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Els nostres papus

Monuments nacionals

Coneguts de tota la vida

L'arc romiä. de Martorell

mots, fills d'una epoca práctica,
Sembla que els escamots
decideixen a fer Ilur entrada bri- no es proposen tant admirar-nos
llant a l'escena de la política cona esporuguir-nos.
catalana. Ahir, per una coinciI això últim, mai. Sabem masdencia, poques h ores després sa per on van aquestes coses. El
el escrit el nostre company pinxo sempre serà el pinxo i
J'ose M. Planes la seva lletra pron. IneomodarA, agredirk, peoberta al senyor Macià relatant lé mai no será eomptat per a
l'agressió frustrada de que el
res; no es pensin influir damunt
uns companys havien estat ob- la histeria de Catalunya.
jecte, el Sr. Vinyals, un senyor
L'Anica influencia ferina que
de mitja edat que anava acom- exerciran será, contra aquesta
panyat de la seva muller i d'una Esquema que temeràriament els
filla, fou apallissat, en lloc dc- engega. ;Ai d'ella el dia que en
sert, ell i les dones, per una mit- siguin amos! I ho secan; és a
ja dotzena de nois tan valents dir, mig en són. Llegiu, sind, les
que ni tenien por de les dones deelaraeions del Sr. Terradelles
ni deis senyors de mitja edat.
a la prenisa. que publiquent. Tot
Totes aquestes agressions por- i censurar asprament eis fets, no
ten el mateix segel de ovardia ho pot fer a cor obert, com sai d'inconsciència. Parlant d'a- bem que ell pensa. Ja tenim una
questa nova etapa de l'actuació víctima.
de l'Esquerra. algú ha deixat
Per() el Sr. Terradelles i el
anar el nom de feixisme. Yesal- govern de l'Esquema, junyits,
tres hi hem caigut. també. Però vulgues no vulgues, a una lamenes excessiu. El feixisme és abotable "partida de la porra", no
minable. d'acord; el que mai no
saben que eón víctimes, encara,
es. insignificant, gregari. “ Això"
del mal de la ciutat. Barcelona,
a
la
manes'assembla més aviat
meralment, és un aiguamoll.
ra de procedir dels "comitatgis"
I aquest fang, aquest lot, que
a Bulgària. Una violencia mi- es digm5. el “Nelo" i que ara vol
grada, a la menuda, d'uns pocanviar de nom. per) no de nabres diables que velen fer mèrits
tura, s'ensorra fatalment sota
per a entrar el dia de demh a
els peus de tothom que sent la
Ja policía.
temptaeiú d'arriscar-sli, en ca"Això" ni tan solament és un nsí de les riquíssimes aigües refet revolucionari; és tan rònec voltes de la demagògia xarona
i bajá cara teta l'enderga atabade la nostra terna.
ladora i vociferadora que. en 'epoI el pecat de la eintat és el
ca electoral. engega per aquests
mons de mones el partit impe- peeat de tots: sons nosaltres, els
rant, reces i eseambell deis se - bareelonins, qui. ainh la nostra
mollesa i el nostre taranna, douvero Esteves mes poca-,soltes
Catalunya. Idees de l'any de la eiern armes als pitino. El dia que
hier; programes d'En Baldo- eadaseA de nosaltres vulgui, no
mero Espartero i aetuaeions a costará, res de sanejar aquesta
tal de les dels pinxos d'En Pla- terna pantanosa. Car dins de
nes i Casals; som al temps de "El nosaltres mateixos hi ha el remei.
Per aix;., invito tots els bono
Nelo. que fou sueeeit pel "Brau"
1. 1224 endavant, pel Sindicat catalana, i el nostre jovent, ea.
Tots aquests personatges peratma de densà, que, enfront
anaven armats fina a les dents d'aquests seenlars fantasmes,
amb les espatlles guardades. quests "inris" d'una epoca d'esL'Anica innovació que ha litro- clavatge, hi oposin Ilur optimisduit l'escamot éa d'anar a la feí- me. llur serenitat ; el somriure
lla en grups més nodrits. per- de la fe. de la confianca i del
ntenyspresi.
que així es mes dolo i, por
1. acabat. "que els morís enser. lambe porqué tenen por As
i práctica de les armes. Al costat terrin els morts - , i que els orbs
de 1'agres,si6 d'un senyor de cor- que fan de guía, de hraeet dele
orbs que hi van refiats. caiguin,
ta edat i dues dones (sigui qui
sigui aquest senyor) per sis lla- fatalment, a l'abisme, on, barmes amb porres, pistoles i taxi, rejats, jauen les levites dels
i Casals i els gees dels "Neles feines de "El N e lo" prenen
un aire romántie i quasi hernie. los".
ROSSEND LLATES
És veritat, pere. que els eses-

No tinc cap antecedent ni cap iinpressió directa de les incidézmies que
han motivat la seca separació del
club que l'ha tingut com a capitá
corn a prodigi durant tants anys.
el fons, és igual. Les estretes més raen
lligades ve un dia que es trenquen;
les harmonies mes profundes, ve una
hora que es rompen.lli ha cosa 111é5
natural que, amb el curs del temps,
la veu desafini o el carócter s'agregi?
El motiu tant-se-val: la culpa, si n'hi
1:a. és indiferent que sembli
mes cap a una banda que cap a l'altra. Precisament, les raptares mes pregones són les que no • suposen uni
culpabilitat definida, les que tenen
origen difús, sense contorns.
El fet és que Samitier, ranomenat
"mago", la "Ilagosta", un pers-matge
gairebe rnitic din, la nost ra irisrória
rontemporánia sen va: deixt:rl F.C.
Barcelona i ingressa. tot segui . , con.
si diguesaim, ab froto, en el Madrid F. C.
Repetei7:o que no sé les cases intimes, ni tan sois les oficiais, dacuesta ruptura fulminant i qs.e nic•hilo mes ignorar-les permt3 el meti
comentari atenyi la substäncia ;1,1 fct
sen s e entretenir-se a exercir funciono
judicials.
La substAncia del fet és amarga:
no cal ocultar-ho. Els déns, fins els
déus menors de la m itolo g ia efirzera,
que no dura sinó l'espai d'una generad& haurien d'anar a la posta (o ele
hi haurien de dur!) d'una altea manera. Seno dubte, és dificil de cloure
fellament una histéria com la del futbolista Samitier... De tots eis aca ba remis que l'imagino, no n'hi ha cap
q ue em satisfaci hen be, ädhui; agradant-me tots ntés que no pus el que
un; i altres Ii acaben de donar.
Ah. aquest salt Barcelona-Madrid,
esdevingut clàssic ca tanta i tants cap-

Vista panorámica del pont i arc triomfal de Martorell segons el gravat de l'obra de Laborde "Voyag9
pittoresque et historique de l'Espagne", publicada el 11136, a la qual situació tornara l'arc amb les obres
en curs d'execució, a arree de la Generalitat de Catalunya

Es troba actualment en execució
l'obra de aaloració d'un dcls monuments dan t antic mes notables de
Catalunya. Temps ha que, l'ornes de
fina percepció, sliavien adonat de
restat defectuós en que es trobava
allò que resta de l'are roma del pont
de Ifartorell. Per conveniències utilitàries, hacia estat aixecat, en el
segle passat, el nivell de la carretera arnagant, deixant soterrat el
basament i part de les pilastres del
monument. El patrimoni monumental de Catalunya sofria amb aivó
grossa miura. Les belles proporCatre eren alterndes, pez-dudes,
na possible tornar a contemplar-les?
La cosa no era gaire senzilla, penó
avui da ja realitat. La Generalitat
de Catalunya. cracord arust, l'Ajuntament de Martorell, ha gairebé ja
acomplert la tasca.
• ••
En el cataleg de monuntents de la
"Hispania Tarraconense" mereixen
singular esment les restes del pont
roma construir a Martorell, sobre el
Llobregat, amb les (le l'are commemoratiu aixecat en un dels extrems.
El pont romà, pròpiament tal, ha
desaparegut; les arcades, o mes segur, rentramat de fusta que servia
per al trànsit, fou substituit a l'Ea:
.Mitjana per ares ajuntats, d'atrevidissim traçat el principal, motin
pel qual el noble anomenis la construccic; Pont del Diable".
Obra romana de rantic pont de
Martorell són encara les ducs pilastres, damunt les quals, a un i altre extrem, descansa cl pont; coastrucció romana es el gres massís, en
forma dure Blonda] o conmemoratiu, construit damunt d'una (aquelles, a un dels capo del viaducte.
Ens d'entramats de fusta en els
ponts fou corrent en l'epoca romana. Tal sistema adoptä Trajá, al
Ginebra, 7. — COikina Internapont del DanubLreproduit a la cocional del Treball ha preparat un inlumna Trajana. No sols s'utilitzaren
grosses bigues. sine, 'que. amb peforme per a sotmetre'l a la Confetires fustes, ben ensamblades, es
rencia del Treball, que s'obrira el mes
g uanyaven amples espais. Per la
de n'arç vinent.
disposició i proporcions d'allò que
En el dit informe. que ve a ésser
resta de l'obra romana del pont
un projvde dc convencí... , es proposa
Martorell, seinbla deduir-se que sols
foren de cedra picada les diverses
que es rcducixi a quaranta hores, com
pilastres i els arco d'entrada.
a terno mitjä, i a quaranta-dues per a
Gran importancia tingueren en
aquells trehalls el fundionament dels
aque,t pont els arcs conmemoraqual, és necessàriament continu, la
tius. Fins suara no podia apreciarse la realitat, que solo s'endevinava,
duraziú setrnanal dels treballs en les
pecó posat a la vista tot ailI exisindústries, fixant en dues mil hores el
tent, en tenim l'evidéncia. Una armf.ximum de la duraciú anua!.
cada entre dos pilans, els quals daAque.Etes mesure; podrien ésser esmunt d'un säcol amb inotIlures, foren guarnits amb pilastres, amb
teses al corriere i a les oficines..
base i capitell, aguantant l'enlardaEl resultar s'obtindria especialment
ment; al cim corresponia un Sri,:
per raugment o arranjament adequat
rectangular. Era en petit. essencialdel nombre d'equips, i en particular
ment, la composició de l'are de Titus a Roma. Solució semblant
per l'aplicació de quatre equips de
comprada a la Proverma, en els dos
sis llores per als treballs continus.
ares existent , al pont de Saint Cha!licencies
i
perduració
de
les
La
mas, entre Aix i Artes.
misos pagats seria presa en consideraEl pont roma de Martorell formava part del sistema de viro reció, i podrien ésser admcsos tots els
malles de la Península. De les trenmètodes de reducenS, i aixi mateix les
ta-quatre vies romanes que en ella
convencions coNectives aprovades per
existiren, registrades per Antoni
les autoritats. — Fabra.
August Caracalla en l'"Itinerari"
de les del Imperi. era la més antiga
la "Via 'Augusta". part de la qual,
la "Via Hercúlea", és trobava en
Nespres de catala excepcional! ¡Quan
construcció rally 120 a. C. Aquesta
via
Ii trobarem una substitució?
entraba a Espanya pel Pireneu,
De moment. des Jiel ptmt mitic en
vora Perpinyä; seguia prop de la
que Mhe conocat, cree que la cosa
costa, passant per Empúries, Barcelona, Tarragona, Sagunt i Valenmes bella (M'a que aquest avió que,
estrafent i divinitzant un dels salts cia, fins a Cartagena, essent p osteriorment - cohtinnada per Lorca :
prodigiosos del gran jugador, l'ha ar,
Gtanada a Cádiz. A • Tarragona es
rahassat de Barcelona no tornis mai
més a tocar ferro i el dugués a l'Olimp 'bifurcava la via, and) un ramal que
concluía a Lleida i Satt.gossa, De
dels asos.
la importancia estratégica i gömerCestu SOLDEVI',A

L'Oficina Internacional del Treball
Adéu, Samitier proposarà la reEn avió, perque el cos es desconnecti
mis rópidament de !a terra. el jitgaducció de la
dor Samitier ha sortit de Barcelona
cap a Madrid.
jornada
Full de dietari

Un cartògraf català

cial craquestes vies es dedueix clarament la que tingué e! pont roma
de Martorell, i explica perfectament
l'existencia d'un montiment commemoratiu del seu primer establiment
o reconstrucció.

•••

Dels dos arco, un a cada extrem,
que existiren probablement al pont
de .Martorell. hi ha solament eletricots d'un dells. Alló que d'aqucst
queda es sols l'arcada de pedra picada de l'intradós, enquadrada per
Ull 111:15SiS de formigó; el revestiment exterior, pilastres i entaulament Iran desaparegut. Subsisteixcn
lambe sencers els basaments, per()
eren amagats, colgats, perjudicant
això en gran manera la visió del
conjunt.
L'utilitariorne ins estat sempre
gran enemic del; monuments. En
construir les arcades g ótiques, el
pont, com molts altres de l'época,
presentava forts pendents d'ascens
i descens; era aixii per al tränsit rodal, per a les diligencies i galercs
dels segleo XVIII i NIX fort inconveMent; per corregir aquest s'alxeca azul) terraple, el nivell de la
carretera Cosa de tres metres, damunt renllossat ronzá, suavitzant-se
aixi els dits pendento. La visió del
monument sofrí greument; no era
possible de contemplar-lo en a seca
integritat.
L'any 18o6, en ternos de !a invaSiö franceoa. quan Alexandre de
Laborde publica en magnifics grovots els monuments d'Espanya, 1.arc
roma de Martorell es podia veme
encara amb els basaments, segons
testimoni la reproducció del gravat que publiquen'. No era amad el
1839; la litografia que de • l'are i el
pont es troba er: eis volums d'En
Piferrer, referents a Catalunya, d'aquella (lata, representa rarc amb la
rasant de la calçada aixecada.
•
L'n literas, Francesc Pujols; un
arquitecte, .Manuel Causa, en visitar,
en els seus passeigs arqucológics, un
i altre dia, el monument, en contemplar-do mutilat, amb l'harmonia de
proporcions destruida, ferits en la
sensibilitat artística, co proposaren
treballar per tal de corregir aquesta
sitizació; a ells
ajuma prompte
r el doctor Santacana, propietari del
- Musca d'aquest noni a -Martorell,
en qui la tradició familiar d'amor
als vello monuments és bel, viva.
S'esdevenia aixé) dany 1927. El
"Servei de Conservació i Catalogad() de Monuments" acabava sic rca-

iitzar obres per a la consolidació de
l'esmentat arc; sens dubte ratenciö
que se li prestava leu esperançar
majors actuacions. Fou presentada
tma instancia a la Diputació, junt
ami) un avantprojecte del reierit arquitecte. sollicitant la valoració monumental de lace triomfal. La suggerencia, ben rebuda per la Diputació i pel Scrvei de Monuments, no
pogué ésser, de moment, atesa.
La insistencia es moltes vegades
garantia d'exit. Els iniciadors de la
idea exposada no abandonaren mal
el propósit; dernanarcn un i altre
dia la realització. Després ('advenir la República, plantejarcn navament /a solució del problema a la
Generalitat, ajuntant a la demanda
l'oferta de contribuir a les despeses
per part de l'Ajuntament de Martorell, i la decidida collaboració de
qui era aleshores alcalde de la població, Francesc Riera.
• e
Ben rebuda la proposta pel conseiler de Cultura de la Generalitat,
En Bonaventura Gassol, atenent la
-era naturalesa, fou deznanat informe i projecte de realització conjuntament als directors deis Serveis
d'Obres Públiques i (le bíonussnngnsts
Distórics, per tal que estudiessin i
proposessin, de manera precisa, la
solució convenicnt. Presentat el P ro
-ject(l'obrsaizpnv
darrcr, fou aprovat pel Consell d'e
Govern de la Generalitat, i comencä prompte rexecució. que es troba
al present torea avaneada.
Els carretto del basament són a
la vista; novament es pot trepitjar
renllosat antic. L'ara triomfal roma de Martorell, que poc temps enrera estaca mig colgat, disminurt,
oferira d'ara endavant una major
- grandesa i magnificencia de proporciono. Sisa fet acreixer, ha estat enrinuit el patrimoni monumental histöne de Catalunya.
JERONI MARTORELL
Arquitecte Director del Servei
de Conservació 1 Catalogació
(12 .lontiments Histórics.

Eduard Brossa
El Club Excursionista de Gracia,
d'activitats múltiples i ben en focades,
amb motín sic la publicació d'un suplement al seu opuscle "Mapes topogräfics moderns de Catalunya", aparegut a mitjans de l'any 193 0 i del
qual ens ocupàrem amb lloanca en
aquestes planes, acaba de retre homenatge al primer cartògraf modern
Catalunya, Eduard Brossa, mort l'any
r924, del qual ens recordem sovint
els qui hem de treballar amb els seus
mapes, pel bon sercei que mis fan.
El nostre cartògraf era dibuixant
litägraf. L'habilitat en l'ofici el va
portar a la cartegrafia, d'obrador, peró les conveniencies de les fcines empre s es l'obligaren a fer treballs de
camp. Per aix6 quan el Dr. Almera,
anä a trobar-lo per a confiar-li la part
topogräfica del mapa geoleigic de les
terres harcelonines cure per acord de
la Diputaaió s'emp-enia, rartifex
!lima amb tota l'anima. Era abans
l'any 1888. Mancas de la preparació
científica necessária, sense el bagatge
matematic indispensable Per als tr ehalls eeldie:05 i tocografics. llagué
de suplir ansh nun estudi tarda i un
treball aferrissat sobre el terreny. les
deficiencics de forinació oue entechancava la tasca empresa. Es un cas
autodidactisme formidable, pera) d'al>
todidactisme reeixit. La simplicitat deis
instrunients que utilitaava per als
seus trehalls de camp (quadrant, octant. hrtlivoh. arernómetre). dels quals
hi ha una fotografia en l'exposició
oberta al Club homenatjador, produeix un contrast franant al céstat
dels tiratges fonamentals, en negre
dels fnutls fets per als ma res ge°16gies del canonge Almera. de la pulcritud de les minutes dibuixades minuciosament al !larg o 1 de la precisit5
dels assaigs dels dibuivos per al trasllat litografíe. Hom queda seise comprendre con, un home sol Rin!) un ins.
trumental tan mi grat hagi pogut produje una obra tan acabada.
L'admiració 1'5 rnés gran si hern
compara els manes d'En Brossa amb
els fans del Mapa topogräfi: d'Espanya a l't:s0000 de l'Institut Ge,
gráfic. de Madrid obra executada per
personal professional i técnic, sc,tinencla amb tots els initians fumómcis necessaris i realitaada amb
tillatge unes modero. El , ractualitat,
segons declaració recent del seu Director, Sr. Honorat de Castro. aquel
centre oficial madrileny té de plantilla per als treballs del Mana i del
Cadastre funcionaris del Cos d'Enginyers geógrafs. 673 topògrafs,
delineants, etc. Aqui. en canvi, executava el mapa topogràfic dc les terres bar-ceder/irles un home sol: Fcluard
Brossa, que feia ute topilgrai.
delineant. sie g ravad, r, enra y a de la
nomenclatura i siiriis rl tirat ge: nnriG rajudava el seu fill ;loan. Matgrat
aquest cal de robinoonlsme cartográfie dels manes d'En Brossa, us en poden refiar.
Eis qui reaorretn arnb fins crestudi
les contrades mandes per el!. hern de
confessar, en veritat. que preferim
els seus fulls a VI alomo, ainh tot i
rinronrenient d'ésser massa grans i
ile formats diversos. que eta ve de
no haver estat concehuts dins
extens i cerera:, als de l'institat
Geogräfic. Fis fulls del nosUe eartegraf són més precisos. contenen utajor abundancia de noms (i aquests
sense errades) i donen una representació de! relleu més a justada a la t'ea
-lita.Aquesmprónotah
estat confirmada imites vegades per
persones que els ntilitzen ama :unpbsits diverso s : horneo de cienria, en-

¿QUI SERA EL NOU GOVERNADOR
DE BARCELONA?
Perquü sembla que ja pot 'donar-se com un tet
el nomenament del senyor Moles per al càrrec
d'Alt Comissari de la República al Marroc

.tinb la nova combinació diplotmätica que ha de publicar-se d'un
moment a l'altre, l'actual comissari
al :\farroc, Sr. López Ferrer, passa a l'Ambaixada da Cuba.
.\ixi) torna a posar d'actualitat la
seca substitució cn aquel' elevat arree. un dels de tnes confiança
la República, i tot fa creme que al
Gocen] persistezx en cinc sigui el set nyor Moles, l'actual gpvernador civil
:de Barcelona, que vagi a ocupar-lo.
Per bé que tot el que han fet els
periodistes per tal d'obtenir una con.
fUmació si no oficial alinenys oficiosa, ha resultat inútil, la noticia, des
d'ara, pot donar-se com a certa, ja
que, malgrat de toies les objeccions
posades per l'interessat, cal creare
que dintre poc es publicara el
ecu nomenament a la "Gaceta de
Madrid".
Dibuix esquemàtic de l'arc roma de
Com és natural, els periodistes
Mallaren tal com es trobava, tres
que fan informació a! Govern civil
metrea soterrat, abans de començar tornaren' a preguntar ahir al migdia
els treballs que per a la seva valora- al senyor Moles si ja havia acceptat
ció monumental es realitzer, sota la
finalnient ei ciirrec d'alt Comissari
direcció del "Servei de Monuments
al Marroc.
Històrics"
—No se res, ni cm pregunten res

perqué persisteix l'afonia.
L'únic que puc dir-vos es que senopre estic a la disposició del Govern,
i si cal, faré un viatge a Madrid
—afegí somrient i tractant de desviar la conversa.
•
e
El senyor Moles va é s ser cridat
anit a conferencia telefänica pel senor Azahal va durar una bona estopa.
Ilom cren que en aquesta conversa quedó decidida per part de
l'interessar, la sena acceptaciú per al
córree d'Alt Comissari al Marroc.
Els periodistes ahir al vespre felicitareis efusivament el senyor Moles,
el qttal Cequia defensant-se dient que
no hi baria res del que nosaltres ens

pensàvem.

• •

La marica del sen>or Moles, que
serä cosa de dos o tres dies, ha desvetllat certa curiositat als nostres
cerdeo politics, per tal de saber en
qui recaurä el nomenament del tuna governador civil de Barcelona.
Trobant-nos en ple periode de
Raspas de serveis, ea evident que

ginyers, excursionistes. El comte de
Saint-Sand, en una comuqicació seo-a
sobre "Etat de la cartographie dant
le Nord de l'Espagne en r8q3" quan
no Si hacia encara sinó les cartes
d'En Coello, ja assenyalava la carta
del Dr. Almera (i Eduard Brossa),
referint-se al full dels voltants de
Barcelona, únic publicat aleshores,
"com una excellent carta topográfica i
geológica". El Dr, Faura Sans, que
bald a treballat amb el nostre cartógraf, quan aquel havia passat de la
seixartena, co una nota necrológica,
cordialment sentida, deia: "...els resultats (del sen treball) són d'una tal
precisió, que ha estar reconeguda per
tots els topògrafs que han seguit les
seres petjades". Deixant de banda el
mapa corográfic de Catalunya, a rescala de a :360.5500, conegut de tothom
i ruin encara es l'únic mapa general
de la nottra erra. En Brossa deixa
tetes cine tulles co se atenven del riu
Tordera al Foix i s'endinsen fin: al
Montseny i les muntanyes de la Macona. Mancava, per a comnletar tota
aque s ta franja litoral i translito-ral,
una trilla sisena, q ue havia d'aténver
Sabadell, Terrassa i Sant Lloren: del
Munt. 'la m'al feien amb el Dr. Fama,
perb fou interrompuda i suspesa la
série per fer la geología a base del
man gereral de Catalunya.
Aquest mana tonag ráfic. a una escala mei s rednida (1 :morrena s'havia
comencat rally ro,', i 5e olmo
blicat vuit fulls fins ara. El primer
fv!I d'En Brossa MI/ publicat l'any
IS01, el quart i el cinque. Fan:, roa.
Totes les conmararions realcen l'ohm personal del nostre cartézraf.
Perit la vida esforcada traques! honre. la seca aportarla eartegrifica esPontan'a. ser:se t-adició rl parió. en
din dels 5el/5 (Faura. Bibes)
fou interrommitla d'una manera de,arrraida : inhumana. per la •Tunta
Ciincies Natural,, que acotniadà
Eduard quan tenia 73 anys,
"sense teni- ctn pararla respectuesa
per l'home que havia esmerçat tira la
seca vida ren fer coneixer gráficament la nostra terta." El di:gust va
afebli e la s era nahmalesa vigorosa,
i ru-tria tres anys mes
e3
ta,1. a retar de 76 anys.
Foir una etragainda 90e cal repacan 1.'aztual Junta dr (lléneles Natural< té el deure de fer il qrria —
(justicia p:,,P.una, malauradarnent lt —
a la nremä-ia del primer cartógraf de
la riostra terra. Ben' de posar fi asid)
...son, b.,Sen,1
ers t
ile treure et miss lmunt de nrofit dels
bornes, a benefici particular o . c'eli que 1/0 MI 5e 1111R e\tiet
tot el suc, se% purni llencar desojadadainent, ser inservibles, cem la fruita
expremuda.
El merys que es pot fer ara en el
cas /31,..52 dc rinlelie les
redres litogri; fioe es. recoll'r e l s es
quirir l'ins trumental s libres-bos,ad
que llagues i iniciar amb
notrests materials un arisn cirtocrr.fi, al costat de! Se-sei del Mana, que
t,tó a carree tIc l'Inuitut d'Estudis
Catalans : nermeit serveixin de 'primera pecha" a l'obra eartog riBea que
ha d'emprendre resoltarnent el ("TCYCTII
de Catalunya.
FATI VILA

EL PLET ENTRE LA
COMARCAL DE L'ESQUERRA I EL SENYOR
ANGUERA
El ministre de Justicia diu
que no en sap res
Madrid, 7. — Com sigui que els periodistes intentaren con; ixer el judici
que al ministre de Justicia mereixia
l'actitud de la Comarcal d'Esquerra
Catalana davant el president de l'Audiencia de Barcelona. el senyor Albornoz man , iesta no saber res d'aquest
assumpte Mi3 del que hacia llegit a
la premsa.
—I no hi ha hagut cap queixa al
Govern hé per part del senyor Anguera o per part de la Generalitat/—hom
li ha preguntar.
A aquesta pregunta ha contestas el
ministre que no sita ocupat per a res
d'amirsta qiiestiö, i en realitat d'una
manera oilciosa no la coneix.

LLEGIU, a l'interior, com
tots els diumenges, la nostra pàgina

POESIA
la persona designada ha de comptar
afinara ami) l confiança del Gorern
de Madrid i de la Generalitat de Ca.
talun3a.
llama circulat diversos noms, perd
sembla que iins que arribi el senyot
Carleo Esplä, sots-secretari de Governació, que sera denta o dimarts,
no quedara decidit aquest nomcna.

ment.

-

LA

Sabeu per qui les

Galetès Birba
Si! Perquè són elaborades amb productes
naturals

.Revista de premisa
Gambetta
tesh

aquest atol, diu El Sol en el

Sea editorial:

' Don Ramiro de Macan' echa de
menos un Gambetta esparsol. Es
corriente entre nosotros acordarse
de algún gran personaje extranjero
siempre que se trata de encontrar
Solución a los problemas nacionales
No hace muchos meses, para =ciliar la flojedad de la peseta, buscábamos a un Poincaré. En alguna
ocasión las derechas han acusado al
aor i alisto español del delito de :Ir
tener en sus filas un MacDonald. Y
así sucesivamente. :ahora se trata
de Gambetta. "Era posible—escribe
el sefior Maeztu — que la República
de izquierdas hubiera gobernado algunos años con extrema prudencia
en cuyo caso se halaría mejor consolidada. Gambetta , que no fue un
hombre de derechas, sino el fundador del radicalismo, había dichr
en 1873 a los aristócratas franceses
monárquicos todos, que si se hacían
'republicanos, "su flor de distinción
y de elegancia covertiría la moderna República francesa en lo que fue
en la antigüedad, la República de
Atenas".
Y agrega el escritor español:
"Se ha oído en Esparta nada semejante?"
A lo cual cabria responde-le, con
mil textos, que sí; que en España
Se han dejado oir desde el 1 4 de
abril de 1931 muchas cosas semejantes. Sólo que la aristocracia e s
-pañolnhqueridsca,so porque en España no existía verdadera aristocracia, sino una ficción
de tal, o mejor dicho, una casta politica, acial y económica, desnacionalizada. incapaz (con la excepción
de algunos casos personales) de
cumplir sus fines, cuando no loe
traicionaba por estulticia o por criminal frivolidad.
Pero dejando a un lado, par Cl
momento, el tema de :a aristocracia
española, nos interesa hoy decir al
seor Maeztu que su interpretación
ele Gambetta es absolut tticnte caprichosa. Querer presentarle en 1873
como un coneiliador, dispuesto a la
transigencia y a la generosidad con
los enemigos de la República francesa, es sencillamente hacer can una
página de la historia de Francia uns
pajarita de papel. Gambetta fue conciliador a partir de 1878. Pero antes
de esa época, o sea durante siete u
ocho años de República vigente, el
creador del radicalismo francés se
mostró como el más intransigente
de los políticos, como el enemigo
de todas las bastardía: (porque hay
momentos e nque la canciliación no
es más que bastardía), como el re' publicano dispuesto, para lograr Is
'consolidación del régimen, a extirpar Eh] piedad hasta las últimas posibilidades de reacción manirquica
Contra Thiers, contra Parre
Contra Gres-y, contra todos los moderados que deseaban una República
transigente, que aceptaban la restauración de una parte de la político
imperial, que buscaban la incorporación de los bonapartistas y aun de
Ins monárquicos flord2lisados a los
cuadros de la burocracia repualicana
Gambetta luchó y se esforzó frenéticamente; por eso le llamaron sus
enemigos "el loco furioso" ("le fou
fueieux"), remoquete con que se le
quiso hacer pasar por sin energit•
meno. Los monárquicos, agrupades
al ampao de un Gobierno tolerante
querían arriar la bandera tricolor
para izar de nuevo la de los Raes=
de Francia (la de Juana de Arco, la
de Francisco 1, la de Enrinue IV
In de Luis XIV, decían ellos.); pero
Gambetta les salió al paso, más "furioso" que nunca, en defensa de 1,2
tres colores de la Revolcón.
Un Gobierno, precisamente presi;rudo por un aristócrata, quiso ligar
Ja suerte de la política de Eranria
a la situación de Pío IN y a los
.derechos temporales de la Santa
Sede, y Gambetta se alzó en la
Asamblea para denunciar ante el psi'
aquellos manejos que calificó de antipatrióticos y antirrepublicanos Las
inclinaciones reaccionarias de MacMahon quedaron aplastadas bajo la
fuerza de las arengas democráticas
del caudillo radical, y las contemporizaciones de Thiers tuvieron que
abrir paso frecuentemente a lis imprecaciones del jefe de las izquierdas
de Francia; para Gambetta era esencial que la República fuera gobernada por los republicanos, y no dió
paz a ay gigantesca actividad política en ese sentido hasta que no viet
las instituciones democráticas perfecta y decisivamente consalidadas
Una vez que esto hubo acontecido
(al cabo de varios años), se declaró
'conciliador y nadie puso mis talento
qui él ni mis generosidad en el 01-

vida de las querellas pasadas y en
el perdón de las ateoces injurias.
Andando el tiempo se ha visto
que aquel "loco furioso", aquel demócrata implacable, era un profeta
de los leales de Francia y que encarnó, como ningún hombre de su
tiempo, los profundos anhelos franceses. Cierto que invite, a los aristócratas a que ce hicieran
canos. Pero eso mismo ha acontecido en España, y por toda contestaciún la República ha sc: -..ido denuestos, complots, ataques solapados, pistoieriarno blanco o piatolerisilla rojo con subvenciones blancas
Piense el señor llacztu en lo que
hecho Gambcttaa frente a
tales nctnigos de la democracia, y
llegara a la conclusión de que nuestros gobernantes republicanos no
han cometido otros yerros—aparte
los inherentes a toda r de hombres—que aquellos que se derivan
de lo paradisíaca ingenuidad con que
se condujeron desde el 14 de abril
de 1931 hasta el to de agosto de t932.
"El error o la fatalidad de la República española es haber sido exirC//1:1'11 desde cl principio. l'or haberlo sido al principio tiene después
dc seguir siéndolo."
Estas palabras del Señor MaeZ1/1
vueltas del res és, nos parecerían
exactas. A nuestro juicio, el error o
la fatalidad de la República española
es no haber sido extremada desde
el principio. Y por no liaberlo sido
entonces tiene que serlo algún día
En abril de 1931, un gran "loco
furioso", del estilo de Gambetta, dispuesto, como el radical italofrancés,
a no tolerar e! menor atontado contra las instituciones democráticas y
a evitar con exquisito cuidado la pol ítica de conciliación, que durante Ins
primeros -tiempos de un régimen
suele ser política de bastardía (;bien
lo entendió Cánovas, el restaura
dos!), hubiera evitada a España muchos enojos y a la República muchos
contratiempos.
"Ou se soumettre nu se demettre"
fué cl grito con que Ganibetta redujo y aniquiló políticamente al mariscal Mac-Mahon. Del mismo modo
la República española debió decir a
todos 5115 enemigos: "Someteos o
perderéis para siempre el derecho
lada generosidad". La historia de
Gambetta permite sospechar que el
jefe de las izquierdas francesa& hubiera hablado así."

LA POLITICA.
A LES COMARQUES
CRISI A L'AJUNTAMENT
DE LA SEU D'URGELL
En la darrera sessió celebrada
per l'Ajuntament de la Seo d'Urgen
es plantejà un debut politic anal)
mothr d'haver presentat la sera dimis amé el primer tinent d'alcalde senyor Armengol.
A con s eqüencia d'aqueas debat va
dimitir també l'alcalde, senyor Canillera Horn dóna per segur que l'elecció per a designar els que han
d'ocupar les vacants donara molt
joc, puix que els gritos polítics que
integren el Consistori cap n i te majaría.

L'agressió al regidor Sr. Vinyals
Sota l'epigraf ".4gresión contra el
concejal don Jaime Vinyals Garrich,
su esposa e hija", diu La Vanguar-

dia":
"Anoche a las diez y cinco minutos,
salía de su donucilio, calle de 2Jelicztdez Pelayo, 140, cruce con la de la
Perla, en la barriada de Gracia, el
concejal de este Ayuntamiento don
Jaime Vinyals Garrich, a quien amarparlaban su esposa. D. Barbara Ribot , de cincuenta y seis año, y su
hija, Sta. Teresa Winyals, de veinti s iete. Tenían el propósito de ir a un
cine
a un teatro como acastumbrahan a hacer los días de fiesta.
Cuando pasaban por la calle de
Montseny, cruce con la de la Virtud,
lugar poco cancurrido a aquella hora,
se destacó de un grupo de unos seis
o siete indivicilios case estaban apostados junto a un taxis, uno de ellos,
y con un vergajo de goma dió un golpe por detrás en la cabeza al Sr. Vinyals. Aunque el golpe fue muy fuerte, el agredido pudo apartarse de su
agresor unos pasos. no Pudiendo e ti
-tar,sinembgo,quelacnzse
otros golpes con el mismo objeto contimdente en diversas partes del
cuerpo.
Viendo la saña de 511 agresor y que
la mismo se proponian hacer con las
,eilosas que le acompañaban- el señor
Vitiyals procuró huir, al mismo tiempo que su es posa apresaba al que P rimeramente di6 el golpe a su marida.
Entonces otro de los agresores gol/X ,', también en una porra de goma
a la Sra. Rihnt, a quien procuraba
defender la hija del Sr. Vinyals.
Esta también fue golpeada por otro
de les el el grapa. el cual coinciden en
tecerdar los agredidos que llevaba ga•
bardina.
Al mismo tiempo q ue larécuraban
defender al Sr. Vinyals y a si 1/lisnta < , las das mujeres empezaron a
i'ar voces pidienda auxilio. Esto rija')
lunar a que acudiesen los vigilantes
y serenas del barrio y las escasos transcantes que pa : aban por aquellos alrededores.
También aparecieren en la, ventana, y puertas de las casas algunos
vecinos.
En cuanta los agire , ares vieron que
co apra xlmaban otras persanas. emprendieron la fuga. sin que ninguna
de ellos pudie se ser detenido. El señor
Vinyals resulté ron una ligera lesión
en la cabeza, en la parte media del
cráneo, y Se 5efieea e hijo con contusiones en dife e ente: partes del cuerea y fuerte exeitacién neradasa.
Según manifiestan tos agredidos y
al gunos testigos presenriales de la cobarde agresiíqt. vari o s ele lr,s agre 'ares huyeron en el taxis y los restantes a nie. dispersas/dese por diferente; calle:.
rt misma Sr. Vinvals isa dcz!aradn
que tiene la seguridad completa de que
la agresión de cuc han sido víctimas
el y su familia esth motivada pmcitestianes paliticas.
Inmediatamente de haber ocurrido
cl hecho. cl Sr. Vinrals, arnmpailalla
de Ins que primeramente acudieron eu
su auxilio. : e personé co la delegación de policía del di;trito, can al,jeto de formular la correspondiente
denuncia.
Al mismo tiempo acudieron a ponerse a 511 disposición el cahn dc
g uardia urbana de servicio en Gracia, Sr. Mira, y algunos números del
minno cuerpo.
Pacos minutos después lo hacía, por
orden del jefe de la glidi rdia ushalla
-elcaboSr.n,udióalomicilio del Sr. Vinyals a interesarse
por su estado y el de 511 familia.
Según los datos recogidos per
nosotros mismos en el lugar del suceso. que coinciden con la aclarado
por el concejal agredido, el taxis con
Ins individuas que crimetieran la itere-
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Sión, desde las nueve y cuarto se encontraba en el mismo lugar por donde
iba la familia Vinyals. El grupo estaba formado por cinco individuos y
el chofer.
Nadie pudo fijarse con el número
de dicho vehículo ni con la fisonomía
exacta de los agresores.
Hay quien asegura de una manera
un poco vaga, que algunos de ellos
-son gente conocida en la barriada de
Gracia.
Cuando la polieia tuvo conocimiento del hecho, se dió una batida por
aquellos alrededores para lograr la
detención del grupo agresor.
Las pesquisas resultaron. de momento, infructuosas. No se realizó ninguna detención.
Como recordarán nuestros lectores,
el concejal Sr. Vinyals fue expulsado
del partido de Esquerra Republicana,
por acuerdo del comité comarcal de
dicha agrupación politica, a raiz de
determinadas irregularidades administrativas, y junto con otros concejales
expulsados en la misma ocasión, forma parte de un grupo independiente
en el Consistorio municipal.
En honor del agredido había sido
organizado por el "Centre de Grernis
de Gracia". un vermut en un centro
de aquella barriada, y que había sido
aplazado.
Como recordará también el lector,
por procedimientos muy parecidos a
Ins empleadas en la agresión que acabamos ele resellar fue suspendido otro
homenaje que había de celebrarse el
domingo Ahíta° en un local del Paralelo, en honor del Sr. Puig Munnia
otro concejal expulsado del partido de
Esquerra Republicana . anudo también de irregularidades adminis t rativa5.
La agresión contra el Sr. Vinyals,
al ser conocida anoche en los centros palíticos. fui objeta de toda clase
de comentarios, dando lugar a vivas
y apasionadas discusiones."
ENCARA NO HAN ESTAT
DETINGUTS ELS AGRESSORS
Copien? de El Noticiero:
Cuando la policia tuvo conocimiento del hecho, dió una batida por aquellos lugares para lograr la detención
de los agresores, resultando las pesquisas infructuosas.
Según datos que pudimos recoger
en el lugar del suceso, el taxis con
los individuos que cometieron la
agresión, se hallaban de sde las nueve
y media en el lugar dende fueron
agredidas el Sr. Vinyals y sus familiares.
Nadie paula fiiarse en el número
del auto ni en la fisonomía de lo;
agresores, que eran cinco y vestian
casi todos ellos gabardina.
De teclas manera s , se asegura que
al g una , ele ello' son bastante conocidos en Gracia.
La agresión de que limé victima el
concejal Sr. 'Vinyals. Isa dado lugar a
muy apasionado, comentarios. Las comentaristas recordaban que el referido
concejal tenía que ser objeto de un
homenaje que se había organizada
por numernsns amigos paliticos y particulares para desagraviarle par balazo
sido expulsado ale la "Fisquerra Republicana de Catalunya", junto con
otros cuatro concejales.
También se recordaba que el de,oliese pasado fue interrumpido violentainente ttn acto que, en el salón
Nuevo Mundo. se celebraba en honor del Sr. Puig Miami. otro de los
concejale s expulsados por la Comarcal de !a "Esauerra".
EL SENYOR TERRADELLES
VA PARLAR AHIR DELS PROCEDIMENTS DE VIOLENCIA
EMPRATS PELS ESCAMOTS
Aluir al rnigdia, els periodistes que
fan informació a la Generalitat van
visitar el conseller ale Governació,
senyor Terradelles, al sets despatx
oficial.
Com que no n'havien pogut parlar
astil) el senyor Maciä, per trabar-se
Para del Palau, els periodistes preguntaren al senyor Terradelles, cona
conseller ale Governació, quin concepte Ii mereixia la denúncia publicada per j. M. Planes a L.A PL:BLICITAT en forma de llena oberla adreçada a! senyor Macià i fagressió de qué fort objecte la nit
anterior el re gidor expulsat de l'Esmierra. senyor Vinyals.
El senyor Terradelles (ligue que
agressions sempre 'ésa criticable , , faci-les qui les faci. Es un proccdiment indigne —alegi—, que perjudica ni calment el que sets val de
la inateixa manera que perjudica
matesialment el que n'e., víctima,
en: torna lamentablenient a aquel]:
temps dels requete s ; deis "jóvenes
bárbaros".
Responent a l'allusió d'un periodista, ligué el senyor Terradelles
que ell no podio referir-se a un cas
aneedótic, que no li importara si els
agredís.; o els amenaçats són periodistes o sdat una altea cosa. El cas
sima de tractar, simplement, des del
punt de vista cintaiä. Jo reprovo
aquests actes de violencia, i no us
pise dir res mes. El dia que l'ordre
públic depengui de la Generalitat
podré parlar-vos d'una manera mis
concreta; ara no puc dir-vos ultra
cosa, percate en aquesta qiiesti6 no
puc opinar mes que cona a particular.
Un periodista Va referir-se a la filiació política del. elements que

constitucis cmi els escamots, i el senyor Terradelles va dir que això
era una cosa sobre la qual no podia
dir res. El Partit —digné— té un
Directori, del qual jo no formo
part, car sóc un simple militant, ji
sabeu, dones, que per aquesta banda
el que jo digui no pot tenir cap valor.
A continuació, el senyor TerradeIles es lamenta que lii hagi gent que
per protestar d'una campanya, d'un
escrit o d'unes insídies, emprin procediments canibalescos. Si tothom
fes cona jo, aquestes coses no pass,
sacien. Jo he adoptat sempre el sistema (le fer el buit a tots els atacs
que se rallan dirigit. Crec que is
la s . mica niés indicada. Altrament,
un hom s'ha de fer arree que l'oposició ha d'existir. I si aquesta
oposició s'excedeix alguna vegada
en els seus judicis, amb insídies o calúmnies, contestar-les amb violència
és d'efectes contraproduents per als
que en fan ús. Es el dret dels cintadans el que cal defensar, sense conf mdccl amb el dret dels que creuen
que amb una ploma a la mä es poden Ranear totes les injúries. En
aquest cas, el que les fa ha d'aguantar el tipus allä on sigui. Consti
—repetí— que no em refereixo al
cas concret que ha motivat aquesta
conversa, sine', que parlo en termes
generals. Di ha periódica —i no faig
absolutament cap excepció, cap—
que escriuen coses que jo mai de la
vida no escriuria. I repeteixo que no
faig cap excepció.
El sensor Terradelles cativia de
conversa i 'anuncia que la Generalitat havia acordat accedir —sentintho molt— a la petició de jubilada')
feta pel senyor Vega i Marcha que
dula quaranta anys de serveis a la
casa, i digné que havia acceptat,
amb molt de gust, d'assistir a un
acte qtte dedicaren els funcionaria
de la casa al company jubilat.
Un periodista pregunta 5i era cert
el que e5 deia sobre el Govern civil
de Barcelona, que segons els rumors
esmentats, deixará (l'existir quan el
senyor Moles prengui possessió del
seu nou cärrec.
El senyor Terradelles digué que
aixó no podio é s ser cert. yergue encara no s'ha fet el traspäs de serveis corresponent.
Després de fer aquester manifestacions, el conseiler (le ,Governaci6
a'acomiacla amablement. dels

Facècies dels escamots
UNA CARTA
- DEL SENYOR DENCA8
Ami) el niembret de "Joventuuts .d'Esquerra Republicana
Fatal. i signada pel diputat Senyor Josep Dencías, hem
rehul la caria següent. la puMimen', de la qua' seria prega:
"Barcelona, 7 de gener
1932.
Sr. Director de LA PUBLICITAT.
Moll sen ior mett: Alguns periòdics d'aquosta cintat pnblicaven ahir una ruda donant
compte de ragressi0 de que ha
estat object at el cirdadä regidor
Vinyals, i com sin que en la
mateixa s'Id fa constar la inlervenció d'una escamots de la
.Travenfut d'Esquerra Estat Catala, m'interessa fer l'aclareció
do qui) aquesta organilzaeió que
line l'honor de presidir está al
sernri ale Catalunya i no estLi
pas composta d'element, perlorbadors ni indesitjables com
pretén la dila nota, sin() de
companys que saben prou bé
quin 4 el g en delire.
Vagi, dones, la meva MAS
energica protesta per aquella
afirmad() que la considero insidiosa, i que no 01)PPIX a altra
cosa que intentar desprestigiar
el Pacht quo tan dignament
Peesideix l'Honorable Francesc
Macin.
Íocrès per la vostra afondó.
Quedo 'Sos! ca'.

