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D'AVISOS 1 NOTICIES

I RECLAME SEGONS TARIFA

Dimecres, d'aquest lloc estant, flxävem la nostra posicld
davant dei regim transitori que cilious començava amb la presa
de possessid del càrrec de Governador General de Catalunya. Amb
tots els respectes a la persona designada per a ocupar-lo, dislem
que rúnica col-taboracid que les nostres convicolons autonomistas
i republicanas ens consentien era la que poden oferir uns observadora disposats a aplaudir ele encerts 1 a denunciar els errore
I les falles del règim que ens 6s Imposat per una liel .
a
sil " •. " r. • ' RecollIm el to deferent per
en
l'acte
protocolar'
que
dIscurs
del
catalanitat
t
de
l'es peri
d'abans-d'ahlr 'logia el nou Governador general; però al ene
Inclinem en correspondäncla al to del disours no podem deixar
passar per alt la sorpresa que ens produiren les eeeee paraules
poderes corresponde marcar definitivo
en dir que "a mis altos
módulo, lo que haya de ser el futuro Estatuto de Cataluña". Per a
nosaltres no hi ha poder mis alt que el de la Constitució 1 el de
la voluntat popular sobirana manifestada legalment. L'Estatut que
el règim transitar' arrecona t. l'aval Insuperable de la Constituel6
1 del noble; mentre la voluntat popular no el desautoritzarà, per •
nosaltres serà Púnica norma legitima de la vida política catalana.
virtut
El senyor Portela recordava en el seu discurs que en
capital s de
de la Ilel que suspèn el funcionament deis òrgans
l'autonomia, el Governador general de Catalunya assumeix les
Executiu.
funciona del President de la Generalitat I les del Consell
el
Volem creure que per a un liberal I autonomista antic com
senyor Portela, aquest "memento" obligat II havia d'ésser ben pos'
flnor natural del
confortable, perquè no pot haver esoapat a la
paraules
nou Governador general que amb les aoves mesuradas
que Inaugurava
règim
hl
ha
entre
el
que
sentir
l'analogia
ens feil
I el que vam patir durant ele set anys que precediren l'adverilment de la República. I si la gentilesa de la forma ene llagué*
govern
pogut distreure de l'abast de la intenció, el primer aote de
que ha realitzat d'acord amb les facultats que la Ilel aliudida 11
assigna ens hauria transportat a la realitat d'una manera violenta.
l'Aloaldia de
Aquest primer acte ha estat el proveiment de
Barcelona; el senyor Plch I Pon ha estat elevat a la prlmera
magistratura municipal de la ciutat. I
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ENORME EFERVESCENC IA AL SARRE

El front anti-hitleriä envia
una protesta a la S. de N.
El dilluns hi haurà l'escrutini
alguna efervescencia per l'arribada
de sarrencs residents a America del
Sud i que vicien al Sarre per emetre
Ilur vot. Els comunistes es preparaven per tal d'impedir tota manifestarle, del Front Alemany. Afortunadament la policia arriba a temps d'impedir que es produissin incidents.
Más alemanya
Sarrebruck, it. — Durant tot el
día han continuat arribant d'Alemanya
grups d'alemanys que vénen al Sarre
per votar en el plebiscit. Gairebé tots
els grupa atan dirigit al quarter gen'eral del Front Alemany. on els han
facilitat la relució dele ciutadans sarrencs que estan disposats a allotjarlos durant uns quants dies.
La policia ha pres grane mesures
de precaució. Hennessy dirigia personalrnent el servei encarregat de fer
guardar l'ordre, prohibint que es formessin gres de curiosos als voltants
de l'estació.
(Continua e fa pàgina 7, co!. 3)

14 BRMINIMMA Menees del Front Alemany a Sarrebruck en pro del retan
Alemenya deis coma del Sarre
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Manifestacions del Gover-

COME

NTARI

nador general
El senyor Pich i Pon alcalde de
,
,
règim Barcelona per cetro El general Batet En Piel' , alcalde

L'alcalde del
transitori

Sarrebruck. i. — A mesura que
t'aPro Pa la data del plebiscit creix
per tot arreu la tensió i es produeioca incidents, que afortunadament,
tias ara, no han tingut importancia.
Se sap que diumenge, al mati, des
et primera hora, arribaran cada deu
z.muts trens procedents d'Alernanya,
conduint sarrencs que vindran a emetre Ilur vol, i això fa temer que es
produeixin desordres, a pesar de la
ferrnesa amb que vénen actuant les
autoritats.
Fine ara, el resultat final es presenta molt indecís, i atetó fa augmentar el nerviosisme dels dos bandola.
El Front Unir assegura q u e obt in
-dràenlavotciósxpern
dele sufragis, i en canvi, el Front
Alemany dóna per descomstat que
votaran 1 favor de la seva tesi el
vuitanta per cent dels electora
Ahir al matí els venedors de pe.
titirites favorables a retatu quo" foren coaccionats. Un vertedor perdi
art ull en un aldarull.
A la tarda, els nazis demostraren
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este cense reavols, 1 tes t'aires
El
es presenten pel pla de Mema 1 ribetee del Segre. Els vente domlnanis sen del quin quadrant, manante per l'Emporde 1 ribetes de l'Ebre,
Mares o en calme per ter restante comarque.
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EL CAP DELS RADICALS BARCELONINS
PREN POSSESSIÓ DE LA VARA. — DISCURSOS DEL TINENT CORONEL MARTINEZ HERRERA I DEL SENYOR PICH. -EL S T-7NYOR PICH 1 PON DEMANA UNA
TREVA A LA PREMSA

ha cessat en el co-

mandament de les
forces go ernathes
les gestiona per a fer la
y

Dilluns començaran
Comissió Gestora. -- El senyor Pich declara El senyor Portela i el Cap
que la Ceda ha de tenir-hi lloc, perquè té la de policia conferencien
El matí d'ahir a la Generalitat fou dc
majoria a Espanya
volts de la una va

I té: ja tenim el senyir Piré i Pont
alcalde de Barcelona. El pitjor d'aqucsIlOtiCia
que nO harta .iorpe,:s 1111:;pi. Lea Coses 1,0,5 arribat a pon!
que ja no sorpren que el 5.-•yl. Pieu
ocupi ¡'Alcaldia de Barcelona!
No es pot pas dir que fi ha,ra i port 11
I a vara en una ¡ajota. P
hauran despea mes energies per a la
consecirció d'un ideal, Cadascii té els
seta, d'ideals, i ei senyor Piel, cultivava des de fa anys el de dirigir els destinos de la Casa Gran. A través de tots
els régints i de les situacions „tés diverses, el sonwi de Don loan persistia.
Mis d'una vegada, mentre no intervinDieren les antoinadores exigències del
cens electoral, el somni estigi é a punt
de realitzar-se. Ha rotura, pera, que hi
hagués u na revo/ució i que el soroll de
les canonades ressonés a la placa de
la Repriblica pequé el senyor Piel( pagues asseure's a l'alcaldia.
1 no él par que ell sigui pariidari de
violències. Ningri menys baile que el
serayor Pich. El seu estrany desti ha volgu t fer-lo entrar a la presidir:cía de l'.4juntament precedí! per l'estrépit d'una
ocupada militar en tata regla i de l'empresonament de iint-i-dos regidor:. I
que poc ¡liguen amb el seu tarannà,
aquestes circomsiancies draminiques!
Ell, que mai no ha aspiras a qué el
prenguessin per 555 heroi shakesPearid,
s'acontenta amb ¿tse, use errondtge de
Pagnol.
Estrany desti, en efecte, el del senos

gran moviment. Pels
arribar-hi el senyor rich i Pont, al qual
acompanyava el seu secretari.
—¡Es per a aquesta tarda la presa
No puc fer-ne un elogi previ per- de possessió?—vam preguntar-li menen
altres
ocasione
ha
demostrat
qua ja
tre P ujava Per la Galeria gótica.
la sera capacitat, no solament en la ges—Si, a les cinc.
tió dels seus negocis, sine, en els de la
—Així, quan s'efectuaran els candis?
ciutat. Diu després que ell ha trobat la
—Aval mateix, Demà a l'Ajuntament
collaboració lleial dele funcionaris i
ja hi Marra gent noca.
dele ciutadans, i que guardara
—¡Es pot avançar alguna cosa de
eternament un record grat Visca Bar- la Comissió gestora que sera nomenada?
celonal (Aplancliments.)
—Encara Es aviat. Cal considerar mol"Patria y deber, disciplina y obedientes coses, abans.
cia son los imperativos del soldado.
Amb alma el senyor Pich i Pont arriba a la Presidencia. Al cap de poca
estona ho va fer el senyor Gira/d.
—Bon dia, alcalde—li (ligué el senyor
Girald.
.--Saludo el nou conseller de Finances—se li va respondre
.—Ex-conseller...--aclari
—Pece l'haver estat conseller, is un
mèrit per tornar a esser-bo.
Seguidament els senyors Pida 1 Pont
i Girald entraren al despatx del senyor
Portela.
També els periodistes saludaren el diputat senyor Casabe,. —He vingut arnb
carácter particular—digué—; es tracta
remes de saludar 1 felicitar el senyor
Portela.
També estigueren a la Generalitat el
barrí de Güell, l'alcalde de Vic, el general López Ochoa, etc.
Al cap d'una estona d'haver-hi en= va sortir ds la Presidencia el seny or Pics i Pont El senyor Portela,
que sorti amb ell, travessi tot l'avantdesPatx i l'acompanyi fins a la porta.
—Bon dia, alcalde—va dir-li,
dant-se'n.
Els periodistes s'aproparen al governador general.
—Hi ha molt poques noticies—comenea dient el senyor Portela—. Puc dirvos, però, que ara fa una hora el general Batet s'ha dignat disposar que
les forres que pel Ban de declaració de
El momeas solemne en qua deviene coroneeller0flarEtutz Rimel l'estat de guerra pausaren a dependre
lliura, Pende ele follgrefs el Oda par a la peeteritet, buvers-de-YAkaldia de la seva autoritat, passin ara a la del
governador general.
51 mete Piala 1 Pon. (Foto Centellee.)
Això em porta aparellada una gran
verses generacions d'et-regidors ndi- Ellos, coleo a soldado de Espalia, me responsabilitat El problema de l'ordre
trajeron
a
ocupar,
de
una
manera
accale; als encone mis ex-regidors radipúblic ea una ferida al costat que cls
cals ,futurs gestors radicals, presidents cidental, la Alcaldía de esta Ciudad, criminals mis odiosos obren cada dia a
honrändome
con
tan
alta
investidura
Tot
de centres radicals i radicals rasos.
la ciutat
era ple, de tal manera, que els perio- por tantos títulos gloriosa.
Vull dir ben clar, perque se Mentendistes hagueren d'abandonar les seves
(Continua a la tagina 3, col, 3) gui, que perseguiré implacablement els
taules i cercar lloc a la dels taquícriminals. Els drets q u e gaudeixen
graf s els que n'hi techaren.
els ciutadans no poden confondre's mai
Fet el silenci, el tinent coronel seni servir de cobertora als criminals.
n yor Martínez Herrera obrí l'acre dient
I consti—afegi—que el que dic dele
que el secretari llegiria el nomenament
atracaments ho dic també dels que code l'alcalde gestor.
meten artes de sabotatge. Per a mi no hi
El senyor Pi i Sunyer ho fin. El deha crims socials: no hi ha mis que zricret diu aixi:
minals.
"En vista de las facultades que me
Passant a parlar d'altra cosa—prosse.
han sido concedidas, y dentro de las
g u f—, ara acabo de signar el nomenaatribuciones que derivan del decreto de
ment d'alcalde a favor del senyor Pich
mi nombramiento de gobernador genei Pont,
ral de Cataluña. y de la Ley de 1 de
—I de la Comissió gestora?—se
enero del corriente año, referente a las
pregunta.
funciones que corresponden al cargo. y
l'alcalde ho sabrá'.
Madrid, Ir. — El secretari del Trivista también la orden general del Ex—Penseu delegar algunes facultats?
celentsimo Sr. Comandante General de bunal de Garanties Constitucionals ha
—Les de president del Consell Enela Cuarta División Orgänica, disponien- manifestat al migdia als periodistes que
do el cese del Excmo. Sr. Presidente de aquest mati havia arribat a Madrid el cutiu i dels consellers, és gairebé sela Generalidad de Cataluña y determi- vocal del dit alt Tribunal, senyor Gil
I arte seguit s'acomiadà dels informanando que las demas autoridades desig- i Gil. i que suposava que aniria aquest
nadas por el mismo continuaran en sus mateix mati a la pres6 per tal de pro- dors. A aquests lambe tela va comufunciones hasta tanto que por el Go- cedir a l'interrogato r i de/ <cuyo, Com- nicar que al matí el senyor Portela Itabierno de la República o por el Go- panys i després comunicar-Ii probable- via celebrat una Ilarga conferencia amb
el general Batet.
bernador General de Cataluna, según ment el processament
Sembla que el governador general va
corresponda, se proceda a su sustitución
En efecte, a les onze del mati s'ha
celebrar una interessant entrevista amb
he resuelto:
presentat a la presó el eenyor Gil
Que cese en sus funciones el Excmo. Gil. el qual ha retal prencnt declaració el cap de policia, senyor Villaverde.
Sr. D. José Martínez Herrera, Te- a l'ex-President de la Generalitat des
niente Coronel Alcalde accidental de de les onze del metí fins a les tres dc
Barcelona, y que sea el mismo sustitui- la tarda.
Per i a multa Je
do por el Excmo. Sr. D. Juan Pich y
El senyor Ataña, que ha estat a la
La Puhlieitat
Pont, el cual asumiri todas las faculta- presó per tal de visitar el eenyor Comdes otorgadas al Alcalde accidental de panys, no ha pogut ae , iolir el se n obSuma
anterior. • Ptes
Barcelona por el Comandante General jecte per aquesta causa.
de la Cuarta División Orgánica, actuanHan estat a la presó aquest mati !min.
1. F. B.
do como Alcalde Gestor."
broses persones per tal de visitar l'ex.
"
Tot seguir el tinent coronel senyor president de la Generalitat. entre elles Manuel Millas . . •
N (tria Fernández . .
Martinez Herrera agafa la vara i la bastantes senyore s que dnien rams de
Petra Vald(l'
3,—
dóna al senyor Pich. que la pren. Fis flore.
.amanci Valdés
3,—
fotògrafs van a impreseionar un clixé:
•
Rosa
Jaccaud
però volen el de la transmissió de la
e
e P
vara, i no aquesta a mane del senyor LLEGIU:
NT
. . "
Pich, i aquest torna la cara rebuda. el
LES LLETRES I LES ARTS,
1.—
Manuel Domingo • • • "
tinent coronel senyor Mar-tinez Hera la país 4 J. M. G.
z—
rera fa el gest de donar-la, el senyor
INFORMACIO DE RIACRID, A. B
Pich el de prendre-la, s'engeguen les
a la pag. 5 Uns afilies de Terrassa. •
capees del magnesi. els ruft o nos, o
INFORMACIO D'ESTRANGER, J Batlló
•
deu fotógrafs donen les gracia, es rea la phg.
tiren.
a la pb.e. 8
EL CINEMA,
Total: " 523'—
1111. TRATRE I LA MUSICA,
Agrann als nostres arn ic e llurs doPARLA EL SR. MART1NEZ.•
a la pag ti ',atine que són mostra d'una coopeHERRERA
[1.111 ESPORTS, amb la resse- ració que no pot sinh estimular-nos
nya del torneig d'enema de a seguir el noctre rumí i continuar
El tinent coronel enyete Martilles
a la pag. 11 tnereixent llur adhesió.
Herrera fa el seu discurs d'elogi del seMeeting.,

Al Saló de Cent, ple de gom a gom,
atapeit d'una multitud entusiasta i radical, entre la qual es perdien els funcionaria de la Casa i els repórters, el tinent coronel senyor Martínez Herrera
va donar ahir possessió de la vara d'alcalde al senyor Joan Pich i Pont. Era
un quar t de sis. i entra la comitiva. Dos
vivas, i el tinent coronel senyor Martínez Herrera ocupi la presidincia darrera la taula amb l'escrivania de plata
i la vara al damunt Al sets costat seit
el senyor Pich i a l'altre el senyor
Serraclara. En els altres seients, di-

nyor Pich. En ell diu que el sein successor és mis conegtrt que no pas ell; que
sen pot esperar molt, ho saben tcts.

Companys
declarä durant
quatre hores daiant del Sr. Gil 1 Gil
El Sr.

Pich. El seu pregigi
crescut
lelarnent a la seta fama. Quan hom dis.
cuida si sabia o no de signar, els propretaris barcelonins l'elegien president
de la Cambra de la Propietat Urbana;
quan posava dubte si sabia o no
de Ilegir, les empreses periodístiques de
Barcelona ti encomanarcn la presidencia
de l'enfilen; quan C deja si era o no era
monàrquic, els ' adictas li feien presidir el "Club Republicano", Dif ícilment
s'arriba a aquests llocs a base tan sol:
de despertar sospites d'un vague arrollabelitre, Cal alguna cosa mis. 1 oquesla tosa, no li mancara, El senyor Pich,
a la ova manera, is una larca. Es una
foro, pece unte la complicitat o la
complaença d'uno vasta zona social,
sense un clima moral particular, els seas
?rito no ¡satirices estat possibles.
Per apestes rasos, el senyor Pide
Pont és alió que se'n dile una figura
barcelonina; en el semi( fotogrdfic de
la pararda. A la sera condició de personatge singular afegeix alguna condicid
de símbol. No is ben bé el senyor Pich
tot sol, dones, el q we ha entrat a Talcaldia de Barcelona. El seu t'amena.
mera ir el triomf d'alguna cosa, ja ttei
estrietament política, contra la qual el
catalanisme ha combato!, ltícidament,
amb la noisitna energia.
El senyor Pich sera un bon alcalde
Per als seus amics i — no en dubtem —
intentara ¿roer- ho Per als seas adversari':,
J. M. P,

El Jaltal3ala maiversitari

LA GESTIO DEL COMISSARI
D'ENSENYAMENT
II
Com diiem al final de Earticle anterior, en compliment de l'ordre del
comissari general d'Ensenyament. es
reuniren els "catedriticos numerarios" de totes les Facultats, tot i que
les tale Facultats es trobaven juridicament dissoltes, ja que per loé que
no havia perdut la seva vigencia l'Estatut de la Universitat Autónoma, no
podien funcionar en la forma que el
dit Estatut articulava. Perú es reuníren, com deixem dit, i acordaren proposar un regim provisional per a cadascuna de les respectives Facultats.
La provisionalitat, petó, diferí essencialment de les unes amb les altres,
com mis avall veurem.
La majoria de catedratirs de la Facultar de Farmacia, per exemple,
prescindí "in totum" de la reforma a
que l'havia sotmesa l'autonomía universitaria. L'inefable doctor Soler i
Batlle, inclit comissari durant la Dictadura 1 perinclit rector durant la
Dictadureta, havia estat un dels qui
mis directament intervingueren en
l'estructuració del nou regim de la
dita Facultat, i adhuc en el nomenament del seu professorat. I 'ara, sense
pensar-s'hi gota, esdevingué el paladí del retorn incondicionat a la situació anterior. Guiada per ell, la
Facultat es desdigui de tots els seus
anteriors acords, abroga els nous
plans d'estudis i convingué a considerar les matèries professades pela
docente nomenats pel Patronat com
a estudie voluntaris, útils només com.
plementariament. ;Era totjust un any
abans que la ciencia botäntra de Font
i Quer, la Bacteriologia, ele anälisis
clinics, etc.. havien semblat essencials per a la formació científica i
professional d'un farmaceuticl Fou
davant daquestes absurdes contradiccions que el degà de Farmacia,

doctor Deulofeu, tingué el noble gest
de dimitir el cirrec.
Bon sic mes respectuosos amla
l'obra que ells mateixos havien ern.
près i, per tant, mes constants en
Ilurs opinions sobre la pedagogia uni.
versitäria, els catedràtics de Filoso.
fia i Lletres. i de Pedagogia i de Me.
dicina, consideraren necessari el man..
tenitnent de l'organització d'estudis
implantada durant el període auto.
nómic i cregueren essencial la col.
laboració de tots els homes que
s'havien volgut acoblar a la Univer•
sitat renovada.
La Facultar de Ciències ja ha
patit d'una cesta timidesa. Si lai la
majoria dels seus "catedräticos
merarios" acordaren la impossibilitat
de prescindir de l'aportació científica
i docent de/e nous proiessors, con.
vingueren, tumbé, que calia cítenosseir-los de la categoria docent que els
atribula el Patronat (la de Professors
agregats o Encarregats de Curs), i
els convertiren en simples professors funcionarle de l'Estat.
Per no deixar que fossin única.
ment els de Farmacia els catedrática
que palesessin llur alt esperit universitari, els de Dret suprimiren radicalment la reforma acordada l'any antenor per la mateixa Facultat. Els
prolessors nous (Manuel Rabentós,
Vidal i Guardiola, Tallada, Quero,
Sanchez Santo i tants d'altres), foren
pregats pel Degà ele continuar donant de franc i sense efectes academice' flan ensenyaments, el qual
prec, ni caldria dir-ho, fou refusat
amb la dignitat que pertoca. A assenyalar, però, que amb un cert to
entre pintoresc i pairal, loa conservat l'ensenyament de Dret Civil Catala, per be que se suprimí curosament el Dret Públic . Cabía, qui sap
(Gires la pagina, r.

11. P.)
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LA LLAMINADURA CATALANA
—Us convido a menjar una puta.
—Grades, estic a règim transitad.

Disouble. 12 de gener de 1937i
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si preveient la inimediata desaparició del regim jurídico -púbbc de casa

nostra...

Els Centres Oficials

Toree aquestes proposicions sorge
des de les reunirme de catedritice a
les diverses Facultats, foren Integrament acceptadee pel senyor Corlessari general d'Ensenyament.
Aixe fa que la Universitat oe
Visita. — El governador geBarcelona runcioni aquest any senneral de Calalunya, senym
se altea regulació que aquest garManuel Portela i V alladares %asibuix inconnexe de normes contiale ithir al letal( l'alcalde
dictóries, filies de l'humor —negre,
tinent coronel senyor Joeep
gris o rosa — i de la dobi mejor o
t1 tut j Herrero, per tal de samenor de ressentintent de la majoria
ludar-lo ando inottu de la presa
de catedràtics de cada Facultat. NoJi possessid del SAII rarrec, efec•
mis, com hen: constatat, Medicina
Filosofia i Lletres, han volgut esti- tuada abans-d'ahir.
mar en el seu valor adequat l'es forç
Sobrant de tila pública. — Atol,
de reforma i de renovació que seni- el fi que ele que 1 imugittit dret a
ciä l'any passat, tan generes d'opti- fer - ho puguin formular les re-

AlUNTAMENT

misme.

'si
Queden encara algunes coses interessants a dir amb referencia a la
situació dele professors nous de la

nostra Universitat.
El Patronat hacia cridat a Bars elona, com a professors-agregat,
,set catedreties d'altres Universitats
ee la Península. Declarades vacants,
e les Universitats don procediere les
eespectives càtedres, l'ordre del se.
nyor Prieto Dances els deixava al
enig del carrer. Fou per abre, que en
les reunions esmentades de catedrä(ice numeraris va acordar -se—no careegarem gens la rnä si dieni que mes
d'una regada es feu a contracor—sollicitas del ministre d'Instruceió Pe'Mica que aquells professors-agregats
fossin nornenats catedrático de la
Universitat barcelonina. Després d'algunes gestione molt delicades, el seIlyor Villalobos accedi a la demanda,
i vingue per últim el nomenament a
favor dels senyors Mariä Beesols, Al.
bert del Castillo i Pericot, de Filosofia i Eletree; Pasqual i Vila. de
Ciencies; Victor Conill i Quatreca,es,
sie Medicina, i Josep Alguer, de Dret.
Encara Si ha hagut unes altres victimes: els Ajudants. feas bon nombre
joves estudiosos, plens de vocacie
ssniversitäria, que durant el curs paseas havien guanyat en oposicions —
soviet àrdues — els seus llocs d'aje(lente de càtedra. En proposar les reorganitzacions anotado, els senyars
tatedrätics numeraris no els han respectat ele drets legitimansent adquirits, ni -- el que és mes greu —
han tingut en compte les necessitats
inajornables de l'ensenyament, les
quale . fan imprescindible la tasca práctica d'aquests voluntariosos coHaboeadors del professorat.
1, per si no n'hi llagues proa, el senyor Prieto Bances, amb la seca ordre, deixi també en suspens tota
/a resta del personal que havia inl eressat a la Universitat durant el
període de la seva autonomia. El Patronat tendia, en l'ordre administratiu, a la "desburocratització" del nostre esperit universitari. S'anava de
dret a l'organització d'unes oficines
emb personal preparat, aptes per a
ona tasca eficaç, tant com puguin
ésser-ho les d'una casa comercial ben
regida. i deslligades del cos docent
de la leniversitat.
Aquesta obra magna d'alliberar
professors i alumnes de les traves
burocrätiques que han acabas per
capgirar del tot l'esperit de la Uni versitat espanyola, fins a fer-ne una
eimple entitat expenedora de titols,
! la qual obra era una de les finalitate essencials de la reforma perseesuida, ha quedat tumbé obturada per
l'ordre del Comissari General d'Eneenyament, senyor Ramon Prieto
Bances...
Tanmateix. aquell coHega que dies
entera, i referint-se als estudiante assegurava que els herbars havien tornas a la Universitat, potser pana
desiuscament.
ARBAL

Carnet
rle l'excursionista
Sortides per a demà
La Secció de Minyons de¡ Centre
Excurrionista de Catalunya, té asaneiada una sortida a l'Ermita del Reasee Itinerari: Sant Vicenç deis
Horts, Ermita del Remei, Torrelles
Sant Vicenç dels Horts, Reunió: a
dos quarts de vuit del mate a l'eseació dels Ferrocarril, Catalana ( Pia ea d'reepany-a).
— La Unió Excursionista de Cataeanya-Barcelona efectuará una vt;ita
l'Escorxador general de Barcelona.
Lloc de reunió: Plaça d'Espanya, cansonada al carrer de Tarragona. a
euarts d'onze del mate
— El Club d'Esports de Mentaeya organitza una excursió a Sant
endreu de la Barca, Collera. Sant
?one Lladoner, Puig d'Agulles i
Lloc de reunie; F. C. Cata-

ans (Plaça d'Esmanya).
— L'Agrupació d'Alumnes i Extiumnes de l'Escola Abat Oliva clec, uarà una vis qa als estudis de Rädio
Barcelona, al carrer de Casp. Lloc de
reunió: davant del teatre de 2n10vetes, a dos quarts d'onze del matí.
A la tarda i al local social hi hauri
l'acostumada sessió de cinema. Comeneerä a lee cinc de la tarda.
—L'Agrupaei6 Excursionista Muntanya efectuara una excursie sota el
següent itinerari: Molins de Rei,
bera de DO, Ermita de Sant Pone,
Pont del L'ademe'', Pie d'Agulles i
Gelida. Sortida a les cine de la Plata
d'Espanya.

elamarions pertinente al tus din
Ire del terme do deu die& a
romptsir des del seginnal al de la
publicació d e I correspnneet
anunci al ButlIell Oficial de la
tteneralitat de Catalunya, itqueata Alealdia fa públie que li comenea! expedient per a declarar
sobrant do via pública. Una paf •
celta, procedent del vial del catre' . de Fontrodona i 0111PitiOdll
FII Pilla que formen els careces
.le Fontrodona, Vila i ViIli, Ilieset
i Muy,

Aillberaments
provialonals
sena. I amb flan9a. — Pel julgt•
militar permanent aenyur
no, el qual instrueix la causa general, que és la 87 de l'any pasi.
s'hu acordar la Ilibertal provisional sense lianeit iels prooessais Fabiä Culelo, Felpe Cubaluetiga i Antoni Liarlo!.
Alai mate-lx alma neurdat la
bertat, perö amb tionest pes sonsie

Llufs Adroher, Herniengoi
Roure, Benvingut. Agustina, Jul.-

de

sli Arquee, Temes Seniles, .leseis
Carner, alelen Corregidora, líasildo Fernandez. Joan Font, Roben Gibert. dosel) Martín, Francese Planas. Joan Riera. F1111114 . 81, Sana 1 Didar Segura.
FI metete pitee ha denegal el
resoles sellara rutile d.. prncemeament mierposel per tots Pis clannli c ats en ziquesta causa.
VInt-i-tres allIberaments•
Ami paemada foren alliberate 2:3
delinglits 'lela dunas sin-cesada.
lote elle de la comunes del Prendes.

Abans. d'ésser-tio. ¡mesaren per

Prefectura de Policía per delCONSELLERIA DE TREBALL Ist
xar els s otos, desmirilie.
Causa elevada a

I una
Declaracions del deleget. — altra sobreseguda.plenarl
— tia ealdt
Aliir al tnigdia el delegat del Tre- olovnda edenstri In eallzat seguiball a Catalunya senyor Torrens, da contra Joan Martín i altres.
parlant anib els periodistes, disehreseeut per l'auditor la

gna que l'ha vi a vieitat el gerollt
de la fábrica de filats i teixlis
Bruca, per a manifestar - 1i que
davant certes dificultals sorgides
Feementada fabrica, es veta en
la necessitat de lancar-lit.
El senyor Turrens ti pregà que
no ho fes, que ele pel sets cohorte
enviarla un delegat per qué fes
una itiapeeeib i velds d'arraMar
el dit conflicte.
Després el senyor Torrens d u
-nacomplesridtaquvia impuse' diverses mulles per
ine0Mplirnent de les vigents bases de treball.
Amb motiu de les nonibrosea
queixes rebudes en aquesta Deiegarió. sobre que alguna índits-'
trials no compleixen el que
disposa en el laude dictat per .ti
Comer.: al major i detal i Rain de
l'Alimentad() en relació amb el
descans dominical, venent aquens
que es troben exceptuals en virtut del que s'assenyala en et capitel quart, article 27 de la Ilei
dictada pel Ministeri de Treball.
Sanitat 1 Previsid, articles allment osos propis de les Migues
d'ultramarins i sitnilars que no
es [roben exceptuats per a la
venda, aquesta Delegació recorda
a tots els industrials del dit Harn
de l'Alimentarl& l'obligació que
tenen d'abstentr-su' de facilitar al
miblic articles estranys als que
en la Hei esmentada queden esperificals per als dies festine, tenint en compte que de no tem-ho,
seran adoptades les mesures necessarles per a castigar els infractors.

e ausa ....Infra ularià Pujolar.
Auto de p rocessament. —
eautorital militar ha estat dictal
aute de proceesanient contra el
vel de Subirats Pere Mirambell.

El sumara contra el aenyor
Tauler. Provincial ha aeordat requerir a l'autoril st militar porque s'inhibeix)
favor de la jurisdiceid ordinärta
d'entendte en la causa que Iristruene contra el senyor esinentat.
Prooessament d'un dl p utat. —
El comandant jutgirP iris/ ruche
sonasen Francesc Semi, requereix
el diputa,. a Corle senyor Jnati
Vento2‘a i Ilotg . amb domicili
Vilanova la GOIll'1. prrque consparegili en el teme de vsfit dies
a la Caixa le remota número 26.
per Psittr processat pol delicia de
r eboliO militar. •

tftiez Pefialver estlgue abir
inall al vapor "Urusuny". en d m .
ligencies de plenari i assitranient

per la causa que se segueix contra l'interventor de l'eStactit fiel
Nord, Josep Figueras.'
A . aquestes diligencies ussiall

Vadvoral defonsor•
Reunió d'autorttate. — Ahir ai
metí se celebra a la Comandancia
militar una reunió, la qual fou
presidida pel general Batel. 111
nasisliron elä seiiyors Pos-tela,
Garreres Pony, Villaverde 1 el hilen coronel senyor Caballero;
el coronel ?tensan. einsiótiez, de la
guardia eivil, i el capita ..up ib
Mossos d'Esquinita', senyor fez-cano. La reunió vn ésser bastan:
Ilarga i tu en bou facilitada eap
nota oficiosa.
Sesone sembla tractaren
Fordre públic a Catalunya.

Ahir l'auditor no va rebre els
periociistes. — L'auditor, afilie ne
va vare ele periodietee, perque
es !rebases is la Consistid:meta Militar, set feas cridat pe getseral
Fla I re
Aute de processament.
ebtat dietas aute de prueeesainent
preed CUllt
AICNalldVe Forcada. secretar' que va eseer
Fex-cup deis .serveis d'Ordra PUblic seuyur Miguel Radia. M'u
pasat eu Hibertat initjaneant
tianea personal.
El defensor do l'ate/lid. de
Lleida visite l'auditor. — L'advueat eeneor Cienes ! , detensur de
l'alcalde de Lleida, visite alill
l'auditor per tal d'assabentar-se
del suman que slia imítala al
seu defensat, el qual avtdi 811/1
de veure
eonsell de guerra.
El jutge senyor Pefialver practica uittgencies I ordena autueeaments. — El pitee perassursees
:sestees '. Pefialver estigue aloe
ta litt a la pre30, alun I oUjeett:
ue practicar diligencies retado/ladee anib el sumaru pels tittleeeteros ueurreguts a Sutil. 3:n'uno
:\ aves i 3latiresa. Despreg va dictar suite de processuntent pels succeseue de Sant dadurnl, contra Miguel Bruna, Juan
Casanoves, Pere Estere, Mateu
Lastellvi, Jaitute i Manuel
Ha decretal la lliberlat de Josep Guel, Josep Calb6 i Jaulne
Motín, els quals l'oren detinguts
bel maleix

Amb inutits deis bucemos de
Navits bou dicta l nute de eles (mesan/en! contra Ignatri .trnalot
Gagenovern, ¡ pías de MR/tre.ta
contra Ro mon J o rdaii. Antelo!!
Blande le erse Casas i Fralleeee

Simon.

