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BARCELONA

L
L'acte d'avui a la Monumental

PER

El gran

ntiiinecreInti

CATALUNYA 1 LA Ahir arribaren a Barcelona
REPUBLICA
els senyors Azatia, Casares

El desti vol qua la vida administrativa de Barcelona vagi.
acompanyada constantment d'una significació politica que molt
sovint desbanca l'interés que les qüestions municipal inspiren
als bareelonins. És evident que caja renovar la corpsració
municipal; quan ha estat l'hora no ens havem deixat d'exposar
amb tota franquesa el nostre parer ni beta estalviat la critica
quan la nostra consciencia de ciutadans ens ha poma, ea el
deure de proclamar la nostra disconformitat sense eutemismes.
El nostre punt de vista no ha variat; pel b é de la clutat urgeix
canviar l'orientació de la política municipal, i no regatejarem
el nostre esforç per aconseguir-ho. Per alai) anem a les eleccions de diumenge amb tot l'entusiasme i amb tota la nostra
independencia política.
En aquestes eleccions, pero, es ventilara un plet transcendentalissim per a Catalunya i la República, perquè de fet
seran la réplica a les eleccions del 19 de novembre. Si no
tinguéssim altres testimonia, els fets esdevinguts en la sessió
necrològica que el Parlament de la República dedicava al que
fou primer president de la Generalitat ens diuen, amb massa
elogiancia, quins resultats han tingut per als catalana les
eleccions del novembre. La victiria de les dretes ha servit
percute en ple Parlament es cridés: Mori Catalunya! Aquest
és tot el benefici que els catalans han tret d'aquell triomf deis
monàrquics i dels homes de dreta. A aquest crit, que és una
ó, ha de respondre-hi com un sol home
injúria i una provocaci
la Catalunya autonomista republicana i esquerrista.
El recompte dels resultats electorals demostrava, amb
incontestable evidencia, que a Catalunya eis partits d'esquerra
havien tingut cent mil vots mis que la Lliga, lligada amb els
monàrquics i els trànsfugues de la dictadura; si totes aquestes
forces esquerranes haguessin Iluitat unides, la representació
catalana al Parlament de la República seria molt distinta del
que és ara. La imperfecció del sistema majoritari, fonamentak
ment injust, permetia el contrasentit que una minoria conquisó. Aquesta monstés el major nombre de Boca de representaci
truositat política no pot repetir-se, perquè la victòria de lea
dretes seria la ruina de les legitimes iliusions de Catalunya.
La Lliga és impotent, com ho ha estat sempre, per impedir l'escomesa de Panticatalanisme espanyol. La setmana passada es feia la sentència, en haver-se de resignar a sentir que al
sea davant els seus aliats defensessin e's que cridaven intori
Catalunya! Però ala que es un perill mortal per a nosaltres
també ho és per a la República, percate els enemics del regim
són els enemics irreconciliables de la catalanitat. És cert tambi. però, que si resquerrisme català es cohesiona i es redreça
amb energia, i triomfa en les eleccions de diumenge, no solament l'autonomia de Catalunya quedara salvada, sinó que
lzanlié quedara salvada la República, perquè els ulls de to
Espanya, gtan fits en r,osaltres, i tant els amics com els enemies del regim i de Catalunya esperen amb emoció la Huila de

diumenge.
La transcendència d'aquests moments justifica l'acte d'aval.
El míting d'aquest matí a la Monumental no té altra significació. Vénen a parlar els homes-que tres anys errera coordinaven
els esforços i compartien els riscs amb e's catalanistes i els
republicans que a Catalunya conspirm en contra la monarquia;
vénen perquè el triomf de Pesquerrisme a Catalunya será la
victòria de la República a tot Espanya. La desfeta de les
esquerres catalanes seria l'enrobustiment de tot el que representen En Gil Robles i el doctor Albifiana. i això vol dir la
tornada a l'opressió i a la persecució de tot ailò que sigui
genuïnament cata1ä. comeneard per /'doma. Col que els catalans recordem que si a Espanya hi ha hagut un moment de
comprensió favorable a les nostres aspiracions, són aquests
homes que avui vénen a donar-nos la m à els que el provocaven,
i que són ells qui, quan les dretes combatien l'Estatut amb la
injúria i la infamia, cridaven: Visca Catalunya! davant de tot
Espanya.
La història ens ha adjudicat aquest paper capital en la
politica hispitnica, i no podem defugir-lo. L'hem d'acceptar
i jugar-lo amb totes les conseqiiincies. Les cleccions de diurneng,e decidiran qui ha de vetllar pels interessos de la ciutat,
però també decidiran la partida entre la República o la monarquia, entre l'opressió o la llibertat de Catalunya.

AVUI, DIUMENGE, a dos quarts s d'onze del matí

Grandiás miting
d'alirmació d 'id ea ri s
•'esquerra
A LA

PLAÇA DE BRAUS MONUMENTAL

Hl parlaran:

FELIP BARJAU

ANTONI XIRAU
S. CASARES QUIROGA
L. NICOLAU D'OLWER
MARCEL • LI DOMINGO
CARLES PI I SUNYER
INDALECIO PRIETO
MANUEL AZAÑA
Presidirá JOAN CASANOVES
SI feo mal ~pe, Pacte se celebrara al Palau de la
Illetallúrgla, de l'Expoalc16. El canal de local s'avisarla arevlament per Huno.

Per la llibertat! Per la República! Acudiu-hi!

1,14

Quiroga i Domingo, als quals
es tributä una entusiástica
rebuda
L'Hotel Colom, des d'abans de les
vnit del vespre, estava ple de gent
freturosa de tributar el seu aplaudirnos als senyors Aorta i Casares
Quiroga. A dos quarts de deu
els aplaudiments i visques anunciaren l'arribada. Calgué un, moments
abans que poguessin entrar, car Ventushome del palie els hacia barrar
el pa..
A l'hall de l'Hotel esperaren els
senyors Araña, Casares Quiroga i
Rivas Cherif l'honorable President
de la Generalitat, senyor Unís Companys; els consellers senyors Martí
Esteve, Gassol, Dencäs; l'alcalde,
senyor Aiguader; el diputas a Corts
senyor Traba?, el diputas a la Generalitat senyor Gales. Hi havia
també els senyors Ragasol, Duran
i Reinals, Josep M. de Segarra, López-Llausäs, Josep M. Planes, Pujol i Font i Alavedra.
El primer a entrar fou el senyor
Casares Quiroga, seguit pelo senyors
Azatia i Rivas Client, que saludaren
cordialment el President de la Generalitat i els consellers . El senyor
Azafia, conträriament als seus acompanyants, dona proves d'un gran

—Ciutadatu, visca la República!
Viso Catalunya
El senyor Domingo passà immediatament a ainntar-se amb ela altres
politics que es trobaven retinitis al
saló del pis baix de l'Hotel, creuantse entre aquests i l'ex-ministre benyor Domingo afeetnosei. adulacions.
Els periodistes que havien acudit
a l'Hotel Colom per tal de fer
formació de l'arribada deis illustres
politics d'esquerra expressaren el
seo desig a l'ex-president del Consell de Ministres senyor Arana de
fer-li unes preguntes relacionados
amb l'interessant momee polftic actual
El senyor Araba accedi finalment
al requeriment dels repórters, (entlos les següents declaracions.
—;Quina impressió us ha causat
la darrera sessió de Corte en relació
amb el futur moment politic espanyol?—li pregunta, un periodista.
—Jo no hi era—respongué el senyor Azada—. Em trqbava, precisament a Saragossa.
—Pecó, a pesar d'això—insistí un
repórter—us haureu format una opi-
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Feixisme a Austria

Cent anys de provincialisme

Dollfuss
vol dissoldre
l'Ajuntament
socialista
de Viena

ANTECEDENTS

Dollfuss
La situació Política d'Austria segnei.r gte. i perillosa. El que Dollfaus
vol intentar contra el Municipi de
Viena is per desvetllar preocupacions.
Fa mis de quaranta anys que l'Ajanlament de Viena esta ea mona dels 30.
cial-demacrates, atuse qnc cap gomera
de Francesc Josep gosis mai fer cap
acte violent contra en. El mateix Mar,

Leipel af irmava que juren els social-demacrates de Viena els que impediré,»
la penetració bolredistri a Austria.
¿Podrá el pavero dictatorial da
Dollfuss dur a la practica el sea prez
frisst sense trchar resistencia! Si es
ti en temple que Viena era consiele
rada- un baluard de la democracia, la
Preocupació que ha desvellat la sort
del Municipi es ben justificada.

Els senyors Azada, Nicolau, Pi i Sunyer, Casares Quiroga i Prieto,
que parlaran en el míting d'avui a la Monumental
cansarnent. Una negada a l'hall s'assegué ràpidament a la llar, amb visibles mostres de fatiga. Poco
moments després, pesó, degut als
aplaudiments incessants del palie,
els senyors Ararla i Casares sortiren
un moment al hateó per correspondre al oictorejament ince .s ant.de la
multitud.
Els senyors Companys i Azafia,
després, tingueren una breo conversa, mentre el senyor Casares assegurava als senyors Gassol, Esteve i
Aiguader que no necessitava greix:
"En este momento, señores, necesitamos mucha agilidad. Nada de es
torbos", digué, tot rient, amb aquella cara simpática, una mica andalusa.
Rivas Cherif—com hom sap, ennyat del senyor alzaba—, no desmentint la sera fama d'home de tertúlia evacuava tota mena de consultes.
Poc després es retirava el senyor
Companys, acompanyat deis consellers i de l'alcalde. El senyor Asaba ens prometia parlar tant com volguéssim avui. No insistírem pesqué la fatiga era massa visible.
"Fine densa", ens digné tot estrenyent-nos la mi.
• ••
En el rapid arribà pel baixador del
Passeig de Gracia ¡ex -ministre senyor Marcelli Domingo. L'esperasen
el senyor Joan Alavedra, en representació del President de la Generalisas, els senyors Hurtado, Martí Esteve, Coromines, ¡ nombroses amics
particulars i politics del senyor Domingo.
Acompanyaven l'ex-ministre en el
seu viatge l'ex-diputat a Corts. senyor
Ballester i Gozalvo, i l'ex-director general d'Indústria, senyor Nogués.
Des del baixador el senyor Domingo
es trasllada a l'Hotel Colom, on es
trobaven els senyors Aorta i Casares
Quiroga ¡ diversos destacats política
dels diferents partits d'e squerres catala nes.
Davant de la porta del Colom s'havia estacional un nombrós grup d'admiradors del 9enyor Domingo que,
en arribar, li tributaren una afectunsíssima ovació. Davant dele apraudimera, inristents del nóblic, el senyor
Domingo es velé obligat a sortir al
baleó de l'hotel i digné:

ni6 en llegir les referències de la
Premsa.
—Efectivament, i l'incident misa
semblat saludable, pesque ha donas
lloc a qué es produís una explosió
del sentiment republicà. La sessió
no fou mis que una replica a nucident que ja promogué Primo de
Rivera. No obstant. he de manifestar que causa mal sabor de boca
als republicans.
—Lacte de demà, ¿representa una
possible iniciació de la conjunció
republicano-socialista?
(Segueix a la pág. 6, col 6.)
L'afer

Viena. 6. — En els ardes politice
hi ha gran efervescencia, puix que
hom creu que d'un moment a l'altre
el paveen federal adoptará mesures
energiques contra l'Ajuntament dis
Viena, que es en mans dels social-de
mócrates.
Horn ignora si aquests oposaran una
resistencia armada, pecó és evident
que el govern Dollifuss es troba davant la gran pressió de tots els partits antimarxistes, que són avui maje»
da al país, i sense el suport .dels quia
seria impossible de sostenir el Front
Nacional de Dolliuss.
Viena, 6. — Comuniquen de Grata
que els obrers socialistes de les empreses municipals i de les grans fabriques privades es declarareis aliir en
vaga de bracos caiguts per a protestar contra la implantació de les , Comissions d'Administració en substitució de les seres funcions actuals a lee
Cambres obreres.