Josep Dencäa."
L'FIOMENATGE al Sr, VINYAL8
Sigilada pel senyor Josep Espanyol hent rehnt la nota següent
"La Comissió orgänilzadora
ale l'homenalga al eitiladä regidor .Tanme Vinyals Garrieh.
s'adreça a l'apandó ptiblica per
fol. constar la sena risas enis rgiea protesla (lavan'. en primer
llor. de l'agrossid inhumana I
salvatge que ball sofert e1 senyor Vinyals i familia, i en tegon lles per la colla iininterromptida al'anfinims i antenaces
que ha nestat adreçades A Vesmentada Comissid, i en . organitzar el dit acle , prova palesa
de desconsideració envere uns
cintadans que desglossaven l'ho
menatge de tal. partidisme I
baixa política, corn la que empren en fer -1 ofracassar.
Remarca novament aquesta
Comissió que la'cle d'homenat-•
ge es portuaris a cap oportunament i en un loenl nmplissim i
digne de l'acto que revestirá
carácter de desgreuge i adhe916."

Cap depuratiu de la sang com les

Gotes Mares
Sulfuroses de llar
Demaneu-les a Centres d'Específics
Farmàcies ben assortides

La carta de J. M. Planes
al senyor Maciä
La Premsa castellana (Fallir
a la nit i "La Humanitat" no
diuen res ni fan cap mena de
comentari de la greu ((cm:Lucia
que el nostre compelo, Josep
Maria Planes adreçava ;:thir des
d'aquestes columnes al president de l'Esquerra Republicana
de Catalunya, senyor Francesc
Necia.
"La Veu de Catalunya" reptodula fntegrament l'article del
nostre company. Tambe el reproduia "La Nau", precedinl-lo
del següent comentar), que
agraim:
"L.1 PUBLICITAT d'avui insereix una carta me« hilerossant del cone;_rut periodista Josep Maria Planes, adreeada sal
sensor president de l'Esquerra
Republicana de Cataluttya. A
continuad() la ceprodunir. I fot
manifestant la noslra mes
enèrgica protesta contra tot
ante criminal, erigit en llei
d'oxecutbria política, i de eoncrió per a la propaganda de les
idees de l'adver.sari, rnolt eras
plaurit de poder aplaudir el senyor Medir, posant fi d'una negada a aculen esperit feixista,
vergonya i escarni ale la Democracia que lot hora hom diu def ens a r."
UNA CARTA
DEL SENYOR BADIA
N'hem rehuf un allra del senyor Miguel Badia, referenl a
la que el senyor Josep M.' Planes adreçava al president de la
Generalitat, en la nostra ediciú
d'ahir. Encara que el senyor
Radia titula la seva comunicació de (-arta (Merla, nosaltres la
considerem closa, i en atenei.',
ell -rnatoix ella m'ejem a tranquila de fer-la
„
•

Un ple de la Comarcal,
de l'Esquerra
Aval, diumenge. a dos quarts
Sortee del mati, es reunirá al carrer de Fortuny. 5. Hospitalet, el ple
ee la Comarcal harcelonina del Portit d'Esquerra Republicana de CataInnya,

¿Es bona o dolenta
la policia de Barcelona?
Ahir reproduiem rana infortnae iú de "El Noticiero", en la
qual es donava st ama connc ros
d'un -deis seas redactora amb
el conseller de Governarió, sunyor Terradelles.
Al final d'aquesta informació, el senyor Terradelle, a.,11testant una pregunta, deia:
"La policía actual no es mala
y trabaja con verdadero
res. Mas le repito que nada
puedo decir, porque de ello hemos de tratar cus el señor Esplä."
"I,'Opiniú" reprodueix quasi
textualmerd la informar id de
"El Notiviero", perb el pacagraf
que hem reproduit el deltas en
la forma següenl:
—La policia aclual treballa
arnl, remarcable ;nieves.
insistedzo que no pile dir-vos
reo sobre aculen pon!. iertatie
hem alo parlar-ne abans e
* n» el
senyor Esplit.
El lector limará obsorval que
Ist ha tina corta diferencia entre la ITI9i(i al ' "El Nolici PrO"
i la a l e "L'Opiniú". Si es te eu
comple que el senyor Tgeeadelles intervé . a "L'Opinier i
forma pan del gruja que n'eapura tots els cárrees do govemi.
raldrá convenir que en ita VPI'Aió
del diari esinerrit PI senyor
Terradelles ha voigut atenuar
Pologi quo hat- i n fet a la paEvidentment. el senyor Tertadellos tenia tot el dret rs mo-

dificar les soya .i.,,•`
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La vista de la ca u.
sa per la mort
d'Antoni Borrell
Per als dies 17 i 18 de.niarç
vinent s'Ira assenYalat a la Secchis tercera de l'Audiéneia la
vista d'una causa davant el Tribunal de jurats contra Llufg
Belles Colom, arusat de la Mort
d'Animal Borren Amic. o correguda al replä de la Catedra-del
din 16 d'oclubre de 1931.
Segons les ronelusions 'del
Minisferi Fiscal. el processat.
junt arrib nitres, i en 'o asió d es
celebrar-se a la Catedral els . funerals en sufra de Don janine
de BnibO, es trohaven a l'esmerilada placeta, i sohrevingtO
11/la diseussió amb.altros grups.
En un d'aguests gullPs.,eg
trobava !- -a lerfecte, al miat el
processn! Ii enger,á dos, freís.
que li causaren la 1ftorl.
ron detingut. el Reflea,
Colnrn, que pertrtny al TlesuLeJd.
i envara que negb haver ellat
l'autor, per les proves verificades s'Im dernostrat que feo, el
que landa la pistola.
Els fels, segons el fiscal. aún
conslitulitis d'un &Rete (Hini d'un maure ()Miele • de
linrnea illieita d'arma. per, la

qua! rosa &mana que

s'imposi

al processat la pena de. enforco
suya, vnil rue g os i un din .ale
rrelusitt t e mporal, f 1 n . n9n pessetes cl'indemnil anejó pe l delicti,
i sin Inoso d'arreo
per la linemm d'arma sense
L'acusad() privada (11mM-hm
el (el can-1 a Ilsassinal, i al"tisana mor al que . ocupará
hanquella nena de cadena -perpetua i pe:solea erina
(1(41111H-enrió a la familia-A> la
vietima.
La defensa. ncirr 0 15 (e fe. or
el titit nur no c lo n. el ppeer g
l eto, ,Sel g artiets.. :denla n a-_sol'a
•Fabsolucid del seu valrneinat.
As.

Les obres del Parlament
T . Iltuin ha . pogid ado-nic-sa
que al Parlament ja 'au es tre
-bal (uf)Pitelabme
drls primecs dies. Las mmas .eatan g nitebe paralitzades. ¿Que,
passa?
..
Pergue cal sitposar.qtre _talhom está d'acord_ quo rodifiei
de /a Placa d'.1 1 . :2 ,laI st''
In Chal/fiel/a 7:11 rsr,. PI> ecell nlieiens per a ha feim ,ve Se
Ihn deslinat. :,-•soldre el prof, l'ana"ffii 'isas l i la'
sessions.
L'edifici da magnific.
'al
liabilitar-h) per a les fiincion,
a que se I'lla destina,. I le,
obres s'llan suspes-..iuslament
en el illorhent en mi/. les vaca/ices pa rla me Mis ries perruelien
robla d'adaplació de
-

Processarrxent
deis t;nents d'alcalde
de la Dictadura
—
SEIS ASSENYALA LA RESPONSABILITAT DF: 250 MI! ,
PESSETES PER LA iCONCCESSIO DE LES TANQUES. DEI.
CARRER DE PEIsAVO
El Tribunal de la Secció tercera
ha acordat el processament dels nou
tiaents d'alcalde que formaren part
de la Comissió permanent de F.Aitsntament. de la dictadura a Barcelona
ralle 1425.
55roces5ats s,as ralestiore alczIde Romea (ex-hocé• cele
i
T'ere:o-nata barajan!, Tia
Veittalló, Ramon Juncadella, Llamé
i Río del 'Val.
Amb ells formara part de la Co.
missió permaneat el Sr. Ponsi,
mart ,
rI processainent ho ha estat en +tul tic sismari instruit 'per: allá de' les
tanques del caree de Pelayn, acord
ore ion dezlesrat
F/1 l'a'ste de irocessament e5 coneedeirc la llibertat provieíanal als processats, anula refinad() de presentarse cada 15 die: i els es assenyalada la
enantitat de asomo pe s aste:. als efes-tes de la responsabilitat civil. T..1 dita
(mantisas lo parlen dipo s itar ~celenrafiarnent.
Per la part denunriant intervé en
aque‘t afer el lletra tSr. Corbella,
el procurador. Sr. !lucho
Apuesta resoluci) del Tribunal ha
: ene fi a la q estió de competència
-• e -al l aila entre el jarree especial; se- T'eres Martinee i el Tribuna l .
eid e sfableix cte mis a mi:. que
C'altre, afees d'acriesta menti, en(Continua a la Mi». gi)
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La Ilibertat d'iustal lació d'entissores 10Ca1t4
de petita potència
•
e

%dio Ame/ente j ó. - 222 Roca ende.
Mitja hora de masica selecta per l'en,
questra da Rädio Associació. - 22451
Seteeció complets de l'òpera del mestre ruccini "Tosca". - 24: n (le
l'emanaba
DIA 9 DE GENER DE ton:
Senyals horaris pel cardlon.
Diari femeni. • 5a'3o: Discos. - 13:
Informació financiera. Informada
d'espectacles barcelonins. • as: Hora
exacta. • 54'15: El quart d'hora setmanal del Teatre Catala Romea. Converses sobre Teatre Cataba - 14'30:
Masica en discos. • 14'45: Radie•he•
nefieencia. Llista de dnnatius.
macla d'obres bel/ataque( de Radio
Asaociatió. - 13: Fi de l'emissió
schretaula. - 17: Senyals horaris pel
cariaba Curs sic GraniAtica Castellana
a arree del professor Sr. Franeesc
Santero, de l'Acadèmia Cots. - t7'13:
Discos. - tR: Hora exacta.
onart d'hora dedicat als
mi Fi de l'emissió. - ad; Senyal, heoraris gel carilla. Infarmacia de suloes nameda. - ;mana: Crenica esportiva a arree de Rossend Calvet. 20'15: Naticiari del Club Excursionieta e Gnácb. - m'3): Caneert per
la-acuesta de %din Associació.
21: Reportatge miraran/lit i noticies
de premsa per J. Navarro 1 Cenabella. • 25ae: L'hora semanal de mili,- hall. amh la coeperaciA de la caetatrin Sta. Tota Duran, i l'orquestra
"fmentut .Arti s tica". - 22: llora
exacta. El repo e tatge del (tintina. reportatge original radiat pel seu autor.
2115: Concert orquestra de Radio
Assoriacia. . 22'3o: ataja hora de
masira selecta Per l ' Orquestra de
Continuada del
din A e socinció. concert. - 23'30: Fi de Plemissi6.
12:

•
diodiinsora de la red naacional; y
nacionalidad espaaola del solicitante:
Decididament a Espanya no 50M
a.' Cuand , sin causa justificado
1/) Dictamen favorable del Ayunafortunats im materia de Radiodiiula estación de emitir t in pro
tamiento correspondiente:
eió; durant la deeapareguda encanarminimo de dos hoces.
grama
ul Memoria técnica y descriptiva
quia, una serie de decrcts varen do8.' Se podrä autorizar a estas
(le la iastalación y d•l servicio que
nar les re g lea per concórrer a diverestaciones para radiar anuncios per
se propone efectuar, acompailada de
so% concursos per a dotar-no: d'ewa tiempo que n tuca excederá de
que harlen planos teórico y de det elle sa:
missores de Radiodifusió
diez misil por cada hora de emifiniSC , n tddos los elen/entos
de cobrir tot el territori espanyol.
sión. El Estado percibirá el 20 por
que contenga, desde el generador
pera, i er diverses canees, unes veloa de los ingresos q ue c ada esta.
primario hasta el sistema de radiagades confessables i abres ne,
ci.Ssi de esta clae, obtenga por pución, y un plano del luaar de emconcursos
no
es
varen
esmentats
blicidad radiada.
plazamiento y de su acceso desde le
poden celebrar. Mentre les nadan,
ola pública.
9.' Los proyectos, planos y Meeserangeres anaven mstallant
2.' NO se concederá tina, de une
morias de las estaciones que se solores de potencia entanlant una
cn cada Iecalidad.
liciten deberán ser firmados por un
digna emulació per perfecciona r la
3.' A cada estación Se aagnara
inreniero de Telecomunicación.
radiodiftubla Espanya, que va Cases
una frecuencia de las llamadas "colo. la Dirección General de Tela primera 0 segona nació del men
munes", reservadas i este efecto
1:comunicación dispondrá lo nece(pe va installar e.. S3OrCS d'aquesta
por acuerdos internacionales.
suri0 para la inspeeción e internenmena, constraides per enginyers esLa potencia del emisor será
Casis de estas estaciones, que no
pattyels, va ante quedant a la cua
inferior a doscientos vatios. Esta popodrán abrirse al servicio sino desde tots e' alt. as paisos se115e que
tencia
queda
defiaida
por
la
fnriniii,
ef . ctuado cl reconocimiento
pués
ni ele consells desintereesat a de corP=E; (1+0,5 Na ) vatios: en la cual:
y pruebas necesarias con resultad(
poracione. o de particulars poguessin
1=intersidad media sin modulafavorable. s i endo de cuenta del conter altra cosa que obtenir una serie
ción de corriente anóclica en el Ulcesionario los derechos Ss. reconocide bona propbaits, que mai varen
timo pase.
miento, que se evalúan en cincuenta
entrar en realitat. En el, urnas acE=tensión continua aplicada a los
pesetas diarias, no excediendo de
mals, fins els xinesos ens han pasánodos del paso final.
tres días.
sat davant en materia de radicada
aa=la mayor profundidad de moArt. 2.° Quedan derogadas todas
fusiat, puix que ara acaben d'instaldulación, que no excederá del ciento
las disposiciones anteriores que sean
lar-se • diversos llocs d'aquell pais
por ciento.
centrarias a las del presente Decreto.
emiseoree de potencia, entre les
5. • Quedara sometida la instalaDado en Madrid a 8 de diciembre
quals figrarari com una de les peción a lo legislado o que se legisle
de 1932.-Niceto Alcalá Zamora y
netres la de 'Nanquín, amb unes
en EspaF:a sobre características técTorres.- El ministro de la Goberguantes desenes de quilowats-antena
nicas, especialmente sobre:
nación, Casares Quiroga."
Frnissiona Estrartireree
Pecó ara resulta que mentre l'Esa) Exactitud y estabilidad de la
I ara sola un petit comentari per
tat no instan; en una localitat defrecuencia emitida: y
mte interessants
acabar; valdria la pena de no emterminada una estació de radiodifusió
b) Carencia de armónico,.
bolicar
mis
la
qüestió
de
la
Radiode la sanca Nacional, tantea vegades
6.' Deb e rá disponer de los apaPROGRAMES PER A AVUI:
diiusió. fent d'una vegada una zaren projecte i mal portada a la prácratos y (Esposa "vos d medida y de
tica, es deixa a la iniciativa particuFRANCA.-Radio-Parla, 1.724 no.
comprobación necesario!, y como za completa d'ernissores, ai és que
ala de fer, o almenys deixar desenlar Is instabacia d'emissores clz ra- mínim': un voltímetro y un ampeA les tn: Concert. - 20: Nfileic-h211.--volupar les iniciatives particulars
diodifusió de petita potencia, fins a
Torre Eiffel. t.445 m. - Trajo: Conrímetro en el circuito !nadie° del
sense limitació de potencia, si és
zoo wats antena, que poden donar
cert. - Poste Pueblen. 328 ni. lo:
último paso para la comprobacier
que l'Estas no sea vol o no se'n pot
anuncia durant den minuta per hora
Música religiosa. - 2r1.45: Concert, de la p "tracio empleada; y un indicuidar. Pesó això de permetre insdernissib. contribuint aixi a fer lee
22'15: Recital d'ame. - 223 0 : Orcador de frecuencia preciso y constut
tallar
endosares
de
¡equina
a
delicies dels radio-Mera!, que, desnuestra russa. - 23: Infnrmacions. tante para verificar la emisión. Toel
perill
que
llar
poarren.
corrent
ores de divertir-se de debo, podran
Alger. 363 m. to: Concert variat.
dos los aparatos deberán ser contencia
s'amplii
el
dia
de
denla.
ho
quedar satislets i resignats en saber
20'2: Música lleugera. 2e2e Acortrastados por el Laboratorio de la
desastrós per l'estrobem
irancament
que l'Estat samba entrarä en el nedió.
- 20'35: Concert vocal i instruDirección General de Telecomunicadevenidor dcla Rädio. puix que. amb
gcciet de l'emissora, puix que permental. • Vale: jazz. - Bordeu,
cian.
aquest sistema no sols no Multen,
cebra e' reo per cent dels ingreesos
1 6 4 m. 2111 Recital de cant. - 20.30:
7.' La concesión de una estación
Radiodifusió. sitió que la poca que
Concert varias. - Tolosa, iSt m.
que cada estació d'aquesta clase obde esta clase caducará: t. Cuando
hi haei arribaeä a innlestar els rädio1030 : Aeerdió. - m'45: Orquesten
tingut per publicitat radiada.
las condiciones t.:cnicas de la emioients nue no tingnin .eells prou
vienesa. - 20'10: Fragmente d'òpeApa, dones, aficianats a la radio:
sora no se ajesten a las normas seselectius per fugir del guirigall que
res. - 20'3o: Orquestra argentina. ia no necessiteu establie estacione.
haladas para este género de estacioes pot armar.
21 : Concert variat. - 21 '45: Film< aeemissores d'onda curta, sitió que
nes. 2.° Cuando el :atado instale en
podeu denar-vos el gust de teme
la misma localidad una estación raENRIC CAI.VET nors. - 12: Guitarra havaiana. - 2330:
Mús ica arquestral. - 24'5 : Fragments
emiesoree d'onda norni e l i encara
sir "T'enea, et 'Mili/ande" (De guseyar-hi alguns quartets.
buitsyl.
Installeu emissores de 2 00 wats.aNnr ATFRRA.- "aacianal. 5.5.54
antena. que ho podreu fer arnb quaJOAN
-2A
ere quartos i llavors tindreu xirinola
i 261 m. A les 215: Masica de cam33
bia.
`ssrata per la via eteria: llavors
AUSTRIA. - Viena, t18 m /9:
nr,bé la radiodifusió arribará, antb
I s eFennipte del 5
als subscsintors te ' 1, A pt.E1.1cur.vr
Teatre.
2n'5t Masica de dansa.
teta seguretat, a un grau de periecRELGICA.
Reisselles. enes ro.
cienement molt superior al que silla
Concert
fray,:
Infarmacions.
aeonseguit en el s mas refinats pulsos
SANT POL DE MAR
gcnts
de la Radio Associació per l'es"Catalunya
a'arnuestrs. - 22: Informacians.
estrangers. Com més arreos mès
¡ore que significa editar una revista
Millora important
0
55
en.
Budapest,
noNGRI.A.
rhmens, i pel que pugui interessar
de fi d'any
de l'envergadura de "Catainnya Ra20. 15: °muestra "tzigane". - 2t'30:
adjunt transcric el decret fixant
Sant Po: de Mar celebra la inaudia" i enserns encoretjar-ios per l'esCo ncers racial.
les condicions necessàries per autoguració de la seva illuminacia la
devenidor, Car no Militen que tothom
Gentilment mantesa per Radio Asa. - Rama-Nàpols. 441
ritzar la installació, per entitets
mateixa nit del dia 31. Assistí a
sobra
reconèixer
el
que
ha,
jet
la
lbh 3:s m. - m'as: "El capità Fracascilla e particulars. de pet i tes esta- sociació, hem rebut la revista extra- dio .Associació per Cata:tima i per la
l'acte l'Ajuntament en corporaci6,
sa”. c o nièdia musical de SI. Costa.
autoritats locals i el senyor Rubio,
cians radiodifusores de cae:sesee lo- ordinaria "Catalunya núm. 35,
radiodifilsió nostrada.
cal, que ha sortit a la "(aceta" amb de fi d'ama de la qual ens ola!, avei
que representava l'Energia Elèctriacusar
rebut.
no
havent-ho
fet
abans
data de 8 de desembre de 032,
ca de Catalunya.
per manca d'espai.
Després de recórrer la població
J. CASARA. filetee essecIallata
Primer
que
tot
hem
de
remarcar
lee
cordicions
necesDecret fixant
per a fer-se carrec de la minora reade malaltie g de la pell.
Emissiona locals
l'acuradissima presentació de l'esmenlazada,
l'Ajuntament obsequio i es
aria' per a autoritzar la installaci6 tada revista, que no té res a envejar
varicoses 1 sanarles
autoritata amb un esplèndid loan al
per entitats oficials o particulars de als millore "megazines" estrangers.
(111 ahí da 5a7.
E A J - 15 NADIt t ASt;,OCIACIO
saló de sessions de la Casa ConFestino d'II a I
pata« estaciona radiodifusores de Veritablement no manen vist mai a
sistorial.
DIA 8 DE GESS7ER DE t933:
Espanya
tot
una
revista
que
migues
caräcter local
12: Senyals hemeries. pcl carillon.
tan ben presentada i distribuida.
SALLENT
"A propuesta del mini-tro de la
Diari fcmcni. - 1230: Discos. - 14:
I.es 60 pagines de qué C,111,1a Ca-- Praga,
Gobernación, y de actual con el talunya Radio" es reparteixen entre
El Pai,ronat d'AssisNatalici
::
llora casita. Discos. - s 1'43: Rädio21
,ee m. 20: %laica simfaníca. Consejo de ministros, vengo en debeneficencia. Llista de doinatila.
articles de totes nienes, contes, técnica,
tancia Social :: Nova orques2 1..20 : Discos.
Nfarmacians.
cretar lo siguiente:
formació de les abres bettafiesare
huniorisme, informacions gräfiques oc
trina :: Boxa :: Alarma :: El
Artículo primero. Queda facultada
PROGRAM1e3 PaiR .1 DEM.a:
RSidin .SestaiaciO. - 15/ Fi de l'emisCatalunya, noticiari de l'estranger,
pressupcst municipal :: El Rala Dir s cción General de Telecormasin
(le
sobretaula.
16:
Senyals
ha•
programes, llistes detnisseres, etc. UlFRANC.A. - Radia París. 1.721
ostablirnent
dium
nicació., para autorizar la instala- tra tot amis, hi és breument resumit
raris pel carilló. Audició de halla:me;
• e,. 10' 29: Concert d'orquestra. me
ción de estaciones radiodifusoras de l'historial de la Radio Asscciació, esseleccionats. - 1730: Fi dc
La init de Xadal va néi g cr a Bar20 : Teatre. - 21'3o: Discos. - Torpequeila potencia y de carácter local
de tarda. - 2(a3 q : Ilara exacta. 5ellt pusentades i comentades les princelona un xaniús noi, illl de la distinr- Eifiet. 1.443 ni. 19 . 30 e Concert vaen las condiciones siguientes:
2ca35: Confereacia• agrícola per l'Inscipals iniciativee que aquesta catase
pida avisora Na Josefina Riera lelas l at. - reste Parisien. 328 ni. to'3o:
I. Isa concesión de las estaciotitut Airicola Català de Sant Isidre
de radio-escoltes catalana ha detentat
aies i del sensor Ricard Vinyes Gris.
C o ncert variat. - 2030: Se' G5
nes se solicitará del ilustrísimo se- duran: mis de suit anys anclo tant den"Les hartes". - ad43: Urincert per
industrial, ambdós compatricis. La
Cabaret. - 2140: C011Cert
l'orquestra de Mi., ñor director general de Telecomuni- Lees. peeei ami, una ccrta adversitat que
nostra enborabona.
2240: Infermaciams . - Algcr, 36 5
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primeres llares del dia ea dedicaren
a aquesta tasca: bimba obligaren a
retirar-so a alguns camions i cala
n'ataca que fan el smeei de transport a la capital i pablacioes eetness.
mera jornada, jugant a Vilanova .
Per tal d'assegurar l'ordre nadie
permet a l'equip local tila:actúe llora els serveis de vigilancia de la faenedaesiiicació a la segona categoris,
merita fosen reoreats duraut el man/
preferent de Catalunya i competir." del dia 2. acuse gne es fea necesatnb els airees equips classificats era' saría la seva actuada). Per la tarda
la tanda d'climinatenies entre els j la insta resultä cumpleta. Els coclassificats d'altres grups, amb ia
merços , continuaren tots tancats i
C15 carrera i eis cape:facies ci veiequal cosa el futbol mantindra ISMa
teres dels aficionats locals durana
ren torea animadissims.
unes setmanes mes.
El establiments dz venda de jo- Amb mota, de l'exposició die guilles, la nit aateriur, no es veiepintures de Toinäs Bergadi,
rett de bou n'os tan coucousgu s
de la qual ha estat impressionacet.
con' era de costunt el nia o densa
anteriors; actitud que ¡in ~osa,
la Junta de la Secció d'Art del (mitre de Lectura, organitza per a asaiti
que la majoria dels iniants celebrarien llur diada ci passat dia ;s.
dissabte, dia 5, un äpat cl'homenaltne
La vigilia lral¡liC3t sha, pero, ja
a l'expositor.
- A l'aveneada edat de 86 sin yo sigut ins prévisin de coacciona o «alha mort la virtuosa senyora Agusti- tres rnotius, un han nembre d'estab'ina Freixa Esteva, vidua dcl senyor menta lancera/ Ilars portes a llora
acostuinada, i eh que restaren dates
Casimir Grau. persona qu.: gmalia
de generals simpaties, havent estat fins prop de mitja nit no Mira visitas: , com tos ieia suposar.
barba sentit el seu traspàs.
La major part de dependents no
- La primera actriu de la ceso,panyla de Comedia que actua al Tea- acudiren al treball, pera el cha ti per
Sabadell ha estat din feiner.
tre Bartrina, senyora Apera Fcirnés.
- A darrcres hores de la tarda
se sentí indisposada sobtaslaingat i
no pogué actuar a les funcio as de del passat dia 4 es presentaren a a.1juntament
un grup d'uns seixanta inCap d'Any. Sembla, però, quo l .serà
disidus que es diguercn "sin trabajo'',
lleu l'afeccita de la notable artilta.
tots ella forastera i la major part cas- En les oposicions celebrades a
l'Institut Pere Mata, (Ir Rciss, per tellana
a la provisió de dos places de aletSense necess'itat de cap autaritzaciä,
ees auxiliara interns, cl tribiunal, es dirigiren al salo de eessions mencompost pels doctora Robert 'Grau tre alguna demanaven Esser rebuts per
Santgenia, en representació del. Con- la Comissin d'Assistincia Social. Cona
sell d'Administració de l'entitive Joan
sigui que seis dona entenent que no
Juncosa, per la Societat Casal eta de
era hora de visites, &airaren no senPsiquiatria i Neurologia; leaquint
OC exterioritzar la seva disconfortniGimeno Riera, meter Dir« tor de, tat.
Manicomi de Saragossa; Etnaa Mira.
A niiija tarda del dia segitent es
Director de l'Institut d'Orientada
presentaren notarme a
del
Colasen
Saaperior
Professional 1
011 juren rehnts pel rae-ideen de la
Psiquiatric; Josep Briansó S alivador
Comiesió, acusa que aquest el%
Director facultatiu de l'Esta'aliment:
pogues donar cap, ere-anea en pro de
foren adjudicades, després "(le bri- II urs pet ideas.
llanas exercicis als doctora Ttiaqune,
- L'Acr. Club de Sahadea i del
Miel/ Canea i Josep Solanas. a rda- Valles anuncia un prOxim cure, comgrieta
post de diverses contera/mies. sobre
técnica de vol a vela i aviaciO ea geSABADELL '4
neral. El qual curset atara a arree del
E.
cense
nostre conipani, f avimador da la meLa diada de l'infant
ra', de vol a Palestra, En %rima Eo.
Aviació
Tetero
feina
D'acord amb el aanvngut pcI CoMate il'aquesta cintat, el passat dillnns, di.. 2, fou ect ,sideral
diada de l'infant i per coa aegiient
untè

Les botignes restaren at anudes
durant aquest dia; les illabrioues
complimentant i acord del Comite
estigueren igualtnent para, es. Els
dependents, pera, que ten a s oidre
de continuar celebrant aquea tes tradicionals diades mentre 'p a estigui
rescata la qiiestia de les bes It s alteraemanals, es personaren ala respeetina despintaos, pecó foren icoaccionats i obligats a abandonar , llssr tteball per diversos grupa qu'a des de

•
e •

Al Teatre lauterpe, el, Anales del
Teatre ecleararan dama vinent la
aessia del cura, anota l'estrena de la comedia en tres actea original de Frenas de Croisset, adaptacló cepas:
de Salvador Vil/tregua "El corvan
Marlela ”..\niii a canee de lt rompanyia Antoni Vio,.

JOSEF M.

PUIGOIRVER

(ADVOCAT)
Ha Ica,.11ntlal el g en despalx al
carrec de Venzan, 3 entresol.
Telefon 18890
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NOTICIAR'
CASAL DE LA PLANA DE VIC
Avui, diumenge, a les cinc de la
tarda i a la deu de la nit, tindran
lloc a l'estatge social d'aquest Casal (Tullera, 22, pral.) dos graos
balls de societat.
LES NOCES D'OR
D'UN DEPENDENT
Ahir a la nit, al Restaurant Oro
del Rhin la casa TZ:xtil Torres S. A.
°frena un banquet al sea vell derenCALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 348 - Telèfon 73016
dent Sr. Miguel Cabases, en camine- rnoració de les seres noces der de
serveis a la casa.
. Assistiren a l'acre el Consell d'Administració, Gerencia i personal d'oficines.
A l'hora dele brindis el gerent senyor Joan Gili Torres va oferir el
barquer, en nom de la casa.
L'apodera: S. Frederic A. Roura,
en nom del personal va lliurar a l'homenatjat no rellotge d'or. i el senyor
Emili .Berger. representant del Consell d''Ädministració va tarabe una valuosa cadena d'or.
Mereix imitadora el bonic acte de
Textil Torres. S. A.. que ressemem
rel retoneixement que representa a
.1a virtut del treball, constancia i hon- t!
radesa.

El Sr. Emili Carandini, en nom de
la Direcció General de les Escotes
Italianes a restranger, agral als molts
donants que feren possible que aquests
dics de crisi mundial fos organitzada
una festa tan simpätica.
Dona les grades a les senyotes
que amb llar activitat portaren a tersuc en pocs dies la recollida i la preparació de mes ii 250 jeguines, en
especial a le! senyoretes Anna Ventura i Maria Federici, que es destacaren entre elles.
Va assistir a l'acte el senyor cänsol general d'Itàlia, acompanyat de la
seva senyora.
Malta fou també la concurrència de
families catalanes i esplinyoles que
formen al voltant de la colònia italiana tm cercle de grans simpaties.
JOIES VERITABLE OCA810
Per a comprar a bon preu aneu
a la Jolerla MagrItilt, Tallers, 41
VISITES CULTURALS
.Aque s t mati. a les enze, el Casal
Idem efectuarh una visita collectiva
a l'Arxiu Histäric de la Ciutat (Casa
de l'ArdiacA
FI llo y de reunió serà al Casal,
a les den.
La visita al Parlament que hi havia
anunciada, ha sofert un ajornament,
per donar lloc a giré els visitants regio acabades les obres que encara es

fan. Sera oportunament anunciada la
data de la visita.
CALEFACCIO IDEAL

COLMADOS

SIMO
AvInyd, 15; Passelg
!himen:in,
de Grb.cla, 75, I Corte Catalanes, 68 2
Sobressada de la casa CARLEA
Manacor
ca', a 1 Frez. quilo (plantar col'rens, 1
ptes. quilo quanta/

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 348 - Telefon 73016
INSTITUT TECNOLOGIC DEL
TENEDOR: Ensenyament teetricortractic per a Denendents, Corredora
Viatjants i Representants de Co,merg. OBERTURA DE CURS.
s TSE FEBRER. Per antecedente
e ca Coll2gi Oficial d'Agents Comerdais (Trafalgar, z8-9)

ABELLANET, de

especia!.
011a purs

UNA VISITA
El Centre Excursionista Minerva
efectuara den/a, diumenge, una visita
la Casa de Correas.
Llar de reunió: Placa d'Antoni López, a tres quarts d'onze del mati.

'AIGUA PERIAL VICHY

;1LS PAGAMENTS D'HISENDA
El Delegat d'Hisenda ha fet per a
doma els següents assenyalaments
die .pagam ent
• Clementina Carrercs i espòs, pesseites 2.46321; Felix Díaz, 1.000;
Flqrenci Estragues, 50; Lluis de Miguitd, 29.826'94; Canclid Pequera, pesset , % s . 4191 0; Merce i Angela Quer,
322 '86; Joan Torres, 8.483; J osc O Vi /a r t .. , 9.11884; Ramon Vives, toco;
Pes./ Grau, 219.77647; Administració Loteries. núm. /5, 2.46559; Josep Pérez Nin, 39.76606.

PARAIGOES CARDUS
Porta - Ferrlssa, 10
DIADA DELS REIS
A LES ESCOLES ITALIANES
El passat dia 6 a les 4 1-2 de la
tarda se celebra, l'esmentada testa dc
• distribució de joguines a tots els nens
de la Colänia italiana i als alumnes
italians, espanyols i catalans de les
Esceles Italianes.
La concurrencia va ésser nombrosissima i l'acte amb el cant
dels alumnes de les escales i recital
de versos.
Unes nenes cantaren. acon/panyantse al piano, la bellíssima caneó típica
d'aquesta fe,,ta "II Merlo", i taren
calorosament ovacionades per tots els
concurrents a l'acte.

Vida social
ILes Arts Gràfiques
La » Unió Sindical de les IndUs(des .11e1 Llibre" informa a les cmpresea d'Arts Gràfiques i del Llibre
que sa mb motiu de Fordre del Ministeri de Treball i Previsió, de data
30 dc novembre darrer, venen agaches e ,bligades a irnplatnar des d'aquest; a settnana i a les Seccions de
Tipog tafia, Enquadernació, litografia i E lotogravat, les normes de l'Estotal hcional anda les corresponents
i jornals equivalents
aquests t a l'augment d'un 21 per 100

inerl ten Pliestri
NA MORT

AIDENT,

Els qui el ploren: esposa Viena ata Lombardi, fills
Rmília, Oscar i Alberta, fills político Josep Viladomat,
Maria Gispert i Ramon Albitiana, néts, germana i
germans politice, parents i amicii 1 la raó social
"LENA, S. A.", en assabentar Ilurs amics i coneguts
de tan irreparable pèrdua els pregi len que el Unguin
present en llurs oracions que so serveixin assistir
a la casa mortuòria, carrer de Ce pernio, I, Clínica,
avui, a les onze del matf, per tal dtacompanyar el cadäver a l'església parroquial de la 1 lonanOva 1 deSprea
al Cementiri Nou.

NO E $ CONVIDA PAN' NOULARMENT,

El President
Ahir al Lu.igdia els periodistes no pogueren hace rebuts
pel Presid p nt de la Generalital, per Cnobar-se el senyor
senyor Mas9Ne foro del Palau per
tal de visitar uns familiars.

Visites
Datas e9int a la Generalitat el
diputat ä Gemas senyor Jiménez
i l'enginyer director 'd'Obres
Públiques, de Barcelona, En Frederic Ruiz Benito.

El festival d'avui al Palau
Nacional
Aqueta tarda el senyor Mariä asetistira al festival que a
benefirii dels damnificats
Girone( i organitzat per l'Ateneu Empordanés, tindrà lloc al
Palau Nacional de Montjuïc.

El Butlletí
de la Generalitat
En la sera reunid propera,
Conetell de la Generalitat s'ocuparte — segons manifestà altir
el eenvor Terradelles — de la
unii;icció deis quatre butlletins
Oficials. S'anirä Intament a esD'In:Jurar el Buflieff link, que
s'irnprimirä a la Casa de Caritat i sortirä mes sovint que
aria, fins a unbar a sortir diàriament,
••nn

(,en les tres primeres Seccions), solare els fixats per Madrid. rany 1922.

Societat d'Obrers i Empleats de Gas i Electricitat
La Comissió femenina d'aquesta
entitat estatjada al carrer Nou de
Sant Erancesc, M'un. 7, prega a totes
es sòcies i no sòcies empleades a
le empresas de Gas i Electricitat, se
serveixin rassar per secretaria dil'un!, dia 9. a dos quarts de set de
la tarda, per a posar-les en anteccdents d'un assumpte relacionat amb
els seas ¡Meneaos particular.
• • Jee
Aquesta Societat prega a tots cls
empleats tecnics de les empreses de
Gas i Electricitat, passin dimecres
dia 11, a les set de la tarda, per secretaria per a tractar d'un assumpte
relacionat amb el contracte de treball que sentó confeccionant (Secretaria ro carrer Non de Sant Eranccsc, núm. 7).

El personal acomiadat
de la Transatlàntica
L'Associació de Cap;tuns i Pilots
de la .Marina Mercant, notifica a tots
eis pensionistes, jubilats i acomiadat; de la Companyia Transatlantica
que el dia 9 del mes que son; al
local dc la U. G. de T. (Casa del
roble) Nova de Sant Francesc, 7.
a dos quarts dc sis de la tarda, se
celebrara una Assemblea extraordinaria per a tractar de Fassumptz en
güesti(a.

Continuen pagant la
"grossa" de Nadal
Al-IIR ES VAN COBRAR SET
MILIONS I MIG . DE PESSETES
Ahir al inati es presenta a la Pagaduria d'aquesta Delegació di-lis:elida el Sr. Niella, afortunat mortal que
va adquirir nao vigèsims del número
29.757 del sorteig de Nadal, i que cota
es sabut, va sortir prentiat amb la
"grossa".
Acompanyaven el Sr. Niella la titular de l'Administrad(' de Lotcrics
número 31, scnyora Assuinpció Bueno i els amics del quasi milionari senyor Niella, el goal, anib la natural
alegria cobra el talé del Baue d'Espanya de 6.75o.000 pessetes que li fou
pagat per l'auxiliar du Pagaduria, senyor Frederic Llansó, i que signa sense immutar-se cn el mes mínim el pagador Josep Ontiveros.
El Sr. Niella ha dipositat el taló
al Banc d'Espanya, on s'obre un conmte corrent per tal d'abonar Ics participacions en que són repartits els nou
vigèsims.
Poc després, un jove, que no va
voler donar cl sen nom, cobrava
750000 pessetes, també en un taló, impon d'un altre vigèsim.
Ara només queda per cobrar el vigasim número 5 de la serie del 29.757,
. que correspon a Barcelona.

Envien 1e notes en català!

Eso mespOlieni estimulant tIc ractivilai neuro-cspinc•incdulo-gcnIzei
3Inergic 1 homo-estimutasii Ce lea glandules tnicrsuctels Pro.iume
riglanntdar, complciamem iflolinstu Met per tueca, ni lesiona cap ore«.
ni el tuncionament deis Maleia03.
No come. nleatricnina. ni toatura. n1 centeridea, rel cap hirt medica.
n'en, excitan
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Lluís Forcheron
Preu: 5 pessetes
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ASTENIA E ITAL (IMPOTRICIA)
MANCA pe MOR S E XUAL)
Os III cyaeulael0 prematura (p e rducb scrt i tnets); de la retr a e y
molt (Seas per • eqmbatre ta NEURA Id T E NIA, en totes 163 set-ea

OBRA NOVA

QUINZENA
DE LA SOBREC.SADA
M A LLORQU I NA

gener 'de 1933

ServeiMeteoroligic
de Catalunya
SITUACIO GENERAL ATMOSFERICA D'EUROPA A
LES SET DEL DIA 7 DE
GENER DE 1933
A tot el continent d'Europa,
des del Pireneu fina a les costes de la Bàltica, domina temps
nuvolós i boirós, amb temperatures baixes, degut al règim
anticiclònic que s'estén des
d'Espanya fins a Txecoslovàquia.
Plou al golf de Biscaia, a Algeria, Tunis i al sud-est d'Italia, i neva a les regions alpines i al nord-oest d'Alemanya.
A les Illes Britàniques i a
les antes de Noruega persisteixen els vents del sud-oest, amb
algunes pluges, degut a una
pectorbaci6 situada al nord
d'Europa i que räpidarnent es
despflasa cap a Escandinävia.
ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES VUIT
A tot el Pireneu, costa de
Girona i goles de l'Ebre bufa
vent fort del nord.'
Als plans de Lleida hi ha
bonres baixes, i a la renta del
país fa bon temps, amb cel aer5
i Venta fluixos.
Les glaçades són l'ores a tot
Catalunya, i hom registra temperatures minimes de lo graus
sota zero a l'Estangento, 9 a la
Bonaigus, 5 a Sant Julià de Vilatorta i 3 també sota zero a
Núria.on el terreny continua
tapat de neu.

Govern Civil
Els propietaris de cabarets
es queixen de l'excessiu rigor que es té amb ells
Visitaren el senyor Moles l'alcalde de Sant Ccloni. els caps
i oficials de la guitrilia civil per
a donar-li les griteies pel reponment dels premis als gnärdies.
Tatuba va visitar-lo una Coinissió ile dependents de cabarets per dir-li que han estat
aeomiadats, ja que les restricvioles que los autoritals han
imposat a aquells establiments
el: obliga a tancar-los.
Tamto6 el eap d'aviació. senyor Felip Díaz Sandino, va ésser al floreen Civil per agrair
governador las felicitarhi que
:temes! li va trumetre anth risasfiat del descohriment del suposat assalt a l'Aerñdrom del
Prat.

La vigilància a la barriada
de les Tres Torres
Una Comis:tiö de veïns de les
Tres ' Torres demanä al govermotor que augmenti lis torea de
1,a oniirtlia civil porquit fossin
evita' s els robatoris que d'un
guau
m eneä es registren.
'. leps
El senyor Moles va dir-los
que si els veíais ronstrueixen
un neaserna, timbran la fiaren
que dentellen.