C omandäne i a

Militar
Ahir n1 metí vialla
general 11;fiet el governizari
general de 1:alabo/va seneor Manuel Pnrtela i Vall;Sidstree, stints el
erial i s elehre una !larga essufereste
Visites. —

et

Mes tard bou complimerdat el
general cap de la Viviste per
('auditor coronel senvor Ricen,
Ferrer, el director rlt.
Dantin
Municipal senyor Larnote ele Grignon i senyor Cirera
El general López Ochoa. —
Alnr al tuati, a les enze, el general de la Tercera Inbpereat dr
I Exr re se settytte Eduard
Dehesa i Portuondo. va rebre
el desmide del general Datei t
P re3A n V iil detquese tete els tape
,Iels COSSus qtle reglainentariament havien d'efeetuar la seva
presAntaii(1.
Idlete — El seny 'u' Franee,..•
erinengiil V e llabesga, coulandant
d'Infaritcria, Jutge Instruetos
i . ventual tic ift plat:tt de Barcelona.
Einplaço: A Iota persona que
coneixent els teta que es rieseun.
vuluparen el dia 7 de novritibre
a los 2230 l'eres, aproximad:tu-1dd. al cueree del Consola!, (lavan( el número 21, d'acinesia
on ton Incendiada la camioneta marca "Peugeet", nd'tuero 4.42 i, de la matricula de
Tarragona, i mopietal del senyor
Pan Ainsat Pulo!, rel de nena.
el qual vehiele reta el traneurl
de Barcelona-Tarragona-Reus
v1reversa, per l'agenria "Ràpid".
vulgui presentar-se dii%ant la
nieva autoritat, per a poder venir
en coneixement dels fets tenis
esdevinguts o de les persones que
hi prengueren part. com a autors
o cómplices d'aquella teta.
La compureixenca batirá d'efectuar-se al local de Dependen-

cies

"Indüstrles clvils",

des de les des] fins a lee

deu
publicació d'aquesi

llores, en un ternlini de

a partir de la
cd fet e.

n 1,

Denüncia. —

Gaspar Rastel
Malaia ha denunciat a la pulida que de Teslabliment de radio de la so y a propietat, eituat
al carrer de la Diputad.), número 286. li robaren, la MI passada,
unes sis-centes pessetes que tenia guardados a la catea de cabals.
Els Iladres espanyaren la porta d'entrada de l'establinient i
no tocaren cap dels ubjecles que
hi ha al despatx. Deixaren d'eresportar - seta, igualment, .100 pessetes que hi havia sobre la (aula.
AllIberaments. — Des de la
conduits a la
Prefectura de Pulirla, qualre detinguts amb mullo deis <Jarree?
fete. Seran posals en Iliherhul.

pret.a5 han esta t

La "Boli"

sortlrb o:umenge.—

Ahir al mal( estigueren al Juelal
número sis uns representants de
"Solidaridad Obrera", per lal que
els fosen) Iliurals uns clixé, a f,
i atente de poder publicar el diarl

ramenlat diumenge vinent.
Estrangera

Delegació especial del Govern
de la República han estat
salo per indesitjables ele etstrattves següents: *obert Beth.
la

La linplantaelli del regint
transitori

Sea bienvenido. Que su acicatean sea
digna de su historia. Eso es lo que al
saludarle, k deseamos para bien de Es;úrea y de Cataluña.
LA VEU
CATALUATA
En el Gobierno de la Generalidad ha
Es refereis al diScure preniUncial pel entrado un caballero, un ciudadano Ca;tinerttoder ytnerol, senyue Pertela, i
talán y español, que no se verá ere.
bu uva dada Ols hements que velguist
cisedcs a mentir cuando hable de anee
‘ 01!nium5r en uno obro de pacificació res a la tierra de aquí y a la tierre e.,
deis esperas, i diu que ai.r3 pinuttja qls elle."
perlita polhlbc, de Celaluoya mas elloEL DILUVIO
tid tiryent u delicados ,lbans de
— din -- han de saber si as to a In
Freut que ovni, de Jet,
Catahmve
hquidajj de l'Auto g amia, o si. Mari:. na e.risteir el rigim aufoninnie, i f;1'
rwment , u la StVd reinsfauraeid:
en tonseqiilnrio, el senyor Panela
"El regim transitori que s'implanta, es An.5 un de tants governadors eh*:
eteb el nomenameot del governador ge"El hecho real, evidente, categórice
neral i la iormació del seu Consell Exe- es que en Cataluña ni existe ya el re
cutm, que probablement vetsira tot se- gimen autonómico que le reconocidos
gut, representa la liquicieciö dc riese tas Cortes COnstitmentes, ni puede cemiserea eitableria a l'Ettatut? ¡Es trac- n egirse cuándo y cn qué medida se res•
ia reune segorsa edicie d'aquella elan- tablecere y ni siquiera Si. mes o mecomunitat de la Dictadura, qae presisiia nos restrir.gida, llegará en din a sc
e! senyer Sala i que tenia com a única efectiva su reimplantación.
iinalitat la de dester-ta? Si fas esturet
Y en otee circunstancias nos parece
el cae iameatable, es clar que cap parque lo procedente es dar al régimen
te cetelanisei no pariria coHaboras-hi.
Davant d'aixe no pechil' observar-se si- transitorio que ahora se implante el ce
recter que realmente tiene, esto es, e
nó una actitud d'hostiiitat per tots els
de un nuevo Gobierno civil más que ala.
s'Idearle que permeteisin les Ilcis.
dir a los que, por delegación del Pe
No de aquest el eas? ¡No e n tracia
central, actuan en España.
sie liquidar l'Estatut, sitió cje refer-lo? der
Nada ganaremos con que se le revise
¡No es vol desier la riostra Autenonlia,
sine enlortir-la, restaurar-la, omplint- de aparato y ostentación. Beneficio a1
la de contingut, en forma que pugui gua- curio nos reportará el que se rodee al
nyar casen» la conlianca de tate ele eoberrador de un elevado y numeres,
habitante de Cataiuma i el respecte i personal burocrático. Un gobierno au
puede justificar la designala shapatia dut enes les altres terres tonesmico
cien de altos cargos, como los de cond' Espete a ?
sejeros,
equivalentes
a los ministros del
Aleshores els partits politice de Catalunya, tenint en comete totes les cir- ieubierno centra:. Pero a un régimen d,
cumstencies, basaran d'eetudiar i deci- dependencia, de sujeción a Madrid ce
dir el que patrieticament creguin que mo el que va a comenzar ahora en Co.
tejuela, le basta y le sobra con los andesuna !enteres públic.
Aquest ha d'esser el pant de partida tiguos jefes de Negociado que, bajo
per a qualsevol resolució que prenguin las órdenes de un secretario general
els partits catalanistes. ¿On lux de des- tienen a su servicio todos los geberna.
embocar el rigim transitori? ¡En la li dores civiles de Espera."
de l'Estatut? Alesheres no se--quidecó
ria possible ni el dieleg. s En l'actuació
de govern i la formació de l'ambient que
faci possible la reintegració de l'EstaRoeire i
a LA EIUTAT.
tut ? Aleshores, per als partits politice mesura 10 pauta de i.,ij /toldes. Die que
sospesar
el programa a'aquest era primer ajahauria arribas el rnotnent de
quinte garanties o quines probabilitats da,. Lerraux, després collesoorar-hi, fibon
propenit
tingui
lii ha que aqueas
naIntent substituir-lo. La prim era serre
la deguda eficacia i fins a quin Punt
erg bono, ja que els lerroweistes so vecellaboractepot contribtür-hi."
lien sima governar, i per oisd tau el,
concursos els semblaven bou: la se.
t:rdiscurs, j diu fono je no ha estas taus fácil, u Gil litatt ‘• il
LA C
Es relerci.rGI
niutiT
que no hi han sabut descubrir cap pro- Rico ha passat per molls de trontolli.
Q nant a la tercero, rnés atiat se ree
t e c l e ni tasca conc reta que dcinostrin
l'‘ xisilncia d'os 'Pensante'', maduro. ¡ disnea coda dia:
¡roba esseererameist /04 n j :"Nu ens estranya l'equivocació de Gi,
sil els pionta n . .5 riZ.141011iStéJ:
Robles. Mai no naden, considera( cese

El fracàs de Gil Robles

cisió afirmativa del discurs del senyor
Portela, l següent advertiment, que anrodoneix la frase i ti dena el confingut de carácter polèmic que evideatment
hi itia falta:
"Contrariarles — els propòsits
duells poders situarse en

PREFECTURA DE POLICIA
Distanció. Els agents de la
brigada criminal detingueren
ahir Eduard Martínez Casas (a)
-Patines", el qual está considerat coto un espasista perillós,

Revista de Premsa

"Al !talar d'unes guantes frases baIldli de cordialitat — colorides dadjoetius socint inadequats — hi trobem una
aiirmacie precisa, que no cm sorpren
poc ni gaire, pene que no volem deixar
de consignar ve valor que pugui sesee
en llavis del senyor governador general.
Es aquesta: "A mis altos poderes corresponde cuerear definitivo módulo; lo
eInc haya de ser el suturo Estatuto de
eetalufla
El fume Estatut de Cataluaya... Per.
fectament. Hi ha, en aquestes paraules
del senyor Portela, una expressiva conjugació amb el propessit ministerial. patrociaet per S. E. el sensor President
de le República, de la reforma de l'actual Constitució espanyola. tan clara i
precisa en la defioició i en l'estructuie eirebi
ati guse e>nt alga
racióee
lüd prél ,s dato

* Amb el fi d'evitar inolesties
als interessats, es fa avinent que
en virlut de l'Ordre publicada el
dia 4 d'aquest mes pel Ministeri
de Treball, Sanitat i Previsió.
queda en suspens la rectificació del Gens Electoral Social que
eslava anunciat per a aquest ines
de gener.

ritz Hattembener, Mariue del
"Foment Excursionista de Marehi, Theodor Schueder, Avel
Barcelona" enhuere una surtida 3 II Inés Pérez
Casafias, Faro
Monteada-Rebeath, Font dele AveIlaners i El Masnou. Punt de reunió: Gyorgi, Francesc Garbino Mimó,
F. C. del Nord. Plata de Catalunya, Joan Said, Faudi Said Bon Flaa les set del matí.
kire i Felice da Bit.
— El

AUDITORIA MILITAR

DIllgenoies a bord de rUruiLay". — El jutge eenyor Mar•

¿Es un medicament
el que neLessiteu •
Si patiu de forts accessos de TOS, proporcioneu-vos
un veritable remei. No una d'aquelles Ilaminadures que
no fan altra cosa que afalagar el paladar, sinó un veritable medicament, científicament preparat, que descongestioni els vostres bronquis, us faciliti l'expectoració
i calmi la vostra TOS a l'instant.
Aquesta és justament l'originalitat de les PASTILLES
del Dr. ANDREU, la clau del seu éxit mondial. Són les
úniques que permeten tenir sempre a ni& perfectament
dosificat, el medicament eficaç que us hauria calgut
cercar en una pació pectoral.

PASTILLES
ANDREU

posiciones absurdas. pecaminosas o delictivas, ensuelve ponerse frente al Estado espaeol, de los intereses de Cataluña y convertirse, bajo éste o el otro
engañador apelativo, ea enduigee de Cerdeña".
Per la ilustre beoda, sota la retòrica
la
ie:xit ceenscsiióv ad, e vieei)emparpieur i ce4etsdnseisenetieclra
oarpor.
tela Valladares, pee conseqüent, avui,
amb el l li bre al qual hern hagut de ice
anteriorment allusió. Cae no anda a
estendrens en cernentaris. Fas eeria tan
que renunciern a intentar-11o. Peres assenyalem els tete les paraules
les actituds. Tenen valor asee pere en
tindran mes dense. Allá cadasce anee
lí responsabilitat dels proeie actes. Neinatures tenini clara coree:leuda de la . /UStn."
EL DIA Gg.-IFICO
Que is. lithu r ohnew, de er
Cpu u3 0 nota »ion brea es cortiplau
su:n.011a, lo signijiLaCi j nutunutni410
del sensor Perla/a:

'
Tus-irnos por un acierto del Gobieruo la designaciön del seäur Portela
para gobernador de Cataiuha. POSei0de su cargo, seguimos viendo en
un espirite conciliador y ponderado,
capaz de apresurar le peedicacien de
muestra tierra, poniendo a ettntribytdOn
'u sentido politico, su hitelirencia comprensiva y SU conocimiento de latalts.
fie. El Gobierect, que tabla sus cualidades, no ignoraba su condición de ato
tonomiste. Por eso la efectividad de la
autoridad del seeor ronde, acentea
nuevamente hoy, la perspicacia politice
:lo jefe del Gobiernes."
liado

rae! de la situad& dedico el tesuyos p órierg
e ia:::14
4C.ir°
if I
N, es le vial
ous saben' trabar rind
"Su nombramiento ha sido un ma1 ettle acierto de ese tenises incoe,
mensurable que gula el Gebierto de la
laCió11.
Don 'Manuel P o rtela V alladares siete
de la confianza del Gobierno y de la
pueblo catalán.

veritable polleo i meros encara com
veritable estadista. Es un orador i
in organitzador, i alees e r . sens dubte,
inolt en la Iluita politice, especialmer
en un pals com Espanya. Pede es Ne:
duna hura Iluny que a Gil Robles i!
manquen qualitat; politiquee tan CSSSIIIcials cont la clarivideecia i el tacte. EI
III* mes eloqiient que clarivident, muit
mis borne de partit que d'Estat.
La seva inexperiencia de jove de provincies, enlluernat per un ixit Personal
ripié i sorollós, peró extern, l'ha len
caure en a!guns deis mes perillosos
trencacolls de la politice madrilenya. I
dos grossos gats vela l'han embolicat
ta el teixit de Ilurs calcularles manyagueries. Fa l'efezte que a Gii Robles,
quan aná de Salamanca a Madrid, el
san veure venir. Per això ara hi ha
qui troba confirmas el parer que el cap
de la Ceda és un pobre provinciä. Al
seu costas, MartMez de Velasco i jira
Geiceechea seis uns hàbils maniobren.
Madrid és temible per als joven Pre
de la dreta i de Fesquerra. Pot--sencia,:
ser una de les causes dels fracassos me•
drilenys de certs eolitics catalans es 1.1
presumpció excessiva amb que anaren 3
Madrid i la subvaloracie que ieren deis
politics madrilenye, ele cesa h tenen ce
certs especies qualitats innegables.
Hi la que totjust arribar a efadrie
i consagras ja com a orador parlantes.
tari, es pensa que el posar-se iota aeme•
Ila gent a la butxaca és la cosa me.
senzilla del nen. Poe despees, una
ne de contratemps i desenganys li fa,
veure que la conquesta de Madrid ne
está al seu aeast.
Emule dels bese oratoris — que sea
els que Inés acial es marceixen —, Gil
Robles apareix con] un iracassat
cose 1 si en els seus dies d'extern triomi
ja es mostrava dasant es :sienes per>
picaos com una figura política mesh,
cre, ¡que succeirä en el periode de Ca'
goda que ha començat?
El (reas de Gil RubIee no és el fr.
cäs dell sol. Darrera sus hi ha la s•
gura d'Angel Herrera. I lomera ci
presta hi ha unes figures vestides anse
robes WaTS, robes negree algunes de
meterles i alguna de púrpura i roe"
all
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Els que aneu a Paris
NO OBLIDEU
que

trobareu

LA PUBLICITAT
a teta els quiosco. dels
Orina iteulewards, de la
Puses de la N/ p ublique a
le IMadelelne
la Ple ee de la %atine
A la Place de laInt-Illehel

( oma« aotmponti)

Al louleverd B4Int-1111ohel
Al Boulevard 84bastopol
I s tole els grane quieecos
de Paris
lab
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La PVIIILI011Tie

El "timo" del mos- El senyor Carreres
trari d'articles de Pon5 persisteix a
perfumeria
•n••••n

El que el practicava va
ésser detingut ahir per la

policia
Ahir fou detingut Josep Lerin
Folch. domiciliat al correr Martínez de la Rosa. números 34 i 56.
el qual feia publicar anuncie al,
Jiari S sollicitant agente i corredors per tal que treballessin
aclicles de perfurneria.
En els anuncie es deia que
centra els reembossament de 14
j de 25 pessetes ell els trametria
eb corresponents mostraris.
Setlicitava les diles quantitals
con; a garantia dele mostrarle.
En rebre els diners, escrivia
una carta en la qual deia que en
terme de vuit o den dies
ieressat rebria el mostrad, la
gua/ cosa, però. deixava d'efectuar. Per aquest procediment
'novia estafat , en pocs dies, unes
ais-centes pessetes.
En assabentar-se lerfn que
ja policia el cercava per a deleir -lo. s'apressà a trametre un
mostrad, el valor del qual no
passa de 90 cèntims.

mantenir la seva dimissió
El semor Carreres Fong y a Esser altir
a la tarda conferenciant durant berza
estora amb el governador general senyor
Portela.
A la sortida es negà a fer manitestacions referent al que havien pailat
amb el senyor Portela.
Sabem, no obstant, que el senyor Per.
tela va tractar de convencer el seneor
Carreres que retires la dimissió que he.via preeentat al ministre de Governació
i al president del Coneell, pulo que una
de les coses que Ii va encarregar el Govern era que eoluciones aquest assumste.
i que el senyor Carreres quedes a Crtaluma, on tan bons serveis ha prei-tat.
Encara que res no serie va dir ohicialment. eembla que el senyor Porreta
no va aseolir de convencer el senysr
Carreres Pont. el qual dintre pocs
dies marxarà cap a Còrdova. per tal
de reintegrar-se a la catedra.
Avançant els esdeveniments, reepcsa
dei senyor Carreres i la seva filia surten en l'exprés d'avui. cap a Ceirdova.

Els treba'Is de la Policia

Estafador que es peR edehe d'ésser-ho
es presenta a la

policia
Marcelli Villares Santiago. de Madrid, es presentó eepontaniament a la
i va manifestar que esteva pereèít d'uns delictes que va cometre, i
es va denunciar ell rnateix com a autor
de diverses estafes, les quals pugen mies
ira mil pessetes, i que foren comeses
en una agencia de negocio que haría potes al carrer de la Montera. Ho feia
pei procediment de la t'Alocad&
Vingué després a Barcelona i es va
establie, amb un abre nom, al carrer
d'Aribau, on també es dedica al tnatelx
Cem sigui que ara la gent no es deixa
enganyar. ha decidit presentar-se a la
policia perqué el reclogui a la presó.

Ha detingut en poc
temps 65 atracadors
La brigada especial de persecució d'atraeaments. durant el temps que funciona, o sigui d'en'n que es va poseessionar el senyor Villaverde de l a Prefectura de pelle j a. ha efectuat les tegüents detencions: seixanta atracadots:
5o delle comieses i confessos. Entre e:::
detinguts figuren elements com Navarro Abellan. Josep Martorell, Devesa.
Riquer Palau, mestre racionalista, Vlcene Royo, Josep Mayoral, Josep Mo
i Gómez Arnaiz, Joscp-riaOlv,Lud
Granero. vice-president del grup "Faros" i Josep Serrano Castroviejo. Tole
ells són elements destacadíssims de la
F. A. I.
També va detenir tres individus,
gracies a les quals detencions es pope
evitar la celebració del ple de la FA!.
al Cafe A5iàiiC.

El Sr. Pich i Pon, alcalde de Barcelona
¿Ve de la 1.'
Mi breve gestión en la Alcaldía me
he esforzado fuese en todo momento la
más favorable a los i nte reses m u nicl Pales y de nuestra Ciudad.
Han pasado los das turbulentos y
tristes, que llevaron a todos los hogares la intranquilidad, a muchos el espanto, a no pocos el luto y a la mayor
parte la indignación. Comienza a lueir
el sol después de la tormenta, la normalidad se restablece en nuestra Patria
y España entra en sus cauces de paz.
Los imperativos de soldado aquí
me trajeron, y ellos son los que en
este momento me relevan de tan alto
cargo. Abandono la Alcaldía de la
Ciudad con la honda satisfacción del
deber cumplido sirviendo los supremos :ntereses de la Patria y la Ciudad Mas no todo es alegría al desprenderme de ese cargo de Alcalde
ocupado accidentalmente, puesto que
él nie ha hecho conocer a los funcionarios y empleados municipales, en
los que sólo lealtad y espíritu de
trebejo he podido ver, obligándome
con ello a eterna gratitud. Mi paso
por la Alcaldia ale ha puesto en contacto con los representantes de la
Prensa; para ellos guardo un sincero
agradecimiento, ya que de todos, sin
distinción de matices, he podido apreciar su cortesía y benevolencia.
Finalmente, en este momento de
despedida, creo un deber ineludible y
gratieimo hacer resaltar el alto espíritu de ciudadanía de los habbantas
dc Barcelona.
A todos mi ferviente agradecimiento.
;Viva Barcelona! ;Viva EspaU!"
EL DISCURS DEL SR. PICH

El senyor Pich i Pont ha contestas
el discurs pronunciat pel tinent coronel senyor Martínez Herrera amb un
discurs en castellà en el qual ha vingut a dir:
"Senyor: He d'agrair-voe l'interès
que haveu mosteas a favor de Barcelona en moments tan dirías com els
eme han passat. en els quals era tan
pos fàcil d'unir des del govern de
la ciutat la voluntat i els sentiments
dele ciutadans.
"Haveu realitzat aquesta tasca, haveu complert aquesta missió en moments. corn he dit, de s-entable dificultat, i ho haveu realitzat amb tant

Avui es celebrarà el

consell de guerra
contra l'alcalde de
[(sida
Avui. a les quatre de la tarda,
; la sala de Consells de l'edifici
ne Dependénties Militare, tindra
he el consell de guerra d'ohdais generala que ha de veure i
fallar la causa instruida contra
Fea-alcalde de Lleida senyor Aislonj Vives i Estover, pel supoeat
¿elide de rebellió militar.
Presidir el Tribunal el general senyor Sebastià Pozas perca;
de vocals actuaran els generals
senyors Frederic de Miguel Lamur i Angel de San Pedro Ayma l. els coronels senyors Josep
LanasQuintil la.Silveri Cañadas
Valdés i CrIspul Mancho Arreani; de suplente, ele coronel; senyors Pere Escalera Hasperu i
Fermi Espallargas Barber; de
Nora) ponent, l'auditor de bi ieada senyor Ignasi Grau Single;
de fiscal, el jurídic militar de la
Divisió. i de defensor l'advoctit
stnyor Francesc de P. Gener

ESpeCIfiC de l'

ASTENIA 6ENITAL (IMPOTENCIA)
(MANGA DE VIGOR SEXUAL}
De la elaculac,5 prematura ( p érdues senunals), de la Feblesa I rn011
afinas per a combatre l nauraßtenia en totes les seves mandestacions
Es el mis poisant eatimulani de l'activitat neuro-espino-médulo-genital.

Sinergic i homo-eatimulassa de les giándules interaticials Producle
pluriglandular, completament inofensiu. Mal pertutilca, ni lesiona cap
orgue, nt el funciohament dele matemos
No conté ni eteIrtenIne, ni ?natura, ni cantarldea, ni cap altre medicament eseitent.
PRODUCTE MAONE E INSUSTITUIBLE na A RECOBRAR
LA PERDUDA FELICITAT CONJUOAL.
Prospectes gratia
Leboratoria Farmacologies de W. DLITIJEM
Preu 2175 des.
Alt de Serte Pere, SO - BARCELONA - Tetero!, MOS1

de tacte que haveu fet compatible que sou bona funcionaris i bons bar- polities possibles puente alai desaparel'uniforme amb la gestió favorable per celonins, he d'ajustar el meu pro. gui la tendencia partidista que tenis
a la eiutat de Barcelona.
grama, per a vetare si s'aixeca les- l'anterior Ajuntament, i per aixb es fan
"Aquest és un cebare que Barce- perit i si la paraula obrers sense gestions ¡ consultes.
—Quants 'eran els gestora?
lona ha d'agrair: el patriotisme amb feina s'esborra de la realitat; si els
—Viri
qué ha estat portada a terme aquesta establiments veuen prosperar Ilure
—I les consultes, ja han contener?
negocis i si tots veuen itenéixer en
gestió.
--Oficialment, començaran dilluns,
" Jo en aquests moments cinc aqui e) seu esperit la tranquillitat i la
tant per les persones com pels partas
a complir un altre deure, fill d'una calma.
Per al compliment d'aquest pro- que elan de consultar cal esperar que
situació transitòria. Vinc impuleat pel
compliment d'una obligació de disci- grama, per a la realització d'aquest l'esperit barceloni s'imposarà i que caí'
plina; i encara que no fos així, (am- propòsit hem de considerar-no', un laboraran, perquè no collaborar seria fat
La vine impulsat pel desig d'oir les exercit amb general i Estat Major que obra negativa.
—I els partits que no tenien repreindicacions d'una personalitat tan al- será la Comissió gestora i amb solta con, és el cap del Govern, senyor dats enardits i !leíais que suca vosal- eentaci6 popular abane, també intervea.
tres.
Alexandre Lerroux.
dran ?
I solatnent em queda, P er dir-vos
"Altrament mita calgut atendre les
—Hi ha els agrario, que han nascut
indicacions afectuoses, realitzades amb que penseu, que el senyor Portela ara... Ara, la CEDA si que ha de teuno. actuació de eimpatia familiar. d'un Valladares, governador general de nir representació, porqué representa lín
altre arnic, el que ha estat segidor i Catalunya, m'ha atorgat tumbé la se- Govern que té la mejoría del pals, per.
ha tingut la representació de la ciutat va confiança. Je procuraré des d'a- qué de no tenir collzboració de la CEDA
de Barcelona amb caracter popular: quest bloc correspondre a aqueixa seria perjudicar Catalunya i Barcelaconfiança de tote.
l'amic Rocha
na i a tots.
Permeteu-me ara que em dirigeixi
"Són dues persones envers les quals
— 11 serí an consultats tots els partits
a
vosaltres,
els
que
representeu
l'opim'uneix una amistat profundíssima
politice, l'Esquerra, per exemple?
nió
de
Barcelona,
la
premsa,
i
us
deque m'obliga a tot: i encara que
—Com a consultar... ele que tenen
aquest càrrec és de tal elevacid, que mani que ens ajudeu en aquesta obra: problema ¿'ondee juridic pendent desy
eti
ni
passió
en
que
no
poseo
ni
honora brillantment a qui l'exerceix.
prés del 6 d'octubre no cal comptar-hi.
lo sempre hauria estar disposat a els vostres comentaris: quan cregueu
—iPsró dele altres, lote. tots idinte
compile les indicacions fetes Per que en alguna cosa ens equivoquem ele tredioionalistes?
aquests dos grano amics, qualsevol o m'equivoco jo, digueu-ho amb fran—Veureu, com que l'Ajuntament ha
rectificar. No tinque hagués estas la gestió que mita- quesa i prOCUrarern
de tenir una marcada tendencia repugués estat encomanada. i els quedo gueu passió, procureu que en aquests blicana i els tradicionalistes són minarmoments
ele treva de la ciutat hi
agraidíseim."
guíes_
1 després, en català, ha continuat, hagi calma per tal de poder restablir
— Sereu vós el que faeno les consulla riquesa i el treball.
si fa no fa:
tes per a la Gestora?
dentario
que la pretina obri
Jo
"I en aquest rnoment permeteu-me
—El Govern ha donat instruccions
que us digui que no és ocasió pro- també una treva i consideri aquests sobre la manera de fer-les. I ara us
rnoments
no
com
de
combas
sinó
con/
picia per a fer programes. jo vine
haig de demanar altre cop una treva
perquè la Coa aquesta casa amb la sola illusió d'assessorament 1 d'ajut
i que tingueu compassió de Mi, i—a un
rniesió
gestora
i
la
premsa,
en
collad'aconseguir que les aigües tornin al
redactor d'un diari del vespre que se
boració
ciutadana
i
ben
entesa,
puseu corrent normal, que es restableixi
n'anava corrents—a vóf us ciernan° qae
guin recollir les palpitacions de rola tranquillitat espiritual de Barcelona
pintó i treballin en be de Barcelona no poseu a la ploma kéfir ni yohourt.
i de Catalunya perque entre CataluPreguntat sobre qui seria el seu secrei porqué quan acabem la nostra tasca
nya i Barcelona i Eepanya pugnen, puguem
tots dir que en aquesta mo- tari particular, digné que seria el seaixecar l'esperit ciutadà i puguern ment s histórico tan dificils per a la oyen Joan Pich i Salarich.
obrir aquests viaranys de riquesa i ciutat. vàrem prestar tots, vosaltres
treball que és el que avui cal per da- amb les vostres rotatives i nosaltres
munt de totes les coses.
' No és moment de irr un progra- amb el nostre bon desig, una tasca
que COs permeti dir que hem realitma perque cal estudiar serenament, zat, colín a catalans, com a ciutadans
detingudament. la situació económica: i corn a espanyols, l'obra que ens
cal estudiar les possibilitats d'anar, pertanyia.
d'una manera inmediata, a la realitImmediatantent, primer les persoeació d'obres: que la Banca, el Co- nalitats del partir radical, els rictus
SIMIO es ejemplar ~pida*
la
Indtítetria
puguin
cohobo
merç i
UI
de les quals no donem per por d'o-hit que es realitzin reformes ur--ra blidar-ne alguna, totes elles "gestobanktiques de l'Exposició i de la post rabies'', s'atropellen per pasear per
Expoerieió, en definitiva, tot alió que davant del senyor Pich amb gran
pugui determinar una actuació i ales' abundancia d'en -.aixades, seguides —
linces será arribat el moment de les personalitats, no les encaixades—,
formular el Programa.
de tota la multitud de correligionaria
Quan tngui tots aquests coneixe- i funcionaris amb una altra abunments. quan em trobi en possessió dancia d'encaixades mes efusives les
de toses aquestes dades i quan ea' unes que les altres i les abres que
piga quin, són eis sectors que han les unes. L'entusiasme era general,
de compondre la Comissió gestora, será i no pas pel fet de trobar-nos en
arribat el moment de tacar lee limes estar de guerra.
generals d'aquesta actuació a seguir
Un periodista s'ha acostat al senyor
en benefici de la tranquillítat i de la Pich iii ha preguntat ei rebria la premprosperitat de la nostra terra.
(emir • gaittart -Mine
sa. El nou alcalde per deeret diu que
A vosaltres, els que m'escoltes, si i els repórters provaren de fer-se
IMA8 OE 8.700 PAGINA*
que sou en la gran mejoría funcio- pas entre els comentario falaguere i
MAS OE 3.500.000 DATOS
naris municipals, he de dir-vos que els cops efimers a l'esquena per
MAPAS - INDICES
podeu estar tranquils, car ni per la anar-lo a esperar. Els rebra al Saló
SECCIÓN EXTRANJERA
nieva part ni per la de la Comissió de les Cróniques, que és el mes
• mude Directorio Universal
gestora se us ha de procurar el més adient per a icr-ne.
heu perjudici ni s'ha de per5eguir
&talle
id Cassuck, Idestrls, Prduloss,
EL SR. PICH PARLA AMB ELS
PERIODISTES I REITERA A LA
lis Nula y Pliiiiom
Els que entrem en aquesta Casa
PREMSA LA PETICIO DE
--=per exercir funciona de Govern no
TREVA
lbreeio de un ejemplar completar
hem de tenir el lema de preguntar
El saló era ple, quasi tant com ei
CIEN PESETAS
al funcionari com pensa. El nostre
Mama te 'orles as teas Rodal
lema ha d'ésser, senzillament, saber de C,ent, i el senyor Pich es trobava assetjat
per
tot arreu.
que els funcionaris, per ésser barre¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO)
--Pregunteu—digué.
lonins, bons catalans i bons espa---¡Quants
dies eetareu cal com a alLI MATARA MUY POCO r LE
nyols, han de saber complir amb el
calde?
IIEINFICIARA «CHISMO
seu deure.
—Els dies necessaris per constituir la
rear
A base d'aquesta seguretat, és a
dir, comptant amb la costra coope- Gestora. Interessa al governador, al Geroció lleial, perquè, repeteixo. que no vern ¡ a mi que a la Comísale gestora IIIIOS Ihilly-Sailliére y Riera Reunidos, S. A.
Enrique Granados. DI y 53 • BARCELONA
m'interessa saber com penseu, s:nó hi entrin els niés sectors económice
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çarnett

de política
ELS DIARIS A LA PRESO
Mo/la eiuladane empresonats sitos
quemen rePe t idamost de les dificultes
que el $e, posades per a poder rebre
riadies. "(Prometa, ens ditten que a la
CeIhilar de Barcelona sols és permesa
l'entrada de do: diaria: "La Vanguardia" i "El Dio Greca".
Seria curias de saber guinea norme<
de prudeneia eón aquestes que imped«,
...en de Ileo ir a reclosos no incontunical
peribdits que, Per din; banda. kan esedi
SOIMeldi a la ceuura.

ORDRES SON ORDRES
Ahir al molí, en llegir cia repartos
municipals "Renovación" pan veure
quadro o primera paotne que ¿esa "De::
Juan Pich y Pon, alcalde de Barcelona.
Hoy a las cinco de la tarde tomara te.
serian".

Cont que era la primera noticia—de
le presa de possessió, s'entén—ho leen
preguntar al secretari del senyor Mardesmenil,
Herrera, s dquetl
cal, de POCO Mona es cebo una nota de
l'Alcaldia donan, cornpte de la visita de
comPliment del senyor Antela galle•

g ines

dares.
Pero) al caP d'una altea estona
bava la rectificació. En efecto: A SI«

nyor Pich i Pont prendria possessió

•

la tarda.

Sembla que al senyor Manis« II.riera /i rodava el cap.
—Pera si ha vingut el senyor Portelt
i no me n'ha dit resl—exclamaul Cbt.
osé telefonar a la Generalitat š Ia tes
~mirarla 1 arriba per telèfon
EL PACTE
Comente a saber- se en Igui conriati
fíitene/a de transacció grane: a la qual
el senyor Portela aconsegue que el: ministres de la CEDA no paseante Inés
obstacles a la sesos presa de pares:id 4
governador general de Catalunya.
Ahir, el sonyor Portela comuniones
to prensa que pensava delegar lee lun.
non: que corresponen al Comen esecutiu de la Gneeralitat, el que seria fre.
sidit, segons les nostres noticies, per un
element de la CEDA. No cal dir que el
senyor Anguera de Soja Os a yui Ii inte
renta mis tente aquest cdrrec.
EL PARTIT RADICAL-SOCIALISTA CATALA RESPON AL SR. PORTELARebern l segitent nota prepoda:
"El senyor Governador general rir
Catalunya, en ',t'ondee possessió del seu
carrec, ha sollicitat la collaboracid d,
tots els parrits politics catalans per tal
de restablir, segans en, la flor-malita i
la paa espiritual de la neutra terra. .4
aquesta cruda, el Consell del Partir Ra.
dical-Socialista Català ha de respondre
que, reconeisent la noblesa del drupasil, pot aconsellar als setos n'anulen
que ojudin a realitrar YAZ política epa

no ve reCOLZada en /a voluntat poputar
que per a fader-je emprar dg fes
titucions de govern del poble de Catalunya ha hogut d'anuilar lleis que cona.
tiluten organismes fonamentals de Id
Constitució republicana i estipulacionr
transaccionals que el mit elemental prin.
cífi d'esica jurídica obligava a reeedae,
Per tont , el Consell del Partit Rodical-Socialista Cotala declara que des
d'ara es posa enfront d'aquesta politice
que vol dirigir unse fauentiment popular Les institucions de aoven de Catalotnya, i fa preste a tots els feKi oct.religionaris de les comarques catalanes
que consideraria mancament a lo disciplina del Partir tota actuacid que no
sigui de franca oposiciö.dnks la leaalitat,
es ;sonsee qut aceePtin la responsabilita(
de suplantar, en les eorporations
anos, la rabee del tobte de Costal*
nea—E1 president accidental, R. Noalter i Cornet.—El secreten',
Granell."

asid
Ha insten :II. la causa el tinent

("Tonel d'Enginyers senyor
Cómbelles Bergóe.

R. C. R.

1.:3 nos( Partit de Renovada' Cateani.S n a

Republicana tuts eemtauca que te
tan he i que rep nombrases adhesiatu,
particularmcnt del districte V.

Balanç anual de
The Royal Bank of
Canada

Guariment radical de
Reuma, Gota, Lumbago, Artritisme,
Diätesi úrica, Neuràlgies i Iota classe
de do!ors nerviosos.

L'exercici tancat en 30 de novembre de 1934 refiecteix una tendencia
de franca millora en els negocie, pulo
que durant rany transcorregut han
tíngut augment l'artiu total, ele
Quilates Lamente, la caixa. la cartera
Ce vaiors, els préetecs comercials i la
círrdiació de bitllets.
L'actiu suma $758.423.9o5, l d'armen és liquid realitzable un total de
$ 382.172.2117, o sigui el 56 % del
DifSiu exigible pel públic, contra el
55.76 l'any anterior. El total de
Ciara, Bancs i xece ascendeix a
% 1S5.683.032, di a dir. el 24.35 5, de

Modem traotament que aconseg uolx en poo tomos, sense perjudicar gens For g anleme, dlasoldr e räpIdament ellmlnant-lo per l'orina, t ornant la salut al mal a lt en una normal circulad°, neteja I pureaa de la sang
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f'n aspecte .‘atiçfart n ri d'aquest h a .
sç és l'augnient de 530.554ílrí
rogs tren ele con/otee corrents crec-

(Timbre

5565

inclòs)

Els que aneu a París
NO

OBLIDEU

que trobareu

LA

PUBLICITAT

a tots -15 quioscos dele
Grana Bouleval la, de la
Place ce la nepublIque a
la Madeleine
A la Place de la Bastille
A la Place de Saint -1111ohei
(costat Metropdilti)
Al Boulevard
Al Boulevard Ildbastopol
I a tols els grans quioscos
de Paris

lores,

préstecs comerciale que de ma•
n era per e lstent havieu minvat al Caiud a durant els darrers any s. presen•

te n en aquest exercici un augment
5lnnO2.494. aconseguint un total de
322e.ose.o213.
Fle beneficie de l'any han eetat
$ 4 . 398.ete. D'aquesta xifra han de ded uir-se els impoetos provincial, i de
V Estat , els gneis, per retarreco hatrils en la tributad', han hm nimbar
He u g erament el benefici liquid d'aque st anv respecte a lany anterior
Una vegada pagats el, dividendo i
te tes les deduccions usuals, queda en
ii c ornpte de Ganancies i Perdoes un
re manent de beneficie de 531.5o6.801.
que Pa g a a l'exercici pròxim.

411111/111M111111111M,

:•.

