa sovint. Per airzi, !tatuan de suirr no intervenir sempre que en sesgues ganes. Aiei evitaran que la seca
intervenció sigui oposada (per un mal
tuteo o per una diferencia de criteri)
a la intervenció dels pares.
Mes aviat fa sera interven..id loando
d'es,er sin reforç de l'actitud dele eare s . A ied si en un moment determine crcusn que cal intervenir en un
sentir diferent del dele pares, mes
valdrá que se n'abttinguin. Uns as is
cine desautoritzen ractuack, del: pa-

hutjar-ho: solament es padre fer servir de cobertera al bon te..e conneant
aquest dins per olnenir un mea bon clecte decoratiu.
La forma deis testes La d'ésser. com
ja hcin de manta o efoda. molt mis tenres fan inmoosible Iota edticac'.6.
ida que no pa; alta per als Czclus que
Si una d q erincia de criteri: era lan
s'enlaircn. Les torretet altes i es.
treses les resellaren, per als de gran acusada que abandonar-110 tot a l'actuar:6 deis pares equivalgues a un
ateeria.
Espolsarem tota la terra que bona- disearat, alesIsores el, a sin, abano d'inment cos pugui cauce d'entremig de les tervenir darnunt del . seus 'lees, cal
estela. Lo terca que tranrcm és ja exhau- nue i n t ervinguin damunt dels tesis
sida, perque la planta ja tret totes iills per arribar a un aeord. Si aquest
le, substàncies que assinnla per al seu aeord no era valdria
abandonar la partida. Um, pares equisosteninent. La tela que erumarem
nou !ere nova. i tan rica d'adobs orge- s ocats són 1:n gran mal, però uns
pares equivocats i Tr...at, en CO idénnics com sigui possible.
Cal vigilar be 51 111 ha ruge blaue a ria nels avis sön un doble mal.
'rot aquell qui sntlgui linee\ enir
les arrels. E• aquesta una plaga suele
ce reco rd i ele It qual. malauradament. es reducació d'un Halls ba de partir
¡; n te
fa 111011 por ta , . i es cl motu' pel qual ac nlere d'aquest punt
cs moren un gran percentatge de les plan. pares —idlne eis laces ineptes—s°11
se; conreuaeks en test. Aquesta malura la primera cosa que ha de saber reses nota seguidament eer un gran nom- pectar i obeir un infant.
bre de puntets Manes Ilanosos arrapat
Jeroni MORAGUES
a les arrels i als voltants del test me
queda buit.
trobem les arrels de la _
planta així, espolsarem tota 13 terra
possible, i seguidament de plantada li
donarem tina Ileieera preparacie deis
seeticida a la primera regor. Dic 11es:s'era per no malineti e les ariete pe n e
sIra de tenir en cenopte que en raspar-se
la terra de la preparacie, aguase pro-
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Olors de iregies, cola o Ileixiu.
Existeixen actualment excellents
desodorants que destrueixen completar/lene i immediatament tetes les emanacions de ¡vetees desagradables, be
siguies d'origen urgirle, animal o vegetal. Les fortors de la cuina són enteranent suprimides, com tambe les
olor; del tabac, que contrarien lee sovint les mestreses de casa. Milite
encara, els recipients i aparells
lavabes, palanganes, cte . , bän
també completammit desodoritzats.
Una concepció rosa en la compositió d'aquests productes ha pauses
de realitzar-los en una forma prictica,
o be en forma de pastilles, o be d'una
manera Inés concentrada, en pesIvors
o en liquid.
La forma liquida s'utilitza per pulvcritzacions o ruixant; en forma de
pastilles o de pólvere horn pot usar
per dissoldre'ls . : nigua freda, quan la
materia a desodoritzar este en contacte directe amb els pólvors, i amb
aigua calenta. quan es vol desinfectar
l'atmosfera d'una habitació; el vapor
es aleshorcs el schiele que transporti.
les partieules desodorante
No le ha res Inés higicnic ni saludable que aquesta desinfecció ripida
en les habitacions modernee, Texigüitat de les quals imposa de vegades a
la cambra de bany una atmosfera desagradable.
La higiene meticulosa de la neutra
llar en; es cada dia mis indispensable, i cap inestressa de sa casa hauria
sostraure's a apesta preocupase:e
henestar i delegencia del seu inCLAUDINA

elf4mtnonta ideal centrad

MATALASSERIA de FREDERIC ESCUDER

E5TREFINIENT0
clorei co aaleeeeo y

1C/iba liudada

m enehasette1ty

itg

lote

Coleos
Ene-dental en metales:eses umerieans -- Llenes
eltraguano
Neme, -- Teles Per n /natal/sesee i COiSill5
CARDENAL CASSAMES, 11 -- BARCELONA -- TELEFON 15015

,-,1n2•1 25 jintt e telrano

emes

Tepseneeceeee

71"
eseeetteelo
•sseasme Te.* 4. te.”,TI
t., «13
13•11C111-0N^

Les invitacions
el fauiista, sin :a de la llangu.i:
e Es el nsillor que Ini la i es el pie
jai'. Cree que ej pedra dr el mateix de les recepcions en general i del,
apats en particular.
Res no pot ésser mis de s creste. o
ele; enuteis.
zIleu rensarcat que es una qüeetió
d'ambient: Sense Ice res d'extraordinari o d'especialment divertís, una vetliada pot ésocr molt alegre i resultar
mole Naturahnent, es a la mestressa
de casa a qui toca crear aquest antLient amable.
Una de les qüestions de mis importencia es la tila dels invitats. Procuren convidar persones que es cenagei, simpatitzin i ten sen un viu place
a trobar-se.
Elä elements estrangere. amics de
pas, nou vingute, que reunireu amb
els vostres hostes habituals, eembleran desplaçats si no hi teniu una cura
especial.
En presentar-los els una als altres,
procuren, per algunes frases enginyoses. de trobar punts de contacte entre
ells, i creieuene: abano d'una recepciú (imanen a la vestra esniga mea
íntima seajudasevos eso l vostra tasca i d'ocupar-se també dels invitats.
Un :l'Yac és relativament mes fece
que singui exit que una rehilada, a
condice') que sigui beis ordenat, perfectament bo. que ela vins sigues judiciosament triets: sota la influencia de la
bona vianda, les llengües es desee
guen, holst r o le predisposat a Eamitbilnet , a Eeptitnisne,
'lotes les 1)011CS sán boutiques, töts
els homes intellinents i vds sou la
primera mestressa de casa del continent.
Es heu de tenir a (lisiar mea de dea
o dotze persones a la veszada; els
grans "bangeets manquen dentimitat
i mamen' ssin divertits, ¡ si tant dio'
temis teten
reunir a la o egada
gran nombre dr p illiCs, organitzeu petites gules separades de guatee o -es
convidats, le. qtsals decorareu de manera original.
Quasre o cinc taules de bridge dioperaades pel menjador i per la neess
contigua. en le; guate els convidas,
Co eolloquen al sets gst,t. El ser, ei
ea fa de la mateiva manera que al
esp itases d'una taula gran. Quant els
vists , poden dispoaar sobre le, tenles,.
c, a s ota, Co me és mis elegant. si nc,
mis präctic, lec ampolles destinades
a cada una de les tantee deixant nsse
els invitats se serveixin ells matri•

MENU
El perquè dels exceHents
SETMANA
resultats del nostre
DE LA
ensenyament
L ' organització que Item cl onut a aqumt
Institut és per tots couceptes perfecta, i

Ous Aurora
Souffli de peix
Croquetes de formatge
Crema baby

la seta fin-1feet és difondre la redime
l'Art del Vestir, forjarte la
izencia dc les seres alutnnes, de.:,catdellant Ilurs aptituds i endegant-les en un
,cutit purament pràctic, a fi que pugsein
zplizas immediatament i amb el mejor
profit els ceneixements adquirita.
Aquest Institut ciencia a les seves
alumnes la millar garantia de serielat i
citzicia l'ensenyament es impartit dires:ternera per la seva directora, la (pul
Coso capacito per a lliurar a la ternanació dels estudio un thol de valer excepcional reconegut arreu.
Lis cursos, originals de la sen; ora
F. Martí de Gili, eón reiormats a mesura que ho exigeixen els capricis de
la moda o l'avanç de la técnica. Grieies
a ello, infinitat de dones trobaren solució al problema del vestir.
Cll r,SOS ter cerrestondincia. — Loeganitzaeó teerica•peäetica que brin dona t al destandellament i ce-tito ament
sota els procediments dc Tall "Marti de

en

Ous Aurora. — Passen pel sedas
parates ben cuites; barregeuen Ilet
i man:ega cotos per a icr eilt puré. Disposeu aquest puré con una plaza que
pugui anar al forn, i formen a interral; regulars uns forats, a cada un
dels qual s treneareu un on. Cobreshe de les . ... el- gaeta. 11115 ICOSSOS
de mac tes:,
• • - emho a ala
1
loen.