Un caputxí que no està bo
del cap
Als calabossos de Jefatura es
troha •let ngut sltt D'at'e del conrent de Pornpria.
Abir al matí va ésser cii
aquell Centre oficial el Pare
Superior deis caputsins, i toanifeslit que, el delingut Id perturbudes los famillals its'stl als.

que es divertien sopant i que la policia agafà
per suposada reunió clan-

Uns

destina

En la malinada (rabie toreo
detinguts en una casa del carrer de la Paloma si ti amic a que
formaren Eanomenada Penya
de l'Interrogant, i que es dedicara exclusivament a organitzar sopars i excursions.
La policia els detingué suposant que realitzaren una reunid
clandestina.
Gairebé tots ells aún de la
secció de repartidora de telegrata.
RESFRIADOS - CORIZA - GRIPPE I
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PRODUCTe MAONe e INSUSTITUIBLe PER A RECOBRAR.
LA PE RDUDA ITLICITAT CONJUOAL PROSPECTE,
GRATIS

Recepció als participants
en el Torneig Internacional

Laboratorla rairmaeológiea Dr W
de 3sarPese.le• O RCC L Oti A. releen fin» Pretr• 21'75 ptes.

de Hockey
Mil', a les N'UN del vespre, cc
celebrà al Salú de Cent ate, les
Cases Consistorials la recepció
organitzada per E-Ajuntement a
honor dels partieiprnts en el
Torneig Internacional de Hockey, que s'estä celebrara a Barcelona, en el qual han pres part
anafre Federacions catalanes i
les Federacions de Madrid, Bilbao. Bélgica i Franga.
Els visilants venien acompanyats pel president de Ita Faderaicita catalana, senyor Bellver,
i toreo rebuts pels regidors
senyors Amat, Pba i 011er, amb
eta guata passaren al saló de
sessions del Consistori, on els
fou servit un lonx i es pronunciaren brillants paraules
15515 senvors Amat i Pla, en representació de l'alcalde, odreçant-se als reunits en catalä,
castellà i francés, paraules que
foren correspostes molt entusiästicament pels senyors Furgest, delegat i secretari de la
Federada') francesa; el senyor
Broorril. on nom de Madrid; el
senyor Azcona, de l'Alblefic de
Bilbao. i el senyor Abella, secretari de la Federacid catalana.
El pintorese de tols aquests
parlamento fou que os prommCiaron per parf (le cadasenn
dols (m'adoro en la llrg igua prhpum ele manera one es parlä
entalä. ra s tollit, base i francés.
Hl /legué un gran entusiasme. ramita confraternitat
apleudiments a dolo por a tathom.

FETS

DIVERSOS

MMMffl•

ELS CARTERISTES EN ACCIO
A la plataforma d'un tramvia que
passava pel Parallel, li prengueren
la cartera a Angel Creas.
Hi guardara, ultra documents din
teres, 330 francs suissos.
— A la mateixa Avinguda de Frau
cese Layret, en un altre tramvia,
arrabassaren la cartera a Andreu
Pagés, essent aquest cop de mas
importancia, per portar en ella tres
mil cinc-centes pessetes.
----LESIONADA EN CAURE DE
L'ESCALA
Al dispensari de la Casa Consistorial fou assistida Teresa Ferrer
Mard, de 52 anys.
Presentara una ferida de pron6stic reservat al peu dret, que es produl en caure a l'escala de la casa

Rambles. Telaton 14348 ,

Un obsequi al Dr. Aiguader

Harent-se acabat el fermini
per a Pexposieiú al pfiblic de les
obres escultòriques que es varen presentar al recent CODCIIES
d e l monument a Francesc Pi i
Margall. la C.omissiO oxemdiva
posa a eoneixerg ent dala senyors
concursants que podran passar
a retirar llurs obres previ el
rol orn del rebut que els fíen
Iliairat en pr e sentar-les. i d'acorcl amb el direetor del M'asen
per a desi g nar dia i hora que
na o n f ésser rfrelnal el IlinrapnrIrä

Entre les persortalilats que
han complimentat l'alcalde.
doctor Aiguader, ami) motiu
l'entrada d'any, figura el president de l'Irastitut d'Estudis
Catalana, senyor Puig i Cadafalch, el qual li ha fet ofrena
del volurn "Repertori de l'Antiga Literatura Catalana. — T.1
Poesia", (tienda, que ha estat
molt agraida per l'alcalde, el
erial ha correspost cordialment
a la en lut ad&
—o—
Havent publicat el Rallief
Oficial corresponent al din 6 de
l'actual mes de gener. ranunciconrocatöria de les oposicions
pe na proveir Cinc places cle
mel ges supernurneraris de l'especialitat Toco-Ginecologia de
la Casa de la Maternilat, el termini per a presentar instäncies
en la forma previngtada a la
convocatimia arahará a la Ulla
de la tarda del dia 6 de mere

Primer Congrés Nacional de Circulació

las l d'assislir sl Primer
Congrés Nacional de Circulació
que se celehrarit a Madrid delaut, dilltnis, dia . 9 , han sopla
de la nostra eintat els regidors
ele 1;1 Comissid de Circularió
senyors V achier. Sattildancat i
Lloparcl. delegals per l'A.juntament de Barcelona p or a 5 epresentar-10 ea( el (111 Conertfs,

Oposicions
Havent puhlicat el Butlleti
Oficial del dia 5 del corrent
l'anulad - convocatñria per les
oposieions a una placa de metge supera tunera ri del Dispensari d'Oftalmologia de Eluslitut
d'Assisténcia Médi( • .1 Municipal,
es fa públie que el lermini per
a la p res e ntada') d'instàncies
en la fornaa indicada a la ronvocalúria arabarä el dia 5 de
loare vinent. a la una de la larda. Ti programa de les oposicions el publica el inaleix número del Teuttlett

Subhasta
Sola la presidència del tinent e l'alcalde senyor Joaquitn
Ventalló, delegat per l'Alcaldia,
i amb assisléncia del tarnhé tinent d'alcalde senyor Josep
Duran I Guardia, designat per
l'Ajuntament, estat celebrada la subhasta relativa al subministrament eje 28I metree
951 decimetres etibies (le pedra per a foranigú tnosiais,
un pressupost de 22.499'92

antlge 1 volunalnosa que slgtil,
E I s dentines
LES HERNIES araren% RERN1118
Shil els mes !tea enes, els mes rOmodes I els únIre
que no necessiten elestles de no
mena, per esser cOnstenits eielusltament per a eack dolença I sobre
monto anatbm.e de la regIO Tuteltissa. Visita de 10 a 1 I de 4 a 8

PELAYO, 62, PRAL., SEGONA
Cantonada •

ments a Pi i Margall

El

PER PORTAR ARMES SENSE
LLICENCIA
A Fesca'a de la casa número 63
de la Ronda de Sant Pan, on s'havia amagat, es detingué ahir a la
matinada Joan Llovera Lopez, al
qual trobä una pistola carregada, per a l'ús de la grial no tenia permis.

Basant-nos en l'a- 66
na roes humana,
bem creas el meravellds aparell VENC TOTES
HERNItIS, que no
es un aparen quaisevot, sino un elewat dotat de vida Entera Cple en
pee ternos I sense la mes peina
inmestta DON/NABA I VENCERA
TOTALMENT la vostra bernia. Dile
a la leva TOTAL DESAPARICIO, per

L'exposició dels monu-

A. junlament anifjaneant
seva Comissió de Fomenf, ha
designa( els enginyers inunicipals senyors Francesc Oliver i
iltisisisI Estere, per tal d'aseastir a l'arte de submorsió i roapa vició a la superfirie de la
piscina de la Plaea de Beatas
Monumental, que se eelebrarä
avui. diumetag5. a dos m'arte de
slotze. de l'aparen tilidat
nerador d'Aire". invontat per
l'obrer Adrih Alvarez Ruiz.
A l'alele han proniés Ilur assistimei Motea los antorit as de
Hareolona.

ATROPELLAT PER UN CAMIO
au:ocamió atropella al careen
de la Diputació, xamfrà Borreil, Manuel Méndez Monasterio, de 47 an>,
i Ii produi lesions de promistic reservat a distintes parts del eso.
Li prestaren assistenca al dispensari del carrer de Sepúlveda.

itERivi us 6 6

1

pessetes, i ha estat adjudicada
provisionalment a la Cooperativa Protectora de Pedra de Caldee de . Montbuy, per la quantitat de 21.32789 pessetes.

Les proves del generador
d'aire

número 9 del carmen Aglà.
Després de la cura d'urgencia passó a l'Hospital de Sant Pau ,

vinenf.

La indicada eonvorathrin rothwa el programa' de les diles

onnsidens.

EXPOSICIONS D'ART
iSALA PARES
PETRITXOL, 1445
Expoilcle permanent de Pintura *Miga
a moderna
JOAN SERRA
Pintura
JULI SOLER
MANUEL iwART1Eraculturs
Fina al 20 de Piia tual
Dissabtes, sis tarda, aunaste

GALERIES LAIETANES
CCRTS CATALANES. 813
SELIGMANN
C. VAZQUEZ
Merca

Flors de drap
PIViura

Fans al 21 actual

LA PINACOTECA
PASSEIG DE GRACIA.
A. RAFOLC
Pmtura
Fina al 21 actual

SALA BARCINO
RAMBLA DE CATALUNYA, 28
Selecta cepos: rió de pintura moderie

SYRA
DIPUTACIO, 2E2
GAMBOA - ROTHVOSS
Fans al co de l'actual

Pintura

Crida a uns ciutadans
Per deseoneixe's el dornieili
de Maria Alealä Medina 1 de
Vicenç Garvia Molió. es faorMhlie a fi que es presentin al Ne:rodal Central de Seeretaria de
l'Ajuntament d'amaestra eintat.
per fal d'assabentar-los d'un
assumpte que els inferessa.

Notes de

Societat

Per a obtenir dents !dengues
1 sanitoses, i que desaparegui
el eolor lleig de les denla. es
recomana Isis do l'aeereditaslirsima pasta dentifrfcia CHLORODONT. Una sola prova tts
conreneerä. Tub gran, 215 pessetes; tub petit. 1'4 0 pessetes.
Timbres Melosos.

SALA BADRINAS
DtACCNAL, 460
Mobles moderne
Liquadació d'objectes Per a !Miel

GALERIA EielPORIUM
PL. CUCURULLA a BOTERS. o, PRAL.
Ex p osicló de p rntura moderna 1 311:103
SeleccIO d'obres de Melfron. R. Urgell,
Tamborini, Llega.
Ceremica I antiguitats

SALA GASPAR
CONSELL DE CENT, 323. Telar. 12054
Maree Motrlures
VILLA MARQUES
Prntinia
GUILLEN VILLA
MARC VILLA
Fans al 20 de l'actual

SALA BUS011ETS
PASSEIG DE GRACIA, 313

La sardana
CARNET D'AUDICIONS
PER A AVUI
• AL MATI
Avene Sardanista del Poble Non.
Plaça del Brollador del Parc. Cobla Barcino.
Programa:
"Joventut", Saderra.
"Les noies de Badalona", Niuhó.
"Fls gzgants de Vilanova", Serra.
"Rosa)", Bou.
"Bona festa", Vicens.

Fontent de la Sardana de Barcelona. Placa de Catalunya. Audici6
pro-damnificats de les comarques gironines.
Cebles: ta Principal de La Bisbal
1 Barcelona - Albert Marti.

AURELI TOLoSA

Pintura

Fino al co de l'actual

GALERIES VALENCIANO
PLACA PARCIA, 10
SALO PERMANENT
Obres de Casanovas, Clara, Dunyaen,
Borrer-Nlcolau, Mallos, Liberta, Palo:mera, Illaseot, Naguas, Peana
Darr, dlee
de PE:mobló Franceet %Abasta

GALERIA IYIQUINO
beeereete - Nobles - Lampar« - Mama
CORTS
, 802 VIL 22807
Eapos n cl6

5

renda

de

Vainalla ITOnlatara

Propon expoalc10 R. MARIN

Lgr--

731"Ter

erLa.....•.. n

Diumenge, 8 de gener de 1933

ODES

CINEMA

Què vol dir "poesia"?
(A propòsit del film de Jean Cocteau)
per Angel Ferran
Quan un critie —i en dir un critic votem dir un critic en general,
crftic això o elle,— es troba
3
en un laberint, del qual no veu la
surtida o entrellucant-la al lluny,
pressent que el cami ha d'ésser 'asease llarg, descobreix infalliblement,
• aixeca els ulls, un globus preparas per a salvar en ell tots els obstacles, la poesia, mogut per un motor sense avaria possible, de marxa
regular i segura: la sensibilitat. Amb
aquest vehicle, aquest motor i un
Ilenguatge fose, és possible de quedar bé sempre, explicant a mitges
mitges coses mig entrevistes, sense
explicar, en realitat, res.
Vivim en una civilització tan vella,
que les paraules que en formen el
llenguatge, de tant ésser pronunciades 'san perdut el significat i han
agafat personalitat; ja no són coses
que volen dir altres coses, sine, que
són coses en elles mateixes. i aja(
ens trobem, per exemple, pel que
fa al mot poesia, que seria dificil a
g ap deis que l'usen die què es pensen usar amb ell. Se'n serveixen corn
del sabó d'afeitar o bé de la pasta
dentifrícia, com d'un producte aintitie d'una composició secreta i
éster coneguda, amb una marca acreditada, que Es l'important.
Abr.!, el erftic, posat al davant,
posen', d'un film que no compran,
si el ecu autor és un pobre diable
desconegut és possible que digui
que és extravagància; però si es
tracta d'un poeta, indubtablement,
se:à poesia. I en arribar aci s'aturarà, perquè aquesta paraula i tot
el que representi is tabú.
Tabú. Aquesta Es la paraula. El
poeta és tabú i la poesia és tabú.
El poeta ti llibertat absoluta d'expressió; tot att ò que expuesta, mentre no sigui, és clar, la cosa normal
du demanar on són els l avab o s , és
poesía (i encara, aneu a saber); tot
alió que de la naturalesa copsa, o
és poesía, o hé ho transforma ell en
poesia. Per això els poetes, des deis
temps mis primitiva, han usat i han
abusat d'aquest tabú que encara dura; que primer protegia Ilusa persones i llurs actea i que després s'ha
anat restringint —arronsant-se, dirica— fina a circumscriure's a la pura emissora poética i al sen prodarte. Només és discutible la guatitas; però no es Semana mai, com
s'exigeix en els específics, la fórmula. No hi ha. cap farmacia que
tingui un laboratori d'anàlisis poitics. Es per això que és tan cómoda
la posició del poeta i mds cómoda
encara la del critic tan bon punt es
aot arrapar a aquesta corda; no li
d. dir res mis sinó que aquel! film
i5 poesia, i el lector ja comprendrà
eue. tractant-se de poesia, el critic
es mantingui discretament a distäncia.
Perd, ¿qué és aquesta poesia,
aquesta cosa evaneabent i fugissera.
aquesta cosa, poseer iii evanescent
ni fugissera, sind simplement • rohibida, tabú? No anirem ras a cercar-ho en diccionaris ni en tractats,
en retòriques ni en poètiques; mirem, mis aviat. d'acostar-nos-hi d'una manera mis directa; tense rúa
de tantea paraules sen s e sentit ja,
de tant asedes —tant com la mateixa
paraula "poesia"—enirontant-nos-hi,
en canvi, amb altres que, per éster -li
noves (noves a la vella i buida paraula "poesía"), puguin buidar-hi
una mica del sen contingut,
Considerant-la des d'un punt de
vista planee, ens podrem preguntar:
és la poesia una secreció del poeta?
O bé: ¿és una emanació del mért exterior, que poden copsar molts individus receptors, perb que el poeta
transforma i retransforma després
en forma d'obres? O bé: ¿pos ésser
una cosa i l'altra a la vegada, és a
¿ir. Es el poeta estació entissosa
d'ondea prbpies i retransmissora de
les que rep de l'exterior?
Sigui quin sigui el ces davant del
qual ens trobern, per a aquestes operacions cal un laboratori i un procés. amb una serie d'accions i reaccione.
El laboratori, ens diré el crític,
triomfant. és l'esperit; el procés, la
creació. 1 ja ens tornem a trobar
amb aquelles paraules pronunciades
en una série interminable: esper.t,

AVUI, gran èxit al

FEMINA
de la preciosa
opereta

SU

el SE

per GEORGE
ALEXANDRE

i LIEN DEYERS
Exclusive' Balart 1 Símil>

esperit (so.otto vegades), espe-rit,
es-perit, es, pe, rit —què vol dir
ó, creaci
ó, creació...
esperit? —Creaci
(reiteri's To.000 vegades) Crea-ció,
crea-cié, cre, a, ci, 6...— ¡qué vol
dir creació?
Pecó prescindim d'això, i acceptern-les com a bones; el laboratori ,
perú, l'esperit, no és pas un laboratori isolat en absolut del mdin exterior; fine renunciant a tota idea
materialista, considerant l'esperit
cm una cosa en absolut independent del cos, l'esperit, el laboratori,
no es pot rnantenir isolat del món
que el volta pesque els sentits l'hi testen en constant comunicació; i si
els sentits mantenen subjecte,
¿pot rebutjar-se :a influencia que hi
pugui tenir el cos? Pero, en realitat,
no és el laboratori el que interessa,
ó. Quina
sisó l'operació ; la creaci
és aquesta operació? ¡Amb quins
materials es porta a cap? ti'hi ha
cap d'ells que pugui dir-se que ha
sortit del no-ces, quc no existia
abans en la naturalesa? Evidentment, no; tota aquesta operació,
aquesta famosa creació poética, es
fa a base del món exterior, que, en
penetrar al laboratori hi produeix
reacciona diverses, de vegades immediates, altres, al cap de temps, o
de generacions, transformant-se, o
descomponent-se elles, o bi modificant, amb una accid persistent, la
manera d'ésser de l'indieidu, perb
que al cap i a la fi no són altea
cosa que restes de la digestió mis
o menys perfecta, més o menys
ó, podriem
complicada, de la circulaci
dir, del :t'i n exterior, per l'interior
de l'horne a través dels sentits. La
poesia. en aquest cae, seria "l'ah
d'accornoder les restes".
Per6 fets i coses arriben a perdre
sovint. a través de trotes reaccions,
llar forma i sentit primitius, es disfressen: però com que per tornar a
sortir a l'exterior necessiten foreosament agafar forma, i les formes
eón limitades, l'eliminaciä d'aquestes restes s'ha de fer sempre, perqué satisfaci, fixant-les en formes
existente o en cornbinacions de formes existents que representaran, pel
que les ha, diguem-ne creades, una
serie dolientes o de fets, la naturalesa dels guata sovint ell mateix
havia oblidat.
Aleshores, aquest "art d'accomode: les restes", una de les branques
Inés importante de la cuina, no seré
tal art, sind una simple fundó mecéltica de l'espera, els productes de
la qual será perfectament possible
d .analitzar un cop S113.1:7:t trobat el
desllorigador, és a dir, com si diguéssim la taula de fórmules de
l'intercanvi de formes i fets en el
laboratori interior.
D'aquesta manera, el desllorigat
de determinades produccions i de
determinades escoles, no és MéS que
el serrell els fils del qual ens han
de portar al descobriment de les
nmstres del teixit d'on surt; la incoherincia. tan aleada per cueca r5colra, coas la clan de l'alliberament
del mdn exterior, es converteix en
cadena de submis g ió a aquest món
exterior. en Ilenguatge de sinceritat
in volo e td na.
Aixf, l'artista, en voler amagar-se
darrera la incoherencia, negligeix
d'elaborar novament els productes
que vol tornar al sisón exterior i els
elimina tal i com el seu esperit els
hacia tractat i ordenas, ami, o p eracions tan mecàniques i independents
de la consciéncia com la digestió i
ó, pecó amb totes les cala circulaci
racteristiques. atnb tosa la lógica de
les operacions mecàniques i, per
tant, tan susceptibles d'análisi com
qualsevol producte quimic, ja que no
hi ha cap elcment C0113CiClIt posat
expressament per a despistar. Això,
és clar, suposant que totes aquestes
obres tan poètiques del surrealisme
i dele seus encontorns siguin absolutarnent sinceres; perd, fins i tot
en el cas de no deser-ho, la mateixa voluntat de la incoherencia, el
mateix trucatge a base d'elements
rebutjant tot alió que la
consciencia elabora, dóna pas als
pósito més expressius del subconscient, peroné es més facil sempre
servir-se d'elements que es tenen
elaborase que no fabricar-ne de
nous, i deixa que parli aquell
guatge subterrani, per a comprendre
el qual, con' per a comprendre tot
el Ilenguatge, no hi ha res tan útil
com ttn diccionari. I si el diccionari
existeix, mis o menys perfecte,
per qué rehutjar-lo?
Per això ens estranya la persietencia de tants critica st voler ésser
sordo a les celta profundes que surten de tots aquests films fets, pels
seus autors, per "épater" la galeria,
però malgrat d'ella, cine en són les
;tris:id-es victimes, tan expressius
tan clara. Dir "é5 poesía", és ena
posició d comorlisat que no es pot
admetre en el críe c, perquè de tant
usar el mot ja ningú. ni ell mateix,
no es recorda ben bé de qué és,
en llegir-lo, en sentir-lo pronunciar,
nontia una idea d'embadaliment, de
lleuger mareig, de benestar inquiet,
de tum heu, i potser, potser, d'una
droga o d'una dona que ens produeix
totes aquestes sensacions.
Dir "Es poesia", serme altre in*.
lis!, ene torna, amb tota la faramalla
d'enteli q uies que reverenciem cense
discussió, a una mitologia nova 1
estranya, en la qual cada mor ti
una forma, viu une vida, pub he
perdut tot significar.

3.
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LA INIUSICA. EN DISC
L'enregistrament de les Sonates de Beethoven
Amb la denominació de "Societat
de Sonates de Beethoven"—potser
caldria dir "societat editora"— s'ha
constituit un grup sota el patronatge de "The Gramophono Company"
("Voz de su Amo") per a enregistrar, en una série de discos les mis
belles sonates del gran músic.
Cada sirle comprendrà set discos
dobles i només podran adquirir-los
els subscriptora, el nombre deis
quals hauria d'arribar a mil perquè
el projecte sigui realitzable.
Tots els amics de la bona música
haurien d'ajudar aquesta iniciativa,
que podria ésser l'inici d'una organització mis vasta. De fa temps que
hom observa la Iluita lenta i sorda
entre els dos sistemes de domicilitzaci6 de la música: el gramófon i
l'aparell de T. S. F. L'un i l'altre
permeten a l'home que no vol sortir de casa reproduir —per a ell tot
sol— tota mena d'interpretacions
musicals. Tenen, en contraposició,
avantatges i desavantatgea. El gram6fon és més individualista, Inés
personal que la ràdio. Amb el gramòfon hom pot reproduir, en el moment que vol, les pàgines musicals
que prefereix. podria dir-se, a l'estil d'una vella dita: "digues-me els
discos que tens i et diré cosas ets".
Per la discoteca d'un aficionat
podriem saber si es un eclèctic o un
sistemàtic, si li agrada tot o si ha
format el seu gust segons idees definides; si té un feble per la música
instrumental o si posa la música
orquestral en primer serme; si
avantposa el piano al violi, i àdhuc
quins són els executants que li guanyen mis el cor. Hi ha colleccioMates de discos de Paderewsky,
com n'hi ha de discos de Pau Casals o de Korlisler. La rädio no
deixa un marge tan ample de 'dibertat. El ràdio-oient és esclau de
les variacions del temps. Avui els
pa:visita s'acumulen sobre Londres

liestits per a jovencelles
per

CARLOTA SINEU

huid illl

Vestir escaientment les adobescense sempre resulta un xic difícil,
sobretot entre els dotze i catorze
anys, quan no testen encara cap de
les gräcies que defineixen la veritable feminitat i van perdent tot l'encis de la ingenuitat infantil.

E. Pujolar
Puntee i Confeccione
per a senyora

Llúria, 2
Agreuja aquesta dificultat la poca
atenció que les grane cases de modus presten a la creació de models
adequats.
Els models extremosos creats per
a la gent gran, no els escauen. El
que cal eón modelets senzills que
remarquin la mica d'ingenuitat de
nenes que encara conserven subratIlant alhora l'acidesa de l'adolescencia que comença i fent ressortir tots
els seus trete, no per incipiente
menys saborosos.
As ui oferim a les nostres lectores
un conjunt bonic de vestits per a
B111111111111111111 ?t, 'd

joveneta de dotze a divuit anys; ne
l'edat menys definida, tot just inici
de feminitat, fine a divuit anys,
l'edat plenament reeixida de dona
en flor.
A la part alta del gravat, dos
:rodela d'abric de mati.
El de la dreta es d'esport, en
drap beige. Molt cossat i abotonat
fina a dalt del coll. Dues peces
cenyeixen la cintura i les caderes.
Coll i punys en "ragoudin".
El de l'esquerra, tarnhé rnolt cossat, es confecciona en "lainage beige". Canesú i gran coll de pell ornen el cos. Mànigues simples amb
pul:, s ,artcra.
Al centre, un elegant conjunt de
tarda, molt tumba.
L'abric, amb un gran canesú que
es prolonga en peea recta al davant
i al dors. Un doble botonat insinua
la cintura
Gran adornament de marta al coll
i mànigues.
El vestit és de crespó de seda
soler coral. Es senzillissim. L'adorna ass drapejat i uns llacets, un al
coll i l'altre a la cintura. Unes peces
que envolten els rimeles accentuen
l'originalitat d'aquest vestit.
Faldilla amb ample plec davantal
al davant i darrera.
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D1MARTS, A LA NIT, ESTRENA
EN SESSIO DE GALA

twaie anzaelei ck

CLARK CABLE
FILM •MET PO

ton-1MM

la pairtada.

UNA
MUJER
INDEFENSA SE
ENFRENTO. A LA
VIDA MOSTRANDO
SU CORAZON

AL DESNUDO

Darreres projeccions de ARSENE LUPIN
amb John i Lionel Barrymore
811181111[18811118111118811113.11118UWIM81121M11181811.1118eR18

A la part inierior del gravat, dos
modele ben gentils.
El de la dreta és exquisidament
jovenivol.
Pot confeccionar-se en "cornejo"
Cutis sempre ,love
Higiene perfecta de la pell

Sabó d ' ametilea

Orocrema
TASARA

-:-

Badalona

blats-jacint. El guarneixen unes tavelletes—diminutes com a nervurestot a l'entorn del canesú, als extreme del qual formen mäniguesvolants curtes i folgades. Al davant
i darrera de la falsilla es repeteix
aquest mateix motin d'adornament,
constituit per tavelletes.
El model de ¡esquema, de gran
novetat, es confecciona en crespó
de llana.
Déme caräcter a aquest vestit l'original canesú que es repeteix parallelament al dalt de la faldilla.

CARNET
TEATBAlL
Per a dimaris vinent, dia 1 O,
s'anuncia la presentad() de
Francesc Moran° j la seva notable compa uyid, al Teatre Po1 lora ni a.
El din del seu debut ens ofe,
ricé el gran autor una estimai
ble estrella a Barcelona, degut
a la ploma dels admirats autora
Quintero i Guillen.
"Sol y Sombra" és l'obra de
referencia, i delle podem dir
que s'Ira passejat en triomf
pele principals teatres d'Espanya, i no cal dubtar que serà
favorablement acollida pel
blic del Poliorama.
Francesc Moreno 14 en la dita
comedia un gran paper, del qual
en fa una meravellosa cread&
que afirma Més, st això fas
possible, la seva remarcable
personalitat artistica.
—o—
Al Teatro Barcelona demä,
dilluns, inici de la (terrera setmana d'actuacid de la compa-i

de coses i facin un esfore. Cal que
ajudin tota iniciativa depuradora,
com ara apesta que latente la
"Companyla del Gran:Mea ", per a
editar les soneto de Beethoven,
tant les que sovintegen en ele concerro —com la Sonata "apassionata"—com les menys conegudes.
Per a aquesta edició, hom cometa
amb el concurs d'Artur Schnabel,
un dele intérprete mis fidele de
Beethoven, que hacia refusat de
fer-ho per crean. s que cada ipoca ha
de donar una venid premia, però
que a la fi va accedir a impressionar aquesta airie de discos per a
universalitzar l'obra pianistica que
eeti tan lligada amb la sera vida.
Aquesta edici6 té aixi un doble interim: poma a l'abast deis Ud. de
Beethoven lea leves militare sonares i ele fa coniixer una interpretació de primer ordre. Hem ¡lente
els discos que recullen tres sonar
tes: l'op. 78, dedicada a la c omtessa Teresa de Brunewiek, la tendra amiga de Beethoven; expressiva
rapsòdia ami) singulars atrwimente
de modulad(); la sonata op. 111, el
darrer "chef-d'ceuvre" de la darrera
série de sonates, trägica, apassionada, solemnial; i la sonata op. yo,
que el mestre compongué després de
cinc anys de no haver escrit ras per
al piano, i dedicada a un noble que
l'havia enamorar d'una cantatrim
Sonata que comenta ele cornetes
entre el cor 1 el cervell, entre la pusió i les convenlincies.
La traducci6 que dóna Artur
Schnabel, d'aquestee tres sonares,
demostren unes condicione excepcional, d'instrumentista, 11111/ es:alca acurada i una facilitat sorprenent
de mecanismo al servei d'una intelligent comprensió de les intencions
de Beethoven. Si és en les sonares
de piano on el seu esperit trobava
una canal d'expressió mis directa,
on deixava endevinar els secreta de

doble

EDNIUND LOWE
liELALOGUSI
FOX

programa E

EA dos f118008
per
Joan Bennett

i no deixen sentir l'orquestra de
jazz clel Savoy, i denté ofegaran
l'òpera que canten al Teatre de San
Carlea, a Nàpols. El ràdio-oient no
escolta el que vol, sinó el que pot.
1 si vio a Barcelona, com nosaltres
mateixos, raenys encara. Es l'esclau
del seu veinatge: dele tratnvies, dels
transformadors, dele anuncie Iluminosos, deis metges radidlegs. Es
aixf eme no es compren un arnic de
la música sense un bon gramófon i
emb una discoteca Inés o menys
proveida al seu gust. I amb tot,
sembla que arrest del män la T. S. F.
ha causat un estrall enorme a la
producen') regular de les einpreses
editores de discos. La venda ha disminuit, sobretot de discos de qua1:tat. Aix6 i3 absurd, perquè sembla que els fervents auditors de
bona música no haurien de recular,
davant els avantatges pressupostaris de la rädio. Potser és un efecte
imrnediat de la crisi económica del
Titán. La reducció obligada del pressupost domOstic obre la seva primera escletxa en la part destinada
a adquisició de, discos.
De fet s'observa —aqui mis que
enlloc— una minva considerable en
la producció de discos de bona música. S'aguanta només l'edició de
discos de sarsuela, de cant flamenc,
de canconetistes i de ballables dinfinta qualitat. I.a música de jazz ha
declinat també d'una manera sensible. Els programes niensuals, que
:Omite dierien de vais a vint disco3
de música clässica i de música moderna, no en donen ara mis enllà
de tres o quatre, i encara amb un
esperit dubtós de selecció. Cal,
dones, que els amics de la bona música reaccionin costura aquest estat

la cesa vida interior, on s'oblidava

nyia, e'estrenarn la comedia eta
tres netes del (anide autor
Mufa Verneuil, "La señorita
mamä", adaptada a l'escena
castellana per Gutiérrez 1101g.
Heus ad el repartiment, de
"La señorita mamä":
Amelia Letournell, Curnhe
Carbonell; Fanny Abril, Lluists
Arias; Lufsa, Alonso de los
Rfos; Jorge Latournell, Antonio
Viro; Alberto Letournell, Nicotan Perchicol; Juntan Moren,
Edmund Barbero; Un Maietre
d'Hotel, Josep Alburquerque.

L'acció dele actea primer i
tercer es descabdella a Paste, 1
el segon al Restaurant de N'Asalte,,

del seis desig d'isolament, és en
elles on cal un estil més n u r d'exe
p ur estil el-cuid.Iaqestnobl
trobem en la versi6 do Schnabel,
que s'esforça sempre a no alterar
l'equilibra de la concepció sonora de
cada sonata. Schnabel resol les dificultats tècniques amb una discreta
habilitat, amb una dicció clara, ara
delicada i adés enèrgica. Remira les
idees musicals i n'aprofundeix el
sentit.
La sonoritat d'aquests discos és
moderada, bellament graduada en
cada temps, sense excessos de (orca,
evitant les distorsions tan freqüents
en els discos de piano, amb una fidel
traducid, del timbre, que fa ben
clara la percepcid de detalls i ortaduacions.

S'ha dit mis d'una vegada que si
lea seves sonates de piano alegues.
sin perdut, no coneixeríem Beethoven, Dins de la sera obra total eón
el comentad mis directe 3 personal.
Fodriem dir que eón les seves "Memdries". Comprenen tot el llarg de
la seca vida, des dels disset anys
que tenia en compondre la primera,
fina a la darrera, que aveneá, de no
gaire la seva mort. Naixien, d'una a
una, dels seus dits quan cercava
l'expressió mis nua dels seas sentírnents. Es per això que els admiradors del gran músic, arreu del rn6n,
han de veure amb una simpatia
emocionada aquest projecte d'edicid
de les tanates com un homenatge
permanent i cordial mis entli de
lea grans secciona necroldgiquegs
dels concerts públics i deis peco&
mes dels centenaris.

Ha estat posada a la venda

corresponent al número t5 de la revista "Teatre Cafalls", la qual conté el següent
sumad

Text: "L'any que comuna"
(editorial).—"Suggestions 1 comentaris".—"ers la conquesta
del Teatre del ',icen", per Pan
Colomer, — "El teatre que jo

Diumenge, 8 de gener de 1833
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• CATALUNYA
DEMA, ESTRENA
Sensacional presentació del
Inés formidable actor de
caràcter en EL DRAMA
DE DUES CIVILITZACIONS EN PUGNA

.//
Les seves tradicions tejen
d'ell un sant, però la seva
consciencia el condemnava
com un botxí
/ la mis emotiva i espectacular pellicula d'ambient
automobilistic

AVIDEZ DE
TRAGEDIA
per JAMES GAGNEY
i JOAN BLONDELL
Un altre gran programa
WARNER BROS.
FIRST NATIONAL
1111111111111•13111111111111111111.11
feria. La pläetica, la Ilinn i els
arguments". De la poesia lírica
a la dramàtica (acabament),
per Joan Pardellans.—"Teatre
Català Amateur", Taller Mas,
riera. Companyia Belluguet. Represa d'"Els vitralls de Santa
Rita", espectacle en quatre ac,
tes i cinc monòlegs, escrit i escenificat per Llufs Masriera,
per Francesa Curet.—"II Concura de Teatre Cata% Ama,
teur".---Amateurs notables".—
'Informació".— "Concurs d'obres de teatre per a Centres Ca-.
tblics".
Gravats: Quatre illustracions
a rartiele "El teatre que jo furia". de Unís Masriera. Sala
de representacions de l'Estudi
Masriera. Retrat de Unís Mas riera. Sis escenes d'"Els vitrells
de Santa Rita.—Retrat de Manuel Sänchez Forns.

CARNET
CINEMATOGRAF
Sens dubte es un testament original el del banquer Martí Corbett
en disposar que el seu veritable vestament no sigui llegit fin, vuit anys
despees de la seva mort i a presencia dels cinc posseidors d'altres
tantes clan, indispensables per a
obrir el cofre on és guardat el testament, claus que han d'ésser adjudicades, de moment, a determinades
persones que tindran cura de guardar-le5, puix que del contrari perdran tot dret als béns que els poguessin correspondre.
Com sigui que són molts els
que ignoren que aquests béns són
molt importante, i entre els que ho
saben figura el bandit Murphy,
guardar les claus resulta una cosa
difícil i perillosa, tant que a no es-
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Afrialea kez ()toa
e' Por Até ei

sECatalina rixenct
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ser per la tenaç resistencia de Carlo
Aldini, un dels presumptes hereders,
el lladre hauria triomfat en els seas
sinistres plans.
Aquest és, molt suscintament exposat, rinteressant assumpt e del
'film d'aventures "El secreto de las
cinco llaves", interpretat per Ruth
Weyher, Carlo Aldini i Siegfred
Arno.
"Et secreto de "as cinco llaves"
.4111 UDE gOdUCSiO Aldine-Film E. F.

E. Edition, Facció de la (mal te per
escenari principal la nevada Alaska. on es descabdellen els seus més
entocionants cpisoclis.
El Repertori M. de Miguel, que
compta entre les seres exclusive,
acab aquesta pellicula, veritable otodel en el sen genere, confia, i nosaltres ami) ell, que la seva estrena,
que no es fama esperar, ha de constituir un veritable esdeveniment.
• • so
Joan Crawford, la més bella actriu
de les actrius que encimbella la fama,
ens subjuga aval no tan solament per
la seca mateixa bellesa, sind pel poder inagic del seo art, del seu talent
dramatic posat de relleu cada cop a
cada nova pi-ah:ce jó que se li rucomana, i aixi la veiern superant-se ella
mateixa, en l'intens drama "Amor en
venta", producció Metro Goldwyn Mayer, que aviat es projectarà al cinema
Urquinaona, i en cl qttal, collaborant
amb Clark Gable, el nou gala!) de la
pantalla, realitza una tasca que despassa en intensitat emotiva a tot el que
fins avisi rus Ita ofert la amb raí)
anomenada "Venus d'Has wood".
• ••
"Cazando fieras vivas", producen')
R. E. O., presentada per S. I. C. E.,
és el tito ld'un film formidable i nnic
en el seu genere. En aquesta película celen/ el procés inteligent portat a
cap per Frank Buck per a la captura
de les feres mes notables que habiten
a les sclves del Malaya.
Ens hem esgarrifat tants cops davant una escena dramática en pellicales que pinten la societat, els sacelficis i els crims, que sembla impossible que res cd non pugui superar a
aquella emoció. NoNN obstant, els
que vulguin experimentar de veritat
una emocid mal sentida, que regia la
Huna cruel entre un sinuós pitan de
trenta peus de Barg i un tigre de Bengala. Solament amb aquesta escena
s'acredita Franck Bucle com cl més
valent explorador de les seises.
• ••
Película de mágica i de sobrenaturals poders per obra i gràcia de la
tècnica cinematogräfica és "Chandu-,
fantasia mental. intrigant película
que presenta la Fox amb cl sea farnds
actor Edmund Lowe i la bonica actriu frene \Vare (Miss Amu rica 1949).
Tora ella és una emocionant serie
d'aventures que comença amb el des-
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ben
l'exquisida estrella KATE DE NAOS n -n
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togräfica, "El hacha justiciera" mereja isser assenyalada com quelcom
original que forçosament cridarä latriscó del públic i el capivarà per la
novetat i emocló ed l'argument i per
la bellesa i encert de la realització.
Per fi, demà, dilluns, s'estrena al
Coliseum l'esperada producció de Rouben Mamullan "El hombre y el monstruo". Terna apassionant, en el qual
es planteja un greu problema d'ètica,
resolt davant el palie en forma d'aparença científica. Aquesta cinta es basa
en la coneguda i discutida novela de
Lluís R. Stevenson "L'estrany cas del
Dr. Jekyll i Mr. Hyde". Com tothom
cap, aquesta novela breu del famas
autor de "La illa del Tresor" despertà
apassionades polèmiques en ¿asee publicada, puix que el simbolisme del Bé
i del Mal que batallen en l'anima humana in és tractat en forma tan curiosa com audaç.
No obstare ens sembla convenient
fer notar que el monstre que apareix
en la producció chi/ de Mamullan no
es un ésser repugnant sorgit d'ultratumba, con/ han solgut ésser els canspirs a qu; tan a ficionat es mostrà ei
cinema de darrera hora; es tracta
simbòlicament d'un monstre
daquest monstre que tots porteen dins
de nosaltres al qual voldriem deixar
anar i que, no obstant, un cop desfermat no pot tornar a refrenar-se. L'actor que te al seu carrec tan estranya
caractcrització cont és la d'un doble jo
és Fredrich March, el gran actor que
ami) aquesta cinta ha merescut el prerni
de FAcadimia de Ciències i Arta de
Los Angeles corresponent a interpretació.
• •
Sota el suggestius Mol de "Pacoruina del cinema" l'escriptora Maria
Llurs Morales donará els dies t7, 21,
24 i gel del corrent, al saló de conferencies de la Llibreria Catalónia, quatre plätiquea sobre el cinema que prometen ésser de gran interés. Els quatre temes generals de que constarà el
curset seran: I, Història i prehistòria;
El món de les ombres; III, TI enica 1 estética, i IV, Assaig de conjunt.
A la pantalla, i a través de l'equlp
sonor installat esnecialment per a
aqueas curset per la Western Electric
a la sala de conferencies de Catalänia,
es projectaran cintes relacionades arnb
aquest terna, entre les quals figuren
galantment cedides per la Paramount--•
fragmenta del darrer film interpretat
per Maurici Chevalier que Rouben
Mamo/li jan (animal, de "Calles de la
ciudad" i "El hombre y el monstruo)
ha dirigit amh el seu estil peculiar i
atractiu. Els detalls i inscripcions per
al curset poden obtenir-se a la Llibreria Catalónia.

AlltiVET

MUSICAL

NOVA ESGLESIA PARROQUIAL
La concertista de guitarra
Roseta Rodea donarä un recital
Intim a la sala d'audicions de
L'Amic del Llibre avui, diumenge, a les cinc de la tarda.
Com de costum en aquestes
selectes sessions d'ad, que organitza cada mes l'esmentada
llibreria, l'entrada será per riforosa invitad() personal.
L'Atenett Empordanès ha organitzat un concert per a avni,
a les quatre de la larda, al Palais Nacional, en el qual hi pr endran part, la Banda Municipal,
l'Orfeö de Sane, Pis enrs La
Violeta el eClaver i Cataliniya
Nova i les cables La Principal
de La Bisbal, Barcelona 1 Barcelona Alises t Martí.
Aquest concert (. 3 a pro fit deis
darnnificals do les terres gironines, i sera presidit per l'honorable president de la Genereina!, En Francesa Maciä.
—o—
Organitzat exclusivament per
ala soris ele l'Associació
(:11Pdra Musical se celebra rito
demä, dilluns a les deu ele lit
Mi. al Pelan. rútilo concert que
donarii a Barcelona el Quartet
Lenez.
71 programa 49 integral, per
quartets de Brahams, Betthoven i Haydn.
Les inscripcions de socia poden fer-se a los rn firines de la
Cultural, Claris, número 43; telbfon 20328.

¿Que passaria si la Ciencia aconseguís separar en
el nostre interior el JO del
BE i del MAL?

La dona, la
moda 1 la llar
La mare 1 el
EL RAQUITISME

i_ va pUs-ala pica& (renejs t d'ad aetlus

FANTASIO

AVUI
Es nespataen blInedle5 llame
ratles per a fenvi, ttilluns, 1 firaurts,
nit, al Centre fe Localitats 1 a les
NOTA.

taqunies del rantasto

cobriment d'un poderós Liamp Mortal
per un cientific. D'aquí neix la síntest
de la pellícula, la Multa del Be contra el Mal, vencent el primer grades
als oculta poder; hipnòtics que posseeix
i dels quals fa tis sols en be de 13
humanitat i per salvar a aquella amenaçats per la sinistra figura d'un
borne que aspira a dominar el món
asentar-In el seu immens poder i
diabólica força destructora.
"Chandu" és una película completament diferent en el seu generes de
totes les que hem vist durant molt
temps. Es emocionant arase recórrer
en cap moment al morbós. Com el seu
lit& indica, és una fantasia, perd una
fantasia molt ben feta, d'acurada presentació, d'alts valoro fotográfica i
magnifica interpretació per uart de
tots els que hi intetcenen.