Stavisky segueix apassionant ropinió

Sembla que Dalimier—ministre
de Colònies —dimitirá el càrrec

El mes de maig de itha, les Corte de
Cádiz establiren una divisió en "provincias" provisional, per tal d'organitzar es cadascuna d'elles una "Diputacion Provincial", mentre es duia a
terme la divisió convenient del territori assenyalada en l'article al de la
Constitució. Regions històriques com
Galicia. Aragó i Catalunya fosen considerado com a "provincias", al rostat de demarcacions tense cap realitat histórica, o natural, particularitzadora com Cuenca Sòria o Madrid.
Es curiós remarcar que en aquella divisió passatgera les áreas provincials
menys caracteritzades i mis reduides
es troben a Lleó i Castella, en ple altila central. L'uniformisme de la "meseta" facilitara l'obra igualadora; paró davant les terres complexes i trencedes de les regions perifèriques. el legislador dubtava, s'aturava.
Per suggeriment de les Corts Conss
tituents. l'any 1813 la Regencia de
l'Estat espanyol comissionà el capita
de fragata Felip Bausa per tal que
estudias la divisió d'Espanya en Provincha i presentes el corresponent projecte. Bausä, sense moure's de Cádiz,
dins el mateix any, presenta pn mapa
amb la divisió provincial que se li demanava. Aquest mapa no l'hem pogut
trobar enlloc. Sabem, però, que el territori de l'Estat espanyol hi apareixia
dividit en 44 províncies, i que en passar el projecte del Govern a mans
de la Comissió de les Corts encarregades d'estudiar-1o, reduiren a as.
aquell nombre.
En aquests projectes . Catalunya era
dividida en tres "provincias": dues de
grans que donen a la costa, considerades, per tant, com a maritimes. amb
les capitals a Tarragona i Barcelona;
i una altra. interior, mes recluida, amb
capital a La Seu d'Urge'', montanyenca.
El Consell d'Estat opina que els elements d'estudi no eren suficients Per
a establir unes demarcacions encestades i cregué necessari "que las Cortes diesen comisión a personas instruidas en las ciencias que habían de concurrir a la perfección de este plan...
y que mientras tanto permaneciesen las
cesas en el mismo estado", L'afany
de minorar el pla proposat — els desigs de millora moltes vegades resulten un entrebanc — féu que la Regencia, el dia ter de maig de l'any
1814 passés a les Corts l'expedient de
divisió territorial el qual expedient
desaparegué de l'Arxiu pocs dies despres. quan el palay de la representació
parlamentaria fou envait per la zurma madrilenya als crits de "Viva la
relizión!" "Viva Fernando séptimo!"
Com sigui que el projecte ProviaCialista era promogut per l'esperit de
renovació i de reformes dels elements
liberals. inspirats es. els principia de
la Renoltició francesa. l'absolutisme
arnh Ferran VII enterri el projecte. i
el, co, regiment ,.. que no havien perdut llur vigéncia. seguiren essent les
demarcacions administrativo-polítiques
del país.
Les conspiracions per tornar la in0narqula a un régim liberal no pararen
1 van donar lloc a diverses sublevacions. Per cert que una d'elles esclati.
a Caldetes— no a Caldeo d'Estrach
on intencionadament el general Lacy
havia anat a prendre banys a Can Ti.
tus, per estar en relació amb Milans
del Bosch, l'altre capitost de l'ese°.
mesa.
Com és sabut, aquesta gesta costa la
vida al primer d'aqiäests dos generals ; el segon pagué escapar a
Fran.
Ferran VII, a la fi del mes de mar;
de Pany 182o, durant l'allau popular,
en veure proclamada la Constitució en
les principals ciutats d'Espanya, fals
com sempre, acceptà d'Oso rel constitucional, en un manifest, esdevingut
históric, per la frase famosa, hip&rita i xiroi?. alhora: "Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda

L'estafada pujará mol( mes de 500
milions de trancs
París, 6. — Informes recolits als
ce
p entt ,res autoritzats demostren que l'afer Stanisky presenta un doble a sPrimer ; L'assumpte dels titols bougaSmegl: El que es refereix als ialBon
so;bacms del Credit Municipal de
Respecte al primer, el ministeri
d'Hisenda féu fracassar per tres cops
les temptatives de Stavisky, oposantse en agost darrer, d'acord amb el
Qtaai d'Orna, a la collocació directa
entre el póliic dels titols hcegaresos,
oficial i oficiosament; opoaant-se després a llur admissió en l'actiu. de les
societats d'asicguranr e5 mútues, i per
últr.rn impedint (1 .2 eervis%in de 4.t'ardía per a una emissió de son mihm/a de frenar'
El senyor Chilutemps estigué ahir
a darrera hora de la tarda a
co celebra una converse de mis de mitja hora amb ' el president.
1/espolie es Irvratiä al mirlisleri
l'interior, on l'esperaven el ministre de
Tuerta l t enyor !Manar: Qitan
conversava amb els ministres arriba

alma: 10,4 grane. Temperatura inmune: 9,9 grana
neeorregut del seul: 515 1114110melre i • PreciPlunai
evita. masca ea ekaie ole: a Dore, m.‘allugle•

el de 'freball, que fou introduit inimechatament al despari.
Encara no ha pres el cap del Gonon, Sr. Chautemps cap decisió en
el que es re fereix a la data en qué s'haurá de reunir el vinent Consell de Ministres.
Per altra part, s'espera que molt
aviar adquirira un desenvolupament
important l'assumpte Staviski.
No és impossible que el Sr. Dalimier consideri preferible perque la veritat es manifesti, recuperar la seva
llibertat d'acc:6.
En aquestes condicions, el President del Consell, quan se celebri a
la Cambra el dehat tan prompte com
es constitueixi la Mesa, es preientara en condieions desposar el punt
de vista del Govern amb tota Mderemienda ,l'esperit i, per la sena part,
el Sr. Dalimier podrá explicar amb
una Inés gran llibertat, la seva actuació en l'ates i demostrar la seva
cnrnOleta hona fe.
Es molt probable que d'un moment
s'adoptin desisions importante.
d'ordre j udic lsl.
(Seguida a la Mi. 7, col. s.)

constitucional". A Catalunya, el noble de Barcelona, el dia so de marc
imposava a les autoritats i forces vives reunides a Palau, la proclamació
constitucional. Aleshores començà el
trienni liberal (182o-1823) en qui
via d'intentar l'esquarterament de Catalunya en províncies. Involucrada la
divisió territorial amb el regim constitucional, ràpidament s'emprengué de
nou l'estudi per anar a una realització
definitiva. Era, com ens diu un informe de 1/poca, la "operación preliminar necesara para realizar y consolidar la organización patica del rd.
no". El concepte és just; per a afermar una nova forma de govern, cal
donar-li l'assentament apropiat a les
seres finalitats renovadores. Les yenes estructures enclouen tots els vi.
du de fachninistració passada; 2 mes,
s'han gastat; no tenen resistencia per
a suportar el pes de formes noses.
A mes, una,nova estructuració territorial dificulta qualsese reacció que
s'intenti per a tornar a l'antic estat
de coses; els vells ressorts de domini,
desplaçats, ja no responen.
El govern encomana al mateix comissionat de l'any 1813. director ara
del "Denósite Hidrográfico de la Marina", de Madrid, un nou projecte
provincialista, amb l'ajut de fintendent Josep Agustín Iarramendi. Mentrestant. però, s'aplica la divisió provisional de l'any 1813, que no baria
entrat en vigor encara. Amb anuesta
base es constituí a Barcelona la Diputació de la "provincia" de Catalunya,
per la qual cosa les terres catalanes
tingueren, momentàniament, una Imitat
relativa, que venia a ésser corn un antecedent de la Mancomunitat precaria
dels darrers anys dels governs constitucionals de la monarquia,
PAU VILA

El trasHat
de Sanjurjo i altres
presos militars

Campanya

Madrid, 6- — El ministre de Justicia ha manifestat als periodistes que
de l'assumpte del trasllat del general
Sanjurjo podrien informarlos els directors generals de Presons i de Seguretat.
El secretari del Ministre ha 'indice als inforrnadors que s'entrevistessin antb aquel!, per tal de coneixer
el que hi hagués sobre el trasllat dels
presos militant.
Interrogat sobre el particular, el director general de Presons, Sr. Giménez i Giménez Coronado ha clit que
ja havien arribat a Cádiz, traslladats
des del penal d'Ocafm, els reclosos
Caro. López Sänchez i Santa Cruz Bati ja. Pel que respecta a Sanjurjo ha dit:
—No us puc dir mes sinó que será
traslladat al castell de Santa Caterina
de Cádiz, i que, en aquest moment, en
que us parlo jo, encara continua
El Denso.
Tumbé hi ha el propbsit que el!'
presos pertanyents a l'Amada que es
troben a Cuatro Torres siguin traslladats a la presó central de Guadalajara, i tnts aquells que tenen earicter
militar i que es echen complint conclemna en penal; ordinaris, seran traslladats a presons militars.
Quant al lloc que s'havia designat
per a ti-asiladas l'ex-general Caval•
canti, s'ha negat a concretar-ho, i ha
dit que hi hada el propòsit qu e la setmana entrant quedessin fets tote els
trasllats, complint-se aixi l'acord
adoptat en Consell de Ministres i que,
pel que fa referència a la Direecid
general de Presons, estiguin disposale a donar tota mena de facilitats
pesque els viatges de trasllat es lacia
amb totes les menos molestes possible per a aquells als quals afecten.
(Segueix a la pág. 6, col. a.)
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LA LLIGA. —... I oblideu, si pot fuer, que aquests que a Madrid
criden: "Muera Cataluiia" s6rt els nutres abata..
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VISTA DE PREMSA

LES LLETRES I LES I&
La figura de Pere el Gran en
el «Curial e Güelfa»
El rei Pere II de Cande:aya, usecessor de Jaume I, marca, en eh nou
anys que dirigí els destina de la nostra terra, "l'ingtant mes vivideras,/
drarrultic de la matra asumió nacional", com han dit, molt justament,
F. Valls i Taverner i F. Soldevila
en llar ifirtdria de Cataholya. Home
midan, magnànim, dotat d'un caricter
enèrgic i duna vigoria itíètica, destre
en el combat i habilfssim en les lluites diplornitiques, la uva figura ha
estat lloada per poetes i historiador*
Bernia Desclot, el sen cronista tan
celebrat per la justesa de les seves
descripcions i dels seus judicis, l'arriba a anornenar "segon Alexandre per
cavalleria e conquesta" i posa en la seVIL bota les següents paraules, denotadores d'estrenua cavalleria: "E yo,
barcina, no són sin6 un cavaller. E erstrels altres, si'm pot reinanir lo cavan e les armes, aytan ben cuyt viere
de cavalleria com nengú que hic sia."
(Cedeica, cap. 557). ReMee Montaner,
encara que atenui un 'de l'elogi de
Desclor, no deixa de dedicar una bella
frase al gran rei, el qual "altre Alexandre fóra estat al miar, si sola den
anys mis humea viscut". Np solament a Catalunya. aras encara a Italia florien les lloances a Pere II;
Dant, l'excels poeta florentí, que en la
Divina Comèdia posava aquell conegut
vers. tan diversament interpretat, sobre "rayara Poverta di Catalogna",
no podia excusar-se, en parlar del
rei catalä, de declarar que "d'ora valor porte) cinta la torda".
***
Al costa t d'aquests elogia, però, tenen una valor ben singular els que
apareixen en diversos indrets del nirial e Cilelfa, la magnifica novella
cavanereaca del segle XV, de la qual
la collecci6 Els Nostres Classics acaba deferir-nos una bella edició, a cura
de R. Aramon i Sena. Rellegint ara
aquest magnífic text de Ilengua, on
el vocabulari medieval s'entreteixeix
gentilment . amb flors renaixentistes,
ens ha frapat la insistincia a fer aparAixer la figura del rei per a donar
un ambient històric a la narrada i qui
sap sí perquè prengui, també, un len
tint de patriotisme.
Ja al final del primer Ilibre, quan
Curial pregunta als eavallers cetalaus que han de combatre a favor sen
si necessiten diners, l'autor up valer-se'n per remarcar la liberalitat de
Pere II: "Cavaller — restaonen els catalana — : nosaltres no harem meater vostre argent, car per gricia de
Die un rey tenim que'ns dóna manera que, sena pendre argent d'altri,
pedem cercar lo nidal. E crech que
en nosaltres no ha tant de bi que gosem ne sapiam despendre cc, que ell
nos ha donat e dime sena cessar teta
Jorns
M! enllà, en contar-nos la rebuda
que Pere fa ala mullen catalana
vencedora, diu l'autor del Cardal:
* Hada en aquest tenme en Arenó un