Soufflé de peje. — Trisixeu 3oo
gramo de peix, afegiu-hi eoo gramo de
molla de pa mullada amb llet j ben
escorreguda. i quatre rovells d'ou ber.
batuta. Treballeu-eo tot ben be i
les ciares batudes a punt de
neu; aboqueu-ho en un motlle previanostres carees per corresrnent untat antb mantega i felt-o coa.
re al bany-maria durant trenta-cinc pondencia, is per teto conceptes admi11111'111K Serrin-l-o amb una , nl o a 0 3 e- rable i perfecta, i aquesta professió len/
aconseguit presentar-la a un preu sumo in tsr el.
nrament maje, degut it la grao eplanCroquetes de lormatge. — Pcr a In:- titat dalunmes que actualment tenim instrites.
llorar les elare; dou baten-les a punt
Vós poden seguir des del sastre 'rode urea. afegiu-hi forrnatge ratllat fino
que codeo ingui una pasta sestee con- pi doinicie eta 005tre3 ensenyaments.
siotent. Feu-ne croquetes petites, Ter- Tothom te mitja hora disponible que li
que s'inflen moit; passeu-les per fui- deixen lliure les seres ocupacions dieres. ser a dedicar-la. :sesee abanuenes
na de g a lch a i feuert fregir arsih oli
la t.‘a casa iii els sets (meter-s., rcs•
beis calent.
tudi duna proiessió tan útil i mheretsant com la que Ii °ferien. Den:aneu tenCierna baby. — Deofeu cine
dicions
a
rete, de xocotala en una mica d'aigua.
l'INSTITUT TECNIC YEMEN! ,
Deixemlio refrcdar i barregcu-hi quatre rovells d'es! batuts. Quan la pasta CENTRAL DE leen I CONFECCIO
MARTI DE C,IL 1
sigui ben
le; clares
batudes a pum de neu. Deixeu-ho
31. PaSSCig 05 Gracia, 34. t'incita!.
gimes llores en un Iloe ben frcse
Teldon 2014 . Bartclor.0
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Gencralment aquestes rennions 5501
molt animades i no tenen l'aspecte tau
rigid i cerinioniós dels grans hanquet.s.
Si i eles portar el refinament

gran necean, slisposeu sobre cada une
de te. la sietes un petit ram de flors

Ende) i pla qlse harmonitzi amh les
ovan( s.
%mis tuse mica d'enginy. de gliet
5 5 5 55 humor pedrea ukeir aló nij
' • alquiles llore: em7icailiares
•• 315, ii n'hauran de modar
ccitt
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L'arribada del Gol/en de Catalunya i la radio

(Roma I) un mes gran camp d'aceió.
També amb aquesta nova antena
Roma I treballarà ami) la seva orla
normal o sigui 713 KHZ ( oa, 8 metres). L'altra antena esta j a e n conotrucció.

UNA RADIACIO HISTORICA.

LA FI D'UNA CONEGUDA EMIS•
SORA FRANCESA
L'any 1937 VIS portara, segons ens
diuen, la fi de l'emissora de la Torre
Eiffel, Aquesta estad& veterana de la
radiodifusió francesa. &izara de funcionar en començar l'exposició universal de Paris del 1937.
Amb aquesta desapareixera la darrera emissora de l'interior de la ciutat
de Paris.

Altra legada la rädio esdeei %Asirle de l'emoriú. Els 'rastree gorernante
obertes les portes de Ice presons per la voluntat del Doble, t orr en a les liare.
Abans que ells, però, ens arriben nurs re!" FI mierbton ene ensilada
Integra la sera emoció, i en un moment preces tot Catalunya re restar pendent
deis altareus.
l encara la radio, aquest Instrument fidel i precia que no ha tallat
rase ni en els moments d'angúnia ial en els de isla, ene va obrint, dintel
casa nostra, una gran (Uretra al voltant del món, 1 ena dóna en rada
moment la *ea emoció com cap altre mitiä d . difusió. perquè a roes te
la terrible qualitat de no permetre la reetifieele. Allb que la riel, retun,
te tal Tirante que es dispara eme una sageta.
¡No heu eentit de vegade3 un espontani comentar-1 de queleem que parla
sane adonar-se'n prop del micredon?
Arui els homes que han de regir els destins de la patria han tet un
riatee que els ha degut semblar mes liare que de costum. A les sis de la
, matinada el tren sisa deturat a l'estació. El ritme de 'Jure toro ha degut
' acreleraree. efóra la Nora, Catalunya, per fi. tan e/vereda.
A Yestatió, un micreton, un quadradet de marbre i un Hl. I dureza
itaquest fil tot Catalun ya esperart per a tondre's a través de les Mes amb
una =trizar comunió emocional, amb els retent ringlas.
1

UN HURACA DESTRUEIX L'AN.
TENA DE PARIS P. T. T.
Els veras que tant de mal feren a la
y ema República, enderrocaren l'antena
de la nova estació Parí! P. T. T.,
interrompent ami les emissions de
l'esmentada estad& emplaçada a Vi.
Beben. La antiga emissora Parid
1'. T. T. instaHada al pati del Ministeri Comunicacions d'una potencie
de 7 kW. va haver de lee 1:// servei
provisional mentres s'arreglara l'ante,
na de Villebon, la qual cosa no va tris.
gar molt en isser fet.