'As

Entre els nous valors de la pantalla
que s'han anat imposant des de l'adraniment de la sonoritat, Edward G. Robinson ocupa un lloc prominent. Després d'haver aparegut en films de
"gangsters", la seca torta personalitat
va fer que els directora hi veiessin
un temperament artístic capaç de rivalitzar amb els mes destacats actors
de carácter, i la First National el va
incloure en el seu elenc ami) tots els
honors de gran estel.
El primer film que será presentat
a Espanya tenint com a protagonista
F.dward G. Robinson és "El hacha
justiciera", vigorós assumpte dramatic que es descabdella entre La colinna
amena de San Francisco de Califärnia
i está basat en la pugna i contrast entre la celta civilització oriental, plena
de sinibolismes i prejudicis, i les exigències de la vida moderna d'Occident.
"El hacha justiciera", de la Warnen
Eros, First National Films S. A. E.,
és a mes una película extraordinärtament luxosa i espectacular, en la qual
Loretta Young realitza una caracteritzaci6 sorprenent en el seu paper de
jove xinesa obligada a viure en +un
ambient mixt que ofega les seres illusions i desigs de Ilibertat.
Dintre de l'actual producció cinema-

El raquitisme és al nostre pais una
de les malalties que causa més estralls. Certarnent que el raquitisme és
una malaltia de la qual no se'n mor
ningú directament. gerd una infinitat
de malalties acaben amb la mort precisament perque actuaren damunt un
terreny raqultie. D'altra batida, el mal
que producir el raquitismo no es limita Onicament als temps de la primera
infancia durant els guata actua. sinó
fins després de passada la seva epoca,
jassia per deformitats toràciques, que
tindran una influencia accelerada sobre una possible tuberculosi, jassia
per deformitats toràciques o d'altres
parts del cos que contribuiran a qué
l'infant sigui un anormal de la inteligencia.
I encara tot això sense comptar
aquelles lesiona de les cantes i el cap,
especialment, que. ultra les seres possibilitats de déficit fisic, produeixen
dos del punt de vista estètic una veritahle deformad() de la persona.
No cal dir dones com és d'urgent
establir una Huila enérgica contra el
raquitisme. Sortosament aquesta malaltia no te un ori gen infecciós. Sempre di deguda a tina manca d'higiene
en el nrenjar. el vestir i en l'habitació de l'infant. Per tant, ¿a tina malaltia que en la immensa majoria dels
casos és perfectament evitable. .
El fet que sigui tan estesa és degut
a la manea de vida higiénica, tan freqüent en molts paltos. i, d'altra banda. al gran desconeixernent que la
gent té de les seves causes i al fals
concepto que tothcm s'ha format del
raquitisme.
Hom identifica la paraula raquitisme amb cosa petita. escarransida.
precisarnent una de les coses que
mes caracteritza a l'infant raquític és
el tenir stet centre i un cap excessivament grossos. La mare que cien que
el seu fill esta sa perque és gros,
s'indigna de què el metge Ii digui que
es sin raquítico
Cal que la gent s'habitni a saber
que el raquitisme i l'escarransiment
no tenen Tes a veure; que el raquitisme no E , una malaltia exclusivament
dele ONSOS, sinó de tot l'organisme
i que es perfectament evitable si se
segueix unes normes dietètiques i higièniques que ja indicaren.' despees.
M. G.

No podem publicar les
noter pregades que no
vinguin terrier; en català
amb un timbre o signa.
tara coneguda

Purgatori. — Avui: Torn de la Immaculada.
Demä: Torn de les Animes del Pusgatori.

(The Dr. Jekyll
ami Mr. Hy-de)
per FREDRICH MARCH
primer premi d'interpretació 1932
i MIRIAN HOPKINS
ens presenta aquest allucinant cas
Un film que fa pensar
signat per
PARAMOUNT
i MAMOUIJAN
DEMA, ESTRENA
al

COLISEUM
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AVUI, DARRER DIA de
HÄreln

quia a la populosa barriada de Sans,
sota el títol de Nostra Senyora dels
Dolors, havent-li assenyalat la següent
demarcació: partint de la Unja del ferrocarril, al loe en qui recau el carrer
de Sant Medí, pujará sempre a mi
esquerra, per aquest carrer, i la de
Masini fins a la de París; continuara pel carrer de París fine a la de
Sans, i igualment per la risa esquerra,
anirà a trobar la Riera Blanca per la
qual, baixant fins a la tirria del ferrocarril, tornará per aquesta linia al lloc
de partida.
Aquesta nora parròquia será inaugurada el dia 21 del corrent.
VIATGER IL.LUSTRE
Aquesta nit arribaná. a la nostra dutat procedent de Lisboa el fundador de
la Joventut Obrera Católica, canonge Garden.
UN PROCES DE BEATLFICACIO
Divendres, en complir-se el primer
centenari del naixement del pare Josep Manyanet Vives, fundador de la
Congregació de Fills de la Sagrada
Familia i Pilles de la Santa Casa de
Nazaret, a la carena del Palau bisbal,
sota la presidencia del bisbe i amb
assistència del canceller secretad 1
fiscal eclesiästic aixi com d'alguas religiosos de l'expressada Congregaci6,
es reunii el Tribunal que entén en la
causa de beatificació del pare Manyanet a l'objecte de donar per acabat
el procés dels escriptors de l'esmentat
pare i ensems incoar el procés de "non
cultu". Estant ja acabat el procés informatiu, cal esperar que no tardará
en veure aureolat el P. Manyanet amb
la gläria de beat.

CURSOS
1 CONFERENCIES
Aquesta tarda, a les guatee, a
la Comissió Delegada de l'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana
de Sant Cugat dei Valles, Joan Arús
jara una lectura comentada de Jean
Alcover.
* Aquesta tarda, a dos quarts de
sis. a Arte i Artistes (Mercaders, 32,
principal), conferencia de Joan Amades. Tema: "Tradicions patri6tiques".
* Denla, d6lInns, a les s a t de la
vetlla, el senyor Aguad Duran i Santriere, director de l'Arxiu Històric de
la Ciutat, donara, al local del Centre Excursionista (Paradís, lo), la t, rimera de les conferencies organitzades
per l'Associació de Pessebristes
Barcelona. La conferencia del senyor
Duran S Santpere, ilustrada amb projeccions, tractara de la "Formació
iconogràfica dels temes del Pessebre".
* M. J. A. Bertrand, director de
l'Institut Francés, i prefessor de literatura francesa de la Facultat de
F6losofia i Lletres de la nostra capital . demá. dilluns, de set a vuit, donara una conferencia sobre ''Francis
Jammes". Entrada lliure,
* L'Institut Médico - Farmaceutic
celebrara sessió científica ordinària demi, dilluns, a les deu de la -vetlla, al
seu non estatge social, Casal del Metge. El doctor En Narcis Serrallach
Mauri dlssertarà sobre "Influencies
de l'apare! l genital sobre la micció".

Santa davM: La Sagrada Familia;
Lluciá, prevere i mártir; Apollinar,
bifbe; Severf bisbe; Eladi, mártir, i
Teófil, d'ara i mártir.
Sant, de demä: Julia, mártir, i Basilissa, vg., la seca esposa, i Marcellí bisbe.
Quaranta hores. — Avui: església
parroquial de Sala Anna. Hores d'exposició: de les vuit del matí a les
sis de la tarda.
Denla: església parroquial de la
llené. A les mateixes hores.
Comunió reparadora. — Avui: església parroquial de Sant Jawne.
Demä: església de les Religioses.
Cort de Maria. — Avui: Visita a la
Mare de Diu de la Concepció, a Sant
Francesc, a Santa Clara o a l'Ensenyanca (Eixampla) o a la seca
Eixampla, privilegiada.
Demà: Visita a la Imiatge al Purissim Cor de Maria, a Sant Just o
a Santa Mónica.
Adoració nocturna. — Avui: Tora
de la Mare de Déu dele Dolors.
Demá: Tora del Sant Angel Custodi (a la parroquial d'Hostafrancs).

Yetlles en sufragi de les animes de!

Conferència de Paul Reboux
Davant d'una concurrencia extraordinaria, i al grill de l'Hotel Ritz, dona
ahir, a les set del vespre, a Confereng a Club, una interessantíssima conferencia l'ilustre novelista francés
Paul Reboux, sobre el tema "L'homme que vous almez, mesdames". Naturalment, la majada de la concurrencia era femenina. Abundas-en, peda
també, els homes, que anaven a cercar
el secret que el conierendant prometia revelar. Durara la dissertació, plena de trets d'esprit, admirablement
dita, quasi caldria dir representada,
amb potajes, anecdotes, remarques enginyoses, exemples, moralitats, el püblic estigué constantment penden! deis
Ilaeis del conferenciant. Fou una de
les conferencies que mes exit hagi
tingut a Coni- erentia Club; una daquelles en què la relació entre públic
1 orador hagi estat mis constant i
mes intima.
Dii Paul Rebose que començarà
per intentar d'analitzar el fue vol dir
estimar, i ho fa amb les delnicions
classiques mes conegudes. Cita els
consells de Stendal, que deja que sima
de parlar de l'amor a les noies ben
educades, sobre l'amor, el niatrimoni
i la manca de probitat dels homes. Les
noies modernea no iría pas tan innocents com en el temps de Stendal; són
unes gazelles — din — amb bec i ungles. Btu com ha pregunta! en una
enquesta a les noies les qualitats del
promes ideal. La majoria de respostes han donat preferencia a la salut;
despees al bon carácter; després a la
bona educació; despees bona figura;
despees vindrà l'esperit; despees cara
bonica, riquesa, i darrerament gust esportiu, cosa estranya donada la manera d'esser dels nostres temps; peró
la noia moderna reut l'heroi esportiu
tal corn és, suat, fatigar, i no saleent
dir res mes me "estic molt content",
ha guanyat la prova.
Una noia de dotze anys ha colma
donar, tarnbe , la sera opirnú sobre els
bornes. Esta content, din, del resultat
de l'enquesta cerque denota ben gust
en les noies tic la raça llatina.
Parla desuel a ele l'edat ile l'antor.
S'ha dit que les dones 56n imcapaces
de guardar un secret; bis; en
guarden un g elosament: redat. L'amor
com el foc que destrueix millor les
cases veles, !erò aquest fue ne es comunica. Explica diverses aneedotes de
l'amor d'Imanes madure amb dones jove s . i din que no pas els mes 1-elle,
però els una mica madurs, són els
preferits. Recita un fraement d'una
comedia, i una poesía de Víctor Hugo. Fa la silueta dels bornes més estimats des d'Enric IV Ens als tenrps
de la guerra, en el qual ternps la dona,
cansada de la submissiú de l'home,
preferia el dominador. Recita una
poesia. de Paul Geraldy. Durant la
guerra fou l'heroi. l'aviador. El d'avui es pochia creure que és el hallanf
de dancing, retó no és aixi; no:nes ho
és de Inc aojes frivoles o de les celles
boges; l'horne preferit és l'enèrgic,
que sap guanyar diners, que té una
änima americana atemperada per la
poesia IlatIna.
Estudia despees el comeneament
l'amor; el primer amor de les noies;

I EXPLOSIUS
Els tubs d'oxign contenten una sumari ordenà el traellat immediat del detingut.
substancia asfixiant
Horn ignora de qui es tracia.
El govenador digu6 als peno -.
distes que l'havia visitat el ge-, La declarac16 del conserge I del
secretar del Sindicat de la
neral Batet per tal de donar-II
compte del resultat de l'exaConstrucció

S'Ita disposat que d'ara

Vida
religiosa

mesdam e s"

DE LA TROBALLA DE BOMBES

tancia asfixiant.

A les onze, sessió matinal
Es un film Paramount

"L'home que vous almez,

A LA BARRIADA DE SANS
El bisbe ha dirigit una nova parrä-

men dels lobs trobats a Sane,.
LLOYD els
quals contenien uns subs-

,e.ecy
\

Conferentia Club

en-

davarit els exàmens es facin
arnb una careta.
Aquest descobriznent Nis que
la policia amplies les diligencies que ja havia realitzat prop
del drapaire que va vendre els
tubs. Digne que els tenia emmagatzemats feia ja uns dotze
o treta° anys, i ara les gestions
d la policia aniran encaminades a comprovar si quan els va
adquirir estaven plena o buits.'
Els periudistes preguntaren
al senyor Moles si els nitres
tubs trobats al dipòsit de bombes contenien alguna substäncia, i el senyor Moles contestä
negativa ment.

Un altre detingut per l'Intent
d'assalt a l'Aeròdrom del Prat
Alsir a la tarda comunicaren
per telefon a la 'Prefectura de
Policia que la guàrdia civil de
Prat de Llobregat havia prac-.
ticat la detenció d'un individu
complicat en l'assalt a l'Aeròdrom.
El jutge instructor d'aquest

Davant el Julia( especial que

instrueix el sumari pol deseobriment de bombes van prestar

declarad() el secretan i i el conserge del Sindical del ram
Construcció, a l'estalge del qual
foren trobades algunes munidona i on, cona ja .; s sabut,
vivia Amälia Heras, l'amiga de
Josep Costa, un dels fugitius
del garatge del carrer de Mallorca.
El secretari manifestà que no
sabia res sobre l'estada d'Amä,
lia en aquell local i que referent
a les municions ignorava que
existissin ni qui era el que havía: pogut posar-les allí. El declarant sisposa que algun soci,
per tal de desfer-se'n, les hi
havia deixades.
El conserge declarli que la
seva esposa ear amiga d'Amalia i que quan acinesia va sortir dele calabossos del Palau de
Justicia, en anar a casa seva i
veure que hi havia la guhrdia
civil, anä al Sindicat. Va elegir
aquest testimoni que no coneixia Costa.
El Jutjat segueix la seva lasca i t6 actualment enllestits

350 folie.

el cosinet, l'aviador, el professor. El
proiessor, no obstant, ha perdut, anib
tot i el freudisrne que pot esgrimir,
una mica del seu prestigi, suplantat per
l'artista de cinema.
Passa a examinar el cas del DOJI
Joan a través dels temps, i es queixa
de la fidelitat de la dona. Boileau deia que ell podia citar tres casos de dones fidels. Parla, despees, de la qüestió del respecte en amor, siminim sovint d'avorrirnent. Estudia les condicions que necessita la dona per ésser
apta a la conquista, i de les del conquistador. Les dones, diu, volen prometences, no parqué hi creguM, sinó
per donar-se una excusa a la seca derrota.
Es refereix després al físico dels
conquistadors; no és pas precie que
sigui bell; Lauzun, el mes famós de
la seca época, era menut, gravat i
vermell; e/ mariscal de Richelieu ta topoc no era bell ni menys Don Juan.
Pesa, en canvi, l'exemple deis actors
do cinema, l'exit fantzistic de Rodolfo
Valentino.
Estudia dusprés el tinfid, i les seres
reacciona en amor, amb un esprit extraordinari. Recita el poema de Sdly
Prudhomme "Enfantillages", i parla
dels madrigals del segle XVIII, i en
recita diversos. Si l'home d'avui dia
té massa esprit, inqu;eia i no té éxit
en amor.
Parla després de com les dones volea que els h.omes els escriguin; llegeix
un model de carta actual edil telegräfic. bateiller d'avui té tantes
pretensiona corn un del temps de Musset; però el que cal que no hi hagi a
les cartel sen imatges, perque les

imatges ;a no a graden a les dones,
i en ai-x6 tenen ra6. Cal un estil tenzill i ¿inerte. Llegeix en model de carta que recomana als bornes que no
retina/in perque seria una arma deslleial fer-ne de.
Es refereix despees al carácter, i
entre cbservacions que fan les delieles de l'auditori, perä dificils de
transcriure, arriba a la conclusió que
UI carácter igual és avorrit, i com es
preferible im que tingui flux i reflux,
i arriba a la miestid de la infidelitat.
Uns dinen que la gelosia es una rnalaltia; daltres la salvaguarda de la
familia. Explica el que li lun dit a
el; ¿(verses senyoree del carácter de
llurs marits. Pregunta què prefereixen
les dones si l a . gelosia sense amor o
l'amor sen s e gelosia. L'oportunitat de
la gelosia en relacie a l'amor, com
la bena tanta. és qiiestió de proporció,
com l'all en el "gigot" de morid. Parla deis marits enganyats. i analitza el
que esa i el que ea ara un marit. obsessionat ara per la necessi t at de pagar constantment, de treballar cons
tantinent. de tal manera, que no pot
¿caer més que estimat de la sera dcna: l'home ese estimen. senyores, acaba dient. éa el vostre marit, i aquelles
que en diuen mal. no el coneixen.
El conferenciant, canstantment celebrat per l'enginy de la seca dissertafou unánimement aplaudit al final pel público que es feia bogues de
la deliciosa estona passada escoltantlo.

L'autoritat militar reclama un
detingut pel dende d'injúries a
l'extroit
En jutge militar ha intevessat de la Prefectura que se li
doni rompte de la situació del
detingut Manuel Medina González (a) -Ariel". ja que SPIllbla que está reclamat per un
deliete d'injúries a l'exereit.
A la Prefectura digueren que
Medina es troba a la presó
disposició governativa, ja que
per l'assumpte de la troballa
lambes fou al/iberat pel jutge.

---El

que diu un coHega

"Hemos tenido ocasión de admirar
un cuadro pintado del Héroe del
Bruch, Franch Estadella, con su esposa e hija. No es nuestro intento
hacer la critica de esta obra, pero se
da el caso que esta pintura va amarpaflada de una gran cantidad de documentos históricos de tiempos de la
guerra de la Independencia, corno los
botiqu'ines, mapa de Catalufta, faja y
otros objetos que pertenecieron al general francés, y otros documentos de
un valor histórico inapreciable.
Es una verdadera lástima que nos
dejemos arrebatar la que debe figurar en nuestros museos, no permitiendo
que figure en una subasta pública que
se celebrarà uno de estos dias.
Los sefiores de los Ayuntamientos,
de la Generalidad e los Somatenes de
Cataluña, suponemos que no lo permitirán."
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CATALUNYA
De Ventura Ruiz

Aguilera.

CATALUNYA ti un fin noble,
td un fili noble menestral,
qui, per veure-la engrandida,
nit i dia es Mira.
De la maquina sonora
diu la veu sena mai parar:
trio, trae,
tric, trae;
i a/ telar raspan la premsa,
la que fila, torna o va,
tríe, trae,
tríe, trae,
amb cançons que l'encoratgen
a sofrir i a treballar.
CATALUNYA va di un dia,
foro d'anys i tetnps enllà:
,--Ja vea, fill, que jo so pobra,
rta pobresa la veus ja.
—Mara— el fin ti fin—, la vida
me la vaig ara a guarniar tric, trac,
frie, trae,
i del front amb la rosada
, el telar tot arruizant,
tríe, trae,
frie, trae,
va guanyar el pa que volia
la tendresa maternal.
—CATALUNYA, Mara dolo,
sin vasta et vull donar,
i el °lee hivern les barres
no et fara tnai mis petar. —
A so Mare eria í va dir-li
el bon obrer catea;
tríe, trae,
frie, trae;
els tallara assorollaren
i teixi tot d'un plegat,
frie, trae,
tríe, trae,
el vestit i la grandesa
que a sa Mara fa intmortal.
CATALUNTA. temps enrera
gis turons diguí i al mar:
—Ma constancia 11.4 ha de vincer
i ma ferma voluntat.—
Al pagas dona l'al:rada,
i al patró sos rema dona,
tris', trae,

trie, trae;
i amb colpeig de reme i d'efes,
amb colpeig acompassat,
frie, trae,
tríe, trae,
fin grata a la roca espigues
i a l'abim ceptres refala.
CATALUNYA. gent de fora
trepitjant vegi sos campe,
ti la sang de l'almogàver
fer, al pit se li crema.
Els seus fills van a la lluita,
'ti al taller sos fills sen van,
tríe, trae,
tric, trae;
i cantant himnes de guerra,
cantant cançons de pau,
tric, trae,
tríe, trae,
'amper{ sa indepetullncia
i teixí sa llibertat.
CATALUNYA, perquè ct pu guia
amb joitUs endiumenjar,
el vapor bat i bruela,
i el fue ft7a de matall.
Eixes joies són preades,
tes virtuts han greu mis alt,
tría, trae,
tric, trae;
del que le ten no te n'ob/idi41
d'oblidar.ten ai fos cas,
trio, trac,
trio, trae,
no la tela de ta
la ~talla et teixiràs.
(Trad. de MA'.NTEL DE RARA.)
DOS "LIEDER" DE GOETHE
PRESENT
Tot t'anuncia!

Si apareix el Sol magnífic,
Aviat, aixi ho espero, tu el segueixes.
Si avances pel teu jardí,
Ets aleshores la Rosa de les roses,
I ensems el Lliri dele Iliria.
Si, en la dansa, giravoltes,
lixi es mouen tatas les estrelles
Amb tu i al tau atora.
Nit! Ai, cija fos Nit!
Car tu despasses de la Lluna
L'amable i picanea claror.
Amable i pinenta ets tu,
I fiera, Lluna i estrelles
Homenatgen, Sol, a tu noma.
Sol!, dones ajes tu tambi per a mi,
La creadora de diades magnifiques;
Puiz que Eternitat i Vida ell la
SENTIMENT TARDORAL
Pulla, verdea mis grasa
en l'ensaimada parra
leen* del meu finestrall
Mi: apretada brotes
Barbes batanes i maduren
X& de presea i mis brillante i plena/
vosaitres se peixa del Sol matern (1)

DOS

POEMES INEDIT S
de
Sebastlä Sdnehez Juan

•

Amb duresa I renúncia prospera
la dolçor de l'amor immatur.
Amb el meu pensament per bandera
tu prepares batalles d'atzur.

Patita 1 lleu, voleladora en danses,
fonedissa en oreig i cel de músiques;
parrup 1 plomes, una sola rosa
Anida amb or a l'alba.
Colma resplendent 1 amorosivolat
Vina'm en giravolts de seda 1 aire
a tornar•te amb els meus palmells fastosos
una mateixa fasta.

El roser que plantares t'espera,
jo promoc la creixença del mur;
quan l'espai farà al mur de cimera
el roser hi donarà un abast pur.

(Del llibre Poemas de promès, d'aparició
imminent.)

*,

DOS

POEMES

La teva testa es més petita que la meya
La mar vaina regna amb la primavera
Sobre els estius de les teves formes frägils
I vet ad que hom hi crema falsos d'ermini.
En la transparencia vagabunda
De la teva faç superior
Aquests animals flotants san admirables
Envejo Ilur candor llur inexperiencia
La teva inexperiencia damunt la palla de l'aigua
Troba sense ajupir-se el cutí d'amor.
Pel cami de les costes
I sense el talismà que revela
Tos riures a l'eixam de les dones
I les teves llàgrimes a qul no en voL

DE VISTA EN EL SENTIT
DEL MEU COS

Tots els arbres totes llurs branques totes Hura
[falles
L'herba arran de les roques i les cases en massa
Al lluny la mar que el teu ull banya
Aquestes imatges d'un dia rara l'altre
Els vicia les virtuts talment imperfectas
La transparincla dels vianants pels carrera
[d'atzar
I les vianants exhalades per les teves recerques
[obstinadas
Les teves idees fixes cor de plom llavis vergas
Els vicia les virtuts talment imperfectes
La semblança de les mirades que autoritzen
[amb els ulls conquistes
La confusió dels casos de les lassituds deis
[ardors
La Imitació deis mote de les actituds de les
[idees
EI, vIcitt lea virtuts talment imperfectos.
giamor

(Record de Castalldsfids)

Havia tima tombarella de &viga
entre el blau del cel i el verd de /a mar,
el desig dala meus tala,
el desig deis Mese llavis,
ei desig, afermat, de les meya mane.
Ts estaver, dreta, abre la platja
la proa del pit contra el sol.
Dins l'ombra de la teva espatlla
i diste del mese somni, ¡o.
Ni la canaleta de la mar
guarnida de mocador: blanca
en la presta de cada onada,
ni el triangle d'una vela d'or,
ni les ombrelles virolades sus la sorra...
No res hi havia sine, tu, aleshores possilole nadadora.
1 eis isser nadadora de deba, mar andina,
l'aire es féu més salobre
i conjumind els desigs: Tu.

POEMA D'ADOLESCENT

A PERDUA

Pel comí de les costes
A l'ombra de tres panys d'un somni agitat
Me'n vinc a tu la doble la múltiple
A tu semblant a l'era dels deltas.

•
ENAMORAMENT

¡Quina felicitat de somnis adormita
als talle ressecs dels meus ll avis/

de
Paul Eluard
L'ESTACIO DELS AMORS

poetlea

l'home inacabat.

J.-17. F., trad,

t—Vols que juguem amh le littne?
1 diu la nena: —Juguern!
—Sera el globus dels anuncis.
I diu la nena: —Mo sera!
—O millor baló de fútbol.
I diu la nena: —Un baló!
—Si vollem sera sin dise.
—Ara sera un pa de mula.
en farem de berenars!
—1Si la féssim pandereta
per a dansa els pastorets?
—La Iluna és ja pandereta
per dansar nosaltres dos.
—,1Si la deixéssim al cel
i ens prentem de les mans?
—Tu esa voldries a mi
i em forjes ¿'Amor,
—Ene prendriem de les mana
coas si fóssim ja majar&
Tu et desfaries les trenes,
ja encendria un cigarret
Llançaríem pel balcó
tots els nostres jocs ¿'infante.
Amb tisores de la mara
farero la Ilusa a bocins.
Jo ere veuré dins dels teus
I si els llavis deselaies
fallan catire una pluja
de pítala blanca sus tots dos...
GARLES SALVADOR.

EL 6 DE DESEMBRE

Parlament patriòtic
Guardeu-lo amb afecte el full del
calendari d'a reui; el full que recorda
la diada del 6 de desembre de 1932
no el llencéssiu pas; és una data única en la vostra vida; guardeu-lo
amb els remeda mis sagrats de la vostra vida. Aquesta data memorable cal
posar-la al costat del 5 de julio! de
1713, la darrera sessió de les Cqrts
catalanes, el darrer acte de la Catalunya disposada a jugar-se el tot per
tot en defensa de les poques Iribertats
que li havien respectat les ambiciona
cesärSes dele Austries. Quina agonia
tan Ilarga l'agonia de l'Estat català I
El cardenal Margarit a les Corts de
Barcelona de l'any 5434, lamenta llarguaca, amb dol immens, la decadencia de Catalunya. Després de comentar les enyorades grandeses del seu
poble, l'orador ens descriu amb
aquests termes l'estat deplorable del
Principat: "Catalunya, totalment arruinada i perduda per l'absencia del
seu príncep glorió', veu que es desapareguda en ella tota la potencia 1
honor; los barcal§ 1 cavallers potente
sin perduts; els municipis, adulterant
lo Ilur bi póblie, eón dividits; les vldues, crics i pubills roden perduts
no troben qui els aconsoli; los corsaris i pirates ¿inc los porte la roben, i
totes mara discorren, que fan de la
dita nació catalana quasi vídua plorant la sera des lació esperant algú
que l'aconsoli”.
Aquesta visió del gran orador de
les nestres antigues Corte és la que
havia d'oferir la nostra nació, en el
llarguissim interval que comença amb
la vinguda de Ferran d'Antequera, el
3 de setembre de 1412, i esperem que
acabi en la data gloriosa d'avui.
Els reis forasters no capiren mai el
seny pregon, de pau i de justicia, que
informava els acres de les nostres glorioses Corts. Els prínceps autoritaris
de la casa d'Austria només hi saberen
veure que un entrebanc en el desnata
dele complicats atece que multiplicaven cada dia la mala organització
d'aquell extens irnperi que fin la monarquía espanyola després de Carles I
l'emperador. Catalana: àrdua Es la
tasca de les Corts renovades 1 Res no
podran si els falta el nostre entusiasme. Tant coro la mala voluntat dele

reis absolutistes de les cases d'Austria 1 de Borb6 comprometer= la vida política del Principat de Catalunya
la incomprensi6 d'una bona part dele
catalana.
Davant les Corta renaixent, la mis
alta traici6 fóra la indiferencia, l'atemptat mis criminal, l'abstencionisme o la inhibició.
Catalunya s'ha anat reditnint lentament, rerb heroica, de les greus errades politiquea que iniciaren la leva
ruina, al Parlament de Casp, 1 la consumaren en prendre part activa en la
guerra de Successió. Entre la runa de
les muralles de Barcelona, lic de setembre de 1714, expiava el gran pecas collectiu ¿'hayas vInculat • una
dinastla el punt capital di la llibertat
nacional. El ¿la 2 d'agost de l'any
passat Catalunya consumava la sera
expiació, com a poble. Catalunya, que
no havia sabut presentar-se unànime
davant de Ferran d'Antequera, que no
pogui lluitar uttil nime contra aquell
mal pare que fou Joan II, que conegué
divisions doloroses en les aferrissaden lluites amb Felip IV 1 el primer
Borbb, sap presentar-se, unida i compacta, a l'hora de donar el vot que
havia d'alliberar-la per tal d'aprovar
l'Estatut de NUria, el primer pu envere la reconstrucció de la seva personalitat jurídica. Alerta, catalans,
alerta! No us deixéssiu pas enganyar
per la fantasia pueril que un problema secular hagi estat resolt per art
d'encantament. Ernpetiteixen Francesc
Ifactiä ele qui no l'acoblen amb Rafael de Casanova, Pau Claris, Tamarit i el comte de Pallare, víctima del
marit de la funesta Na Joana EnríIIIIINSZISSIMIBM2321132.11MMIS23113.1

DEL BON 'ART
RETROSPECTIU
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d'exposloló I venda de apedrea
a l'HOTEL RITZ, on crida tant
l'infancia la bona qualltat de la
pintura oorn la baratura exagerada deis seus preus.

quer. Alerta, catalans, alerta/ Que no
ens caigui la passió partidista.
En bona hora que hom recordi Lairet i Pi Margall; cosa enraonada
de no eblidar Abdon Terrades ni Anselm Claver, pecó seríem injustos, i
mereixeríem els blasmes de la posteritat, si una inqualificable pasaje, sectària ens fes obhdar la tasca de tots
els treballadors de la llarga jornada
del nostre Renaixement.
Ara mateça acaba de traspassar
Pare A/davert ¿Qui podrá negar la
influéncia que ha tingut a Catalunya
amb la seva tasca periodística i editorial? No diguem res del mestre Vives; el poble, amb la se= emoció,
ha subratllat els merits indiscutibles
del set/ patriotisme sincer. Però sena
voler llevar meritz a ningú, cal proclamar la necessitat de tenir presenta
en aquest moment solemne el doctor
Torres i Bages i En Prat de la Riba.
El doctor Torres ens ha traçat, d'una
manera Insuperable, el ami del pensament català, 1 ens ha assenyalat el
lloc que ens corresponia en l'acci6 intellectual del llinatge humà. En Prat
de la Riba demostra, amb els fets
contestables d'un forrrédable assaig
d'organització estatal, la capacitat dels
catalana per al eh 1 administraci6
del bé tomó. Catalana! L'Associació
Protectora ha volgut, per la me ya veu,
associar-se a l'homenatge a les Corte
que han d'estructurar la dolca Camiones, objecte de les nostres amare.
L'Associació Protectora, que ha estat
un òrgan de paciíicació patriótica S,
juntament , de convergéncia de tots els
catalans, tants anys ja fa, es crees
amb el dret de ¿emanar a tots els catalans que enlairin llur coratge, que
tanquin luida a les mesquineses
l'enveja i la gelosia, que no vulguin
fumar-se la vista amb la consideració
exclusiva de les impureses de l'aspecte material de les empreses humanes.
Tinguem fit l'esguard en la pätria;
no dcixem promoure ni un sol dels
scus interesaos vitals; lliurem-la gloriosa i trionifant als nostres fills; donem-nos, tots, ben forta, una abraçada, car tots som germans, els catalans.
Germans de Catalunya: Vista la
llibertat de tots els nobles units
MIQUEL GIL PALLEJA

El disc vistós, a vosaltres us bressa
Del cel propici
La plenitud fruitosa;
A vosaltres refresca de la Duna
L'amigable ala encisat,
Ja vosaltres enrasen, ai!
Les d'aquests ulls,
De Vetan amor vivificador,
Abundoses 114grimes.

Ésser ¿ser com un perfil
tendre alhora cona un llavi.
Bronze eqüestre o bé subtil
moixaina sagnant al lavi
metallic de l'agravi.
Qué hi fa! Si mentre la pura
arquitectura que perdura
en l'anima a:2 riss consum
sent la gracia d'ésser Ilunt
i de senzblar arquitectura!
GUILLEN DÍAZ-PLA.JA.

EN L'HORA IMMOBIL

No tinc fred i no tinc son
i fa fred i és nit
Tot somriu al mete entorn:
—Somrittra fine a denla?
Mig despert, mig
conto hore3 de la nit.
—dantritirel fina a dema
la illtisió, l'encantament!'
—Perdurara!
El cor
i així ho creu el pensament.
Conto hores de la nit
i els estela de l'infinit.

LLORENÇ COSTA I CAISIIDES.

ANACREÓNTICA

Si vols venir a la vinya
veurds els cepa cecas,
veurds COsta ja maduren
fruits que alegres fan.
A dita la tendra ufana
deis pàmpols verdejants
veuràs la gran milita
que ale cups reposara;
veuras els rams negras,
que dolos trabaras;
veurds els raïms roscos,
que apris seran vi blano.

111111111111111011111113111111111111101111111111101111@

mero de LA PUBLICITAT,

Oidà — diras tastant.losaixa ja es poi manjar.
No em creia que tinguessin
un gua tan refinat.

com teta els dimarts, la

Me'n culis maja doteena

Llegiu en el pròxim nú-

pàgina
M. - A. C. trad.

(1) En alemany Sol és lernend.

ÉSSER DUR COM UN PERFIL...

ENSENYAMENT
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aneas a berenar,

que a mi lambí m'agrades
aquests tresors del comp.

rzaz motu.
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La conibinació
mätica
Sembla que el senyor López Ferrer va a t'ami:mixada de Cuba
Madrid, — Entre els decrete portare pel Cap del Govern a la signatura
del President de la República, figuren
les referente a la combinació diplom'aje& que possiblement aquesta tarda
secan facilitats pel senyor Zulueta al
Ministeri d'Estat.
Segons nostres Informes, a les
dades que vam avençar ahir, cal afegir-hi el r.omenatnent del senyor López Ferrer per a l'ambaixada de Cuba.
Per tant, el diputar progressista Per
Castelló, eenyor Sales atúseles, anirä
a la legada, del Brasil.
Se sap, també, que cessa el delegar
general de l'alt clettnissariat, senyor
V. Pillar, 1 que el càrrec ha estat
ofert al amad general a Hamburg,
senyor Gómez Navarro, però aquest
no l'ha acceptat.

El Sr. Gómez Molina,. secretan de
primera classe al Ministeri, es trasIladat a la Legació a Toqttio.
El Sr. Sevillano, cònsol de primera
classe a Baiona, es traslladat amb la
mateixa categoria al Ministeri.
El Sr. Castaiio, secretad de primera classe al Consolar general de
Tänger, pasea amb la mateixa categoria al Ministeri.
A petició pròpia han estar jubilats
els Srs. Palmaron i Marques, el:insole
generals respectivament a Genova i
París.

Madrid, 7. — L'anunciada combinada diplomàtica no ala facilitar amesta nit.
Amb tot perb, es poden avençar els
aleguents nomenaments:
El Sr. Enric Díez Canedo exercirà
el arree de ministre plenipotenciari a
Montevideu.
El diputat a Corta, Sr. Antera Jaca,
bcuparä la Legació a Lima.
El Sr. Aristegul, que fou fine ara
ministre plenipotenciari a Estambul,
passarà a la Legació a Oslo.
El Sr. Mufioz Vargas, director del
pretecel del Ministeri d'Estat, exercfra el càrrec de cònsol general a
GeneraEl Sr. Arregui, ministre que va
ésser a Sofia, pasea a Bogotä a exercir el mateix narren
El Sr. García Conde, ministre a
Estocoltn, ocupara el lloc de canse
general a Arenes.
El Sr. Prat, de la Legada, de La
Paz, ocupara el carree de ministre
plenipotenciari a Bucarest.
El Sr. Ramir de afontesinos,
ael general a Salònica. passa a exercir el rnateix lloe a Sefia.
El Sr. Arifio ha este nomenat canto! general a Puerto Rico.
El Sr. Magas és traslladat del consolat general de Buenos Aires al de
Jerusalem.
El Sr. Zapase, abnsol general a
Puerto Rico, pasea a ésser eúnsol
general a l'Havana.
El Sr. Zas i Tobar. chsol general
a Dublín es declarat disponible.
El Sr. Ranere, cansol general a
jerusalena pasea a ésser cònsol general a Dublín.
El Sr. Lepe* Olivar, director de
política al Minleteri, passa a asser ministre plenipoteneiari a Estocolm.
El Sr. Adolf Alvarez Brilla, dintel de segona classe, agregas comercial que exerceix el carrec de cap de
secció a la Direcció General de Comete del Ministeri d'Agricultura, asceedeix a alisal de primera classe,
i conserva el matelx llora

Segone informes fidedignes, l'alt cotniseari al M'arme, Sr. Lapez Ferrer
sera nomenat per a l'Ambaixada de
Cuba i el diputar progressista per
Castelló. Sr. Sales Musoles, ministre
a Río de Janeiro.
L'un i l'altre nomenaments eón pendents dele tràmits que precedeixen a
tot nomenament
També ascendeix a ministre plenipotenciad de segona classe.
El Sr. Palencia, canso! a Mili, ascendeix a d'aneo] general i es nemerat per a aquest arrea a Estambul.
FI Sr. Luque. canso! a Pordeus,
ascendeix i es nomenat cónsul general a Buenos Airee.
El Sr. Sierra, ebneol de primera
classe al Ministeri, ascendeix i és
nomenat cúneo! general a Oran.
El Sr. Genzalez Amase, ministre
plenipotenciari a Quito. passa a la
Legació de San Salvador.
El Sr. Espinas. clamol general a
l'Havana, de trasliaclat a i gual cárres a Manila.
El Sr. Afilo, ministre pelnipotencian de segona classe a Helsingfore, ascendeix a ministre plenipotenciari de primera i es destinas a la Legada a Quite.
El Sr. Prieto del Río. ebnsol general d'Oran, pasea al Consolat general a Paris.
El Sr. Arenzana, (biseca de primera classe a Brusselles, en comissió al
Censolat general de Ginebra, as ascendit a cònsol general i pasea al Panama.
Ascendeix a ministre plenipotenHad de primera classe el Sr. Josep
Torroba. actualment super-numerad,
mal a conseller d'Estat.
171 Sr. Gómez Navarro. eam5e1 general a Hamburg, ascendeix a ministre plenipotenciarl de segona classe
i conserva el mateix lloc.
El Sr. Urda. ministre plenipotenciari a Guatemala, ascendeix a ministre plenipotenciari de segona clame
en el mateix
El Sr. Tarongi, abnsol general a
Montevidem ascendeix a ministre plenipotenciari de segona classe, en el
mateix llec.
El Sr. Placid Alvarez Builla, cbnsol
general nomenat a Lisboa, ascendeix
a ministre plenipotenciari de segona
classe.
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La diputada Margarida
Nelken té un braç

rAltreS

nomenaments

.1Sn arbitri sobre el toc de
campanes
Puertollano, 7. — L'Ajuntament
Sterclat, per majoria de vote, establir
up arbite sobre el toe de campanea,
d'acord amb una tarifa que oseilla
Are cinquanta pessetes i una pesseta.
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Opinions deis senyors Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos i Martinez Barrios
Segons el senyor Prieto, en
depèn la sort del Govern
Madrid, 7. — El ministre d'Obres
Públiques ha manifestat que, llevat
el no previst, no pedra haver-hi canvis politice en els primera mesos de
l'any actual.
La variada no pot sorgir fine a les
eleccions municipals.
En elles es presenta l'enigma de la
influencia que pos tenir en els destine
l'Espanya cl vot femeni.
Encara que tinguin un caràcter administratiu, no es pot ocultar la significació marcadament política d'aquestes eleccions.
Una altea consulta electoral, será
originada per la provisió de vacante
que existeixen a les Corta i les que
puguin produir-se amb la vigencia de
la Ilei d'incompatihilitate.
Perú si les eleccions municipals fossin adverses al govern, potser estarien
de més les eleccions legislatives partíais. Potser aleshores tara mes lea
gira la renovació total del Parlament.
Tenim, dones, per l'Abril, eleccions
municipals, i darrera d'aquestes unes
legislatives parcials o generan, segons
el resultas de les primeras,.
El puntal mes ferne del règim Es el
partir socialieta.
Sembla fatal la tomització de les
forces republicanes.
La Federació d'Esquerres }lauda
hagut de fer-se per a la unió al carrer en Ilec del Parlament. és a din
per a fusió, en lloc de aineulacies de
grupa parlamentaris.
Menys encaixada es vea la cosa pel
costas de les dretes republicanes, on
hi ha sin indici d'organització.
Cree que ha de formar-5e una Combinació forta d'esquerres, recolzada
pele sedan:des desIligats de les responsabilitats directes del poder, i una
dreta coherent i ben orientada, no per
a retrocessos, sinó per a consolidació.
A judici seu, tot pot ocórrer, menys
una restaurada.
Si les illusions dele fidels al regim
monàrquic consistissin en el desig que
la República quedi malparada per embata anarquistes o cornunistes, jo ho
considerarla com una demencia.
La sena aspirada que els socialistes
s'allunyin del poder, neix de la temenca que en ésser ells apartats per qualsevol frads del govern, les mesas que
els segueixen, encara no perfectament
educades, se surnin a l'anarquisme
o comunisme, o a qualsevol nucli d'extrerniemes cabtics que no se se on va
a parar, i es posin en perill monee
coses a causa del malt retardada que
porta Espansa la seca educad'', social.
i per aixb no es troba raó per a tumbar o substituir els socialistes.

El ministre .de Justicia
pensa igual

M adrid, 7, — Equivocadament
s'havia dit a la premsa que la lesió
que, a conseqüència d'un recent accident d'automòbil, sofria la diputada a Corte i escriptora Margarida
Nelken tenia poca importancia, quan
el cert és que la dita dama sofreix
la fractura completa del braç dret
i ;latirá de romandre enguixada de
mig cos durant un quant de tenlos.

Madrid, 7. — El ministre de Justicia, requerís pele periodistes per expressa: la seva opinió o impressió sobre els judicis i consideracions que cl
problema ponte mereixia al senyor Indalecio Prieto, luz dit:
—Estic completament d'acord amb
cl manifestat pel senyor Prieto.
No cree que hl hagi res d'interès
que pugui 'influir en la rnarxa política filie a Ics cleccions
Aquestes eleccions tindran gran
importanda, pu'ix que encara que es
tracti de treure-la, 110 pot ésser, perque de ajuntaments no solament eón
administratius, s'Usó que tenen, tasobé. carácter polític.
Aquestes cleccions se celebraran al
cap de dos anVs die les que donaren
per resultat radvcitiment del regim republica, 'i ara les eleccions que vinguin
diran si l'epinió contnea o no fernia
anule l'orientació que cl Govern dóna
al resabie rcpuhlica.
Jo, luz continnat dient el ministre,
cree que no paseará res, i que la consulta al cos doctoral no implicará cap
va.dació en la política esquerrista que
se segueix.
--s Si aquestes elercions de tenir
carácter plebiscitad dintre el regale
republica, as natural, tal carácter será considerat en relaciti anula distes'
o esquerres, o ho será de torees governamentals o antigovernamentals.
El nfnistre tic justicia ha respost:

Mortal accident d'auto
Cardeva, 7. — Al noble d'Aguilar, a conseqiiencia d'haver bolcat
el vehicle en cl qual anava, resultis
mort Miguel Pechot Guerrero.
Un altre ocupant de l'automòbil
resulta amb greus ferides.