Els !libres nous
Notes sobre la vida econòmica d'Espanya en 1931-32
L'Offic.e Algérien d'action crocomigue et touristiem" acaba d'editar un
llibre de sis-rentes planes sobre aquest
tema, amb abundor de grifics i de
rnapec. L'autor, Marcel N. Schveitzer, fou comissionat per a dur a serme una informadó. Per a realitzar-la
recorregué la Península, es docurneati
al, centres oficial s i sobre el terreny,
i es detingué ms les zoma mis car acteritzades per una producció o una activitat determinad«.
De primer anteví, l'encirrec podría
semblar estrany; però born es fa carrec arias de l'encert de la comanda si
es ti en compte el veinatge dels dos
paises, l'agermanament mediterrani 1
que Algeria oom gran part de les
terral espanyoles, en monea de Hura
activitats tradicionals es troben en urt
període de renovament, de modernit»ció. Dad que la finalitat d'aquest
Ilibre, que is una exposició de feta
un estudi rapid de les conseqüincies
que sen poden treure, consisteixi
sencialment a remarcar exits i errors, avanços i estancaments, per tal
que ea el país editor les falles siguin
sortejades, i idhuc aprofitades per a
prendre lloc en els mercats comuna, 1
els encarta Puguin all ieonar Per a
apresear l'evolnci6 algerina . Abrí mateix, l'autor proposa enteses dins de
certea aetivitats corn en el turisme,
per exemple, per al qual una
nació de serveis podria facilitar el
tränsit amb lea titules que poden derivar-se'n, deis viatges que desitgen
sacurear els trajectes marítima
El llibre
amb un cop
general a l'amada espanyola, que Es
situada degudament en l'ambient físic
i humi, les tonta de riquesa del país,
l'esforc fet per aprofitar-les millor i
avalorar-les i les orientacions del comen exterior en releen!, amb les com.
plitracions de l'hora present. Segueixen
doré& set capítols en qui hi són ex/mate l'estat actual de les indústries
&rindes dele productes natural, del
pala i el desenrotllament i profits de
rericultur& i la rarnaderia en la gamma variada de Hura produccions.' L' ac tivitat agrícola, des dels procediments
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rey raolt noble i :non valerós en «trust, apellat don Pedro, cavaller molt
rebust, forte e valent, lo qual mentri
viequE fits de son mea en batalles moltes tosta dignu de recordable venera.
di, ex( contra sarrayns com allano
gens".
I, després, per justificar eh dons
heretats que el rei concedeix als eavaliere, fa dir-li: "—Jo no honre loa
meus cavallers per les sues persones,
mas honre la cavalleria ere en ella ¿a
la qual en los corsos de aquella tan
valerosament se is mostrada; e aquel.
ta matexa honor e molt mejor lt taré
quant en lo cera d'algu n de voultree
se voldri mostrar —. Loaren tots lo
rey de gran magnificincla s hagueren
per determenat que, mentre aquest rey
visques, cavalleria seria sostengeda, e,
morint el, cavalleria vendría a

menys".
Eis el gegen llibre Es, perb, on la
figura del rei pren un relleu mis
marcat Abata de compariixer en escena, en el torneig de Mehm, han
ja parla d'ell: "RespOs Curial: —E lo
rey- d'Aragó, ¡tal cavaller es, per son
con, que ell venga al torneig Die
lo haraut: —En Es lo millor del món,
sena falla, *nonti que yo oig". Per fi
apareix Pere el Gran: "En aquest mateix temps, lo rey d'Aragó, qui tret
meses o mis havia cavalcat continuament, a forma de cavan« errant
sena Esser estas conegut, havia fetes
crues de son cora dignes de recordable vsneracid, trames les su« tendes
al Ca n,. e mani que fossei termite«
en lo pos desviable loch que s'hi tro.
Kb". I no manea la descripsió de la
seva figura, que l'autor fa asnb els
ulls de Curial: "Mí mateix Curial
mira lo rey, e vits-lo molt upas de
teta la persona e de condecent estatura, terrible en l'esguard, los una
trié, ardents e que paria que alld on
mirara metia terror; parla« pceh.mes
haguera mester mis temperancia en sos
moviments, car era molt executiu e
confiara tant de la força del cors e
de la lealtat dels vassalls, que emprenia melles coses terribles e de gran
perill, en manera que no dubtava res".
I cornencen les cavalleries del rei,
i visten les lloances escampades ea 1 Ila
("lo rey d'Aragó es huy de la ora llanca lo millor cavaller del món". etc.)
principalment, el gran elogi que, en
l'edició que comentem. forma capitel a
part (vol. II. pies. 246-248), en el
qual is citat i comentat el vera de
Dant.

***
Seria un treball ben interessant a
emprendre's el d'estudiar la representaci6 literäria de les nostres grans figures hIstbriques. Amb aquestes notes creiem haver provat que la mataria fi rica i no menyspreable. Pere el
Gran, digne, per la tensi6 épica del

seu regnat, com ha dit Nicolau d'01wer, de les epopeies alexandrina o napolebnica, hauria d'ocupar en armen
estudi, per força. un !loe d'honor.
urna SANTAMARIA
de treta! l fina a l'organització comercial, E, estudiada amb gran amplitud,
puix que ocupa la meitat del libre. En
canvi, de les grana indústries com la
tèxtil 1 la metallúrgica, sen diu ben
poca cou Aquesta llactma, com algente altres que presenta el llibre,
den explicar-se pel fet que es traen'
d'activitats que no tenen parió a Algalia. En canvi, en el camp de l'agricultura i, sobretot, per a certes produccions que es donen també a les terres algerines, l'autor ha fet exposicions
malt detallades, com per la de la taronja, o pel rían! d'Ohanes (Almeria), les (mala constitueixen veritables
monografies. Al l'erg d'aquesta obra,
in ha Indicis molt encertats. Reinarquena el parer assenyat que dóna respeste a l'error econòmic d'aprofitar terres sequeres de l'altipla castellä per al
conreu cerealistic que, en canvi, foren
mis retribuidores si es destinessin a la
ramaderia. Es indubtable que l'avaloramera de l'agro espanyol esti en intetuificar la producci6 de les terres

agronómicament bladeres, i deixar la
reta al bestiar„ cabal que ha d'ésser
millorat i augmentat
Degut a la presea amb qui el !libre ha estas redactat, a l'autor li han
passat per alt alguna errors de detall;
segurament que per no haver-se nogut proporcionar una documentada
mis completa.
Mal, per exemple, en anotar que per
no produir-se ciment blanc al país, la
rproducció francesa hi troba un bon
mercat, cense competència. Realment,
el ciment blanc Lafarge is ben cantee dels mosaistes de la Pest'tssida; però també he és l'" Atlas", de
fabricad() nord-americana. Ara que
l'un i l'altre han reculat des de l'any
1916. en qui ton inaugurada la fábrica de la S. A. Grif fi. a Vilanova
la qual pos produir anualment 30.000
tones de ciment blanc. Altrament, avui
es produeir també aquest material a
València' Amb tos, aquestes ~lenes
en la qualitat del llibre, resultat d'una
Precipitada forzada, escassegen..
En resum, es tracta d'un volum d'exposició i comentad de l'estat actual
de l'econom i a espanyola, que ves a
temps, puix que els estudia semblants,
com el volara "Espanya económica,
social i artística" 091 4) O « La riqueza y el progreso de Espolia" (toas)
han envellit ràpidament. Ea un bon
servei que hem d'agrair al Fratasar
Schveitzer. — P.

V.

Asá el fi de /mar impele a k
teratura obrera a CaNiunya, la Secc18 de Literatura i Bellet Arta de l'A.
E. P. ha organitaat un Comuna de
Cunea Sala% el qual ea regirà ¿'acord amb lea sellen%
malita
z.—Els tubas que es presentir; mecanograllats o escrit* en una sola cara
de paper en lletra clara i Ilegible, tintiran una entoldó MPCintll de dotze a
quinze quartilleg.
2—Podran optar al Concurs de Contes Socials escriptors catalana i castellana.

3.—El Juras qualificador estaré
compete per Joan Mitigues, Enric
Liudes. Jordi Arquer, Andreu Nin,
Julià G. Gorkin, Joan Buster, Joan
Valleepinós, Unís Bransuele, Josep
M. Farrés, Josep Tort i Baptista Xuriguera.
•
treballs es trametran en un
sobre elos sense signatura, la qual
=iré tancada en un sobre en es l l egir el Mol de reseca,
termini d'admissió dels cantes quedan saneas el dia ar de) mes
que sena i el veredicte es taré pablie
per mitjä de la puma., tot al més
tard el 26 de febrer.
6.—Totes les obres que vulguin op
Concurs de Contes Socials !mi--tarl
ran d'Enes. adruadea a norn de la
Secc16, que té el domicili al carrer
del Carme. ao, Barcelona.
a.—EI tetaste premiat seré publicad en
riss fasciele, el producte de la venda
del qual, cas que hí hagi marge económic, sera abonas íntegrament al seu
autor. Els altres tontea premiats també 'eran publicats, en les mateives condicions, en la mateixa col1eeci6.
EJ presidan, Baptista Xuriguera; el
secretad, Joan Vallemin6s.

govenamental. •
RENOVACIO REGLAMENTARIA DEL CONSELL EXECIN
TIU D'ACCIO CATALANA

LA

REPUBLICANA
En la reunió del Comen General
del Partit que reportavem en Terli-.
ció de LA PUBLICITAT del di.
vendres, migue procedir, d'acord
amb l'Estatut, a determinar per sor,
teig ele individuo del Consell Encuna que els corresponia cessar. Se.
gons l'Estatut d'Acció Catalana RePablicans, el Cop een Executiu es remira cada any per meitat, i com que
el que actea avui fou elegit totalment el maig darrer en l'Asamblea
Extraordinaria del Foment Autonomista Cauta, s'havia de determinar
els consellers que calia reacivar per
tal de fixar aixf el torn definitiu . Fet

l'esmentat sorteig, aquest designi
com a vacants els llocs deis ~yo«
Amadeu Hurtado, Martí Esteve
David Ferrer; per() eh Consell General acordé per unanirultat reelegir
els consellers «mentas'. Per tant, el
Consell Executiu d'Acció Catalana
Republicana continua integrat pela
senyor L. Nietlau d'Olwer, Amarles Hurtado, Martí Esteve, David
Ferrer, Claudi Ametlla, Pere Lloret
Carles jordä.
LES ELECCIONS MUNICIPALS
Els nostrcs amics que vulguin
tollaborar a l'organització electoral
de la Candidatura d'Esquerres Cata.
lenes que lluitarii en les vinents
eleccions municipals de Barcelonacintas, són pregats de passar a inscriure's per aquestes oficines centrals—Corts. ea pral.—o per les
entitats de districte adherides a Acció Catalana,

"Espiar, nova illustr^^i4
catalana
Han rebut el darrer número de la
publicació mitin "Esplai", la qual,
en virtut de les importants reformes
que ha sofert, ha quedas convertida en
una gran iHustració catalana d'aspecte

moderníssim.
Es de creure que "Esplai" seré la
revista preferida per les famíliea i vis¿Iré a ocupar dignament el 'loe de la
publicació que manca a la nostra
terra
Tant el text com els TIOMbrOsOs g ravase que conté aqueas número apareen dissabte, resulten d'un gran interés i pulcritud, motiu pel qual és de
desitjar que tingui un bon acolliment
per part del nostre palie tal com es
inercia el considerable esforc que representa.
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Programes euroner,s

Diumenge, 7 de ganar
18'015. — eran, 380 rn. "La pelita filla de Berberach", opereta de John Mullen

10'40. — Roma, 441 m. "Flor
de neu”, opereta d'Albert
Blanc.
R0'00. — Radio-Paris, 1.725 m.
Music - hall.
2030. — Parle P. T. T., 447 m.
"Esther, larIncese d'Israel " ,
drama en 4 actea, de Dumas

asoció, l'antele
PER UNA ANTOLOGIA

CARNERIANA
per ALBERT PIERA

20'10. — Sordeue, 304 m. "Diumenge", un eche de C. R.
Marx; "Le Paiteanr, un acte
en vare de Coppée, 1 "Pobre
Polinichinebta", un acte de
Follereau.

21'30.—Naolonal anglese, 1.551
m. Concert d'orquestra.

EL CORREU D'AVUI

—

* Dos ¡libres han obtingut
el favor dels lectora catalans de
"j, muntanya d'ametistes", de
Guerau de Liess, i "El reine encantat",
de Josep Cerner.
*
Do !libres han obtingut
el favor dels infanta catalana: "y al
Pol" d'Angel Ferran i "Quelus", i
"Roncialles d'Andersen", vertió catalana de Josep Cerner i Mariä Manen

* Bona nava. — Sabem de
bona font que per part d'una important organització editorial de casa riostra es fan treballa a fi d'emprendre
dintre de poc temps la publicació d'una coHecció de novelles, que tindria
un carácter eminentment popular. Hm
diu que Es propòsit dels edito« publicar les minora obres de la literatura catalana i de les literatures de
tot el món, a preus extraordinäriament
assequibles, efectuant així una meritória obra de divulgada, tan necesaria en els dies que Vivim.
Ums /libre clissic guanya
*
el plebiscit: 'Vibre d'Afilie e d'Amat", de Ramon Llull (Ed . "Els Nostres Clässics").

Mune, 8 de ¡tener
'M'OO.—Venecia, 1.44 i m. Música moderna.

10'30. — Torre Elffel, 1.445 m.
Concert de música imitativa.

20'00. — Londres, 358 m. i 811dland regional, 398 m. Concert d'orquestra: Música anglesa.

"0'00, — Radio- Paría, 1.725 m.
"Els Dragons", de Villars,
ópera cómica.

20'10. — Franofort, 258 m. Simfonia op. 30 d'Alex von Ressen.

20115. —Grenoble, 570 m. "Gennd d'amor", comadia musical
en tres antes, de Schubert.

20'*0. — Lid, 485 m. Concert
del Trigintuor.

2030. — Parte P. T. T., 447 m.
Música de cambra i cant:
Beethoven, Haydn, Ravel i
Faure.