Totes les notes pregades

nombroses persones que ens han afavorit amb Ilur certificat de guariment aprofitem l'extensa difusió d'aquest periòdic per a tertimoniar-los a
tots ella el nostre sincer agraïment per Ilur atenció.
A les

De venda als Centres d'Especifics, Farmàcies i a la
Casa Segalä, Rambla de Sant Josep, 14; Pujol i Cullell,
Pelayo, 36; Farmàcia Dr. Ferrer, Ronda de Sant Pere, 2,
i Farmàcia Marquis, Via Laietana, 40

han d'ésser trameses en
català i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:

Corts Catalanes, 589, /."
Les d'esports, a Barbarä, U

nNOMIMINIMI/

....issaote, 12 de gener de 1935
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Les Lletres les Arts
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" 5tpulcre i homenatge al rneu pare!

saben els déus
invoquen
La tasca de les grans editorials quines
tempestes, com
?
ners, som aterbolinats; perb si el
ens
Ilavor
catalanes: I Editorial Barcino (1) destI
petita sortiria una gran soca. (Mentre
Però
en

que

uns luan-

vol que

per Martí de
L'any que hem acabat ha estat el dese
de les activitats de l'Editorial Barcino,
la qual en aquest lustre ha realitzat una
inmensa tasca cultural que mereix tots
eis elogis ¡ la mis sincera correspondelicia de tots els catalans.
L'aspecte mis constant de totes les
publicacions de l'Editorial Barcino es
el fort sentit nacional de tots ells; no
debades comença amb l'edició de Lo
somni, de &mar Metge, a cura del
seu director, Josep Maria de Casacuberta, i ha acabas el seu dese any de
vida amb la reedició de La Nacionalitat Catalana , d'Enric Prat de la Riba,
publicada dintre la "Collecció Popular
Barcino".
Un esperit selecte j elegant ha ammat sempre les eclicions daquesta editorial. Perfecció tipografica i de preaentació insuperables i una correcció
acuradissima i constant són les mostres
externes del bon gust i sentir de responsabilitat que sempre ha tingut l'Editorial Barcino.
Però, ultra aixes ha donat obres Per fectes quant al fons, d'una solvencia 1
una autoritat innegables i paleses, tot
dintre d'una cohesió evident.
La publicació de l'Editorial Barcino
mis remarcable es rEnciclopedia Catalana", per tal com en ella consten ereballs de primera mà competents i intesessantissims. Recordeu el seu volaras
inicial L'a-par:ski de Catalunya a /a
d.fcditerrania orinad, de Lluis Nicolau
d'Olwer, obra valuosíssima, plena de
dades aoves i perfecta sintesi de toas
els estudis fets sobre aquesta materia,
que, ultra el seu valor cientific, és
de lectura arravatadora i té la virtut d'aixecar el fervor patrienic d'una
manera poc comuna, Recordeu lambe,
dintre aquesta mateixa collecció, L'Escultura catalana moderna, de Feliu
Elies; La Cerdanya, monografia de Pau
Vila; L'aptitud econòmica dc Catalunya,
de Carles Pi i Sunyer; La marines catalana del vuit-ccsits, d'E. Foig; Genlogia de Catalunya, de M. Chevaliers;
El poblament prehistòric de Catalunya,
de Josep de C. Serra Ràfols; La datisa

g Catalunya, d'Aureli Campmany, etMera, etc. Totes aquestes obres sin
:nes cabdals en l'estudi de Ilur materia.
La "Collecció Sant Jordi", iniciada
mb una monografia d'aquest sant per
Ramon d'Albs, ha donat belles obres
l'escriptors cristians, art cristiä
itria de l'Esglesia. Entre les obres orisinals cal remarcar-hi La catedral de
Barcelona, de Feliu Elles; La catedral
je Valencia, de Francesc Alinda i
Vives; Els santo pares, de F. Bellpuig;
71 moncstir de Pohlet, de Cesar Marinen, etc., etc.. i entre les traduccions
a de les Con fessions de Sant Agustí,
ser Rossend Llares. i La rimar de EYii,
per fra Xavier d'Olot, Lloances, de Jscorone de Todi, etc.
La "Colleeció Popular Barcino" is
una de les publicacions catalanes que
mis han inflan en l'educació del nostre roble. En ella tenen el seu lloc
manualets de les principals branques de
la cultura, deguts a especialistes que
exposen d'una manera clara, senzilla
completa els temes mis interessants.
Quants catalans berra après la nostra
gramática en el manualets de Pompeu
Fabra i de dos insignes filblegs que

U. 'libre

eada alfa

"Novebletes exemplars"
càrrec de R. Aramon i Serra.)

Editorial Barcino, Barcelona, /qm.
Entre els !libres de literatura cataSana medieval que la benemérita
Editorial Barcino ha tingut a bé doferir-nos en aquests passats dies de
iesta 1 d'estrenes remarquem aquestes
delicioses "Novelletes excinplars",
publicades amb el pròleg i acotacions
necessàries per Aranion i Serra, erudit especialitzat en l'estudi de la novellística catalana medieval.
Aquest volara/ conté cinc històries:
"La fiyla del rey d'Ungria", "La
C illa de l'emperador Constanti", "La
comtessa fidel", "Amich e atelia"
"Lo fill del senescal d'Egipte". Cal
er constar que les dues primeres són
tases variants catalanes dun mateix
ema.
Totes aquestes histbries pertanyen
. una literatura amb finalitats moraStzadores freqüentissima en tots els
:/sinOS de l'Europa medieval. }litàict exemples que trobem arnb
ales o menys variants en tots els
¿sinos i els origens de les quals es
'an sovint dificils d'escatir. Moltes
: Nades es ressenten una mica massa
del "clisé" i es neta que se supedita
tot a aquelles finalitats moralitzadores. Sense cap subte la millor novelcta catalana d'aquest tipus, que manca precisament en aquest volum, és
el "'alter i Griselda", traducció catalana de Bernat Metge de l'obra
llstina de Petrarca.
Amb tot, alguna cosa de frese i d'agil apunta en alguns fragments d'aquestes històries. Asseayalem, entre
altres, el fragment de "La comtessa
bdel", en qué els caçadors troben
la comtessa sobre un arbre. En "La
somtessa fidel" abunden més que en

Riquer

signen Jeroni Marva ;1 quants s'han
iniciat en les literatures classiques, catalana, provençal, russa, anglesa, gräcies als resums de Carles Riba, Nicolau d'Olwer, Maseres-Jouveau, Jordana! I recordem les cròniques de Jaume I i Muntaner, els Viatges d'Ali Bey,
el Faust de Goethe. Sakuntala i
matana, L'ingenu de Voltaire, El meta,:
per farsa de Moliere, Machetla de Shakespeare, La ~ella d'un cava!! de
Tolstoi, Diles cosnedies de atusset, Dio'
cars sobre el mitad,' de Descartes, Introduc ció a la saviesa del nostre Lluis
Vives, Guillen' Teil de Schiller, La pau
perpaua de Kant, Pagines escollides
de Ramon Llull, Poemes d'Edgard Pus
i tantes altres obres cabdals de la literatura i filosofia universal; publicades
er. aquesta collecció.
La collecció "Els Nostre; Clàssics"
és la mis important publicació dels Ilustres autors antics. Dividida en dues series — A i B—, aquesta collecció pretén
editar toses les obres deis nostres escriptors medievals. Ara per ara no ha

fet mis que donar-nos edicions excellents i pulcres de les obres mis importants de la nostra literatura.
La collecció "Els Clàssics del Mún",
que esta publicant les obres de Shakespeare, Tfolière i Mistral, traduides per
C. A. Jordana, Alfons Maseres i Guillem Colom. Es aquesta Collecció una
de les mis belles mostres de la incorporació dels autors clàssics numdials a
la nostra literatura, car les versions,
ultra ésser perfectes reproduccions deis
textos originals, constitueixen veritables
obres d'art de la nostra literatura moderna.

I caldria fer un anide a part retere is t a l'obra pedagógica de l'Editorial
Barcino, que amb la seva coHecció Je
rnanuals escolars, sobrctot, ha proveit la
nostra bibliografia de textos perfectes
per a l'ensenyament de la nostra !lengua, redacció de cartes i documents i
iniciació literaria.
Els projectes de l'Editorial Barcino
es redueixen a amplificar l'obra comenc ada. Coneixent-la, dones, cal esperar
un augment—ja que és impossible un
millorament, essent perfectes les seves
publicacions que passen de dos-cents
volums—.
(I) Amb aquest article el nostre
laborados Martí de Riquer comença una
sèrie de reportatges que afectara totes
les empreses de !libres i revistes catalana Els lectors de LA PUBLICITAT, que coneixen l'esforç que el nostre días; realitza per la causa de la
cultura nacional, agrairan, no en dubtem, la nostra iniciativa.

Llegiu denle en aquesta
secció l'article de
J. M. Miguel I Ventee

"ELS P8EUDONINI8 EN EL
VUITCENT8 CATALA"
I UN LLAME CADA DM
per Josep Sol

cap altra història belles suggestions
enceras de dir i de paisatge.
El pròleg i les notes de R. Aramon i Serra orienten i ajuden admirablement el lector. Cal congratular-

se'n, tarnbe.
Joan TEIXIDOR

ACABA DE SORTIR

"Tragèdies" d'Esquil

salven), d'una

torna a dipositar, curosament, el rull
sobre la tomba, s'adona d'unes petjades). Penó, miren, petjades! — un
abre inditi—iguals, anälogues a les
dels meus peus! Sí, hi ha dues menes d'empremtes: les d'ell i les d'algun company de viatge. Els talons,
el contorn de les plantes, si es mesuren, s'aparionen exactament amb
les meces petjades. Em es una angúnia, un decandiment de la raól
°restes.— Prega al cel, declarant
realitzats els teus p recs, que e n l ' es devenidor tinguis tan bella fortuna.
Electra.— Es que ara, ¿quina gracia he obtingut dels (leas?
()restes.— Ets en presencia dels
qui demanaves fa temps.
Electra.—¡1 quin mortal pots saber tú que jo cridava?
Orestes.— Si que is per ()restes
qu e tant sospires.
Electra.— ¡I qué, dones, obtinc ara
en resposta als !veas precs?
()restes.— Sic jo: no cerquis fingir mis car.
Electra. — Penó, sis que trenes algu n a astúcia al tneu entorn, estranger?
()restes.— Contra mi mateix alesIteres enginyo.
Electra.— Penó, ¡es que vols rittrel de les nieves mindres?
°restes. —1 també de les meves,
si és que ena ric de les teces.
Electra. — Es realment Orestes,
he de dir, que parla per la teva 'boca?
Orestes.— Alai, crean em veas a
mi mateix, et costa de coneixer-me,
i suara, que veles uns cabells tallats
en ofrena de • dol, prenies ales i et
semblava tenir-me davant d els ulls
així mateix quan seguies un rastre
en les meces petjades. Guaita, posa
sobre el seu estaloc aquest rull de
cabells del teu germä — tan acordats
amb els de la teca testa. Veges aquest
teixit, obra de la teva lila: mira els
cops de l'espátula, el dibuja de cacera, (Eleetra se li llanca al coll.
°restes li posa la mi sobre la boca,
aturant el crit que va a proferin Domina't: ralegria no et faci perdre
l'enteniment; pesqué, ja ho sé, els
qui ens deuen mes amor, ens són
aniargs enernics.
Electra.— Oh ànsia estimadissima
del casal del tea pare, plorada esperança d'una liavor salvadora, refia't
del teu valor 1 reconquistaras la casa
paterna. Oh gaia Ilum dels meus
ulls, que tens quatre paras de la
meva tendresal El Destí vol que en tu
saludi un pare, cap a tu fa balançada
l'amor degut a la nieva atare —arnb
tosa justicia avorrida —i a la germana, inmolada sense pietat; i tu
has estas un gsermä fidel, que ern
porta el respecte. Que solament
Força i el Dret, amb Zeus suprein el
tercer, em prestin Hur ajut!
Orestes.— Zeus, Zeus, contempla
la nostra causa! Mira la nissaga liriena de l 'àguila, del pare mort entre
els replecs i els ilusos d'un horrible
vibre: desemparats, la dejuna fan] els
destreny; perquè no han crescut prou
per a portar a la tenda la caça paterna. ¿ixi també jo 1 elIa, Electra
vull dir: pots veure en nosaltres,
fills scnsc pare, dos que sofreixen
el mateix exili de casa seva. Si destrueixes aquesta niada don pare que
fou sacrificador teu i que tant tito'
innata, scle quina nia igual rebràs
l'homenatge duns esplendids iestins?
Si destrueixes la sac a de l'agua, ja
no sabries enviar mis senyals que
mereixin le dels homes, i si s'asseca
fin, a l'arre' aquesta soca reial, ja
no servirá mes els teas altars en els
ches d'immolació de bous. Protegeixla: de la petitesa aixeca a la grandesa la nostra casa, que ara tan avall
sembla haver caigan.
El Corifeu.— Oh iniants, oh salvadors de la llar paterna. calleri, que
no s'assabenti ningti, iills, i per
donar gust a la llengua no vagi a
reportar-ho tot als qui manen— que
jo un dia vegi, moras, en el regalim

refluís de la flama!
Venid de CARLES RIBA
Orestes.— No, no ern fruirá pos,
(Volum 111. - Barcelona. Fundaciú Berel poderós oracle de Lindas, que
nal Metae. - MCMXX.VIV)
in'ordenava travessar aquest perill,
dreeava una veu urgent i m'armaEntre els volunis darrerament apare- clava calamitats per a glaçar l'escalguis en catala figura, Per la sera mag- for del meu cor, 5l no persegueixo
nificencia — en raid que forma para els culpables del meu pare de la mad'una de /es mis lo-lies traduccions que teixa manera que ells: dient-me que
coneixem en m'ala — el volum Ill de dones mort per mort, furiós, toril un
les Tragedies, d'Esquil, versid de Cor- brau, contra les penes que només
les Ribo. Els nostres lectors agrairan la priven de diners. Si no, declarava, jo
reproducció drls segiients paragrafs. (X- mateix amb la nieva vida pagaria el
deute, enrnig de múltiples i
iras de "Les Coefores":
dolors. Ja, revelant als mortals les
Electra.—Jo lambe, una maror de rancímies dels venjatius poders de la
fel acudeix al meu cor, i ens sento terra, ens ha dit les terribles malalferida cont per un dard enmig del ties que assalten la carn, les lepres
que ami) salvatgea mandibules depit. Dels ulls ern cauen, eixugadors,
irnbarreables, els degotalls d'un so- voren la seva antiga natura, i els
breeiximent de tempesta, a la vista nels blancs que surten sobre aquesta
d'aquest rull. Pesqué, ¡corn esperaré plaga. I altres atacs de les Erinies
ens anuncia la seva veu, suscitats per
que alisan altre argiu sigui l'amo
d'aquests cabells? Encara menys pot la sang d'un pare.
hacer-seis tallats l'oceidora — la meva mare, que desmenteix aquest nom
pels sentiments que te, la impía!, per EL CORREU D'AVUI
als seus ¡dls. Ara, jo, .1com assea.
tiré de dret a la idea que això sigui
ELS LLIBRES LLURS AUTORS
una ofrena del mis car dels mortals ,
El volum XVIII de les obres cose pled'Orestes?—peró, em sento Ilagotejada per l'esperança. Al las! Si tenia :es de loas Maragall. — Va ésser realmenys una ven dolça, com un mis- partit als subscriptors el volum XVIII
satger, perqué jo no fos mis sidra- de les Obres Completes de Maragall,
guejada entre dos pensaments, i es ultim entre es que contenen articles en
veles clar, o que he d'escopir lluny castellä. Está dedicat completament a
aquest rull, si era tallat d'una testa critiques de literat ura catalana, i la gua del5 articles Melosos no
enemiga, o, si era fratern, assoriar-lo ii
al me ta dol, per a ornament d'aquest estaven publicats a la primera edició

nent exposició a can Busquen', de la
qual s'està ja confeccionant el catäleg
amb diverses reproduccions.

de les Obres de Merasen. A través de
les teces planes es completa lobeé de
mossen Cinto, Enric de Fuentes, Apelles Mesties, Mafia Aguiló, Santiago
Rossinyol, Ignasi Iglesies, Víctor Catala, Josep Pijoan, Pous i Pagés i
molts d'altres. El !libre té, Per aquest
singular atractiu. L'ha prologat el
poeta tossellones Josep S. Ponc amb un
interessant estudi titulas "Aspectes de
Joan Maragall"* A,iloni Verger, per Alsacia Vives. — Un bonic fastitle iHustrat amb
bons fotogravats. Francesc Almelai Vives hi fa l'elogi del pintor Verger, traspassat a la flor de l'edat. Els fotogravats reprodueixen algunes obres del pintor desaparegut. L'art refinat d'Almela
Vives val mis encara que les reproduccions susdites per a fer-se arree de
la personalitat d'Antoni Verger. En resum, el millor recordatori d'un artista
que ens fuig. L'edició, modesta, is, però, bella i perfecta.
L'ART I ELS ,4RTISTES
*
Art. — Ha sortit el número 4 de
la revista "Art" corresponent al present mes de gener, contenint una gran

profusió de gravats impecablement impresos. El sumari és el següent: "Joaquim Mir", per Caries Capdevila; "Je
Pean", per J. Llorenç Artigues; 'Marió Andreu", per Joan SScs: "Josep
Amat", per Ignasi Agusti; '1.1ns dibujaos del pintor Visente", re: Sebastia Gasch, i "Pau Ga s galia", per Joan
Meré. La co`i,sta (raques, Ilume'n
se supera r es fa mis creditora a una
majos estima. Cal que tothom stil subscrigui per tal que el seu constant esforç
relii l'estimul seis legitim.
* Els 3/1:trus d'Art. — El diumenge passat, dia 6, per correspondre a una
de les festes oficials acordades per l'Ajuntament, els Museos d'Art de Pedralbes i de Montjuic estigueren tancats ' al reblic. L'entrada gratuita, que
aquell dia corresponia al Muses de Pedralbes. queda traslladada al tercer diumenee d'aquest mes, iba 20. Dema, diamenge, día 5 3, per ésser el segon del
mes corrent l'entrada gratuita corresponda al Museu d'Art de Catalunya,
de Montinic.
* Cerdmica. — La revista Ceritmi.
cc es recomana als professionals de la
cerámica artística i als de la cerámica
industrial. Tumbé a tota aquella persona que es vulgui lee una cultura ceramística. An i un tan poca gent es troba assabentada de les valors de /a bona
cerámica una revista com l'esmentada
sempre farà un gran servei. Afegim que
d'aquesta publicacid es fa estimar des de tots els punts de vista.

morable.

* .4 la Syra. — A les galeries d'art
Syra acui, a les sis de la tarda, seran
inaugurades les exposicions de Carate
Cortes i Montserrat Fargues. Carme
Cortes, a la primera sala, exhibirá catorze teles, amb retrats, figures, paisatg es i bodegons, i Montserrat Fargues, setze dibuixos i quatre pintares
que ocuparen la sala segona. Soli i
Andreu tambe inaugurará aval a Syra una important exposició de pintares
a l'oli.
* Vila-Puig. — Hern rebut eh cataleg de l'Exposició que Vila-Puig inaugurara avui, dissabte, a la Sala Gaspar, i que, segons Ilegim, tornés constara de divuit obres que, a jutjar pel
gravas, totes seran dignes de la categorja que Vila-Puig ha assolit en poc
temps dintre el paisatgisme catalä i
que l'acredita com un deis nostres valors
mes fernis de pintura.
•

Serra. — Aviii, dissabte, a les sis
de la tarda, s'inaugurar à a la Sala Pares l'anunciada exposició de Juan Ser.
ca, integrada per trenta obres. Entre
elles sohresurten uns paisatges pintats
recentment que produirati, sens dable,
una gran impressiit
•

A Vailtiga dels grasos,
els penal, 1 els lunCun, 111 liu alegil ara tota una gamma de verds,
rones 1. torrais ineravellusou. Mal
ningti no ha dubtal de l'obra tu
el num de Serra, pero els qui,
iutír rceelusoh, has len puntal.
admiració ett quarantena, hauran
de ceclir davain sie l'exposicto que
avui inaugura. Serra ha triomfat
completament i lina aquest
moment. felielssiln (91 p l qual
s'han ajuntat al di . 11111:11. de I artista l'empetila. de la joventut,
l'estudi conseieul i assenyat de la
trentena.
Sabetn que la magnífica
cita de les seves platines ja
estat encelada. Dos colleceionistes, molt coneguts, n'hao friat
les priineres obres. 'Fenilo la seguretat que acabara amb lila exit
definitiu, i gosariein a apana, it
que la seva gaifa sera lotalment
adquirida pels nostres intelligents. Això serä, al nostre entendre una prova de gran criteri...
perä, tot. i tenint una gran MIportäncia. no es això el que ens
emociona: el que ens emociona
es l'obra actual de Berra que
sernbla talment tacada de la niä
deis deus.
Jordi FREIXES

i

Cursos Conferències

Critxesike. — A la saleta que ti
la casa Pares al d'Hiero 3 del carnes
de Petritxol s'inaugurara avui, dissabPER A AVUI
te, una exposició del notable pintor rus
Alexis Gritxenko amb tele; d'oli i a l'aKeyserting a la Catabinia. —
quarella. reproduint paisatges i mona- a les set de la tarda, es ¡ara l'anuaments de diierents indrets d'Espalya.
ciada conferencia a la sala d'actes de
El comte de
* Salvó. — Avui, dissalne, tila 12, la llibreria Catalónia.
Keyserling desenrotHarii el seu tema
a les sis de la tarda, s'inaugurarà, a la
"El conilicte de les generacions".
Sala Barcino, l'exposició de pintures
produit el sol
Rafel Salva En la present exposició, L'expectació que ha
conferencia fa esultra els paisatges del Torrent de Pa- anunci d'aquesta
diseuticlissima. Les
reys i La Calobra de Mallorca, n'In perar que será.
incitacions s'luan de reservar, donat
llama lambe del Valles.
el recluir nombre (lile n'Id ha.

*
Pauses. — Avui, a can Busquets.
el pintor Francesc Pauses, exposa una
caecció de retrats iernenins, els quals
sin considerats com els mis sòlids que
hagin sortit del taller d'aquest artista,
especialitzat en el conreu de la figura.

• Rovira. Josep Rovira ha enIlestit les darreres teles pintades a Terrassa, que formaran part de la seca vi-

—

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
català i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1. "
it ‘ipuqleg s•odsai sai

RIA CATALONIA
Avui, dissabte, a les set del vespre,
tindrà lloc al nostre Saló la Conferència

EL CONFLICTO DE 1,18 GENER COK
pel

Comte H. de Keyserling
Reserveu amb temps la vostra invitació
RONDA DE

L

'ensenyamert

* Na Concepció Boter. — La pMtora Na Concepció Bpter ocupará, en
la mateixa data, el sah!, gran de can
Associació Professional d'EsBusquets, amb una copiosa exposició de tudiante de la Facultat de Dret
paisatges i marines' dé l'EmpotAil
Climcies Econòmiques I %dais.
— La volacid per tal d'elegir la
Junta de Govern de l'Assuciacto
-- El pintor JOAN SERRA Professional d'Estudiants de la
Facultat de Dret i Ciències Ecoinaugura avui una Exposició nòmiques i Socials, donä el següent resultat:
Primer període: Juli Ruiz, 56
L'exposició encara no es uberNot.S;
J. Aromt, 53. El lloc de mita, perb gräcies a 1111 amic, noa
altres ja n'hem vist les obres nortes l'obtingué J.- Ventosa, ainb
Serra no és dele artistes que es 32 vols.
Segon perlode: Josep 3I, Mina,
prodiguen. Unicament 'non de
tard en tard ib5 podeu y emas re- 77 vots; Joan Roig, 75; Joan
unides les aoves pintures en una Puig, 80. Per minories: J. M.
exposició. Artistes de l'alta con- Martínez Mari, 47 vots.
Els altres candidats resultadició de Serra i 'obra dets quals
inspires la seva simpatia, podrien ren amb els vots següents: Josep
més sovint omplir les nostres sa- Sol, 45 vots: Josep Balcells, 42
les, i sempre alreurien Calentito vots, i M. Figuerola, 45 vols.
Per al cärrer de President fou
dels crities u dels amateure. Perú
Serra no vol ter-ho; s'estima mea elegís Joaquim Granados, amb
espetar les exposicions, seleecio- 199 VOIS.
nar les obres, i presentar únicaEscola Normal de la Generanment aquelles que despres d'un tat de Catalunya. — Han estat
temps arriben a traspassar lea coneedides amb cärrec al pressumalles estretes de l'autueritica. post de la Generalitat de CataluLa su y a primera exposicio fou nya i per al curs 1931-35, les bela Be la revelad(); tuthotil posa ques seglients:
Ott ell esperances itliinitades. A
A rata de 1.400 pessetes, els
la segona, la realitat continnava atunmes Martí Valeria Pujades.
el que hont lluvia endevalial Itamon Vidal Pietx, Neus Albiabans. la seguent la seca nyana Castellä, Miquel Golobarobra prenia un catre de cosa de- des Vila, Conrad Lladó ()don,
finitiva j transcendental; única- -loan Isart Ribes, Joan Costa
ment algú gusä a ihr que hi inan- Costa, Assumpció Albert Pérez,
cava el color. Però el Iltl111 de Josefa Borras Compte, Franeesca
Serra t.:reata per u toin e tus.
Prat Barri, Joana Just Montai Cl, arribar Chova actual, 1:o- ner, Salvador Casas Calmet. Ramitir' ue 1 exposielu Berra tia mon Pral. Domener, Emití Nidal
ubert un gran interroga nt. Pes Manyer, Miquel Cabra Massana.
qual Perque els critica 5 alinea
A raO de 1.000 pessetes: Anque han vist la seva oura timen toril Roura Paloma, Emili FöhreUl/ii
sonadissique Berra donara
gas Fernandez, Nadala Albiol Paola coaiiipuiiadu. Es mes lort,
llares, Ramona Soler Sagarra,
personai a tales colorista que mal. Maria Gener Roigé, Agustí
El du de Jükl,11 es acta dös Vila, Josep Caro! Pérez, Merque puguin mesurar-se /II CultiBosch Toldrà, Assumpció Boparla-se. 11111a1t, r0 Miralles.
aguaisaini, que cada (tia se supeLes credencials y erno 'Hurara a si Inateia i que ara duna' a des als interessats a la Secretael du de pul eit aquesla es:post- ria de l'Escota Normal, Urgell.
cid que suela doble reaultara me- número 187.

SANT P

Les oiasses de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. — El Consell
Directiu de l'Ateneu Enciclopedie Popular, Carme, 30, posa novament a coneixement dels sétis
socia i matriculats a les classes i
gininas i esporas. que aquestes
senlisi donades non/atinen a
partir del dia 1 'i i a les mateixes
hores que es venien donant.
La nota apareguda ahir a la
premsa donant compte d'una nova clausura de l'Ateneu s'ha de
desmentir pel que fa referencia
a les elasses mes amunt esmentades, ja que la clausura referent
a elles fou aixerarla per les autoritats el dia 8 d'aquest mes.
Ajornament del cure a les Escoles de Bosc. — No estant encara :m'abades les obres que s'efectuen a l'Escota Municipal de
Bose (le 31onljuic. ajornat la
reobertura de les classes per al
vinent dilluns l in 21 d'aquest
Illes,

Escola d'Assisténcia Social per
a la dona.— .\ (otea les senyuve-

t. 7;

Particular en el Conie14.Provin.
eial de Primera Ensenyanea de
Barcelona. El president . explica
les gestions realitzades en periu.
de preelectoral, a l'efecte de Ira.
bar un representant amb la sita.
patia de les altres entitats
feosionals. Els resultats no has
estat del lot satisfactorls, i es
el Consell celebrat avni, s'ha pre
per unanimitat l'acord de pre.
sentar la senyora Margarida Ser.
ra Gramunt, esperant que será la
solució de les petites divergea.
p ies existents j amb la cerlesa
que tot. el Magisteri sabr à apre.
ciar la resolució de l'Associacis
del Magisteri que tot ho sacrifica
i sacrificará per assolir el benes.
lar de tots els companys de prov
fessió, i pot garantir que la can.
didat será digne representant
Magisteri Particular de Barre.
lona.
El Collegi de Mestres Titular!

de 'Barcelona recomana a toli
els seus associats que tinguin

a

be votar la candidatura de
senyora Margarida Serra Gramunt per al càrrec de represen.
tant del Magisteri Particular de
Barcelona en el Consell Previa.
rial de Primera Ensenyanea,
considerar que concorren en l'es
mentada senyoreta qualitats especials per a ésser proclamad/
representant de tot el Magister
Particular de Barcelona.

EXPOSICIONS D'ARI
LA PINACOTEC
v A[sSEIG DE GRACIA. N.
Pintan
MUNTANE
Fins al 25 [le Vence

SALA BUSQUET5
•AssElo De GRACIA. Se
Pintur,
FRANCESC PAUSAS
Sinn ,i1 25 Ce gener

SYRA
Pintura
CARME CORTES
MONTSERRAT FARGAS Dibuls i pianos
a. V. SOLA ANDREU
Pintura
27. dr zinc:

SALA GASPAR
Pintura
VILS-PUIG
fans al 05 de gener

LLIBRESII
1

Ausocr•tv dllaulsos. Aquareliw
el [Del «pur g an& As3ort[rnen: a
de escritora
9
itzposicid [ senda e Dress insersena0:1515
METROPOLITANA
LLIIIRERIA VELLA 1 NOVA
[Anuda. II Dann, le la Si I7 NV,2571

VIDA CORPORATIVA
El proper diumenge, a les d..
del matí de primera convomr •
110 , i a dos quarts d'orne

gona, l'Associació
Präctics — Orientació
de la joventut — efectuará l'a,
seinblea general estatulär:a
membres en el seu estatge serial
de l carec e de Santa Arma, 28.
El Comile Executiu de la No
vena Zona del Sindical, Narioui1
Ferroviari assabenta els seu.
associats i tots els ferrovian,
e/1 general, que han quedal ()butes lea seves oficines en el laa.
estatge social, Via Laielana. 16.
quart pis, Iletra H. on poden thrigir-se, tots els dies feiners. d

tes que desitgen ingressar a l'Escola d'Assistència Social per o
la dona, en el curs de 1935-36,
i que no posseeixin el titol de
batxiller o magisteri, sels Comu- quatre a sutil del Vespre, per a
nica que el 15 d'aquest Ines co- consultes i tramilació d'ae.‘suue
litem:ara tul curs preparatori. Per tes professienals.
a insCriure-sli poden pausar per
Avui, dissabte. a dos
la secretaria de l'Escota, Corle
('onze del vespre i de sega:
t .:al:11;5[1es, 669. principal.
convocatiwia, tindrä lloc al lo,a
Nova Junta de Govern de l'As- de l'Agrupació Fologräfici- un
sociació Profesional d'Estudiant s Caltilunya (Duc de la
de la Facultat de Dret i Ciencies 'Minero II. pral.'
Econòmiques 1 Soclals. — En la ordinaria de soris, la ssistria-..
sessio celebrada :ihir per la Ho- deis quals es prega.
y a Junta de Govern de l'Assoeiacid Prolessional d'Estudiants
Ferrel cris ha
de la Fartiltat de Dret i Ciencies ist als senyors president
Econiuniques t So et a ls • els se Consell de ministres 1 minist:
-nyorsque ltarnegis del Treball. el següent telegran,:
la votad() del dijous proeediren
"Comunicat pel delegat
a la -designad() deis seus rärrecs Trehall . suspensió aplir a
T'
en la següent forma:
de quant a augmen1 de sala: •
Granados;
President, Joaquim
Comer',' Detall i Raza alimeal..vice-president. Joan Soulere: se- ció, Associarita Ferretera pre1.7.cretari general. Josep 3f. Miró: ta V. E. per entendre que
tresorer. Juli RUIZ. i vocals, ‚loan s'au,' t 'II gil ?' ci fonamenla )trisRoig, oJan Puig, .1 al Martínez teri Treball t'oren presentak
Mari. J. Aromi i JoAn Ventosa.
rut lertnini legal i a orgaia,41helmt previst per la r. toi
Associació Protectora do l'Enr,
Mixtos. —
senyança Valenciana. — L'Assodriguet, secretan."
elan') Protectora de l'Ensenyan.:a Valenciana 5 ui'elebrar el mas_
.:• at diumenge dia ti d'aquest mes
el seu Consell General Ordinari,
ilIONOLS llE ÜUTÃT
que va tenir 'loe al Sala de Itegines gentilment cedit per "Lo
i foren elegits els
següents senyors per al Consell
Directiu:
President: Antoni Tarin 1 Sales; presiden segun, Emili Beul
i Belenguer: secretar'. Vicene
Vilaplana j Roig; seeretari segon, Albert Alcantarilla i Carbú;
I resorer - cont pt adust' , Leopold
Mari ¡Gen j V111[11; arxiver - biblioleeari, Rebela Moräder i 31olina:
vocal primer. Carlos Salvador i
Jiu-lleno; vocal segon, Enrie Navarro i Borras; vocal tercer, 1smael Rosselló i Zurriaga.

AUTO-UNION

1-a representació del Magister1 particular al Coneell Provincial. — En el Consett centra/
celebra( ahir per l'Associació det
Magisteri particular de Catalnnya i Balears, es va estudiar amb
tot detall el referent a l'elecció
del representant del Magisteri

HORCH- AUDI
WANDERE
Hl OMOBILS,S.A.

1

C6

iti ji,

LA PUBLIOITATIDissaoter
Zlo combinació de carteres, Es prematur. L'única cosa que pot donar-se com
segura és que totes aquestes qüestions s'emprendran 1 que dilluns el
imateix senyor Lerroux donara una
nota a la premsa.
El mateix periòdic afegeix en un
filtre lloe que el senyor Gil Robles
to es partidari d'una major representació ministerial, corn s'ha dit primerament, sinó que per ara considera
ejue és suficient per al desenrotllament
dels seas propòsits que alguns diputats del sen grup regentin sots-secretaries, Direccions generals i alts carnes. Les mateixes paraules del senyor Lerroux ho reconeixen en dir
que els cedistes no tenen ni un sol
mal governador, paraules que reflectasen l'abast que va a tenir la tan
divulgada reorganització ministerial.
Continuem opinant que aquestes
Corts han donat tot el que podien
donar si és que alguna cosa han donat
que hagi estat eficaz a la República."
• LA EPOCA'
• Segons les nostres noticies, l'entrevista s'ha mantingut en un to de
r,ordialitat. El senyor Gil Robles ha
insinuat la necessitat que la labor del
eovern tingui mis celeritat i efica•
Segurament que ambdues persoealitats han estat d'acord a considerar que en els moments actuals no
POS haver-hi altra cosa que un Govern
eom l'actual, la qual cosa no impedeix, certament, que desaparegui l'aftonia que tant perjudica el Govern
;en general, però especialment els

elements nous, compromesos amb els
llene partidaris en una obra d'energia
§ rapidesa. No interessa segurament
Ild senyor Gil Robles de moment la
jeorganització ni acoblament de careres, però si que en tots els ministeris a faci una obra decidida que no
¡Ilestrueixi els seas principis i q ue es
realitzi una labor parlamentaria de
posant-se immediatament a disoussió la Llei Municipal, la Provinrial, l'Electoral, la discussió pressupostiria 1 que es procedeixi necessiriament, després d'aixes a la revisió
gton stitucional.
Segurament el dilluns vinent, després que el senyor Alexandre Lerroux
lsagI consultat els seus amics polítics
1 segurament altres elements de la
República, tornará a parlar amb el
nenyor Gil Robles. De totes maneres
no es l'ara esperar aquesta conversa,
j no sembla que hagl de sorgir cap
Msaepäncia fonamental."
"
s'EA VOZ'

EL QUE DIII EL SENYOR GIL
ROBLES

Al domicili del Sr. Maña'

El cap de la Ceda, senyor Gil Robles, parlant aquest vespre amb els
periodistes, ha manifestat, respecte a
la seva entrevista amb el senyor Lerroux, que cap dels assumptes tractats
ho ha estas fins a l'extrem d'arribar
a un punt concret.
Ha indicat que la referencia donada pel senyor Lerroux, de l'entrevista, reflectia amb tota exactitud el
sentit de la conversa que havien man-

S'ha reunit el Censen Na-

tingut.
L'entrevista d'avui—ha afegit—és
la iniciació d'altres converses. El senyor Lerroux ha d'estudiar el problema polític, i ha de canviar impressions amb persones del seu partit, i
jo amb diversos amics meus.
Tot alzó será abans de la represa
de les Corts, i s'arribará a fórmules
concretes. Es prematur parlar del nomenament de governadors a favor
d'elements de la Ceda. D'aquest assumpte ens n'ocuparen' en tot cas
quan es tractin els punts concrets de
les gestions debatudes.
Jo sempre estic a disposició del senyor Lerroux per a continuar les convers es.
Respecte al punt de la revisió constitucional, no l'han abordat, Penné
no es pot escometre en una simple
entrevista. Els discursos del president de la República han marcat els
principals aspectes que pot tenir la
revisió constitucional, en una forma
bastant clara. Amb aixii el cansí es
presenta més viable.
Ha negat que haguessin parlat de
dates per a la petició reglamentaria
de modificació dels preceptes constitucionals.

EL FRED A LA PENINSULA
Madrid, 11, — El fred s'ha
escampat per tut Espanya.
El funcionari del Servei Meteorològic nacional senyor Juncos ha dit que el descens de la
temperatura a Madrid s'ha sentit més perquè fins ara amb prou

cima, d'Aculó Republicana
Madrid, ir. — Al domicili del senyor
Azafia s'ha reunit avui el Consell Nachtnat d'Acció Republicana. Hi han concorregut, entre abres, els senyors Domingo, Gira!, Becefia, Barcia i Casares
Quiroga.
En acabar la reunió no s'ha facilitat
cap referencia. Només han manifestat
que havien canviat impressions, sense
arribar a un acord concret.
Desases el senyor .Azaña ha rebut els
periodistes, als quals ha manifestat que
Ii havien arribat de Barcelona quatre
sacs de correspondencia.
Preguntas sobre els mollas de la reunió del Consell, ha dit que aquest no
s'havia reunit des de setembre, i calia
aquesta reunió. El canvi d'impressions
d'avui continuará en dies successius.
Se li ha indicat si s'havien ocupas de
tes gestions que esta realitzant el senyor
Albornoz per a la unió d'esquerres republicanes, i ha contestat que cli n o en
sabia res.
Els periodistes han insistit, i li han
dit que el senyor Albornoz estaca esperant la resposta del Consell d'Esquerra Republicana, i el senyor Azafia ha
contestas novament que ell no en sabia res.