.Joaquim S.NNCREZ-CORDOVES

cotnposiciii. Sense recursos econeenics,
des de la seva arribada a Madrid, va
veurre precisas, per al sea sosten:1mm,
O anuar cena a violinista, ingresases de
prImer violi a rorquestra del Teere
Acial. L'any 1833 ion nomenat director
d'o:nuestra del "Teatro de Variedades",
poc dcsmis va tenir l'oportunitat d'acredite•se ce= a compositor i direesene
concertador en els teatres "Lepe de Vega" i "Espaftol".
El mateix any 183,3 va guanyar unes
oposiciees al magisteri de la capella de
Elmpos,tor Manuel Fernández Ca- Sanriagu de Cuba, cueree que no se
e-ro ê un dels valora mis destacada va poder concedir per no tenir l'edat dee gènere teatral denorninat sassue- guda. Des d'aetrest moment el mesee
:a. D'u:u:tal genere que tan meravello- F. Caballero es dedizá de ple a escriure
manis renecteie les inzlinacions psico- per al :catre. La sera labor de com1Cegnes i e! tarann.á deis espanyols.
fou adreçada al poble, perä amb
, F6,,2 Fernández Caba llero un ex-sel- positor
dignitat artística. únic ajut que llavors
le:a cerlemaclor de r gbra genuinament tenia el teatre liric espanyol. Ja les sepamela comeneade pela meces Bar- ves primeres obre obtingueren am gran
Gedrid, Ginenbide i Arrieta.
ex:t per part del pa:id.
deis cota:Mates eenaels, de .finals
L'any 1864 va marrar a Cuba coas
de. seis XIN, que raes contribuiren
ateb le: gran telint'l perseveran: matu- a director d'una cernpanyía de sarsuesiiamc a aiiecaf• de rivell cultural el la. En els set enys que va romacert
teatre poptilie. Era Fernendez Caballe- a resmentat país les circurastincies
e, mese,: per eeacie, dote de gran les sevcs excepcionals condiciono per
petema artística; les seves obres sen al professora t el van sostraure de :a
d'un extraoeciiiirr! valor per les seves vida purament artistica, de la compoi pel gran hpuls siciä, dels aviar:cementa de la glòria,
e:te earen a la sarsuela. CeneLeMer a i el llançaren en aquest mitja, ten
:es de les reglas de rail de la riti¡s4 eecessari per) tan penes, del profes
a;iiplia. el quedie del care popular, do= eras, que corditueix un veritable
manero:0ga per a tanta amistes.
ireporeihreia cabdal.
Els elemeres racial', humeen/je, i
De retara a Madrid (587 1) recocrazc sóre trar.tats, per eme': no- sneeee la seca sida teatral amb la
table artista, duna fesó tan rnagistral, sarsueia "El primer día feliz". Des
amb una varietat tan magnific de ma- d'aleshores els seus triomis van anar
tter, arte una eutrgia i bilicsa tal, que
ee . augment, afermant d'una manera
el cellogeen eriteee els córnpesites de definitiva el sea crèdit dc compositor,
mis gran envergadura de..1a,
i es representareu moltes dc les teces creacions a l'estranger.
*
L ene 1884 la arar a Lisboa. i
ie comeositor. espanyol,M. Feerrandez sefirinS a les Repúblieues americaS
:tes,
en renove ele ejes recollits
CaSallero va n'iselit a .3túrcia el <ea 14
de trarc del the i morí a Madrid el tes: pals.
En 1891 fea elegi t membre de
eó de rebrur del 1906. Fou dotat d'una
5'an ce:reo:dial-fa facilitat pe amen- l'Aeadisflia Belles Arto de Madrid,
divesos instrumente que a l'eeet pepe degut a les seres ineludibles tases i especialment a la malaltia dele
cite anys come:reà a estudiar el vio,
í, :a nieta i cl piano, i a set ene s jr el s (catarates), que va sofrir durant
euire a la banda i a l'oreetra. Fek "I ! es anys, l'impediren d'escriure el
Hl:rentar: discurs d'entrada fina a
setts priters estudie g la mea cite,
nadrua.
ereey 1902, en que va realitzar-se el
t 'ary 1850 !tigres:1 a! Cemervatori. letz fngres oficial (z de mere). Va is.9.
adrid, etudient
ab ti dle, (lit Ser el tema del seu- ¡tus: 'Ex can=e
*i 18 5 6 je obtenia el priree nterni de ' te s po Pu la r e s espanoles conside-r‘dos

PI.Fernändez

REPARACIONS DE TOTA
MENA DAPARELLS
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Caballero

Músic genuinament
espanyol

rty
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como elemento indispensable para la
formación de nuestra nacionalidad".
En 1893 Fernändez Caballero estrella al teatre "Apolo" dc Madrid la
'sarsue:a "El duo de la Africana".
Aquesta ion !a darrera obra que va
escriure de la seca pròpia mi, puix
ose la malaltia deis ulls s'havia aguditzat. Les partituras de les conecudes obres "La viejecita". "Gigantes
y cabezudos". "El eetlor Joaquin"
i d'altres, les va haver de dictar al sen
fill. IfeI s tard aconseguiren de guarirli les catarates.
Lany 1904 se celebraren, ami, gran
diversos actea conmemora'fins de les aoves noces d'or amb la
inúsica,
thlan estaca a punt d'acabar les sersueles "Maria Luisa" j "La cacharrera" (any /ene) va sentir-se sobtadarnent malalt i morí al cap de pocs
rifes.
Degut al gran prestigi i popularitat
que gaudia, la sera meit lou sentidesima.
El mestre Manuel Ferninder Caballero ya compondre mis de dues-centes
obres per a l'escena. Algunes d'aquestes obtingueren exits colossals. També va escriure malta música religiosa.
Miguel TORRENTS

La conversa 100: del
"Míliu" de Radio Barcelona
Dama, dilluns, a un quart dc vuit
del veapre, el professor Artur alot
donat, per mitji del mierbfon dc la
rtrimera emissora de Catalunya. !a
conversa soca d'aquestes populars "Lli.
eons de catali". Es d'elogiar la tasca
!le divulgacie que el professor Mor
ha fet entre les masses papeles anda
el seu s:stema amé i d:vertit, d'un estudi tan irid i bon xic dificultós com
es el de la Grametica. Per aixe is
digne d'isser felicitat arnb medie de
la sera conversa roo, coral també ho
es Rädie Barcelona per has er acollit
acuestes "Lliçons" originals, que tant
de be han fet entre el nostre poble.
Fern vota perept el professor Balet
continui la seca labor indefinidament,
per tal d'aconseguir la completa disulgaci6 deis estudis grarnatirals i la irrecoja cle barhari s ines qua tant en!letgeixen el 'log re idioma.

RATLLES 1 GEOGRAF1A

r,-

l'inconvenient que el males sent tot
el que (*SU paseata al scu voltant, la
qual cosa reporta moltes vegades un
e,tat d'excitació que pot perjudicar-lo.
l'cr a evitar emes perill Fernentat
metge de Locarno va coNocar als seus
malalts durant el transcurs de toperacié, auriculars després d'haver-se assegurat que l'emissió era pròpia per al
pacient.
En un article publicat fa ppc temps,
aquest cirurgiis bulo deia que en la radio liarla trobat un mitja que atrau
completament l'atenció del malalt
fent-li oblidar el que esta passant al
seu coste.

EL PRESSUPOST PER A LA
CONSTRUCCIO DE LA NOVA
EMISSORA D'ESTONIA
La rädiodifusió d'Estänia "Riigi
Rergliääling Tallin" (Renal) lta desti.
nat la quantitat d'un milió de corones
per a la construceiú d'una nova cranisrikowit seta de gran potencia. La COnStrüfeiú
d'aquesta emissora amb toles les seres
—Danés jo et die que Mili es al installacions auxiliars s'adjudicara en
rostat de Barcelona i que 1.ondres una subhasta pública, i, segons rumoro,
està a tres mIllimetres de Lió.
e/3 detalls i plano han estat ja trame,os a totes les grans cases construttores del ram d'Europa. Les ofertes han
d'aser lliurades a la direoció abans
del dia primer de febrer del proper
any. La nova emissora podrä comencan les seres emissions a darrers de
l'any 1937.
NOVA
IDEA
PER
A
AUG•
UNA
MENTAR EL NOMBRE DE RA- LA INAUGURACIO DELS JOCS
DIOOIENTS
OLIMPICS A GARMISCH -PARTENKIRCHEN
Les fabriques d'electricitat polone,es
El dijous passat, dia 6 de iebrer, to* ran acorde fer, en collaboraciú amt,
!a rädiodifusió, una intensa propagan- tes les emissores d'Alemanya viren
da arnb el fi d'augmentar el nombre transmetre la cerimònia de la inaugude radiooitnta a tot el país. Una part ració dels jocs °limpies d'hivern a
del pla de propaganda es que les fa- Garmisch-Partenkirchen. A la vegada
briques d'electricitat vengtiin els apa- també començaren cls reportatges diarells receptors dc Radio a terminis do- ria sobre el desenvolupament dels jora
nant a mis tota mena de facilitara de que les esmentades ernissores transmcpagament. També hi ha cn projecte la ten a unes hores fixes.
introducció d'un servei gratuit de conANTENES MODERNES PER A
sulta tecnica per als compradors.
ROMA
LA RADIO A LES SALES DOPE Tot i la precaria situació económica
RACIONS
que estä travessant huna degut a la
Hom corita que el citurg4 SUis doc- guerra que sosté amb Abisinia,
tor Rosca alta servit de la MüSiCa dels aquesta primera nació esta cngrandint
programes de la radio en un centenar i reformant les dues emieores de Rod'operarions que ha fet, recornanant ma. Ensems es construirä per a aques•
a mas biss de la música com a cal- tes emissores antenes modernes i verticals "anti-fadinge Una d'aquestes
mant.
Es evident que la medicina disecase antenes, una ronstrucció metällica de
de diverses substincies narcediques 263 metres d'alearia esta ja acabada.
per tal d'evitar que el pacient sofreixi Horn din que aques_ta antena será utiqualsevol doler durant l'operació, pe- lit y :da acuesta diem per a assolir Mune.
ro moltes vegades no e s possible em- diatament i abans rl començar les
piar sitio que tina anestesia local, amb obres de ;doma de lestacie matetaa