Desprendiment de terra
en una mina
Gijon, 7. — A la mina Bascania, de
Ciare° de Santa Asma, ha sobreeingut
un desprendirnent de terres que ha
aconseguit Palmer Alejandro Fernández González, el qual ha estas auxilias pele seis compans s i assistit a
l'hospital de ferales gravissames.
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—Jo cree que en aquestes eleccions
es manifestara el sentir republica de
tots els sectors, el mateix dels governamentals que dels de l'oposició.
L'opinió del país tindrà, amb motiu
d'aquestes eleccions, una ocasió de manifestar-se.
creieu, coas el senyor Prieto,
que ha de formar-se el mes aviat possible un grua de dretes republicanes?
--Jo continuo creient — ha contestat — que, avu per avui no Es possible que s'organitzi una dreta, 1 aixa
ho die perqua les forces que haurien
d'organitzar-lo no eón enquadrades en
la República, com ho demostra el fet
que quan Escaria= la tasca del Govern no s'adonen que san al front d'una obra que pot esser estimada o no,
segons les ideologies respectives, sine)
davant el sistema del Govern, al qual
no es pot oposar un altre, 1 això es el
que fan en l'oposició.
L'oposició obstaculitza precisament,
de vegades, on hi ha un interés que na
liagi estar satisfet, on es manifesta una
decisió per recollir tot aixb, cota si
fue un estar d'opinió, i encara mes
que axb, utilitzant, de vegades, procediments que són de pura denagäsa,
i Popo:sida el que asida de fer es
aPirmar un sis,esna de govern errnel
seguit, i no unas, frIl fins ara, en
contra de la seca obra Pera aixb es
mes d:fisil que ferse nestle de protcs.
tes .sniades 'i tal con lo:ta seria ¡Cmnie prieac per formar un estas d'arinió.
—21 qui ereieu que pedra ésser la
persona que podria resalir al seu
tant lee forces conservadores de la
Repablaa?
—No puc contestar a aixb, perque
no cree ni en prefectures personals ni
en cabdills, ni de dreta ni d'esquema.
Cree que les forces de dreta que arribaran a organitzar el bloc conservador sean les que tinguin aquesta consciencia, i s'adenin !aloe, des del punt
dretista, que la República a Espanya
no pot essen tampoc un canvi de façana d'un regim, eiral una profunda
transformació d'aquest.
El veritable conservador ha de ferse arrea que cal una profunda transformació.
Ni aquesta dreta, nl ningía no podria encarregar-se d'aquesta transformada que es descabdella.

Els dubtes del senyor
Martínez Barrios
També fa altres manifestacions de caràcter polític
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certifica que la lámpara es legítima Osram.
Garantiza primera calidad, economía,
máximo aprovechamiento del flúido eléctrico, exuberancia de luz y un servicio
racional. En lo lámpara Osram recibe
usted el máximo valor. Si le importo tener
buen alumbrado, compre solamente
lámparas Osram..
_
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'La jubilació de magistrats
A

La situació política i les pròximes
eleccions municipals

fracturat

L'arribada d'una missió
d'experta russos a Espanya
Madrid, 7.— Ahir publica "El Socialista" una inofrmació relacionada
,amb l'arribada d'una missió sovietipa per a fer estudis sobre la possibilitat d'encarregar a Espanya alganes construccions navals.
Avui un peribdie del mata després de confirmar la noticia i apuntar que la citada delegada, trobà
algunes dificultats en travesear la
frontera francesa, assegura que la
comissió Eovietica, que va acompanyada d'un representant de la Constructora Naval i d'un tècnic del ministen de abrasa, aixi que arribi a
Espanya visitara els arsenals del
Ferrol i Cartagena, i la factoria de
arrabia.
Es possible que una vegada estudiades les possibilitats espans °les,
es decideixin a entaular negociacions comercials per a fer en gran
escala una sollicitud de comandes
a' Espanya, corte acaben de realitzarhe a Alemanya.
Sobre aquesta noticia. hem interrigat un ministre, el qual ens l'ha
confirmada plenament.
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Madrid, 7. — En l'engasta de "La
Epoca", sobre l'augment polític espanyol, ernet la sera opinió el senyor
Martínez Barrios.
Parla en primer tenue Ira-ministre
radcal, de les anunciades eleccions
municipals, i diu:
—A mi se m'ocorren alguns dubtes
sobre la forma en que han de celebrarse aquestes eleccions.
La revisió de la incitas dels ajuntameate. Perú con/ scrä? s Sortejant els
regidora que han de cessar? Fent cessar els qui obringueren merys vote?
Aixb cal aducir-he, i després... id'acord amb la llei? Amh la Llei Municipal o amb l'Estatut? Amb quina
d'elles?
No sine aquestes qüestions lácils
de solventa s , ni molt menys.
— I a acuestes eleccicns — ha
pregunte el periodista — se li donarä carácter plebiscitad?
—Aquesta — ha contesta! el senyor Martínez Barrios — és una altra iniestió que tandie caldrá tenir
molt co ~ate, puix que no es poden considerar aquestes cleccions
com a plebiscitárics ile dreta o d'es'
mierra, sitió que calda considerarle; ceta a plehiscitáries forces
govcrnamentals o antigovernarnentals, piiix que a l'esquerra no hl ha
tan sols les force, que estan representades al Govern.
—sCren voste que lul batirá clecdona generals aquest u. ny?
—Cree que sí, però no m'aireveixo a dir
Preguntat sobtc la política ¿'es-
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guerra que descabdella el Govern,
diu que a judici seu no es tracta
d'una orientada) esquerrana, sinó
d'una orientació singular que a la
doctrina d'esquerra dóna el Govern.
Amb millor desig que encert —
afegeix —, el Govern va tractant de
resoldre ele distinta problemes que
l'actualitat Ii planteja, pena cense
dedicar-se a fer una política francament liberal i constitucional.
En el descabdellament d'una política liberal d'esquerres seria fácil
d'entendre's, i hauria de trobar el
Govern collaboracions en antes
grups dintre de la Cambra.
Ara be: per a continuar la política present no hi haurà noves collaboracions o coincidencies.
Cree que el pressupost recentment
aprovat no es el que el pais té dret
a esperar de la República.
Respecte a la política social, diu:
La política social del Govern respon a una convicció unilateral dels
problemes, i aixb es perfectament
%la. La presideix i l'orienta un militant obrerista, amb les seves simpatice i les seves hostilitats, pels dietint mètodes que s'empren en la
Iluita social, pel qual totes les rusolucions governatnentals sön distintes segons qui figura com a beigerant.
Parla de la reforma agraria, i diu
que té en ella grane esperances.
Preguntas sobre la possible organització d'un bloc de dretes, ha contestat
—Dubto molt que els desnodrits
grups de la dreta republicana s'intelligenciin per a una obra duradera i ca,
tan solament, per a una immediata acda electoral.
El sensor Mauna té la pretensió,
molt legitima des del seo punt de mira, d'ésser rúnica representació de les
forces conservadores de la Repabhca, pera a aquesta pretensió no s'aplanen altres elements socialment de ¿retes que han acatat o estan en vigílies
d'acatar, la legalitat del regina pecó
millor que m'equisoquS, i totes aquestes forres arribin a una coincidencia
per a poder constituir un ärgan de
govern Pabsencia del qual tant es defxa sentir.
—I constituit aquest partit republicä de dretes i la federaci,3 d'esquerres
republicanes parlamentáries espanyoles, en cante Une quedarien els radicals?
—El partit republicis radical és una
base insubstituible del reecani,me republica. Es un partit d'esquerra en el
seatit de la Ilibertat, i tota obra desguerra que vulgui descabdellar els
principie constitucionals, i que tingui
com a fonament l'existencia 1 orientada de la carta fonamental i el Parlament, hura de comptar en ell necessàriament.
Per al que no servdx ni vol servir,
és per a collaborar en una politica extralegal, de cachetee persecutori, que,
encara que es disfressi amb el nom
d'esquema, ve a servir els interessos
de clame o els menys respectables del
sectarisme politic.
Nosaltres serene fàcils a acatar
qualsevol sollicitud que uns porti a la
formació d'un gabinet de concentracfa
republicana a base de descandellar
programa prèviament concertat i datenir-se a una línia de conducta prèviament determinada també.
Estima el senyor Martínez Barrios
que les primeres lleis que hauran
de discutir-se a la próxima etapa
parlamentaria. Mi:1 les del Tribunal
de Garanties Constitucionals i la de
Confessions i Congregacions Religioses.
Respecte a la primera, diu que
els radical, no estan conformes amh
l'apèndix, ja que cls governants no
han d'atrinxerar-se darrera un bit
d'in deseen ita t.
Quant a la llei de Congregacions
religioses, nosaltres — ditt— defensarem el projecte del Govern i C0111batrem el dictamen de la Co:nissi6.
principalment en alió que fa referencia al desti dels bens de l'església.

Un infanticidi
Oviedo, 7. — oncepción l'egnander
resayo, que N'al al carrer de San Iddoro, Muncro 3., segon pis, venia notant, des de fa dies, mala olor al menjador, que partía d'on hi baria l'estufa.
Creen que la mala olor seria aroduada per la humitat, encengué l'estufa, i Ilavors nota olor a carn cremada, i observa que per sota de l'estufa degotava un licitad viscós arnb
grans larves.
Mira dessota i troba el cadáver d'un
recent nascut, en complete estat de descomposició.
Concepción Fernandez creu que l'autora de l'infanticidi fou Maria Rosario Iglesias, natural d'Aviles, a la
qua/ tingue com a criada bits, al dia
27 de desembre, ¡ que marxis a veme
la seva familia, sense que hagi tornar.
La policia cerca Rosario.

2'et

Ets recursos desestimats i els recursos admesos
Madrid, 7. — En rebre els periodistes el senyor Albornoz, ha confirmat
que al Consell de Ministres celebrat
ahir a la tarda havien estat desestimad cinquanta-quatre recursos, i admesos tres.
Els desestimats eón els següents:
Senyor Jose Fernändez 1 Fernández, jutge de Jerez de la Frontera;
senyor Víctor Gobian i Frera; senyor
Ildefons Mane, jutge de Santander;
senyor Domingo Guzman de la Calle,
president de l'Audiencia de Logronyo;
senyor Juan González Ocampo, advocat fiscal de Saragossa; senyor Felipe Mena, fiscal de Cuenca; senyor José Maria Sanz, fiscal de Vitbria; sensor Angel Aldecoa, president de
l'Audiencia Provincial de Madrid; senyor Jaime Martínez del Yillar,
gistrat de l'Audiencia de Burgos; senyor Alfonso Lara„ advocat fiscal de
Cádiz; senyor Rafael Gonzalez Quejada, inspector fiscal; senyor Félix
Vazquez Viola , jutge d'Instrucció de
Jerez de la Frontera; senyor Mariano Laceara, magistrat de l'Audiencia de MUrria.
Senyor JOSC: Miralluelo, magistrat
de Pamplona; senyor José Pleitee,
magistrat de La Corunya; senyor Luis
Sancedo, jutge d'Albacete; senyor
Juan Manuel, jutge de Vilafranca del
Bierzo; senyor Constanci Boscal, president de l'Audiència de Vitòria; senyor Adolfo Sánchez de Aforellan,
magistrat (le l'Audiència d'Oviedo;
senyor Ricardo Sánchez de Morellán,
jutge d'Insteucció de Torregilla, i
Nfáximo Arredondo, advocat fiscal del
Tribunal Suprem.
Aquests recursos han estat desestimat s per la significació hostil al regim dels fundonaris als quals afecten,
corn consta en els antecedente, que
s'han tingut en camote i que no es detallen, per essen la Insta massa estesa.
Han estat igualment desestimats es
recursos formulats pels senyors següents :
Miguel Pozal, magistrat de l'Audiencia de Madrid; Francesc Marcos,
jutge d'Instrucció; Pere Moreno, fiscal d'entrada; Eduard Canencia, advocat fiscal de Barcelona; Antoni Pérez López, magistrat de l'Audiència de
lsinrcia; Fladi Nifto, magistrat d'Audiència; Vicente Tomás, jutge de Cervera; Joan Echevarria, tinent fiscal
d'Oviedo: Ramon Garcia Redruello,
advocat fiscal de Bilbao; Bartomeu
Alió, juege de Piedrahita; Albos
Fernáadez Pecera. magistrat de la Corunya -; Inoccnci Guardo, magistrat de
Logroiim per no admctre aquests recursos mantenint les jubilacions acordades.

S'han tingut en compte els informes
aportats per les autoritats judicials.
Sobre l'actuada professional dels interessats, en el mateix cae es troben
els recursos relatius als següents funcionaris:
Tomas Mendigutia, magistrat de
Caceres; Ferran Ercc, jutge del Ferrol; Gómez Caminero, jutge de Bargos; Angel Guerrera, magistrat de
Ciudad Real; Francesc Gutiérrez; Josep Ayuso, jutge de San Salvador de
Sevilla; Eduard Fruela, president .le
l'Audiencia Provincial de Saragossa ;
Pere Andreu, magistrat de Palma iza!
Mallorca; Adolf Anton, jutge de Saragossa; Nicolau Fernandez Gabial;
Antoni Pérez Montero, fiscal de Valladolid; Eduard Prada, tinent fiscal
de Granada.
Han estat admesos, atenent l'estat
de salut dele interessats, l'actuar:la
professional dels quals per força ha
de resultar deficient, els recursos correspenents als senyors Antoni Ferrero, magistrat de la Corunya; Manuel
Parrela, magistrat de Pontevedra; Palie Alonso, jutge d'Almeria; Agusti
Niz, magistrat de Málaga; Ricard
Medina, magistrat de Burgos; Tejeram, advocat fiscal de Barcelona.
Per últim, el senyor Albornoz ha
afegit que han estas desestimats per
haver presenta! llurs recursos fora dele
terminis reglamentario els dele senyors
Escribano, jutge de Talavera; Vicenç
Pasqual, magistrat de Madrid, i Fern
Mutioz, magistrat del Suprent
Han estat admesos tarnbe ele recur1
309 ruttaulats pel magistrat del Si.
prem senyor Reinosa de Reías! Pl.
quer; Fermi Garg,allo, jutge de Tudela; Pan Callejea advocat fiscal de!
Supreni; Joan de Den Cuenca, Ira.
gistrat de Sevilla; Francesa Mena, advocat fiscal de Madrid; Josep Esc'ans;
Ferran de Chantada; Ende Hernandsz
Carrillo; Josep Berjal; Pere Garcia.
fiscal; Josep M. Vigora, advocat fiscal de Valladolid: Joaquint Metiere,
advocat fiscal d'Oviedo, i Joaquini Lasquiera, jutge de primera instancia.
Tots aquests rccursos—ha dit el ministre—han estat admesos per barer
esta! esvaits els cárrecs formulats contra es interessats, als wats s'havia
ó, o també per reatorgat la jubilaci
sultar molts deis dits carrees trinchete
política i sellen significada per . maatelar la jubilació, encara que en alguns casos aconsellin el trasllat forçós dels dits funcionaris.
Per últint, en relació amb aquest
afee, Ita nianifestat que encara qtredct
penclents ile resobició dos re7/1- S03 en
espera dele informes sollicitats per
l'autoritat judicial.

Samitier a Madrid fa unes
declaracions queixant-se
del tracte que ha rebut
del F. C. Barcelona

LA CONCORDIA HISPANO-AMERICANA

Madrid, 7. — El futbolista Samitier, que ha arribat aquest mati a
Madrid, ha fet manifestacions a un
periodista.
Referint-se a la deciesió adoptada
pel Barcelona F. C. amb ell i amb
Fiera, ha dit:
Estic disgustat, mole disgustat,
perqué el comportament del Barcelona amb nosaltres és n'esquí i intolerable.
Es qüestió en la que jo vull eludir
conversacions, perquè no en va tota
els melle entusiasmes s'han emprat
5ervei del F. C. Barcelona, equip
en el que he lluitat, he brillat i he
vençut.

La seva actitud d'ara es desconsiderada i improcedent, perquè ha
adoptas els acords coneguts, cante si
nosaltres f ,555iffl els causante de deten/dilate errors.
Parla després dels atlas que fa
que pertany al dit club, i de les vegades que ha estat campió d'Espanya, i afegeix:
Han volgut pagar en nosaitres el
que es culpa d. alties persones, tal
negada ells mateixos. Con' ja sabeu,
jo vaig anar a Londres a presenciar
el partit An&terra-Austria. Quan
vaig tornar a Barcelona, l'equip havia perdut el Campionat de Catalutiya.
La Directiva eslava molt enfadada,
i les reunions que celebraren donaren cene a resulte el prescindir dele
nasla portat molt mal,
noEstl"Bsarsceerleeis.
perque ha oblidat tot el que riera i
jo hem fet pel club, al cap de tants
anys.
S'ha mesitas molt satisfet
ver signas la fitaa per al Madrid,
ha expressat el ecu conveneiment
que li queden molts anys de jugador.
Preguntar sobre l'actitud que
adoptara Picea, ha contesta!:
Fiera ha dit que no jugara mes
ands el Barcelona. Ja veurett corn
això no ha acabas aquí, i com la
sentida de \ice« i nueva del Barcelona tindra tul desenllaa que va
a sorprendre molts.
A la pregunta de quina manera
vett el panorama futbolistic, ha Mipost:
No he vist actuar a tots aquesta
temporada, pera els mes en forma
són l'Espanyol i el Madrid. Al Barcelona no sel pot oblidar, perquè
es vell i perillas.
Referint-se al futbol internacional,
opina que si els espanyols anessin
ara a Anglaterra, el resultas seria
distint al de l'any passat.

Una iniciativa de la Ferieració d'Associaions Eseanyoles i Estudi g ntg Internacionals
Madrid, 7. — Ha visite el ministre d'Estat Fillustre professor senyor Rafael Aitamira. que, con' a
president de la Federació d'As,ociacions Espanyoles i Estudian't
Internacionals, ha anat a denat
compte al senyor Zultieta d'una Midativa de la Ferleració, relacionada
ansb els conflictes avui existents entre algunes repúbliques americanee,
i encaminades a estimular la conce.rdia entre altres poblet gemían!.
Per be que no conejo el Genero
el tes:t ciaquesta iniciativa, gris
sliaura de publicar, no cal di: qu e
ha vist amb la rnajor simpatia to; t
els esforços que es facin per a aiudar a la pau i reciproca amistat entre els paises del nestre idioma.
Han visite tallase el ministre
d'Estas el cap de la materia federa;
senyor Franchv Roca, el ministre
trEepanya a Sofia eenyor Montesinos, el conseller de la nostra arelhaixacla a Londres senY-or Rolland,
els c3criptors senyors Jiménez Caballero i a'inardell i el diplernatie
Seabilat senyor Ontivcros.

Suïcidi
Terol, 7. — Al poble dc Calamca
cha, el vellet Llorem Segura, per
causes que es desconeixen, es dispa.
di un cartutx de dinamita al pis
queda detsroças.

LA REFORMA
AGRARIA
Un ad vertiment
de l'Institut
Madrid. 7. — La directiva de l'Institut de Reforma :agraria recorda als
propietaris de finques rüstiques, rum
facin declarada) als registres de la
prorietat, d'anual amb les instila...dame
que s'insereixen a la Gaceta del dia
t. per tal de ne incórrer cuc la sancid
que estableix per omissió la base ses
sena de la hei de referma agraria.

Una disposició de la
"Gaceta"
Es "Gaceta" publica un decret en
el quel declara prorrogat el termini
que establcix
sesea del decret
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de r de novembre de 1932, per tal que
el personal ticnic de l'Institut de Reforma Agrària assenyali els termes
municipals de les finques a les guata
arriba la sera aplicació i les finques
rústiques que s'estimin adequades per
a la intensificació de cultius.
Un altre nomenant governador politic de la colònia de 12 : o de Oro al
senyor Joan Fernändez Aceituno, capità d'infanteria.
Un altre nomenant administrador
de la Duana de Portbou al senyor Andreu Herrero García.

El director general de Reforma Agrària anirà a
Andalusia
Madrid, 7. - Demà, diumenge, en
l'exprés dAndalusia, sortirá cap a
Espera (Caeliz el director general
de Reforma Agräria, senyor Adolf
Väzquez Hurnasqué, acompanyat de
la comissió designada no Consell
Executiu de l'Institut de Reforma
Agraria. a robjecte de visitar les
scrnbres i labors, que en virtut del
decret d'intensificació de cultius esta realitzant la societat "Espera
Obrera", amb l'ajut i sota la intervenció de l'Institut de Reforma
Agraria.
El director general aprofitara
aquesta ocasió per fer una visita
dinspecció a les finques situades en
aquesta regió andaluss, que a tenor
del preceptuat en la llei de 24 d'ag oet de l'any passat, han passat a
ésser propietat de l'Institut, per tal
d'estudiar i assenyalar el singular
desti i aplicació de cada una d'elles,
de conformitat amb el que disposa
la Llei de Reforma Agriria.

Estudiants barcelonins de
Medicina a Valencia
ncia, 7. - Els alumnes d'Higiene de la Facultat de Medicina de
Barcelona que es troben en aquesta
capital, acompanyats del professor loan
o:sitat el Museu Paleontològic i el Pa:un de la Diputació valenciana.
Després han visitar la presa d'aigua
potable de Manises, I de tornada han
visitat diversos monuments de la capitals.
Els alutnnes han dipositat tema de
flors al peu del monument de Tomás
Ferrer, que fou illustre catedràtic de
Medicina.
Els alumnes han estat obsequiats
amb un banquet.

Per al sosteniment de la
clerecia
Madrid, 7. - Dernä, (lit:niel/e, a
tCtti 1 .23 esglesies s'efectuará una col-

lecta per al sosten:mera de la clerecía.

ELS CONFLICTES
SOCIALS
Els tipògrafs de Cädiz
reprenen el treball
cidir, 7. - Els tipógrafa i linetipistes reprengueren el treball i aquesta nit sisan tornat a publicar els periòdics.
S ha carnés un despatx al ministre
de la Governació, interessant que es
torna les llistes electorals per acabar dc fer-les a Cádiz, cosa lee no
es podia realitzar abans degut a la
otra.

Una vaga que s'acaba
i una que comença
Huelva, 7. - Sisa solucionat la
vaga del poble de Cañaveral de León.
Al noble d'Alonso alean declarat en
s•aga els camperols per solidaritat arnb
el= obrera de les carreteres.
SN ha concentrar la guárdia

Una altra vaga d'olivaires
Cardona. 7. - Comuniquen de Priego que han estar detinguts 73 inrisvidus que es dedicaren a robar olives.
Sito declarat 1 alega de camperols.
F5 neguen a recollir les olives a preu
jet.
El governador civil ha manifestar
que el conflicte es resoldrà promptarnent, per haver-se justificat el jornal que han de percebre aquells
ohrers.
També ha dit l governador que la
situació a Bujalance millora. i lec
sha intensificat la rec ellida delires•

pertanyen a la C. N. T.. aixi corn
tatge de les joventuts comunistes estabiertes al centre del carece de l'Arenal.
El governador ha anunciat el seu
propòsit d'intensificar la seca carapanya contra els jocs proltibits, i han
circular les °portarles ordres i s'ha
terat la prohibició a tots els centres i
casinos, ami cont imposant multes a
diversos per jugar als probibits.

La situació a Extremadura
minora
Badajoz, 7. - El govcrnador general ha manifestar que la situació
social de conjunt loa minoras notablernent en els darrers dies.
Durant la seva estada a Cáceres,
ha solucionat alguno conflictes vaguistes co diversos pobles.
El governador general es proposa
anar a Madrid per conferenciar amb
el ministre d'Agricultura i tractar
de la reforma agriria i cl cultiu intensiu.
Alegi que al noble de Euentes
Cantos, on els parats skin ea nombre considerable, no será possible
resoldre la situareis, amts l'ajut dele
propietario, perque els recursos es
van esgotant.

Baralles mortals
Berja, 7. (Almeria). - A !es pescaderies de la p:at3a d'Adra ;has barallat José Antonio Boga i nos individa motejat "El Bolero".
Boga ha disparat contra el sen contrincant- rnatant-lo.
Madrid, 7. - Pedro Blanco, de
quaranta anys, ha resultat mort d'una
punyalatla al con que Ii loa donat, barallant-se, José Cantees González, de
quaranta-qaatre ama.
Sembla esser que l'esposa de Vagressor ingi de la llar en juny
Fans- passat, anant a siure anob la
víctima.
Avui. a la glorieta dds Quatre Camino, sisan trobat els dos Plomes, i loan
discutit violentament, arribant a les
traes.'
l.a haralla ha tingut el sagnant final Mes amunt expressat.

Braus que s'escapen
Toledo, 7. - Quan tren conduits a
Madrid, en travessar unes prades es
van escapar cinc braus. Una d'elles
entra al Cigarral de l'eu-alcalde, seovar Brille s . el enel aemana auxili.
iii acudí rala paella de eis jis, que
mataren a treta dos braus. prop del
Cigarral del Doctor Marañón. Un altre bratt s'ofegà en el risa Tajo i els
altres dos no han estas trobats.

Politics que van a Sevilla
Sevilla. 7. - Ha arribat l'ex-ministre Sr. Martínez Barrios per presidir
rassernblea provincial del Partit Radical. L'acompanyen diversos parlamentaris.
Tumbé ha arribat el cap de la minoria parlamentaria progressista. doctor Cisar ,Iuarros, per tal d'assistir al
banquet del bloc provincial de dretes
republicana,.
Demá arribaran daitres diputats de
!a minctria,

l'Ajuntament sevillà
Sevilla. 7. - Eis la sessió de l'Ajuntament es lleeí una movió socislistes clenianent cele e= reinte grin a
l'Ajmstament el s terrenys lile ocupa la
placa de brasil de la mestranca.
Es va acordar passar la meció a
informe deis lletrats municipals, als
cfectes de la futura acció

La sort es troba allä on no
' es cerca
Valencia, 7. - El reí Josen Pira
Llorca, ove anä a Madrid a jugar a
la rifa del darrer sorteig, cansar d'esperar per a comprar bitllets a la célebre administracid de la senyora Masolita, es dirigí a una altra, aíiquirint dos bitllets del número 38.384, els
quals reperti entre diversos atines i
Plenos obrero del Grao. que cobearan
ton milió de pessetes.
_Losen Pirca Horca ha acabar la
carrera de practicant, i aviat ocu7arä
deori de la Mta plaça en aquest
post.

150 obrers acomiadats
Córdova. 7. - La CómeanYia
Fefiarrese ha acomiadat t ,so minaires del sedat "El Soldado", sense
que ocorreguessin incidents.

Noves detencions amb motiu de la topada entre sindicalistes i comunistes a
Sevilla
Sevilla, 7. - A conseqüència dels
informes que la policia h alliurat
al governador aclarint Porigen i desenrotllament de la topada entre sinaicalistes i comunistes el dimecres darren, s'han ordenar noves detencions i
ha estat disputada la clausura dels
Sindicats dels gremio d'olivaires i de
la meció de paletee i tráfic rodat que

ELS FETS
DE BAT-TAllAR
Es nega la participació dels
franciscans en el complot
Tánger. 7. - Anda motín de la
pretesa participació deis Franciscaas
de Tänger en el complot del camplot dol campament de Bat-Tazzar
clbisbe de Gallipolis, ha declarat
que el 30 de novembre es preset,..3
a la porteria de la Miss:6 de Franciscano, un indigesta pertanyent a la
secta raigiosa de Darkua, el qual
conversi zinh el portee de la Missió
dient-li quia eXiSiia cntrs els
moros del cansa de provocar una ce•
beHió.

L'indigena demanä al porter que
li &tilinte una entr.yista amb el
bid» de Gallipolis, n'ab objecte de
que'ammat demanda l'ex-rei d'Esparea arases i diners per a la rebaló.
El porter li va dir que el bisbe
no es posava en aquests assumptes.
El bisbe estigué a la legació d'Espanya el dia següent i exposä al seu
secretari el -veten.
Passats alguna dies, torné l'indigene i dernanä al porter que dignes
al bisbe que els donis armes i diners, per a realitzar la rebatió, perd
el portee es negà novarnent a facilitar l'entrevista.
Quant sla dit de la participació
dels Franciscans en el complot, es
per tant una falsedat.

El ministre de la Guerra
obsequia els agregats militars estrangers
Madrid, 7. - A les ducs de la
tarda, en un cèntric hotel, s'ha celebras ei banquet amb qui el ministre de la Guerra obsequia els
agregats tnilitars estrangers acreditats a Madrid,
Hi loan assistit tots els agregats
militeis d'ambaixades, consulats i
legacions, així com el ministre de
Marina, sensor Cdral, i el cap del
gabinet militar dcl ministeri de la
Guerra, comandant Sarabia.

Ha dimitit l'ambaixador de
Xile a Espanya
Madrid, 7. - Els periódico publiquen un despatx de Santiago de Xile
en el qual co dóna la noticia que el
gorreo xilé Isa acceptat la ditnissió al
ministre de Xile a Espanya, senyor
Bermúdez.
Com que la República de Xile va
adoptar fa algun ternes l'acord de disminuir la categoria d'algtmes representacions a l'exterior i de suprimirne d'altres. la dimissió del senyor Bermúdez podria estar relacionada amb
aquell acord, i aleshores es plantejaria
la qiiestió de s ; , arribat el ces, Espanya adoptará un criteri de reciprocitas.
Interrogada sobre aquest assutnpte
una persona autoritzada, ens ha dit
que entre les normes seguides en el
pressupost del ministeri d'Estat, figuren, en primer terme, les de no disminuir de categoria ni retirar cap representació exterior per premia iniciativa.
En segon solament se seguirä
un criteri de reciprocitat quan la iniciativa d'una retirada parteixi d'una
altra nació, i en tercer lloc, s'exceptuen d'aquest criteri les nacions d'origen hispánic.

LA POLITICA DE CONTINGENTS I L'EXPORTACIO DE FRUITA
A FRANÇA
Una carta de protesta d'un
diputat aragonès al president de la Cambra de Comerç de Saragossa
Sarsgossa, 7. -El d i putat a Corta
per la provincia de Saragossa senyor
Venanci Sarriä, ha dirigit al president de la Cambra de Comer; d'aquesta capital, la següent carta:
"Señor presidente de la Cántara
de Comercia ele Zaragoza.
Dándome
Distinguido amigo:
cuenta de la importancia que para
la economía nacional y regional significa la exportación de nuestros
frutos, he hecho estos últimos tne•
ses reiteradas gestiones a fin ce que
el regimen de contingentes perjudique lo menos posible a nuestra exportación, consiguiendo a veces cifras estimables que se han a ljudicado a nuestras provincias en las
últimos meses.
Al finalizar la última etapa parlamentaria nu pudieron decirme el señor ministro de Estado ni el de
Agricultura, el régimen frutero a
seguir puesto que con la c tí la del
gabinete Herriot habían quedo 'o en
suspenso las negociaciones condm
centes a que cesara la lesiva política
fr amesa de contingentes.
Cual sería mi sorpresa cuando
acabo de recibir un telegrama del
señor Zulueta, que copiado textualmente dice:
El contingente de frutos y hortaiiZa3 asignado por Franela para el
primer trimestre de este ato, es:
Peras y manzanas, en enero, 2Y
quintales. En febrero, 200. Ell marzo, roo. Otras frutas. En enero, 3a 0.
En febrero, 200. Ell ntarzo, 130. En
vista de los perjuicios que estas cifras causan a nuestra exportación, he
ordenado al embajador en París que
formule enérgicas protestas y sesione los aumentos.
Francia nos trata mal - afegeix
la carta - lo decimos muchos francófilos. I.. 0 nación vecina pone en
peligro nuestra riqueza nacienel, y
singularmente la de nuestra región
aragonesa, que tiene ben ganada la
reciprocidad del trato.
Ante el gran quebranto expuesto
me permito sugerirle que como digno presidente de esa Cámara ae Comercio, convoque ai b estima oportuno, a una reunión de todos los
I interesados y representantes ea

tes para acordar lo que sea Mi! Con.
violente y eficaz.
Al mismo tiempo quizás conven•
dria trataar de acabar con el feroz
individualismo de estos exportadores que luchan aislados frente a la
politice de contingentes y se dejan
comer el pan por los de otras regiones, donde solidamente presentan
un frente único que les pelen te tener prácticamente el céntrol de la
exportación.

Visites al President
de la República
Madrid. 7. - El President de la
República ha rebut en audiencia
l'inspector general de la gu3rdia civil, senyor Vedia: I scnyor Leopold Garcia Duran; el director general del contenciós, senyor Valeriä Casanueva; el governador civil
de Segòvia, senyor Caries Jiménez
Canito, junt ami) l'alcalde de la
dita capital, senyor Rincón, i eis
senyors Pacheco, Pérez Roldan i
la vidua de Lema, acompanyada del
seu fill.

El ministre de la Guerra
Madrid, 7. - El ministre de la
Guerra ha rebut únicament cl general Laque.
Seguidament ha marxat al Palau
Nacional, on ha solnes a la signatura del Presídela de la República decreto de divessos deeartaments ministerials.

El senyor De los Ríos
va a la muntanya
Madrid, 7. - El ministre d'Instrucció Pública, senyor Fernando de
los Ríos, loa marxat avni a muntanya, on romandrä fins dilluns.
---

El Director general
de Propietats
Madrid, 7. - El directcr general
de Propietats, senyor Bujeda,
marxat avui a Tarancen, emb motiu de la mort de la sens ora Maria
Muñoz, cosina seva, per tal d'assistir a l'enterrament.

ELS EVADITS
DE VILLA CISNEROS
La manca de noticies
sobre l'afer
Madrid, 7. - Davant la persistent manca de noticies sobre ladee
de revasi6 dels deportats de Villa
Cisneros. el director general del
Merme i Colemies ha radiotelegrafiat amb urgencia ul governador general del Sahara perque Ii trameti
una detallada informació del que
succei, en el cas que la informació
que es realitza no la tingui encara
acabada.
El director general l'aterí, senyor
Duque, espera tenir ;es informacions
sollicitades de %mis a nou de la nit,
i immediasament les fácilitarä a la
prernsa.
També ha manifestat que havia
rebut un telegrama del governador
destituit, senyor Reguera!, en el
qua l notifica que preverá que no
ha incorregut ni el responsabilitat
ni en negligencia de cap mena.

El senyor Aceituno
Madrid, 7. - La direcció general
de Marroes i Colònies comunica que
ha arribat a Villa Cisneros el capitä
Fernändez Aceituno. al qual se donar
possessió del sets carne el goo ernador
del 5',hara que es trobava alli .

Segueix la tanda de rumors
Tánger, 7. - El diari espanyol
"Heraldo de Marruecos" publica un
solt en el qual dist que, segons rumoro. s'assegura que en un latee!'
francés que fa escala a Casablanca
i a Tänger, dirigint-se a Marsella,
arribaren diumenge clo deportats
espanyoles que s'evadiren de Villa
e.
Cisneros.

El senyor Menéndez Pidal
dimiteix la presidencia de
"Audiencia
Madrid, 7. - Ha dimitit del sen
eärree de president de l'Academia Espanyola reeducar filòleg sensor Menéndez Pido 1,
Sembla, segons una informació del
periiellc "Luz", que :a causa de la dimissió l'Ita produit l'haver presentat
alguns academia candidatures que estima el senyor Menéndez Pidal inadequedes per a la provisiú de les
mes vacants.

POSEU AL VOSTRE BANY

GOTES MARES
SULFUROSES DE BAR
'

LA AIBDICAMENTACIO
SULFUROSA A DOY&
CILI

ELS FETS DEL 10 D'AGOST

A llora del brinda,
d I Zunny,
que ultra la guadal dt

Entre alees coses, el ministre de la Governació
park dele deportats subjectes a processament t
_ que han de tornar en l'España 5"

Aquest vaixell ja deu haver sortit cap a Villa
Cisneros
Madrid, 7. - El ministre de la
Governació Isa dit als periodistes
que aquesta nit o densa a primera
hora sortirà el vaixell "España número 5" cap a Villa Ci neros, amb
l'objecte de recollir els processats
reclarnats per la Sala sisena del Tribunal Suprem, i que són uns seixanta.
Els periodistes han parlas al senyor Casares Quiroga de l'escrit
deis advocets defensors d'aquells
procssats, en el qual es dernana
que no seis faci tornar en el vaixell "Espata núm. 5" per les males condicions que, segops ells, reuneix. •
-No hi ha motín per a atendre
aquesta petició-ha replicat cl senyor Casares-; tot el roes que puc
fer és i -itar a aquests advocats perque visitin el vaixell.
Es denla el C2s qtte protesten d'aquestes suposades stales condicions
els periädies de la dreta, mentre
que els de l'esquema consideren que
als monàrquics sels ha portat en
altres condicions distintes a les deis
sindicalistes que salparen en el
"Buenos Aires".
Abano que Salpés el vaixell "Espar o Mine a", es porta a cap una
ins; -rió per la Comandancia de
Marina de Cádiz, que m'informä favorablement respecte a les condiciona del transport, i en darrer terme sú nombrosís 5ii10 S els soldats
transportats en altres mimas en el
dit vaixell, i en lliteres, sind enxttbats, sense que ningú en protestes.
La comissió executiva de f a ss elll
-blead'AjuntrsGica-h
continuat el senyor Casares Quiroga-ha trames un escrit que firnien els diputats senyors Atan i
Fernández Ossorio. al president del

Consell, del qual solliciten que, verificada ja l'assemblea d'Ajuntaments i pronunciada la mejoría en
pro de l'establiment d'un Estatut,
es dictin pel Govern les normes nenessäries per a la telebració d'un
plebiscit en relaciO anos el que estä
prescrit en Earticle 12 de la Con-,
titució.
Jo-lia afegit cl ministre-sóc aut-nornista i estatutista, i per ésserho estic disposat que aquest plebiscit sigui l'expressiú sincera del
sentir de Galicia, i per a aconseguir-ho enviaria si migues, a tots
el u notario espanyols, ja que el Govern necessitat garantice referents
a estatuts regionals, i és el ministre
de la Governacid a qui competeie
deparar aquestes garanties.
Considero que olla d'ajornar el
plebiscit fin; que estigui vigent
nora Ilci electoral, car es de justicia que emetin llur vol les dones
gallegues, que tan eficaçment intervenen en totes he, manifestacions
de la vida regional.

degn reuneix la de president del
Centre de Repòrters,
breus i afectuosos paraules per
al senyor Moles, que en l'any
que porta de governador, aernpre ha demostrat desee un bon
amic per als periodistes.
-Polser-digué-aquest...acte sigui, serme adonar-nos-en
un acto de comiat com a governador civil, si el Govern vol
premiar ele vistres brillante
serveis a la República amb un
elevat cärrec. Els periodistes
perdrern un company, peròjunt
am bel record de la vostra actuació a Barcelona, seguirem
amb goig els i• xits que se lis
esperen.
El senyor Moles, regraciä la
delicadesa que el repòrters han
lingut en dedicar-li aquest sopar, i recordó que ell sempre
ha considerat el periodista com
el seu millor amie.
ignora - digné - si les cíeeurnsläneies m'obligaran a elloovar-use de vosaltres, perb vagi
alilo on vagi, tinguetz-rne senome con) un de vosaltres.
Els cornensals desfilaren d'un
a tu/ encaixant efusivament
amb el senyor Moles, que no
podia dissimular la SPVil osancid.
TEATRE ROMEA

A hores d'ara ja ha sortit
l'"Espaiia 5" cap a Villa
Cisneros
Cádiz. 7. - A la una de la islatinada sortirsi cap a Villa Cisneros
l'" Espelta a" a l'ohjecte de recollir
els deportats Tse vindran a <Usaos
sicid dcl Tribunal Suprem.
S'elan embarcat darrerament a lies.
dicat vaixell els queviures i el crabó
per al viatge.
De l'arsenal de la Carraca ha anbat un destacament de marincria
armada, que vigilara els deportas;
en Cl viatge de tornada.
Es eren que el visuell arribara a
aquest port a iinals de la sctmssra
en traut.

Darrera hora

Estrena d" amor",
de Josep laria Planes
Josep Marisa Planes ha aeunseguil uso bon Oxit umb lit seva
/tova producció, recultsuetit mes
ambiciosa i reeixida que les
alliCriOIS.
häbilroent
tornasolat tl'hunior i de iCiidres.e. fa que s'escolti mb's
11a sontriure, elles aillb enmeló.
Linteree de la situariú beis- 07prenent fa que si g ui seguida
amb farra interés.
La ('(51, 0101 nyia del Ramea
interpretada tosen esestienlment.
i r!
mol( nombetls. i o'' ' Ire el qual :iba/Eleven periodisha reclumat l'aui os i
lor al finai de tole els actes,
aplaudit junt amb els in1 Mitre' s.

AMB QUI BOXARA ROBERT ROBERT!?
Un conflicte que amenaça frustrar el match entre
l'italià i Paulino Uzcugun
El combat Roberto Reberti-Paulinu
Cunden que haría de ce:ebrar-se dimarts vinent al Circ Ols misia no se
sabia altir a mitja nit encara si podrá
celebrar-se. En aquella hora el Consell de la Fedcració Espanyola de
Boas ja en feia cinc o sis que estava
reunit, i hom preveia que la reinhia
podia durar fine a la moblada sense
que hi haguessie perspectives de &toar l'afer solucionat.
Que es el que passa? Es un afer
queleeet liare d'explicar, perä (me psst
iiinctittar-se de la manera següent:
Roberto Robert i , mes estés anuncias
per laxar amb Paulino Uzeitchnt el
dia it a l'O l ympia, està comprom,:s
per a fer-ho el sha abans amb La
Roe al Nimio Mundo, segons contracte que presenten és empresaris
del dit Lea!. El conflicte e,, de0C5.
isotori, crir si l'isaliá boxa el dimarts a
ratlympla es evident que no pot tornar a fer-ho el ditneeres al Nuevo
Mundo, primerament amen la Vederació no ho pot autoritzar, i scgonament perquè el contracte que presenta
l'empresa dcl Nuevo Mundo ho
beix a l'italiä taxativament.
j Com sha arribat a aquesta duplivital de compromisos ?• Segons els in(crines que hem pegat recollir a diferents llocs i al =tele local de ;a
', Mereció Espanyola, resulta que Robert Roberti té concedits poders a
M. Dorval, conegut manager italiä
resident a Barcelona. Dorsal va. Morir Roberti als empresaris de l'Olympisa eis <mal; en principi acceptaren
oposar-lo a Paulino Uzcudun. Pera
heu-vos aci que mis tard C!S traeres
entre empresaris i manager iracassen
i que Dorval ofereix Roberti als empresaris de Barcelooa Ring. Aquest
els accepteu i signen un contractc a
M. Dorval per oposar Roberti a Joe
La Roe (o a un altre pes fort a designar, fora de Pau'ino 1:zettdun) el
próxim dia 11 al Nuevo Mundo.
Aquest contracte loa estat presentat a
la Federada Espanyola de Boxa al
'líaselo que copia del, telegranies
creuats entre Barcelona Ring i el líoxador italiä.
Olympia Ring, pel seu cantó, despres d'haver trencat amb Dorval, segueix les negociacions atub Roberto
utilitzant els serveis del senyor Impero, un altre italiä residen. a Barcelona, conegut de Dorsal, pero que
no és manager. Les negociacions del
senyor Impero arriben igualment a
bon Serme i Robert Roberti resta cotasproines per a botar el dia lo amb Paulino Ucudun a l'Olytnpia.
Davant d'aquests fets el conflicte no
podia trigar a plantejar-se i ho quedä
de fet fa tres dies, durant els guate la
Federació Espanyola ha realitzat gestiona conduents a resoldre-ho, gestiono
que per ara no han estat gaire atoltunades. Sembla que han estas celebrades conferencies teleióniques amb I:4ha, de les quals sembla desprendre's
que Robert Roberti no té cap culpa
del que succeeix, car ell sempre sha
trague haver estat en relució amb el
manager Dorsal o amb persones sise
actuaven d'acord anda ell. Quant a la
Federació pugilistica italiana saben'
que ha trames un telegrama al seu

representant a Esposos senyor Astdreoti, que resideix a Barcelona, en
el qual es diu que ella alloritza Robert Roberti per boas r a %recama
sota la condició expressa de respectar absolutatuent el compromís cera
tres amb M. Dorval.
Quant a les gestions e:mírese; per
la Federació, tende'xee, com es natural, a posar les dues parts dieord
a fi titic pugui fer-se dimarts ei mata
Idacudun-Roberti, que sembla mes i s tteressant que el que projecten els fniprcsarii de Barcelona 1-lag i per al
qual ja In ha ftes una imperlant tetansitas de despeses. Amb aquest ad-necee
desfilare:1 altir tarda i nit per la l'ederaciú els prilecipals actora d'aquéo
digueni-ne drama que en el fons Jiu
sIc més que un nou episodi de la C-301ret'.711Cil es fan les dues rimaresea organitzadores.
C.