INTERCANVI D'OBJECTES
PREHISTORICS
Madrid, 1 1. — Ha visitat l'alcuide el senyor Josep Pérez Barradas director del Museu Prehistòric de Madrid, per a donarlt compte que el Museu Prehistöric de Berlin ha proposat líotercanvi d'objectes.
El Museu té en preparad() intercanvis arnb els Museus de
Barcelona, Valencia, Almeria,
Institut de Paleontologia humana de París i Museu d'Arts.

feines hi havia hagut hivern.

A l'Europa central hi ha una
onada de fred. A Berlin estigueren ahir a 12 graus sota zero,

EL PROJECTE DE DISSO-

DE BARCELONA

e

qué

Anit passada ingressä al dispensari del carrer de Sepúlveda L'últim ple Je l'Ajuar
el minyó de disset anys Erantament de Girona
cese Vidal, el qual sofria masegament general, de pronòstic
Dimecres, a les set, es va reunir en
greu. El dissortat miny6, no se sessió ordinaria cl Ple municipal.
sap si amb intenció de suicidarEn aquesta sessió es tía llegir una
se o casualment, caigué, al car- ¡larga proposició i un non projecte de
rer de Ferlandina, número 57, proveiment d'aigües a la cintas, procedel tercer pis al carrer.
dents d'un ponte que hauria de cons-

AL MUSEU MUNICIPAL DE afiliatal partit ralical, i contes-

ta. que el diurnenge celebrara el

TORTOSA

de la Cambra, ha manifestat entre
altres coses que sortosament s'ha
esvait ja la mala inteHigencia que es
va intentar crear entre el Parlament
l'opinió pública francesa, pecó que,
no obstant, aquesta continua vigilant.
Ha afegit que cal treballar intensament per a calmar el malestar prodult per la inestabilitat económica i
ha expressat la seva opinió que la
Cambra i el Senat han demostrat gran
prudencia en instituir una Comissió
que estudii la reforma de l'Estat.
Referint-se a la labor que ha de
realitzar el Parlament, ha expressat
el sal desig que a Franca, com succeeix a Anglaterra, tan sols hagi d'ésser plantejada la qüestió de confiança
en les qüestions essencials i ha acabat
dient que la millor manera de commemorar el 60 aniversari de la Constitució francesa, seria presentar "les
nostres institucions Con/ indefinidament perfeccionables".

Pèrsia canvia de nom

PREHISTORIA DE MADRID parta una Assemblea. Se li pre-

guntä si era per a confirmar o
SERA SUBSTITUIT
deixar en suspens les sancions
disposades
PER IRAN
als
tres
regidors
raMadrid, Mases' Municipal
de Prehistória de Madrid acece d'ar- dicals expulsats de rorgaiiització,
Teheran (Persia), lo. — El Govern
contestO que per ara no podia ha disposat que a partir del 21 de
ribar una colleccció d'uns 2.500 peces

de prehistòria de Madrid donades pel
senyar Josep Benito López.
El director del Museu, parlen BObre la donació, ha dit:
—Aquesta collecció planteja nous
punto de vista en el paleolític superior
del plancq. Per exemple, el que
abans es creia a Madrid cona musterienc, és paleolític superior,
El Museu de Madrid, no esa obert
encara al públic, dificultats de
local.
Shi preparen noves installacions
entre elles la collecció de rotondo,
actualment a rarxiu de la vila; i part
de les que es troben en dipòsit al
Mesen arqueológic nacional. El director vol fer un musas dicactic
adornat amb pintares rupestres. Prepara una serie de carácter general
que agafa tota la prehistòria en la
qual, amb objectes originals, buidats
gräfics d'art i diversos altres objeme, que portaran els seas rètols
explicatius, ofereixin al visitant una
idea de conjunt del descabdellament
prehistòric de la hurnanitat. 'rot en
la forma mes amena i senzilla possible, al voltant del sea valor intrínsec.

ésser mes explícit.

IMPORTANT TROBALLA
DE TABAC DE CONTRABAN
Valencia, 'o. •-• A un quart de milla,
mar endins del post de Valencia, ha estat apresas un falubto sense motor, daquesta matrícula, amb 147 farcells de
tabac. El servei ha estas realitzat pel
vaixell inspector 1-2, de repressió del
contraban.
La mercaderia apressada puja una
considerable quantitat. Encara no ha estat valorada. Sembla que de l'important contraban formen part 104 farcells
de tabac Lucky, que importa unes trescueles mil pessetes. El falutxo sembla
que anava remolcat per un alise vaixell
que, en veme arribar el vaixell de la
Tabacalera, ha desaparegut. A bord del
falutxo només hi havia un sol tripulant,
que ha quedas detingut.

II
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Els que aneu a París

LA MUNTANYA

NO OBLIDEU

Santander, 11, —El fred da
gran. Les noticies rebudes dels
pobles donen cumple que els llops
lian davallat a Llano i a molts
pobles.
En una muntanya immediata a
aquesta població, dos nois que
anaven a recollir vaques oiren
braolar un vedell. S'acostaren i
veieren que dos llops havien calgut sobre l'animal
Els nois, sense por, amb garrota, feren fugir les feres. Imlimitado& Probablemente estos últi- mediatament tornaren al poble i
Nou e' comprende que son por la ne- avisaren els veins. Sortiren allissfdad de 'ensebar a le órganos sle guna bornes i pogueren matar• - •
WR011 di rtii_4918_,Järriiii)27‘, le 11% •

mare d'aquest any les denorninacions
de "Persia" i "persa" seran substituides, respectivament, per les paraules "lean" i "iranes".
Aquesta idea hacia j a germinat a
Teheran des de fa cert temps, per
quant la Persia própiament dita, des
dels punts de vista històric i geografic, representa una provincia persa.
Tota la premsa i ropinió pública
aproven calorosament la iniciativa del
Govern.

DE L'ENTESA BALCANICA
!llenes, 10. — El Consell Ecunénnic consultiu de l'Entente Balcanica clausuró ahir les seves
sessions. A la surtida del Consell
fou publicat un coniunicat en el
qual consten les sis resolucions
adoptades i que es refereixen a
la politice comercial. — Fabra.

TESTA DE LA POLITICA
RICANA

tots els quioscos deis
Oran. Illoulevarle, de la
Place de la RepublIque a
la Madeleine
A la Place de la Bastilla
A la Place de Saint-Michel
(costal Metropolltit)
Al Boulevard
Al Boulevard 84bastopol
I a tots els grans quioscos
de Paria

fi II

113

al II

operació irrealitzable.
El senyor Tarrés va intentar dejensur-lo sense cap argument de pes, i ens
feu l'efecte d'un testaferro, puje que
Pariste de persones i de tècnics el nom
dels gneis es carlota.
Per ültim es :a rebutjar el projecte.
A rhora deis precs i preguntes, el
regidor d'Esquerra senyor Pere Vilo tu
demattar algun aclariment sobre les cases barates de Montjuic; Ii contesta el
acepo, Tomas, dient-li que, per una dificultas de t'ami, en rabonament del
crèdit de la Coixa d'Estalris, s'havien
parat les obres, però que abans-d'ahir es
zu reunir el Patrona t i proveidors de
material:, i que tot este llest i es re/Yene s els treballs.

LLEIDA
Regidors popular' cap a Barcelona ::
Altres noves
Nova lfnia elèctrica
Lleida, 11.— El comissari inserí
de la Generalitat ha transierit a la
Presidencia, la quantitat de moo.000
pessetes, que ha cobras del Banc
d'Espanya i que correspon a la contribució territorial de la provincia.
— Han sortit cap a Barcelona diversos regidors que ho eren quan els
successos revolucionaris, per a prestar declaració al Consell de guerra
que demä se celebrará contra l'alcalde senyor Vives.
— Ha estat trames a informe de
la Comissaria de la Generalitat, un
projecte de línia electrice de 25.000
volts, des de Granja a Escarpe a
Mequinensa, obra que vol construir
la Societat "Riegos y Fuerzas del
Ebro".
— Comuniquen d'Andorra i Port
de la Bonaigua. que está nevant amb
gran intensitat.
La temperatura a Lleida, la darrea matinada, va assolir 6 graos sota
zero. A les dotze del dia d'avui, la
temperatura era d'un grau sobre zero.

al Vendrell

LA PUBLICITAT
a

Perquè, en tant com s'ha vingu t parlares de portar aigües pures a la ciutat,
j e fo r en estudiades nitres proposicions
semblants de den: de Sant Medí i
altres indrets d'aquel i sector, rebutjantlos pergue raigua recollida de les superficies dels rius, o de dipòsits de poca
profunditat, es perillosa per la contaminada de bactèries dolentes, ultra
que, quimicament, avienes aigües, segon3 els tècnics, no san acceptables perque estas massa carregades de calc, al
revés de les aigües de Pons profunds,
con: el de Palas Sacaste, que són pures i acceptables per a la vida domestica 1 perquè el conduir-les a Girona,
ultra el cost del pasta, la tubcria i treballs d'obra, ascendiria a mis de tia
mil pessetes per gtsilametre. Per aquestes raons la miseria repu blicana votard en contra.
El senyor Bonmati, com a conseller
de Finances, te demostrar que era una

TARRAGONA

MONETARIA NORD-AME-

que trobareu

cassar.

Explosius robots
Baralla a Amposta
Altres noves

CLAUSURA DE LA SESSIÓ Cafés penyorata

EL GOVERN XINES PRO-

ELS LLOPS ABANDONEN

' — Pe la guardia civil de Virnbodí, han estat denunciats nou veins
de Prades, per haver robat 140 quintara de Ilenya i 40 arbres de les
muntanyes de Poblet, propietat de
l'Estat. La llenya ha quedat dipositada a l'Ajuntament de Prades.
— El proper dimarts, al Teatre
Principal, sea estrenada la comedia
de l'autor local senyor Martí Maries
"Claudina".
— El proper diumenge celebrará
reunió general ordinaria el Club
Nilutic de Tarragona, a robjecte de
renovar el seu Consell directiu.
— Movirnent del port. Vaixells
entramo: "Puccini", de Barcelona:
"Trajanus", de Nàpols: "Harriet",
de Cadiff. Sortits: "Oliva'', cap a
Hamburg: "Sac 7", cap a Casablanca,
i "Puccini" i "Trajanus", cap a Valencia.

truir-se a Ginesta, del serme municipal
de Sant Gregori — proposició de la minoria tradicionalista —, que ¡a tenia
L'AUDITOR MILITAR
anunciada en la pe núltima sessió.
Ha estat posat a disposició de El projecte va defensar-lo, sense argul'Auditoria militar Francesc Lo- ments sòlids, ¡mis que tot esta solament
zano Gomäriz, que va ésser de- embastar, ei senyor Torres.
El senyor Rehala, per /a minoria d'Estingut fa uns guante dies com
guerra R epublicana, en impugnar-lo, va
a suposat atracador.
demanar als autors que el retiressin o
l'Ajuntament q u e el rebutgés per tres
DE L'ESTRANGER
room':
Perquè, tenint en bon comí l'Ajunta- L'alcalde Sr. Berenguer :: Els pesDISCURS DEL PRESIDENT ment per portar-lo a cap un projecte cadora de "El Serrallo" :: Diverses
d'aigües aprovnt, aqueas 'tomes ve a 'enTortosa, ii. — Aquest rnigdia ha
BOUISSON
trebancar la seno eficacia, cosa que ja arribat a la nostra ciutat, en auto,
París, so.— En el discurs que el 7.'a succeir en èpoques anterior: i que, l'alcalde popular senyor Josep Besenyor Buisson ha pronunciat en grades a ¡'obstrucció per finalitats poti- renguer.
— Comuniquen de Madrid hacer
prendre possessió de la Presidencia ngue: de la minoria monárquica, va fra-

DETINOUT A D15130E1010 DE

es troben aquests. Els peno-

distes proguniaren a un regidor

QUESTIONS LOCALS

INTENT DE 811,11101DI?

se sotmetrá a l'aprovació
A Espanya l'onada
de fred, més ben dit, el seu avanç de les Corta, tan aviat com aquestes
LIONS D'ESTRANGERS
s'ha detingut, segons sernbla. reprenguin les seves sessions, sea el
Tenim l'esperança — ha afegit Ilegit a la Cambra pel aleshores miDELS EE. UU.
el senyor Juncos — que un anti- nistre de Guerra senyor Hidalgo, discicló que s'està formant al nord- solent el consorci d'indústries MiliWashington, ro, — El diputat deoest de Portugal portara sobre tars. Per la prórroga deis pressuposEspanya vents d'origen equato- tos, aquesta entitat se suposa que mócrata senyor Dies té la intenció
de
defensas una proposició en la qual
rial que endolciran una mica els continuará' actuant fins a finals del
es demana la deportació de tres mirigors d'aquests dies.
proper masc.
lions d'estrangers que han entrat illeLes temperatures mes baixes
galment als Estats Units. Ha declaregistrades a Espanya han estat
ras que viuen als Estats Units uns
a Burgos i a Terol. A Terol s'ha
arriba". a 8 graus sota zero. La EL PLET DE L'AJUNTA- set milions d'estrangers no naturalitzats.
temperatura mes baixa en ocaSegons el senyor Dies, si es portes
siona assenyalades que s'ha doMENT DE BILBAO
a cap la deportació que ell demana,
nat en aquesta ciutat de Terol
el problema dels sense feina als Esha estat de 15 graos Sota zero.
Bilbao, 11. — Cord inflen a l'A- tats Units es veuria lijare d'un facjuntament els comentaris entre tor que el complica.
els regidors sobre la situació en

UN DONATIU IMPORTANT

de

gerier de 935

Darrera hora Comarques Catalanes

i al centre d'Alemanya a 16; a LUCIÓ DEL CONSORCI
la Prússia oriental s'ha arribat
a 22 ¡ 23 graus,
D'INDUSTRIES MILITARS
Les dades rebudes acusen que
UN DIPUTAT DEMANA
també han començat a sorgir alles
pressions
al
nord
d'Espanya
Madrid,
ir.
—
dels
primers
proL'EXPULSIÓ DE TRES MIpronto para formar un
i a Bélgica.
jectes que

!Ama i
juicio exacto del contenido de la extensa conversación. Todavía no se
conoce más que la referencia de una
parte, y aun cuando se conozca la de
la otra, que probablemente ocurrirá
esta noche, aun quedará por averiguar el fondo de lo que uno y otro
se reserven. Esta discreción de determinados aspectos de la conversación
es cosa obligada habitualmente en
entrevistas de esta índole. El tema
de las conversaciones políticas suele
salir a la luz pública, pero los motivos coa su eficacia, con su detalle,
no tienen de ordinario la misma publicidad. No obstante, por lo qu e has
-tahorsecn,pqu
están confirmando las impresiones
!que acerca del contenido de la con
eersación se habían publicado antes
de que se llevara a cabo. El señor Gil
Robles, sobre todo sus amigos y efigies políticos, esto parece deducirse
de las palabras del señor Lerroux,
'desean una mayor intervención en la
política del Gobierno y compartir la
responsabilidad y los gajes en mayor
triado. Mas parten para formular sus
1spiraciones de la posición que nosetros hemos señalado y que el jefe
del Gobierno cita también en sus aludidas manifestaciones, que toda solaleón ha de ser a bast de la colaboraisión actual. El presidente del Consejo
/to precisa si con la misma proporcionalidad de carteras que ahora, pero
¡la a entender que, más para los puestos destacados y de primera fila del
Ministerio, tienen aspiración e interés para los de política directa, sobre
todo dado que ya se empieza a habla: de elecciones.
Aun cuando de la conversación de
eta tarde em han mostrado poco ex)licitos, han dejado entender, no
nbstante, que la conversación no está
eón por completo —y puede que sea
demasiado hablar en estos términos—constituída.
En cuanto al señor Lerroux, se
labe que después de su entrevista con
jefe de la CEDA se mostró satisiecho y dijo a algunas de las personas que lo visitaron que no había noticias nuevas y que la impresión que
tenía era agradable.
Después de la entrevista y de las
leclaraciones del presidente del Cenado ha aumentado principalmente el
interés en los medios políticos, que
lian conocido la parte de aquellas que
ncusa el propósito del señor Lerroux
le celebrar nuevas entrevistas, tanto
con el jefe populista como con sus
amigos del partido radical, y con los
elementos de otras fuerzas políticas,
para obtener una serie de asesora,nientos y confianzas que el señor
Lerroux considera preciso para continuar su obra.
Fácilmente se deduce que las nuevas conferencias del señor Lerroux
habrán de ser interesantes, lo mismo
si sirven para concretar los puntos
hoy esbozados, y que por lo visto,
a pesar de la extensión de la convernación, no han quedado perfilados,
Rus en cuanto al objeto de obtener
jsnocInalones de puntos o cosas, hoy

tt

Xang-Hai, 10. — Als cerotes
financers s'assegura que el Govern xinès té el propòsit de protestar davant el nord-americà
per la pertorbació que s'ha produit al mercat de l'argent indicant que, o be els Estats Units
deixen de fer pujar les cotitzacions del dit metal!, o deixen de
comprar argent als paisos intermediaris, per a adquirir-lo totalment als països productora.
Es considera generalment que
la segona de les diles solucions
es la mes factible.
Fabra.

Tarragona, Ir.— Per denúncia a la
policia, han estat multats els propietaris dels bars "El As", "Tropezón",
"Las victinsas", "Calle de Portella"
i "Calle Lleó", per emplear als seus
establiments, sense la deguda autorització, cambreres.
— A Vendrell, el vel Manuel Prats
i Llopart, de 45 anys, ha denuncias
a la guardia civil que d'una pedrera
anomenada "La Muntanya", li han
esta: robats 14 cartutxos de dinamita i set pistons, La guardia civil
ha practicat alguns escorcolls a cases
de coneguts elements extremistes, que
no han donas cap resultat.
— La guardia civil de Montroig
ha posat a coneixement de l'autoritat,
que uns desconeguts han entrat a
l'edifici d'Esquerra Republicana, de
Vilanova d'Escornalbou, i s'han apoderat d'un aparell de radio, boles de
billar i menjar que hi hacia a la
conselleria.
— A Aniposta, ha estar denunciat
al jutjat Joaquirn Ascenci i Lleig,
de 19 anys, el qual va a gre dir Agustí
Fares i Martorell, de as anys, i
va produir diverses lesione. Sembla
que la baralla va ésser deguda a
antics ressentiments.
— L'Institut Martí Ardenya, adverteix als alumnes de la convocatária extraordinaria de gener,
de presentar-se el dia 26 del
jrrent.

estat inclosa en la relació de ferrocarrils a construir la subhasta de
les obres del tren de Val de Zafan,
tres de Tortosa a Aniposta, per un
valor de tres milions de pessetes.
— El diari local "El Pueblo" insisteix novament en que quan les sircumstäncies ho permetin ha de dedicar-se un homenatge als pescadors
del barri maritim del Serrall, a Tarragona, pel seu comportament amb
els detinguts del 6 d'octubre.
— A Ulldecona, l'Ajuntament reaccionari ha deixat cessants quatre
funcionaris, alguns dels quals portaven mis de 20 anys de serveis, per
la seca significació republicana.

SALLENT
La Cabra de Pensiona :: Boza ::
Malalt :: El fred
La Caixa de Pensions per a la VeIlesa i d'Estalvis ingresa durant
l'any toa 1 836.68818 pessetes, i en
reintegra 1.656.756'28, quedant, per
tant, un rósec a favor de la Caixa
de pessetes r79.931'oo. Una :cifra destalvi fosca respectable. Una cegada
mis es palesa l'eficacia d'aquest misiá tan assequible per a estimular al
bon obrer, si les condicions i les circumstincies II ho permenten, estalviar. S'obriren durant el finit any
297 llibretes noves.
— Dijous tindra lloc al cinema
Comtal una sessió de boza a arree
de Dionisio-Riera, Bruno-Bartos i
Danuke (alemany local) i Marco, pes
fort. El primer combat a 6 rounds,
i els altres a 8.
— Es troba encara malalt el nostr, car amic senyor Boner, secretari
de l'Ajuntament, U desitge-m una
prompta minora.
— Ha baixat considerablenient la
temperatura. Ahir estävem a cinc
graus Seda cero.

MATARO
Topada de vehicles
Accident del
trille :: Diverses
Mataró, lo. Al quilòmetre 6.522
de la carretera de Barcelona, abansd'ahir, a les vuit del vespre, anava
en direcció a la capital un carro carregat de verdura, guiat per Esteve
Canyelles Juanes, de 24 anys, domicilias a "Casa Cabos". En trobar davant seu un camió aturat, intenta passar davant, pel mig de la carretera,
sense adonar-se que en direcció contraria venia l'auto número 33.857-B,
conduit pel senyor Joan Clavel! i Ventura, domicilias al carrer d'Angel
Gin/riera, so, d'aquesta ciutat, i toparen els dos vehicles. De la topada en
sorti ferit el senyor Joan Clavell amb
una petita lesió al dit índex de la mi
esquerra i magullament general, i la
seca senyora, una ferida a la regló
frontal, tots dos de pronòstic heu,
segons certificaren a la Clínica Alian_
ça, des d'on, després d'assistits, fosen trasliadats al seu domicili.
— Ahir al mati, a un uart d'onze,
el cotxe marca "Bula", propietat de
l'industrial senyor Antoni Mara i
Mercader, estaca parat al carrer de
Fermín Galán. 382, quan pasa un
camió foraster que desconeixia la ruta
per a anar a Argentona. Advertit de
requivocació i voler girar fou tot u:
aleshores li patina el cotxe i es Ilansi
darnunt del que estava parat, anant
contra la façana de la casa del senyor
Francesc Cases, a la qual causa diversos desperfectes. Sortosament no
hi hagué cap desgracia personal, tenint en compte la mita circulació
que hi ha al !loe de l'accident.
-- Ha estat detingut per la guárdia municipal Manuel Salazar Rosa,
de in anys, el qual captava per la
ciutat. Com que ja baria estar detingut altres vegades, ha estar posat a
disposici6 del jutge d'Instrucció, per
si estés compres en la hei de ganduls.
— Els carrabiners de Montgat han
detingut tres individus, anomenats
Francesc Tóbia García, de Vigo: Gente Guzmán García, de Múrcia, i Domenee Gil Sardina, del Ferrol, els
quals portaren damunt seu cinc colonia, dues gallines i una oca, sense
poder explicar la seca procedencia.
Han estat posats a disposició del jutge d'Instrucció de la nostra ciatat,
el qual ha ordenat el seu ingrés a
la tires&

GIRONA
Reunió de mestres a Ripoll Dirnis.
si6 d'un Ajuntament esquerrà :: De.
manant l'indult d'un ex-atleta del
G. E. i E. G. :: Detenció important
Alliberaments :: Alees noticies
Girona, u. — Diumenge, a les onze
del mati, l'Associació de Mestres Nacionals de Puigcerdâ es reunira a Ripoll, en assemblea ordinaria, sota el so
güent ordre del dia: Estat de compte;
precs i preguntes i renovació de Junta
— L'Ajuntament de Sant Pau de Segarles, compost en majoria per elements esquerrans, s'ha cist preciat a dimitir. S'ignoren les causes que han ma
tivat aquesta decisió.
— Havent estas condemnat a l'Ultima
pena l'ex-soci del G. E. i E. G., i cenegut esportiu, En Gabriel Torrents
Llompard, per la seca intervenció en els
fets d'Astúries, s'ha adrezat el següent
telegrama als senyors presidents de Ir
República i del Consell de Ministres:
"Crup Excursionista Esportiu Giro.
ni número 400 asociados, solicita respetuosamente indulto ex-socio tenienta
Torrents, condenado sucesos Asturias.4
Portell, secretario."
No cal dir com celebraríem Eindul n
de l'antic "recordman" provincial d'Ab
letisme.
— Els agents d'aquesta Comissaria
Vigilancia senyors Reviriego i López,
en una mintió especial portada a terma
als nobles de Casa de la Selva i Sal/1

Feliu de Guixols, aconseguiren deterilr,
en aquesta darrera ciutat, Cantil atare(
i Pairet, el qual es va escapar del Sana.
Inri de Cienpozuelos.
Camil Marco i Pairet es un alienal
processat per suposar-lo autor d'un
atemptat al ministre d'Estat. El fet
ocórrer en els darrers temps de la MICO
narquia.
La Direcció General de Seguretat
feia temps que venia interessant la de.
tenció de Camil Marco, el qual ha que.
dat reclós. provisionalment, al Sanatori
"Martí i Julia", de Salt, a la disposició
d'aquella superioritat
— Demà, dissabte, a les set del vet.
pre, a l'estatge del Grup, tindra Hoc unt
conferencia pro-refugis excursionista,
amb projeccions, a arree del delegas del
Combe Catara de Refugis, senyor Emill
foyer, el qual donará a coneixer l'obra
que ve desenrotIlant l'esmentat Comité.
Apesta conferencia ha desvetllat in.
terès entre els excursionistes de la nos.
tra cititat, els quals sent especialment
pregats d'assistir-hi,
— A Sant Esteve de Bas la giardia
civil ha detingut un subjecte sospitós
que rondara per aquello indrets. Ha te.
sultat dir-se Simó Sobirana, tenle 40
anys i esser natural de Figueres, senas
domicili. Aquest individu es va conucosar autor d'un robatori de gallines 1
conills comès al mas "Masó", del serme
municipal de Sant Pere les Presa,
masoveria en la qual hacia servit COM
a

MOSSO.

El Sobirana, en veure's descobert, sa
delatar un altre reí de Figueres, anomenat Peladi Rececoll, el qual roba quatre moltons de l'esmentada casa.
Sembla que Revecoll era el company
de robatoris de Sobirana, i que tots dos
eren el terror dels galliners d'aque.
Iles contrades.
— Organitzat pel Combe local de la
Villa de Salas "L'Aliança", de Pan
(Girona), ansi, dissabte. a les nou de
la nit, a l'estatge social de La Pee'
visora, tindra Hm un acte de propagan»
da mutualista i de divulgaci6 de l'obra
de L'Aliança. Prendran pan a l'acte els
senyors Felip Barjau, i Baldomer Cardona, de la Junta de Govern. Diumenge,
al matí, i amb la mateixa finalitat, se'n
celebrara un altre al Centre Federal de
Llana.
En aquests actes es projectarà la pellícula del Palau de la afutualitst. historial grafic de la institució.

BADALONA
Esdeveniment artístic en perspectiva.
Concert
El comte Keyserling 4
Com eati l'aler de les rieres?
Badalona, ir. — Organitzada pela
"Amics de la Música", el divendres
vinent tindia lloc, al Cinema Nou,
gran festival artistic, en el qual gresdrä part l'Orieó Catali, dirigit pel
mestre senyor Lluís
— Diumenge, dia 13, a les onze
del mati, st celebrara, a la sala de
concerts de l'Escola Municipal de
Música. el primer deis concerts cor,
responents al present curs, organitzats per l'as/sentada Escola. Aquest
ha estas confiat al distingit saxofo.
nista Francesc Casanoves, al qual
acompanyarà al piano el mestre Eveli
Burrull.
— S'estan realitzant les gestions
necessäries per tal d'aconseguir quc
el comte Keyserling vingui a donar
una conferencia a la nostra ciutat.
Sembla que per tal d'aconseguir-ho.
treballen activament les persones min
destacades de lea nostres ensilan
culturals i artístiques.
— Durant els primers dies de la
seva estada a Badalona, el senyor
comandant militar va anunciar públicanient que havia començat algunes
gestiono per tal d'endegar la Riera
d'En Folch i el problema dels desguassos. No cal dir que aleshores
l'opinió se senti satisieta que algú
es preocupes de coses d'interes per
a la població. Pesó com sigui que no
se n'ha parlat mis ni s'ha donat c omate de cap reunió, ara. aquells mateixos que se sentien optimistes i aquells
altres que en llurs periòdics s'entusiasmaven no diuen pie. ¿Es podria
saber, doncs, per a tranquiHitat de
tothoni, el curs d'aquelles intencions?
Pague sinó, haurem de preguntarnos qué significava tanta prestaZ—.G

pis g a bte , 12 'de gener
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ESTRANG*ER Alemanya refusa tornar
LA 84a SESSIO DEL CONSELL DE LA S. DE N.

CONTRA
IEFERITESCENCIA1 EL PROCES
HAUPTMANN
AL SARRE
Acusacions contra
La 84° sessió del Consell
EL PROBLEMA DEL

a Ginebra

DIA

` 1 1;Una

fórmula per
al desarmament?