2055. — Poste Perfilen, 328 m.
Concert de gala.
21'00. — Viena, 517 m. Orques-

que Menten, no merecen remeto ni
crédito si no saben hacen dfanoe de
su historia y de su significación. Alsora a todo g loe republicanos laico. y
avanzados nos sorprendre y entristece

nostre Pass i amb l'etapa actual del
sigim sepulta', per tanta de conealn
tes delicada.
En les paran es del senyor Lluus
Companys hi llagué ahir el que havia
d'haver-hi 1 el que esperara el pobte
eatalä: una clara percepció de les realitats del moment i un sever sentit de
mi:oriente. La simple ¡cetina del Macera ha d'ésser el seu mil or elogi.
Teta cithadans conscients, amb els
una nets de rancúnia i de partidisme,
hauran de veure en el programa del
Govern de concentaciii esquerrana una
sOlida garantia de l'autonomia catalana ¡ una rotunda afirmada deis principis dernocratics dintre la República.
La brillant oració del president, en
la sessió solemne d'ahir, queda concentrada en una sola paraula, que Fa
precisament la que ii dóna la serena
ponderació de (actora, l'equilihri de
totes les possibilitats i l'austera afirm a ció d'un deure indeclinable: la Llei.
Sernpre dintre de la llei. El praident
subratIla les paraules re p etidament al
llarg del seu discurs. Sempre dintre
de la Llei, de la qual no Podré sortir-se ningú, ni el Govern de Catalunya estä disposat a tolerar-ho.
Despré3 de la solució de la decreta
crisi—transcendental en ordre al conjunt de la democricia catalana—, com
a cata aus i com a republicana des guerra hem (le felicitar-nos de la declareció ministerial formulada en le
sessió d'ahir pel president del Govern
de Cataluma, que is per a nosaltres
de i democritica 1
iader ca notinuitat
garantia afirmació
usticia i de dignitat civi."

selertes

1 Lecoute.

Llegiu dlmarte, en «peste

LA HUMANITAT
Toto {a democracia celelana —diahonra •jerssir-se »Meta de lo declarada lorsausIdda
aruirámi
Generalitat:
"Sobri en le 'urania, häbil en l'exponer:a agut en la intenció i irisI en
enfocar cada problema, el discurs del
senyor Compaulys en formular la declaració minig terial del Govern autonòmic encaixa precisament amb la
realitat olstica, social i económica del

No hy que olvidar ese lo& hombres, por muy rienda repsistotacilin

L'ORINIO
Considera que la declarada governa.
mental fou codicien, per satisfer cls partits politice integrante de lo COSCO>
feeri6:

"Liberalisme i laicismo en l'ensenya.

meist, en Iassistincia pública, pertot
arree. Solució j usta del Pr oblema dc
la terra i reconiixer els drets del, trehalladora, reformar el concepte roma
de la propietat i respectar reconomia
del pala Ordre públic amb extlrgació
del rima de pertorbaci6 bedel i aplicació normal de la Ilci. I per darnunt
de tot, defensa de les llibertats reconegudes en l'Estatut i de la República
amb el sacrifici mässitn.
La Lliga, per boca de l'incisiu
nyor Duran i Ventosa, atad durament
el Govern de concentració, i lud, com
sempre, l'equivoc. La test dretista erat
o sou un Govern continuador de ranterior o sou un Govern que no accepteu la aunó del que heu vingut a sub"titule. En el primer cal n° calien homes nota; en el segon, no luden de
figurar-hi homes del d'atan,. Sofisma
häbil davant els subscripto rs babaus i
devota de "La Veu de Catalunya".
Perú senzill de desfer, com ho aconsegul el president de la Generalitat.
"No, senyor Duran—li contesté—.
Govern de concentració dintre el (Mal
cada representant de partir conserva
el sea programa u la seva ideologia
característica, perb que ha contret el
compromís d'oblidar-ne l'ap'icaci6 temporal, i de lligar-se pel sol compliment
d'un, programa determinat i concret,
prèviament pactat, l'essincia i la finalitat del qoal no repugnen a l'essència
i finalitat del sector polític que ha
vimos a representar dintre el Govern.
Per tant, Govern nou."

Lerroux es quedarà sol
L'afirmació la la EL DILUVIO.
Al Govern—recorda--hi ha ches tosanejes, la una rePresentada per Lerroux, í qua l afaloguen les dretes, i
una aura representada Per Medirles
Barrio, Tic ti posada Sola la ¡evo le
en Si rigins republicà. El passat incident del Congrio—afi rma—posa de reIlca la divergincia:

ver a ate Lamen caldo, sin fuer"i
ni valor para enfrentarse con ea enenaigos de ayer y da siente&
Resulta pintoreue la afirmación de
Lerroux, contestando a unas Palabra'
del diputado tenor Aragay, y, stsütt
la cual, le halla mis cerca del cristianismo de las derechas que se atrilpan en la Cámara alrededor de un
Albifiana que de lea izquierdas librepensadoras, tolerantes y encuadradas
en el mareo de la C.ontitución vigente.
En sus labios Catas palabras son una
prueba mis de au falta de dignidad
politice y otro agravio que arladi r a
loe muchos que ha inf igido a sus electores de siempre.
Por ni inconsecuencia, por su insinceridad, por sus contaeos con elementos turbios de las derechas Lerroux
seré abandonado. No pueden seguirle
los que siempre le siguieron mientras
fui laico, republicano y de izquierdas.
A su lado quedarán los diputados sumitos y domésticos que s iempre se ins
-piranelosgjdPryque
hoy siguen a Lerroux cOMO antes obedecían ciegamente a los secuaces de
Alfonso XIII.
La escisión inminente en el partido
radical fortalecerá la República y serä
una afirmación más de confianza y fe
en el nuevo régimen y en los destinos
de la Espafia nueva que soñaron !os
diputados de las Corte Constituyentea."

L'incident anticatalä
al Congrés
EL LIBERAL
El considera com una batalla gua.yodo per Meted, de:Pu,: de mort, com
el Cid. L'esPerit de les Constituents
gis reapareixer—diu—al Congrés, grdtia, a remorió produido. Evoca els
discursos pronlinciats pels dipetats ropublican:
socialistes, i afegeix:
"En todos esos discursos el nombre
de Maui, quedó tan alto que hubiera
sido difícil elevarlo mis. No así en
los que siguieron. El representante
agrario quiso demostrar que Macia iuk
im hombre funesto para España; pero
no le salió la metáfora, y tuvo a; fin
que rezar también una oración.
Al carlista lo que no le salió fui
la oración, que corno carlista tenia el
deber de murmurar. Pudo mal en el
señor Bilbao el deseo de que no se
olvidase lo del crucifijo en las ruanos.
Perezca todo; pero sálvese la legalidad católica de los últimos MOMellt03.
Y eso que el orador repartía en París
sus ocios políticos, hace años, con juvenil frenesí, entre los arrullos absolutistas con don Jaime i las fraternales tertulis ton Maca. Ya los dos
titán muertos. Descansen en paz, y el
señor Bilbao también.
Vallellano prefiere el epitafio clásico del clericalismo español para los
hombres eminentes que no han muerto
en el seno de la Ig:esia, o que se han
acogido a demasiado tarde: "¡Que
Dios le perdone sus grandes cullsaSI"
Ad despidieron a Pi i Alargan y a
Galdós esos apóstoles de la Humanidad irredenta. Y así se ha diri gi do al
infinito Vallellano. El infini ' o Sabré lo
que ha de contestarle.
Pero la nota violenta estaba escrito
que la diese Albifiana. Y la día. ¿Cómo? Votando en contra del duelo de
la Cámara.
Dicen que una frase lanzada entre
murmullos encendió el ánimo de los
catalanes y de los socialist is. Dicen
que se oyó en los bancos agrarios un
grito de "; Muera Cataluña!". Lo
cierto es que volvieron a rodar algunos diputados escafios abajo y que
además de sacar pistolas y que... ; Lo
cierto es que, COMO respondiendo a un
estallido de reconquista, la mayoría
parlamentaria en masa, al grito de
¡viva la República!, secundada por loa
socialistas, los catalanes y las izquierdas, todo lo que es la Cámara republicana, en fin, le alzó contra la hostilidad y principalmente contra el intrusismo!
Martínez Barrio levantó los brazos

Y di() los vivas más fuertes que se
oyeron. Estaba entregado, emocionado.
Por algo confesó luego que toda tu
vida se había puesto en pie. El un«
Lara, ministro de Hacienda, abrió 'a
portezuela del banco y salió al centro
del hemiciclo para dar los vivas a la
República que le correspondían y muchísimos más. Otros ministros le imitasan. Lerroux, erguido, presidía el
espectácul o y desentrañaba sus futuras
consecuencias políticas.

paré una saleta reservada de can Paria. Aquesta exposicia Es dedicada a
colleccionistes, crítica i artistes.

"La escisión ha de producirse y te
Producir á en el partido radical. El cansanta de tan lamentable acont ecimien
el propio Lerroux, que ha-toseré
desertado de su puesto de combate para
servir ideas que nunca fueron tuyas
ni las comparte la mayorla del pueblo
espatiol. El germen de discordia lo
han llevado a g ua filas los elementos
turbios que se infiltran ma el partido
recurriendo a procedimientos que la
opinión pública ha j uzgado ya a atas
horas y que nosotros no somos los
llamados a calificar.
El espectáculo que se produjo anteayer en las primeras Cortes ordinarias de la República es alentador.
Revela que los diversos mesera Y
matices del republicanismo espahol
pueden unirte en un momento emocional en defensa del régimen. Y ai se
origina un momento de pe i gro, la unión
se realizará, prescindiendo de las personsa que la hayan hecho necesaria,
aun cuando resulte doloroso a todos

* Josep Monspotc—A l'exposició de Mompou, que s'inaugura
ami a la Sala Parks, hi figuraran
obres de Cala Ratjada, Dejé i Sólier, t'in en marines CM/ en paigat.
▪ - La premsa nord-americana ha
dedicat recentmentment mott elogri• a
l'obra d'aquest artista esposada a l'Inltrnacional Carneggie.

los republicanos abandonar a un hombre como Lerroux, que ha tenido el
mérito indiscutible de propagar la
República en épocas de peligro y de
lucha y de afirmar un ideario laico
y de izquierdas cuando en España esta
labor levaba implicita la condenación
de todas las intransigente' y sectarias
!lagrime gubernamentales.

"Ceda"!

* El 'libre caleta ha estat el tisis sollicitat aquests dies COM
a present de les diades. L'hsenenatge a
la llengua catalana ha d'ésser, pesis,
permanent: ¡libres, diaria revistes,

tra Simfònica Vienesa.

21'10. — Nutzen, 298 m. Obres
de Mozart.

2118. —Naolonal analistas, 1.55 4
m. Concert simfònic.

teatre...
* Sabe Ser inaugura avui, a la
Sala Barcino, una exposició de paisatges.

* Cif itldini

será homenatjat
demä, dilluns, amb un sopar, que tindrà lloc al Restaurant Catalunya. Sol.
licites els tiquets al susdit Restaurant
i a can Paria
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Ungüent vaporitzant contra refredote , grip, Irritad» a nteale,

de., etc.

LABORATORI BENESSAT
8A•ADELL

* losep Maragall. — La
primera exposici6 d'aquest artista a
Barcelona s'inaugurad el dia to del
corrent i seré clausurada el 25. Ocu-

Preu: 2'44 ...a..
ven a botos lee fermentes

1.

centro-izquierda. Agrarios y ardid»
se contundan en si atroz codmionlimo. Son doscientos; pero han resido
simPernente de visita al certamen 41
la República.
Recordemos una buena intervención
de tos m'arietes, otras, mis o enenGI
discretea, de Ventosa y de Rubio, y re.
ordeno& el resumen del ie fe del G°Mento, que en Csnalulta habré producido la sensación de una promesa trascendente.
"Mea—exclama Luroux—ha sido
uno de los mejores colaboradores de
la República enarbola." El incienso
era el de la revolución misma. Mucha
han perdido las Cortes del régimen nuevo; pero cuando ha hecho falta en
serio la vibración, han vibrado.
Se impone la suscripción para Albiflana. A él le debemos lo mejor ele
la sesión necrológica. Y lo mejor de
lo que va de temporada. Republicanos:
enviadle telegramas de Placeme. A gra
maldecidle, que es vuestra obli--rios:
gación. Qué jueves, qué jueves el de
ayer! Parecía un viernes; ;pero que
viernes l"

Mis de diez minutos duró la reacción liberal de la Cámara. La derecha parecía vencida por su misma
dilación en declararse republicana. Los
monárquicos se miraban unos a otrob
estupefactos. ¡Era eso lo que se habla
votado en los centros antimarxistas?
'No! Ni mucho menos, ¡Radicales r
socialistas en espontánea fraternidad?
¡Pero qué ráfaga del infierno habla
pasado por el Congreso? Trepidación
de Constituyentes, rugidos de Gobierno
provisional. ; Ahora que todo iba como
una sedal Es decir. j cstsro una
Ni los esfuerzos del presidente del
Congreso para galvanizar el estupor
de las derechas, ni el breve discurso
de Gil Robles tendente a provocar un
españolismo hreco, ni 1 • % frases de
afecto a Catalua pro stonciadas DO,
Primo
n de Rirera deslucieron aquel
magnifico panorama. Estaba hecho el

LA LIBERTAT
Víctor de la Serna hi fa en comentari—conciliador per ietl COgail —
din enir: franje i aratimeaud;