ATRCPELLAMENT
Al Ili.eelo5ari de le, Cases
Consie toriels filos anaifint eI /mi
'Jo rus di, 'lotee anye. el
(mal preserilava diverscs
d- lee- m(5,4n . res e rva!, one li
1.i1 , 11ilir un nulo (Me ea alrooellnr-bi (invisto! dol Son &mala:,
UN ATRACAMENT
Altir sol :osito e es pre, ,, ,All • o
do sis,rli'itits os una holign .05
'líenle:es del imistsor de Tru(algel% propielat de Josen
; airomm..arett eis:oles ti.
l'unto i eitte depende/41s.- als
(mate obligaren a alear eh; bea-o
sao,. n'entre se n'entaorIZIVP11
?P I () possrles del ealaor.
Un roe) Ud el robaba-1. des, i .aregoceen tranquillnmerit.
ERCOFZOLLS
f.st [solivia ere.e,:i
hit
la

Paulino Uzcudun boxarä
amb Robert Roberti
En anar a tunear l'etliciú, cus comuniquen de la Federad:5 Espanyola
de Boa I lun com a resaltas de le:, gestiona per solucione cl confia ste del
qual més amunt partem, sita arribat
en principi a in acord en eirtut del
qual quedará anuHat el contraeee sienes pele empresaris de Barcelona Ring
i prevaldrä el que obliga Robert Roberti a hoxar (timarte vinent a l'Olyrnpia contra Uzclidun. Cendició "aire qua non" d'aquest reord és que
part deis beneficio de la vetilada sigui destinarla a beneficencia. Per tal
de determinar algnns detalls d'aquest
acord i la part que s'lla de destinar
a beneficencia, tos? nomelada una rornissió integrada pels presidents de
les Federarions Catalana i Fseanyola
de Boxa, Srs. Cloes i Duran, i dos
periodistes que odia els Srs. Ors i
Lasplassas. Adecots quatre senyors es
reuniaars ovni a la Fedcvacia Espanyola.

Els periodistes obsequien
el governador amb un

Out

u

lik,i'S n »:
[01•0111:
INIITi; ; (1,1 .11r1.11;1.

DO donaren re1:1 '
sulta/.
Tatith va fer tul P.SCOrC011
Sindietit Perroviari nel rarrer
d'.1ssztonadore, qtte no va do1 1 511 . eap restillat. neris. en
pisos veïns deshabitait:s . pero'',
atob alanns mobles encera, ftiren trobades diles pisleles. Una
0 0 e utia Star de
nun..i
una F'. N. del 7'65.
.11 local del Sindical. Ion fels
tona deleneiti. S'ignora el nom
d'r,quest detingut.

ADVERTIMENT
advertim a les persones a les
quals interesal la publicació immediata de les notes que ens envíen que els originals han de dirigir-se rota a la Redacció, Corts
Catalanes, s gq, principal, abans
de les nou del vespre. Ele que
er o arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
mpremta del diari, Barbarä, Ir
1 :3, no seran publicara fina al
cap de quaranta-vuit llores

sopar
Altir a la p
t ar
a l Restaurant
Catalitriya els periodistes qtte
fan informació a aquel! Centre
Oficial obsequiaren amb un sopar el senyor Joan Mides
amb motín d'Itavert
complert l'aniversari de la seca
presa de possessió per a tan
dificil Arree.
Presidf l'Itomenritiat, que tenia al seu costal Pi seto seerelari, senyor tgarle, i al degä
dels infortuadors en aquel! Centre. senyor Zanny.
No cal dir que al seu vollant
SPiels els repòrters de cada diari i eorresponsals rnadrilenys, i
que l'i/pal. exquisidament sero it. transcorregué entre l'alegria con/y:luyo/tia propi del
gremi.

Els que aneu a París
NO OBLIDEU
que trobareu

LA PUBLICITAT
a tots els quioscos deis
Grane Boulevards, de la
Place de la Republique •
la MadelaIne
A la Place de la
A la Place de laInt-Allohel
(costat Metropolith)
Al Boulevard SaintAllobel.
Al Boulevard lebastopol.
l a tots els grane quioscos
de París

Dturoonlje, 9 de gene:
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L'iticendi de l'"At•
laatique"

La situaci6 politica
a Alemanya

L'entrada del "abra a la rada de Cherburg

La gran indústria demana un gabinet mi:ter

Chteburt, 7. - L'Atlantique ha estat conocat a la gran rada, on entra
precedit d'un vaixell pilca i un remolcador. L'operació sha realitzat en mig
del mejor secret durant la nit a pesar
d'haya-a arnasciat per a aquest mati.
El aúnen Incendiat irme una inclinaei de 1S. i el f um abundant que en.eara surt denestra que l'incendi encara perdura
El consboi detingut abans a la
petisa rada, i de matinada s'ha inclinat el case cap a un cantó per tal de
poder fer-lo descansar en un fons de
sorra.
Milete de eurloms, en embarcacions
de tota mena, han intentas acostar-se
prop de l'Atlantique, però les autortate els mantenen a distancia.
Avul 'eran dirigits als ebneols els
informes dels vaixells estrangers que
han participat en el salvament del
velad sinistrat, si be e3 creu que seran impugnats, Cofa tambe les ¿espetes que presenten.
Pi fa constar que el primer en pujar a bord del vaistell,despres d'haver
estat abadonat per la tripirlaci6 i el
conandant, fon un trances, el capita
Picard, el qual acte seguit hissà la
bandera francesa.
Si be l'Atlantique enträ acortas per
des remorcadors franceses, smbla que
hi va haver un vaixell alemany i un
altre d'holandès que cooperaren als
treballs de salvament, llançant unes
amarres quan l'Atlantique anava a la
deriva, penó que el capitä que es trobava a bord no va poder agafar. Amb
tot, aquests saixells estrangers es con-

A ROMANIA

sideren amb dret a la part que els
correspon pe' salvament de
tique.- Fabra.

Una enquesta
parlatnentäria

Bucarest, 7. - El malestar politic
que s'inicia &hit., ha augmentat COnSiderablement

El perbädie *Adeverul" diu que el
ministre de l'Interior, d'acord amb el
senyor Martiu, ha dernanat al rei la
substitució de dos generals, anunciant
que en cae de no accedir a la demanda el Govern presentara la dimissió.
Al C.ontell qu ese celebrara dilluns
vinent hi miaja el senyor Titulesco,
que ha estas cridat amb tota urgencia.
-Fabra.
Bucarest, 7. - S'espera que d'un
moment a l'altre el Govern presenti la
anhele.
Aquesta crisi, en vigilies de les negociaclons ginebrines per a l'organització d'una coNaborac16 entre el Co'crilté financier i Romania, potser serà
greu, i podria adhuc degenerar en una
crisi constitucional, a causa del cons
filete que podria esclatar entre el ret
i el &oven.
El prefecte de policia i el comandant de la gersdartneria, tement ésser
reemplaçats en els sea llocs, han publicas circulare expressant la scva intenció d'oposar - se a qualsevol decisió
que podria afectar-los.
F.1 ministre de l'interior, d'acord
aenb el president del Consell, ha reiterat que el Govern presentara la dimissió si el rei no aprova les sancione
que es demanem-Fabra.

LA MORT
IDE MR, COOLIDGE
El püblic visita el cadàver
Northampton, 7. - El cadàver de
Coolidge ha (Wat exposat al públic a

Tuit del znatl.
Anal ehi de celebrar l'enterrament
-Fabra.,
-

L'enterrament
Plymouth (Illinois), 7. - Els
restes mortals de l'ex-president senyor Coolidge han estas inhumass
aquesta tarda al cementiri de Vermont, poble nadiu del finat i en el
gual nasqueren i moriren nombrosos avantpassats seus.
El cadáver de l'ex-President fou
enterrat en una tomba situada entre
les que contenen els restes del mi
fill Calvin 1 la sena mare política.
Des de tote els indrets acudiren
nombroses persones de totes les
clases social, per retre un homenatge silencia a la memòria del
o finat. - Pebre.

A ANGLATERRA
El cas de l'Anglo-Persian
Londres, 7. - Amb referencia a
un article publicas aquest mati pel
"Daily Herald", en els cerdee ofíciala es declara que es inexacte que
el "Foreign Office" hagi impedit
a l'Anglo Persian Oil Company
d'entaular negociacions amistoses
amb ef Govern de Teheran, afegint
que, amb respecte a /a dita Compa•
zyia, el Govern persa no ha pro.
posat mai cap base per a negociaefona.
Alles que hi hagi de cert en aquest
aspeete de la qüestió s'aclarirä
Ginebra, ja que la impossibilitat de
prosseeguir negociacions Es degut al
fet que la Gran Bretanya ha insistit en qué l'afer los tractat
Vibra.

La situació empitjora i es creu probable que les hostilitats s'estendran
a tot el nord de Xina

Paris, 7. - El senador per Mar-

M. Bergeon, anuncia que tan
prompte com es reprengui el periode
de sessions parlamentaries, demanara
que una Comissin del Senat s'encarregui de l'enquesta sobre el desastre
de l'"Atlantique". - Fabra.
sella,

Una informació
retrospectiva
Saint Nazaire, 7. - El Jutjat ha
obert una informació amb motiu de
l'incendi que esclatä en 1929 a bord
del paquebot "Amerique", de la
Companyia Sud Atläntica. - Fabra.

Cinc cadàvers
Cherburg, 7. - Les recerques i
scorcolls que avui s'han fet a bord
de l'"Atlantique" han permès trobar
cinc cadàvers, dels quals n'han estat
identificats dos. 56n els dos fogainers del vaixell. - Fabra.

El vaixell entra el dic nou
Cherburg, 7 - El case de l'"Atlantique" ha entrat al nou dic maritim. - Fabra.

A FRANCA
===

Conflicte entre el Govern Les sessions parlamentà1 eLs militara
ries i els pressupostos
Què farà el rel?

Els Japonesas a Manxtírla

Paris. 7. - Lee sessions parlanientäries s'inauguraran el dia ro del correas.
Es procedira abans a l'elecció de la
mesa.
El dia la M. Cheron As probable
cine pugui presentar ja el projecte de
datzena provisional.
La discussió del pressupost no comenearä abans del mes de febrer. Fabra.

Pequin, 7. - Comuniquen de XangHai Kwan que als centres estrangers
ben informas estimen coca a cosa
molt possible que les hostilitate s'estenguin considerablement a tot el nord
de Xina mbolt aviat.
A la població de Xang-Hai Kwan
s'han concentrat no menys de sis mil
soldase japoneses, desate de tots els
dements UUics i recolzats per enorme
quantitat de material de guerra.
Els xinesos envien räpidament reforces a Xin Wang Tao, disposats
a resistir el Japó, el qual, a pesar de
totes les seguretats que ha donas al
govern de localitzar l'incident, amenaça ara amb reprendre els combate
si els xinesos no detenen el moviment
de trepes cap al nord.
Entre els oficial, britinics de Xin
Wang Tao que han fet un reconeixement de la situació sobre aquella
non, existeix veritable inquietud davant el caire que amenaça prendre el
conflicte. Es possible que a conseqüenda de l'informe dels esmentats oficials, surti un batalló de la guarnici6
britanka de Xang-Hai cap a Xin
Wang Tao per tal de protegir els interesso% i els subdits britanics.
Nanqufn està materialment inundat
de telegrames de tete els indrets de
Xina oferint-se al govern per a tnarxar contra els japonesos al nord de
Xina.
Un prestigiós cap xinès ha declarat
al corresponsal de Reuter que els xinesos, amb rara unanimitat i tense
distici6 de partits, estan disposats
a acudir en defensa de la provincia de
Jehol i a resistir els japonesas. Avui
ja es impossible de contenir la còlera
popular davant les provocacions incessants dele japoneses i tota esperança
que la S. de N. pugui fer quelcom
d'eficàcia s'ha esborrat per complet.
Xina esta virtualment abandonada als
seas sols recursos,- Fabra.

Excitació entre els

Consell de ministres

japonesos

París, 7. - Durant el Consell de
ministres, M. Boncour informa els
sem coliegues de l'estat de la política exterior, especialment de les qüestinas dele ¿celes, nones franquee i negociacions de inebra.
Ha estat Illurat a M. Cheron
fnrnie deis perits sobre la situada financiera i del pressupost. - Fabra.

Nanquín, 7. - Hi ha una gran excitació contra els japoneses i això d6-

La producció i el consum
de blat
París, 7. - El ministre d'Agricultura ha declarat als representante de
la prensa une Franca realitza aproximadament un equilibri entre la producció 1 el consum de blat.
Ele blats estrangers, colonials i metropolitana disponibles a França formen un stock global per a la campa11:3 1932-1933 de 94.300.000 quintare,
i cl consum ascendirä, per terme mitjä , a 87 milions de quintare, constituint la diferencia un marge normal
que cotice& França • l'abric d'una superproducció mundial. - Fabra.

La marina de guerra
París, 7. - El senyor Legues, després de la sena visita a la primera es.
quadra de Tolon, i en examinar
tivitat de la marina francesa l'any
/932, ha declaras que França no havia
fet ús del marge de construcció de navilis de linia, que li confereixen els
acords de Washington i Londres.
Mentre que Alemanya ha posat en
scrvei el "Deutschland", i ha solloces als astiliers les guilles d'altres dos
navilis similars, França només ha decdt conocer e:1 astlier e "Dunquerque". - Fabra.

M. Painlevé millora
París, 7. - En els cereles autoritzats es desment el rumor que ha circulat que el senyor Laurent Eynac vagi a cncarregar-ee interinament del
ininisteri (le l'Aire, per estar niatalt
el senyor Painleve.
L'estat de salut d'aqueat darrer continua millorant. - Fabra.

Dunikowski ha estat
condemnat
París, 7. - I,a Cambra del correncimal ha condeinnat l'enganyer polen
senyor Dunikowski, que pretenia fabricar or, a dos anys de presó i cent
flanes de multa.
Les parts civils obtenen indemnitzacions, ren danys 1 perjudicis. que
s'eleven a 2.800.000 frenes. -

La mà d'obra estrangera
Parle, 7. - Interrogat per un rerresentant de "Le Petit Journal" sobe la qüestió de l'atur força, el miristre del Treball, parlant de la mi
d'obra estrangera, ha declarat que es
moralment molt difícil de treure els
obres.e estrangers que treballen a Pral,.
ça des de fa molts anys, i als val.
freqüentment s'havia anat a cercar a
llore paises.
També és dificil - ha afegit

impedir a certs treballadora estrangers vinguin a substituir obren' francesa que han abandonat cedes indiatries.
Ha acabat dient que espera remeiar aquest estat de coses per mitjä d'una mena de Conveni internacional del,
treball. - Fabra.

na peu a tota mena de rumors i noticies alarmante. A pesar de tos, el govern es mente molt reservat en totes
les sesee decisions, per be que la impressió dominant is que no podrà evitar-se per mes temps que esclati la
guerra.- Farbra.

Punt de vista dels
japonesos
Toquio, 7. - El govern japonee
es creu obligat, erran dele incidents
de Xang-Hai Kwan i de les incessants concentracions de trepes xineses, a recordar que el protocol de
mor relatiu a ja qüestió dels boxen s
ha d'ésser aplicat estrictament en el
successiu. Aquest protocol prohibeix als xinesos d'estacionar-se en
una zona inferior a 3 quilòmetres a
cada costat del ferrocarril. Per consegüent, si aix.6 es posa en vigor,
Xang - Hai Kwan quedaria neutralitzat.
Finalment un comunicas japonés
diu que mentre els soldats i a PO n e$03 prenen Xang-Hai Kwan, els xinesos es concentren prop de Xing
Wang Tao. - Fabra.

Xang-Hai, 7. - La Legació britänica s'ha cregut obligada a fer
tina advertencia a les autoritats xifletes i japoneses contra tata acció
susceptible de posar en perill els
interessos britànics a Xing Wang
Taca - Fabra.

Comentaris de la premsa
francesa
Parle, 7. - la premsa d'esquerra
se ve registrant des de fa uns guante
dies una actitud de critica contra el
Japó pels seus procediments en el confilete arnb Xina.
Diversos diaris, entre elle "La Republique", han publicas diversos articles en aquest sentit, i avui ''Le Populaire" en publica un ele Léon Blum

Londres, 7. -- Telegrafien de Nova York a l'Agencia Reiltfr, que la
projectada conferencia entre ele senyore Roosevelt i Stinison ha estat
fixada per al dillun3.
Aquesta conferencia. que ha estat
preparada pel senyor Roosevelt. versara probab!ernerit sobre les qiiestions relatives als deutes de guerra,
al desarmament i a la Conferencia
econòmica.-Fabra.

Londres, 7. - S'havia dit que
la delegació japonesa a Ginebra
havia rebut instruccions per a
reclamar la convocatòria del Comita dels Dinou; però, nao obstant, segons noticies rebudes de
Toquio, el ministre de Negocis
Estrangers ha telegrafiat a la
delegació del ami pafs dient que
el conflicte ha d'ésser reglamentat sense intervencions estranyes.
-

El descompte del Bale

L'AVIACIO

Roma, 7. - La taxa de descantante i d'interessos sobre ele aveneos
del Banc d'Itàlia, ha estat reduit del
5 al 4 per loo. -. Fiebre.

Roma, 7.- A la provincia de Saterno s'han descabdellat sagnants incidents, originats pel descontentament general que ha produit la implantació de nombrosos tribute locale.
A Ssseno, tes-ceras manifestants
atacaren a cops de pedra i trets ala
carrabiners els quals feren ús de les
arma per a repellir l'agressió, i reaultaren tres manifestante morts
quatre greurnent ferits.- Fabra...

La conferència
entre Roosevelt i Stimson

El Japó no desitja la intervenció de la S. de N.

es preconitza la creacló d'una taxa
sobre lea mines d'or. - Fibra.

Desordres a Salermo

ALS ESTATS UNITS

Hai Kwan. - Fabra.

A ITALIA

MOS.C1.1, 7. - Un violent temporal, que encara continua, ha fet més
difícil la situada del trenca - glaços
"Malyguine", el qual ha quedat
inundat.
Els treballs de salvatnent lean
Fagot d'ésser interromputs i l'equip
de salvarnent ha hagut de refugiarse a bord del trenca-gloeos "Sedov".
- Fabra.

Londres, 7. - Un diari din que un
dele majors dirigibles rusos, et V. E.,
a causa d'una arana en els motora,
ha estat arrossegat a gran disamis
i destruit en els bancos de Nowogorodv. Els tripulante sembla que han
pegut salvar-se tots.- Fahra.
Mascota 7. - De l'Agència Tass.
Es desmenteix categòricament la
noticia que un dirigible rus hagi quedat desnate a causa d'un accident.
L'ororregut ha estat que ha sofert
una avaria insignificant dmant un vol
a causa del mal funcionarnent deis rondilatare d'es, encia, pera ha aterrat
sense cap Raen:tira a la regiS de Novgorod.-Fabra.

Noticia desmentida
Nanquín, 7. - Es desmenteix
el rumor que ha circulat segons
el qual el general Xang Sue
Liang havia entaulat negociacions amb els japonesos per a
solucionar l'incident de Xang-

Els interessos anglesos

El naufragi del `Malyguin'

Ha quedat destruit
un dirigible rus?

en el qual es diu que el senyor Boncour havia de trenca amb la seva
paraula l'ambient de dissimulament i
hipocresia en que s'ofega el món.
Si el senyor Boncour-afegeix-digués que existeix l'estat de guerra entre Xina i Japó, que aquest últim país
ha estat l'agressor i que ha violas el
Pacte de la S. de N. i el Pacte BriandKellog i que França no reconeixerä
mai un estat de coses creat per Vía
de la violencia, despertarla la consciencia internacional i es manifestarien els
anhele de justicia que bateguen en els
sentiments repulan .
La Societat de Nacions - afegeix el dit diari - posseeix mitjans
de repressió que no han pogut ésser apreciats, perque fins ara no han
estat posats a la pràctica. No es
tracta, doncs, mes que donar ven a
la convicció muda de l'opinió i
àdhuc dels Governs.
Podria el senyor Boncour - acaba dient l'articulista - desitjar un
paper mis gran? - Fabra.

A L'INDIA
Serà alliberat Gandhi?
Bombai , 7. - L'alliberament del
lides. Gandhi no es considera segu-

ra en l'actuantes, perque s'ha negat
a abandonar indefinidament la resiatencia pasen a. Aquesta noticia ha
causat gran efervescencia entre els
mes-ubres del Congres. - Fabra.

Raid ajornat
Le B ou rget, 7. - L'avió "Arco
Iris", que hada de sortir aquest me-

tí d'Istres, per intentar realitzar el
raid Franea-América del Sud, ha
ajornat la sena mar g a a conseqüenda de roncase boira regnant. Fabra.

A XILE
Un projecte pacifista del
president Alessandri
Santiaga de Xile, 7. - El president
Alessandri té el propòsit de crear una
Institució Geogräfica encarregada de
solucionar els conflictes de frontera
plantejats entre els diferente paisos
del Continent amena i particularment
entre Bolivia i Paraguai i Perú i Co16mbia. Una vegada estudiats tots ele
antecedente i fallat el plet, les parte
en litigi hanrien d'acceptar la &si-

ELS ESPORTS

A L'AFRICA DEL SUD

Boxa
Cannes, 7. - Disputant el camelonat de Franea dels pesos mig pesase,

La situació política
El Cap, 7. - El Govern n.0 presentarà la seva dimissió abans que
reprengui les seves sessions el Parlament el dia 20 de l'actual, i en
cas d'ésser posat en minarla a la
Cambra.
No obstant, s'estan preparant ja
noves eleccions. Per acudir a aquestes el Govern ha preparat un programa en el qual, entre altres CoSeS,

l'actual campió, Argotte, ha vençut el

challenger Barrero per punts en deu
represes.- Fabra.
Nova York, 7. -- L'ameriel-alemany
Ernies Schaaf ha vençut Stanley Pereda rer le. o. tècnic al sise round.
L'arbitre suspengui el combat quan
Poreda leas ja caigut desee vegades duratet el aegon roe:u4. usa regada en
un altre comed i dues en el sise. Fa lea.
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Londres, 7. - L'Almirallat anuncia

que Mr. J. Kackson ha estat nomenat astrbnom a l'Observatori del Cap
de BOthl Esperança. Aquest arree era
exercit per Mr. Spencer. - Fatal.

lilegill LA PIBLICITIT • higueula

Berlín, 7. - Tot l'interès polltic
es troba concentras en les possibles
derivacions que pugui tenir la conferencia celebrada darrerament enes Hitler i von Papen.
El "Taegliche Rundsehau", les
simpaties dels qual Vers l'actual canceller von Schleicher eón públiques,
diu que is evident que es tracta
d'una maniobra contra Schleicher.
Parla de la coalició nacionalista capitalista que vol tombar el canceller, consideras Massa socialitzant.
Aquest nou front contra Schleicher
estaria integrat per personalitat, de
l'alta financa i represenants de la
gran indústria, com l'ex - director de
la Reichsbank H.Schacht i H. Silverherg dels Acere reunits, respectivament.
El baró Kurt von Schroeder, al
domicili del qua] tingué lloc l'entrevista Hitler-Papen, és un borne de
confiasteis de la indústria pesada
wesfalo-renana i del club deis senyors.
Altres comentaris al voltant d'aquest assumpte posen de relleu que
la situació del gabinet Schleicher no
es tal vegada tan sólida coxis pretenen els aduladors del general.
Sembla que un dels argumenta esgrimes per la gran indústria per a
desitjar l'entrada de Hitler al govern eón mis forte que mai, ja que

sembla que el cap dels nazis no es
mostra tan intransigent per això,
com en el mes de novembre.
Finalment hi ha qui s'inclina per
creure que von Schleicher no fati
res per a dificultar qualsevol co mbinació a base de l'entrada de Hitler al poder, ja que ell =eme la
cancelleria sense gran entusiasme.
Sigui com sigui, sembla obrir-se
cami la idea d'una próxima crisi en
el govern del Reich. - Fabra.

El port d'Hamburg
Hamburg, 7. - Una estadística
q ue ha estat publicada referent a

l'any t932, demostra que el trafic
ha minvat menys en aquest port que
en els d'Anvers i Rotterdam.
En efecte, durare l'any passat entraren a Hamburg 18.629 vaixells,
amb un total de 13.250.000 tones,
contra 20.498 amb 20.970.000 tones
que entraren en 1931.
A Anvers entraren 9.407 vaixells,
amb un total de z6.7oo.000 tones,
contra 10.559 i t9.030.000, respectivament, en 593/.
A Rotterdam entraren 9.342 amb
14360. 000 tones, contra tr.068 vaixells i 17.530.000 tones en 1931. Fabra

Informació
politica

MITINGS I CONFE-

RENCIES
BLOC OBRER I CAMPEROL

(Contimeació de la tägina

Aquesta tarda, a les set, al local
central (Palau, 6), conferencia de
Víctor Colomer. Tema: "La Batalla", diari".

tendrä l'Audiència i la secretaria de
Sala a la qual correspongui el Jutjut instruntor Si es tracta de fets
produits despr g s de la reforma dele
Jutjats i a l'Audiencia i secretaria
corresponent si es produiren abans
de la reforma.

De Sant Celoní
Lladregots
Deuria ésser aproximadament un
quart d'una de la nit quan els timbres d'alarma insta/late a la fabrica
de la rae social Francesc Bes i
Alguersuari donaren avis a Pencarregat-administrador, senyor Taulats,
al seu domicili, que una de les portes de la fäbrica acabava déeser
oberta.
Després de comprovar si algun
soroll sospitós delatava la presencia
dels intrusos, l'esmentat senyor Tentase es dona compte, degut a la fosca regnant, que una lleu resplendor
eixia d'una de les sales on guarden
el cotó per a la fabricació de telares.
Sorti el senyor Taulats a donarne compte als serenos, els quals,
després d'haver avisat la guardia civil, procediren a voltar lesmentat
edifici, per tal de fer impossible la
fugida dele lladres. Amb tot i les
precaucions presea, els lladregots
aconseguiren fer-se escäpols tots

Eks escilndols
municipals
QUEDA SENSE EFECTE LA
DEMANDA DE CERTIFICACIONS PER A TOTS ELS
CARRECS MUNICIPALS
El jutge especial que entén en el
surnari per la venda de arreas municipaln ha resolt el recurs presentat
Pel Iletrat de l'Ajuntament senyor
Barella contra la providència d'aquell
jutjat dernanant al Consistori els antecedente i certificacions sobre els nomenaments dels darrers funcionaris.
COM es recordarà a aquest recurs
s'hi sumó el fiscal inspector d'aquesta
causa per entendre que no han d'ésser
objette d'un mateix sumari, ja que el
que se segtrix es pel delicte de suban.
nament.
El jutge Sr. Ferran Higueras dóna
per adates el dit resma i. per tare.
sense efecte el demanar aquestes certificacions, però ordena que se'n passi
a l'Audiència testimoniatge. perquè sigui la sala de l'Audiència conforme
ardena la Llei la que procedeixi contra l'Ajuntament si procedeix per
aquests nomenaments

menys un, que remangue amagat

les bales de colé, el qual bou
detingut per la guärdia civil.
El detingut declaré anomenar-se
Joan Fàbregues i Sima, domiciliat
a Badalona. Declarä també haver
e g at ja processat tres vegades.
entre

Els fabricants, magatzemistes i manufacturera
han de redactar en català
llurs factures, albarans,
dirigides als clients de Catalunya

Política viatgers

GOICOECHEA A BARCELONA
Deis nnit "El Noticiero Universal":
"Se nos comunica que el exMinistro don 'Antonio Goleo
echea se hallarle en Barcelona
J111n•
próximamente, a fin de tratar
con significados elementos do
derechas de la necesidad de lah
AiA
estructuracidn de las organiza- tilIhRIO GENERA!. DE
(lkilly-Balliere -Riera)
ciones afines, conforme a las
normas expuestas en su n lieEDICIÓN 1931
curso del Cine Monumental (leo atoe oficiales del Gobierno Pretil.
e tonal de la República, en Madrid
Madrid.
y Capitales principales
Se asegura que durante su
estancia en Barcelona visitas ä
el local 'de Pella Blanca, de cuya
entidad es vicepresidente honorario."
MARCEL-LI DOMINGO
A BARCELONA

ESP

Ahir a l vespre arribà de Madrid
en automòbil, acompanyat de la
sena esposa, el ministre d'Agricultura, senyor Marcellí Domingo.
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NÄS DE 8,600 PÁGINAS
vis or TRES MILLONES or DATOS
54 YAPAS EN COLORES
de las Provincias y Posesiones de EepaDll

S'anuncia per a dintre
mesos la transformada en diari de mo El COMERCIO. INSUSTRIA, PP.OFESIDNES, fTC.
setmanari comunista "La Batalla-.
ESTk
SE EatilENTAll
aman del Bloc Obrer i Camperol
SECCIÓN
EXTRANJERA
Ilalgrat ésser Cogen del dit par.
tit, aqueas setmanari apareix s lta
PMele da un •nemplar completos
aparegut sernprr totalment redarta,
C IEN PESETAS
en castellä.
tasan de serles a toda Esoatit/
•••
"SOLIDARIDAD OBRERA"
EL, ANUNCIO EN EL /MARIO
HA ESTAT NOVAMENT
LE COSTARE POCC 1' LE PRODUCIR,*
*unto
DENUNCIADA
41•-•
Ha estat denunciada "Solidaridad
, %ea Relelios,
Obrera" per la publicad() d'un arh ilfSt
S. L
1
es i , 88 smectuu
irrte consideras injuries pepl cos de Emilio, 4,4.44.s,
gliárdies de Seguretat.
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Diumeuge, 8 de gener de 1933

ESTADISTICA
LES

MONEDES QUE HAN DEIXAT
EL PATRÓ OR

Continuem la' informació que cada
quinze dies publiquen', comentant
Im oscillacions registeades en la
lliura esterlina i monedes escandinaves, divises que el 21 de setembre
de 1931 deisaren el pateó or. Les
cotitzacions que considerem són les
fixades en la Borsa de Nova York
fins al darrer dia de rany 1932.

Eis el gräfie que es detallen les
nscillacions de les monetice cscandinaves, la linia seguida es refereix
a la divisa sueca, i la de punts, a :a
noruega; no posem la corresponent

a la moneda danesa, per poder-se
confondre amb les altres diles que
publiquen s .

COTITZACIO A NOV YORK DE LA LLIURA I MONEDES
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Examinant les corles del gràfic,
es compren palesament la tendencia
observada en el darrer mes per les
monede.s a que ens referí'''. que es
de Ileugera fermesa. Aquesta reacciO
iniciada per la lliura esterlina i seguida per les monedes escandinaves.
respon a la represa esperada. i que
ja férem romeos, en el seu temps,
davant el venciment dels deutes de
guerra i en eis dies que seguiren a
aquesta data.
Si coneidercm concretament la posició de la ¡lima en els darrers temps
i la perspectiva dels propers dies a
venir. tot fa envasar una Ileugera
represa de cotitzacinne. deeccrimtant
:es reaccione desfavorables que semp-e es comproven en el enes de teta
moneda llore Aquestes depreseione
que acaben] d'anotar, segons manifestacions d'autoritats monetàries
ungieses, no tan =ole les consideres
com a normals. sinó que més inquietud dernostraren quan la I llora P e e
una serie de dies fez--5c/ltd0ran
mesa declaraaa. La publicaciú del
haiane del Banc d'Attelaterra que
regi s trO ei pa g ament de !s deutes a
América. no In ha desiste que ha motivar reaccione un tsnt desfavorables
a la Illura este:dina. en primer Ilota
per la reducció comprovada en les
re. erres or a pOe mes de izo miliceo. de 140 que erra "anterierinent.
tronant-se el ras que les reserves
actuals presenten la xiira mis baiaa
ste!strada des de l'any 1920. Maleeat de tot. el darrer balan,: del
Ranc d'Anglaterra no es tan calas-

cut successivamcnt, destacant-se particularment, per una banda, la retirada de fons dels bastes anglesos, que
assolctixen una nutra iespectable, i per
altra banda, la reacció que ella originat en posar al mercal, per part del
Govern angles, d'important s quantitats
de divises estrangeres que han pressionat perquè la Iltiura tornes a nivells
mes satisfactoris. Es a dir, que, actualment, es troba la divisa anglesa
dintre la confusió originada pel pagament dels deutes de guerra, i fins que
les sigiles tornin a llur lloc, i les darreres disposicions monetàries no comencin a sorgir efecte, la lliura es
remé continuament influida per dues
pressions oposades que la faran oscillar en tots sentits, essent d'esperar, pere), que no s'apartarà catire deis nivells
què es t'unté actualment i ei alguna tendencia es preven, bé pot ésser
de fermesa.
Per la relació. escara que no completa. que té amb la lliura esterlina,
les tr,esures necees a l'Afeica del sed,
respecte a la seva moneda, en donaren, una breu ressema, per a mes infarmaci,3 dels . metres lectore. Fa res
dies que cl Govern de Pretòria ha rel'obligació
llevas al Banc
canniar bitlIcts per monedes or; aiN1, no vel dir. peró, ami abandonament
(lel pateé or . ja que de mnment. si be
seran retirades de la circulacii, les
monsdee circulante de mernent. prevaldrä cl "pateó llengot a igold bu-

trefic com hauria pogut esser,
rec6rrer a la inilació, co s a que les
autoritats monetaria. ; britaniques
han procurat evitar en el que ha
estas possible. La reduce:6 deis bitI l ets en eirculanió en dos milions,
n'es una prova positiva. A més. si
arriben a realitzar-se els plan: concebuts pele clleigents anglesos, el
halane actual del Banc d'Anglaterra
serä minoras en part. Es probable
ene diutec poco dic e la circulació
fiduciaria sigui reduida. les reserves metalliques es vegin refermades
arnh rajnt de la Banca a la Trcsnseria i los sic regularització de
canvi;. No hi isa dubte, Palles. que
davant rrequestee perspecti e es, es
perveu ter a la 1 llora esterlina una
millora de posició. quan els diversos
factora que suara es planteraen actuin directament sobre aquella.
Ara hé: si considerem les osc í lIaciens que ha presentat la Tima, després' del 15 dr d .:ssmbee darrer, es
milpeen fOsilment la indecisió coas provada en aquesta moneda per les diverses influencies que han interv'm-

Ilion Standard). Aquestes mesure s . si
he no situen la lliura sud-africana ami-)
dependencia de l'an glesa. no hi ha dubte que rapropen a suela desvaloeització
peóxima. ennt és probable enniprnvarern a nn trigar gaise. D'arribar-se a
aquest extrem. olla de reconixer una
ultra vietbria d'Anglaterra. ja (me
aquesta ealuzió fu proposada pels res
nresentants anglesos en la Conle7hcia
d'Ottawa en tractar del problema mondad. i rebutjada pels eud-africans.
El temps ens dirá quin camí ernpreihra as:testa moneda, ere is de mornent prnlem aecnear que, segons informacione 'le diaris anglesos, que ens
han de rnereixer una relativa pedaMat en aquest assurapte. que té relactó amb l'econontia ancles,. si, non
a enttraire que és imminent la surtessi -1 del patró or.
Respecte a le: oscillacions comprovades en les monedes escand(naeee,
comès es pot die que degm a la influencia de la divisa britanica, segeie'i
gar e be amb exactitud els rimel--mes
/Ten:: rranne s ta mopeda, sense mos_
trae cap irreenlaritat .ligna de notar.
J. O.

MERCAT DE LLOTJ A

CEREALS

Eou el d'ahí r de regMar animació
t rell 3 aszion s de poca impor;Oncia.
Blats. — No ha canviat gairebé
la situació de fa dies. l'oferiment senunix .igualment actiu i gran desi 4
de le, vendes. sserò els Compradors
/1011MS accepten cl que creuen més
adient a les necessitats del present.
Sisa jet alguna operació de Huele
4 (1 5 i Avia a ,f6, posat dantunt
vaaó origen,
Moresc. — La posició ramadera
eontinua per ara senee moure's per
11 res, ¡ com que pot po s ar mä a
nitres generes ei retren (orc, a per
adquieir aquest gra al prcu que
volgut imposar per algua -vetar, que
no hi ha dubte que ha influit a les
altes esteres, perqu ,s. escoltessin Ilur
pece a que fos augmentat el dret
d'entrada.
Segons C113 informem de l'interior,
Cha proter,tat, conl er trate:x,
quest auginent .11ertee motiu, i erelent que per fi s'esmenarit aquesta

equivocació.
Cal tenir mole en compte que d'origen es peden a més preu /rae no
abans cotitiaven aquest pinso; per
fan:, val la pena de fer'esMinaments
per aclarir el que es dentaria ton

una cosa particular per tal de privar
de mornent niinima importació, la
qua l cosa sols afavoreix el que demana i que al capdavall es peejudin-en interessos rnolt dignen de teMr en compte, 'corn són els de la

ramad-ria.
' Per zis altres genes, res a dir per

aval.
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A continnació donen' un ain•cle
del conegut economista A. de Miguel. que ens ha facilitat la Secretaria de Defensa de l'Estalei, i que
creiern d'inter è s per als nostres lec-

tors:
Prcblema de totes les erogues des
que el món capitalista cxisteix. A la
seva resolució salan aprestas eis homes de ciencia financiera als nilals
es dcmana l'equació final de Ilur sabiduria, els practicons de Borsa,
deis quals re Sollicita el secad de
llurs manipulacions: els afavorits
per l'exit en cle negocis ale quals
es reclama el talismä de Ilur fortura, i els ciarivicents en la vida económica, dels quals s'espera la Iltun
de la prefecia certera. Però les kmmules 110 han sorgit, en realitat, perque no In ha fórmules rigides i iramalicias. En la conservació i acrescentament del patrimoni privat juga
amb moho punts eravantatge
ció personal del propietari. "Ni la
distracció de la dona pròpia ni la
cura de la hisenda particular han de
confiar-se a la diligencia aliena", ditt
5151 aforisme. I es que !a virtut de
treballar i ceestalviar requereix un
complement necessari: el de saber
conservar alió estalviat, com la
construcció d'un bell edifici exigeix,
no tan sols la ciencia i la cura de
l'arquitecte que la construeix, sinó
els del que la conserva. Sense e (primer, l'edifici "no existiria"; sense el
segon, redifici "no existirá".
Fui' no s'lla de creme que pugui
encloure's en una recepta el secret
de la conservació nIel capital estalviat. No hi ha res tan muclabie i
movible con' aquest terreny pel qual
discoreen tots ele dies ;C3 circumstancies financieres, els l'adore econórnics que actuen sobre la riquesa.
Quan la deevalorització del n'are,
semblava que anessin a quedar definitivament aniquilats els valore de
cruda fixa. Avui els que sefreixen,
eis que periilen. els- que semblen
borrar-se de l'horitzó sensible són
els valors de renda variada. A NordAmérica, per exemple, cap empresa
de ferrocarrils no reparteix ja dividen(' a les seves acciane. Pot ecncloure's d'aixä que els valore industrials, com a representante ge/1111115 grtip, estan immediatament condemnats a desaparèixer?
Tampoc.
Les circurnstancies han variat ¡ a
aquesta incesant renació de cir —
rancies cal atemperar-se per a ficar
el rurnb de la nazi de reetalvi.
tanta mes gran prudencia, amb tant
avisament i visió clara de les coses
i dels tete, ja que mai colar ara no
es compleix tan exactament la interpretació que feia Lloyd George,
MORESC. ORDI 1 CIVADA
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1Preui ea rala els 12 qullOI sense ala
Clakurki roer, Dar^elOnak

fa cert teniii.s, de la situad?: económica: "Una partida de billar jugada
en un vaixell, a merce d'un temporal violent." Justa i exacta comparanea, perque així com en aquest,
cas tot es ir; bicis físiques i matemàtiques de la topada, de l'elasticitat
i de la inercia queden inutilitzats
davant ratear de les sotragades que
nau experitnenta, ami han quedat
mane molts conceptes i postulats
clàssics de l'economia.

•
Enmig sic la coninsió de problemes que es plantegen, econennics,
política socials, financicrs, l'estalviador cerca auguniús el fil d'Ariadna que li perinet i sortir d'aquest labuj ía amb la cärrega indemne deis
seus estalvis legitime. Convé atresacar o conee invertir el din&
Valore mobiliaris o immobiliaris?
1)e renda fina o de renda variable?
Fans de rEstat o titols itulustrials?
Nacionals o estrangcrs? Antics o
moderns? ¡Valoro de primeres utateries industrials de transformació?
Inversions permanente o inversions
rcnovades de tant en tant? sConve
realitzar amb perdna o esperar la
"reprise" deis titols que han baixat? ¡Convé dividir el risc o 'pesolar la borsa d'un sol clan", segons

per salvar la falla que tard o nora
Merej a el còmode terreny de la rutina. Que per a llavors restalviador
estigui "cobert", com es diu co l'argot
dels a jero, del risc per mitjà d'altres
operacions complementarles. I tot el
que no sigui això, assaonat sempre amb

aquest pálvor subtil i inaprehensible

que es la ertidencia i a discreciú i
lora tambe de l'ahast de les mos s egadesde l'ambició per al progrés eapid i scuse esforç, send joc perillós o
förmules buides de contingut.
• s. •
No seria licit acabar est;rilment
aquest article. Es a dir, sense reconèixer aquest denominador cotral que
l'experiencia ha concretar en postulats
ini:s a condició que an s'acceptin amb
absoluta rigidesa i automatierne. La intcHigencia i la iniciativa individual
no pot fer reninicia dels seus va-

%misal 448033 eme.
ae:ecte
0en1106
Trenes: ..• ••.
Patilla

d'arree.,

115 a 110
69 a 70
61 a 69
60 5 Cl
89 a 63
55 a 56
4e 1 45
66 5 89:

Una comissió de l'Institut d'Estudis Catalans ha visitat a don Erancese Maciä per a fer-li ofrena d'un
exernplar del s'oler)] que acaba de
publicar la SecciG Histbrico-Arqueológica "Repertori (le l'Antiga Literatura Catalana", redactat per Jaume
Massó i Torrente, :m'ubre de la
dita Secció. En aquesta ocasió la
comissió cementada ha posat a coneixement del senyor President de
la Generalitat l'acord pres per l'Institut ele publicar el Dietari de Vantiga Generalitat de Catalunya custodiar asa i a l'Arxhi de la Corona
d'Aragó, per tal d'associar-se
questa manera, própia de les seves
activitats, a la gloriosa restauració
del Parlament Catalä.
Amb el mateix objecte la Comissió de l'Institut ha visitat al senyor
Ventura Gassol, conseller de Cultura de la Generalitat.
També ha estat presentada l'esmertada obra del senyor Maese)
'torrente a l'excellentissim Alcalde.

3

ralitat.
.
Comissió de Cultura de l'Ajzot
Directora del Grup Escolar r.ga• a- >
Associació Pares dels nena del
Grup Escolar "RaMcn Llull".
Casal Catalanista .Republicà del

mon Llull".

Poblet.,

Protectora de lEnsenyänea Catalana.
Atracció de Forasters.
Caixa de Pensiono per a la Vel!e$2:
Cincel Artistic,
Cases: Gaspar, Aymerich, R,ruare;
,
Myrúrgia, Material Escolar.
Llibreries e Camf, Gelabert,
pera, Seix i Barral, Salvátella.
Senyors: Coll i Mas, Cambié,
tana, AIC111311y. Pahnce.

gucrola, Musteea, Pubie.s.
L'exposició dela dits donatius: I
• lo treballa presentats,
p:terta
tots els dies festius.1 las tardes deis;
dije. o i dissabtes, fine, el dia 29, 411.1e
ei farä el solemne mpartimept de
prenns, de comú acutí' rmb el fall
don a poi juras eompost dele senyors Quintana, Delelbs, Pía i
Ronnva, Coll i Mas, i secretari
sen y or Fonatna.
Per t t. nrintcri prem:• es4at
eroposats els treballs de piqués
(neo). Porrada (nena, tasnon
Prat. Tarrech (nens), Tebar (t1C172).
rocurull, Martínez (nen-), Ratero
Jauma Vilass Lecha (nenes)._

La bibl ; oteca del Casal
•

•

dl Metge
-----

La Junta directiva •dlaquest
tit p t es c2.:upla5S en as,-)eentir
socis que havent flusit • des obres
d'installació de la biblioteca al -nota
estatge. «ira Casal
Metge
muestra estará- oh . • ta deg. etc (. 77.1:"1
d:i1/1 115,
dies fel/r-ra, de- deu
a una i de eire a vult de la tarda

2ü55
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neral per a la vida social.

inmera 3

lis • 111 0

INSTITUT D'ESTUDIS
CATALANS

2.242;

tan ...ro 4
pelos«
Tenerle.