Ginebra, 11. — Lt Conselt de la Una fórmula sobre els arSocietat de Nacions ha inauguras la mamento ::
sena 84 sessia, celebran, una seasió
Londres, si.— Segons informacions
(Ve de lo l. pagina.) dar totes les campanes de les esglésies
privada, en la qual el sensor Avenol recollides als centres politics d'aquesevanalique, alemanyes.
ha
infonnat
que
el
Govern
d'Etiopia
Fins ara no s'ha registras cap inFlemington, II. — L aparició davant
ta capital, seenbla que els técnico
La premsa, ocupant-se de la negativa
no dentaria per ara que s'inscrigui a diplomaties estan estudiant en l'accident notable.
el Tribunal de mistress Hennine
d'Alemanya a enviar representant a la eran per ésser confrontada amb el doc- Vordre del dia del present Consell les
tualitat una fórmula encaminada a
propera reunió del Consell de la Socie- tor Conclon ha causas gran sensació en- diferencies existents entre el scu pas
La sessió del Cansen de la S, de N. toar deis Estats Units en ¡'oler, i no se Eld dilluns, escrutini
aconseguir que Alemanya torni a la
tat
de Nacions. tracta de demostrar que,
que ha comencat avui, rez csteix un ca- sap quin acord prendra ei Consell.
i
ltälia.
el
públic,
que
segueix
interessat
en
Sarrebruck, La proclamacie
Societat de Nacions.
tre
i
Irak
es,
La diferencia entre Persia
encara que sigui d'agrair, la gestió de
t e:ter excepcional. No solament es coSi aquesta fórmula es acceptadt
El Consell de la Societat de Nadels resultas del proper plebiscit ha
el preces.
ez isera n els resultats del plebiscit del encara, una aiiestió de frontera. Es trac- estas iixada definitivament per al l'ambaixador d'Anglaterra no interessapel Govern britänic, sera sotmesa
ja lluvia vist mistrass claus ha examinas els assumptes
El
Dr.
Condon
al
riu
de
egacia
va
al
Reich.
k:
dels
drets
de
nat
jarre, encara reunits a Ginebra, sind
examen dels ministres franceses, quat
Koeran, puix (Pe en març de 1932 li tualitat.
dia 15 de 'actual.
La "Deutsche Allgemeine Zeitung" havia lliurat dues notes. Es creu que
fue en aquesta 3es:id s'ha de traciar de Chattelarob, que monté una pugna enlia presidit la sessió el senyor vinguin a aquesta capital.
Aquesta decisió ha obeit a la conresponsabilitats d'Hongria en l'as- tre els dos Estats des de fa temps.
de la Koeran es la dona vestida de verd que Aras, i entre altres In han assistit els
Sembla que d'acord amb aques t?
sideració que seria difícil assegurar diu que, a pesar del to amistós
otee de l'assassinat del reí MesanLa qiiestid candent. tanmateix, sera l'ordre si el resultas ios proclamas el proposició anglesa. Alernanya no ha po- es presenta a casa del Dr. Condon en- senyors Julio Simon, Massigli, Vas- fórmula els paisos que s'han benefi.
No se sap si Hongria donara am- ej Sarre. En ta cessió de dimarts el
perquè
gut
atendre-la.
la
seva
maraa
de
concellos, Komarnicki, Osuski i ,lat del desarmament dels veneuts,
dilluns a :a nit, puta que la foscor
viada pele raptors.
ras deta l ls sobre l'actitud de les auto- Cansen sabra ja •'s resultats del
declararien a la Societat de Naden,
L'advocat Reilly ha fet aparèixsr Aloisi.
afavoriria qualsevol manifestació que Ginebra va marcar una trajectòria.
t-Satt amb els terroristes, perd ej crea
prende;
les
mesures
que
ju
podrà
que no desitgen seguir gaudint mes
i
El "Berliner Tageblatt" dilo que la Koerin amb la ;atendió de convencer el
s'intentes celebrar.
de confirmar-se el nomeDesprés
gi necessaries per tal que l'afer no es
j'20 el govern hangares donara certes
Pel contrari, qualsevol manifestació gestió de 'ambaixador d'Anglaterra no Jurat que el crim loa portat a cap pels nament del senyor Rosemberg per al tcmps d'aquest avantatge, i per la
elieacions sobre el caz. Hi ha llama rompliqui /oí mirto. No solament la
que s'intenti al mata será molt mes és la primera pausa que es Una per a gangsters i que el Dr. Condon estä cota- carece de sots-sceretari general, el sera part, els paisos afectats per les
eguns jets de política interior hangare- institució gineb rina podrà consolidar el
da
assolir que Alemanya torni a Ginebra.
plicat en Eassumpte.
fácil evitar-la.
ministre d'Afers Estrangers turc, se- restriccions militars del Tractat
s, que poden provocar certes aprensions. sec prestigi. sind que de la sera armaL'actitud que adopti la policia en el
Afegeix que la negativa del Govern
La fila del Dr. Condon. mistress nyor Tevrik Aras, ha retut homenat- Versalles, especialment Alernanya,
Zanvis militars, substitució de dos l'a- cid er, podria dependre la pau d'Europa.
cas que el vot sigui favorable a Ale- del Reich obeeix, a part d'altres raons, Haber, no ha pogut precisar d'una ma- ge a la metnória del senyor Adatci, haurien de dirigir una petició a rar.
llanes, instruid d'am picor les funcions
Han fracassat les gestions d'Anglat e r- manya, és també motiu de P reoeu a la consideració que es prendran deci- nera segura que la fotografia d'Isidor que lames vegades havia represen- ganisme internacional de Ginebra,
frAlaireS del regent, semblen disposi- ro prop del Reich perque es trabes pre-pació. sions definitives sobre problemes en els Dish no era la fotografia de l'individu tat el Japó a la Societat de Nacions; perque se'ls lEuri de les obligacions
nena no gaire favorables a una actitud sea a Ginebra en discutir-se la qüestió
Quasi tots els seus membres estan quals els membres del Consell han d'as- que va trametre la nota al seu pare de- a les paraules del representant turc a que estan sotmesos.
No
fa
gaires
nt
circionspecci6.
Aquesta petició tan sols es tindria
prude
del Sarre. Alema nsa vol tenir les mans adherits al partit hitleriä i de tots sumir una completa responsabilitat per- manant-li el rescat.
s'hi han adherit els sectors John Si- en compte si procedia d'un país menn.
iits, una personalitat hongaresa, en un lliures en el cas que el plebiscit li re- els caps de la gendarmeria un sol sonal.
Massiglu.
mon i
tune de la Societat de Nacions i
Iscars oficias, atacava durament la Pe- sultes advers. A l'hora actual l'agitació sembla segur.
L'atenció de la Societat de Nacions no hagués donat avis de la sera
,;•1 Entera, signe evident que el revi- i el confusionisme no permeten jutjar
Durant les operacions de la vota- Centinela contra Pirro
ha
estat
dedicada
avui,
completament,
ecisme hangares dccc éster explotat amb clarividencia quin sera el resultat ció de l'escrutini, les force; internaretirada.
Sarrebruck, Ir. — La Comissió del PREPARATIUS PER AL CA- al plebiscit del Sarre. A darrera hora
ie alguna potencia.
i qui en resultara vencedor. Aixa si que, cionals van efectuar la labor mes deEl Brasil no torna a la
s'Ira
vist
que
els
poders
del
Comise
aquesta sessió s'hauran d'exami- es roe dir: que Aletnanya, l'Alemanya licada: escamots, protecció de les plebiscit ha ordenas que comparegui da- SAMENT DE NA BEATRIU
8. de N. ::
dels Tres per al Sarre expiraven
sant d'ella el cap del Front alemany,
del govern abissini saft/les queixes
hitleriana, no vea tan segur el triomf urnes, etc., etc.
Roma, 11. — Amb motiu del ma- menee a la nit, i s'ha volgut, sense esa conseqüencia d'una distribució que la
Río de Janeiro, ti. — La Comissió
le els incidents d'Ualual. El govern
de
les
oficines
de
vot,
enrera.
temps
Recollides
era
de
presumir
com
dita organització ha fet de butlletins, trimoni de l'ex-infanta Beatriu amb perar el resultas del plebiscit, pror- diplomática de l'Assemblea legislativa
trAddis Abeda es qu eixa d'una
en les sessions gin ebri- les urnes seran carregades en un eael
príncep
Alexandre
de
Torlänia,
succeeix
rogar
immediatament
aquests
poders.
Com
trapes
llaperque
els
electors,
després
del
plebisha adoptat un informe en el qual es
g7cssiö portada a cap per
rnió, que vigilades per un representarle
s'ha celebras al Gran Hotel una bri- Per aixó el Consell cclebrarä densa,
nes, les altes personalitats clip:malignes
pa/re s, i, per la seca part, Italia crea aprofitaran llur estada a Ginebra per del partit alemany i un altre de eta indiquin si votaren o s'abstingueren Ilant recepció, a la qual han assistit notable, al niigdia, una sessió privada conclou que és inoportuna la tornada
per
quines
ecu
aquest
cas,
de
fer-ho,
i,
ele Abissinia es va introduir en territori
del Brasil a la Societat de Nacions.
la major part deis invitats a la boda, en aquest sentit.
canviar impressions sobre els afers en l'" statu quo" i diversos soldats es- causes.
Potser apesta diferencia es potrangers
es
dirigiran
al
teatre
de
el
ministre
d'Ae
que
tindrä
'loe
dilluns,
aixi
com
norncurs. S'havia dit qu
La situació financera ausdría arranjar a base de negociacions ditotes
fers Estrangers de Polattia. senyor Sarrebruck on seran dipositades
brosos membres de l'aristocràcia ro- Critiques contra l'actitud
triaca ::
Reunió deis presidenta de
re:tes entre Italia Abissínia, amb una
les urnes.
Bcck,
acudiría
a
Ginebra
en
aquesta
diplomàtic.
ros
mana
i
del
del Reich
Ginebra, 11. — La secretaria de la
de'imitació de frontert's entre Albissil'edifici
va
quedar
La guàrdia de
mesa ::
Amb /nonti d'aquest esdeveniment
sessió i q u e s'aprofilta ria la sera pre- cncomanada
la colania italiana.
Societat de Nacions publica l'extraca les trapes internacioha
Paris,
11.—La
negativa
amb
qué
sencia
per
frutar
de
la
conclusió
del
han
arribas
a
Ron/a
alguns
milers
Sarrebruck, ti. — Aquest mati s'han
Dos assumptes mis cridaran raten cid
nals, dirigides pel Preiecte de policia
estas acollida la recent gestió de l'am- te de l'informe del Comise financer
Pacte Oriental. Pera R e rk s'ha posat
reunit a la gran sala de Wartburg els d'espanyols.
del Censal: la qüestió del Chaco i la
-5C rls suec senyor Keller.
conèixer
baixador
anglés a Berlín és jutjada reiatiu a Austria.
si.
en
de
Jesús,
on
el
cardenal
,
L'església
malalt.
(Mi
sal
El Comitè es declara satisfet de les
Els caps "nazis". per la seva part, 901 presidents de mesa electorals, amb Segura beneirà la unió, ha estas esco- amb severitat per la premsa d'aquesta
diferenc ia entre Persia i Irak. En el que
Sarre, ei midel
piebiseit
del
resultats
tes_
pro
economics realitzades pel ministre de
afrmen que mantindran Vordre per assistència de la totalitat de la Comists. refer eix al Chaco, Bolivia ha
capital.
polonés es trobard ja restablert.
en
ella
es
conserva
el
perquè
Urda
nistre
te que la S. de N. fas n'Iterada a famitjà dels seus partidaris; en efecte sió del plebiscit, presidit pel senyor cos de Sant Ignasi de Loyola i deEl "Petit Parisien" diu que tal Finances, que han disminuit comide.
rabletnent el déficit.
han organitzat un servei d'ordre in- Rohde.
mes perque un dels protectors de l'es- vegada obeeixi al temor que pugui
Tots els índexs económics indiquen
tegrat per joves que es transformaAquest ha donas la benvinguda als gleAia és el nuvi.
tenir el Reich de veure's obligas a
rien en membres de les SS. i SA., si reunits, tots procedents de paisos neuque la tendencia a minorar continua
S'espera l'arribada d'Espanya del tornar a Ginebra, abans d'haver obEls ministres dafers esel plebiscit fos favorable a Alemanya. trals, i després d'exhortar-los a complir
manifestant-se; les exportacions hama
"trousseau" i de les flors de taran- tingut el reconeixement de la igualtat
La sort dels francäfils i anti- Ilur missió amb tota equitat, els ha
trangers de la Petita Entede drets i altres concessions que con- progressat; les conversions de Vemhitlerians segueix essent precaria: anuncias que anaven a prestar jurament. pina que portara la Mirla, que s'en- sidera indispensables.
pristt garantit de 1923 s'operen sobre
vien des de Valencia.
sa, es reuneixen a
guaro viuen allunyats de les grans
"El Echo de Paris". referint-se al totes les branques del dit emprèstit,
Per a la prestació de jurament, els
L'ex-infanta portara un vestit de
aglomeracions,
es
troben
pràcticament
Liubliana
90 1 presidents de mesa han estas re- seti blanc guarnit d'ermini; la cua, de mateix assurnpte diu que el Reich excepte en l'espanyola, i l'economia
assetjats.
tan sols tracta d'intimidar el Consell realitzada per aquest fet pot ca/cupartits en tres gratis sales: tres-cents
Aquest estat de coses i nspira malla suisos ho han prestat davant M. Henry, set metres de Ilargäria, serà portada de la Societat de Nacions, amb vistes lar-se en seixanta milions de xillings
per
dues
nenes:
una,
filla
del
marinquietud sobretot per als dies que rnembre suis de la Comissió del prebisLiubliana, 11, — Els senyors
per any, cosa que ha de tenir reperques de Bagno. i Ealtra, filla del al Sarre, ja que tara el senyor Hitler
Baes, Jevtitch u Titulescu han
cit: 350 holandesas davant el senyor princep Chigi, i ambdues aniran ves- cono els seus ministres temen que cussions àmplies i duradores pel que
que dintre segueixin a la votació.
L'Havana,
11.
—
Sembla
arribat aquest malf per ferrocar- molt poc temes s'instaurará la dictadura Protesta contra els matopugui acordar-se el repartiment del es refereix al crèdit i a l'econoruia
Jongh; 230 luxemburguesas i altres tides de yermen.
ril a aquesta ciutat,
d'Austria.
dit territori.
d'altres diverses nacionalitats, l'han
des hitierlans
esposos
militar.
Desates
de
la
cerirrilinia
els
Aquests senyors s'han reunit
prestat davant el senyor Rohde.
—En els dits rumoro s'assegura que
La
pressió
que
baslilica
de
Sant
PeSarrebruck,
mt.—
a
la
dirigiran
es
r•—n•-•-•-•—n
al vagó on viatja el senyor Jev- el president Mendieta, a no trigar, diLa fórmula del jurament. establerta re per tal d'efectuar la tradicional risivenen exercint els elements dcl Front
titch a fi de tractar algunos
mitirá del seu narren En cas que això alemany és major a mesura que trans- per l'article 57 del reglamen t del Pie" ta a l'altar de la Confessió. Seran reqüestions referents al viatge del
SE SUSPEN EL PROCES
CASTILLO NAJERA
s'esdevingués. Passaria a ocupar -lo el corr e el ternos, i en aquestes circums- biscit, és el següent:
bulo en audiencia pel Sant Pare.
senyor Laval a Roma i de l'insenyor Ferran Ortiz.
de
"Juro
observar
Ileialment
les
Ileis
del
i
En
unió
dels
sobirans
d'Italia
tancies
els
membres
de
la
Comissió
CONTRA ELS NAZIS DE
AMBAIXADOR
A
de
prehaurà
ferme que llongria
del plebiscit han manifestat la temen- territori, i exercir com a borne d'ho- don Alfons de Borlo& presidiran un
sentar a la Societat de Nacions
MEMEL
WASHINGTON
ea que la validesa del resultat del ple- nor, i a plena consciencia, els poders banquet al qual assistiran més de cins ,,bre les seves responsabilitats
quanta princeps reials, i un top hagi
biscit pugui ésser posada en dubte. que se'm confien."
Ginebra, 11. — El senyor Casen ratemptat de Marsella. — FaA fi d'evitar-he se sap que el cap
El jurament ha e s tat pronunciat amb terminal. marxaran en automòbil cap tillo Najera, arnbaixador de Afébra.
Riga, rr. S'ha suspes fins al clia
de! Front alemany ha rebut de la la mà dreta aixecada i estesos els tres a Näpols, on s'embarcaran cap a Ame- ale a París i representant de Me- 14 del corrent el procés incoat conAbans de marxar a Ginebra els
dita Comissió tun advertiment molt primers dits de la dita má, a manera de rica.
xic a la Societat de Nacions, ha tra els nazis de Klaipeda.
senyors Benes i Titulescu, el seA la villa Ruffo. residencia de don esta l nomenat ambaixador de
seriós sobre l'actuació del dit orga- jurament suis.
Segons els periòdics, s'ha posat en
nyor Jevtitch, amb
de
Borbó,
hi
ha
molta
activiAlfons
nisme.
Horn creu que les explicacions que
Maic a Washington. —
clar que els nazis de Klaipeda assish a manifestat davant els
La Comissió del plebiscit posará' de Rohde ha fet als presidents de mesa es tat, i hi ha exposats amito dels non>
tiren a una reunió nacional-socialista
representants de la premsa:
Berliuu it. — En unes declaracions relleu que en la decisió final la Sobrosos presento que Osan rebut. enque litigué lloc a Koenigsberg. En la
"Estern únicament d'acord a tetes a la arenosa ammericana, el doc- cietat de Nacions és la cridada a apre- refereixen particularment a les precau- tre ello el collar de perle, de la reina
cions a observar per a assegurar el seconsiderar els acords de Roma tor Erick, ministre de l'Interior del ciar el resultas i que tindrä molt en cret del vot i impedir els fraus. També áfaria Cristina, les arracades que fo- BOLIVIA ANUNCIA UNA dita reunió es Ilegi una ordre del Govern alemany en la qua! s'investia
trüb un fet possitiu i com el co- Reich, ha donat a entendre que els no- compte per a determinar el destí fusembla que s'han estes en explicacions ren de l'emperatriu Afasia Teresa, una
Neumann de la direcció i organitzaGRAN RESISTENCIA
meneament d'una llarga acció di- taris perdrien llurs drets ein l'estatut tur del Surrt les condicions en que
insatize
del
Salvador
arnb
marc
d'or
sobre el cas que calgui requerir l'auxili
ció dels nazis al territori de Klaipeda.
NorMitica en el sentit d — enten- definitiu del tercer Reich.
porcellana
de
Sade
is.
un
servei
mas
,
La
Paz,
11.
—
ministeri
de
la
es descabdelli la campanya,
de la fosca armada per a fer respectar
El diari "Juedisch Rundschau", hagan
:e", ardo que es prosseguirà per
'ebria, un mantó de Manila adquirit Guerra ha estat facilitat u:1 comunicat
l'ordre.
:•organització de la pau i la con- del moviment sionista a Alemanya, ex- Una crida deis nazis
amb el producte d'una subscripció po- dient que des d'ahir s'està combatent
1)lidactrY de les relacione inter- pressa a aquest respecte una viva cunaSarrebruck, t 1. — En la crida que Un miting antIhitieria
pular. etc.
intensarnent cn diversos sectors, en els
nacionals.
els caps del Front alemany llançaren
ció.
quals la resistencia boliviana ha arribat 56 SOTRAGADES SISMIEls senyors Benes i Titulescu
Els jueus alemanys—diu—pode n es- ahir per la radio alemanya i han puParís. 11. — Ahir a la nit el partit
al màxim d'heroisme i sacrifici.
tan marxat a les 17 . 15 cap a ser molt útils per a la reconstrucai4 blicat aquest mati als periódico po- comunista i el partir socialista celebraLa Cancelleria ha dirigit una circu- QUES A LA REGIÓ DE LA
Ginebra; han estat calorosament d'Alemans a.
sen de relleu especialment les segúents ren un míting corrió a la Sala Bullier. REFUGIATS ESPANYOLS
lar als distints governs americans. exMAR DE MARMARA
Aquest míting loa organitzat amh la
arlamats per una gran multitud
frases:
posant que les r acomamacions de la SoA BORDEUS
intenció de parlar del plebiscit del Sarque s'havia congregat a l'estació
"Ordeno que sigui respectada
cietat de Nacions representen la yoa acomiadar-l o s. — Fabra.
Estambul, Ni Des del divendres
dre de prohibició de guarnir les ca- re i dajudar els obrers sarrencs en
!untas unánime de Sud-America que el
Bordeus, 11. — "La Franca
llar Bolita contra Hitler".
conflicte sigui resolt Per mitjà de Pro de la setmana passada, al dimana de
REGRACIAMENT DE ses."
del
Sud-oest"
diu
de
Bordeus
i
No ocorregué cap incident.
N ota oficial
."Tot aquelt que aconsegueixi ideo-cedimntsarbg. la present, s'han sentit a les illes i a
avui que han arribat a Bordeus
la regió de la mar de Mamara 56 soBelgrad, 11. — Després de la LAVAL AL CARDENAL t:ficar una persona que arrenqui els
nolirbrosos refugials polftics estregades sismiques.
cartells electorals dels nostres adverreuniO deis ministres d'Afers Espanyols, en la sera majoria joPACELLI
saris sera gratificat amb una prima
El nombre de víctimes es desconeix
tr angers de la Petita Entesa s'ha
381 QUILOMETRES
INAUGURACIÓ OFICIAL ves dun e vint anys.—
de cent francs."
encara.
',acilitat una nota que diu:
La crida termina amb les següents
Parts, 1!. — El senyor Laval
Les illes han e s tat gairebé per comPER HORA
5 E1 principal objecte de les
DE L'ASSEMBLEA 1 LA
manat enviar a l'ambaixador recomanacions:
plet evacuades.
;lecisions del Consell de la Peti- ha
Miami,
11.
—
L'asiador
Chester,
en
''No estigueu als carrers els dies i CAMBRA CORPORATIVA LLEÓ DAUDET ES CONVatica una carta dirita Entesa fou l'apreciació dele francés al
circuit saneas de cent quilòmetres, ha
en la menys les nits anteriors al plebiscit.
acords de Roma. El Consell ha gida al cardenal Pacelli
assolit la selocitat de 381 quilämetres
DEMNAT A PAGAR
Els qui desobeeixin seran tractats
PORTUGUESA
m anifestat la seva satisfacen:, qual prega que doni les gràcies
per hora.
cl Papa per l'acollida que rebé com a provocadors.'
FRANCS
50.000
NOVES ACUSACIONS
nels resultats de les negociaChester, dones, ha establert um nou
Els caps del rnoviment del "statu
al Vahea i expressant al cardo11. — El president setinos."
Lisboa,
record per als avions el pes dels quals
CONTRA HAUPTMANN
París, 11. — El Tribunal de co abastin la aura de 455 quilograms,
Se sap que els ministres deci- na! secretad d'Estat, sentiments quo" han adreçat al president del nyor Carmona ha presidit la
Consell de la Societat de Nacions i
reconeixement. — Fabra.
inaugurad() oficial de l'Assern- Cassació ha confirmat la sen- i ha batut així el record establert per
diren collaborar amb les potén- de
al secretari general un telegrama pomies interessades per a posar en
blea Nacional i de la Cambra tiincia del Tribunal de primera l'aviador francés Delmotte, que assolí
11. — En la deposició,
sant de relleu la intensificació dels
instäncia, que condemnava Leon la velocitat de 345 quilämetres en un
Jractica els aeords de Roma, arnb
Corporativa.
e: doctor Condon assegura que l'home
procediments terroristes emprats pels
50,000
paganient
de
Daudet
al
de
la
República,
bon desig de salvaguardar sipresident
quilágrams.
asió que pesava 88u
El
que es feia anomenar John i que sed"nazis" contra els partidaris del "stamul tániament l'interès nacional S'INSISTEIX QUE A ALBAacompanyat del Consell soril a trance d'indenmització per de'revista anib ell al cementiri, era Haupttu quo".
Mincia calumniosa contra dos
tres
de
la
tarda
• l'interés general. — Fabra.
quarts
de
dos
mann.
Expressen la temença que resulti ilNIA NO PASSA RES
Betem, g il un cotxe funcionaris de la seguretal nade
Palau
del
lusori un plebiscit sincer, i protestesn
Diu que dona a Job:1 un rescat de
cavalls blanes, ale cional, ala quala acusara d'ha- DIMISSIÓ DEL MINISTRE
per
sis
tirat
d'atiranta mil dólaru. John Ii dentaria
Tirana. II. — L'ofocina de energicament contra aquest estat de costats del qual amaren a cava' ver assassinat el seu fill l'elip,
coses.
1023.— BELGA D'AGRICULTURA si seria electrocutas en cas que Einiant
premsa d'Albania anuncia que els
els generals Domingo Soliveira i el da 24 de deeembre de
llagues mort. Denles, li declara que en
¡'abra.
rumore que han circulat refe- Mesures del govern del
Correira Guedes.
Brusselles, 11. — SIma confir- era el negociador; no el raptaslor.
rente a un moviment revolucio- Neleh... per al guanyen
Darrera hi anava una escoria
dimissió
mat el rumor sobre la
El doctor Condon ha recordat el via!.
nari a Albània i a conseqüència
Berlín, 11. — La D. N. B. comuni- formada pel segon j setè regidel ministre d'Obres públiquea i ge que féu e:1 avió amb el coronel Liad.
del qual el rei es trobava en si- ca el severa:
ment
s de cavalleria.
Agricultura.
UNA NENA DEVORADA
bergh, obeint a falses indicacions que
tuad() apurada, són completaQuan el seu retorn a Alemanya, el
El dit ministre ha presental la eis havien dotes per a trobar
A la seva arribada al Palau
Londres, It. — En un discuto proe unciat per McDonald, ha posat de ma- men5 desproveds de fonamellf.— territori del Sarre sera incorporas sota de l'Assemblea, el senyor CarPELS
LLOPS
dimissió del seu carrec per raons
El defensor (lel processat ha intentat
Eahra.
la mateixa forma unitaria que ha re- mona fou rebut pel president de
oersonals. —
niiest la nova ocasió que P e r a estr"
que el tesimoni admetes que baria dit
vestit durant els anta de Iluita per la l'Assemblea, al qual acompanyahan
—Els
llops
raer els Ilagos imperials oferiran les ce
t.
Bucarest, 1
ä un droguista que Hauptmann no era
sena existencia alemanya. El Sarre i el ven els diputats que havien es- entra t al poble de Bukivine i han
ri menies que se celebraran amb motiu
el ¡amén John, u amb aquest motiu s'ha
Palatinas, no són, encara. mis que un tat desiguale a l'efecte i alguns sernbrat el pänic entre els haSt les noces d'argent del rei J ordi y.
produit un incident entre l'advocat i el
DOUGLAS FAIRBANKS
.50j districte del partit nacional-socialisrepresentante de la Cambra Cor- bitante. Una nena que no ha Un- L'EX-INFANTA BEATRIU president. El defensor ha arriban a de¡la dit que avui mes que Mi calen
ta conoces sota l'autoritat del cap del porativa, i en aqueix moment
esta!
al min el cultiu de la llibertat, el resterna
de
salvar-se
ha
gut
ES CASA DILLUNS
manar que el preces es vejes per un alI MARY P1CKFORD
districte del Palatinat. Buerckel. el qual, hisst en l'alt de l'edifici el pa- devorada per lea ¡eren.
pecte de Eindividu i el desig de pau, ex.delegat amb plens poder, del canceller
L'enllaç matrimonial de tre Juma a la qual cosa sla negat
Roma,
tr etas que constitueixen l'esperit
En entrar al poble, un carS'HAN DIVORCIAT
vel l ó presidencial.
al Sarre, és, al mateix temps. nemel'ex-iniantessa Beatriu ne celebraré amb el presideat.
l 'Imperi Brhänic.
Despres de pasear revista a un reter es dons compte del perill i
L'advocat Rcilly ha preg untat al senat comissari del Reich per a la tornada
aran fAllIpa dullncca, a l'església de jes'enfila
carruatge
i
el
abandonä
de
la
Guardia
ReReferint - se a la Societat de Nacions
destacament
nyor Condon per que havia assumit la
Los Angeles, II. — L'estrella del territori del Sacre a Alemanya.
!a dit que Es un organisme qu e Oh
relre lionors, a dat arbre. Els seus eavalla ¡opublicana
que
va
Entre les nombroses personalitats que responsabilitat d'aquest assumptc, i el
A cansetelen el deure de consolidar, ja que ia cineinatogräfica Itlary Pickford Les campanas de l'.1el Cap de l'Estat es dirigí al saló ren Lambe devorats. carrete, assistiran a lacte figuren els sobirans testimoni ha contestat que per tal deregla mentació pacifica de les diferen- ha guanyat la causa en la qual da tamb6 Intervindran
el
de
l'esglai,
qüencia
rebut
lost
on
sessions,
de
que requeien sobre el
ha perdut rúa de la paraula, — d'Itàlia i 52 princeps de diversos pai- sitar les sospites Jalisca
cies que puguin sorgir entre els ¡robles, s'intentara obtenir el seu divorBerlín, it. — El bisbe de l'Imperi ha grans aelainacions i aplaudimariner Arthur
sos.
él V írale mitjà de salvar els fonarnents ci anib l'actor Douglas FairFabra.
Fabra.
mente.
ordenat que diumenge es facin branbanne, — Fabra.

de la S. de les N.

Aviat hi haurà dictadura militar a
la Havana

Els jueus alemanys

perdran Ilurs drets

Discurs de Mac Donald

de la

Condon

r

Els Ira del so, en el cinema
en la rädio
(Continuació.2

hores s'obre una aixeta que ecu en
un gibren el roas del qual seri cobert
de pedretes: un rajen d'aigua eve,
amplificas encara, es tornare catarata.
Ei torreat co torna rits -: Aleshores el
šitrelt s'omple drague que hom agita suaurnent amb un rem petit. ¡El
rtu arriba a mar? Es deixa de banda
l'aigua i es recorre al bombo. rdre.
Sec rodenee, o nous damunt la pell
del bombo evocaran. segons l'energia
arnb que aquest s'agitare. les petites
orlado que moren a la platja o els
cops de mar que rompen contra les
roques. El mateix dispositiu, usat de
diferent manera, junt anda una capsa
de metall plena de pedretes. serä el
tru acompanyat [Urna pisa diluviana
El cavall necealita Inés d'un acresson: El :s0c deis cascos sobre el sól
s'obté arnb una veritat extreordinaria
per maje de dos initio, cascos que
s'entretoquen al ritme caneen:era el
costal mateix del micrófono Els pizarols són d'un model semblant als correme, i es mamen sincrenitrats amb
els cascos.
Aixi mateix el tren també neceesita diveraox accessoris. Els registres
efectuats directament no resulten;
aixf horst redueix xeneralment l'evocació al soroil de les rodee acompanyat de la sortida del vapor. L'anobient deetació es crea anda el soroll
de multitud, els xiulets i els copa de
trom p eta i, quan el tren ntarxa, es
frota un tabal emh un raspall de
crin accelerant progressivament el
ritme del frotament.
Un altre petit instrument, usat amb
el rnateix ritme, figurare de manera
aatisfactória el xoc de les rodes a la
intersecció dels riells.
Una de les millors troballes deis
recertadors de ¡oro% és la porta. En
etecte, les portes de les sales de registre tenen dos defectes prohibitiva,
miceofónicament parlant: ido silendoses en els neta moviments i desplacen aire, cosa que provoca, a rauda:id, cops sords acose cap relació
amb el soroll produit per una porta
que s'obre o es tanca.
Com que, dalles banda, les portes
juguen un paper considerable en el
teatre, en el rádjosteatre especialment,
en el qual marquen les ~redes i les
sortides deis P er s onat t es , era indis
-pen,abldcreuntbaldefus
seria especial. La porta s'ha tornat
aixi una falsa porta, cense pisions
4144.4144.1b4141~041441441+111.11144. per no desplaçar l'aire. Les frontisses
no han tocat mai hohl, com tampoc
el pany, el pany i el Iluquet, que sbn
una mica rovellats. Hom compren.
d'aquesta manera, que toses les maniobres d'aqueata porta 5iguin sosoLUNES
ritzades de manera ideal. M'oh tot,
a cauta de la nava Ileugeresa, aquesta falsa porta no comanda crian.
irritat, un personatge ha de fer picar
les portes. El poni serveix en aqueas
cas; pera la porta són doma fustes
que hoce fa petar. Si, en la seva
Una bellig nia produc
violencia, el personarte trenca eis
ción española .
vidres, es faran citaste unes petites
plagues de corlee que imiten Cl soroll
d'una manera perfecta.
Director
ESTRENO;
Quan aquests truca ean ben fets,
es impossible de descobrir la trampa.

Hem vist que, en la majoria deis
tesos, hom no se servia, per al film
o per a la radio, mis que de sorolls
previament registrats per tal de trebailar amb dades fixes i constants.
Pera aquests discos o aquests films
ha calgut fer-los i, rnolt sovint no
sala pas fet servir la font normal
del film.
Naturalment, hom ha passejat mitrafons una mica per tot arreu
regirant tinemateques i diacoteques,
la gamma deis solos de qua es pot
disposar ja es considerable. Na obstant, el registre pur i simple d'un
so real no dama pas de si sempre el
que se'n sol esperar. El vela, per
exemple. no 'afina, en els minora casos, mis que xiulets aguts o cops
sordo que no recorden en res la impressió que ens dóna el vent escoltat
directament. Cal, doncs, trucar el
vera. El mateix parase, amb els raigs
de vapor de les locomotores i
perneas dels seus cilindres. N'hi ha
prou descollar alguns films per a
comprender que la veritat no !momee
és versemblable. Es per aixa que és
preferible de renunciar a les reproduccions autentiques cercant evocacions més conformes amb la rutina
de la nostra orella.
Es per aixa que el "veta" es presenta en forma d'un cilindre de tela
de seda sobre el qual frota una tira
del mateix teixit mantingut tivant per
un muntatge metâflic. L'encarregat
del soroll, rodant el rnanubri del cilindre, si va a poc a poc i sense alta
i baixos, evocara l'oreig del vespre.
Si és enèrgic i lamprimeix arrencades
i aturs bruscos, ens trobarem en plena tempesta. Naturalment, el soroll
d'aqueas aparell és minim i, a l'orella,
absolutament impropi per a suggerir
una ventada; peras cal comptar amb
l'amplificació electrice, que augmenta
a voluntat el so inicial deu o cent
vegades.
Voleu el poitic so d'una font? Un
'Sub de goma en el qual es bufa a poc
poc; l'altre extrem es troba dins
d'un got d'aigua. Cap registre ausenta: no ha pogut rivalitzar en potencia
evocadora amb aquest aparen prosaic
ridicul. Si la font es torna torrent,
el principi no canela, pera el got
es torna ampolla. ¿Una cascada es
presenta en el cura del torrent? Ales-
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Tribunals 1 jutjats
CAUSES VISTES AHlt.
A la Secció Primera se suspengueTen les vistes que estaven anunciades.
* A la Secció Segona va comparaixer Mara Torres, acusat d'haver robat una moto en un estabiiment de Barcelona. Fou detingut
quan en sortia amb la mequina. Per
ésser reincident, el fiscal demana que
li t'os aplicada la pena de guatee anys,
dos mesos i un dia de presea
* A la Secció Tercera es veié la
causa contra Miguel Roca, acusat
d'hacer robat tres planxes de metall
de la casa en la qual esteva etnpleat
El fiscal sollicità que li fos aplicada
la pena de tres meso e i un dia darrest.
* A la Secció Quarta va compa.riixer Josep Valla, el qual es halle
a Sabadell amb el seu eterna Jaume,
per questions politiquea, i li causa
lesions amb una pedra. Jaume trina
.1 curar uns 17 dies. El fiscal soliiata que Josep los eondemnat a do*
xnesos i vint-i-un dies de presa', a mea
de cinc dies d'arreet, pel delicte de
falta.
VARIA
El Tribunal de le aterió Tercera
/se dietas sentencia condemnit6r4
contra Manuel Rienda i Antani . So:silla. Els ha imposes sis anys, deis
'mese» i un dia de presó, pel denme
de :minucia a ma armada, i dos anys
7Fléo pel delicte de tinença ilícita
darme, de foc. amb motiu de l'atra
camele que varen cometre el dia
de gener de l'any 1933, en un matareem de platicas del carrer de Ribera,
d'un se n'emportaren roo pessete,.

* Es Jutjat de guardia interviugué alar en Faixecament deis cadävera de dos homes, els quals, segarla
el metge forense, moriren de fatn i de
fred. Un d'ella fou trobat a la barriada de Can Tunis i l'altre en una
coca de la de Can Band. Represe.'laven una que:ante o quaranta-cine
anys. Ni han estat identificas.; perque no els bou trobat cap documeet.
Foren traslladats al dipóeit judicial.
* Ahir al =ti els fiscal, de l'Ata.
diancia visitaren el senyor Pomelo. al
Palau de la Generalitat.
* Ha estat identificas el cadiver
de !asome que fou atropellas per un
tren l'Hospitalet del Llobregat. El
mort s'anomenava Joaquim Jiménez
i vivia al carece de Valencia, 68, seson, segona.

TRIBUNAL DE CASSACIO
—

Judici ruepis. — En el moment
que s'anava a celebrar ahir a la tarda
un ludid contenciós-adminietratiu
davant daquest Tribunal. es rebé un
telegrama del Tribunal Suprem «desierto que el Tribunal de Cassació
sarshlhía a favor del Suprem en la
vista del plet, ja que havia d'eme
aquest derrer el que havia de fallar,
lo. Per aquest motiu es va suspendre el judici esmentat.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA reareopIaL
Sala Primera. — Executiu: Pitee
Domingo contra Jaime Nadal.
Sala Segona. — Pobresa: Plexeres
García Moreno contra Severiä Seria
Gutiérrez i fiscal. — Incident: Mont-

.
I '"
• D'una manera metal . toc aquest
arsenal de sorolls t'usa més aeiat en
sl auditoris de radiodifusió que no
Dan en els estudis cinematogràfics. En
el film, com que la imatge de molt
més suggestiv; que el so, no es tan
necessari portar aqueet a l'extrem.
Aixa no vol din que la banda sonora del film, tal com queda establerta en la cópia definitiva destinada
a la projecció, no sigui el resultat de
combinacions molt complexes que ne,essiten esforços molt laboriosos.
Fine admetent que, a conseqúencia
de la disposició molt favorable del
set no s'hagi d'afcgir res al so registras quan la presa de vistes, no deixari disser necessari de situar els
sotas i el dialeg al, respectius plana
de valor segons convingui a l'acció.
Es compren que en el moment de
.a presa de vistes es reguli sempre
presa del so de manera que s'obtingui un registre tan clar com sigui
sense preocupar-se del valor
real que aqueas so haurà de tenia
en la capita definitiva.
Si pel dieleg stimi no °tercie cap
complicar:15 cepecial, no succeeix pas
e; mateix amb !a música. ES un fet
sabia des que han/ ralitea aparella
registradors, que la música no conserva el set, timbre cxacte i els seus
plana que a condi..iA d'ésser repr a .
luida al intiteix volum amar el qual
ati metas registrada Si. elonc5, es vol
(er un fono de música sobre el qual
el d'ales ha de dominar natas:nene
caldre destimbrar aquesta maa'as tic
tal manera que, un cap desminuida.
el timbre original reaparegui. Com
que l'efecte d'atenuadas té cono a conseqüencia habitual lifavorir les
:rote s agudes en detriment de les
greus, mentrc que els amplificador,
els potencidnietres operen niel:
aviat a; contrari, l'enginyer del 30
llamea de tenir compte de; valor de
l 'atenuació que li demanen, al mateix
temao que de le, característiques dels
aparen ' que utilitza i havre de preveure igualment les modificacions
aportades en la projeccia pel terne
mig de les in a taPacions sonares deis
cinemes. L'experiencia personal, fina
ara, es l'amic criteri del qual hem
es pugui fiar.
Aquest exemple den/actea les dificultats que (roba l'enginyer del so
Per establir una bona banda sonora
simple, perque ea comprengui l'ertormitas de la seva tases quan els Pr o
-blemsóncopiat.
(Acabara)
Arias: la Penn-Illii
fet tament ibei

1)(111.01t OSA

1

metro Serrano

elivorei PieltforclFairhanles
uva fet
El

Per radio i per la prensa sala donas la noticia segons la qual un cablegrama de Los Angeles dama compte que
l'estrella Mary Pickford ha guainat la
cama en la qual intentava obtenir el seu
divorci ainb Doirglas Fairbanks.
Ens eatranaa aquesta rapidesa. ja que
• dia 28 de desembre el "New 'York
Herald Tribune" publicava unes decae-

AVE!. DISSAIITE: Solemne estrena

MARYLAND
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Cinema Amateur per
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iinancer, 1 que l'únic interds ;que
era la propietat en la qual catan encla,ats els estudie dele United Artists,
aeri conservat Indefialdament. En canvi
han diaposat de Ilurs interessos en la
rompan:, ja,

als

Infants

'
nroduceid COlumbla
l'obra can de Betunar
racions de Wright, achocas de Mary
Pickford. en les guata deia que havia
rebut ilittrucc;ons per a portar clIdatant
imtnediatament despres ele! primer d'any
el divorci tunt de temps deturat entre
afary Pickford i Douglas Fairhanks.
alr. Wright declara que, havent estat
arnivat en el Tribunal Suprern un atestat do-lar-un que per correu s'havien
tom atlert eta tramita arnh Douglas reiraanles, Aqueas era el darrer pas legal
ahreis d'aasenyalar la data de la vista
de la cuba.
Encara que Plans- Pickford mai
hagrés da que renuncies al divorci,
donava llsrgues, i aixi ha anat anargant mis clam any. No hi ha hagut a
Hollywood cap divorci que duras tant.
I matrimonia. Ralees?
Fa un% quants mesas, a Londres, Leed
Ashley obtingue el divorci contra la seca
després d'un mocea en el qual
Fairhanks era citat con/ a cau 5 ant. tes
proveo testifical% demostraoen que Fair-

L'Associació de Cinema ‚Amateur inicia Una eérie de aesaions infantilt, en les
quals meran projectata filma de membres
de l'esmentada entitat, iets per a esplai
dels T'estime infanta. Aquestes pellículei
seran alternades amb documentals,
migues i dibuixos.
En aquestes sessions seran presentats
alhora altres espectacles propia per a
la mainada.
En la primera d'aquestes sessiona,
que es anunciada per a demä, diumenge.
a les cinc de la tarda, seré el clacda
teatre de putxineHis el que fati les &lícito del públic infantil.
Les invitacions poden recnIlir-se a les.
latee del Fnment de les Arts Decorativer, carrer d'Avinyó, 30.

t‘clim- alte
Se

NotIolerl Fea alundlel, El mundo en
qua sleimee, Noticiar' 'lomeas de
zz ilavarla filme", Vitae. ee 1We:siena, Lisboa I sus lelas, In el azul
NI sdrtlenèsaa. Fronteras del Sur