ótklati
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Retransmissions de Ràdio-Barcelona
Amb motiu de l'arribada del President i eis Consellers de la Generalitat
de Catalunya, Ràdio Barcelona ha enviat el seu equip microfeenic a Móra la

El Mestre J. Lansote de Grignon, director de la 'tanda Municipal de
Barcelona, que ton intersinat el dite.tdres passat, 31 resetre estudi,
per un dels redactan del diart parle "La l'enrula", enrn a president
del (omite Orgenitzador del XIV Festinal de la Societat Internarional
ter • la Masita Contereporenia, que tindrä lioe a Barcelona
-'
el proper abril

Rädio

L'Honorable President de la Generalitat, senyor Lluls Companys, rodejat dels seus consellers, atriles i representants de la ?remos de
Madrid, parlä al noble de Catalunya, per mitjà del micrtifon de E ädio Barcelona emplacat a la capital de la República, el die 21 del
mee passet, al rep d peques horra ¿'hatee recobrar la Hiberlat amb motiu de l'enmiela pels feto del 6 d'octubre i com a resultat del
plebisrit eategbrie que per a aquest fi lis, el poble eatala en les elecelons del 16 de (Asen..

Nova, primera estació de Catalunya on es deturarà el tren en què
per tal que en trepitjar terra catalan a pugui adreçar-se per ràdio al poble.
Des de les sis del mati d'avui, hora en que arriba l'exprés de Madrid a
Móra d'Ebre, Ràdio Barcelona anirà donant als seus rädiooients noticies de
l'arribada del President i els Consellers fins al moment que arribin al Parlament.
També tindrà installats diversos micròfons per a retransmetre els discursos que puguin pronunciar-se des d el baleó de l'esmentat Parlament i des
del de la Generalitat.
..»..n••n•••••••.n.n•••
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Ràdio Barcelona E. A. J. " 1 I
Les grans emissions de la primera

emissora de Catalunya
F.NIRE ALTRES IMPORTA-NTS ACTUACIONS A CARREC DE
RENOMENATS CONJUNTS MUSICALS O D'ARTISTES DE
FAMA, DESTAQUEN PER A LA SETMANA ENTRANT LES
SEGCENTS DIPORTANTS EMISSIONS:
AVUI, DIUMENGE, 1/3/36. — Des de les 6 del mate l'Emissora
de Reno Barcelona donarä loores constants de l'arribada del
Govern de Catalunya, des del seis mierbfon instaHat a Mira
la Nora, i a dIferents Indrets del trajete que segtIlea 13
emitir a.
eles 1800 loores. — Orquestra de Lidio Barcelona.
A les 18'45 horca. — Romances de sarsuela per la tiple Margarete Prats.
A les 19'15 hores. — Orquestra de Rädlo Barcelona. Programa
Caballero.
A les 20110 llores. — Transmissió des del Hollywood Bar Dancing. Sanables per l'Orquestra Demores Jazz.
1 les 2200 llores. — "La elltja llora de l'Estudiant;
A les 2515 hores. — ''Reportatge pintorese", per Ferrau
Barang6 Solfa.
1)1LLUNS, 2/3/36. — A les 1915 hores. — Commemoracid del un.
tenari de "Converses de Catalä amb el "Miliu", pel professor
Artur Balot.
A les 21'05 hoces. — "Setmana Cómica". Resista festiva, esa
vera, escrita i recitada pel popular autor i actor Joaquitu
Montero.
A les 21'411 l'oree. — Sardanes. Comete per la Cobla Barre.
lona Albert Martí.
A les 22'30 hores. — "Actualitat Astronòmiques", conferencia
per Jaeep Comes i Soli, director de l'Observaturi
DIeLeRTS, 3/3/36. — A les 18. 00 hores. — Reyna' de l'ion per
Juli Jaique. Pianista, Rosaura Coma.
les 19'15 hores. — "Viatges, excursions 1 esbrinaments itua.
ginaris", comerse per Adriä Gual.
A les 30'00 Iteres. — Concert Europeu Teecoslovac, per l'Orquestra Simfindra de Praga, >uta la direcciri del mestre Otalsar
Jamadas.
A les 21'0G Iteres. — "Anienitals artistiques", presentades per
"Perfumeria rema", amb la collaboraeltS de rabiosos elements.
A les 2220 llores. — (Irle de recitals de piano, dedicats als
compositora catalana. Piatiista, Rosaura Coma, Sessid Muta. 12.
(Obres del mestre Gaspar Caeador.
A les 2210 horra. — Orquestes de !tedio Barcelona. Programa
Mendels3ohn.
A les 23'30 Iteres. -- Transmissió des del Gran Pelee. Reportatge del tampionat de Catch As Caten tan.
DDIECRES, 1/1,16. — A Ice le'30 hores. — "La dona i la liare.
F.dlturlal. t'Arrice de Mudes. Mirador, Consultor'.
A les 2030 borre — "El collar de Maria Anhelada", renterinda per Alfred Gallard.
A leo 1 130 Isores, — Itadlottatro d'E. A. - I. La comedia
me tres actes, de Miquel Poal :Vegete que porta per tito':
"El elcot tínrid". DIrechr: Adrià Guat,
D1JOUS, 5/3/36. — A les 1800 hores. — Tranandsshi des de la
Sala Mozart. Emissld gastronómica a Arree de l'Assosiació
d'Hotelers de Catalunya (A. II, ('. R. I. S.), ata la collaboració de Rädio Barcelona. Radiació de dues receptes per a
la confecció do dos suculents plato.
A leo 2030 bares, — "Canten cançons catalanes". Dieulgació
de cancelo imputare catalanes.
A les n'os horco. — "Ones Ilunyaues", per Iledralba.
.1 les el 1 '15 horco. — Radioteatre Hile d'E. A. J.-1. Primer.
La sarsuela castellana en un acte, liara d'E. López Marín
i música de G. Roseinl, que porta per Iltol "En Serilla estä
el amor". Quadre de companyla, coro i urquestra de l'estad&
A les 2330 hores. — Transmissló des del Gran Price. Repon.
tatge del Camplonat de Catch As Cateh Can ,
DIVENDRES, 6,/3135. — A les 12'30 hoces. — E:aleteó femenina
as cärree del leveum Club de Barcelona. Eilltorlal. ActivItats
remen:mea. Noticiare
A les 1800 horca. — Múblra de Cambra. Rosattra Coma, plano;
Aun Jarque, %lote 1 Ferran Pérez Prior. riolonrel.
A les 2105 hores. — ()muestra de Ritlin Barcelona.
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BADIODIFUSIO

ANUNCIS D'ESPECTACLES

Programe. meleeeionats per a avui

TEATRE STUDIUM

CINEMA RAMBLES

liallin, 72. Companyla Calle - TI. 52343

Rambla del Centre, 38 • Tellfee 1I0/2
AM: NATURAL I COMICA
PECADOR A MEDIAS
per Sally Blane