AR9.311

CASAL CATALANISTA RSPt1BLICA DEL POBLET

(Passatge Font, ¡4)
DONATIUS • set'
Honorable President de la Galia.

luosos atributs; i co aquesta necessitat
de conservar la fortuna tnenys :me eis
cap. Aquest esquema, aquest canemäs
o quadrícula sobre el qual cadascú
teixirà el fil de les seres activitats,
C5 refereix a 55 51 conjunt d'aspectes objectius i a un nitre de condicions subjectivcs.
Objectivament, cal atendre la sept.
retar que ofereix la inversiú milpee
relativa però sempre efectiva, perquè
mai no CO fonen tots els signes de MOVIMENT NATURAL
l'argot financien, que indica la inricille•a a; Mateix temps. Al rendiment,
DE LA POBLACIO
55 2 Mame/4 al passat, sin', al futur.
versió en un sol valor?
EN 1932
concebeix la intriga, la desee- A les possibilitats de merma o piusperació, en "embarras du choix" a-sha del capital, la qual cosa requeTOTAL D T: DEFUNCIONS:
davant aquest cfnutil de qüestions reix un estudi constant deis factors
que influeixen en cada negoci o valer.
24.522
que es un entrefore on queda l'heme
nostre ahandonat a la seva perple- A les facilitats tumbe de presten o
Total de defuncions, '4.922
A la senziaquest.
:Ultiman
sobre
xitat.
Per grupa d'edats.— istenars d'un
Ilesa de gestió dele aters defugint els
Primer de tot ha d'atendre a la
any 1.416; di a 4 anys 963; de 5 a
dificil
viadministració,
de
complicada
de
la
dintre
segeretat. Pecó tot ¡
14 any 536; de 15 a 24 anys 923; de
seguretat, aparentment apetiblc, es anläncia i costosa o arriscada recapde 4 3 a 6.1 anys
23 a 44 anys
a l'ad'ingressos.
I
Enaltnent
sacié
,
illus
done:1 miratges desconcertant
a les circumstäncies econódaptació
halda
de
anys 5.148; "
a jan; eng,anyoses. "Qui ho
>7161s4t:a l'edat 30.
co
tinques del moment.
dir!", es el comentad atuarg de qui
Per causes. — Pebre tifoidea 234:
Per
Subieztivaincnt cal tcnir en conipte
forseva
en
la
minva
sofreix una
cl coeficient personal que cstalvia
tuna que jutjava sOlidament conoconstituit per la seca edat, per evi- Sq jere Ph ieó 1793.: DE:ií tcearrila t lii:ripCoctsei
I
garantida.
influen•ca 197; Tuberculosi.; de racada i fermament
tar, per excuiple en la vellesa l'esfore
paren respiratori 1 1:6; Totes les
ve el cae del quidam que en la tasiete certs afers requereixen; el temps
Sífilis 351
bula de "La Eontaine" considerava
de que es disposa, deixant de banda altres Tuberculosis
incommovibl e el sets patrimoni, xi- els que exigeixett una atenci6 pecina- altres inalalties infeccioses i parafrat en un sac de sal que transpor- nene si altres ocupacions el cor.su- sitäries 236; COncer i nitres tumors
taea a lloms d'un ruquet. sNo és neeixen; la quantia del cap:tal, per ate; Reurnatisine crOnic i gota 415 5
vígilar les inversions l' ast de les Diabetis sacarina 169; altres
real aquesta riquesa? Qni pot privamine'n seis ee violencia? I sense quals de:in del volum de diner ce:- tics geenrals i intoxicacions cdmilacat; el gruu de coacixements tec- que; 125; Ataxia loconictriva proviolencia el nostre home es disposa
gresiva i parälisis general 4': heniel per a no obrar sempre per sima passar 1111 ritt. I secase violencia en
morragia cerebral, embed:a o trotaple suggestió aliena i la professió, que
arribar a la vera oposada es ¡echa
b a ris cerebral; 5 .e ,i9i a ltre s malalties
no pot presentar-se en divorci amb !a
ami) el sac buit: la sal i la seva
del sistema nerviós i OS; órgans
riquesa, per tant. ha desaparegut cura de la hisenda privada.
deis sentits 548; Valaltirs del cor
catea-3s=
miXifra i resum d'aque s t
disOlta a taigna. Semse violencia.
altres malalties dc l'apara
Amb axis seo es vol provar Inés que nim que mai ha d'ignorar el que estalvia es el rittne a que ha de temperar circulatori 436; Bronquitis ,le-1;
la negad); de l'abso'ut en mateeic fiPneurnonia i Bronconeuniónia 2.197;
les seres intervencious. Quedar-se
nanciera i la conveniencia d'adaptaesempre a igua l distància de la inercia altres malalties de l'aparen re:pirase al relaMi de viure semere sobre
i de l'activitat desordenada; a meitat tori (excepte Tuberculosis) 426;
avis; acceptant las fórinule stradicionals l'utilitat de les quals ha consa- de cann entre la timidesa i la teme- Diarrea i enteritis 616; Apendicitr,
144; Malalties del fetge i de les rece
grat l'experiencia perti vigilant sempre ritat.
biliars 235; altres ¡m'alijes de rapaceli digestiu 575; Nefr:tis 653; :Ata. sentä cl criteri que cal aliar a tece malalties de rapare: urinari i
Les Associacions
estructurar uns estudis eficiente oil
sic l'aparell genital 124; Septicemia i
C5 primario teéricament els comerciante
professionals
iniccció pucrperals 46; Malalties di
i nidustrials avui ami) un bagatge pu- la pell, dels óssos i dels órgans 'de
' Ice aquest tema l'advascat senyor rainent präctic. Digne que aquesta
la locontoci9 ß; Debilitat cnngenits
Francesc Figuerola, secretad general ¡unció de governansent, penis q5/e les i vicio de conformació coligenits 1,4;
han
d'estiassociacions
professional;
des
de
de la Banca Reses, diescrtä
Senilitat 198; aforts violentes i a:mular-la decidida:nena clavara la creil'estudi de Rärlio Barcelona.
eidentals 3 8 7; Causes no copes'
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No es dcisi marliril•ar per
aqueas antas dolor. de
cultora que ata/tren en artes ipoques. No en usted
mai • gtofrir per la eintica.
Vegliomament o reumatia•
me. dolor• d'apana ni
eontratin al pd.
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dibuixos"
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Atrau el dolor c•p a lora.
EI Miura portant-li en
dranvi la mi * ad...dalle
'almiar c¡ue
sensació

p•noi imaginar-Re. El mis
comfortalile, adradahle i
reoniumc per Iliorar-ae
aviat de dolorm-

EMIPLASTet,ESto”ALILCOC114
Totes les Aunt gl2cies g is ',caen
Alienta a Ea5 ane/o:1. (Mach • C.', S. A., Oras. 41 • Barcelona

religioses, i que seriell sanciunals Si reincideixen.
Afegí que per MOUS
:nulas no ha eslal coniplimenlada la disposició sobre secularització de cententiris.
Acabit (liesst que havia hoposal una multa al rector do Vi,innova de la 'Muga.
— Han visual el governador civil els ohrers acoiniadals
de la fiibrica de papel. "La Aurora", els quals Ii lsusss &manta
que faci gestions por kt 1 re
obertur ailf, la dila fähric.1.
L'Ajunlainetil do 'loses
ha coneerlal ami) ist Gaixa d'Es k
lis Ivis ele la (Inueralilat un préS..
lee de 50.000 pessetes per !al
de procedir a la construcci
d'un erlifici dedica t a e,.coles.

Cmsets de

català •

a Palestra
Estit a punf d'inaugurar-se 441,• .curset mitjà . de català que- explicera
tuts 'els dillans i diiendres cl •ptofessor C. A. _Jordana.
Les eh:sec. :e sernn de dos quarts
de vuit a dos (sur:S 'ite lnou del
vespre, i durarais trenta stier. La
matricula costaré ta, pesaetea.
Alai mateix. dintre poco 'dice come:metes 5555 curszt spperior de cota1;1 a arree del prolessCr- Janme
Alma. Lcs Ili t;G:Is s'explicaran els
dimarts i dijous, de vuit a nou. -

Els tribmtals
DE L'A7RAIIAMENT

S.%N'T ADRIA

A UIN XVFER

El J litja
crii 4 ha rebut
celen
declarad() al del i :•trt
Llabres, acusa( d'havvr
a
cipal en l'alracamenl
fer 'de Sant AeIri. i

zunll

niaLeis

din civil.
El delitigut es rai,itiiia en its
auleriors declarado:1s. Paàsä: a
la Pies() C”ilular en qualilat

d'incomunicat.
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Preguent als nostres
eomunients que ens
trametin redactades
en català les notes que
desitgin veure publicades en el nostre
periòdic

Doctora T. LLABERIA SAIS

ih-rmitipess, interna ama Heepaais da Ra m, - Eaaciabsta In malaltm la la
PIDAYO, 10, 1.rir, Barcelona. Tel. 18011
dena I nene. Comuna: as 3 • 3,

LA PUBLICITAT

g FUTBOL

esperen adjudicar se el trole%

Campionat de Lligues

UNA ORIGINNAL CURSA
HANDICAP

PARTITS PER A AVUI

Un grup d'entusiastes ha ideat una
cursa ciclista que promet Esser molt
divertida. Distäcia, 22 quilòmetres
—de Barcelona a l'hostal del Congost,
de Martorell—; fórmula, handicap, pedo amb sortida en grup.
Els inscrits i les difertncies respectices de temps són: Joan B. Soler,
"scrackmen", J. Sullevas (ro minuts),
Pera Roca (i2 minuts). "Limitmens"
minuts), Ramon Torres, Joan Fabregat, Josep Cantarell i el "breack"
del senyor Giró, en el qual seguirà
el jutge àrbitre senyor Masdeu. En
la cursa es disputa com a prerni
dues caixes de xampany que regala el
conegut aficionat senyor Sunyer, i 400
ostres obsequi de les Indústries Sarda
La cursa tindrà efecte diumenge vinent, dia 15.

PRIMERA DIVISIOr
Espanyol Alares.
Athletic - Barcelona.
Madrid - Racing.
Donbstia - Valencia.
Bett - Arenar.
SEGONA DIVISIOr
litareia - Athletic.
han.
Castell6
Oviedo - Sevilla.
Ossanuna - Colmen.
Celta - Sportng.

TERCERA DIVISIO:
Primar ruga — Racing - Union i
Avilesino.
Segon grup. — Deportivo - VallaCastilla
- Ferroviaria.
1
Tolosa - LegroTercer grup.
tro i Baracaldo - Erandio.
Quart grup. — Osca - Alkartasuna
Saragossa - Aurora.
Cinqui grup. — Badalona - Marenenc; Sans Jdpiter i Palafrugell {Sabadell.
Sise grup. — Gimnästic - Llevant i
hércules Elx.
Setè grup. — Cartagena - Imperial i Gera - tainnistica.
Vuitä grup. — Málaga - Cardoca.

Samitier 1 Zamora
a Madrid
GX11 dèiem en la nostra edici6 anterior, ahir sortiren en avió cap a
Madrid on arribaren al mati i foren
rebufa per nombrases aficionats.
Sembla que el Madrid té gran inFeria en quä Samitier ¡sigui ja actri.

EL SOPAR D'HOMENATGE
CAMPIONS DE CATALBNYA
•,
Per a avisi, diumenge. a res neu de
la nit, al Restaurant Sport, de la
Rambla del Centre, está anunciat el
sopar d'homenatge que hom dedica als
Naden del primer equip de l'Es
eanyol per hacer conquerit tan briliantment el Wat de campió de Catalunya d'enguany.
ALS

EI futbol amateur
C. A. D. C. I.
Per a ivui, al camp d'Esports del
(Carter de Badal, La Bordees), tindran Roe els regilents partits:
A les onze del matt:
Penya Orient, contra C. A. D.C.I.
(primer equip).
Tarda. a dos quarts de tres:
Penya X, contra C. A. D. C. I.
C D. EUROPA
C. E. DE GRACIA
Avul, diumenge, el C. D. Europa,
ti ley earnp de l'acinguda del Marista/ Jofre, rebri la visita del C. E.

da Gracia, per a contendir en partit
Je cunpittrat corresponent a la quarta
"data de la segona volta.
L'encontre començarà a les 2'41 de
!a tarda.
Al mati se celebrarà a l'indcat
tamp, srs festival esportiu, organitzat
/ser la Penya Periquitos, en commemorada del IV aniversari de la seca
'fundad'', i en aquest festival collaboraran els Clubs Europa 1 la U. E. de
C. D. EUROPA: 3
U. E. SANT ANDREU: o
En im ben partit, l'Europa va ha.
'e la U. E. de Sant Andreu, per 3
*As a cap.
Aeruert resultat no Indica amb
exactitud el que fou l'encontre, ja
que l'Europa tnereixia que el marcador indienifs una superioritat més
gran.
El partit no fon altra rosa que un
',set dotnini europeista, ple de bonimies tombinaciona molt ben guiades
per la linia de midas, en la qual va
nobresortir el debutant Martí.
' El primer gol el va fer Juárez a la
primera part, I els altres dos els mar
' garsa Conmines 1 Canyades, al segon
ieenps.
L'encontre va Esser jugat amb pIeIaa fins a l'obtelnci6 del
,aeroer gol, perb a partir d'aquest snomenú es va Iniciar el joc violent, que
l'arbitre va saber tallar.
I tot acaba be, amb el merescut
triomf dele europeus.
L'equip vencedor era format per
Gil, Folch, Tudela, Pla, Martí, Chitsrf, Coromines, Canyades, Busquets,
'Barrera 1 Juirei.

CICLISM
• TROPEU MASFERRER
(SEGON ANY)
La Seeci6 Ciclista de la U. E. de
está a punt de fer Iliurainent al
C. C. Sant Martí del Trofeu Masterret, COMIltlii per aquesta última entit en maig darrer. Es tracta d'una
tardaba pesa d'alabastre que amida
visitante ceatimetres d'alt. El dibuix
'Fe obra de M. Maurice Raud, antic
« toar" de France de l'epoca dele Petit &atoe i Lapire i avui un dels MG s
reputats upecialistes de Barcelona en
,l'escultura. La concepció del trofeo
ola deixat a la lliure inspiració de
M. Riad.
Per al 26 de mar; vinent tindrä electa la serena oroya de validesa per a
l'adjudicació de l'esmentat trofeu robre rernocionant circuit de La Rabas14 gnu' seguir que intervindran
Sala

.

en la huila les Principals figures del

ciclisme nacional i primers clubs que

PILOTA BASCA
EL CAMPIONAT SOCIAL DEL
C. N. BARCELONA DE PILOTA
A MA
Com estaba anunciat i corresponent en aquest Campionat Social, el
passat divendres, al matí, tingué Ilec
al {rentó del C. N. Barcelona el partit que varen disputar els jugadors
Almela i Fernández.
Aquest partit que fou molt competit i igualat fins el tanto 04, des
que va afianear-se i amb un mati
d'encerts va vencer al seu contrincant per 22 tantos a 16.
Avui, a dos quarts d'una està assenyalat, corresponent també a
aquest Campionat Social, el partit
individual de primera categoria, que
posara front a front els dos actuals
compions de primera categoria, parelles, els excellents pelotaris d'aquest Club Draper i Fernändez.
Davant d'aquesta favorable circumstància el partit es presenta dintre la mixima erpectació.

R U GB Y
Copa Catalunya
PARTITS PER A AVUI
A Sant Boi. A les onze del mati:
F. C. Barcelona (B)-U. E. Santboiana (A). Arbitre, Baltasar.
Al rnateix camp, a les tres de la
tarda: U. E. Santboiana B)-F. C.
Barce:ona (A). Arbitre, Pérez.
A l'Estadi, a le stres de la tarda:
B. Universitari Club-C. A. D. C. I.
Arbitre, afasdeu.
C. A. D. C. I.- UNIVERSITARI
Avui, a tres quarts de tres de la
tarda, a l'Estadi de Montljuic, corresponent al Torneig Copa Catalunya,
es jugarà un partit entre l'Universitary i el C. A. D. C. I.
Classificat aquest en segon Ilac, en
cas que empati aquest partit sostindrà
la mateixa classificació; i si el perdia, restaria empatat tambo en segon
lloc de la classificació general.
Com en els darrers encontres celebrats al nostre Estadi, es permeträ
l'entrada als socia i familiars del Centre.
L'actuacid, magnífica dels ruggers
del C. A. D. C. I. ha d'ésser secundada per l'entusiasme i assistència dels
altres consocis, cooperan així a aixecar el nivel l esportiu dels dependents.

E
CLUB DE MAR
En anteriors informacions hem donat compte de les regates socials que
per als dies 8, 15 i 22 del cerrent s'han
de celebrar al Club de Mar.
Avui es correran les primeres provea: a les lazo, outrigger a quatre;
a les onze, conato a dos (equips femeajas).
Per misas és ignorada l'actuació
les senyoretes que componen els equips
femenins, i per tant aquestes regates
permetran jutjar i eme.tre comentari
sobre les possibilitats que esportivament poden tenir aquest non clement
per al Club de Mar.
ELIMINATORIES AL CLUB DE
REM BARCELONA PER A LA
CLASSIFICACIO D'ESQUIF
Avui es correran les anunciades eli-

minatiries per a la éassificacic; d'un
nou "squiffman". El trajecte a recórrer és de 2.000 ni. en recta.
El resultat del sorteig eiectuat divendres passat per determinar l'ordre
de sortida fou el següent: A. Boada,
a les vuit; R. Ponc, a dos tjuarts
nou; J. Gallofre, a les non; J. Sbert,
a dos quarts de den; J. M. Färia, a
les den; LI. Vidal, a dos quarts d'onze; J. Rey, a les onze.
Tots els participants silos pregats que
a les csmentades hores estigma preparata degudament.
ELIalINATORIES PER A LA
POSSESSIO DE L'ESQUIF
"TOSSA"
Conjuntanient ami les de inieta esmentadcs abaus els "squiffmans"
quest club es disputaran la possessi6
de l'esquí( "Tossa".
Aquesta prova s'efectuarà amb els
bots "Cerdanya" i "Tossa", tripulats,
respectivament, per Sagues í Vidal
en el trajeete acestumat.
Diumenge vinent, dia 15, es correrá
la segona prova amb el corresponent
cartvi de bot.

Diumenge, 8 de gener da fildij

SPORTS
BOXA
CRONICA DE LA SETMANA
¿Per què va inventar-se el protector Everlast? Empresaria i boxadors

segueixen considerant el cop baix com una ganga -- Es esportiu acarar
Santos a Morejón per segona vegada? 'no II i Manuel Gonzälez fan,
respectivament, match nul amb Llanguas i Tejeiro -- Angel Tejeiro, un
veterà que mereix honora
PAULINO UZCUDUN CONTRA ROBERT ROBERTI
El primer que bandea de Pro c urar els empresaria curases d'acontentar llar palie banda d'ésser
recitar que es produissin fets que
contribueixen justament a decebre'l
i fins i tot a alarmar-lo. La manera
de pensar que tendeix a crcure que
tant l'empresari com cls boxadors
es beneficien quan un combat s'acaba inopinadament per cop baix, per
tal com permet posar en planta un
segon encontre, hauria d'ésser desterrada en aboslut. Passi que els boxadors no comparteixin aquest parer i que es cotitzi entre ells «un
una ganga succeits com el que donen
peu a aquest comentari, perä és intolerable que l'empresari tingui una
opinió semblant. Els de l'Olympia,
per exemple, si el combas de dimarts entre :N'orejón i Santos no
llagues acabat com va acabar, no
podrien donar-ne la segona edició a
Madrid, com veiem que ara s'anuncia; però ¿qué representa al:ce, davant de l'engany de qué té consciencia d'haver estat víctima el palie
de Barcelona? D'ençà que va inventar-se el protector Everlast no hi ha
dret que un combat s'acabi com
Morejón-Santos. Un protector Evetlast no val més que 125 pessetes i
la seca duració és 'larga. Aleshores
¿per que no ha estat adoptas ja per
tots eis empresaris, donant al miblic una garantia que te dret a
gaudir? Cal formular encara una alIra pregunta: ¿per que la Federació Espanyola de Boxa, que pronosaca al Congres de Brusselles laís
obligatori d'aquest protector, no comença per imposar-lo a casa nostra? Aquestes preguntes que hem
formulat diverses vegades, i que mai
no han estat contestades, Eón les
mateixes que contínuament es formula el públic, cada negada més
desorientat respecte de la sinceritat
de les empreses, que procuren atraure'l de mil Juanetes, bo i fent els
ulls grossos sobre qüestions que, si
abans del combar semblen de detall,
rnes tard tira de veure que són
essencials en el sentit de garantir
els legítima interesaos de l'espectador i de l'esportiu.
L'insinuat mes amunt respecte a la
impossibilitat de celebrar un segon
match Morejón-Santos, cas que haguessin estat preses les precaucions
necessäries perque cl primer tingues
na desenilae normal, es basa en la
certesa que adquirircrn clurant e:o
cinc rounds que va durar cl combat,
de l'absoluta superioritat del bo y ador negre. Santos, que ja des del
primer round exterioritzi cl respecte que ii infonia el seu contrincant, !lamia experimentat, sense cap
mena de dubte, una desfeta d'aquelles que tothom considera inapellables; una d'aquelles desfetes que no
es poden reivindicar per part del
que n'ha estat víctirna sense deixar
passar una Ilarga temporada i sense
hacer fet ahans els merits suficients
per merèixer la revenja. Ara be:
àdhuc plantejant-nos suara les pers
pectives que pugui oferir el nou
combat entre els mateixos adversaris, no pedem luen n 5 d'esser pesssimistes. Els que el prescnerin no
assistiran pes a una Hulla que per
requilibri de torees que prcsenti
mereixi el dictas d'esportica. Aquest
és, almenys, el !lastre paren, com
també que Alvar Santos, els darlees combats del qual palesen una
evident baixa forma, está més en
condiciono de boxar amb els honres
que han estas batuts per aforej9n
que no pas amb aquest.
Quant a la situació pugilística del
negre, compartim en absolut cl favorable comentad del palies Morej9n está en camí d'esdevenir un segon Kid Tunera, ts a dir, uit pugilista que sense moure's de Barcelona pot fer-se un nom molt ben
cotitzat en el mercat pugilistic. Hein
rustat en elt darrerament tina valen-

técnica i varietat; Ino II, per contra, fou mis eficaç. Rescrvadfssim

També boxaren per la mateixa
competida Badal i Perea, welters,

fins a mig combat, demostrant molt
poca iniciativa i boxant amb guàrdia excessivament tancada, el madrileny fou dominat fins a mig combat. Perä en la resta fins al final
va saber mostrar-se mes agressiu
i eficaz que el seu contrari, ensems
que millor encaixador, i aixéi fou el
que li va valer un fall que sense la
reacció final li hauria estat segurament advers.
Tejeiro-Conéalez fou mes emoTejeiro és en aquests moments
un vetenä del ring que ha perdut
qualitats que dissortadament no tornzrä a recuperar, perä que en conserva d'altres que valen moltíssim,
com són l'amor propi, la dignitat
professicnal i l'esperit combatiu.
Fins al sise round, Tejeiro portara
el combas perdut, pena així que començava el setè, per mitjä d'un dret
llançat una mica a l'atzar, aconsegui tombar el seu adversari, el qual,
encara que mal refet, va alear-se tot
seguit, per veure's obligat a batre's
a la defensiva fins al final de la represa. Al vuit é round Tejeiro reeixf
un altre bon dret, aquest cercat arnb
veritable afany, i González tornava
al tapia ara per set segons. El combas acabé amb domini no massa
accentuat de Tejeiro, i per mes que
la decisió de match nul, donada la
marina general del combat, sembla
afavorir-lo, no hi ha dubte que eta
jutges feren santament de no acordar la decisió a un home que, cara
González, doni preces d'ésser molt

match guanyat pel primer; i fora
d'ella els pesos torta Girald, catará,
i Brito, gallee, combat que no passà
de la segona represa i que fou (ahat a favor del primer per desqualificació del segon. Brito, boxant sense cura, doné diversos cops de cap
al seu adversari, i aquesta fou la
causa de la seva dcsqualificació.
*••
La setmana entrant Paulino boca
a Barcelona, inaugurant així una
campanya europea, que be podria
ésser que li resultes econòmicament
tan profitosa com la que fin, Per
exemple, Ignasi Ara tany passat.
Les possibilitats actuals de Paulino
són, naturalment, més limitades:
33 anys d'edat i 9 de ring. voten dir
alguna cosa. Per6 és evident que
Paulino, mataras de les seves darreres desfetes d'América, manté airosament el seu pacen& i que, no havent estat mai batut decisivament,
ni tan sois anal a terra en cap dels
seus combats, es sempre un boxador
que pot donar molt de joc, principalment a Europa, on enfrontat a Pitere Charles, Hein Mollee, Walter
Neusel, etc., pot fer un paper Iluit i
àdhuc, i aisró és molt important per
a ell, congregar els esportius al voltant del ring on actui en quantitat
respectable. Es necessari per això
que en els primers combats que disputi no acusi defalliment, i no acusar defalliment seria per a nosaltres que la seca forma actual fos
semblant a la que palesä a l'Estadi
de Montjuic davant de Primo Cannera, que es el darrer adversari que
ha tingut a Barcelona.
Paulino té el seu públic a la nostra ciutat, que Es on mis vegades ha
boxat d'Europa, llevat de París, i
on, en batre Erminio Spalts, obtingué un dels seus mes assenyalats
triomfs. Quan va debutar a América, fou Barcelona rúnica ciutat de
la Península on els periòdics esportius publicaren edicions especials per
donar compte dels resultats. No ha
estat, dones, ni públic partidaris
el que li ha rnancat a Paulino a la
costra ciutat. Tampoc es de creure
que n'Id manqui d'ad endavant si
és que Paulino fa en cl ring el que
sempre Ii hern vist fer, això és, bociar per a vencer arnb tot l'entusiasme de qué és capae.
L'advereari que hom ha triat
a Paulino per al seo pròxim combat és el pes fort italiä Robert Roberti, boxador geganti, de tent quilos de pes i guatee anys mes jove
que ell. La carrera de Roberti comenea tres anys mes tard que la de
Paulino i fou tant o mes brillant
que la del base fins a les darreries
de 1929, data en la qual el seu récord es condensa aixi: en 32 combato disputats solarnent es batut una
cegada. Però a partir de 1930, Roberti no és ja el que prometia; la
seva estada als Estats Units, mi va

DIMARTS vinent, dia 10
OLYMPIA -- RING
ESDEVENIMENT PUGILISTIO
PAULINO
ROBERT

UZCUDUN

ROBERT!

ARILLA -BACHELAIR
Entrada general, 5 pessetes
Butaques, des de 10 pessetes
Es despatxa a Compladuria 1
Centre de Localitats

fluix de mandíbula. Si no fos aquest
defecte capita!, seria licit d'aventurar les més favonwles perspectives
per al campió de Castella deis
lees, que es home que boxa amb
gran desimboltura amb totes dues
rnans, que posseeix una esquerra
com no n'abunden i que tampoc
manca d'eficàcia en els seus pues.
• ••
Dimecres al Nuevo Mundo van
celebrar-se les finals de la competició "Cintura Barcelona", que assenyalaren una cegada Inés als
amants de la boxa les qualitats del3
noveno pugilistes Lozano, pes mosca; Mestres, pes gall, i Be tes, Heugen.

Sra Ud. experto en Radio y g2ne un
buen sueldo. Yo lo preparo ca su Casa
para un empleo que requiera todo su
tiempo o sus r1:05 libres solamente.

tia i una confiança tan gran en els
propiA mitjans, que semblen deseobrin el tutor "as"; quant a la seca
quin dubte lii ha que c a va
perfeccionant de dia en dia fins a
fer-nos dubtar de si pot arribar a
ésser millor que la del sea gerra
de color abans esmentat?

Televistda y Paniegas Parlantes
Yo instruyo a Ud. ea todas las ramas del
Radio e incluyo — el desarrollo
mil- nuevo del Radio; Pelifulas Sonoras y

No se necesita experiencia precia. Gane Radio de Aviacicfn.
Envie el cup6n ahora y reeibirftjemplar
mientras aprende. El Radio cs el negocio
der."SusOponuni.
de crecimiento mis reido
dudes en Radio-.
Curso de
en el mundo. Inmediata.
Tambich detalles de mi
mente se necesitan hombres ELECTItICLOAD
inceresantilima ensenanza a
preparados para el Servicio,
GRATIS
domicilio y 8 grandes equi.
Reparada, Instalacicfn y
Sin Costo Adicional
posde Parresdc Radio que le
Ventas de Radio. Proporciono a Ud. Servicio de Iffenolto el Cap« cavilo a Ud. gratuitamente.

'fi llagué altres dos "deu rounds"
en cl programa de dimarts, que donaren peu, a estones, al Ilunnent dels
seus protagonistes, loo II i Llanguas, per un costat, i Manuel González i Angel Tejeiro, per l'altre.
loo II i Manuel González són, respectivament, comisiono de Castella
dels pesos Ileugers i welters, i forniren actuacions ben estimables i
per damunt del que en general el
palie esperava. Ambdós combats
obtingueren resultats de match nul,
decisions que foren diversament
acollides per la concurrencia, i que
si admetem que foren instes, ens
sembla que no anirem errats del tot.

Empleos gratis.

hoy

m'uno

Envié el cupcfn Ahora

Prospecto Sobre

RADIO
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Llanguas, en el combat amb
Ino II, va palesar avantatjar - lo en

h.P4

'

anar com Paulino a la recerca del
ceptre mundial, li fou esportivament
funesta: hi bou moltes mes vegades
batut que no pas victorias. Un dels
seus darrers vencedors ha estat Ernie Schaft, que també ha batut Paulino, amb la particularitat que si
Paulino perdia per punts, Roberti
abans del Ihnit. Les dades transmites san suficients per a orientar el
lector sobre la personalitat tsportiva
de Robert Robecti.
En el darrer combat que ha disputat, a Itälia, Roberti, tingué per
adversari Mario Lenzi, un pes mig
fort jove, de primera serie, que el
bate per punts.
2Qué pot fer un boxador sial davant Paulino? Vencer? Tothom ho
veurä molt difícil. Perdre? Es el
més probable. Ara bé: el que hom
demana a Robert Roberti no és pas
que venci, sitió que tracti principalment de resistir l'escomesa del
basc. Aquest objectiu es, fins a un
cert punt, reeixible per al boxador
italiä, car avui Paulino no es el dur
"puncheur" d'abans; Spalla i Carnero:, compatriotas de Roberti, van
deixar ben demostrat a Barcelona
mateix que tot boxador capaç de
boxar en guärdia correcta no té res
a temer del puny del base. Si Roberti fos capae d'armilar en tot o
en una bona part l'eficäcia del joc
del contrari, s'obririen davant seta
unes perspectives quelcom diferents
que les que es desprenen de l'anälisi desapas:ionat dels récords deis
dos boxadors. Creiem, no obstant,
que tots eis aficionats que, no dubtem que en gran nombre, assistiran
al combat, es donaran per satisfets
si Roberti, perdent i tot, és capan
d'adjudicar-se tres o guatee dels deu
rounds estipulats. Això sol permetria, creieni, donar-se compte de
lea possibilitats actuals de Paulino,
que es la incógnita que ens es licit
demanar que ens aclareixi el combat del dia so.
CRITIAS

BASE—BALL
C. A. D. C. I. - CANADIENSE
Per avui s'ha concertat un partit entre les dues novenes del C A.
D. C. I. - Canadiense, al tamo d'esports de La Bordeta, a dos quarts
de deu del matí. Ampayer: Joaquim
Andreu.
Aquest partit eatä a favor del Canadiense per éster un equip classificat en primera categoria ultra estar reformas per dos equipiers cubans
de graos facultats.
Con) sigui que el C. A. D. C. I.
en anteriors partits amb equips de
primera categoria ja ens ha demostrat que no es un equip de tan facil
combatre, s'espera poder veure un
encontre de molta espectació.

Terreny per
vendre: -al carrer de la Igualtat,
10.000 pams, prop l'Hospital de Sant Pau I Autoómnibus Roca. Escriure
a LA PUBLICITAT, número 10002,

11111111111111•11WEINIr

AVIACO
ELS VOLS GRATUITS DE
L'ABRO CLUB DE
CATALUNYA
Com de costimm l'Aero Club de
Catalunya obsequiará aquest mes de
gener amb una serie de velo gratullo dedicats als seus associats. Ele
esmentats vela tindran lloc avu:
diumenge, al Prat, al camp de l'Escola d'Aviació Barcelona.
Per a trasIladar-se a l'Aeròdrom
l'Aero Club de Catalunya ha nlisposat un sercei d'autocars que sortirá
a pdrtir de les deu del imti de la
Ronda de la Unicersitat, cantonada
a Balines.
Per a inscriure's a aquests rolo
poden dirigir-se els socia de Itero
Club, a la Sccretaria de l'entitat en
horns (Porcina.
L'ASSEMBLEA Gr - - -- - ...aL DE
SOCIS DE L'AERO CLUB DE
CATALUNYA
Ha estat assenyalada la data del
dia t 3 del mes que som per a la
celebrack, de la rcglamentäria assemblea general ordinària de socio
de l'Aero Club de Catalunya.
Aquesta assemblea tindrä lloc labans esmentat dia a les deu de la
nit, de primera convocatäria, i a dos
quarts d'onze de segona. El lloc de
celebració és l'estatge social de
l'Aero Club, carrer de Casp, 26.

QUATRE AVIONS MES A DISPOSICIO DELS SOCIS DE
L'AERO CLUB DE CATALUNYA
Havent posat els senyors jofre
Ricart, Esttve Fernández, Henr:
Lawton i Adolf Subirana, els seus
respectius avions a disposició de
l'Aero Club de Catalunya, el Consell
Dirctiu d'amista entitat, posa a coneixement dels sens associats, que
dorninicalment podran efectuar cola
cornpletament gratuito en aquests
aparells, gräcies, a la gentilesa dels
esrnentats senyors, també socia de
l'Aero Club.
Els apacells sän dues avionetes
5
De HaviBand Mnth, dels senyors
Ricart i Subirana, un Cuadron-Ltp
Melle, del senyor ernindez, i un
1 Blasitburn, del senyo; I.-wton.

HOCKEY
La tercera jornada del
Torneig Internacional
Ahir varen continuar els partits d'aquest torneig al camp del Polo i a
Terrassa, els resultats dels guata donem a continuació.
Boum (Paria), 1.- Junior, o
Arbitraren St, Xalis i Parpal, i els
equipa f, reir:
Bourse: Jabés, G. Grospfron, Meter,
Pellos, Visien, Fattelay, Mac Chenahm, Ganar, E. Grospiron, Haussais
Fort.
Junior: Carroggio, Banús, Agusti,
Borrell, Detrell, Camin, Radon, Romagos, Serrahima, Cobos 1 Detrell.
Els parisencs confirmaren la bona
classe que demostraren en Ilur debut,
Li be en aquest partit enduria el joc
algun de llurs components.
E/s franceses aconseguiren el puttt
al principt de la segona part, en un
avene que obligä a sortir Carrogio del
1/1a1C.

A partir d'aquest gol aconseguit al
cap de mig dinut de comeneada la
segona part, el Junior es llaneà a un

atac desespeeat, pece, els sena daranters no tingueren prou encert.
Per a donar idea de l'atac joniorista basta dir que es Ilanearen contra la
porta francesa set "penalty-córners
Athletic Madrid, o.- Barcelona, 3
Arbitraren, antb encert, Frank (belga) 1 L de Satrústegui, i els equips
s'assengleraren de la manera segiient:
Athletic de Maorid: Diliz, Carvajal, J. Becerril, A. Becerril, F. Jaretón, J. .Agusti, A. Romeo, J. Romeo,
E. JarcIón, B. Chavarry i Bringas.
Barcelona: Massana II, Jtmqueres,
quets'celBaguilá, Pena, Cabot, GreIon, M. Tusquets, Massana I, Luda,
Itsuga i Ferrer.
Com sigui que els madrilenys perderen per un punt de diferincia ami
el Junior, 1 després feren aurb el Polo match nul, aquest partit era esperat amb gran expectació.
L'Atrletic féu un gran partit davant
el Barcelona, aconseguint igualar el
match en diverses ocasions. perä no
rogué impedir que els blau-grana
s'imposessin.
Destaci en gran manera la pancha
de "backs" Carvajal - J. Becerril.
ben secundada per la sma linia de
nütjes.
Per la seca banda, el Barcelona jura adinirablement, sobresertint Cabot,
Luda i Massana.
Al primer temps, aconsegui el Barcelona des punts, per mitjä de Limit
i Ferrer. El tercer gol, obra de Lerda, Lou obtingut a la semana part amb
"penalty-bully" que disputaren Massana II 1 B. Chavarry, sense resultat
positiu.
Athlètic Bilbao, t.-Polo, g
Tingueren cura de l'artiitratge Culid i Parral, i els equips eren:
Athletic de Bilbao: Azcona, Bayo,
Marfil. Arroyo. Escudero, R. Arqueta. Gorbefra. Querin, F. Arqueta,
Ahueso i Epalza.
Polo: Candes-Sta. Goicoechea, Anker, Nantrnan, Gracia, Masolisen,
Marfä, Betchel, Satrústegui, Renau
M. i Palomo.
El Polo presenta un equip en el qual
figuraren diversos jugadors nocells, S,
a mis , feia la sera "reentre" el veterä Patrici Satrtistegui. que tantes
jornades de gläria ha donat al seu
club.
Els beilbains es defensaren anal molta entrgia, pern cap al final del parlit es teierea desbordats, amb molta
freqüència, pels polistes.
En els nous valors del Polo destacaren Betchel i Varié. Tarnhé féu un
gran parnt Palomo. que es caerá de
centrar.
Patrici ens recordó els seus bona
niarcant dos magnifica gola.
Al p rimer temps, el Polo marca,
per mitjà de Palomo i Betchel. els
seus dos primers gols. 1 a la segona
part, Patri:i aconsegui el tercer i
quart. i Betchel el cinque. Per la sosa
banda. l'Athletic fin el gol de l'honor,
per irtitiä Arroyo.
Arlequins (belga), 2. - Terrassa.
A Terrassa jugaren l'equis) local i
el belga Arlequins. sencet aquest darrer per dos gols a un.
er•I A
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FESTIVAL INFANTIL DELS
REIS AL C. N. BARCELONA
Copa Academia Cota

.Avni, a les once del mati. donará,
comene a la piscina del Club Nasació Barcelona el festival que
aquesta entitat ve celebrant cada
any a honor i obsequi dels srus
tits nedadors.
Aquests, que per desig propi i
mis encara davant els allicients del
programa sisan vingut entrenant en
aquests darrers dies, confien poder
oferir una actuació digna de l'atenció que cada any seis ve con:chist
en el di diquesta simpática i atraetivola manifestació.
A la prova dels loo metres lliure
s'ha o ingut a afegir un nou inscrit,
Julia Rubio, qui disputará els honora de la sictäria als coneguts
Oribe, Martí, Muriedas.
No ofereixen aneo» interés les
altres proves, especialment lea femenines i la de rellevaments 3x gil
estas, que corn a cursa máxima de

la jornada asirá a citerec deis injustita mes destacats de la secció.
Als quatre equipa que participen a

DiuMetlge, 8

de
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ESCACS
ESCACS COMTAL CLUB
El dissabte, dia 14, a les deu de la
Oil, partida comentada. a eärrec del
campió del Club, En Ramon Cunillera,
per jugar el doctor Vallvé fora de
concurs.
Seguidament En Plàcid Soler, campió de Catalunya, donarà una conf arar:da eseaguista. i després es procedi rà al repartiment de premis dels passats campionats socials jugats durant
l'any 1932.
S'acabarà la s'afilada amb un esplèndid lonx.
CLUB D'ESCACS GRACIA
Continua jugant-se amb gran anlmaci6 el Campionat social del grup
A. essent la puntuad& desnrés de la
y:Mena Ronda, com segueix:
Vilard (El, 7 punta.
Vilaré (J.), 5 i mig.
Ramon. 5 i mig.
Balaguer, 5 . i 'mig.
Fret II, 5:
Quintana, 4.
Clariana, 4.
Barbera, 3i mig.
Caballero 3 i mig.
Martínez. 3 i mig.
Fent T. 3.
Despojo!, a 1 mig
Clausells, nein.

CLUB D'ESCACS BARCELONA
16 172
CLUB RUY LOPEZ TIVOLI
/5 1/2
FI dimecres. dia 21 de desembre,
tingué !loc. a l'estatge del Club d'E/trace Barcelona. un match entre aquests
Orts clubs. a 16 taulers grups B i C.
Va viecer el Tívoli per 8 i mig
a 7 i mig. portant les blanqueo.
Fl match revenja ea juga el d i a 28,
a l'estatge del Ruy López - Tiroli,
Iren favorable al Barcelona per 9 a 7,
aconseguint, per tant. la victòria
aque5t darrer club. per 16 i mig a 15
i mig. resultat global de dos encontres.
•
El Club d'Escars Barcelona està
preparant el Campionat social de la
categoria 13 en data propera -que
%a s'anunciara en aquestes
preveient-se que no hi mancaran aficionats assidus a al:testa
mena ele proveo.
CATALA ESCACS CLUB
El dimnenge, dia P. donara unes simultanics a 20 taulers el conegut
i fort jugador Albert Gil.
Es convida a l'afició en general
a assi,tir a la fesia. que tindA Prtc
al nostre estatge. Clat-cmiera. 12,

TORNEIG DE SWINEMUNDE
Una nova soriano de la defensa
siciliana
Banques
Richter
P
4R
2. C 3 AR.
3. r 4 D

Roeld
P .; .1D
R 3 Al)
PXP

4. CXP
5. C 3 Al)
6. A 5 CR

P3D

Negres

C3A

Heue ad la innovació dcguda a
l 'expert mestre berlinés Ricter, in.
troduida per dl mateix a la pracff,a del joc l'any 1 01 31. Aqueia jug ada té per ol-al.ecie evitar la defensa "draconiana". ...6. P 3 CR
P3R
Altres continuacions per al negre
eón:
6. 13 31'. 7. C3C; A3R. 8. A3R;
1) 1 13-. 9. C4D; P3CR. lo. CXA;
PX,C. ir. .A4AD; .12C. 12. 0-0;
0-0. r3. P4AR: CIR. 14. D4C +
partida. Kolowski-Wagner. Berlín,
1931.

II. ... 6. D4T. 7. ABC: A2D.
8. CC amb avantatge per al::
blancs.
6. A2D. 7. AXCl; PCXA.
8. C5A; DIC (amenaçant P3R).
o. D2D; P3R. ro. C3C i les blanqueo tencn millar posició.
IV. :.. 6. P3CR (volent realitzar
el sen pla). 7. AXC: PXA. 8. D2D
seguit de 0-0-0. obtenint una bona
pressió en la columna D.

Amb el que va de partida pedem
comprovar gua la innovació 6.A5CR
és molt seriosa.
A qui Finteressi aquesta variant,
trobarà anàlisis del propi Richter en
el diari berlinés "Vossische Zeitung".
D 2 A
12. A 4 A
D3C
13. CSC
AXC
14. C 6 D4T CD
15. TXA
R2R
D5. P 3 CD
17. TX2A+1
Sacrificant la qualitat a fi de donar noca vida a la partida
RXT
18. DXP (3AR) T (IC) 1AR
A
R
16. DXP (4R)
D2A
20. P 4 TD
T D
21. D 3 A
D 5 A+
22. D sT
D5D
23. R C
Si.. 23. DxP, 24 TfAR-F.
R2A
24. r4C
D D
25. T R
26.