ESTRELLES DESAPAREGUDES
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Corintia Griffith, deliciosa actriu del cinema mut a la qual devem, entre
CIN EMES
cantes alares heroïnes, "Lady Hamilton". En aquesta fotografia interpreta
el principal paper en un film molt bo, "Outcast", que valdria la pena
muda. El galant era Edmund Lovets, que continua •
Actualitatt. — neporiatges d'actuante!. de donar en versió
primera fila en el cLnerna parlat
America. — -El galo y el violin", ",Mi'
011515 Lnunarry" I -bolero".
Afana.,
•nl.a maquina 'merme", "El
modo hacia AM
porro ¡mientan',"
Janeiro".
Avineude. — "Le eomerlla de ti vida". Kumis!. — "Astucia de mujer" (única- amen Cinema. — "La garra del galo",
mera tanda', "El misterio del amaen (. 51,10,1 01 1 "Pim;enca y MIS pi"El menstruo de .a selva": e Met e
inan" 1 - Oro ein llamas".
mienta».
la tarda: -.1 toda nelice".
Asteria. — "Cl monstruo de la selva" I Latean'. — -El perfuman gigante", "El Splendid Cinema. — "Todo por el amor"
tral.n)
.olltat
lo".
"Aida
sumas"
"ee
"Casi casados".
- nom Angélica".
Talle. — "Czugamento Salvaje', en eqsaIi plIdora".
Barcelona. — -Volando hacia fliú Linea
nyoli "Estasis", "ati vida entera i "te
ro", - Paso a la juventud" t -El tau. Merina, — "Una mujer pira dos". "Pass
hombrecito valiente".
taarna negro".
.1 le juventud" -l'Amaro limPio".
Tívoli. — -Desfile de primavera".
g raadway. — "La vida empieza - . "ti Maryland. — "t'e drama en autobús".
rey del Jazz" 1 "La Macare del otro". majtatie. la vida". en esPanYol; Femina. — "Mujercita de gran seflor",
-I 11 perro que trae cola".
sanéenla. — - Padre e tejo". a ve eral
-Audiencia imperial" 1 'rntabi esTatuan. — "5OrtO1S de fantasmas, "Com.
en Ii' t -La arra del gata". en es•
parteros de Juerga" 1 -Viva la sida".
perevol.
Bletropol. — "El ayudante del generalTriomf.
— "Una mujer para dos". -Paso
1 "valses de Vlena".
loso. — "L it E lan Ju gada" I "Volando
a la Juventud" I "Itufletazo
liaela Hm Janeiro".
!ro detective'.
— "El adorable embutielo"
". "V olanCIO Neta Rio Trlanon.
Soheme. — - sor engenca", en espanyol; * retrae — "oan
•• Clecpati a".
I zoleiro" 1 n N1ax Raer - cernera".
'La marcha" I - Rueda libre".
Cenar'. Cinema. — forero a ia tuerta" Sarria. — "Cl danublo azur (Linirameet lleouinaona. — "El pequelln rey".
Pulga.
—
"Nadando en seco" ilinIcament
1 -El sigla de la cruz
larda), -Hay hombres eon wierie".
tarda!. -El misterioso sellor X'. n
pamema.
••Almas eirenntrtaas", en ea.
"Pez en la tierra", en espanyol.
(tes en los Destin e s de Viena",
pan y ol. -Fuego" 5 -Tu eres ralo".
Monumental. — "La Isla de las almas
perillas". u vIndes 5:d'enema" 1 "La Xlit. — "Una noche en el gran teme.'
eataiunya. — "El negro eue lenta eh
1 "ojo. fonema".
her e ncia". en copees cl.
ma blanca". en espanym.
neer ter,
-sor engalice", en espanyel. Mundial. — "cuesta anaio". en eSPanXiii. Verdl. — "Una set en la vida". "Carne
- El peguen° gigante".
I "Asl gen tos maridos".
COntrlo Cinema. "Ha entrado un lo •
Ingraro". S. A. la vendedera" I -En. Nou. — "M'ararlo", en eSpally01; "La
amargura fiel general Yen", t "suerte
Ire la espute y la pared".
Colleaum. — °El crimen de Ventiles".
de marino".
— "TRrlf111 y su com P enera"•
Comtal. — "Al itomphs de las netas"
,. SenatS
litio' 1 -Imoulans arel-eles".
Hay bombees con suerte". "Paz ea la
Pethe Palees. — •• En el barrio chino".
1 imita". en espanyol.
"Sobre 115 nubes" i "ea princesa
Diorama. — "Et hore de amarnos". "I'n
1.15 Curias".
prineipe aneintsdor" 1 "Jaguar el alma
O,» Un rebano". en esp.illy01.
PIJOS
Reporlalges d'aclualltat
Cordal. — "Eacindalos romanos" "Ini• Ferie. — -El namindalo"
" El Drilin del
SiODO, de prall dama" I "VIva la vide".
NIOnatilerio".
Izeelelor. — "Un% aventnra en Time," Pedró. — "31/11/e701110 a prueba", "Yo
tünknineni tarda). t 'Ira% ami es"
rcet en II" I "La garra del smo", en
"Sobre las uubeß" I "La prinresa de
espinvol.
lis ("urdes"
Principal. — "ea eran Ju gada" 1 "Ve
Fentlielo. — -Firll de amar".
lindo hacia nio Janeiro".
resana.
-Mujerelia nie eran señor"
tiembles. — "Padre e hilo" I "El CnIste•
pene' arre trne enia".
1.10V) in rbor X..
— "El adorable emnuatere"
Recreo. — "El creso del terror". "Mien"Mentales".
tras rj1 . Í duerme" 1 - Yo. Iti y ella"
Foo Neu. — "Abnegación". "Cl galo y
cii espanyol.
dl 51olin" 1 "Madame Duberry".
Novel. -- "El re y rle tris )1We:es". "ViuCoy *. — "volando baele 111 ,1 Janinrn"
da, habaneras" I -La herencia". en \\1
"cornea/terna de Juerga" I « Odios de
espanyol.
buzo".
Recireu. — "En la Orilla" 1 "La frisia

hanks i Lady Ashley havien estas vistos
junto ei moho indrets del Continent i
de les hiles Britaniques.
Mentrestant. Faizbanks hacia tornas
a Hedlywneid amh el 'en anlie i assoeiat
Joseph Schenck, i aquest flit declaracion5 expre5cant re 5 perarca que el n'atrimoni es reconciliarla aviat. QI/RI1
Fairbanks arribà va córner a Pickfair ', un (estopa la llar tomn ,arlo, ner
veure Mary. Seas ra veure sos bit junts
en U rg e tea , se igs en auto i en sopars.
Pern ni l'un ni l'altre no confirma;en
ni eirsmentien els rumors de reconciliació.
Wright digué que la setmana següent. o sieui la primera aetinana d'aqueas meo, ararla al tribunal a demanar
eme la vista de la causa fas pasada en
el calendari i que dintre clues o tres
settnanes, o aigni a finals d'aquest mes
o primera de febren se celebrarla la
vista. A tnem at que snereeixi alguna colela. — "V011inito Serle Rin Janeiro"
verde".
sa. digné Wright, tindré a mano l'e'ite
"Compaillet ns de juerga" I "La senda Saló Vietzirla. —
la sombra de In.
de la ventanea"
nuudles" I iI llus I nues de g ran dama".
interlecierri.
Ideal. — "Ella era una dame" I "Paz alinS Corntei. —
ere una dama" I
rn la mena", ell espanvol.
Entre Marc Pickferd el seo marit
- mea en ia tierra". en espanyol,
— "A t esis ve loridarr. "rerol• &lleva Cinema. — "Así son los maridos"
s'ha fet, segons es diu, un arranjament Intim.
mento 531V11C" I "Cómo te me eleVas".
"cuesta anuo",

serrar Boada Labrós contra Adela procedimiento en treinta mil pesetas.
Boada Ribes i altre.
El remate tendrá lugar ell la Sala
audiencia de este Juz.gado, sito en el
AUDIENCIA PROVINCIAL
Palacio de Justicia, Salón de Fermín
Servid Primera. — Dos oral: per Galán. el dia veinticinco de febrero
danys i estafa contra Joan Castro i próximo, a las doce, advirtiéndose:
Pere Lusitani.
.Primero, que los autos y la certiSecció Segona. — Un oral per fal- ficación del Registro a que oc refiere
sedat contra Ju a n P er fil ada. —
la Regla cuarta del artículo 131 de
Joan Gómez contra Vicente la Ley Hipotecaria catarán de mani•
,
Delas Daroca
fiesto en Secretaria; que se entenderb
que todo lieitadar acepta como bastante la titulacian y que las cargas
y gravámenes anteriores y los preANUNCIS JUDICIALS
ferentes, si los hubiere, al crédito del
demandante, continuarán subsistenEDICTO
tes, entendiéndose que el rescataste
Ett virtud de lo dispuesto por el los acepta y queda subrogado en la
.ellor Juez de primera instancia del responsabilidad de los n'istmos sin
Juzgado número diez de esta capital destinarse a su extinción el precio
en providencia de fecha de ayer, dic- del remate.
tada en el procedimiento judicial que
Segundo, que aunque la descrita
establece la Ley Hipotecaria, promo- finca se saca a subasta sin sujeción
vido por don Juan Martorell Torres a tipo, para tomar parte en la misma
y doña Ana Triar Sol contra don deberan los licitadores consignar preJosé Sala Piqué, por el presente se viamente en la mesa del Juzgado o
anuncia por tercera vez y término de en el e5tablecimiento público destiveinte días, sin sujeción a tipo, la nado el efecto una cantidad igual por
venta en pública subasta de la tinca lo menos al diez por ciento del tipo
siguiente:
de valoración, sin cuyo requisito no
Un trozo de terreno que mide cita- serán admitidos.
cuenta palmos de ancho por ciento
Tercero, que todos los gastos de
veinticinco de largo aprozitnada. subasta y demás inherentes a la mismente, o sea una superficie d e seis ma, ast como el pago de derechos a
mil doscientos cincuenta palmos, la Hacienda, serán de cargo del reiguales e doscientos treinta i seis me- ma tense.
tros catorce centímetros cuadrados,
Barcelona, nueve de entro de mil
en el que exime actualmente edifica. novecientos treinta y duoda una casa chalet de planta bala.
El Secretario, Mariano Pujada,.
senuaótanos y un solo piso, sise en
el término del pueblo de Navarelea
EDICTO
y calle de la Crin • egrretere que
En virtud de lo dispuesto por el
dirige a Talamanca. en la que tiene señor Juez de primera ínatancia del
el número cuatro, linde por ets frente Juagada número diez de esta repitai
Poniente con dicha c arr etera : P or la en providencie de dos del actual dicderecha, saliendo Norte y por la le. tada en el expediente de cuenta inquierda Sur con restante terreno de rada promovido por el Proedradot
que procede propio de dona Filena don Tomas Jordi contra los ignoraCasanova% y doea Merla de (-henil dos heredero!' de don .a5erne10 eaUntrell, y por detrás Oriente, ron la rrata/a, por el preseete se hace aher
riera de Navarcles.
a dichos ignorados heredera, de don
Valorada en la escritura base del Ascencio Carratalá, que para la va-

locación de los bienes embargados se
Ira deeignado como perito por la
parte demandante a don José Ginesta
r0113 y se les requiere para que dentro de segundo dia nombren ltro por
su parte, bajo apercibimiento de tenerles por conforme con el nombrado.
Barcelona, 11M rIT de m'era de mil
novecientos treinta y cinco.
El Secretario, Mariano Pujadas.
EDICTO
En v11111(1 de ir, dispuesto por el
3dOr Juez de primera ino•ancia
mero uno de esta ciudad, es prov1delicia de esta techa, dictada en el
procedimiento judicial sumario seguido por doña Hortensia Arriba,
l'aloa, contra don Joaquín Traserra Lladó, por el presente se anuncia tercera subasta de la finca capecialmente hipotecada, consistente en:
Taller o almacén, de diez y seis
metros de frente por treinta y seis
de fondo, teniendo alleX0s dos pabellones en au parte de delante, uno
para despacho y otro para portería.
el primero de los cuales tiene contu.
nicación interior con el almacén, el
cual tiene dos dependencias, en su
parte posterior, una de la s cuales está
destinada a ropero y la otra a lavabos; todo ello esa edificado sobre
solar situado en uta capital, barriada de Sana y calle de Robreho, en
la que le corresponde el número sesenta y nueve, y que tiene une total
superficie, comprendidae las edificaciones eapreeedas y el resto que gue•
da de patio, de novecientos cuarenta
metros cuadrados, iguales a veinticuatro mil ochocientos setenta y nue ve Palmos; y linde Per tia frente, Sur ,
con la calle de Rebredo: por Orlen.
te, derecha entrando, con loe sebores
Font y Compeafa; por Poniente, ir.
quierda, con don José lemas; y pos
Norte, detrae, con don J a sa Maria
Sala.
Sr ha señalado para el acto del
remate de dicha finca, el dia catorce
de febrero próximo y hora de las

once. en la Sala Audiencia de (liar,
Juzgado, sito en los bajos del Palacio de Justicia, ala derecha, primer
patio: previniéndose a los licitadores
que la subacta se anuncia sin sujeejem a tipo, y que no se admitirá posarte a la que no preceda el depósito
en la mesa de; Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, de
una cantidad igual al diez por ciento
de la que sirvió de tipo pera la segunda subasta, hallándose únicamente exenta de dirha consignaciOn la
acreedora ejecutante. Que los auto'
5' la certificacian librada por el señor Registrador de la Propiedad dc:
Di s trito de Occidente, a que se refiere la regla 4. • del articulo 13 1 de
la Ley Hipotecaria, estaran de meniiieeto en la Secretaria del infrascrito, entendiéndose qo e todo licitador acepta corno bastante la titulacaín; y que las cargas o gravántenea
anteriores, y lo% preferentes, si 105
hubiere, al crédito de la ejecutante.
continuarán subsistente » . entendiéndo se que el rematante los acepta
quedi subrogado en la responsabilidad de los 111:51110›, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Barcelona, diez de enero de mil
seientos treinta y cinco.
EI Secretario, Bienvenido Paseó,
EDICTO
En e.. sed de lo disparate por el
señor Jura de primera inatanci; número uno de esta ciudad, en tamo:ciencia de cata feche, dictada en el
procedimiento judicial sumario, seguido por don Juan Serra Cardona
contra don Juan Martínez Guillén,
per el presente se anuncia aegunde
subasta de la finaa especialmente ivi
-pOtecad,
goilliStente en:
(Jaca en construcción, situada ea
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Apreaseu-vos! Darrers dies

1
seis metros de ancho y treinta metros

de largo: formando una superficie dr
ciento ochenta metros cuadrados,
equivalentes a cuatro mil setecientos
sesenta y cuatro palmos, también cuadrados: y linda peor delante. Oeste,
con dicha calle; por la derecha entrando, Sur, con doña María Auxiliadora Colom y alarti-Cod a lar: por
la legues:da, Norte. con don Aguadla
Tuguet; a: por el fondo. Este, coa
doña Consuelo Colom y alarti-Ce.
dolar.
Se ha señalado para el remate de
dicha tinca. el di& nueve de febrero
próximo y hora de las once. en a
Sala :audiencia de dicho Juzgado,
sito en los bajos del Palacio de Pessiete, ala derecha, pritner patio; ereviniendoae a los licLadcres que no
se admitirá postura que no cubra ia
cantitiad de veinticuatro mil setecientas cincuenta pesetas. o sea el setenta
y cinco por ciento de fa fijada en la
escritura de constitución de hipoteca
y a la que no preceda el depósito re
la mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, dc mt
cantidad igual por lo merme al diee
por ciento de dicho precio; de cuya
COnSigna C iÓn se halla únicemcnt.
exento el acreedor ejecutante: que lea
autos y la certificación librada loor ^
seriar Registrador de la Propiciad
de San Fetal de Llobregat, a que 5t
refiere la regle 4.* del artriile 3'
de la Ley Hipotecaria. esta.án d,
manifiesto en le Secretaria del infra,unce entend.andaae que el rematante
acepta come bastante la titulación;
qtte las cargas o gravámenes anteriores, y los preferentes, si los hubiere.
al crédito del ejecutante, continuaran
subsistentes, entendiéndose que el re.
instante los acepta y queda subte,
gado en la reepenaabilidad de los
mismos, sin deatinarae a su extinciéel
el precio del remate.

Hospitalet de Llobregat, en calle
de Montseny, sil numerar ladavia,
Barcelona.. cinco nie enero de rull
que se compondrá de planta baja y
cinco pisos altos, con cubierta de te- novecientoe treinta y cinco.
rrado y patio ardetres; mide su solar
El Secretario, Bienvenido Paseó.
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Eseenaris
Els nostres companys Angel Ferran
1 Josep M. Planes han posat el punt

final a una farsa en tres actes titulada
"Sant Pere, el navegant". L'han escrita expressament per a En Santpere,
com gairebé era ja de suposar. L'acció
passa al rítóra. — ens ha remarcat En
Planes. — Ni un any mis endavant, ni
un cerera",
* Llegim que el públic de Madrid
ha deixat gairebé desert el teatre Mueoz Seca. L'altre dia — seguim
g int — la quantitat recaptada en dues
funcions no pujava a deu durets. Suposem que l'Honori .Maura — el diputar
r,ue al Parlament de Madrid ha portal
la veu cantant de Renovación Española
contra rEstatut — s'aconsolará pensant que, com l'any passat. els drcts
d'autor que cobrara de Catalunya seran
també, aquest, bastant importants. i Sons
tan bons nois!
* El senyor !Anís Campna, enriare suri de la Companyia del Principal Pa
ha tornat ja de Madrid. Va asar--inc.
la, com vam anunciar, per a recollir dels
senyors Vela i Sierra el segon acte
d'una noca revista, encara sense tito',
a la qual posa música el mestre Alon
Contra totes les, temences, l'acte-es.
estaca llest, i Campna. per min. rha
7 ortat a la maleta. Avui el llegirà en
petit Comité" al teatre, per curiositat.
diem per curiositat perqué no hi ha
el propòsit, per ara, de començar
assaigs. Las de los ojos en blanca
,fg.eiz encara en alca al cartell.
*

L'Andreu A. Anís ha llegit una

o!ii a a Merce Nicolau. De més a més,

enllestint una per a la Compa,;ia Vila-Davi. Pel que fa referencia
a la primera sembll que, després d'haver aconseliat unes modificacions, Mace Nicolau ha promès estrenar-la. Amb
aquestra prometença l'Andreu A. Arlis ha passat a prendre torn a una renglera d'autors que fan que a la porta
del Poliorania, i que, segons els asta beutats, la formaren ifins fa poc els
escriptors Carme Montcriol, Carles Solderda, Josep Maria de Segarra, J.
Jover i Xavier Benguerol. Els lectors trobaran a faltar el nom d'En MiIlas-Raurell a aquesta ilieta. Aixet es deaut a que les darreres informacions que
i'an arrihat fins a nosaltres — informadon: que estern disposats sempre a
rectificar — asseguren que Millas - Rau
--redhatilPomcnté
Ca que tenia lliurada.
* A propòsit de Millás-Raurell:
,e, cert que ha estat substituit al Comité del Teatre. de la Generalitat, per
' michatis?
* Rosita Lacasa la simpática actna del Principal Polare — una de les
Pug nes artistes de revistes que "sap
dir — ha estar contractada per a interpretar el film Veinte :mil d uros, que
jove director francés Willy Rozier
e -ta a pum de rodar a Barcelona.
film, en el qua! tindra un pa-

sena constitució, i fin un analiei acaLa darrera sessi6 celebrada per,
sociació de Música Antiga tinqu lloc bat de la forma i de la sera transENRIQUE T A TORRES a la sala del rectorat de la Universitat formació.
La tonadilla, digné, equival als " InPRENDR.4 EL SOL I DO- i consisti en una conferencia de Josep
Subirá sobre "La tonadilla escénica" i termezzi" italiano de les Operes series,
BLARA PEL.LIGULES
una audició de "tonadillas", en la dual i féu remarcar la intencio satírica que
—Airi. dones...
prengueren part les sopranos senyoreta la caracteritzava, la qual en el període
—.Vira regada a cada — restan En - Carne Gombau i senyora Concepci) de maduresa del genere pren un senriqueta Torres —. Hi ha una galcria Me. Crory i la pianista senyoreta Maria tit moralitzador, com en les iaules. E",
cii bat el sol un grapat d'horro. En
conferenciant observa tumbé que
Carratala.
armes, temps, s'hi esta mal bé.
No és necessari fer la presentació de major part de les tonadillas que ha
—Aqueixa temporada del Consta
Josep Subirá, eminent musicògraf ucri- examinat — mes de dues mil han esPomPeia...
tic i investigador pacirntissim, al qual tat estudiades per ell— són d'autor
—ImPossible drmanar als organitf.a- devem trehalls, que com els que ha pu- anönim i entianerà els autors mes
bona
voluntat.
Però
atnb
aiyd
dors mh
blicat sobre la "tonadilla", poden £1. importants que ha pogut identificar,
no n'hi ha prou. La temporada no putuar-se entre els mis importants que entre els quals els catalans esmentatr
dia matrrialment seguir endatant. Esen; ofereix la moderna musicologia. ocupen un lloc d'honor.
pero i desitjo que Maria Vila i Pitis
Josep Subirá es un assidu collaborador
Encara, en parlar detalladament del
Davi tindran més fortuna.
de la "Revista Musical Catalana, colla- procés de descomposició de la tona—No arriben: a comprendre, de tou-s
botador de diverses publicacions i critic dilia per la influencia italiana, el doc.
mattrres, eorn unfl actrin rom luís, ta
musical d'un diari madrileny, i tots els tor Subirá féu nombrosee observaprotagonista d'una "Gardhia"
qui segueixen amb atenció el descabdc- cions i comentaris critico interessanbi c . hagi de veure's obligada a restar a
llament de la vida musical slan fami- tissims, parla dels concursos instituits
raso.
laritzat ternps ha amb el seo nom. Josep i de les disposicions oficials de la
—Aquella fu la realiter
Subirá ha donat sovint mostres ben eh- tonadilla, Ilegi curiosos documents
—Cap projcct e , de nroment?
d'un interes devotissim per i es que ha trobat durant eis s e as 'largo
— Ni de montent, ni per a mis fin:o- qüents
trine. L'únic, du' sempre, és (t'aballar nostres coses i ens ha palesat un afecte treballs als arxius i prepara l'audició
tot seguit foren
quan tin gui treball. Potser sorfiré :tos cordial que no perd mal cap °casi() ne dels exemples que
mes executats, amb una explicació de cada
quants dies a ter titun bolos amb uns manifestar-se, Fou, doncs, amb la
obra.
companys. Farem "El fill del senycr justificada complaença que anärem
escoltar-lo a l'Associació de Música AnEl conferenciant que fou seguit
Gold". Es tata magnifica comMia.
liga, segurs, a MéS, que la seca confe- amb sostinguda atenció per l'auditori,
—Res de cinema?
—PCr ara, tasca de ~hit«. Avui rema seria plena d'ensenyaments va- fou Hargament ovacionat en acabar el
luosos i que tot el programa de la ses- seu parlament.
',l'han de frotar la ven, a la Metro.
- Una actriu com tej o ha d'entre te- sió, confeccionat sota un tan exceHent
L'execució dels exemples, a canee
nir-se doblant pe/Geldes? ¿Tan sobras guiatge, havia d'assolir el mis alt in- de la senyoreta Gombau i la senyora
tetes.
diem. dr bones adrius?
Me. Crroy, acompanyades al piano
Seria impossible gairebé extractar una per la notable pianista Maria Carta— O lio voleu fer-Itit
dissertació tan substanciosa com la que tala, fou impecable 1 constituí un gran
L.4 BALLARIN.4 GRANITO Josep Subirá ens íéu escoltar; sensc exit per a aquestes tres artistes. Cartranscriure-la íntegrament, amb tota
me Gombau i Maria Carratalà, ben
HA PASS.4T EL NADAL
sera enorme documentació i amb la re- conegudes ja del nostre públic dele
ACI
lació completa de les dades que cons- concerts, actuaren tothora amt reotantment hi apareixien, no poden do- cert i perfecció que tantes vegades els
—Dissalg e me'ri torno o Franca.
—Bon viatge, Granito. .4 Calmes, al- nar-ne sinó una idea deficientissima.
ha guanyat Quant a la senyoEl senyor Subirá feu remarcar, per ra Mc. Crory, hem de dir que fon
tra regada.'
—No, a París. El 14 desembarca a cornencar, la importancia que assolí la una revelació que impressiona agral'Havre una orqurstra-marintba autér- "tonadilla" escenica, genere líric que dosament l'auditori. Es una cantatriu
tira de El Salvador, i dos o tres di,: durant mig segle guanya totes les pre- de veo espléndida, una poderosa veta
després debuta rem no sé si a l'Empi-e ferencies dels mtlsics i del públic, i sub- de soprano dramática de la millor
o Ité a l'.41hambra. Amb nosalt res ac- ratlla el fet de la introducció d'aquest qualitat, extensa, igual i de timbre
genere a Madrid per un català. S'ocupa exceHent. La senyora Mc. Crory té,
tuara també el tenor 3fatru Guitard.
extensament de l'obra de Lluís Mison, a mes, un temperament d'artista que
—Genere tipic, cem dr costum•••
s
cubanrs,
balls
de Pau Esteve i d'altres autors també rarament es troba tan ben dotat i
—Si. si! Rumbr
remarcables, explica el desenrotIlament equilibrat i les seves interpretacions,
el raPot de torero i els monlo n
culi s
de Manila . .4 estranger fi (mala i evolució de la tonadilla, la seva gran exquisidament matisades, inteHigents
a la gent una veritable Pifia. Ah! ara difusió i popularitat ¡ la seca decadencia i del tot reeixides, donen fe d'una
en italianitzar-se i perdre els caràcters preparació perfecta, que sovint hora
sdr einfmrsa fu.
—Forca sart!
espanyols.
treba a mancar en artistes professio—Ilauri de Huilar mis que mai. la
Horn emprengué després una res- nals. La senyora Mc. Crory no baria
em ', tau, la lluita! Ja no binaria d'isser tauració, i un dels que més hi ajuda- cantat encara en concerts público, i
catalana.
ren bou un altre catalä, Ramon Car- la sera actuació a l'As. de Música
—Catalana?
rucer. Aixi veiem sempre confirmada Artiga i l'èxit que l'acompanya siga
Legran°,
niirer
—És a dir.. Vaig
la contribució im. portantissima de Ca- nifiquen una entrada brillant que no
pare
era
de
111,14
el
fner casualitat. Perd
talunya al moviment artístic espanyol. hauria de restar com un fet isolat
Lleida. Tinc de catalana no solatnent In El cas de Vives n'és, modernament, Cal que aquesta artista es faci coneisano, soló tambJ aquest afany dan, um. altra prova.
xer del gran públic i ocupi el 'Ion
endavant, de cérrer mdn.
El conferenciant entra després a que li correspon entre les postres
—On heu estar darrerament7
fons en l'estudi de la tonadilla, obra millors cantatrius.
—.4 lidlia, o Suissa i a Frente.). teatral, amb argument i personatges
.4 Cariar:, tres mesas deslio. Vaia s, diversos; explica minuciosament la
B. S.
...nn•n•

Orígens del teatre nacional rus

L'actor Casimir Ortes, que va debutar ahir amb gran èxit al Barcelona

Diàlegs brees

Carnet de l'espectador

El teatre rus, que tant ha apassio- un teatre a la Placa Roja, i enviá a
nat darrerament, i algunes manifesta- cercar a Alemanya una noca companyia
cions del qual, corn els "ballets", tant d'actors. Al seu director, un tal Kunst.
de favor i fins d'influència han obtingut cncornanä la missió d'iniciar en l'art
al món occidental, és un dels mes joves escenic dotze joves russos procedente de
d'Europa. Tan jove, que té, a penes, un la nasse d'alts funcionaris. Ordena tamsegle mes que el teatre catalä. Si com- be que a l'Institut d'enscnyament dels
parem els resultats obtinguts per l'un i fills dels nobles aquests hi aprenguesl'altre teatre, si pensem que en 1830 el sin l'art dramätic i donessin representeatre rus hacia produit ja una farsa tacions peribdiques. En fi, en un' i-egIOcom "L'inspector'', de Gogol. ens sobra- me. st del serninari ordena igualment que
rá, segurament, que es perno tan poca els alumnes estudiessin, en ICs hores
diterencia; no txxlrern deixar de sentir descans, concedies monis i que Co reenveja, de la rapidesa arnb que aquel) presentessin en públic. Aleshores — era
ja a principis del XVIII — van coteatre arriba a la seca maturitat
Un cop dull a la història, però, tes menear a apareixer als ravals de Illospot explicar el per qué d'aquesta dife- cou teatres ambulants, en elit qnals • eS
rencia. Ens pot fer veure que és deguda representaven tota mena de farses Metíespecialment a una diferencia d'ambient, genes. Els mateixos criats de la Cort
de clima moral. Tot a Rússia, dirieni, imperial, animáis pel tsar, s'In dedicacoliaborä a la producció dun gran tea- ren.
A la mort de Pere el Gran sobrevintre. Tot a Catalunya s'ha confabular
sempre per a impedir el seu enrobus- gué un periode de 'lunes per assolir el
tren. Proclamada Arma de Curlándia,
timent.
A mitjan segle disset, encara a Rito- començà a animar-se una altra regada
sia no es Hilara de teatre, si no es el teatre a Rüssia. Els alemanys hi van
Po t entendre per tal algunes represen- perdre, perú, la seca influisteis. • Uaa
tacions de misteris d'origen occidental companyia italiana, que hi actua amb
i que gairebé, mis que forma dramati- motiu de la coronació de remperadrin;
ca, tenien torma narrativa. Durant tut enlluerna la Cort. La mateixa cupeaqueo segle predomina, com a espec- radriu en 1733 enrià a cercar a -Rústacle, Eafició als bufons, a la huila d'a- sia und companyia d'emera italiana que
nimals amb animals, o d'animals amb desvetllà un gran entusiasme. Com a
bornes, o dhomes amb bornes: especia- detall euriós, cal dir que en aquesta
cles, en fi, de la mes pura barbarie.
companyia actuava de primera bailarina
Alex Miquelovitx va ésser el primer ha mare del que havia d'ésser despres el
tsar que va sentir la nccessitat despee- famés aventurer Casanova de Seignalt.
tacles una noca cultivats. Per ini- A aquesta companyia pertanyia també
ciativa neva va ésser cridada a Moscou et pintor Girolama Bono. que portá per
una company ia aiemanya de teatre am- primera cegada a Rússia grans decobulant. El teatre alemany tio era. cena- rats, que van sorprendre per llurs aumera, aleshores e) més arrencat d'Eu- dacioses perspectives.
ropa. Incomparablement inferior al d'EsLes hacines que van venir despres,
panya, que hacia conegut ja Lope i Anna de Brunswick i Isabel, filla de
Lalderón; al d'Anglaterra, que hacia Pene el Gran, no van deixar dinteresvist ja passar el geni de Shakespeare; sar-se també pel teatre. Perú llar
al de França mateix, on aleshores es gust va derivar vers els francesos. Per
representava "Tartuf" i "El malalt a una companyia francesa, dirigida Per
imaginari". Perú de totes maneres les Serigny, va ésser bastit el primer teacomiulies amb música dels alernanys van tre de pedra que ha existit a Rússia.
agradar molt, i el toar va fer consE5 així, no ja solament sota la pr o
truir un veritable teatre, encara que
dels ernperadors i de les chupeta--teció
de fusta, per a les representacions. 1,
ans com qui diu sota la seva
curiosa coincidencia : mentre a Russin drius,
coacció, en aquest aspecte, gairebé amaconstruía
aquest
teatre
de
fusta
desCa
ble, que va aconseguir-se d'implantar el
tinat als alernanys, a Franca Lluís XIV teatre a Rússia. Va costar temps i difundara lo Comedia Francesa. Era en nero. I l'atenció que hi van dedicar els
1673.
princeps es, sens dubte, una de les coDesprés de la mort del trae Alexis
redimeixen de mes errors,
Miquelovitx, el teatre va sofrir un ileu ses que ela
una de les coses que mes contribuiren a
eclipsi. Sortosament, no va ésser el daren contacte anda la cultura
rer princep rus que s'interessä pel tea- posar Rússia
tre. La princesa Sofia Alexeievna ger- d'Occident.
Ad, en canvi, el teatre, en els seus
mana del tsar FicKlor Alexeievitx, va
sentir-hi una veritable passió. Va orga- inicis, no solament no compta amb cap
nitzar representacions, en les quals pre- ajuda oficial, ans tot li van ésser ennien part joven de la noblesa i el ser- trebancs. Qualsevol motiu, polític o revei temed i del palay . Ella mateixa va ligiOe, era un bon pretext par tancar-ne
compondre una obra en vers i va tra- les portes. Més que un mitjä per elevar
duir asaltes obres drarnatiques de la li- el nivell moral del pala, per a europeitteratura occidental, entre altres "El zar-nos, va semblar. tradicionalment, un
espectacle sempre suspecte i, de vegametge per força". de 'Moliere, que va
des, perillós. Fin, avui, encara, quan
produir un efecte immens.
Peró segurament qui va fer mes per in concedit el favor oficial duna subvenció, a molts els sembla que les fia la implantació del teatre a Rús s ia va
han d'ensorrar-se. I si
eF. ser Pece el Gran. El desig d'europe it- nances públiques
zació que hi hacia flotant a Rússia fins és un home de govern que hi dedica
aleshores. sota Pere el Gran es con- les seves atencions és mirat despectijuvertí, cenit diriem avui, en un progra- vament. com si perdis el temps o
ma n'atajé. I de la mateixa manera que gués, vanitosament, a fer d'empresari.
obliga els nobles a tallar-se la barba i
C D.
vestir a l'europea, va ier construir

Avui, a la tarda, reobertura
del teatre Nou ami) la reaparició
de la companyia lírica castellana dirigida pel bariton Marc
Redondo i l'actor cómic Antoni
Palacios.
Dentà, diumenge, al Coliseu
Pompeia,.de Gräcia, comiat de la
companyia catalana Torres-Torrents.
'Llitilecre's, 'cha t6, estrena al
Nou de la sarsuela 1 sol del
Perú, ',letra de Luis de Castro
música dele mestres Benlloc t
Soriano.
0411+111.11444+
.
.• . • ...
tats a base de El baile del Sayo:5', de
Paul Abraham. Ahir ens mig assegurava Frederic Romero, en un diáleg breo,
que aquesta obra la te ell en cartera per
al Tívoli. Avui ens assabentem que Celia Gämez, amb la qual comptava Calvo corn a vedette, está a punt de contractar-se al Parón, de Madrid. Vejam
que en surtirá, de tot plegat. Per la
aiostra part, no fariern cap jugada ni a
favor ni en contra.
• • •11,r.. CcsniinUarit l'empresari del Romea, senyor Burgas, el propòsit destendre per totes les terres iberiques els
seus afers teatrals, prendrà possessió el
vinent dilluns del teatre Victäria de Madrid. Hl fará debutar tot seguit la companyia López-Heredia Asqueroso, amb
La PaPirusa.

* Diuen que al Poliorama s'han decidir, per fi, a representar una traducció. Aquesta serà la d'una comedia de
Jean-Jacques Bernard. La nova ene
plan. Ene plau per creure que la representació, de tant en tant, d'alguna
obra estranya afavoreix el nostre teatre, lluny de perjudicar-lo. Si hem désser francs, desesperan em ja de veure
al Poliorarna res de foca. Sabiem que
no havien interessat ni Fauna'. de Pagnol,
ni Un, dos, tres, de Molnar. D'altra banda, Els Pastorets havien substituit, per Nadal, el famós Peter Pan, de
Barrie, tan ofert i tan anunciat.
* Ens hem preguniat sovint l'edat
que pot tenir Ricardo Calvo. A un diari madrileny trobem la resposta. Va
neixen el 1880. Té, per tant, a la !atila
de cinquanta-cinc anys.
* Demi a la tarda es representara
l'obra de Josep Maria de Segarra "La
corona d'espines" al Teatre Escota, de
l'Associació Amics del Teatre (Consell
de Cent, 264 ). La direcció anirä a arree del primer actor Francesc Grau i
Banús.

Le Temps, de Paris, compta amb
*
un critic regular de music-hall i circ,
tot i que aixó sembli impossible a melles persones que no consideren el musichall i el circ corn a coses serioses ni
dignes, per tant, que se n'ocupi un diari tan conservador i tan assenyat corn
Le Trmps. Dones be: duna de les cróniques de Guy Laborde, que així
nomena el crític aHudit, hem recollit
aquesta atinada observació: "Entre el
cite installat en un chaPitcau m el que
funciona en una sala despectacles, cal,tris una diferencia semblant a la que
hi ha entre que a la costra quitxalla els
portin les joguines els Reis o que u=
l'endugueu a comprar-les-hi en un Magatzem".
tan
constar
que
hi
ha
ris
madrilenys
per de molt rell..: el iantasista Clarel,
está tret de la comedia del mateix tí- anat per a afers de teatre.
tol dels senyors Navarro i Torrado.
* Sota la direcció d'Andreu Guixer, remMtrow.r.m. mbommeaMen••n.n•••n•.n.•
* Més d'una cegada hem pariat ani
es donará denla a la tarda una repredel nostre boit amic senyor Rumbean, scritació extraordinaria de "Foc Nou". 1 ITATItE Pldt€F..‘ 011A 1
un francés de circ, dcbronillard com el d'Ignasi Iglésies, al Fornent AutonomisCOMPRIMA CASIMIR ORTAS
primer, que des de molts anys té estata Catalä (Saló de García Hernández,
Aval, dissabte: tolda a les 5't5, I
blerta la sera adreça permanent a Bar- número 113). Interpretará el papen de
nit, a /es 10'15: Ea farsa cómica de
celona i que parla sovint en català, si
Carlota" la prel.igiosa primera actriu
Capella 1 Lucio
be anib accent. El senyor Rarnbeau
Emilia
pre, enta un circ en miniatura, amb una
serie de poneys. gossos i simis que són
* Es a Barcelona, on té el desig
una delicia. Feia ara una Ilarga temA les
Ciern a, diumenge: tres ocasiona.pope.
i.orada que no actuara uci ; una llarga d'instaHar-se i treballar, l'universalment
330, prImera 5essi0. preu,
conegut professor de danses polonio
a
,,qtrai,,e per Italia ailumat d'aButaqu e s de primera clase E,
.
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de
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mitja
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mest país, que ell tant estima Peró Adanichesk n
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Adarnchesky
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El grill
avui reapareix novament entre icisaltres
el mateix baria I
RO tei
El veuretn al Circ Barcelonés. on tre. residia a áli2xic. on
I
que
FU
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LING
clàssic
muntat
ballets
de
carácter
Tolden 19681
hallará avui i lema. En el mateix pro¿Tindrà
grama figuren uns saltadors cómics. moderns conjunts de revista.
les 530 1 1 0'15: ',zona I tercera
,..presenlació de in rOMAllia PI) I)
uns traperiste, una cupletista i la ha- sort. a Casa riostra?
actea, de Quintare I Guillén,
Harina Carmen Welten, que es de les
I
* No ens estranyaria que anessin a
j Oro y marfil i que es fan aplaudir.
l'aigua ein projectes de Lluís Calvo de
Compan y la REDONDO - PALACIOS.
er
Antonia
Herrero
Retal
Barden,
de la
p
Aval, tarda 4'30: Inauguraclit moda.
* L'Antoni Alarma, el siinpätic ac- fer una temporada d'opereta al NoveMatutee ge
.losso Balarruer, Ellas Sanjua n . Luis
setron a tentpOrada.
per
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Fu-Chu-Ling

par un dia amb el Prinrep de Galles.