AVUI

CATALUNYA
RAD I O BARCELONA, 3774 in. 798 in.
61 Reporlalge des de Mora la Noca.
8'20: Segona aleló de "La Farfulla",
dlarl radial de Radio Barcelona, Raid()
dedicada a les comarques catalanes. o:
Senyals horaria. Programa de discos. 12:
sensais borarls. 1320: Informad() teatral
canchera. 1330: Calichera de cinemes.
1355: Critica d'eStrenes de cinema, per
3 Cuesta Ridatira. 14: "Dluen els pe110Mes", a canee d'Eduard Oirbal I Jaume.
-Burilo( Oficial de la Generalitat". Actualttats Matrals 1 musicals. 15: Sessió
radlobenefica. 18: Orq uestra de Radio Barcelona. 1843: Romances de sarsuela, per
la tiple Margarlda Prats. /9'15: °muestra de Radio Barcelona: Programa Caballero, en el 50.6 aniversari de la seca
room. Comentarla per Cesar Angel Monedero. 20: Transmissió des de Hollywood
Bar Dancing. Ballables per l'orquestra
Demon's Jazz. 21: SenyaLs hacerla. Música
eia discos. 22: La Milla hora de l'Estadiant. 2243: Conferencia a eärrec de la
Federachl d'Entitais Excursionistes de Catalunya. 23'30: "Reportatge ',interese",
per. Ferran Barangd

1230: “Monografies naturisteS7, a ceir..
reo del doctor Joaquim Vintre. 1310:
cotitzaclons del nora( del mahl. 1320:
Informarle teatral 1 cartellera. 1330: Centellen de cinemes. 1355: Critica d'estrenes de cinema, per J. Cuesta flirteara.
14: "Bullid! Oficial de la Generalllet".
Actualitats leatrale 1 MuSleals. 14'30: "El
ret del ala", per Joan maceen,. 1455:
farsa de Treball. 15: Sessid radlobene.
'lea. 16: Programa Ale discos. 1830:
Sece10 Infantil de Radio Barcelona: Rondalles, cantes, consells bilis, ele. 19: "La
Permita": Noticiar' esporllu. 1915: Com.
memoradle del Centenar' de "Converses
de relata amb el Mitin", pel professor Artur Balot. 1945: Colitzactons de mofle.
del. 2030: Conferencia pel senyor Joan
Estelrich. 2045: Noticiad de. de la Redende. de LA PUBLICITAT. 2055: Coilt.
raciona de merccaderles, valora 1 cotona.
21: Senyals horarls. 215: "Setmana CO.
mira", revista per Joaquim Montero.
2115: ()muestra de riacho Barcelona.
2140: Sardinel: Concert per la Cobla
Barcelona Albert MarIt. 22'3: "La Faraula": Emissió des de Madrid. 3220:
Continuarle del roncert de sardanes. 92'50
Actualitals astronòmiques: Conferencia
per Josep Comes 1 Sola, director de l'Ohsercatori labro. 23: Orquestra de Radio
Barcelona.

RADIO ASSOCIACIO, 293'5 in. 1.022 kc.
12: Senyals horaria Pet cernid.
914 femenina. 1315: Gula rEespedaeles.
04: Hora exacta. Discos. 15: Radiobenefleencia, 16: "Tristan 1 Isolda”. Ópera de
›Vagner: Fragmenta. 191 llora exacta. Música dc dansa, 20: Orquestra de Recito
esociacid, 214 Senyals horario. Cançons
catalanes pel tenor Eusebl Carasusam
2130: Orquestra. 22: llora exacta. Prog rama de música catalana en discos. 23:
Música de densa.

AVUI. tarda, a les 5: Grandids exIt de
la comedia dramatice adaptada de la famosa novela de Florence Bexclay

EL ROSARIO

magnifica presentecld I interpretarle
Buten». a 3, 2'50 I. 2 atea.
111.1••••••n••n••n•••••••••••n•••n•n•••n•NIFIMMIM

C()LISEUPI
AVCI, tarta, dues sessions: a les
330 1 a les 6 (especial). Nit, 10:
Darreres proJecrlons d'aquest programa
MONERIAS (cadete!)
PARAMOUNT NE11/9 nöm. 25 (Rev.)
BETTY SIGUE LA MODA (Dibuix), 1

FUGA APASIONADA
per MIriam leopkine
(Es un programa Paramount)
DEMA, tarda: Estrena de dos filma
Faramount. AAMICAZA, per Gertrude
Michael 1 Paul Gavanagb. ATENCION,
MORAS, per Corp Granl, Frances
Dralle, noslta Moreno 1 Edwarcl Evere t t l'orlen
••••••••

RADIO ASSOCIACIO, 293'5 en. 1.022 kc.
12: Senyals horaris pel carilló 1 EmisPle/A ISSAMACIA
!TM. 21%4
sil femenina. 13: Primer Buthell Financer. 1315: Gula d'espectacles. 11: Hora Matinal, 11, Te,isri3110 46 (numerada).
exacta. 15: Segon Butilett Financer, naNOTICIARI FRANCE ACTUALITES
dlobenencencla. 16: "Concert núm. 11",
LA INDIA FANATICA
Per a vial( 1 plano twleniewslcii. 17: TerREMO EN LA PLAYA
cer Bullid( l'Inancer. 18: Hora exacta.
Música de densa. 1845: Emissió Infantil.
Ea deliciosa opereta fi de segle
19: Discos. 1930: Curs de llengua castellana, pel professor C. Fernander,
l'Academia Hispano-Francesa. 10401: Bolper Ireno Duna
llell Sanitari, facIllta1 por l'InstilUt
RADIO BADALONA
Tardar Pr i
nleripal d'Higiene de Barcelona. 1950: Pecan: Matinal, 165 pies.
. 50 ates. Nume--mera.si1nt,2
Música
flamenca
1230:
Música
• , 12:
Crònica esportiva, per hossend Calcet.
rada, 440 pies, Impostos compresos.
Hedgera. 13: Discos escollits. 14: Selec- 20: Discos escollIts. Canela de mercarleM6 de billetes. 19: Música variada. 20: rles. Senyals borarts. Quart Bullieti
13.13d03 eadollits. 21: Radlaci6 do la se- FInancer, 215: Radio-film humoristIc de
1eddld de ''La Princesa del Dólar". 2145: la setmana, per ValentI Castanys. 2125:
liadlacIG de la eeleccid de "La vídua ale- Radio-cocktail del dilluns. 02, Hora exactro", 1:2 • 201 Ballables.
ta 1 Noticiad Phillps. 2230: orquestra.
AVUI. DIUMENGE
23: Hora setmanal dedicada als cefaleas
ESTRANGER
Tarde, a leS 3 . 15 1 sessló numerada a les 6
absents. Cobeen slinfönle,
/lit, a les 10
onab autoritzadle d'Unte Raen, S, A.)
RADIO gADALONA
Nacional anulase,
M. 200 Oc. —
bläsica de cambra.
12: Música regional: 121-S: Música lleuper Henry Fonda 1 Rechele 110h15011
Lelpdc, 3 02'2 in. 785 Oc. — 10: Sin:- gera. 1230: Música escollida. 15: feSsica
fonia en -mi bernoll mejor", de Bruckner. variada. 205: Música lleugera, 21: Nolls
LA 'ALEGRE MENTIRA
Torre Elftel, 006 m..1.456 Oler. — 19: des locals. 2115: Un quart d'hora de
per Francis Lederer 1 Frentes Den
Festival Strauss.
discos de Cors de Clavel-, de sardanes de
Borlen, 3567 ni. 841 Oc.
195 "El Pep Ventura, de discos de l'Orfe6 Catalä Es despalten localltets per a la seasle
numerada de les 6 tarda
barber de Sevilla", de Rossinl.
1 de sardinel d'Ende Morera. 2230: BaEstutgard, 5226 m. 574 Oc. o: ilable!,
s enda de Lammermoor", de Donlzettl.
Viena, 300 0 m. 552 be. — 153: ConESTRANGER
gen Strauss.
Paria P. T. T., 4317 ni. 695 te, — (Anda autoritzacid cll:RICt Radio, S. 'A.)
Exil de la deliciosa eomedia
.19 • 53: “Carmen", de Bizet.
NeciOnal inglesa, 1.500 m. 200 kv. .—
Nacional cosiese,
m. 300 Oc. —
20: Recital d'arpa. Obres de Coa/inri:t.
Tos Caneen t d'orqucotra.
creació dm de
Torre Elite!. — 206 m. 1.456 Oc, —
FRANZISKA GAAL
DEMA
2030: Conrert simfònic.
Radio Parle, 1.0483 m, 182 ltd.
CATALUNYA
0045: Música de cambra.
RADIO BARCELONA, 377'4 m. 796 kc.
Estutgard, 522'6 574 Oc. — 23: Corlir: Senyals horaris 1 Sude femenina. een varlat.