"Yo no se si existió el grito de
"Ilfuera Catete/la I" Por mi parte,
no lo oí, y me temo mucho que haya
sido el mónstruo oral que la imaginaelan al rojo vivo de los diputados
creyó percibir. ES señor Gordin Ordas señaló, no obstante, al diputado
emisor del grito, y yo tengo al sobo
Gordón Ordis por hombre veras y
serio. Algo debió de haber, como algo
debe de haber—anguila, tortuga o di.
plodocus—en el Loch-Ness. En todo
caso, si alguien gritó "¡Muera Catalufla!", o ea un loco o no es un espafiol. Y habrá que reconocer que es
verdad que, como dijo el sefior Lerroux, sobre la tumba del sefior Madi
esté "el ara donde se perpetuarán los
ideales de la República y de la Libertad", frase que si no tiene un valor
histérico total, tiene, a; menos, el valor reactivo de responder a una P o
-sibletupdzqesalojtdvía
en algunas mentes espaflolas.
Yo, si hubiera sido diputado—me
adelanto a declarar que se trata de un
truco literario—, hubiera recordado
aquella maravillosa estrofa de Maragall, a la que tanta afición tengo y
que nie gusta recordar de vez en cuando a catalanes y castellanos cuando
surgen estas trifulcas fraternales:
" Terra entre mara Ibiria, mere aimada,
tots els teus fills te fern la gran cansó.
En cada platja fa son cant l'orada
mes terra endins se sent un sol resi
que de l'un cap a l'altre a amor con. t
I es va tornant un tant de germanor..."
EL SOL
Pronostica que esdevindran alters
inciden: com aquest i recomona paciència a les minories republicanes,
sind—diu--el Parlament estaria a la
meneé d'a» irresponsable qualsevol,
com el senyor ellbi4ana. Traba, no
obstant —si ir generas l'editorialistat—, que t'actitud del, republicau i

soridistes co irrer justificada:
"En una sesión anterior, en otro
incidente, provocado también por un
improperio—éste, de un ex ministro
socialista—, que había fundido a las
derechas en un instante de exaltación
que a muchos pareció revelar el fondo oculto de sus verdaderas ideas e
intenciones, faltó la réplica congruente
y faltó incluso la palabra justa, es
decir, republicana. Se dió una impresión de frialdad, COMO si los republicanos no sólo hubieran sufrido crueles
derrotas en las urnas, sino que hasta
los que habían llegado a la Cámara
estaban en ella como-azorados, encogidos, achicados. La posición P OCO da"'
ra de algunos sectores derechhistas
ra de algunos sectores derechistas
nas republicana, sometida por completo
a las minorías de la derecha. También ayer, en la primera parte del incidente, mostraron éstas • tal inhibición
ante los desatinos del escandalizador,
que a muchos pudo parecer complacencia. Podia continuar la impresión de
una Cámara equívoca, que, llamándose
republicana, aguantaba una vez más,
indiferente o acobardada, los ataques
francos o disimulados contra el régimen. Esta fui la causa de la reacción
que convirtió el insensato episodio en
un acto de magnifico fervor republicano, después del cual quedar& patente a todos los ojos que el régimen tiene
en el Gobierno y en el Par l amento defensores decidid-os.
Pero hemos de agregar que estos
incidentes corno otros, peligrosos, que
pueden producirse en lo sucesivo, renen su origen y fuente en la posicién
ambigua de las derechas, porque esta
es la que permite a muchos suponer
amenazada la República de asechanzas
secretas. ¡Cree el señor Gil Robies que
es bastante con que desPues de CaOa
incidente, de cada instante de escándalo o Peligro, te a'ce en su eacaNti
a pronunciar un discurso hábil, como
ha ocurrido en los dos momentos sebalado'? No son habilidades "a posteriori", sino franquezas anteriores las
que exige una politice digna. iCuantes cosas se ahorrarla y nos ahorraría
el Etii0T Gil Robles con una declaración
taxativa, rotunda! En estas horas delicadas de Espata hay que tomar valientemente l i s decisiones y aceptar
con denuedo el destino. No hacerlo
asl, confiar antes en el equivoco y la
habilidad que en la rlarid,A fimeza. va a ser el gran error de Ins
derechas."
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escota, a. Carlunya,

E

crisser ca alana
aquesta qualitat, cal qua estigui sotmesa al control de l'experi ència i a
les influencies bentactores d'altes i eapachades inspeccione que haurien de
representar un estimul, una orientació
i un mestratge.
L'esnobisme inexperisnentat i la diversificació excessiva arribarien a perjudicar-la en tan gran manera que
podria deixar d'ésser l'escola dan poble per a convertir-se en un escenari
de Melles en assaig constant. Es de
desitjat que es posi un xic de cera
a les orelles per no escoltar les veus
de sirena que ditien que l'escola
ha d'ensenyar res, o que sempre I la
d'ensenyar jugant, o bé que ha de
moure el cervell només a través dels
peus o de les mana. Ha d'ensenyar
mofa ha d'aprofitar curosament la
gran valor educativa de resiore, i ha
de monee el cervell i el cor mitjancant l'interés i remedó, encara que
les mans i els pea; resin quieta. Mis
que els arrib; l'hora de bellugar-se
perqua es pradueixi lambe reducació
del cos.
Encara, si l'Escota ha de tenir seny
i ha de rebutjar les negacions, cal que
defugi el xovinisme, que és una negaziú i tala manca de sensatesa. Si
sal) ben be un va. no li col crear fautasases. Si té la :égira:as que ajuda a
formar un noble i coneix a bastament
la seta trajectòria. no li caldra blastomar d'altres pobles, ni d'altres 16starjes, ni d'altres calmes. El sentiment del propi valer engendrará la
confiança en ella rnateixa i en el pable a qué pertany. i el valor i la confiança són sempre generosos i cava-

L'alee dia deiern, contestant un udei senyor Royo Villanova, que
arco:a a Catalunya ha d'ésser cataba,. a Castella castellana i a Andalua anda:usa. Avui voldriem concretar
nostre concepte d'escola catarla i e sentit pregon que per a Catssnya poden teair aquests dos mots.
consti que si fdissini andalusos faaiirmacions molt semblants en-

ticie

VCS 'escola

andalusa.
Tothom sap que l'escola no pot viure divorciada de les realitats que són
es enc ia de l'änima popular, que as
la materia viva sobre la qual ha d'ac-

tau l'escota. Cal, donas, que l'escota
2 aataiunya e, compenetri amb el po:e cata.a. Cal que tots els catalans
a regio una mena de gresol on es
ae el pur metall de les noves genera;ion,. Pesó que la tinguin com a cosa
uva, com a fogar comía don irradia
a llum i rescalf que va, a poc a poc,
;ais germinar, verdejar i créixer
ccaectiva amb ideals comuns,
*ab sentors de fraternitat, amb fermes i sòlides afirmacions. Cal que hi
aaguin confianea i que hi constatin
ssa orientació constructiva. No obliseni, pesó, que per a construir cal afirmar. Les negacions san sempre destrect oses i son. encara. incapaces de
res gran, de res que tingui un sentit
se continuitat, de cap timbal d'eternitat de cap obra perdurable.
lper a afirmar cal tenir ideals. Peti no pas ideals freds, purament inttgact i u s , que són forma pena no són
alergia, que sen contemplació pecó no
csendren activitat. No: els ideals de
nostra escala han d'ésser totalment
Itemans, i sobretot cal que estiguin escaaats per la flama dels sentiments.
Ele instints primaris tcnen una valor:
la de l'impuls, que mena a les graos
eaisreses. de vegades fins als extrems
de la terneritat. Però si aquests instiras són cultivats, tot fent-se sensibles i conscients, prenen una doble
valor: la de l'impuls i la del seny.
Dones aixó ha de pretendre rescola catalana: replegar tota remoció del
nestre poble per Crearen la immensa
leas¿i que hi cova; fer curar tota rerugía dels seas sentiments per tal
¿lastrar-la i endegar-la per viaranys
Ce virtut grandesa, sota el signe
ir: ncstre seny característic.
Horn dit que per a consttuir cal
ils. raar. I com que la riostra escala
la des.ser per easenc ; :-. constructiva,
al que ionamenti la sena orientaa en
ta'Sdes afirmacions.
Catalunya és als inicis d'una etapa
histórica en la qual ha de reine mar
asalerar la seva manera desser. Som
a: cami que ens ha de menar a l ' eserai:jració completa de la cultura d'un
ar que sent fermentar en el seu
ea;ent els l'esats de pròpies
a aahel de atocinas earacteristidonin la consciencia de la
sea personalitat. S'adona que és ell,
i rae parió exacte, i vol viure corn
es. L'Escola ha d'ésser un dels
;:saers elements, dels mes essenC3:5, que el nostre noble ha de posar
joc per tal de retrobar-se a ell ma
ro i crear un esdevenidor que repteteui quelcom dins la cultura universal. Però quelcom que sigui ben nostre, sense desdir del que hom finesa
per millar dins els corrents generals
ene en tots els moments històrics visgui la Humanitat.
L'Escola catalana té, dones, una missil importanfissima a 'cumplir, i cal
que la compleixi fent obra positiva.
Fara molt de doldre veure-la I Iterada
a au desorientació, a un tanteig iniecan2 o a la influencia dissipadora de
les nesaaans i de les extremituds.
La primera i fonamental afirmació
que ha de fer la riostra escola és la
e, la personalitat del ilustre noble.
Cal ;era: pregona fe ea aquesta persona:un. No n'hi ha prou amb un
reszeseement purament legte i comp asa::: Atad, podria arribar a éster
pero ben segur que fära
circo: o recunditat és silla del sen1 comporta una fe i una espera: ;. Amar la nostra tersa i el
mitro ir -perit, creure en l' existènc i a
d'eaa , aria catalana i tenir esperança
saaa.unsa serä Catalunya, és a
d.r, irr, poale que sap convertir en
eastancia prieta la humana substänte. ;;e l'espera universal i que sap contras,:: a la totalització d'aquest ereTIC ara les seres ereacions, heus ari
una ióse sobre la qual la nostra esCas ;asiría bastir ua bell programa.
:as tersa catalana és, no solarnent
tia cama d'estudi geagranc, sinó una
fans inexhaurible d'ecluaació sentMen/.2:. La seta formosa Es un musita
'''' 'Wnaal que l'escala pot aprontar per
desu.sé.a r l'amor a la llar nadnia. tan
bil watiu i tan gravid de fecundes cang aseas:es. Socialment considerat pot
éstes d una valor incalculable, que
ta; ,olla no ha estat prou reconeguda.
Leinerit català pot cercar-lo. Vestes. ea la història, en les tradicions,
en e . artinisiro toses les activitats
dt 'tare p ,h2e, posant en primer !loe
ClS is:aries i artistiques, pesó sense
rae:usare:1 les industrial!, mercantils
i a arisales. La vida dels grans rata- I
bes pot ésser, també, un element edutafia de primer ordre.
Resta encara la Ilengua con.] a maja
de fer reatare la nostra personalitat.
Ea lanar de la Ilengua no cal sind
arn -nrn :nar-la. pesque la riostra ment
t'aquí tot un seguit de suggestions
alle evidencien la seva eficäcia for -

llerescos.

A. VILLAR DE SERCHS

Ahir, a la Generalitat

Manifestacions

del President
del Sr. Sanialó
Alije fou un dia de gran movimeat
a la Genera itat. El se n Yor Companys
va rebre gra n nombre de visites, moltes de les quals segurament estaven
relacionades amb la formació de la
candidatura que les esquerres coaligades presentaran a Barcelona en la pro_
pera Iluita electoral.
MANIFESTACIONS
DEL SENYOR SANTALO

A la secretaria de la Presidència els
repòrters saludaren el senyor Santale.
A preguntes dels inforrnadors l'exconseller primer va respondre:
—Per mi— comenga—, el que ha
donat les Corts aquesta setruana, ha
estas un espectacle que m.ba colpit
extraordinariament; era dolorós el
veme testa s d'anirn amb qué els veritables d iputat s republicano han abandonas el Corlares a quests darrers ches.
L'actitud adoptada per cert sector
de la Cambra ha estas proa significatiu. Si el Congrio va vibrar en la
forma en que ho féu, va ésser degut
a que els representants de "Acción
Popular", "Renovación Española'', etcétera, compartien In ideoiogia del doctor Albifiana, encara que potser no
amb les parairles exactas.
—iP odeu concretament,
quina és la posició de Gil Rubles í
els seus arnics respecte al problema nula?. — preguntàrem.
—En, fa reiente — respongué —

que citan a l'expectativa . Sambia que,
respecte a les aspiracions autonmni,tes
de Bascónia, la seca posició no és absolutament negativa. Pesó...
En calina reconforta veure l'actitud
que envera Catalunya han adoptat els
republicano representatius. Els .liscur505 del senyor De los Ri05, el dia de
la sessió necrológi.:a, i Prieto, en la
darrera sessió, foren plens de cordiali t a t .
F.m plau tambe fer constar a vosaltres. periedistes, que en els moments
de taxima confació de la sessió de
dijous, les manifestacions mis encoratjadores de republicanisme sortiren
de la Tribuna de la Prensa.
—.;Anireu a Madrid, la setmana entrant ?
—No — acaba —. De momees, nu
vela en porta la discussió de cap projar e e que revesteixi exceisciona",—
ras.
MANIFESTACIONS
DEL PRESIDENT
.
En ribre allir al inigdia
distes, el Sr. Companys va dir-In, el
següent:

—Poca cosa— començà—. Tinc la
impressió que el Parlament no reprendra les seseo tasques fins després
elecciorc.
Ile dedicas el ma t í — prosseguí —
a retire visites de tosa mena. Tot
segnit anem a entrar en plena cam-

mi

tisa.