—f f4 n1 cifre amb un Rejah.
—Verja!
—I un altre, vaig bailar amb M'ufrice (hendir,
—Vis in
—A Roms. talio teure el Sant Pare.
—També ho cree.
—E r a per la Setmana Santa. El Coy
nava! l'haria passat entre Niea
111"C ia.
—flitrosa Granito!
—nitrosa nitrosa, ara! He pn.S:at
el Nadal n'ah la nmra innre. He fruit
ltd molt. Vaig a dir-vos una cosa que
Potsrr us faré dure. Saben quin ha esta! ovni lot dels otros gratis thitrs?
Donrs ntenjar-itir dues arrngades. Ah!,
a Franca no n'hi ha.
—Els francesas (Pan molt endarrcrits.

no les mes estupendes erearl6n•
daguv5ia companyia. No. a lee to ll:
la munieran:e comedla d'Angel Lazen,
liria

SANTA MARINA

subltrn nearló de Pepita Mella. Pu
l Os magnesia companyia. Metales
decora:A de Foulanals. G e ma d'uM e nge, 230. popular. Butagum. VEO.
USTED TIENE OJOS
DI MUJER
S eff o na cenit a les S43. 1 nil.

les 10 11, et !tramitó% exilas
SANTA MARINA
recital de poesie s 0rIsinal de Ell•
lustre poeta Angel Lauro, mi maula
autor, 1 com a nomenotge al PGBI,'
de Barcelona

1

1 TEATRE CÒMIC

Gran Teatre del Liceu
AV1:1, 20 de muleta! I abonament

1 a len Ilüll Comlat dala erlebrrs :latiste/ Clara Jorobo I Jurel. Luoclonl.
Larrera de l'Impera AIDA.
Denle a la larda: Festl y al Wagner

LA

WALKYRIA

Dirnarl y : ES11P113 de l'Apera
del mestre Joan Oelg

EL ESTUDIANTE
DE SALAMANCA

1
1

PrEr','",n=ii :"Cr2p2:17

Oran

COLISEU POMPEIA
COMPARTO)
Durara dls. da l'actual Empresa
Come/mirla
Oval. dIssable latee, a lea 3:

AM: Tarda,

I

La f a lla de' Carmesí
traquean;

companyle
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PASTA NIX
S'afaitarà ràpidament, agradablement, perfectament.

34 rolan ;l e que es campan au inmutar d.

No li quedará la cara irritado,
no hi sentirá cremar o irritació
després d'afaitar-se.
Eliminará el sobó, la brotxa, els
potets i tots els altres objectes
tan exposats a cultivar microbis.
DEMANI-HO EN PERFUMERIES, DROGUERIES, Etc.. Al. PREU DE 2'50 PESSETES TUS

1111310 bIIIEKNI Of 511 1 11
11114111y-1811111ra -Riera)
kifi del Camord, 'disida, Mullen, sis

d'Ispanya i P
—
unan 8.800 pagine»
Méo do 3.500.000 do dados
raspes Goopraflo• • Ind•zo

Secció Extrangera
1 yetll Olreetorl Unl JJJJJ

Prou d'un •zomplar camplorl•
CENT PEeSETES

nRiMasollnzies

Alela

Rocallaura

OEU AMI RICA OIL MON
URICA (MAL DE PEDRA), '.RON
SI pato., d'ALBUMINURIA, LIT
QUITIS. PARENQUIMATOSES, NEFRITIS CRONITA, ue guarireu
eadleatmanl ene
LA

A igua de ilmil laura
Olgositams general.. FORTUNY, 8 A.
011 ,141 , ale Mesana), 82. t &timaron, 11111

(Iras. ea Flirt a teta Esfuma)

La revista del olla

IO'15:

Dues eXCelleitis crearlons

513, 1 nli, 10'13
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per Llamo MontalvOn, POR g i 1013
ta rompam.it. Urcorat i s'estilar! non,
Doma. ditutieneei Tarda, a lee 4'15.
EL DUENDE I LOS MARIDOS DE
LIDIA.
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• d'indústries diverses, etectiu en le cmMoviment borsar 1tractaeió
i amb tendencia de Ileugera

685 Sucursalg:
al Canadà i

icen/esa , en particular

MERCAT LLIURE
Les darreres sessions de la setmana,
tense variar gaire la tónica ensopida que
ve dominant aquest sector en els darrers temps, presenten a darrera hora de
la reunió de Borsa una mes remarcable mobilitat en tots els compartimeMs
que es tradueix en una represa general
de posicions, la qual cosa serví per mugar les t'in:Mes sofertes en els primers
moments i assolir canvis més elevats als
fixats en la jornada anterior. Deixetn,
alones, el mercat en una orientació més
aviat favorable; veurem, pub, si és
una mera oscillació com les que es vénen registrant darrerantent o be s'inicia
tina represa de tant de ternps esperada.
Tanta fixada pel Mercat Lliure
Valors en la reunió de Borsa:
Dia II ronca Alga o
anterior ben.ra

Valors

Nords
Alacants
Filipines
Explosius
Colonial
Plates

51.30
39 .10

Aigües

Chades
Ptrolis
Asland
Rif
Montserrat
Gas E.

51.00

+0.30

38.85
32000 320.00 - 103.50 to2.85
+0.65
46.25
46.25 16.50
16.5o - 170.25 169.65 +0.6o
354 .00 356.00 -2.00
3 . 3 05.45 -0.15
65.75
63.75 +2.00
57 .00
55.85 +1.15
6050
60.75 -0.25
11450 113.50 +1.G0

La tanca anterior de Plates és del
dia 8 del mes que som, i del d i a 9 la
que correspon a Aigües, Asland i Gas E.
BORSA AL COMPTAT
Els :Tintes a comptat segueixen força
ben orientats en canvis co la
mejor part de:s sectors.
Els Deutes de l'Estat, ensopits rom
en dies anteriors, no presenten la tónica de represa que s'observa en aquella,
1 al costat d'algunes emissions que registren petites alces, d'altres perden
igual quantitat. Seas dubte que l'emssió de mil milions que es tracta de portar a cap té una part d'influencia yergue
es registra-aquesta falla que remarquem.
Obligacions Tresoreria Generalitat, en
aquesta sessió han recobrat la meitat
de la pèrdua que sofriren a causa del
venciment de dijous, 99. $o (+0.50).
No tant efectius com en dies anteriors, els valors municipals mantenen
canvis, i gairebé la totalitat d'emissions
contractades aconsegueixen avances d'un
quart a mig enter. Les Diputacions, sens
dubte ben impressionades pelo esdeveniments política presents, acusen una mis
gran contractació i fermesa en canvis.
Es de notar la millora de les 6 per too.
92.50 (+1.5o); Beneficencia, 92.00
(+2.00), i Provincials, 92.00 (1-1•00)•
Les cèdules Hipotecari i Crèdit Local,
amb regular animació, queden a canvis
poc modificats.
El rotlle carriler, acose minvar en
l'activitat, no presenta la tónica constatada en sessions precedents, i en particular les A/acants donen mostres de
lleugera feixugor, anib pérdues entorn
d'un quart d'enter. Carrils de Catalunya 6 per roo remunten a 73.00 (+ i.00).
El grup de tramvies, ben sostingut ; ben
orientat el naviler, del qual es de notar
la minora assolida per Bons Transmediterränia , a 99. 0n (+1.50). El grup
cfectius

el sector d'ele:trics. Modifiquen mes de cotització:
Bons Energie Elctrica (60-80), 10500
(+Leo); Metropolitana de Construcció, 62.00 14-2.001; Unió Industrial Cotonera. 49.00 (-1.00). De les acciona,
es de remarcar el canvi de: Gas E.
113.50 (+3.3o); Transmediterrdnia,
123.00 (-2.00),

j

Asland, 65.25 (+1.54,).

Mercat de llotia

Dissara, 12

The Royal j3ank
of- eanit da
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A la Via. Layetana, desata el
carrer de Sant Pere Mes Alt, un
autobús de la Unja D atropella
Emili Ramírez Latorre, de 1
anys, i Ii ocasiona ferides de pronbstic reservat a les canses.
- Candelaria del Collado Margalejo j Carme Bielsa Colon, que
viuen al carrer de Flveller, 27,
han denunciat a la Policía que
havien estat victimes d'un robaInri de joies i peces, de bastant
valor, cent cinquanta pessietes
en metal-lie. Per tal d'apoderarse'n els 'ladres violentareis la
porta del pis.
-At Dispensari d'Hostafranes
fou assistit un borne, el qual no
va poder ésser identificat. Va sofrir un alee de feridura a la via
passà despres a l'Hospital Clinie.
- En una clinica particular
mori Miquis ! Perieh Pujo), de 2?
anys, el qual fa uns dies resulta
grevieslmament ferit an un accident del treballa esdevingut a ArMieles).
- Heins Heil, que viu al ras.rer del Flossella, 36, principal.

leer,

Casa Central: MONTREAL

entre

a tres:

LONDRES
NOVA YORK
PARÍS
BARCELONA
HAVANA
BUENOS AIRES
RIO JANEIRO
SAO PAULO
MONTEVIDEO
LIMA
BOGOTÁ

Balan general ei 30 de nombre de 1934
ACTIU
Efectiu en Caixa, als Bancs i a les reserves centrals d'or
$ 165.683.032
Valors de l'Estat i Municipis i altres valors
163.151.556
Préstecs a la vista ...
53.337.699
Préstecs comercials
...
333.095.616
Edificis del Banc ......... .........
16.833.331
Deutors per cartes de crèdit i comptes
26.322.671
diversos ......

Ata força més concurrencia
que no nitres dies, tingue ¡loe la
sessió d iihir en aquest mercat;
la compra-venda, nora, no milloril gaire. degut a la manca de dacisiö compradora per alguna seolors.
Ordl 1 oleada: Cm/ni/me:1 m'IDPANAMA
dOs generes ben orientats i sa
CARACAS
conseguiren algunes vendes en
genere procedent d'Extrernadu.
BELICE
y a als preus de 302 i 2 6 . 5 0, poNASSAU
$ 758.423.905
sals vagó origen i tarifa curta.
En ordi de la part de la Mancom també a
cha lambe es conceda 11411.11111
PUERTO RICO
partida a 3050 pessetes mateiPASSIU
y es condicions,
R. DOMINICANA
Despulles: Sembla iniciar-se
Capital,
Reserves
i
romanent
de Beneficis $ 56.506.805
HAITÍ
una mica de puja en algunas
MARTINICA
classes, a causa de la majar de
33.221.807
Bitllets del Banc en circulació
manda constatada j gairebé es liGUADALUPE
637.479.211
Comptes corrents
quida lo!, l'existent en plaea,
BARBADOS
com sigui que les ofertes, per
31.216.082
Cartes de crèdit I comptes diversos ...
ara, escassegen, sens doble
DOMINICANA
aconseguirà una reacció fle
JAMAICA
preus.
$ 758.423.905
ST. KITTS
Mongetes I cigrons; Si be Zie
moment els preus no sofrenen
TRINIDAD
modificaci.t, com que hi ha basGUAIANA
Sucursal a BARCELONA: Plaça de Catalunya, 6
tant nombre d'existències i tus
ofertes san cada dia niés abunANGLESA
dases, més aviat puf afeblir-se
H. L. GAGNON
A. MUT
COSTA RICA
una mica la cotització present.
Per altra banda, la poca demanDirector
Sots-director
da que hom nota per aquests generes, pot influir encara mes en
la tendencia indicada.
Garrofes: Horn veu lambe molt
poca demanda i els preus amb
tendencia a fluixejar, De inotrient les ofertes directas del
camp de Tarragona sOn, segons
procedencia, de 7375 i 7625 pes- L'enorme quantltat de torro que es dea
setes els 40 quilos, damunt va- cOthunda pels barcelonins ha esta! aug gó sortida, pera es fa dificil tra- mentada runsiderablernent des que "CATALURYA LLAMINERA" eis 'upen al pies
bar cap comprador.
unir dr 4 pies quilo, Anee r) =ONA,
Els restants ga'meres no oferi- 3 la Ilplca caseta 'estallada a le Placa de
TALLERS I DESPATX
Petalenya, cantonada Venera
ren res de particular.

primera, ha denuncial a la Policia que de la terrassa del sen
domicili Ii foren sostretes diver-

see peres de roba de eert valor.
- En una casa del carrer de
Leiva va catire en un braser el
nen de set rnesos Agustf Pau
i s'ocasionte cremades de pronbstic greu en diverses parts del
COP,
- A l'encreuament del carrera
d'Urgell i Valencia es desbocà un
cavall que anava enganxat a un
carro; resulta el carreter, Gaspar
Llorenç Rossinyol, de 54 anys,
amb ferides greus al cap, de lee
gneis fou assistit a l'Hospital
Clinic.

Ens complaem a oferir el servei de Caixes de
lloguer per a guardar valors, documents, joies
i altres objectes de valor, a la nostra Cambra
Cuirassada. Disposem de compartiments a partir
de 22 pessetes anuals

•

Pot visitar-se a les hores d'oficina
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Debilitat nerviosa

Casa fundada en 1875

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Ella 11 de gener de 1935

crites en català i amb un

Sises MaIll res! ICIP115: uretritis, prastatiti.,
cenit., n'Une, nota militar, etc., de llame,
1 vulvitis, nonti., matritle, uretritis, cistitis, aporlta, finos, ele., de la dona. Per
en:mines 1 sebell que stguin, es guareoten avIst 1 redicalment amb els Caseta del doctor doleré. Els malalla ea guareixen per ells sols, cense InJecelons.
ni rentate st enhacina de sondes I 5061ell, etc., tan perIllOs sempre 1 que
n(cessiirn Li presente del melga 1 mingo no s'assabenta de te vostre
Venda: veo peeattoe
Impureses de la sang
(avariosis), «remes, herpe., dice.
res varIcates (llagues de les enes>, cruptiene oscrotware, epitomes, acné, urtlarla, !te, malaIlles ese tenen per
causa Mimen, Une O Infeccions de la sang. per ernIques I rebels que anule.
el guarelcen 15151 amb les Pindoles depurativo. visa Or. aoven, que sOP
te medleacle Ideal t perfecta. pesque actuen regenerant la san, la renoven.
aumenten totes les energieS de PorganisMe 1 fomenten la selut. motea% en
poc temo' lotee tes inceres, llagues. grans, forüncols. supuracid de les
mucosos migada del cabell. Mflamacions en general, ele.. quedant la Peli
neto t regenerada. el cabell brillant 1 espes, I no deixa an l'organlsme te
tiesta del pineal,. Venda: frsiß mutes flan&
Impotencia (manca de vigor 'mal), anulens
nocturnos, espermatorrea (1)6rülle3 sernineno.
Camlament Mental, ~duo de membrla, maldecap, vertlgens, 4106,11131 16011614..
lar, 1 ellos corporal, tremolen, palpitacions, trastorne nereloass da la dona
1 lotes les Mmlfestartons de la Neurail,6014, a esgoiament nervIes. Per C70 niel I retels que slgutn. es guarelmen aGiat I radicalment amb els Papabentti inmola. del Dr. toleré. Mes que un medicinen' 8617 un e551e01
Muelal del cervell. rnedulla I col el sistema nervIds, ittrnals eSPeCISIMe01
213 Meta. de la Joventut per tota mena d'excesass (vells sense anys)
per a recobrar Integrament totes tes funcions 1 conservar fins a l'extrema
v0116.5 <Plise violentar l'organisme. el vigor sexual propl de Vedat. Venda.
0'60 acuites nuca
VENDA A LES PRINCIPALS FARMAC1ES D'ESPARY A, POR7UCAl.
1 AMERICA
AVIS. - Tole els pulen. de les vies ur:neries o debilItat nervios. adroeaut•se I 'remeten' 050 pessetes en segelt per si rran gUelf r. a
Ofielnos 1-abaratar' lecatarg, caerse del Ter, 113, telaton 50791,
rebran gral. un Illbre exoneran/ sobre l'orlgen, desenrorlameni,
trannent 1 guariment d'aguaste' trudaltles.

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

Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsucces, 1 i 3

pregades que no vinguin es-

Medicaments
del Dr. SOIVBE
Vies urinäries treatolUrgi:;

viII de B. earcassona

BANQUERS

No podem publicar les notes

Pesa de sofrIr motilment d'aquestet malalties,
orlaolet al meraren'ós descobriment deis

"Ortopedia Moderna"

SOLER i TORRA Germans

-

A la veina de Terrassa Maria Castellä Llovet, que havia
vingut a Barcelont per uns assumptes particulars, uns deseoneguts Ii feren víctima d'atta estafa da mil pessetes.
- Quan en una botiga de la
Rambla es trobaven lliurades a le
seva 'honrada feina", fosen delingudes per la policia les metxeres Francesca Nevado, Encarnad() i Carme Montero Cardena
i Macabea Iriarte.
També foren sorpresos i del inguts els Iladregots Ignasi Revígolee Muñoz, Ramon Pujades i
Pere Sänehez Boleron.
- Ahir a la platinada, pels
volts de les cinc, a la carretera
de Santa, davant al carrer
Joan Güell toparen el trainvia
número 807 de la IMia 37, i el
camita 2,182-C. S. Ambdós vehicles resultaren amb desperfectes
i arrencat un fanal de la iltureinació pública. No h i hagueren
desgracies.
- Cris agents de la policia
Urbana detingueren ahir al metí,
al carrer de Tamarit, Ferial
Blasco Pei• ez, de dinou anys, el
qual es dedirava a robar generes dele ¡loes de venda del dit
carrer.
Passà a la Delegad() de Policia del Sud.

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES

EL TORRO QUE
ES MENJA

1935

Eis Fets Diversos

Art-

d

de

04 gener

1

A163

Ralea

2

2

2

5,1.1

1

ASHNIOUND
BAKELLAR10111
y
MONA 90R5Col), 15i i n luns Cene. M ere lue
ALEXARORIS
I.
co:12.7
/2.71
,1 52. G
raer. entono' .. 12.85 12.34 12.6,,
i 3.S.r 11.61 13.80 15.:t 15.77 10.0.
12.51 mes sass 12.71 i0.58 12.62
Obertura
l'anea anterior
15.40 1G.81 15.93
Obertura .... ..... 13.80 13.5.
Seso'. telegrama
:2.50 12-5, 10.55 la'.,.'-/2.35 /3.5f
10.76 10.15 1: 5: 12 54 12.87 12.53 14.31
Tenr•
13.39 13.50 13 35 i5 9 15.111 16.0F
naco
Alt'

f

5

........

4

s

.8

c.

1'-,

5

Pelle
pa...

NOVA ceRLIana
renca entertor . 10.55
Obertura
Segen leleEraMe
Tan,. ....... .....

leso et maca n 15 camos1
ifiase nace
enterte•t

10.517 12.65 12.11 12.G, 12.65 arruma« ele pi»,
12. i.4 i 2.5t, 10.1
deis Est Ite (no
ans e11e00r
Oes de l'f digas'
anv anterior

. ....

lira

7

416o

. ....... ...

Malla

6500 15/10 ...
ORL/i.2015
114•1 PORT

r ,rdel 00,114

Balsa

MERCAT DE
MIAU, MINES
'bits
anee ..,•••
a 3.
oi

4

.
.

• 50

a....

11,01.

30
•• 50
• 30

IstrA geliffe cr.dm .
lar••••n••••

P...44.1•••••••
1 Pro.. te po•itte. •1.
toa valor as... 4« da.
..„, ..4
410116)1. 011D1 1.11A1A
Ploo
a
emana

1.

Ci.34

Mamo

4.4.114.

en 05
Moho 1.41.9..e.
lose.
R44
1..34 O
7.••••
lerle• Irme.

olor

celes. tots.

30 II 3)
34 e 33
34 e 33
al e lb

1...1
21n 1.. (mallo
Com., Cama.

.1.4
he
11.5 4 .4

.

•

4.

44
6.
Si
66

6,.

fIs
7
oc

Pr.," ro regoelo•
•os ta . uie• ansb u< da
...et cut. 11•.••n•••/

16.14.•so....
4.4.1.mo
he. 441.,,.
evo., Ntro. I
Itut•
26.8. fu.••••n ••
P.1.
2.•
2.We

65 0 fe
64 a 81
co e OS
60 e 61
47
es 4 la

44.1...

011 a 2,,
27 e 94
131 e II
56'1 e st
1E3 e ?0

Nia...
11141•••• •
40•••`

ter4.4

(Pn. .
1211 • lau
Mi 5 120
so e 70

111.n

11.1.1.1410

5....

DE2/1n 5142

is

AMO

Darseleni1

110••••

t. flirt la i•oto
6. yo 144,.. 4•••••n
«roo 1141.1

10

17'3 e
15'5 a le

• n• e

15 :, aSA
65 • 15"

(P.cuo e• p. eh
toa quiloo 4.6 •e: da.
mune carro Barcelona)

'enero

Ole • 01
'15 o 15o
2• • Ino

G7'5 a 3.
3n 7's e SO
35 a 35

6.«464

lmi4

0T'
120 • 122

105 a 110
A les

74 477
45 • 100
OS e 14,

14.4
155 e

44 a 43
38 e 33'3
Be a 37
Si 3 41
4: a 43
42 a Si

upe. d•••• se

oh

41.141(poe.1

46 a 48

•4 a "/
".5

3. oe
i4
5156
i 5.
id
el 44 I.
9.14n••

1101113TE6
laandIe
Goal. »mal.

44d. 114a
•141,

Dia 11 de gener de 1935

LLEOUNS, PARRATOES 1 ALTRIS

DESPULLIII

4

MUNES

Cese 10
" as
'•

t'

LLOTJA

041IONS
susto. P.e.. 4144.
14• •••4 •sel.
5.4.46.
2 da.

1 70 a ee
110 o I II

29 a 295
49 0095
¡ p._
osi1e •

80 e In

414

Lona%

• •• .•
•.

FA.

.

4•Tt•
P....

%ye • 101

re 45

.• mart.. eh

4. 5i.. donuet “rro
21..orle.v 1

a7
a
4 04S
93 a l

114 Pue ib lert et

de gene:- de 1 q 3'6

iyi ee•bid.

t LS ES2POR TS
-

El XVi

Torekeit leterseeionei

Hoqu el

xada, Zesitgeni mulo muss a

Mete
Je Hastial*. cee, i es en equis; Mdment due Capa-

Pilota Basca Tenis

entnoditat a l'Eetadt
El Cempionat de Catalunya bt onclute utilitzant el Funicular.

blanca ans diu.

Lo cimera ¡ornada. Les vuit personalitats
Inés destacades del torneig. El que ens ho
ôit Capablanco. - El que pensa el gran
jugador cuba de la vinguda d'Alekine

doe quartg d'onze de; Invf. 1 ei
pelle podrii trAsnadar n se amt)

-Feu ea e: alee non: atta coral
espato-ola, ì e s :utatie, a rota
pecialment a ta catalana que represen-

---

iota

del Po ra FI el.

Partits per a demi

L'Associaci6 ¿'Arbitres va designar eer ui encontre de demi.
Menee. els senyors collegiais se-

Tome, intennaciona/
Nleihourne, to. -' partit de semifinal, Perry tia batut Siefasi per