LA BELLA ADELINA

IJrquinaona
Ä través de la tormenta

F EMIN A

PETER

XVI; I
Matinal, a les 1050
EL ESCANDALO DEI. DIA
(per Clark Gable)
LOS ULTIMOS DIAl DE POMPEYA
(Film gegant Radio)
Tarda, 330
LA MADRECITA
( 1 ranxista Gaal: 330, 625 S 920)
DURO Y A LA CABEZA
(James Cagney: 5'10 1 815)
LOS ULTIMOS DIAS DE POMPEYA
(It 1111)
DEMA: Estrenes, LA VIENA DE LA
PALOMA (per Miguel Ligero 1 Raquel
Rodrigo). calSne DE IIIICANDALO (Fay
Wr8Y). »ZAMBO (Pa ul Robcson),

I-,

rt t ri

AVUL tarda. de 330 a 545; a les 6, numerada. 1611, a lea 10
Ultimes projecelons de l'extraordinarl film

LA KERMESSE HEROICA

vida de Boheme, per &deudo Lawrence
1 Douglas Fairbanks, Junior.

r
,,t-

i

e

“Ortopedia Moderna"

VIII de
B. Carcassona
TALLERS I DESPATX

LA BANDERA
Jeannette MarDonald en

MARIETA LA TRAVIESA

ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telefon 10916
BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns

1

COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena
Mes de 50 anys depräctica sónla millor garantia
Casa fundada en i875

DEMA: El film nacional

La Verbena de la Paloma

CATALUNYA

AVUI: Matinal, a les 10'15. Tarda. 330:
Especial numerada, a les O. S011, a le3 10:
Clinnes projeccions del lora:11(1We film
nacional
AVENTURA ORIENTAL
creach5 del popular Casi:MI-o Ortos, amb
Aurora Garnalonso, Anselmo Ebrnenclez,
E mecí LA CARGA DEL DIABLO
(Per \v. Ford 1 31. Mar5h)
ES despatren localltals per a la Sess16
numerada de les 6 tarda
DEMA: Estrena EL. GATO MONTES, ta
celebre Ópera del mestre Eftnella, per
Pan liertogs.

Demi, canal de Programa'
LA DESTRUCCION DEL HAMPA, per 111chard Salen 1 Broce Cabot.
UNA reweR DE SU CASA, Per Anta Decorak 1 Pat ()ladea.
NOTICIARI FOX: L'arribada del Covern
la General/lar,

eXCCL1701
TI PUIlia:datusianagcOntInutiandn
-ney,
LA MADRECITA, per Francesca Gaa/.
NOTICIAR! 1 DIBUIXOS.
Demi, cairel de programa:
TE QUIERO CON LOCURA, en espanyol,
per TiOsIta Moreno 1 Raul Reunen.
HORROR EN EL CUARTO NEGRO, per Boris Karloff I Katerine de Mille,
ESPOSAS DISTRAIDAS, per Roger Pryot.
NOTICIAR{ FOX: L'arribada del Cosen)
de la Generabtat,

COMTai,

I

Junt Placa d'Espanya es vollen 17.000 paros, junt o en parcelles, a 3 pessetes el pam. Facilitats 'de pagarnent
Rad: BAILEN, 200, primer, segona.
Telefon 72624
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1: ESA

GE

GIL BLAS DE SANTILLANA
dcna encara no s'ho ha sabut acabar. Ho faria tot per venjar-se
desgraciadament per a vós, se li ha presentat una bona avinentesa. Ahir, si us en recordeu, tots els dependents del teatre vinlucren a l'escenari per saludar-vos. El sots-esmocador de les
candeles digué a alguno de la companyia que us havia reconegut
que vos poctieu ésser-ho tot menys el germà d'Estella. Aquesta
noticia — afegí Melchor — avui ha arribat a Narcisa, que s'ha
afanyat a interrogar l'autor i l'home l.a lii ha confirmada. Ha dit
que us havia conegut quan éreu criat d'Arsenia a l'època que
Estella, amb el no nicle Laura, també la servia a Madrid. La
meya muller, encantada d'aquest descobriment, el farà saber al
marqués de Marialba, que aquest vespre ha de venir a vence
la comedia. Ara, apanyeu-vos, si de debe'. no sou germà d'Estella;
en nom de la nostra antiga amistat us aconsello que prengueu
precaucions. Narcisa, que solament vol una víctima, m'ha permès
d'advertir-vos que nornis amb una ràpida fugida podríeu evitar
algun sinistre accident.
No calia pas que m'expliques res mes. Vaig donar gràcies
Per l'avís a l'histrió, que per la meva cara d'esglai comprengué
que po no era heme per a desmentir el sots-esmocador. Com que,
en efecte, jo no cm sentia disposat a portar l'embolic fina a
aquel' extrem, ni vaig sentir la temptació d'acomiadar-me de
Laura, de por que no em dones entenent de continuar la farsa
amb sota l'audàcia. Comprenia que era prou'Ziänz comedianta

t.t.,11%1%

cortina. de
LOS CLAVELES, lela muslos' del rneetre
SERRANO.
NOCHE NUPCIAL, en espanyol, per Gary
Cooper.
Talifon 14644.. Siempre el programe mita
atractiu. Matinal, 1020. Tarda . 1.° sos • NOTICIAR! I DIBUIXOS
sid 315 a 545; numerada 6. Nit, 930: MT, a meo: DOMADOR DE ALMAS,
Der
LA LLAMADA DE LA PATRIA. La verl•
Buck eones.
/elite obra rusa, sie DOStolewSkl: CRIDemi, can y l de programa:
MEN Y CASTIGO, Del-acula Marejada. Leslie
Howard-Merle Ohms en el film mes es- LA LUMADA DE LA SELVA, en espanyol,
pectacular de l'any: LA PIMPINELA ESper Clark Gable 1 Loretta Young,
CARLATA. Es despaixa a taquilla per a LA NAVE DE SATAN,
en espanyol, per
la se3sió numerada d'avul, diumenge, tarSpender Tren!.
da a les 6. - Demi, dilluns: Jeannette
MacDonald-Nelson Eddy en la deliciosa LA MADRECITA, per Franziska Gaal.
opereta MARIETTA LA TRAVIESA. Adolf scrricutei vox: L'arribada del porern
Wolbbruch en YO FUI JAGE MORTIMER
de la Generalltat,

CINEMA PARIS

TERRENY BARATISSIM

,Y11111.

GOYA
ROBERTA

ALAS EN LA NOCHE
REVISTA 1 DIBUIXOS

,Vies urinàries

LEGONG
MUNDOS PRIVADOS
ANA BAREN7NA
REVISTA i DIBUIXOS

BARCELONA

ierte„iini

sesea manleestaelon,: Uretritis, prostalltle,
orgultls, cistitis, gota militar, ele., de l'heme,
1 vulvitis, vagInItli, metritie, uretriUs,
erorlta, fluixoa, etc., de dona, per
pro:me/upe trehels
- qtte siguin, es guarellen anual 1 radicalment la
amb els Cal..
xets del doctor Soltera. Els mailin g ea guarden per ella sols, sense
inleecions,
ni rentats, ni aplicarlons de sondes I bugles, etc., tan perfiles
sempre Cut
es guareiren acial amb les PindOlOs depurativo. del Dr. Salven, que1 sea
neeesallen la presencla del melge, 1 nInge no s'assabenta de la costra malattla,
Venda: 660 pesantes capen.