1 ara que heni escrit el mot eficaeia t'ene s -1n una altra afirreacia nue
a e fa:a la natura Estola: naa
ser eíicre
Per assolir en un grau remarcable

.

panya electoral; és de desitjar que
tnthom es mansingni alas d'un to
&ayas, compatible. pasea 211/1 la p s ssió que els hornea nosen en la defensa dele seas ideal!, aa espera rwe
Catalunya sabrá donar la pauta i
que superara aquesteapetites (Haciatats.
—1 Poden avancar alguna cosa de
la randidatura? —pregunta un perindata.
Yo se poca cosa d'abra. Els,n
vingut aeuest niati a visitar-me al•
guns polities els nones deis quals,
en efecte, s'indiquen com a candidats
rarobable.. Per eximirle, el dolor
Serra Filetee 1.i Isa a a msnst m'a
.11

—se n ,••••
ha at , s
Perb — acabó—, no se gaire coba
Me/.

..444,4"..144/44,11414.0..,

s «Orient ,a Barcelona

Els Real d'Orient, tal com solen
fer tot, ele ¡ayo, comparegueren
ahir a Barcelona, pels volts de miaja nit, e mb un seguici d'eatrelles
platejades i una Iluna clara, lambe
de plata. que va voler illurnißar els
camina pela guata passaven. Darrera seu portaven au altre seguici,
i aquest si que era inacabable, de
camionades plenes a barrotar de
joguines—els reis cornearen a prescindir deis camells — per a repartir
a la quitxalla barcelonina, la qual
els esperara amb ansia, amb un ull
obert i un altre de tancat, per tal
de no adormir-se del tot i provar
si seriell a temps de veme com collocas-en les joguines als seus
cons.
Fou endebades. Abans de mitja

nit el cor seis adornü; achicaren
els ulls, i la cavalcada, solemne, els
passà pel cervell, no pas davant
dels ulls, entre somnis illusionats.
La cavalcada auténtica no la van
vean, : pera l'endemä al mata que
era ahir, en deixondir-se de bona
hora, amb un dala- rnolt natural,
es trobaren amb el pis o el baleó
ple de joguines, i amb les sabates
plenes de doleos. ;Ja ho cree que
els Reis d'Orient havien passat per
Barcelona!
•

• •

•
com ho es en aquel', decidiren de •
venir. Com sigui que hont ele havia fet saber que el país no sembleva encara que estigués tranquil
del tot, no carregaren, tot i que
carregaren molt, de joguines tant
com lumia estat el seu propòsit.
I tal dit, tal fet. Va resultar que
van fer mira En arribar a la meitat
de la seva feina de repartir jogui.
nes pels balcons les acabaren.
I aleshores hagueren de sortir,
euita-corrents, els pares i les mares, per tal de suplir aquesta falla
lamentable.
• ••
Resumint: que aquest cop la diada
dels Reis ha estas una de les més
brillants; que és l'any que els nois
noies han trobat mas joguines als
balcons; que és el que- els pares,
per tal d'estalviar feina als Reís,
són els que s'han basquejat més
per a tenir-ne per als seus fills.
A comes-sean/mas de setmana,
efecte, a les botigues stil començà
de notar una animació desacostu- •
mada, la qual augmentava progreesivament a mesura que s'anava
acostant la diada. Animació que va
culminar els dos darrers dies, dijous i divendres, aquest fins més
amunt de les dotze de la nit, i du-

En electa. hi passa- en. I de bo
de bo. I això tot i els mals averanys que s'havien fet fa unes tres
setmanes, després del trasbals extremista darrer.
Es comença per dir:
—Aquest any no celebrarem el
Nadal.
—Cap d'any i els Reis seran les
festes mis tristes que es veuran a
Barcelona— es deia després.
Dones bi. El Nadal va ressuscitar, con' qui diu, de les cendres
d'un aixecament extremista, i va
fer-ho ami) una empenta que hom
no hauria cregut autentica si na
ho hagués vist. i de prop, amb els
seus propis ulls. La diada de Cap
d'any fou solemnitzada amb una
animació que va resultar sorpreneat.
Després dels averanys que s'havien
fet, feia mis bonic passejar
pels carrers o entrar un moment
ale teatres o als cales, per contemplar. ene que fos un asomen!,
rapicl, l'enorme quantitat de gent
que esperava, amh els ulls illutninats per l'alegria. que toquessin les
dotze, per tal de meniar els clässics
dotze grans de ralas i posar-se a
repartir encaixades cordials.
Als Reis d'Orient també els arribaren aquells mals averanys. I cal
dir-ho, tingueren uns moments de
(labre. Pera corn sigui que tenen
molt arrelat el costura' de venir
acf a complir la sa y a cometa tots
els anys; que la temperatura que
normalment sol fer al nostre país
els encisa, i que degut a aixé,
cursie que fan tots els anys, en
baixar dels paisos de la quimera,
es molt agradable i no un martiri,
• II

rant els quals foren materialment
envaïdes per la gentada que hi acudí a comprar joguines. Aquest any
els Reis han estat una cosa espléndida. I una de les festes mes ani-

Ha mort un gran foldorist

Una mena de pelHulla al carrer
de !taimas

S9bastià Farnés
Ha mort a la nostra ciutat el venerable folk-lorista Seastiä Farnes,
a vuitanta any. Havia nascut a
Sant Feliu de Codines, l'any 1854.
Sebastiä l'arnés fou ola gran catalanista, infatigable recercador del
costurnari popular de Catalunya.
Fou, aixi mateix, un lletrat eminent.
Deixa publicats nornbrosos estudis

sobre taquigrafia, especial en la qual
era una eminencia. Conrea també el
periodisme i la literatura, i, sobretot,
la Paremiologia. Excellí en els seus
treballs de reversa per a formar el
Cançoner Catala . !luís Millet dita
parlant dell, que hm qui va encomanar-li el mis viu afecte per a les
caneons nostres. Afegeix que Sehastiä Famas arareis mes que ningú el títol de fundador de l'Orfeó
Catalá.
Havia publicas nombrosos articles
periodístics als no s tres diaris i revis-

tes. Entre ells , podrían recordar els
que aparegueren al "Diari Catalä",
a "La Renaixença', a "L'Arc de
Sant Martí", a "La Mainada", a "El
Pensament Català" i a "La Veu de
Catalunya" de la primera apoca.
Els anys 'Seo i 1801 ¡mi mantenedor del, Jaca Florals.
Hens acf les seves produccions
principals:
"Rondalles", "Assai g de Paremiologia Catalana Comparada", "Cataluña en aus Pueblos y sus Valles",
"Corpus paremiológic catala. Qüestionari", "La Borda", "La no:untas
de Catalunya davant la voluntat del
Rei Martí", "Narraciones papulares
catalanas", "Reivindica ció del llenguatee en les escotes primàries',
"Diccionario se g ún el método Garrige" haquigrafial.
Tanshe: escala', en collaboració,
non,hrosisaim s trehalls.
De g cansi en pau el venerable patriota.

ADVERTIMENT
Advertim a les perennes a les
quia inteleasi la publicació immediata de les note/ que ens envien que ele originals han de dirigir-as tota a la Redacci6,Corts
Catalanes, 589, ter pis, abano
de les nou del vespre. Ele que
ens arzitin mf.s 'an d d'aquesre
hora o v, , '”
'-nato a In
'ffaaamea de laebara,
no se an pu'''-at n 'ins euaran
ta-vuit hm, d•sprés.

mades de l'any.
Hi havia hores, tant divendres
com dissabte, i especialment de les
sis a les set, que pel cartee de
Pelayo resultava materialment impossible de passar-hi. La vorera
dreta era un formiguer, com ho
eren els voltants de Sant Antoni i
la fira de la Granvia, que s'estenia
des del carrer de Muntaner a la
plaga d'Espanya. I en passar pel
davant de les botigues, hom les
veia plenas a barrosas.
A tots els altres establiments de
Barcelona en els quals es venicn
objectes adequats per a la diada va
succeir, si fa no fa, el rnateix.
Ultra la gent de Barcelona que
acudí a les botigues també hi féu
cap una quantitat enorme de forastera procedents de tots els pobles del voltant, la qual vejen desfilar, cap al tard. en direcció a
restacia del N ovil o a la de França,
o be anar a agafar els autobusos
del carrer de Balines i de la placa
de la Universitat que van cap als
pobles.
Els Reis d'Orient van tenir ocasió, en venir, de constatar que Barcelona continuara essent el rnateix
noble assenyat de sempre que, tot
i els trashalsos que hom Ii ta patir,
estima les tradicions i es daleix
per celebrar-les amb la solemnitat
deguda. I els forasters que acudiren
aci a proveir es pogueren convencer, per Ilur banda, del maten.

Dos individus inlenten
rapiar una

noia

El pare d'una noia le divuil
anys, anca:sanada atarla Punce,
va denunciar ahir a la tarda a
la policía que abatas-trabase a la
nif, en sortir la uf/ni d'una fubi ira (le j o guines situada al
carrer de Balines, on treballa,
Ii sorliren al pos dos individus,
un dels qis,ils II tapä la bu-mi
ansta un mocador, 1 violentainent
Ira introduiren en un taxi que
allí esperava. Diversas transeunte que presenciaren CesCena, donant-se comide que la
nona i els dos desconeguts forcejuven, laten ingueren, 1pogue.ren evitar que aquella aronseguissin portar a cap Iturs
propasas.
Els dos desconeguts, ei, venre frustrate els seus intents,
deastaaregueren arre el taxi.
Interrogada Maria ha manifestat que coneix un dels dos
individus que intentaren segrestar-la, perque d'un quant
temps ençà ia Vv importunant
arnb les senos prelensions, esperant-la mollee Mis quan acaba la leina l'aconipanya fine
a casa seva fent-li proposicious
arnoroses, si he la noia no ha
arribat a comprendre Que el dit
individu pretengui contraure
matrimoni ami/ ella.

La campanya de profeccid

a la don a

Le tasca oecial roe

l'Izada durant l'any

passat

L'Exposició del Nu
La discreció amb que Osa prodtdt
el bon sentit moral ciutadi, inseparable del veritable sentit moral,
ha ofegat en el silenci les injusta
ficades campanyes elarmistes que
s'intentaren amb motiu de la notable exposic16 del Nu que el Cireol