TXD
T5D
Fugint de l'arnenaca 28. A 3 D.
T (1T) ID
28. P 4 A
T(ID 2D
29. R / A
P4R
3o, P 5 A
A
T 4 T?
31. P 6
T3D
32. A 6 R!!
33. AX PT 5 AR
PXT.
34. TXT
P3T
35. A 8 C
T3A
36. P 7 A
R3D
37. R 2 D
R2R
R
3
D
38.
T3D
39. R 4 R
Leo negree intenten forçar la partida.
T 7D
40. RXP
TxPA
40. R 3 A
A
42. P 4 T
T 6 A+
4 CR
T
6
T
R
4
A
44.
TXPC
45. A 7 T
T 5 C+
46. A 6 C
P4A
47. R 5 A
P5A
48. -A 5 T
P 6 A+
49. R 4 R
T
5 A!
50 , R 3 n
T3A
51. R 2 A
T4A
P6
R2C
53. A 6 C
54. P 5 Cl
Una noca nligrana!
T1A
T4A
55. AA
56. PXP+
R X PA
R2C
57 , P 7 T
5 g. . n 6 C
Taules.
3. M. AYNÉ
27. T AR

1 ' cm-tentada cursa de rellevaments

cabra la satisfacció de disputar la
copa Académia Cots i de veure-s'hi
inscrito Ilurs nomg.
El programa és el següent:
33 rnetres.
50 metres per categories
loo metres lliure.
50 metros braca.
So metros dors.
3x5 0 metros estils.
i 5 0 mames femenins.
UNA CONFERENCIA

Derna, dilluns, a les vuit de la vetlla, tindri lloc a l'Ateneu Enciclopèdic Popular (Carme, 30, pral."), i
organitzada per la Secció de Giennie i Esports de l'entitat Comentada, una conferència a carrec del senyor Lluís Santacana, de la Vederació Catalana de Natació Amateur,
que versan sobre el tema "Consi;leracions sobre l'esport, la natació
i la difusió de les piscinas". L'acta
sera Peblic.

TEATRES CONCERTS
TEATRE NOVETATS
CALVO
Comenten eres LIME

Tarda, 415, 1 nit, a les 10: Leal'
las del 3110e. Penella

DON GIL DE ALCALÁ

a la tarda l'interpretaran Cecilia
Oubert, Retarte Mayra' 1 Pau Gorga,
1 a la nti, Neus Aliaga, Francesa
Godarol 1 Pau Gorga, acompanyalii.
larda 1 nu, per l'Avelti, Font-Mola,
Palada, Liateador, Mitran, Bacan. Orquestra de corcia I arpa dr
94 Professors. Dermis d'Alarma,
Salare I Campuulines. Cl p ro g rama do tarda t'o/nen e:1ra anib EL
LIO PADRE I el de la ult amb MOLINOS DE VIENTO. Denla, larda,
popular. LA DOLDROS A 1 Luisa
FERNANDA. Nit, EL LIO PADRE
1 DON GIL DE ALCALA. Dimarts:
a honor del anta:. Penella,
que l'Orque•ira. DON GIL
DE ALCALA. Irdermeill mu s ical do
EL GATO MONTES, per 50 Professors d'orqueslra. DIvendres: Debut
del gran telior F. SAN AGUSTIN.
Despatx • a Compiadilria

fl•••n•••n•n•••n••••IMIM..............•n••n ••••1.

GRAN TEATRE DEL LICEU

Temporada d'hivern. Gran companyla

d'Opera. Continua obert ratio:lamen:.
Als abonals &Mies seis, reservaran 11nr5
localltal3 (Ins dilluno, dla 9. Inaugurad°
de la temporada el diseabte dla 14.

TEATRE CATALA ROMEA

Els Pastorets a Betlem
Els tres lacia obseqularan personalment ala Milis.
A tres (mart. de 5is:

UN MARQUES
I LA SEVA FILLA
A CA L'ANTIQUARI
A un qua:t d'onze:

AMOR
Peina. a lec cine. UNA DONA I DUES
A nn quart d'enze, AMOR.

VIDES.

TEATRE COMIC
Palau de la

Retlita

rIllrIlOuOO, COMIAT DE LA
Torlii. a I, 345;
Ame
ter de la i'010 , sal revista
1:i

Avni.

COMPANYIA.

LAS MIMOSAS

9: L'Un mea gran de la temporada,

hueso

:sr. a les le'15:
Derna,

TEATRE BARCELONA
Companyla remedia d'Aman! oteo
PrImera actriu: Carm• Carbonen

iNut, dlumeli ge, larda. a %In quart
de sis, 1 n (t, a un epiart d'onze: La
remella en tres aeire.
alaura.
JUL1ETA COMPRA UN HIJO
Dem). dillun s . tarda. JULSETA
COMPRA UN HIJO. Nil: EstnENA
de la COinari omm 1105

Ultra la festa preliminar del mati
a la Generalitat i a la placa de Ca-

14
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J1TORM

BITLLETS
Francesos: 4780 per 100.
Anglesos: 4090 peSseteS.
Italiano: 6270 per roo.
Belgues: 3395 per roo.
Suissos : 236. 10 per 100.
Estats Ctlit0: 12'26 pesseteS.
Alemanya (Reichsmark): 2 . 91 otee,

Austria (Schilling) : 120 pessetes.
Txecoslovàquia: 34 per loe.
II elandesns : 4.80 pessetes.
Suecia: 215 pessetes.
Noruega: 1'95 pessetes.
Dinamarca: 2'05 pessetes.
Finlandia, 14 D o r 100.
Rumania, 6'5o per roo.
Bulgaria, 7 pe/ 100.
Turgaia 5'io pessetes.
Portugueses, 0'36 pessetes.
Canadä ro'ro pessetes.
Argentino: 2 . 50 peSZete5.
Uruguais: 3'75 pessetes.
Brasilers, e 80 pessetes.
Bolivians, 155 paseata.,
OR
‚Alfons: 235 per Ion.
Unces: 235 per 100.
4 i 3 duros: 235 per roo.
duro: 11'75 pessetes.
Isabel: 236 per roo.
Francs: 235 per roo.
I.liures: 5625 pessetes.
Dòlars: 1215 pessetes.
Cubit : 11'75 pessetes.
Mexicà nou: 235 per loa
Venezuela: 233 per seo.

Romea per

als socia de

A. de Cultura Musical
INSCRIPCIONS: Claro. 43. Tel. 20328

CINEMICS

LA SEÑORITA MAMA

-

---..---

Gran Teatre Espanyol
Com pan y Ia de vodevil I ~tutea
moderna, dIrtglna p e l primer actor

1 dfree:or JOSEP SANTPERE.
Altrrs prImers actora 1 dIrecIors:
Alexandre Rolla I Allana Arteaga
AV:11.

iiiiiineur e . /arda,

leS

LA MOSSEGADA

i

Oil:

"El Papitu" Santpere
Exil per a5lameoló del públicl
Tota la música es rematista
To19 els quadros san oaacíonata
Acudits a granel. Rlailee continuas
E, 0e91153 a mis eis Centres
il" Liara/Ha/S
e
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OLYMPIA
TEMPORADA DE CIRC EQUESTRE
AVUI, DIUMENGE, 8 GENER 1933
TARDA, A DOS Q9ARTS DE CINC
NIT, A LES DEU

ESDEVENIMENT
ARTISTIC
Solemne comiat del monumental espectacle de Circ
Adéu a Bar,:elona
DE LES

18 GRANDIOSES
ATRACCIONS, 18

(Mil M

g
TELEFON_ ntiA.66

QUERIA UN MILLONARIO

per Joan nenne g 1 Spencer Tracy
PRO»: Sessld ilnlea numerada, 913

pemetea. ailt: Especial, 080
1 Preferencia, 1 Pta.
DIMARTS VINENT: Colossal programa.
VANIDADES, per Sary Morilla I WI/Ilarn 'T'estiman, 1 LA LOTERIA DEL
DIABLO, per Elisa Landy 1 ',actor

reewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwweew

CINEMA ESPLAI

tíasAa id, Matinal a I, 11. Tarda. Mica
a les 10

slons: A les 3 -.10 I a les 6. NII,
CINEMANIA
per Harold tiO3d. Es un film Paramount

i CORSEGA, entro montaner 1 Arlbsu
Tolden 7 1 052
LA NIÑA BONITA tiallandaos)
I
PARAMOUNT GRAFIC

•n•nnnnnnn 11n...0

Bajo los cielos de Suecia .

(PALAU DEL GENERE LIRIC)
Companyta Cdmica-LIrlca da Primer
ordre
diunx . nr ,• . ;arda .
le9
G:GANTES Y CABEZUDOS 1 Pe:albis LA
1015: LA
' SEÑORITA ea g rooN.
SEÑORITA SAXOFON. Rema, dilluns.
Acimut popular. Butaca
latealltals regalailes. LOS DE ARAGON. Peina d'A. reir.
rándia: de 1,11 ( a/11 31. rerrAndlz
KATIUSKA, per E. Latorre. :SIL a le,
11.1 • /3: LA SEÑORITA SAXOFON. Ir: •
Mallo. tarda: i iranill eos re r lIr rl 5 bone
fiel de l'Asil Ir i ani .1 raIl Ir 10 f 5 1, pi c.
nen1 - 111 parl la BANDA MUNICIPAL,

• tarda, rail:
• 1 pta.

LA PURA VERDAD 1

lemcipal Pain
Sessle continua dea de les quatre:
Noticiar Fox - LA TRATA DE
BLANCAS. La auperprodueele dra
matlea de gran exIt REMORDIMIENTO, co evanvol, por Llene]
Barrymore 1 Nancy Carroll.
e3trena do La casa de loa muerto"
nn•n•n•nn•

en espanyol

DAMAS DEL PRESIDIO i
per Silvia

Cornpanria Cunee Orlas. - Avul,
darreres runclons de la companyla de
c.asImIr Orlas. A les 390, a les 6 eapecial I Mi. 10'15, l'axlt d'aquesta
temporada, JABALI. 111maris, dla 10:
Dotut de la coi/maleta que dirlgell
el notable primar :olor Francesa Macana,
MI, a les

1013: Estrena a Barcelona

de SOL Y 110IIIIRA, de Quintero 1 Guillen. El despatta a comptadurla,

Sidney

ulevinnone
TELEFOROS 25627.24513
DIMARTS, NIT, ESTRENA
EN 8E8810 DE GALA

Feweeklic.

1Pastilles

Sonsa augrnent 00 preUs
AMOR EN VENTA

amb
JOAN CRAINFORD 1 CLARK CABLE
Film Metro Goldwyn Mayer

330 a 545, a le5 6
numeNTL 1 ME a les 10
Revista Paramount.DIBUIXOS

Aval: tarda, de

COMPOSICIO:
:lucre. llet, b., 5 ctos ; extracte
regalessin, 5 Mes.; extracte diocodl. 3 palito.; extracte meduila
vaca, 3 milis.; Gomenol. S nula.;
suero mentoanlasat, quantital
I s utlelent per a una pa.51111a.

Parreres nro./ere/0ns de

ARSENE LUPIN

Ecialr Journal
Pesca emoclonante (documental)
Gran TIll de la Dr od u er10 UVA

Avut, dl 1 mal! a 330 sessió continua. Nurnerades 6 tarda 1 10 nit

Aspaim

Bombas en Montecarlo
Pe r Kate de Na g Y 1 Jean Mural
Es despolvo a la taquilla 1 al Centre de
LOCalltals per a Ida 5 e 55 1 005 numeradea
d'avul, O tarda 1 10 nit, 1 demä, nit

PaaeeiS de Gracia, 57 - Telèfon 713881
Matinal dl 1 a I. Selent 1 paseata
Tarda, duos seyslens, a les 330 I 6
numerada. Selent 2 ptas.
DELICIOSA
per :Linee Clamor 1 Charl es Farrell
REPORTATGES CINEAC
LA VIDA DEL GRILL CAMPESTRE
a n Incurn^ntal,
NOTICIARI FOX SONOR
La catira n'agio'

GUAREIXLN RADICALMENT LA

MATA-HARI

PERQUE COMBATEN LE3 5E7E13

DIBUIXOS SONORS
MATA-HARI

CAUSES:
Catarros, ronqueres, anglnee, laringitis, bronquitis, tuttercuIost
pulmonar, asma 1 totes les afee- '
clons en general de la gola,

TOS

Acial, dlumenge, matinal a les 11, amb
Tar.la, O sesslons confirmes
ROBO LEGAL, per Beba Dernela

per Greta Garbo. Parrer Ala
Nit, a mtsi TE QUIERO, ME QUIERES,
per Raymond GrIffibt

bronquitia I pulmOns.

en les quals hl ea 0(8011 el transcendental leoblem./ dels melicameffis
balsamics I volaills, que es conserven Inneflnidament t mantenen Integres les
meravelloses propletats medlianals por a combatre s'una manera ccristant.
raphia I etirn tes mutantes de les vies resplratörles, que san causa de TOS
I do sufocacid.
Les PASTILLES ~Alela eón lea receptadea pelo rrelgea.
¡es PASTILLES ASPAIME sdn tes pre ferides peis paelenia.
ExtAlu sempre les legitimes PASTILLES A3PAirtE 1 no ad:lacten substuudona interessades, d'esrasmos o n125 resoluta.
Les PASTILLES ASPAIMA es venen a UNA PESSETA CAPSA en Ir,,
empale tarmaeles 1 &comerles, Illurant-se al ~eta ternos, gratuita:mo, una

(lea

ESPORTS

seres

PRONTO NOVETATS

1

IMMIM11111n119.',
CINAE.S
11%11111.1111111101MIN

E Ni AIE

.

Les PASTILLE R ASPAIME Supren iota, Im conegudes per la sera compeerció, que no pot esser 1005 rational I elentiflea, zust azzadable I esser les 1101.

CEL SIVLIA

SALONS

1.)
"»../

SPLENDID CINEMA

PUBLI CINEMA

Avid, tarda, 4'13: EGOZCUE II -

GUTIERREZ contra IBARLUCEA MARCCLINO. Nit, 10' 12 : ERDOZA
meror-GUTIERREZ contra oNAINDIA I - TEODORO - CELAYA.
1101111, funcione a presa P o li ulars butaca 1 pta, EntraJa general 1
pta. Tarda, 415, arancl-carate II
I Elola III-Egurroia. NO, 101 3,
Mallagaray-Eicda II I Luo!o-Orloaola

eapart de niostra. moll córnOda per portar a /a n'ataca.

Especlalltat farmacteutIca

del Laborear)

33511.TARO. OfIcineS Carrer dal

Ter, número 16. - Teletion 50701 - BARCELONA.
Nota Importan:las:me. - acr e le:riostrar 1 convencer sts rsems 1 51P5factoris resultats per a gnus!: la TOS, mitJaneart Ira PASTILLES 99P9 n19E. !ad
san

posslbles amb les ceses sin-libra I

Gime no hl ha

actualment altrei pasttnes

11110 puruln superar-les, el Laberatori Sokatarg ¡carnet graue una capseta-mostra de Pastillas Aspaime Me que II Invita el reta/1 d'anuas!: anuntt, aermpanyal
d'Un Segell
cinc ren9ms, tot ellos d'un sobra franqueiat amb dos centims.

TIVOLI

t 1 matIt "Luz azul" I DIbulins. Dlieg
larda. P . O.1 nit: i*E1
sesslons. 3 . 15
dinero lleno alas" 1 -Luz azul".
FEMIN A
Mies se55.1on5, i'n o 1 o tarda, 915 nit:
"El pallo de Siena". S. A. se dItlerto".
CAPITOL
10'10 mall, dues se05fons.3'3 0 I 5 ar-la veezanza d e Trota",
da, In n11,
"El caseren da las sombras". Cultural.
CATALUNYA
1030 mal!, (loes se ss lons, 330 I e tarda, 10 tilt: "La amazona do loa rocas",
"Itonywood al desnudo".
LIDO CINEMA
11 mall I 330 tartia. Sasslona RifancavallIsta, Dibulxos, CE:migues, e larda I 10 silt: "El COngres0
00 dirlerte". DiLtliana I

PATHE PALACE
10'15 matf 1 emilMna 100 tarda:
"'lumbres sin alma" 1 Dibuix0a.

!Jet L k P11811C 111T - froximi43>'

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT
Avul, dium e n g e, de 5 a fi tarda

1111111111111i11111111111111111111111111111111illidlliirlilliiilligiaPPIPiliiiiniffilgáliii11400141!1M11

Te de moda familiar
an:enit zat re.%

ASB80AORCHESTRA
ys

sea,

ek

“ortop b erna

EXCELS ION

RESTAURANT DEL PARC
Aval, dlumenge, tarda, El

1030 51011 1 continua 3'311 tarda:
-Ave del
,• Jugueies t lo
Paraíso". Polors del 1110.
MIRIA
ConlInna 3'30 larda 1 000 nit: "Ma-

-Diablos celestiales".
dame
GRAN TEATRE COMTAL
11 1.1511 1 coritirout 330 larda: "Dlablos
celestiales",

1111111iIiii11111111f11111113111!113111111111MiiiiIIII1131131111i1119iliiiallillilli!MIMili!ii nIi!illthilled

DIVERSOS

Cultural.

0 E1 Dr. ArronsmIth".
D10111505.

MONUMENTAL
11 mail 1 enntinua 370 larda: "El
agenle serrel n ". "Las telefonistas".

ROVAL
11 mall 1 continua 330 tarda: "El
telefonistas".
secreto", "Las
agente
N11: "Olimpladria".
I II 1 8 PARK
11' matt 1 continua 330 larda: "Manos
tempestad"
"Cuatro en la
arriba",
Nit 1 cm iosIlals I GtAttlea.
INALKYRIA
tarda: "El ge11 reatl 1 enntlnua
11.,11 Crack". "Cuatro nn la tentres.
cinnica.
BOHEMIA
10'15 mal/ 1 eenline a a'ail tarda: "CV
ludiere por un (tia - . "El /dolo".
Aiit: Noticiar! 1 (:2.mica.

DIANA
larda: "Caballero por un (Ea", "El (dolo".
»altos. Ale: Cinulett.

Vill

TE SELECTE
Venus Sport Palace Ball
Rda. Sant Antonl, 02 1 84 - Tlgre, 27
Avul, diumenge, BALL DE SOCIETAT,
larda

1 rilt

ESTRENEa
EL PELUQUERO

Porteen

One-Step

LONDONET

PLACA MONUMENTAL
Avui, a dos quarts de dotze del
mati, submersió de l'inventor del
Generador d'aire, que fa possi ble la
vida submarina. - Localitats a
i'5o, 2 i 3 pcssetcs. Valedores per
a tot el dia.

37,3

ir odlernn"

y

de B. e are as so na

1-:

t_17

per a la retenció absoluta de la trencadura._ -1.-772- Faixes de totes menes
Models moderna
Faixa cotilla Abdominal
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o cPrregir les desviarions
de l'esquena
Més de50anys de practica són la mlllor garantia '-.-..-7:A.
Casa fundada en r875

ßlIVIIIIilifigilI MEMW 711.!!l'''. '.." ...

1

- ..---2 •
!1
1 11M17' lI"e4.

14144444.44444-8.44+~e44e4+~..eh>re..

GRANJA ROYAL
SALON

DORE

COMPANYIA TRANSATLANTICA

da tila

i
SORTIDA DE TEATRES
CRAZY BOYO ORCHESTRA

TES

skt.S• 499 -Fedinma .. 12

lettesetele-i«,,
cosas DEL
rl

CARMELITA

Servei del mes de gener de 1933
AUBERT

LINIA DE LA OANTABRICA A CUBA-MEXID

De 10 a 12

SEXTET TOLDRA

w

El vaixell HABANA sortIca. 51 no ht be variarla. de nPluo l antander el 25 da gener. rio (Ilion el 20 I do , orunya (I 07. cap a l'Hayan]
I Veracruz. Para escala a Nora York a la tornada,
Prepara sorthia el 25 rIO rehuir.

lar:n.111

A les

dues parts. - LA
CARIÑO, tioti dea
duo,
FAMILIA SMIT,
AMOR CONFIADO, eat'illi s tes ile
aerica.
GRAFIC PARAMOuNT. - OTOÑO
m
dibutxos 501101, EN EL POLO SUR,
dlluils solio r.
Tarda, sessid continua de 330 a 830

:r
PIANO
"rr, d'e de Peaselel
C,BIEGER
BriliC, 79

ir

Sylt la Sydney I Cary Cooper
DIBUIX011 SONORS
Estrena riguro s a del fitto Paramount,
parla t en eapanyOL
per

EL PAYASO

per Roberto

Bey I Nleg Lemonnier

PEQUEÑO DESLIZ
L'obra magna (In Lubltsch

VENEZUELA - COLOMBIA

tallan

••nn

El vaixell MAGALLANES 5nrbra. 91 no hl ha variad& de Barcelona et
20 do ganar, da Valencia el 01. de Malaga cl 20, de Pädia el 01, cap a
las Palmas. San Juan do Pile! lo illeo, l 011 02. 0.1. Puerto Cabello (Ove
Cura» trva./. Puerto Colombia (10 3.) 1 CrIstatuO.
Propera sorilda el 20 rio febrer.

---FABRICA DE

EXTEN8I0 A LA MEDITERRAN1A DE LA LINIA DE LA
CANTABRICA A CUBA-MEXIO

CER AMIC A

Propora sortida de Bareelona, si no 01 ha .
variad.% el te le rebrer, cap a Tarragona 1 rva.1. Valencia. Alacant (Eva).
Malaga, Cadlz I 111 1 000. (ron sort ira el 05 del matriz mea cap a i'llavana.
Truena 1 escales Intermedles.

Artieles de construcció
RaJoies de Volenele
1latInal IrCia Tarda, I. 101116,
3'15 a 515. NUMPrilda lt N11, 9'13

LINIA DE LA MEDI7ERRAN1A A PUERTO ;uno,

el mes. -

nit, O les
GRAFIC PARAMOUNT

CALLES DE LA CIUDAD

a

TALLER I DEETATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916 ,...::_---.-:..-:i..;•
--4.
BRAGUERS REGULADORS

.1113.1.111MIMONIn1.ffl

11 Mal: 1 continua 330

CINEMA PARIS
TEATRE POLIORAMA

Bersel preant per la molonas
« CIUDAD DE VALENCIA'
Palmera; 81'11 me,. llegue/ 21'50 Pies. Tercera: 1000 Pe&
Itervid rime estmanal Sledlterrinle-Cant nDrIest
AMI) m'alta en lote el! porta. Eorildea tots cli amarra
LINIA RECULAR ENTRE BARCELCNA. ALACANT, ORAN, MELILLA, CEUTIla
MALI I V10EVERCA
Surtirle" de Barcelona tot. sis alumenges. n lea 5 oral.
Semi comercial entro l. Peninsula, Nord d'Atrio' I Cuarteo amb motes a tert*
ele porte de la Marilterranla
SortIdes qu'arenal'
SERVEI3 DIARIS ENTRE MALAGA U MILILJ A
8 IlECACIA na LA COMPANYIA A 1016 ELE 'ORTS

documental en espanyol

Enlodó

TEATRE NOU

Madres Paleals Al II Cleleffifil. U. • Bine!~
Untas& II
regulara de y apare ceetermon I 00P141U9 ante. la Panetela, Malea"
Nord d'Arrea, Conlirlao, Quin« Etpanye.a
LINIII RAMA VE ORAN LUXE BARCELONA.C.101Z.CANARIIII
Mudes pum/mata els anubles, a les 12 torea. Erectraran el, semita Ito
ames moloyaul
"CIUDAD DE SEVILLA" I "VILLA DE MADRID"
Jalo oomerolal arnb ~toa en toca ola poeta da la Madlterranla, Pl • r4 d'A:rea
Canarios. - Sortees quinzenals ele dieus
LINIA RAPIDA DE ORAN LUXE BARCELONA-PALMA DE MALLORCA
Porttota 1011 els Mes (naval ele Oh/manees) di Barcelona I Pluma, a Pis st 111>
.418 por les modernes MOtOIMUI
« CIUDAD DE SARCFLONA l « CIUDAD DE PALMA«
Serien molara entre Tarragona, \n'ancla, Atacan 1 Palma de Mallorca
•
I entre Barcelona I Mane
UNIA RAMA NEOUIJUt ENTRE ESPANYA I TERR:TORIS in GUINEA 88888 YOLII
(Fernando Pea)
Sintiere el dis IS de mida M r s etnia escales a Valencia, hibernal, Cartage0s,
anta, LU Palmee, Santa Gnu de Tenerife, Blo de Oro. sionrerria, Santa /sabed
(Fernando PUo). Data, il0c0 I Rio Seallo, p els vapor'
« PLUS ULTRA" 1 "LEGAZPI"
LIMA RAPIDA RESULAR ENTRE BARCELONA I VAI
BOTildel de Barcelona en dIlluns 5 Mona, a .ea 20 llores.
FOrtIdes de Valencia els dlmecres I dlasabtes a les 19 hora.

fI tiel

eis r

N'Insolen.

Art - Destresa - Foro
Es clespalta a compladurla 1 al Cen•
/re de Localliats de la plaça de Cama•
lurpa, O.

GQMPA A TRASMEDIT E RRANEA

Vannola, ESS-ES1, - Tolafon 75111
CINEMA SONOR
Avul, tarda, a lea 443, Besaba Gales
numerada, I sIl, a leo 530
NOTICIARIO FOX
EL PUERTO INFERNAL
(amb caneons en espanyol)
per Lupa A Clez, Jean Iteraban
I John ilolland, I

Pebul
l'ORQUESTRA PLANES

•••n•n••••n••••••••.•

Aquest festival, organitzat per l'Alenta Empordanés, i sota el potronatge de la eGneralitat de Catalunya
i Ajuntament de • Barcelona, 4 que
tindra loo acui, a leo quatre de la tarda. al Palau Nacional, revestiri una
solernnitat extraordinria.

MANS.

BRAHMS - BEETHOVEN - HAYDN

MI COSTILLA ES UN HUESO
ree GLORIA GUZMAN

gironines

La Presiciéncia efectiva del senvor
France oc Mari& i loteo leo autoritah
civils i militare de Barcelona, ultra
loto &o diputats de Catalunya i a
les Constituents d'aquella circurnocripció. li donen una grandiositat insospitada.
Hom prega a loto el, diputats del
Parlament de Cataluny a i de les
Cort o Constituents d'aquella circumscripció que no hagin rebut la llot3a
re o ervada i que per trobar-or fora
alune no hi ha hagut possibilitat
trametre-lcs. que fins a les dues
la tarda d'ay& trobaran dipositades a la Secretaria de l'Ateneu Empordarés.

QUARTET LENER

%AS

SALÓ VICTORIA

A dos quaris de quatre:

Festival pro-ilamnificats de les terres

talunya. el programa de la tarda té
una mplitud nignífica en les tres parto
a executar:
E.1 concurs de les cobleo La Principal. de La Biobal: Barcelona. i Barcelona - Albert Marti, la Randa murlicipal• el s cors Catalunya N o ra i
T.a Violeta de Clavé. i l'Orfeó
Sano. eón garantia de l'éxit d'aquest

Demà, dilluni, a les to nit
PALAU MUZICA

compan y ta vita-nasl. Te1eroo 19691

Mi costilla es un

V. Una jugada que cal ten: r en
compte es... 6. C2D.

7. CXC
PXC
8. PRl
PXP
La no acceptació del sacrifici déna lloc A posicions més aviat favorables al blanc.
9. D 3 A
A2D
to. 0-0-0
Corn podem apreciar, el mcstre
aiemahv Richter juga amb un estil
que fa bona la fama que té de "jugador d'atac".
A2R
PXA
AXC

TXD

DXD

ESPECTACLES

CASIMIR VIGENTS
Despatx: Tallen, 72

REMORDIMIENTO

Telèfon ntIm. 1 564i

Dilluns: MARIDO INFIEL I e•Irene
del film mes emonu de rally
LA CASA DR LOS MUERTOS

BARCELONA

1

LIN1A DE LA MEOITER RAN1A A NOVA YORK, CUBA
CENTRE AMERICA
El valrell MARQUES DE COMILLAS sortira. cl no hl ha variada. de
Barcelona 1 Tarragona el 16 do gonce, de %%landa el 17, d'Alacant el 18,
de alalaga el 1 2, do Mili el 00 1 de Vigo el 22, cap a Nona York, Ray ana, Puerto Barrios. Puerto Lltudn 1 crismas/.
Servel 11pna Gran lintel - T, S. P. ()muestra, ele.
Lea comodltats 1 traciament que oaudelx el paseata° ee man16
l'altura tradlelOnal de la COmpanyla.
Tamb6 t6 establerla aquesta Companyla Una taras de servela "mis
blnals per ale principals porta dei ion serrtts or linbre regulare.
Per a Informes 1 desean do puntees, A. RIPOt VIS Laletana, &
Barcelona.

14
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LA PUBLICITAT

Indicador professional da LA PUBLICITAT

Col6

ES PUBLICA TOTS ELS DIUMENGES

JIIdrMtL

A

ADVOCATS

Vous (R.), Corte, 891, 9.n, c . . T. 54005
Surte Itegeteda (E.), Valencte, 247.
Illedee (Tomas), Corta, 631, 420011Pollerole (D.) ( DOmenee /e Bellmunt)
DIputac16, 1 9 1, 2. 0 , 2..
Raquel, Id., R. Universitel, SO. T. 34805
Verles 1 Iftee, 4. • Cup, el. pral.
VII. VIdII (L) Mutile Mareb, e. T. 10398

AIXETES DE TOTA MENA

Dipntscte, 178.
Pelle beet-CASA-TEIS
Pilar. 1411$,
S . da Rezarlas I CUBIL I.

E
ELECTRICITAT
LÄMPISTERIES
Lloren. nutre., R. Barbare, 6. T.

ENGINYERS INDUSTRIALS

Se g ara, Seriara (ß.) • lorderd. II, mi.

E8180LETS
Artero. - Al-ranas rrieflu t nee de penitente'.
la, L 4 f.
Lid)
• le Derfee(10.

A DB EX

Oliarimit general • -E o 1)". - anuda. :7

Moree (4. ). Me Ande, 80. • T. 19381

vus-rzrtiES

BISUTERIES 1 NOVETATS

• Mcmcders. Vara" Forran, a.. 45.

9 CATALORIA“.

CARRETILLES I VAGONETES

estile (Su. da P.), Cache, o T. 1140115
CASES DE CARVI

GOMEr 1 AMIANTS
Medina 1 Reman!, cnru. 529. - T. 331136.
GRANS, LLESUMS I CONSERVES

HOTELS

Compone

L'etiqueta c , talana és

5

en aquest cas, garantia de bona

MERCERIES

ri

qualitat

Gulleee Inri (C.) , v alencia, nora. $ IL
Pom p e y a - a. Mosallu. • Corte Cata•
linea o • 553. . Telèfon 30991.

Productors: Fabriques Reunides de Cautxú i Apòsits, S. A.,

METGES

acto( (Pare), ROSNE110, 147. T. 70455
%roes

5.) - Corte, 482. p. T. 33468
Frubtd, Oculista, Clarls. 65. pral. T. 75040
infants. Pelavo, n. • 10, 1.er.
Velero I Mime. ConSUllorl: Hospital, 163,

..11111111111111113111111111111BEZESIZZEIIIIMINC111111 13 9
r;
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5

Ronda de Sant Pere, 12
tamnsamnaa

MOBLES PER A 2ESPATX
"ni 1 Ripoll. Validonsrlla. 6. • T. 1015.

-RESTAU7ANTS

Hotel Internacional

COLLAR!! I PERLES

COMPTADORS D'AIGUA

Aparen. (ataviarlas I entice
Sal. Sao. Jaime e, 14

8ALMERON,

(9 .

011er 1 80114. • P. S r (oro, 11, T. 51847.

Censen ~iodos uno" feble. Santa
Mesita. admiro 38.
Silo ( y a — Call, nIlMero

CASA TORRAS

Pou O RIpol, Vallerousells, 8. 1.
Tarusa (E.), C. de c,ent, 183.- 'I'. 14114

MARISTANY - 8 9 Ronda St. Pere9 8

.')ZISUMIDORS: Exigiu el
cotó hidráfil amb etiqueta cata.
lana marca "LA GERMANA",

MATERIAL FOTOGRAFIO

FULLES PER A AFAITAR

1 B.

lana marca "LA GERMANA".

Paree Trepas (R.) P. cclotn. tb. T. 15936

11 tlitle6 Catalana ., - eumeg n r a adatan'.

BATERIA DE CUINA

marca "LA GERMANA".

FARMACEUTICS: Oferiu 31
cotó hidrafil amb etiqueta cata-

P.

MAIR
ARciugiTANY
MARISTANY

METGES: Recepteu el cotó
hidròfil amb etiqueta catalana

MAQUINES PER A ADRECES

itteT

Garantazada la seva süllda I excetlent fabricad() sota la respectable slgnature de la 00neguds 4 acreditada casa R.
Fundada en 1860
LLOGUERS I REPARACIONS, DISCOS. RADIO I ROTLLOS DE LES MILLORS MARQUES, VENDES AL COMPTAT
. Or—t ass - rtIt ee música. — Constantment novetats d'exlt. —Soillciteu prcus I condiclons a:

Amb etiqueta catalana

RAPID-ARNOBARS, Princesa, 25
Palentat, el ms preste 1 economie

Argenten.. 35. • T.

( a.),

ASSEGURANCES

B

Illea8•810, 8 ola. • 7. tinte
LLIBRES
DE FULLES CiNVIABLES

Pone (4.).

m
. "... 7.2A%
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MARINA — APARELLS

ESTOILJ
Torran.

R.

Marca
LA GERMANA

LL

.

x

Ramnia del Centre. n • !I. •
14445,
..111.1101". - P. Paien 00 fe T. 18591.

o

ORTIGA — APARELLS

Pirat Trepas (R.) P. Coloro. 17 T. tillo

'Tules .. O. Mora. Casanova. 80. T.115948

IMPREMTES

CONFECCIONS

seimosesomeese
ROCA RABELL, 8.4 I
ARTS CFMFIQUES
iNIPREIVITA
di-1131100IA
I

DE ROBA BLANCA PER
A SENYORA I NENES

"EI, MUNDO" Zibp3,,,,"),,".41";

Serreta (VIL de d.), Tra7a;gar, 111.

MATERIAL CrESCRIPTORI
Te aran 21420

1 Miandalenot,

1

La CMIIIMML P. e Angel. ti. Satmeros, tb.

Mea •

COTILLA RES
ANUA (Innata). - Coultal aten. a.

DIBUIXANTS

Aldruleu 1 V:del. orle 1194. T.33314

Gua Fea& • EIZIDS1 Nona, 13. 7, 1 0616.

JO!ERIES
3011111`la J.

Cabro- - Plarerle. numero U.

Cernir ( C arre). Corma. 38. - T. 181I8.

PIANnS DZ. LLOGUER
•

12840-Barcelona

T. 75041 ,

Ma g ia (P.) - 110351 1 a 1 , e • in. T. 11691,

RESTAURANTS

,111nMUIIMMIC

a 2 pts. I a 3 Pto.

TeL 19613.

LUBRICANTE
*gen Germen., Traralgar. 1.. • T. 140641.

X

PER A CASAINERIT• LITEM
AMIBA CASA

CLINICA I
DE BEBES I

SOBRES (FABRIQUES DE)

XOCOLATES

38 — SANT PAU — 38

(Via Laietana)

Els que aneu a París
NO ODLIDEU
que trobareu

AQUEST LOT COMPLET

El aspirador

1

Uhr

UNDERWOOD,
camarilla 10 suyo

Paseaos 1.100

donan 12 meso, de credit
augment 10
AQUES? MATEN( LOT A LLOGUER
45 Ptee, al mee

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

DIVERSOS
VIES URINARIES
nemeeuts secuais
POL1CLINICA FARRE PIJOAN
Rambla de Canaretes. 71, 1.e 2
d'II a 1 I de 4 a 8

Ma/altles secret e s -

GARANTIZADO

CASA SALA
Corta Catalanes, 674 - Tal. 34935
le delltgen bono agents venedors.
GRAN assOrlinteat meres desnato
I Maquines descolore
totes
marques 1 preus

El més econinnie

CASA ROSICH

Prou da sofrIr Ine1iltn3nt d'aquestes ¡rala!.
ties, granjea al meravalloa deaclbrirnent del.

BARGUES

TAPINER1A, 6 I

embone Pina Burlas • CIrIlO,. 0. 6 8.
a cnée tamo.. a la Dedos. T 70441,

Folo,

InClOent411 Magenta

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URIN ARIES

DE LUXE

TEMPS

S

Mirabel, Suc. da V., Notarial,, 9. T. 15834
....01••n•

LAMPISTERIES

CAPSES

EL FRARE QUE MARCA EL

Casa Joan - R. Sta. Mantea, 60.7. 1 1891.

Capallerad-Comfal, 4 VOSflts Sra. 1 Sr.
51at no ha tingut as 5 oelars.
local.

aMaaamaMOMMaernaammaa.

Ole (Andreu A.), 1./ermls, t.

alt.

SASTRES 1 MODISTOS

JOIERIA VENDRELL
• HOSPITAL - 7
Ter 10708

Berrhe (LIMO. Rambla de Cetalnoya, 71

Vine! f•bler. - Porte Irenadno o • 11

(R. ) P. Colom. 1 9 . 7.85510

PFLLETERiES

JOGUINES

DENTISTES
DESINFECCIO I INCENDIS
Aperelle erute eme • AJUAL1111111141
Ramas Soler. Carrer del Cama. n. o 31.

T

PRODUCTES DE REGIM

JARDINERS
Bao

3t011 Portel. 18. Telares 180104

19 6143

/luciente (4.) , ilarrned

CONFITERIES I PASTISSERIES
COPISTERIER

PARALLAMPS - INSTAL.LACIO

CLINICA PRINCESA
Venid - SIGUI! - Elatrlu
Visita de 12 a 5 I de 7 a 9
PrInceea, e (Entrarla per Coloners.

A PUBLICITATT
a tots els quioscos dels
Grans Boulcurds, de la
Place de la Republique a
la Madelaine
A la Place de la Bastilla.
A la Place de Saint-MIchel
(costat Metropolltit)
Al Boulevard SaInt-MIchel.
Al Boulevard Sebastopol.
1 a tols els grans quioscos
de Par is

Vies urinàries
seres manIfeslimi-mis: uretritis. prostatili
orquitis, ciatUre, sida mititar, ele., le l'hom
I vulvitis, vaginitis, ir/atrita', uretritis, II
aporitis, frotaos, etc., de la dona,
crOnlques I rebele que eignIn, es guarelxiio aviat 1 radical:mera
alioli ers Casete del doctor Sol.. e. Ets matalls es gilarei g en per ello solo. sense
tor c edor; .
ni renta1 4 , ru aplicarions de, sondes 1 tru,des, etc., la» periw,,s serrpre
i nue
neCeSsiten la preselifia ¿el melga 1 ningú uo s'acsabenta de la lo g
ra
.
Venda: 6130 pessetes capea.

Impureses de la sang

(avar:osis). 'caemos, herpe., ulcere, ver
ses (llagues de les carnes), erupciee 3 euro! loses, ericemos, acné, urticària,
malallies que lene!) ri
trimies,
de la sang, per eri;niqucs I relmIs ovie St iIil. r5 n
acial atnb les PIndoreir depuratIves del Dr. Coloró, ene sdn ti medir :m.5
OpuratlVa, Ideal I perf e cta, perotie aiiluen regenerara la sog.
la retocen. *dementen toles les encurtes de l'or g anism e 1 fomenten /a salo!, reculen! n
inc lomo 1010.5 les tilceres, lla g ues, grans, forünculs, supurado i le 1 4
MUCOSO,. cahnicla del cabell, Inlia - raeiOns en general, etc. , q ius lant la p
n e ta 1 retenerada, et rabel! 1:Mima I rapes, 4 no dein en l'organIsme s
»yals del pa,sal. Venda: STO pasea:As truca.
virls o trifeceions

Debilitat nerviosa „. .-cr"
. -• eanarenatsrrea
"s"(/,',rdne, ±rno1131,
urna,
P3tP"

Coosament mental, perdua de mernbria, rnzliscap, rertlgens, debilitat atuse
lar, urdirla corporal, tremolare, palpiteclans, trastorne nerviosos de la dona
1 lotes l co manifestaelons de la Neurastenia o eigolalnenl nerNIds per er .
ril es O rebela (P . e ,d eldn. es g uarris e n :Wat t radtralment ami) eta
Pan benals potenciara del Dr. Sorna. Mes que un medlcament cd u un atin47:.
n
essenelat del redel!, rneduila 1 tot el sistema nervios, indicara Pspecialinetil
als esgotats de la joventux per teta mena d'exressos (vells seno,
any:

per recuperar InGtgrament toles les frinelons I cenced-r ruso a lextrer 3
vellesa censo VIOleulat Ibraanisme, ei vigor sexual propi de Pedal Venl
V60 sometes fleare.
vENDA A LES PRINCIPALS FARMACIES D'ESPANYA, PORTUGAL
I AMERICA
Av1•.
Tots els parienta de les %les ertnaries o dehilltat ner-inz, 01°C.
naritise 1 trametenI 050 pe4se i eS en se gc li Per al franquea.
tlficinea Laboretorl Socatah, Carear Ter, /6, telèfon 60721, rebran
grans un llitre explIcatm sobre l'origen, desenrci:14niefir, tracia /ceno 1 s'AMI/mili d'aquestes mandiles.

7, Ronda de Sant Pere, 7
21, Avinguda del Portal de
l'Angel, 21
33, Tapineria, 33
DEMOSTRACIONS GRATIS
A DOMICILI
Teléfons: 19923 i 19813

•
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VIES URINBRIES

TOT TE EL SEU PER QUE

Pell -Sífilis - Matriz'
IMPOT:NCiA, Vigor 3f ‘,13 rap:0
Dietärmla . Electroterepla
DII a / / 1 a 9. Feer i us:
a.1

I Clínica 6uerau d'Arellano
nra. del Centre, 115 (davant correr

El té el dolor que pot ésser degut al reumatisme, a la circulació de
sang, a potir de ciático o esllomament, o contusions, o dificultat a les

LLEGIU "LA PUBLICITAT"

PROPAGUEU-LA I

articulacions, a neurólgio, a exposició o lo intempere,

o

ireds, a ex
-cesiuxr

físico.

Res com el Liniment de Sloan per a fer desaparèixer el dolor. l tot té
el seu per que. Perquè aplicat suaument, sense fregar, sobre la part
adolorido, produeix una immediata reacció o lo sang, desfei la congestió que en realitot ero lo que produia el dolor, i procuro un
saludable benestar.

Provo de la seva
eCcacia: es consumeix a tretze milions de Ilars i es el
calmant preferit o
133 països des de
L PORTE N46
glIQUOCADA

20001201W
-ts0033
2Z;I:20

Finlandia o les Fili-

a coso, perquè el

dolor no aviso

i de les malalties de l'estómac, fetge i intestins amb
plantes tropicals. Producte vegetal de procedència
alemanya. Demaneu detalls per escrit a "TEODOL",
carrer d'Aribau, 88, o personalment, de nou a una
i de tres a set, tots els dies
FABRICA

FRANCESA

Industrial, contrastats Estat espanyol despatsats duanes. Conlleven, crescodes.
Escriure emir raferenc;es:

Apartado 9013. -- MADRID

ELS DIABETICS

u om

recen

DULCIMIDA

A (a tul coodiment ile REGIM ipre

coh7 n1,11.344
de earbonl, nt res que p:odrietai greut.

DULCIMID A

ha d usar•se en DIARETIS, ONFSITAT, ARTR:TISME; Pe de SabOt frene I ag-adable.

DULCINIIDA

es 450 vegades dn i ca. Pe eomplenment m o zas: cada
la u lleta correspon a la dolcor d'un tends de sucre

L

iD

d S;(1,00 ie X 2eI7110S It.durtrtels. W S farnMeted CO fi sseo n s
ULCIMID A ('1 1(0

Peeparat al
arceor...-ee•mssawmsaaoewwm

/

v///'

la

DOLÇ Cr9'
des

1-1

D

D

'YhYfie,

IMPORTANT

Demitja agente Catalunya-Baleare venda aparen, mesuradors &I de menor

°beis d'arribar.

k;laborada amb plardes aromälmues do
la selva del Chaco argenli
Preu a tot Espanya: 5 Ptes.
Venda a l'engròs: CORTS, 550. - Barcelona
Demaneu-la a les principals Drugueries
i Perfumeros

nur. 20768

Guariment del Cancer

pineS. Deu d'hoverhi sempre un flascó

linimento de Si AN

TUBS ESPECIAL5 PER
A BAIXANT5 D'AIGUES
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Laboratorl Morald, Passelg de la flepti011ea,
011 es poden dernanar me:tires gratuites

97 .

EarZeiona