Impureses

IRIS-PARK

sanff

(a""°.").

de la
"lemas'.
herpes, emo'II "&
res y arlecuse (plagues
de les carnes),
cione • san:Idiota., eritema*, acné, urticaria etc..
malaltles das tenen per
causa humors, vid, o Infeccions de la sang, per d'hinques 1 rebela que Maulla
la rnedleació Ideal I perfecta, perque actuen
la sang, /a renoven,
au g menfen lotes les enceles de l'organisme 1regenerant
fomenten la salut, resolent en
POC lempo tetes les úlceres, plagues. grana, furdneols, su p uradd de In
mucoses, calguda del rabel!. Inflamarlons en general. etc., quedant la pe11
neta I re g enerada, el cabell brillant I espis, 1 no Sella en l'organismo le.
nyals del passat. Venda: 6'60 pendes frac&
Inrnpotencla (manca de vigor sexual), poRuclona
coturnos, es p ermatorrea (pèrdues seminals),
walkman mental, pèrdua de mamaria, mal de
cap, verdosas, debilitas maese.
lar, fatiga corporal, tremolara, palphacions, traatorns
nerviosos de la dona
I lotes les mmutestacions do la Neurastinia o
nervids, per ere,.
almea 1 rebelo que SIRIA], es guareixen aviar Iesgotament
radicalment Bada els Penabonete p otencian del Dr. Sainé. Mes que un medlcament ski un sument
essenclal del cervell, meduHa I tot el sistema nervIds, indina espedalment
als esgotats de la Joventut per Iota mena d'excessos (celta sense anys)
per a recobrar Integrament totes les fundMas 1 conservar fine
a l'extrema
vellesa, sense violentar l'organisme. el vigor sexual propi da Peclat. venda:
mesetas

Debilitat nerviea

ROBERTA

CARNE DE ESCÁNDALO
BALAS DE PAPEL

WALleffith?

OD

Tarda: ¡sentó

#4+4144444444444+4444444+e-e4444+94+044444+644444444444

Medicamemts
del Dr. SOIVRE

6430

filleCe.

VENDA A LES PRINCIPALS FARMACIES D'ESPANYA, PORTUGAL
Avis.

I AMERICA
tois els pariente de les vira minarles o debilitat nerviosa, adre•
eent•se 1 trametent 050 pessetes en segells per al franqueig, a
01
reblorlannesLa
tr a ato rl Bocatero, cerrar del Ter, 1E1, tinten 50791,
rac tament 1 gnuaarilim
ibernet '11)41 115'1s' °M' a"?a Ilhoensi.gen, denenrothament,

111111111111111131111111111111111•Mill

SPLENDID

DURO Y A LA CAEIEZA, p er James Ca g

CINEMA

Proa de sofrir Infitilment d'a q uestes manantes,
gracias al meravelles deseobrIment dela

La Pimpinela Escarlata

Aval, dlumenoe: Matinal, a les 1030.
Tarda: estala continua de 3 • 1230
CRIMEN Y CASTIGO, en espanyol, per
Peter Lorre,
CAMPEON CICLISTA, en espanyol, per
AVENIDA ELJoe
Brown (Bocasses).
Continua de 4 a 1230
UNA NOCHE TRANQUILA, per "La Pandilla", 1 DIBUIXOS.
REVISTA
NIT, a mes: DAVID COPPERFIELD, en
EL FANTASMA VENGADOR (els 3 priespanyol, per Lionel Barrymore.
mero eplsodis), per Lon Cbaney (MI).
Demi, dlilune, candi d• Programo:
LA H1.1/1 DE JUAN SIMON, per «Anodino"
LOS CLAVELES, Jota musical del mestre
1 Pllar Mullen.
serrano.
LOS ULTIMOS DIAS DE POMPEYA, per
LA NAVE DC SATAN, en espanyol, per
Freslon Foster 1 Atan Hale,
Spencer Traca-.
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, en espanyol, per Warner Baxter I Myrna
Ley,
FOX: L'arribada del Gavera
CINEMA NOTICIAR!
de la Generalitat.
*madi de Cent, 217. • Telifon 80E15
rAVUL, larda: sess16 dentina& de 330 a S.
Ultirn dle d'aqueat 001*4441 Programa
El MI HOMBRE, gran p roducc16, en Espanyol, per Valeriana León 1 Mary del Arrue, tarda: Biseló continua de 3 a 12.30
Carmen,
HORROR EN EL CUARTO NEGRO, en esEL CONDE DIE MONTECRISTO, En Espanyol, per Boris garlort.
panyol, per Elisa& Lancli 1 Robert Donat. UN CHICO MILLONARIO,
per Erldie an
ELEFANTES 1111.VESTFIES (dibulx Po'
loe.
pepe).
NOTICIARI FOX I DIBUIXOS
NIT. a ITIOS? MUNDOS PRIVADOS, per
Claudette Colbert 1 Charles Boyer,
DILLUNS: Estrena de la producctd M.G.M..
En Espanyol. IIEQUOIA, per Jean Parker.
LA LLAMADA DL LA SELVA, co EsAval: 'meló continua o• 330 a 1230
panyol, per Mark Galle 1 Loretta Young
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, en es•
Panyol, per Warner Bauer 1 Myrna
Ley,
DON QUINTIN EL AMARGAD, directa en
espanyol, per Alfonso Malo:.
AMASIJOS VERANIEGOS, römIca, per
Charles chasse, a DinciNos.
Aval, diumenge: Matinal, a les 1030.
Preu Malo, 1 pta. Tarda: ansia continua
de 330 e 1230
BARRERAS INFRANQUEABLES, per Paul
Muni
El vilati9:dienr41.; ,,AE,,,> :,44
., :orn anpyrileed7dsalls,
EL MISTERIO DEL CUARTO AZUL, Per
Else Elster.

VOL.GA. CIPPITOL

Certe Cantante, 49 3, • Telifen USES
A VUI
Matinal, a les 103,
DOCUMENTAL I DIBUIXOS
SIARIETTA LA vsuutiosA
Tarda. 930 I 6 continue.g . Nif, 930
Annabella 1 Jean Cabln en

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES

gran auperproductid, per Merle Oberon
Lestle Howard, En Espanyol
Suelde contfnua dele de In 4

per Jean Mural

ngst.e, tarda: Insuperable estrena
Sa I
MIMI
la inés fide) I su ggeSlIva azdmacld de /a

04.1361MYSIM•n•••01MOIMMAIWOMIn0n1•941.1.0.1n04.,

per a sortir bé d'aquell mal pas, però vela que So no m'escaparía
del astig i, la veritat, no esteva prou enamorat per a afrontar-lo.

Així, doncs, no vaig pensar sinó a salvar-me amb els meus déus
penas, is a dir, amb el meu equipatge. En un tancar 1 obrir
d'un ern vaig fer fonedís de la posada i en un dir Jesús vaig
fer treure la maleta per un traginer que a les tres de la marinada marxava cap a Toledo. Frisava per ésser a casa del comte
de Polen, que en aquell moment cm semblava que era l'únic
refugi segur per a mi; però encara no hi era 1 no podia pensar
sense inquietud en les hores que em toca ya de pasmar a la ciutat
amb el perill d'ésser detingut d'un moment a l'altre. Malgrat de
trobar-me tan esfereit com l'home que deu diners i sent que els
agutzils l'estalonen, vaig anar a sopar a la posada com cada dia.
El que vaig menjar, purò, no erra va fer gaire profit. Miserable
joguina de la por, no feia sin& examinar totes les persones que
entreven a la Sala, 1 si per desgràcia usen presentava alguna de
malcarada, cosa que no té res d'estrany per aquelles terres, tot
jo tremolava estemordit. Després de sopar amb rail al cor, vaig
alear-me de taula per anar-me'n a casa del traginer, on vaigl
ajaure'm a la palla per esperar l'hora de la marxa.
Ja us asseguro que aquelles hores posaren a prova la meva,
paciencia. Uns pensaments empenyien els altres i tots eren pitjors. Si algun moment m'ensopia, em semblava que veia el marques
furiós fer malbé a cops la bella cara de Laura 1 rebotent-ho tot a
casa d'ella; o be em semblava que el sentia manar als seus criats
que em matessin a bastonades. Aleshores em despertava amb sobresalt, i el despertar que de costum es tan dolç després d'un
somni esgarrifós, encara se'm tornava més cruel que el mateix
somni.
Per fortuna el traginer em tragué d'aquell turment en venir-me
a avisar que les natales estaven a punt. Vaig alear-me d'un bot i,
gracies a Déu, ben curat de Laura 1 de la quiromància. Segons
ens allunyàvem de Granada m'anava tranquillitzant. Vaig començar a enraonar amb el traginer, que em va fer riure amb les seves
històries divertid" de manera que de mica en znica vaig anar
perdent la por. A Ubeda, on vàrem anar a pasear la primera nit,
vaig dormir com un sant, i al quart dia de viatge arribàrem a
Toledo. De seguida vaig informar-me de la residencia del comte
de Polen i vaig anar-me-n'h1 persuadit que no consentirla que
m'anotas a la posada. Però no comptava que podio ésser fora.
I en efecte, a la tasa no hi havia sine. el porter, el qual
em digué que el seu amo, el dia abano, havia ruaraat cap a la,

faitrs hillienicament
de ',resma
faiti's

t'en 1:4.