La Delegació del Patronat de
Artistic ha organitzat sota el patroProtecció a la Dona, organisnatge de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. Els detractora
me afecte al ministeri de Justicia, la tutead() del qual es pred'aquesta interessant manifestació
d'art, que no hauria motivas la mis
venir • reprimir el trafic de
insignificant reserva a qualsevulla
donee amb fine il-licita, i especiutat civilitzada, dirigien principalcialnient la corrupció de mement els seus trets al lloc on se
nora d'edat, encarregant-se al
celebra.
mateix lemps de la rehabilitaJo cree qtte utilitzar aquell lloc
da de noies extraviades, les
cantric, vitalitzar-lo amb una cupoquals sön ingressades en Resitió d'aquest ordre, ha estat una
formatoris adequals, ha realitiniciativa excellent. No es facil trozat, dins el darrer any 1933, la
bar locals espaiosos 1 asequibles al
següent tasca social:
cor de la ciutat, i per aiscò em semHa instruit 171 expediente a
bla que la installació d'aquest conmenors extraviades o en perill
curs a les dependències subterrade corrupció, ingressant-ne 63
nies de restació del ferrocarril de
als establiments de reforma
Sarria, pot ésser un precedent per
reeducació, per a la seva realtres aprofitaments práctica.
detupció litoral, i havent causat
No cal insistir en l'aspecte mo21.562 estades als esmentats
ral de la qüestió prou debatut perestabliments; de les expressaqua poguem afegir-hi cap argument
des joves, vuit, han ingressat a
o punt de vista inedit. Qui no sap
Ini Presó de Dones per ésser remirar el nu artistic amb la netedat
bels; vuit a diferents Hospitals
de pensament que les obres d'art
i Maternital; 21 s'han casat,
exigeixen fofa molt be de renunciar
gràcies a l'ajut del Patronat, i
a la contemplació d'aqueata forma
84 han passat a situadas le ilide bellesa; pera fara nmlt mal fet
berlat vigilada o regint
de suscitar ami els seus escrúpols
prova.
amb les seves desventuradea preEn el transcurs del finit any
ocupacions, esgarriaments en as alha presentat als Jutjats de
tres, i suggerir pensaments que sense
guardia 47 denúncies per corel zel desordenat dels moralistes imrupció de menors, träfic de domorals mai no tresbalsarien la imaginació de ningú.
nes, violació, rapte i avortament, per la qual cosa han reEn aquesta ocasió l'alarma seria
mes gratuita que mal, perque el
sultat 21 persones processades
jurat d'admissió ha seleccionat les
i empresonades, i ha posat a
obres ami) un rigor, que, si no godisposició del Tribunal Tutelar
sem a dir que hagi estat excessiu,
de Menors 14 notes menors de
será just qualificar-lo de severissim,
setze anys. •
en tots sentita.
Han sort il (1015 sis ReformaEl conjunt de l'exposició compren
toris que col-laboren amb el Pacent cinquanta obres entre pintura,
tronal, 32 menors, ja l'e habiliescultura i dibuix, cinquanta de les
tildes, que han passat a l'ibera
quals corresponen a la secció retroslat vigilada i confiados a Hure
pectiva, formada (l'obres de grans
families, i queden en Eactuaartistes desapareguts, provinents dels
lital, complant les menors incentres oficials i de colleccions parternades en anys passats i les
ticulars.
ingressades en el darrer any,
Seguint el catàleg de la acedó de
'79 noies tanrades.
pintura, trobein dues composicions
L'edat de les menors
d'Alfred Opimo, pintades amb aquedes oseilia entre PIS 18 ¡ 23
lla paleta un punt elegiaca habitual
anya, al de les quals san nasa l'autor, de les quals preferim la
mides a Catalina a ¡ la resta de
assenyalada amb el número 2, en la
fora, complant-hi 8 eslrangeque flota una atmosfera suau, que
res, havent estat posadas les
fa ressaltar la distingida intimitat de
esmentades moles a disposició
les figures. Pere Daura hi ha conPatronal,
pels
pares,
Predel
corregut amb dues teles d'entonació
fectura Superior de Policia,
calida, admirables d'harmon i a i franGovern cieneral..ititjal de guarques d'execució. Segueix F. Parradia i Assistiairia Municipal.
mon amb un gran plató, ampliació
Quant als antecedente farnid'una estampa persa, extremadarnent
liars de les nienors recollides,
habla Daniel Serra leí és rasasensón artes Idi i 8 n As de pare o
tat amb dues teles interessants, igual
nutre, 62.
que afiquel Ferrer.
Les causes de la prostitució
Lluís Muntané exposa dues pinles
d'aquestes joves sön sempre
tures de grans dimen,ions, una amb
aguditzauna interpretació de la parella bímateixes: la
da per rachas' chal económica;
blica i lat i na amb una figura femede
luxe
i
nina ben plantada i fina de !Mies.
inanesurat
l'afany
Paleta densa, d'obscurs accentuats,
plaer, les diversions modernes
que fa present l'erudit de museus.
cinemes, cabarets, teaA. Garcia ha estat la nota inespetre frivol, nieubles, etc.); l'arada del concurs. Les seves dues
nalfabetistne, ganduleria, l'apintares plenes de simpatía atrauen
bandonanient dels pares, la
la mirada del visitant per la delisuggestiú criminal j vilesa
cadesa del concepte i in gracia de
d'hornos sense consciencia, i,
l'execució. Aquestes qualitats ressals
per datutuit de tot, Eambient
ten mis clarament en la frágil fidesmoralitzador que volta la
gura d'adolescent, sitio incorporada,
societat, per manca de tenue
trochado amb una suavitat exquisida
principie atice. Pactases aquests
en els obscurs i auch una miaj a llum
que integren l'etiologia de l'esdeliciosa en els claro. Antoni Vila
candalosa corrupció de la inai Arrufat exhibeix un nu a roli rejoria de les juves de vida llisolt amb precisió magistral i un
cenciosa.
plafo' al fresc, que denuncia l'admiPer raí.) de la professiö, les
nació de l'autor pela florentins. Ernoies dv servei, les entrenadonest Santasusagna hi té una figura
res de ball, nicalels, tatiguistes
femenina inspirada en Goya, en la
percentatge
i artistes donen un
qual el pintor ha encertat fragmenta
molt cresrut a la prostitució.
del torç que demostren que s'ha
Igualinent ha instruit 114 exn'iras antI, passió el seu model prepediente contra mimbrosos gadilecte; en el cap és on s'allunya
hinefs de niassalges rnedicinals,
més del seu propósit. Josep Puigqm. no hall resultat essen altra
dengoles revela una vegada més
ros-a que veritables centres do
la sena facilitas instintiva, i J. Faprost Unció Mandes, ina, einebregas, el seu domini de l'acad è mia.
mes, aeademies de ball, cases
Camp Ribera hi es representas amb
de mala nota, agencies matriun torç discret i una figura austera.
ninnials i de rolfocació, que han
Josep Prim descobreix la seva sensidonat mullir a mposar fortes
bilitat finísima en la somposició amb
al
Jutjat
penyores i denúricies
la figura ajaguda, en la qual els accessoris
estableixen una delicada
de guhrdia.
harmonia de tots i de qualitats.
El Patronal, emb molt d'enAntoni Mataró ha fet un esforç
tusiasme i zel, collabora en considerable anub
la seva figura ajal'acció iniciada per l'Ajuntasuda, i la fortuna li ha estas ben
ment de Barcelona, en complipropicia. Deixant de batuda algun
desdibuixament, la figura, especialment del disposat ett la Hei de
ment el tose, est i pintada amb decollocació obrera, de selecciolicada sagacitat de paleta i palpita
nar les agencies de collocaci0
amb una gràcia reposada que semlancar les immorals, tiples
Isla apresa en cl Correggio.
Carme Cortes ala plantejat un
centres de träfic de dones i joproblema de re,sonáncies Iluminovenel es, al quid efecto ha trases que ha solucionat discretarnent.
mes nula de les noies enganyuAntoni Costa, dintre la seva rudesa
des ¡ prostituidos per agencies.
expressiva, ha afinat sensiblement
de
Patronat
els seas registres coloristics. J. SoPer Últim, el
ler Puig, en la cornposició grisa
Proleectó a la Dona, després de
d'aire cartellístic, es posa dintre
palesar el sen reconeixement
rórbita del Togores neo- clàssic i
al governador general, senyor
exangiie. El japonés S. Mikoinno
Juan Selves, i a la Prefectura
presenta un interior mallorqui amb
un nu ajagut, de simpatice simehl
Superior de Pulida per la colcitat.
laboracid prestada, invita tole
Ramon Calsina, fidel al seu taels cittImtsltts a denunciar qualrannä epigrarnätic, compon un nu
en un interior dintre una Ilum dras ay al cas que sapiguen de corma:lea, en la qual es destaquen andt
rupeiri de menurs, prostilució
vigoras realisme cls accessoris, El
clandestina, trafic de dones,
tras da paisatge que es y en per la
vagancia i admisel6 de menors
nuestra té un penetrant accent eleen Hoce de vid, amb l'objecte
glac. El nu de Gustau Cochet representa un lloable esfore en l'aud'emparar les vielimes i cestitor. Es de les malora pintares que
gar, nrnh Vajitt date 'fribunals.
sn vira, i en daten, dels accesels C1 . 1 • 1 n Itifl.ret f trataran' a.
«ala arrasa a una intensitat sorPer a silo- e ripcititts i
manan J. Mumbra exhibeix un nu
de mida tutela', execi.:at antb gran
eles, Bruc, 81.

domiati tiente, i ben establert d'almosfera, i un excenent bocet, pintat
amb segura espontaneltat. Vidal Rohand, discret; Leoporta Astort, amb

usa gran tela, consolida el seu estil
de narrador elegant del natural. Gerard Carbonell es mocita subtil analista en 'la figura d'obscura entonada) que exposa. F. Canyelles manté la simposio natural de la sena

pintura amb una tela de viva entonació.-Completen aquesta secció de pinturca, interessants obres d'Archile
Gittes, S. Ortiga, Solr Boyls, Teixidor, Vidal Galicia, Cases, J. Ama',
Creixams, Benedict Janes, Rimel
Sanchis, Bergnes, laurea Barran,
Riu, E. Porta, Gastó, P. Seglmon,
Mary Taylor, Teresa Condereanas,
Martí Gras, J. Gil, J. Rovleas i Casea Abarca.
• •*
La secció d'escultura és
menys nodrida que la de Paítusaa
anal) tot i que el nu és un dels temes predilectes deis escultors. El
total de les obres exposades no demostra cap interés especial per part
dels que poden fer-la brillar. Alai
i tot, algunes de les obres tenen
mérito positivament extraordinaris.
Presideix la secció un nu femení
del mestre Clar l lora de concurs
que té totes les qualitats de lese
de l'autor. Josep Viladomat expon
una petita figura de marbre ajaguda, fina de proporciona i executada
amb gran disciplina tacnica. Martí
Llaurador exhibeix una figura dreta,
d'un realisme molt gustéis, que dóna
la mesura de les possibilitats de
l'autor exceRentment dotat. Enríe
Monjo ha encertat una obra magnífica d'humanitat i d'un valor escultòric extraordinarf, Indubtablement és l'obra en la qual convergeix
l'interès de la secció, que es completa ami obres d'E. Clarassó,
L. Montaner, L. Causaras, J. Cardellä, J. M. Jimenez, C. Fàbregues,
J. M. Manteéis, M. Paredes i
Bosch.
En la secció de dibuix destaquen
unes conmosicions de Rafel Estrany, unes litografies d'Antoni
011er i Pinell, uns dibuixos de Joan
Gil, un altre de colorit molt ben
compost, de Joan Coammeleran;
dos de J. Scler i Puig 1 dos críasinuant sintetisme de Montserrat
Fargues, sause comptar els signara
per Orihuel, Díaz, Costa, Serrano,
Fàbregues, J. Granyé i P. Rita
La Sala destinada a la secció retrospectiva es presidida per un nu
admirable atribuit a Fortun y.
Acompans;en aquesta obra, que
acreditarla qualsevol pintor, tres
teles de Ramon Cases; quatre ne
Martí Alzina molt caracteristiquí
de la manera del vell muestre a uitcentista; una de mol: intereesans
F. Miralles, el pintor que la critica
i el públic rehabilitaven en l'expoa.ció del "Retrat remeni" organitzada
per "Mirador"; una altra d'En.ic
Serra; una de Nonell molt curiosa
dintre la tradició de l'autor, encara
que la creiem inacabada; una de
Ricard Canals, i una de F. Vayreda
que deixa en molt bon llar el nom
del pintor oloti.
A la secció d'escultura hi ha una
vitrina amb estudio d'Agapit i Venanci Vallmitjana, entre els quals
sobresurt el que serví per al magnifie retrat d'Isabel II arnb el seta
fill als braços que realitzat en grana
proporcions pot veure's al Palau
d'Arta Decorativas. Es obra de
Venanci, i és una veritable petita
obra maestra.
La coalecciii d'academies de mestres antics és interessantissitna, tant
pel seta merit documental com pel
seu valor artistic. Hi san rep resentats Fortuny, afarti i Alzina,
Campeny, Richiolini, Parmegiano,
Tramullas, Muntanya, Agustí, Rodríguez, Vi:ene López, Planella i
Nonell i Torres, del qual hi ha dos
interessant, aiguaforts.

CARLES CAPDEVILA

El feixisme internacional

Detenció d'un
propagandista
nazi
Va ingressar alta: abs calabossos
de la Prefectura de Policia, rigoros
sament incamunicat, un sítiala que ya
dir era aleinany, de 33 anys dedal,
detingut en una pensió del rarer
Escudellers, i que va dir anomenaese Guillen, Stevens. En po:ler chl
detingut se li van ocupar sus der,..ments que senibla puguin ésser o .•
jecte que e,tigui en relació aitl, s s
que des d'Alemanya salan eacamp st
per a fer propaganda feixista. El
detingut no va explicar els mot.us
del seu viatge ni lampar si romo,drä a Barcelona, ja que no és comerciant ni de turisme l'objecte
viatge. Procedeix del Marroc i entra
la documentació n'In ha alguna que
sembla estar en clan, per la qual cosa
¡'ha ordenat a un intèrpret que acudi
a la Prefectura perqua la tradueixi.

Al matear temps per si el seu nein
no fea el veritali'e, la qual cosa sembla probable, s'han demanat infortnes a Madrid i a Franca, igualment
que al lloc de procedencia,
..
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NOTICIAR!