CLUB BASCONIA
1164TX TRIANOUIJIIR ENTRE
coo. 6-0 i 6-0.
o. E. 1101110ETA, C. O. SARCE•
(Frente Novetats)
Els altos partir, han estat:
SEMPRE
AVANT
LOMAS 1 A. E.
Crawford ha guanyat Moon per
casa rineVa_
güente.
Primer , a lee des Maseana i
6-o, lo-8 i 6-2. Quita al txecoslievac
J. CABESTANY Primera 'quitra
tierna, diumenge, tundre
quee contra Diez i Marti.
Hastings, 5.r•tp35.
Satrtisrearui.
al eamp de la 13ordela tiii watt
Segon: Puigmarti i Jonqueres con. Mentol per 6-1, 6-3 1 8-6. I Mac
Graue a Turubull per 9 . 7. 3-7, 6-r
• ••
Universitiria-Polo, Regir.
triangular entre els equipe ee- tra Viladonnu i Linee.
Tarragona-Sabadell (camp del Sa- ment al s.
RESULTATS FINALS DEL TORTercer Castanyer i Prda contra i
Quist•Turuhull han hatut Brugnonbadell), V:ves,
El festival, que c.:ulterior:1 a Renam i Itiquer.
NETG DE PRtMERS
KI,
date Inerte deu del mete cutisQuart: %Irgue: i Antat contra Boussue per 15-13. 8-to. 6-3, 6-2 i 6-2.
Eut y e , Sir G. A. Thomae, i Saló Serme equipo
(De( nostre collaborador senyor Cabestany) Flohr,
Melbourne. u t. - En el partit seIntrépiels•Terrassa, Oiiguer II.
tete de les seguents provee: no 1.:apard i F. Steeernann
6 1-2 ponte primero exaequo.
A g faelunior, Serró.
mifinal de dobles. Perry i Huguss
metres, '300 mires i 1.0 0 0 me,
(Frontil. Principal Palees)
quart.
Capablanza,
5
t-a
punto,
einalment asma deäpres de vuit ron- non fruits; ara el Torneig de Mastines
Polo-UnIversitiria. L. de 1:meter Ires !lisos, salts d'alçarla i llar- Printer, a lee eteti: Oliver i Gals (Angleterre) batiren Maier fErasiti Lilientahl, s
it y plenes de sorpreses. s'ha jugat i tot seguir el de Moscou, són !neme Botwmnik
Tercera equipo
ny.) i !lomean (Morilla). per 6-3,
paria, Ilaneement dei pee i del contra Pol i Cepurro.
Michell,
4
punts.
Mi
t
Menchik,
3;
A envera i darrera d'aquest impor- que sabrá aprofitar degudament l'exUniversitaria-Polo A fcamp del disc 5 rellevameins olimpice
Segon: Pecamine i P. Escudero 7-5 i 6-3.
Milner-Barry
i
G.
AL
('lorman,
a
r-a
•raissim Torneig internacional, la templó del men per a no solace/u rePolo). Bustamante.
per tito.
La fina l sera disputada entre Perry.
canira F. Escudero i Gama.
punto.
Junier A•fedrepids A, Carrio i
niel, tot i esser, corn diem, la darrera, fer, ans be minorar la seta antiga forDurara el transcurs del mate
Tercer: Viladot i Llondres contra Hugues i Jade Crawford-M. C. Gratia.
Primeres
reserves:
avui
decaiguda
pel
seu
retir
volunma,
Sansalvador.
¡Ç la que, sens dubte, ha estat la mee
En la semifinal del campionat
se celebraran les provee de deu Rodelles u Arta?.
Koltanowski i Tajdor 6 0-2 punts,
Polo 9-Junior S, A. Datrell.
,prenent de totes. Si hom ens ha- tad durant tres anys i mig de la Iluita
Crawford vence Quise.
metres inarxa 5 3.000 menos
Quart: Salearnendi 11 i Alfred conprimo
ex-aeqtro.
activa
deis
escame.
L'Heléis 13•Terrassa. Triar,
Individual, clames:
les dit ahir que aquesta darrera ron:lisos. (le llitire fairtletpaeiet
tra Torrents 11 i
Pries. 6 punts, tercer.
savia talment de revolucionar els
En el unan de final de senyores
Jackson. 5 punts. quart; Cross i Solist.
CLUB MANISTA
PROVES DE CURSA O MAREA
'escor es" definitius, hauriem tingut
es registraren ele següents resultater
1-2 punts: Sergeant, 4 punta; Starey
(Fronte Amiba)
PER A VETERANA
FRONTÓ
NOVETA/5
gaire leen entesa la persona
Miss Leyle guanyä Miss Rickerton.
i Graddock, 3 punts; Rubinstein. 7 1-2
Avui, dissabte, tarda, a tes sixi llagues gosat a dir-ho i no
Printer, u es I1011" VartV1 i Gil,
Ha estel etmeedida per la Fe.
Mes. Homnan guama misa watpunts.
ateriem dubtat de qualiiicar-la de vilesenfender-Orzeey
deriteict Catalana d • etletieme 19 nerniells. centra Royo i Turnio, blans. l e es.
mur.
Segun' Andreu i Lainente. vertne14.
Doble. dames:
¡p eana Doncs be, amics meus,
data del dt de fuere per a la ceBlanquee: Flotar.
gteC cas fantàstic s'ha esdevingut
En el partit doble de senyeees,
Asurmendl- La Jena
lebrado de les interessenle jue- contra Sastre i alaeau. blaus.
Negres: Norman.
pe primera negada a Hastings i preTercer: Ztiniga i Manes. vermells. Mrs. Molezworth i Mrs. Westaeott
ves de curen 1 nutria reeervades
fin,
lea Itrlet
Obertura anglesa.
guanyaren les senyoretes G. i D.
isi nent en el Primer Torneig, on,
cortra Grau i Pérez, blaue
per a veterans.
AMorebieti-Ohiq. Oliiarte
1. - P4AD, C3AR. 2. - A D,
ieee sabeu, lluiten els grans mestres
Quart: Gutiérrez u Garcia, vermella. Stevenson,
contra
La dial änein fixsda per a
fiapuirrs-Pasay
P3R. 3. - P4R, P3D. 4. - P41).
¡titul en L'expectació arriba al m'aaquestes preves es, per a la etir- contra San, i Suela blane.
Jugador, que debuten corn a proanulo per sanee
#Irm en poder-se jutjar les posi A2R. 5. - A3D, CD2D. e. - P3A,
Ste tet'S 5 ellea el Pare o ala 4.i00
CLUB CATALUNYA
fessionals. - Nora York, lo. - En
ce de les darreres partides, i els coP 4 A . 7. - CR2R, P4R. 8. - P5D,
metros, i ha eterna p is vienes
el Madison Situare Garden, davant
DE PALAMA
pecuris vivissims del púbhc donaren
C4T. q. - A3R, lhTD. to. - Dat),
eproximadaineul quilluilet res.
de adoou espectadors, han debutat
(Front6 Barcelona)
CIA. ti. -P4CR, C3A. 12. - C3C.
5 0c, cosa estranya, a continuats adAculó Alletica, iniciadora d'acom a professionals Loa i Sloelen.
P3T. 13. C.5A, AX C. 14.- PR X A,
'oeste neetaiitet de provee al
acremente de silenci.
Primer, a leo velo, a pala: Lluch
En el primer partir Loff feo batut
o-o-o,
p
4
TD.
16.i
Seguer.
yermen,. contra Larnarca per Tilden en dos "sets" per 6-4 i
C3A.2T. 15. Vegeu i jutgeu vosaltres mateixosl
NEMA, DIUMENGE, A L'ESTAD' nestre pare. per a veleratts. esespeteCan
17.
P5C,
PaT.
18.
que
amb
6
punts,
jugava
en
P4TR,
i afolines. Maui
lEcure,
pera que Wle' els cercles
En dobles, Loff-Stoefen bateen
TICD. le. - DEL C2T.IA.
Segon, a pala. a dos quiste de nou: Tilden-Vines per 3-6,
seuesta ronda contra Norman, que,
CAPABLANCA
Itue so general i tots ele ex - ate
4-8, 1 3- II , 5-6
Una reunió universitaria amb
eeva
20. - A2D, DaA. 21. - C!/.P, RaA.
la
Calderos
i
Ferrando,
vermelle,
conaem MilnersBarry i miss Menchik
contribuiran
amb
teles
i 6-4.
motiu
dol
Primer
I
ara,
abano
de
finalitzar
aquestes
Carnplonat
de
26.
PXPR,
PDxP.
27.
TDIC.
11
i
Torrente
I,
blaue.
Torrents
els
valore
més
febles
del
Torneig,
tra
participarle
a
reza
de
la
jorset
El Concia . a interclub de paren«
Catalunya de cross-country I di- nada.
Tercer. a pala. a les nou: Lainz i
telem e nt pot aconseguir. davant la cròniques que pros del XV Torneig de abandonen.
Penya Gracienca d'Escaci. tenacitat i resistencia d'aquest juga- Mastines hem vingut escrivint a obseCros, vermells. costra Sala i Larri- del Barcelona Lawn-Tennis Club. versos Intente de record
Avui. dissabte, comenea el Coscare
naga. bine.
dor, posades a prova en aquesta par- qui de reflej ó catalana, vull donar-vos dia 15 del corrent tindrà lloc al sets
EVidutiliteent les etU1110116 1.1151a coneixer algunes paraules que el gran estatge social, carrer de Salmerne.
Quart, a mi, a dos quarts de ¿tu: interclub de parelles ¿bornes que ha
ada, unes senzilles taules!
v
ernitärie,
guotietzen
gran
d'un
Almete i Sabadell. vermells. contra °reanima el Barcelona Lawn - Tennis
¡Sir G. A. Thomas, veritable heroi mestre Casablanca ens adreea, en res- número 25 (bar), a les deu de a nit,
preetigi degut a la perfecta ergaClub, corresponent disputar els
Ebria i
(aquesta prova i presumpte guanya- pondre a les qüestions que el cronista reunió general ordinaria amb el te.
nilzacid deis seus isiu.ii\,tl 5 a Contra el Barcelona, l'Athcentres que s'indiquen a continuació:
punts (1), és batut pel que aix ,‘a escriu Ii ha fet amb vistes a gitent ordre del dia:
Ore amb 6
CLUB JAI ALAI ARAGONES
A lea dotze: Comamala-Mas Bagi
1.- Lectura i aprovació ele l'ac- resportiva liuda en que e514 CeUE
seti compatriota ell, al qual tan- Ilur publicitat,
1/1Inersilaris
(Sant Mami)
disputen letic de Bilbao presentad'
contra Mirapeix-Riviére; Dualde-Jenta au tenor.
tea vegade s . ha g... ,at sense grane
lino N.
'edema el dret a la
contra Berger-Frey.
-Qué volea que US digui? Des dcl
11. - Lectura de la memada.
dificultare!
el mateix equip que derroti Primer, a les nao: Altamirano i kins
Lb
A la una: Medir-PuiggrOs contra
GOrnez, ve/micas, contra Jiménez 1 i
III. - Lectura aprovaci... de l'es- a'
Saló Flohr, el tan petit borne primer moment vaig creure que aquesta
PM primera y ugada a GausioAlbisu-Freixe.
Jiménez II, blaus.
el Madrid
tan gran mestre, al qual amb 5 'A lluita a Hastinge. desprie de la nieva tat de comptes.
usa, va a diapular- g e, deillä p e s abstenció, durant tres anys, de la vida
A un quart de duu: Grau ColoreeIV. - Elecciú de la nova huna.
Segon: Atetes I i Moreno, vertnells.
putts 5 correspon jugar contra Fanque
rAthielic
de
BilSembla
set, un campionat estudiantil de
escaquista, havia d'ésser molt forte per
Marfull contra Blanc-Rabosa.
V. - Assumptes generals
eles N1 ilner-Barry, el bat facilment
g o contra Mateo i Fornes, blaus.
emidiehin
'sobe
en
es
no
bao
a mi. per ¡robar-me molt desentrenat,
.A les tres: Vivó-Vivó contra BarTercer: Edo i Toran 1, vermelle,
Orfeó de Santa. - La Secció d'Es• cross en el ilusa s'upreeten
en trenta jugades, i d'un salt compreseres un dia o altre havia de començar cace d'aquest Orfeó celebrara avui. a pendre la surtida, degudament no ha volgut modificar en el mes contra Montes i Escotan°. blaus.
troli-Fabré.
seno aconsegueix classificar-se primer
de
non,
i
aquest
dia
l'assenyala
el
Torpreparate,
els
inee
destacats
va- minio) I equip que jugará dornA
El jutge-irbitre recornana als juQuart: Lozano i Caleta vermells,
-rx-acquo - amb Ecure j Sir Thomasl neig de Hastinge. No is. per tant, ¿'es• les nou d
a les, Corle contra el Barcelona,
gadors convocats que se serveigin
les deu de la nit, la gran lenta de re- lora que pudrien constituir la
contra Pueyo i Alpuente, blaus.
punts, sola;LilMntahl, amh
la nieva poc favorable actuatin, partiment de premie ale seti jura- gran sorpresa d'aquesta eursa. que secta el inaltix que en la
tranyar
Cinquè: Toras II i Toran III, l'ar- acudir amb tota exactitud a les hores
ene arriba a fer joc nul contra mis
En @tecle, conelen ja ea la IIis - darrera jornada derrota per qua- mella. contra Morales i Alerce II. assenyalades.
cometre errors co els moments culmiae-thile 111 i Boterinnik anIs 4rs en
dore.
tre Os a un el Madrid F. C.
La
nante, davant de les combinacions mis
el
noto
deis
gerblans.
El rompió de Catalunya, senyor
Jet que en aquesta ronda li corresmen!' Angel, Mir, Flanders, Mir0 Aquestes san, almenys les notio mese profundes dels meus adversaer jugar contra Casablanca. el qual
Eas eer•i onienie
ris o de carácter posicional. Sigui un Angel Ribera, donara arnh aqueet mea i Castellà. que junt amb el re- cies que ene arriben de Bilba o .
T' unte representa una forte amemesa partida contra Lilien' tia unes interessante eimultänice a cordman de la Penthalon, Madi Ess aquest cas l'equip bilbef serie •
exemple
la
O
vint-i-cinc tullere. i denles ju gara una
ara pe tal jugador de la jove R115aquest: Blesco. Urbeno, Oceja.
tabu. on un enTOC liare oportú hauria
Agrupad() Excursionista Papartida a cegues. Seguidament s'efee- Bravo, han d'nferir - nos una hui- Caminen. eluguerza. Roberto,
•'' tampoc no aconsegueix batee el
VARIA
canviat totalment els resultats.
tu aferriemada, per l'obtened .) del
draforoa. - La J. D. es complau
fe:.
mara el repartiment i acabará la
Bala, Chit u fortiseim contrincant, i arriba soelandaluniz.
Careaste,
preat
a convocar tots els senyors soc-le
qu'
ment a un fina: de taules'
rri j Gorubliza. Ex a 41i I . , un gran Al teatre Ralear. de Palma de Ma-Cree fermament que Euwe i Flohr ta amb un popular lunch a / os del,
Aquest ee te liS tilltirit per esce- equip, a juljar pele propis (ele. llueca, Hilari Nlartinez aconseguí a la reunid general ordinäria que
1 ara, lector amic. finalitzat el Tor- sdn els jugadors mis forts en ave« eampionb.
tindrä Ilne al nostre estatge sel'Estadi de Moutjute, i es
aria escaldes totes aquelles nebu- Torneig.
La composicia de requip bar- vencer a Isfartinez Velera per abandonará lit surtida a la nieta de celoitibla isegueix en la indig- donament a la vuitena represa, A la rial el proper diumenge, dita 13.
'4Set que en eomenear-se constituiren
-Quin. perb. d'aquests és. al vostre
rteeple-ohae g e, per la qual do- ttila, degut a les eircutestencies mateixa vetllada Mompó bate Soro a les deu del mati de primera
ti seu enigma, permiten-me que molt
entendre. el mis fort?
,onvocalitrie i a dos quarts d'onz r
naran efe afletes dues voltea, 1 exposades ets la noetra ediel6 per punta.
etnerament us fa .i una critica d'aCasablanca també ens contesta aquesta
- Avui, a l'Iris Pare, se celebrare de segona, per tal de procedir a
rests sin primers jugadors. comen- pregunta. però ho fa en neu tan baixa LA SEGONA JORNADA DEL sortiran iinnaediatainent per la d'ahir, em a dir, a causa de lee
TROFEU ANTONI SABATA porta Marathon, fent un recorre- mulles hatees que per lesione una reunió popular en la qual Fe- l'elecció dele eärrees que obliga• podriern dir, obligadament. pel que no arriba als meus lectors.
gut de doe quilernetree i mig per ceinple el Club cumple). ha qual Hoy II será enfrontat a 1 . rog i Albi tbriament ceceen de preaident
AL C. N. BARCELONA
araller Sir G. A. Thomas.
no
-"..." Però això, amic Cabestam.
secretare treaorer, vocal prtmee
ton' de l'Estadi, retoroant
N'ea l'obligurä a eepernr fine ala a Fenny 1.
Alt, feo plantar. de cabells quasi és per a publicar.
Per a denla, diueienge, a la peaquest per n'utilizar a la nieto. darrers Inoments per tal de eo- - A Newark. Tone Cantoneri, i vocal tercer.
SIsers 5 d'una extremada correcció.
cina
de
1'1:acuilcsa.
a
le
n
onze
del
dones,
d'aquesta
ordre,
he
de
Davant,
La J. D. de l'Agrupació ueureem d'una senzillesa cautivadora. és deixar als nietos lectors la possibilitat mate hi ha anunciada la celebració que estatä libada danjuid la cee- neixer el vcritable esial flete de autie campi6 dele pesos lleugers, ac- sionisla Pedraterca Os complau
'reine que, per primera negada des que omplin al sea gust aquesta Ila• de la seguna jornada del Troica An- dril , a rauriletda dele KM sumaren tots ele jugadors i diepotsar. tualment pes welter, va barre el entoIlavere, ecteons aconeellin lea (h p né. Eddie Ran per k. o a la 'mona a comunicar ala isocia que Ita
ia molts anys , aconsegueix per a cuna.
toni Sabata , que promet oferte aaliestat completat el primer caza
Gom pul apreciar-be. per al
st s.
-puniblh romeo.
arglaterra un triorni tan formidable.
cients de remarcat valor esportiu, tePer si fussin ¡tutee, at a ette
públic te aquest recorregut inAvui. al Central S. C. de Paris, per a la sorlida en autocar a la
Ami Sir Thomas ha demostrar clara-Els tneus desigs de visitar novatnent nint en compte que en reepecialitat dublnhle interee, pnix
Cavagnoli será enfronto Si Comarca de Bases el dia 3 ¿aso
que podiä arriteit Zabalo de Madrid, on
tetar a' mean escaquista no solament Espanya, on lente bons amics tinc.
del dors i sobre la iliitáncia de cent
vinent febrer.
presenciar des de la trilniria parl tripa en el parlit frotis-cita- filie' alendiola.
Me is un jugador de orimeriesima vivissim, mes del que us penseu.
inetree actuarais tote ele elemeins del principal de FEeladi una
Degut al nombre d'asesistonta
ment
dr
l'equip
espanyol,
-Laceria
al
mateix
local,
Simendé
huna
for ea, sind també la capacitat meraCapablanca ha quedat breve momento C. N. Barcelona, sense slistisss ui tl.es• luid de
la cursa.
i tisis que lioni no M'oiga el !mora contra Desnoulet. Es tracta s'ha disposat d'un segon cotas%
ern em d'un possihle
mirant fixantent l'infinit, i sobtadament pecialitats ni categories.
no
se
salare
facultatin
dictamen
La surtida del cl . rr,:s sere
de IiO4 entice pesoe ploma, que Gir o - la inseripcie per al qual ha egta t,
Ext, com sempre, ene ha demostrat din:
Per altra part cal fer .etnetae que nada,
exaclainenl, a dos guatee si podrä arrenglerarse e demit, ni, ha hanit diverses vegades, els oberta a la Secretaria de l'Agru-.
In aquest torneig cnni és de justificat
a
propäsit
d'aquesta
qüestió,
-Però,
aquesta jornada será la primera que
quals avui militen a la categoria dele pació (Are de Sant Rimen del
alten titol de challenger i com ha d'es. se,:dria que diguéssiu als aficionats d'ar- en el Trofeu Antoni Sabata actuLran d'orne del mate havent d'estar diunienge.
Call, número 6, principal), tela
lleugers.
ter de dificil fer un pronòstic de resol- reu d'Espanya una cosa que no puc davant el pitblic els nedadore persa- ele corredora i controls a
dies feinere. de erst a nou det
sp
una hora abans de donartedi
- El madrileny Alvar Santos re- ev Iredrt.
•
en Fn possible encontre amb el deixar d'expressar vivament
ny enes a la maxinia i mínima catee°.
apareixeri a Paris el vinent dia 18
campió Alhekine.
Realment. Capablanca s'expressa amb ties. iniantils i veterans, aixi reos la se la sortida, per tal d'equiparAquesta enA. E. Mont.sec.
recular ola dotaseis, ele pride l'actual. El seu adversari seca el
rahr , que, com Euwe, ha restat
una vivacitat i un acalOramellt gene secció femenina, aportacions peno- se i
mero, i per rebre leo darreres
‚t e ere Itassin.
tila( t'OtIVOCH tota els seus aseo• ha fet cristaHitzar en una realitat peculiar en ell.
NOVES
nal• que constitueixen uti nou motiu instrucciollS els darrerst.
- Rocchi, el campió d'Italia dele ' a ls a la reunió general que ae
Neta d'esperances 'opinió que d'ell hom
-Digueu-los que he sabut amb verita- d'interés en la manifestació Q ue hopoLIS la gaull/adol'S argen0u5 yilt st elters, debutara a Parle en una re- celebrar à el diumenge dia 13 del
Un encere dels organezadurs
ti cm a possible futur campió del món. ble disgust, per() disgust sentit al fons r4 la nietwiffia l'itedaidable Antoei
piende
unió que se celebrará al Palau dele corren!, a les deu del matf de
Ita estat la realització d•unee propo5ircu a N'aria Cañardo
Li aentahl pel contrari. ens demostra del cor, per l'aiinitat de raça que amb
Sahata.
a la e-apital
F.eports. No se sap encara qui sera primera convocatòria i mitja
provee d'intent de record univer- dre part en unes cursen
rae si bi hi ha en ell pasta de cam- els espanyols nsameix. que Alhekine
eló. li manca, possiblement degut als estat invitat per a visitar novament Es- 4410444444.1144•4444411114111144 eitste que portaran a trap desta- de l'Argentina, han acceptat les con. el sea adversari. En el darrer comhat hora mes tard de segona, al seu
.
s
corredor
catet
pel
tr tnge Noria!, 'Taller:e 50, in-.
cats atletes estudiants, despree dieions impoeades
que ha disputat a Itilia, Rocchi ha elesro
tele tacs anvs 1 al seu carácter un xic peina, min lsi ha qui cerca tota mena
mis l'han ,onvidat per figurar nenciit N e holny per punts
voluble i lleuger. aquel! aplona aquella d'oportunitats per a organitzar-li sesd'acabat el cross i aprofitant
segeretat i aquella regularitat tan e a- sions de eimultánies, e mis preus
l'excel . lent esta( de les hieles de en time sin dics que se celebrarais a
Buenos Aires. en en velitdrom que 44....64444+~4444.~5......54444444.4444444044
act eristiques en Euwe i Flohr.
l'Estadi,
orbitant,. i això és indigne, quan tots
Es tracta, com ja hein mam- s'eeta construint
Recreo t a Botwinnik. per hé que es- sabes ami" el menyspreu i l'animositat
ola', de la reaparició del record5nl ein en mil un gren nsestre. creietnaue. que Allekine parla deis nostres paltos.
COMPANYIA TRANSATLÁNTICA
Segueixen a l'Olympia els enroan peninsular dele ion melres trenametits julis lote, e. tivitat amb
zorn Lilientahl, no alta fet del tot: an AixO, amic meu, no solament cm dol
Segurelat i bon rendimeni
f U.a, per6, d'estraesar que ho aconse- perque sóc gerntá vostre com a fill
Lluis Sereix, que curosament viste, ./1 tul iirig lultnua,i0n31
etis r äpidament, ja que rnolt conträria- Cuba. sine que també fereix el meu pe-d-e-e-~weseeepeeweeerse~ preparat, espera egtabiir rl rf•- -Horne nainer - wit icen. Ui ganitjo
no
us
Serveis del mes de gener de 1935
nent a aquel! , el seo caräcter sensat i amor propi en retire que
cord peninsular universitari dele <alta
-Miar, encara que simpàtic i senzill, mereixo aquesta mena d'atencions.
50 metres, atnb un temps de ve- A (lanera llora
Jusep
LINA DE LA CANTAARICA A CURA 1 NIMIO
co avui ele minore mitjans que han
Mutile ealegorin internacional. Cebrian I-errer, eampie d'Espero a
Novament ha callat, i una certa tris.
sortire, si tui tot ea varlaeld. de Bilbao t eanisneer
f aiudar-lo a arribar al cim de la seva tesa j nerviositat el dominen: senlbla
M
vapor
loe100
marea
deis
seva
ceto
la
ELS PARTITS DE DEMA,
del 'Mg loes, i el, entusiaetee Fr./lel el de gener. de 1311An el 23 I de La Corune el 17 , cap a l'atenta 1
lotencialitat escaquist, Será aleshores com si vnIguée quelcom mes, pero
tres.
DIUMENGE, AL CLUB
otee Capdesila i Baudili
versen:.
sur resperanea que e/ cli posen avui, novament es limita a demanar-nos que
Emperein atub veritable ¡Hieres El francés Speiehei i Manuel Jesus
NATACIO BARCELONA
": ",n a poss/ble espiran, al tanl mi - ho fern constar aix i , clararnent, sestee
al
mati, bl I adurmió de l'equip de l'acules, s'estaii entrenara aft/vdinent. Hom
diurneuge,
Per
a
denla.
LINIA DE LA MEDITEIRRANIA A NOVA YORK,
'1 , cristallitzara
en ell, cm avui hn es Menee.
eou Frontó de l'Escullera, se cele- integral per tan exeellents sprin- pot 1 eme tambi al local que hent
CURA I 11113(10
Elt,e Floh e cnt palma- l e realitat.
l'Arevalo,
Mongrell.
ters
con)
braran els següents peono correspoesmentat la preparacid cle Mariä Ca1 Capablanca? Respecte d'aquest etn
:-Ara va ig a iugar a Moscou, l,a nents al Campionat Social del Club le reixas. Roig, etc., que eistablire fiardo, Destrieux, Cebriati Ferrer i
rtire, si no hl ha varladd,
T.I vapor illAng1P811 OS eCielltUe
en part, rectificar la meva oPini6;
trova és !larga i de gran duresa,
Llo- el rarord peninsular absolut
eareetona 5 Tameme 1mal el 17 de gener de V3letnrit el 18. de Ile•
Natació
Barcelona.
A
les
nos:
altres
inscrits.
mi
matriz.
i
descli part perque avui per avui re sine confian e a e p
liga
(val cl 10, de 01411 el 01 1 de aleo Irg a 1 el ei, cap a Ne•I
rene i Fidel (vermells) contra Chorly unlverellari de l'espectacular PODenla, diumenge, l'Esport C5' Taba Capablanca melt Iluny d'Eme un nri s d'aqueet entrenament a Llorosos
ork, d'avena 1 Veramue.
i Marco (blaus). A les nou i vint: Ilevament 10 per 100. prova que dieta Catalä dedicará itit acre d'hoe
modificar,
rnillorant,
la
rrer que pod r
stet a alhekine. Feria denla?
Rapsomanikie i Coll (vermells) con. en lotes les narions eonatituelx menatge abs seus campions socials,
• j a es una altra cosa ; sincerament. me ya actuació.
LISIA DE LA IREDITERNANIA A PUERTO RICO, VENEtea Cardo i Palau (blaue). A les deu earbstocrecia de Ealletiame i amb una atractiva excursió 1 esmor'relee/ que Capahlanra enserie una po
inédita encara al nostre país.
SUELA, COLOMBIA I PANAMA
amcialita t de ion tan formidable, nue
zar a Santa Creu d'Olorde.
-Si. certament, he publicat un lli- menys virtt: Figueres i Pece (verFinalmetil s'intentar à mino- Per a 11/é5 animarbi en armen dia,
cri- mells) centra Mota i Bilbao Malle).
sareineea
Cl vapor ailetball51111111 tornes. ti no 01 be baritel& de
mvi m ent educada ha de donar Os mi- sie que cree mereixerà una bona
peninsular univerel 2 0 de gene le valencle cl id de 2411414 (N'e 1 PI ti. de Cadle el 24
tio: pon encara ne s'ha posas a la A un quart ¿'orine: Bori i Anal (ver- rar el récord
l'Esport Ciclista Catali ha organit•
de
la
barra,
llançament
nomino.,
del
eitati
contra
Puntis
i
flan
:e
(hiato/.
Slip
Juan
tia
PUelln
711en,
Sanin
tnells)
cap
4
55,
1 de 1.45 Palmas el
rat una cursa en costa des de Meve nd e La rasa editora é s la George
Flequer i Cha. que poseeele artualment Trl1.0 Guaira 1 teristebel, emites a te tornee. a Puerto refina/lila (rte.),
Bell 8• Snns Ltd., de Londres, i crac A tres quarts d'nnse:
3 Santa Creu, de 6.340
de
Paf
lins
F rcntó Princitanl Palee'
Certeao ara.) t Puerto Cabello (1,18J
lobart ( y ermen%) contra Pone 1 Mac' quen, l'a g uan dei quia intentara quilòmetres de pujada, a titol de prodtm ne! ras de marc podrà donar-se Si
ti (bine). A un retare de do I c e: Cle• Joanola, P; spunya 1 Alnado, als
66' lie.
social,
perqué
ele
sois
associats
va
entremete.
As u, diseable. tarda
En dir-ries tiras. Capablanea eses MOI- mente i Pérez (vermells) contra guate, perteetament
puguin també demostrar lea seres
Peevel opus oren Hotel T. C. F. cinema, rodinteiernnia. orqueste', ala.
(parir han de sobrepassar amb tota irC URUCEACIA - IBARLUCEA
1...1 cornodltatt I leerte que agudez es paseante es marlienen o l'altura
ira un exemplar. cl qual. despre e de fu- Alayo i Sirria (Watts). A Ves.
eetablInt condicions d'escaladerß.
tradicionel sil t. C.oMpanyla.
eones.
Ilejar-lo. meneen al mestre, i ii augurem de dotze: Grau i Anglada (cermells) gurelal l'actual record,
Catali
es
complau
Ciclista
L'Esport
oonsonknTamb o Id telableila aquieta dompensia une serle dß servato orecontra Hendenreich i Garcia fblausl. una marca en perfecta
CELAYA II - ALBERDI
un éxit len merescut.
time per int prmetplos porte del »So, serian par hollo regulara.
(partir
de
primera ola amb nf palmares universitari a convidar en aqueas, exeursie teto
ens
e
un
mula
d'una
La
conversa
amh
l'ex-catnsid
Pie 4 Inferidas, al ose ameolentaarl. A. 11111.01. - Vsa Latinead, 22
1411 e upe 20.15,
els ciclistes que hi vulguin assiatir,
captio, realment. per la seo afabilitat, cateirciria): Nadal i Almela (ver.
PISTO . OSZALIS 11
entitats
que
vulguin
les
con
toree
etifestival
aquest
Coto
diem,
rey', no gosem fer noves preguntes, i melle) contra Mamita i Guerrero
contra
64444.4.4414444+142~~444444.64444444444144.1.1408°
menearä ene Iota puntualitat a enviar-hi una representació.
ens n'acomiadem amb una forte mal- (blaus).
ITUANTE 00MILZ
nner teLva 5 eignuiri a'tangugeratt's erco:s reteh'
lr
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LOTS POP11111311.

erimumem
Avuu tara,, a les t. hit , a i Cl 111
Paramount, LOS PERROS
EL TERROR DEL
(do , umeni .. 1)
CUADRILATERO I ifibulsos) I

24441.11

EL CRIMEN DEL
per Carl Brisson, Jara Oakie VIctor
Mc Laglen. Muy Carksle I Dulce
EllIngton
amb la seca famosa orgueslra
(Sdn filme raramount)

Primer Lot ele 42 novel-les. Valen 98'50 1 les donen' per pesseles .1275.
pies. - J. de Coulomb: "La sombra del pasado". 'A reembossanient,
A. Ciases: "La ciudad cercada". - A. Alladill: -La ambición en la mujer". -

V. Hugo 1 31. Angeloll: - J. Indalecio: "Defensa de D. Claudio Fontanellus" (dos volunis s,. - Rainon J. Sender: "linnit". - P. Nlerimee: -Carmen",
escenario".
B. d Nlartos: "Galería inaes1 roe españoles". - E. Eslévez: "Nuevo
e
31. Llorens: "Los soldados de la industria - . - M. Verdaguer: "El marid ) . la
t3".
Diputado
a
Corles:
"Esmujer y la sombra", "Tres pipas". "El sonido
paña en pie". - S. t'inardell: -Genios y figuras". - 3fary FlOrdfl: "MaríaBosa''. -. 31. Sarmiento: "Así". - A. Guerra: "Polvo del camino". - J. León:
-La balada de los sueños". - 31. Egar . e -Los estudiantes de París". G. Delesbia: -Cuentos de la Cerdeña". - A. de "Pedro Sehleinihr. - F. Salazar: -Algo de todo". - M. A. Itúdenas: "De las majadas al otero". - F. Bando: "En la brecha". M. Moliner (Caricias): "Antología taurina". - E. Lorenzo: -Compendio ale Geografia de España". - P. Rustain: "El marido de mi
madre". - Seraclara: "La nueva Inquisición". - J. Domingo: 'Los héroes de
Valencia". - J. It, R.: "La contribución de sangre". - F. Mayol: "Trisulco ensueño", “Salanica cola". - .1. A. Itornan: "Fracaso". - G. Adolfo Otero: "1934 a
1.a . psicologia faclor de la" comprensión humana". - E. Pardo: "Al pie de la
Torre
- E. Eeydeau: "La condesa de Chalis", "Pintura mallorquina",
Wohlbruck: -Los Suroff". - W. Nitack: "El juicio final". -- Fr. Reck: "La

•
Placa 1.1rQuInae
relean 21965
ratio
l'ad, l'an 1 730
ZAMORA ilocumenlail
AMIGAZOS (dibulaciai
UN DRAMA EN EL AUT013111
1 ;une knocht
ESTHEN

per Leso Ayres

HOMBRES DE MAÑANA
Ulrertori

Frank Borugo

dama de N ¡leva

Seg.011 Lot de 311 llibres catalans: Apenes Mestres: "L'Estiuet de Sant
Martí - , "Odes serenes t rsoves balades"."Nit de Reis", "Halls" (dos volums).
Santiago Rossinyol: "Els analfabets", "La hei d'herencia", "Tenoriades", "El
trioint de la carn". - .1. Burgues: -El premi de l'hermosura". - "Alain
"Perseguint el Sol". "De tornada". - P. Foix: "La classe obrera, la revolució, la República i l'Estatut", "Corporativisme o República Social". - Llufs
"Cristi:4'0r Colom fou calará". - Barbusse: "Elevacid". - E. de Fuentes: "Aplec", J. Arquer: "L'evolució del problema agrari Rússia". - B. Xuriguera: "Desernbre". - F. Soler: "Dotzena de frare". - Rosa M. Arquitnbau::
"La dona deis ulls que parlaven", "Al marge". - Diego Ruiz: "Missatge a
Macla". - M. Nlatveev: "La revolució russa de 1905 1 . -_Vallmitjanaz
- J. Girbau: "Presons d'Europa". R. Xuriguera: "Casanova'. - W. Shakespeare: "Tol va be". - Rector de Vallfogotia: "Poesies". - T. Binó: "El
Puebla del cor".
30 novenes catalanes inlegrades per mes de quatre mil pagines de bona
iectura. l'import de les quals es de Pies 70, les donem per Mes. 12715. A reem-

thIMOROLL
Toleren 11222
Liorna. 1t3
larda a le! 4. 1 nn, a lea id

All)

Su Majestad el General
Der 10.111 reisown

1 la

Casa BASTIDA
Passeig

de Griaela,18
.

.

Sstema Nord-americä
Oran Basar de Sastreria i Camisera Sistema

gran ,oiperproiltiiiiina

VALSES DE VIENA
Hieda: dies reinen, tarda I MI: 2
Inca ferinos: tarda, 3 ptes. 1 nit. 2 pie

bossainent, 13'15 pessetes.

OFERTA DE DIVERSOS LLIBRES NOUS I VALUOSOS, A PREUS D'OCASIO
1. "La Joieria Catalana" (Historial gràfic del Gremi de Joiers), per,
S. 3Iasferrer (anib nornbroses lamines). El seu preu, Ptes. 25 ples. El donen
per 8. 50 ples.
2. "Americanos celebres" (Glorias del Nuevo Mundo), per la Baronessa de
%t'ami; dos volums en foil, de 762 pagines; 75 biografies amb retrats. El seu
preu . Pies. 20. Els donen, per 5 Ptes.
3. Cesar Martinell: "La Seu Nova de Lleida", un volum en quart , magníficaineut imprès i amb gran quanlilat de lamines. N'al 25 ples. El donem ner 8'50.
4. "leonografia de las ediciones del "Quijote" (Reproducció en facsímil
de les portades de les 611 edicions d'aquesta famosa obra). Contä totes les
notes hibliografiques. 110 "Homenaje a Cervantes", pròleg de J. Gavinel, i
nesis del Quijote". per .1. Martínez Ruiz (Azorin). Tres volums en foli, relligats
en tela -amateur". El seu preu és de 50 pesseles, el donem per 10 pessetes,
2, ,3 contra reembossament, 1150.
r
5. "Las Prisiones de Europa". Primera obra d'aquesta mena a Espanya,
sedaclada en vista d'obres, documents i dades (idedignes. Dos gruixuts volums
en tela, amb un total de 1.928 pagines i 63 lamines. El seu preu en rústica era
de Ples. 3750. El donen) en tela per 17 pesseles.
6. "Los misterios del pueblo español", obra original de Manuel Angelon.
3 voluni toli menor, impressió clara, proper superior, i va illustrana amb 40 pre01 11 5 50 lamines gravades sobre acer. En tela. El seu preu, 0 ptes. La oferim
a 12' 50 Mes.
7. -L'Esquella de la Torratxa". Oferim anys complets d'aquest antic setmanart barceloní, des de l'any 1896 al 1930. En tela, planxes daurades, a 5 pessetes volum. En rústica, a 3 lates.
8. Rafel Dornbnech: "Tratado de Térmica ornamental" , en quart, amb
nombroses lamines. El son pren, Ples. 16; el donem per 7'60 pies.
9. Anuari del "Foment de les Arts Decoralives". 1924, en foli, amb nombroc , lamines en negre 1 rotor. Ei sen preu, PIPS. 3 0 ; ei donern per 750 ples.
FEU AVIAT LA VOSTRA COMANDA A LA LLIBRERIA CENTRAL, CARRER DE
MUNTANER, 42 - BARCE LONA - Telèfon 35255

0501 larda, a le , t. • :XII. a le, II
(nao exil d•AdO ld n, MF M 0,1 es la nlv"
lida conled1.1 FACIL 131 AMAR, arte (lenevIeve Tobin 1 Mal,. astor.
Derfle. ,esno matinal

La liquidació de toles les existències a qualsevol preu es fa necessario, voieni fer
una transformació completa i presentar ta Casa amb assortiments compiesamem stous;
realitzem totes les exisjencies, que passen d 'un nìiti de pesseles. als preus segiients:

CA MISERIA

SASTRERIA

195 p tes.
desde
.
100.000 Calçotets
ess
100.000 Camises
495
100.000 Pijames
060
100.000 Colla
050
100.000 Mitjons
095
100.000 Samarretes coto
150
100.000 Samarretes seda
050
100.000 Corbates
025
100.000 Alocadors
050
100.000 Mocadors seda
DE PELL, a 25, 50 1 75 PESSETES

10'- ptes.
25'60'4'95
7'95
100.000 Pantalons patent
1185
100.000 Pantalons llana
10'100.000 Impermeables
15'100.000 Imper. plomes
10'100.000 Trinxeres
15'100.000 Txecs
LIQUIDEM 100.000 ABRICS DE "PANYO"

des de
100.000 Vestits
100.000 Vestits llana
100.000 Vestits d'estam
100.000 Pantalons
,

Encara que estiguern situats al Passeig de Grecia sorn la SASTRERIA I CAMISERIA
més econòmica de Barcelona.
Secció de Vestits i Abrics de NEN a mida: Per a totes les edats i diferents formes,
arnb teles de gran chic estil anglès, des de 40 pessetes.
Secció de N'estas i Abrics d'HOME, a mida: Difererds formes i teles de gran fantasia estil anglès. des de 50 pessetes.
Secció de Vestits d'etiqueta: Smokings, Fracs. Jaques, des de 100 pessetes.
En ocasió de celebrar el senyor Bastida el cinquantenari de comerciant barceloni,
ofereix al públic en general l'ocasió d'ésser ric, regalare, en propnrció a la compra,
una participació de la Rifa d'un ballet adquirit a la Lotería de Maria Illa.
NOTA: Els qui de fora vulguin servir-se de la nostra casa, poden escriure, adjuntant
050 pessetes en segells, i rebran figurins, mostres i un sistema especial per a prendre les
mides. amb les instruccions per a rebre l'encarrec abans de cinc dies.
414614444.0+044."~",
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A LLORET DE MAR

BLENORRAGIA

(PODGICIODS)

CURA GARANTIDA EN DOTZE' DIES

CLINIQUE PAR ISIENNE
Iffilla- Pan • Milenio, da la dona. - R. St. Anton), 35, Ir., 1. 1 , TI. 31617

4111111111111n~11n111111111111.11n

(GIRONA'
e:ARMA MENTAL "TORRE CAMPDERA'
set a Malea§ nerviosos mental. t 1011
coman, reteroo o Nlelge dIrec)Or re.
drsit. DOCTOR M
Per 4 informes adrece p vol a la rnatelza
BARCEI UNA ele (menores
curuca o
le rinatre a set de le tarda a la patee
d• [...ternero' nene g I•r

t

1.51100, 4 en
940
Pele 1 Penan.. FUI de la den
glosa comedia

Ficelsrea

El Jardín del Monasterio
EL ESCÁNDALO
Denla: alvirml, ruin
drapalx, a ti
per u la ,..eäsee. sintnel all,) ele der.
d'unte:lee. la l Ila 3 len 1,
10111010 t'Inflo • Rey Francle. Dolor. del
Rlo, Día Powell, Al Jolson I Ricard Cortez
d WONDER BAR, 1 ir' riina,ca proeeii.
do EL CRUCERO EMDEN

q1110.1
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/ CINEMA E S Pl. A 1
Revista. DIbulia. E8CANDALOS ROMANOS, per Eddle Cantor I tilOria
Sisar!

Ilusiones de gran dama
per Kate le Ha RY. rom 1 Fi t

¡VIVA LA VIDA!

Pe r /101 la Balleateros I Jo-ep Sanlpere
++.91114+6+114.11+644444+6.644%

SPLENDID CINEMA CINEMA RAMBLAS
Caneen de Cene. 117 - TeMfon $0610
EsItipend pm:Trama
REVISTA FOX, explicada cin 0 e 01 y01
MANIQUIES NEOTORIIINOS
Oialter
ideal ti Im Fi ux per Ati c e Fa,,
I immun)' Durante

Rambla del Centre, Se

Alta: Cómica i Dibuixos

ANNY ANNY
delle,osa touled1t. per Anny

Un ladrón en la alcoba
produrcid Paramount, en espanyol, per
Kay Francia I Miriam Hopalus
LA GRAN OPERA (dibuixos SOnOrs)
Esirena dc la superproducció UFA

Ilusiones de gran dama

Telefon 18972

COMPINHOS

DE AMI

Olmo hora de malea. per Sian Laurel
I Oliver Hardy (en espanyol)
Selsid continua

b444444444.644.0.4444+44+14
FUTBOL A LES CORTS
Demà, diumenge, dia 13, a lea 35 !
ATHLETIC DE BILBAO
I F.

C. BARCELONA

Entrada: a'so pessetes. Els
socia del Barcelona hauran de

presentar ei rebut d'aquest tri- !
!
mestre, o anual del 1933

No podem publicar le z nota

pregades que no vinguin e
crites en català i amb VJ
timbre o signatura conegais

per, Eate de Nage 1 Wolf Albaoh•Rellá

CINEMA WALKYRIA
I VIVA LA VIDA!
SALONS CINAES
Per A:ady, Lepe I Santpere

SU LFOPI LOL
Usi'l,

TEATRE TIVOLI
in nit: "Destile de primavera". Cemlca
I Dibuixos
FEMINA
tarda I 945 nit: "Mujercita de eran
sellar" "Un perro que trae cola"
CAPITOL
4 larda I 10 ni!: "Sor Angora", en es
panyol, Lina Yegros, Eendra

si !o :eborreo omenaço el seu cobell

F et o basa de sarro, el

gran especiFic de la pell

,

Obtindrá un cap net i un cobell 'lis amb SULF0P11.01
metge;

no temen, el seu dictamen

I quan fracassin els articles d'a fi cionat, SULFOPILOL

i
,, moff

AS
ra CANDILEJAS

EL HOMBRE DEL BOSQUE
per Harry C inona
1 DISUIXOS

4 larda 1 lo nit. "El negro que tenla el
alma blanca", en espanyol, Antonita CO.
lome. Cómica 1 Documental
ACTUALITATS
Continua Ce 3 tarda a una platinada
Notician,, reportatges t "Vistes de bar
celona".
KURSAAL
4 tarda 1 945 nit: "Astucia de mujer"
unicament tarda), "El misterio del agua.
rlum", -Oro en llamas", per Mao clarke.
Cómica
PATO! PALACE
Continua 4 tarda: "En el barrio chillo".
"Sobre les nubes", "La pilncesa de 1,1!
Csardas", per 51arthe Eggertb
EXCELSIOR
"Una aventura en
4 tarda 1 930
Túnez" 1 nnIcanien1 tarda), "Sobie las na.
bes" "La princesa de la' Csardas", per
Marine Eggerth

Lo greixor del cabell ós vençuda pel SULF0P1101
O usi SULFOPILOL o resigni's a ésser calb

si té seborrea

La frase definitiva: SULFOPIL01. evito lo calvicie

SALÓ VICTORIA
Valencia, 0011 - 311 o Telefon 101133
AVUI, DISSABTE
Tarda, o les 445. • :MI. a les 0 '30
TREPADORES DE

/documental)

A la sombra de los muelles
Ilusiones de gran dama

deliciosa eomedia musical (vel*In ‚terne
nya), Interpi elida pels 151111511e &Miste.
tate de Nagy, Weit Albach netty 1 Gustas

Waldau

RESERVAT
ECONOMIC

(ANIBDOS SEXIS)
Sense lavatges Injeccion, ni d'ares mo:esties, 1 ‚rase gas
nIngil no se n'assabentl, guarireu rapidarnent de la blenorragia
gonorrea ( gota militar). 001111, prostatItls, leucorrea (flulsrli
blanca en les senyores) 1 filtres malaltles de leo viel lIfIndrles
en arilbdde sesea, per &Miguel' I rebela gue siguln, prenent d u .
raill unes guantes setmanes guiare o cinc Caleta Collazo per
complearions 1 reCa- Calmen el, dolors ob moment I eviten
calgucles Demaneu opuseles irratIS 4 Farmacia Collazo, Noria/eta. 2. Madrid f reu. 17 ['Metes.

Programes d'avui
TEATRES
Barcelona. - larda InIt "Fu •Chu •LIng"
Cómic. - Tarda 1 nit: -Los metidos de
I

Colmo Pornpela. - Tarda: "La corona
d'espines". NII: -La fIlla del Carmesí".
Novelas*. - Tarda I nit: "Santa Marina".
Nou. - Tarde: "La Dolorosa" I "La
bolla burlada". NIti duo de le
Afile:loa" I . 1.5 bella botada".
P011orama. - Tarda 1 nil: "Ela tomes
for
Principal Pelarle. - "Las de los OJO! en
Manco".
Romea. - Tarda l nIt. "Oro y marta"

DIVERSOS
Cm Labre - Aval 1 ceda dia. the dan
san%
Gra nj a Royel. •- Tes 1 anrudn de teatre,
Hotel Rita. - 40111 I cada dla, the dan
sant.

MUSIC-II ALLS
Mercedes
Varletate
Ba-Ta-Clon. - Varetits b Emilia Do
nilrg
Bombas. - Varlelets 1 1,51113 Granados
Esettaior - s'enrielo 1 'hesita Pene
Variabais 1 Jahr,
h ilen Conoort.
Celeste Grijo.
Hollywood, - n'Unid da la tountdanit
Delatan'. MIL
*pote -

Ernest Torrente, I

EL MES (PICAD,
COMO«, R A ••

n1111111~1111111.1111111.1.1.1111~11.11111)

CATALUNYA

La 5.abo.r..la és causo del 90 per 100 de les calvicies

P arli'n al seu

DESFILE

URINARIES

PAST1 L LAS
1 MORE LLÓ
sön la vertadera medicaci

balsàmica per a la Tos,
Bronquitis, Catarros'
Asma, etc.

Capsa petita UNA pessett

,2111111111111111111111111111111111111Í111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111iNIIINIIIINNI111011N11111dig