Usant la

PASTA NIX
S'afaitarà ràpidament, agradablement, perfectoment.

AERI DEL PORT

No li quedara to caro irritado,.

Venus S port-Palace Ball

no hi sentirà cremor o irritació
-

Ronde de Sant Anteil, 62 I 64. TIgre, 27
AVUT, DIUMENGE
Ball da societat tarda 1 rilt
Grane estrenes

després d'afaitar-se.

brotxa, eis
potets i tots els altres objectes
tan exposats a cultivar microbis.

Eliminara el sobó, lo

FARRE PIJUAN
Melga especialista

PELL -13111NARIES - DEFECTES sexuALa
Rbla, Canaletes, 11, Ler, De 12 . 1 1 4-8
n••nn•n••••n••••••nn•

3•11411n•nnnn••

DEMANI-HO EN PERFUMERIES, DROGUERIES, ETC., AL PREU DE 2'50 P ESSETES TUB

Mercat d' Ocasiona
COMPRA - VENDA - CARVI
de Mobles, Pianos, Rädlos,
Caixes de cabals, Màquines
d'escriure I de cosir, Maletes,
Discos, etc.

TOT D'OcAsio

Com?

III I II Il IlIIU I U i i

Corta Catalanes, núm. 414
Telefon 30422

URINARIES

FORNS DE PA
ciutat, pobles, tots preus, a prova.
Afers seriosos. Cor. farines.
31. Terrassa - Santa Anna, 17

(AMADOS SEXES)
Sense lavalges. Inteccions n1 altres motbstles, 1 :tense que
roingil no se n'assabentl, guarireu ràpidament de la blenorragia
Menea (gota mihter), cistitis, prostatitis, leucorrea (fletaos
wafles en :e3 fenyores1 I Mires maiallies de les ches urtrumes
en tumbaos sexes. per antlgues I rebela que siguln, prenent
rant unes guantes setmanes quatre o cinc Careta Collazo per
dia. Calmen els dolors al moment 1 eviten como:lactes 1 re:
calgudes. Demaneu opuscles gratis a Farmacia Collazo, Norte,
:eza, Y, usarlo. Urea' 17 pessetes.

l'estile a «plazos»
1 ABRICS
SA STRERIA LONDINENSE
Des de 5 pesantes setmana o 20 al mes
Trafalgar, 5, primer, primera

El. MES EFICIG,
COMODE, RAP10, RESERVAT
.1
1 ECONOSIIC
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finca de Leiva, d'on l'havien avisat que Serafina estava malalta
1 en perill de mort.
Això va esguerrar els meus cälculs. L'absència del comte refredà l'alegria que cris feia tornar a Toledo 1 m'obligà a prendre
un altre determini. Trobant-me tant a la vora de Madrid, vaig
decidir d'anar-me-n'hi. Pensava que podria fer carrera a la Cort,
on segons havia sentit a dir no era pas necessari ésser im gen)
superior per a prosperar. L'endemä mateix vaig aprofitar l'avinentesa d'un cavall de tornada per anar-meo a la capital d'Espanya. La fortuna portava per fer-m'hi repre s entar papero molt
mis grans dels que havia representat fins aleshores.

Capítol XII
GIL BLAS VA A ALLOTJAR-SE EN UNA POSADA ON
FA LA CONEIXENÇA DEL CAPITA CHINCHILLA.
QUINA MENA D'HOME ERA AQUEST MILITAR I QUIN
NEGOCI L'HAVIA PORTAT A MADRID
Així que vaig arribar a Madrid vaig establir el meu domicili
en una posada on entre altres persones residia un capità vell que
de l'últim rec6 de Castella la Nova havia vingut a sollicitar de
la Cort una pensió que creia haver-se ben guanyada. Es deia
don Aníbal de Chinchilla, i la primera vegada que el vaig veure
em va deixar parat. Era un home d'uns seixanta anys, d'una alçada gegantina 1 magre com un esquelet. Postava un mostatxo
espes les puntes del qual es rebenxinaven com dos serpents fins
arribar - li ala polsos. Deixant de banda que Ii taltava un braç 1 una
cama, portava un ull tapat amb un tafetä verd i tenia la cara
cosida de talla. Fora d'aloe. era igual que un altre si fa no fa; i
encara mis, no li faltava enginy i sobretot gravetat. Portava la
moral fins a l'escrúpol i es picava d'eher extraordinäriament delicat co qbestions d'honor.

Després d'haver-hi tingut dues o tres converses Mhonora
la seva confiança. Aviat vaig coneixer tots els seus afers.
contà com havia perdut Urt ull a Nàpols, un braç a Lombardo
una cama als Palmos Baixos. El que m'admirava més de les seo
relacions de batalles i de setges que va fer-me, és que no se
escapava ni una fatxenderia ni un mot en elogi seu, encara
de bona gana li hauria perdonat que s'hagués envanit de la mei•
que li restava de la seva persona per rescabalar-se de la perd
de l'altra meitat. Els militars que tornen de la guerra sans i bo
molt sovint no són pas tan modestos.
Em digné, però, que el que li dolia més era haver dissipat
seu patrimoni en les campanyes, talment que no li quedaven gin
cent ducats de renda, cosa que amb prou feines li donava per e
degar-se el mostatxo, pagar la dispesa 1 fer escriure memorials.
—Perquè, en fi, senyor cavaller— afegi tot arronçant-se
patlles—, gràcies a Déu, cada dia en presento un o altre se
que ens serveixi de res. Dirieu que hi ha una juguesca entre
primer ministre i jo a veure qui es cansará. primer: So de p
sentar-n'hi o ell de rebre'n. De vegades també tune l'honor
presentar-me al rei, però el rector no fa pas roh bon so q
l'escolà, i mentrestant la meya casa de Chinchilla se m'arruina
per tot arreu per manca de reparacions.
— Cal no desesperar mai — vaig dir aleshores al capita
sabeu que les grades de la Cort sempre es fan esperar una mica
potser veureu recompensats els vostres treballs mes aviat
que us penseu,
—No puc refiar-me gaire d'aquesta esperança — respong
Artibal—; encara no fa tres dies que he parlat amb un dels
cretaris dels ministre, j si he de creure les seves paraules és qii
ti6 de molta paciencia.
— I dones, que us va raspondre aquell senyor secretari?—v
preguntar-li—. ¿Per Ventura l'estat en que us trobeu no
semblar digne d'una recompensa?
— Vós mateix ho jutjareu — replicä Chinchilla—. El secret
va dir-me clar i net: Senyor gentilhome, no presutniu tant
vcstre zel ¡ de la vostra fidelitat, perqui') en exposar-vos als
rills per la vostra patria no heu fet sino complir el vostre deu
La glòria que pervé de les accions heroiques n'es la millar pa
i un espanyol amb aivä s'ha de donar per ben pagat. Cal, don
que deixeu de considerar ccm un deute la gratificació que soll
citeu, j si us es atorgada, l'haureu de mirar solament con/ ur
gracia del rei. que té la bondat de sent )r-se deutor del' súbch