Prejudici caducaf
Fins no fa gaire '<m'A hom considerara la Proiessi° militar com la que
Im Posara U n heroisme mis constant
Recordo i tot que en fern p5 de la monarquia, quan volien excusar la 0111cePtibilitat vidriosa d'aiguns oficias en
niatria de patriotisme, horn ens deia
paternalment: "PaciMciot La pro fes3i6 militar e xigeix el saerifiej en ares
de la patria, i això en cerio manera
constitueix els militars en sacerdots
del sentiment patriòtic... Paciencia!".
Ja aleshores era extraordinariament discutible que el jet d'un arentual sacrifici al camp de batalla danés
dret a conculcar els drels constitucionals. Però cada hora que Passa lleva
o la dita professid el coracter de monopoli de l'obnegació que ii era atribuit. Deixant de banda, i ja ii deisor!, que en l'hora del perill, a rentan dels militars de pro/asió es traben tots els ciutadans mobilitsats, el
poble en armes, deixant de banda aquest
fet, no velen que en la societat actual
el risc mis constant ita valla pas els
militars, sine', els Irbrers que JÓl$ al
be l l mig de les imites sindicals, els coi:vez de banco i de fabriques, que amb
Santa predilecció sön objecte de violhs.
cies, i eis taxistes, que mai no saben
si el parell de senyors que acaben de
Ilogor-los ¡eran un Parell d'atracadors,
que, Pistola ala dita, els obligaran a
abandonos' els col.re i els dineril
No, no. Prou romanos. Els militara
i els civila, ¿abs igual: davant la
gucrowaran Id han guanyat
si Paf» adonor-se'n—; hi guanyaran
ello hi guanyarem nosaltrcs. Tot Privilegi implica inevitablenicni una contrapartida de rece l í d'antiPaaa. Suprimim el privilegi no sols en la hei,
sind en els eastunts, i haurent sane ja)
notablement l'atmosfera nacional.
Corles SOLDEVILA

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor italià "Franca Fausto",
'de Gènova, amb cinc passatgers
i cärrega general; vapor espanyol "Ciudad de Palma", de
Palma de Mallorca, amb 85 passatgers, correspondencia i càrrega general; vapor espanyol
"Ciudad de Mahón", amb 46 passatgers, correspondencia j càrrega general; vapor angles "Colón", de Liverpool i escales,
amb càrrega general; vapor espanyol "Ciaño", de Gijón, amb
catana mineral; vapor trances
"Saint Paul", de Rouen 1 escales. amb càrrega general; vapor
trances "Mendoza", de Marsella
i Gènova, amb càrrega general
i passatge, de trànsit; vapor
trances "Sidi Mabrouck", d'Alger, amb dos passatgers i càrrega general, de trànsit.
VAIXELLS DESPATXATS

Vapor "L. M. Russ"' cap a
Genova; vapor danès "Aase",
cap a Valencia; vapor espanyol
"'Villa de Madrid", cap a Santa
Cruz de Tenerife; vapor trances
"Sicli alabrouck", cap a Marsella; vapor trances "Mendoza",
cap a Buenos Aires; vapor espanyol "Roberto R.", cap a Alger; vapor espanyol "Betis",
cap a Gandia; vapor espanyol
"Altube Mendi", cap a Bilbao;
vapor espanyol "Ciudad de Palma", cap a Palma.
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Servei Meteorològic
de Catalunya
IIITUACIO GENERAL ATIROSFERICA
D'EUROPA A LES SET DEL DIA
8 DE GENER DE 1834

important I externa 01016 eltuat • l'Atantlo nopd avanta oap a
Europa I produoli Ja algunos plugo.* • lee Illee BrItäniquee.
Degut a un mlnImum relattu al.
tust • la mar Tirrena ea regletren
plugo* • lee Illee de COrsega I de
Sardany• I a la regid do Yunto, 1
tambo{ forte temporal*
s'o!,
de vent al golf do 1.106.
A la reata de P000ldent d'Europa domina el ritglm antieletbn10,
el qual llena lloo • abundoso* boi.
res • Frailes 1 • Alemanes.

presentanta de la banca, el comete
i la indústria d'aquesta ciutat, abrí
com membres del Cos consular i
persones prestigiases del nostr e ambient politic han comunicat ja la
seva adhesió a lacte,
PARAIGUE3 CAll 21.111
Porta-Furiosa, 10

Un

L'honorable president de la Generalitat, senyor Lluís Companys, ha
nomenat secretari particular seu el
senyor Joan Piquet i Romea.

BEVEU AIGUA IMPERIAL

Rbrics 1 vestits (7tlidadteatl
o p us. -:- LA REFORMADORA,
Trafalgar 9, 1.- - Tel. 25000

DEL TEMPS

A CATALUNYA, A LEE VUIT
lee comarques de Llolda ee roglet p an bolilla ~nata. A la ruta
do Catalunya ol tomos Ce bo, amb
.1 seré.
A la **reatada plronenea, a PMPorda I al Rom116 ola venta e6 0
forte, del sector nord.
La temperatura mlnlma d'avul •
Núri• ha @Ata de 7 graue seta
A

loro.

1

(Les oteervacions del temps a
Barcelona. a lea set, van a la capçalera de la orlmera pagina.)

El dimarts vinent, dia 9 del corrent, a les deu del vespre, tindri
lloc al Casal del Metge (Via Laietana, 3x) la sessió de constitució
de la Lliga Catalana d'Higiene Mental, en la qual hauran d'ésser elegita
amb caräcter definitiu els cartees
directius. Es prega l'assistència a la
dita reunió de totes Im persones
que s'interessin pels problemes de
la higiene mental, i en especial dels
metges, pedagogs, sociòlegs, juristes i psicedegs.

•••••••••n•••«.........••n

Relació dels objectes trobats a la
via pública i dipositats a la Majordomia Municipal, a disposició de les
persones que justifiquin ésser de
Itur pertinença: Un clauer amb dues
claus. Dos catàlegs de mosaics de
la casa Dotres, un llibre i una carpeta amb documents. Un clauer amb
dues claus. Un clauer amb una
claueta i una cadena. Papers i documents a nom de Rosa Borras.
Una clau. Un portamonedes de pell
amb metällic, una pinta i un espill.
Una clau. Un pot de vidre amb caramels. Una cartera amb documents
de Jaume Pagés embolicada amb
un mocador.
CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 246 - Toleran 73016

Uns periodistes han organitzat un
hanquet a honor dels seas companys
Jesús Ulled, Carlea Rodríguez Soriano i Ferran Barangó-Solís, amb
motiu d'haver estat nomenats director general de Previsió Social, governador civil de Múrcia i delegat
del Govern de la República a Menorca, respectivament, el qual se
celebrarà avui, a les nou de la nit,
al saló de festes de l'Hotel Orient.
Es recorda a tots els que s'han interessat per assistir a aquest acte,
que les inscripcions s'admeten fins
avui, a les cinc de la tarda, a l'Hotel Orient, al Centre de Repórters,
al Sindicat Professional de Periodistes, a l'Associació de la Premsa
Diaria i a l'Associació de Periodistes.

YHOIliIJEH

Banyeres. lavabos.
— etcètera -ida. r t niv o rsitat„ 9

Promet adquirir el relleu d'un alt
homenatge el banquet que se celebrará el dimarts vinent a l'Hotel
Ritz, organitzat per la Cambra Argentina de Comerç a Espanya, a
honor del cónsul general de la República Argentina, doctor Josep
Mujía Linares. Diverses entitats re-

»1144444444444+4444444**04444444444444.0.04444444444,

NOTES POLITIQUES
UNIO ARAGONESISTA (Moles,
26, pral.). — Avui, a les onze en punt
del mati, celebrará un gran míting de
Joventut Aragonesista per a definir
l'ideari i directrius d'actuacia. Hi parlaran la senyoreta Pilar Garcia i els
joves oradora Estraga, Fornisa, Urdäniz, Líala de Cuenca i Mariä Garcia Villas, que presidirá.
CAMPANYA CONTRA LA
GUERRA I EL FEIXISME. — La
senyora Angela Graupera, de la Secció Femenina del Comitè Catalá contra la Guerra, donará a la Cooperativa "La Vanguardia", d'Horta, el proper dia 12, a les nou de la vena, una
conferencia contra el feixisme i la
guerra.
PARTIT NACIONALISTA REPUBLICA D'ESQUERRA. — Reunit dijous el ple de delegats del Partir Nacionalista Republicà d'Esquerra,
s acorda per unanimitat:
Desenrotllar el màxim esforç possible a favor del total front d'esquerres
republicanes que les circumstàncies actuals imposen, com un deure ineludible, sense que els marges de confiança
que cal atorgar, ni les collaboracions
que en aquest moment es fan indispensables, signifiquin en el més mínimum
afeblir la ideología profundanientalment nacionalista, laica i esquerrana,
en l'aspecte politic i social del partit
ni les directrius fonamentals de táctica i conducta política que donaren
origen a la seva constitució.
Es designaren tumbé els companys
Antoni Vilalta i Vidal, Ricard Altaba
i Planuch i Gaietá Rahola per a formar part, en nom del Partit, de la
candidatura d'esquerres catalanes, per
a les properes eleccions municipals.

L'

E NSENYAMENT

Els estudiante d'aparellador.
L'Associació d'Estudiants d'Aparellador es complau a posar
en coneixement dels alumnes,
oficials, d'aquesta ensenyança,

demà, dilluns, es reprendran les classes a l'Escota.
Cursos gratuita. — La sociotat esperantista Institut Zamenhof, Sitges, 3, pral., d'aquesta
ciutat, obre nova matricula per
tal d'assistir als cursos gratuits d'Esperanto, Francès, Angles, Català, Ortografia, Aritmética i Taquigrafia Duployé,
que tindran efecte tots els dies
feiners, de vuit a deu del vespre.
La inscripció pot efectuar-se
a la secretaria de l'esmentada
entitat, de dos quarts de vuit a
les nou del vespre, fins al dia
15 del corrent.

CURSOS

I

CONFERENCIES

* ASSOCIACIO PROTECTORA DE L'ENSENYANÇA CATALANA. — Demà, dilluns, seno re-

presos els cursos superiora de catalä
que es donen a l'Associació Protectora

de l'Ensenyança Catalana els dilluns,
dimecres i divendres, de set a vuit i
de vuit a nou del vespre. Aquesta segona part constan de vint-i-cinc lliçons
i será destinada principalment a l'estudi de la Sintaxi, La inscripcia dalatones, com ja va immer establert per a
la primera part, estä rigorosament limitada, per tal d'aconseguir una major eficäcia de Pensenyament. Seran
admeses inscripcions sense exigir la
condició d'haver assistit abans al curs,
ja que les materies que ara s'estudiaran són independents de les que van
constituir l'objecte de les lliçons anteriors, penó seran preferits, fins a cobrir el nombre de !loes disponibles ,
els alumnes matriculats durant el passat any 1933. Per a inscripcions i alees detalla cal adreçar-se a l'Associació Protectora de l'Ensenyança:
Arcs, i, principal.
* ASSOCIACIO D'ESTUDIE
,UNIVERSALS Ï, I. 1. (Duran
Bas, 5). — Avui, a les sis cle la tarda,
donan una conferMcia pública el senyor Pedro Jiménez, el qual parlará sobre "La angustia económica de nuestros días".
* UNIO PROFESSIONAL DE
DEPENDE.VTS I EMPLEATS
DEL COMERÇ. — Seguint les normes consignades en el manifest sobre
les orientacions socials a seguir per
Pentitat, ha organitzat una conferencia
a càrrec del publicista Xavier Ribó,
sobre el tema "L'obren vol una política de p rosperitat" . L'acte comengara
a dos quarts de vuit del vespre, a l'estatge: Ciutat, 5, dimarts vinent.
* INSTITUT 3f EDICO-FARMACEUTIC. — Aquesta Corporació
celebrará sessió científica ordinaria dema, dilluns, a les des, de la nit, al Casal del Metge. El Dr. Jaume Deixeus
i Pont presentara "Crítica de la indicació operatòria obstetrica".

La sardana
AUDICIONS

PER A

AVUI

—Avui, diurnenge, dia 7, a les onze, tindrà lloc una audició de sardanes a la Placa de Sarria, organitzada per l'Esbart de Dansaires
Sarrianenc i a canee de la cobla
Popular.
—L'Avenç Sardanista del Poble
Nou ha organitzat per a avui al matí, a la Plaça de la Cascada del Parc,
una ballada a arree de la Cobla
Principal de Banyoles.
En cas de pluja aquesta hallada
se celebrará' a la sala de festes de
l'Ateneu Regionalista, Wad-Ras,
número aoS, a preus reduits.
—L'Agrupació Sardanista de Barcelona ha organitzat per a avui a la
tarda una audició de sardanes al sen
estatge, Francesc Lairet, ro, a dirrec de la Cobla Cathalónia, que interpretara un selecte programa.
—La Joventut Sardanista del Centre Moral del Poble Nou celebrará
avui, tarda, una extraordinaria .audició de sardanes, a honor del seu
Grup Ferninal, al seu estatge, Pujades, 176-178, a cärrec de les Cobles
Popular i Empärium.
—L'Agrupació Cultural Atlántida
ha organitzat per a avui, diumenge. a
les sis de la tarda, una ballada de
sardanes a carrec de la cobla La
Principal de Banyoles, al seu estatge,
Placa Mercat, 2, pral., Clot.

que

1 liquidació
meravellosa
.......
Els Magatzems Pujo! bu, S. A.
adquiridora de les existències de la casa

J. PALLAR OLS
Passelg de Gracia, 44, participen als seus afavoridors ¡ al
públic en general que, per desembaràs foreds dele locals
el 31 del corrent, a partir del dia 8 es procedirà a la
liquidació total de les existe/mies a preus verltablement
ruinosos

Tumbé posaren) a la venda un important estoc de

irossos Tapeeria

a preus increibles

Mobles-lämpares-Quadres
Objectes d'Art-Tapisseries
aueig de Gräcia, 44, i Consell de Cent, 357

Ateneu Folytechnlcum.—Pas.

sades les vacances de Nadal,
dem, dilluns, es reprendran
les classes d'Idiomes, Ciéncies,
Lletres j Estudie tècnics de
l'Ateneu Polytechnieum, en els
horaris de costum.

EXPOSICIONS D'ART

GALERIES LAIETANES
CORTS CATALANES, 813
Pintura
Escultura

DURAN CAMPS
V. NAVARRO
C.

VAZGUIEZ
Fine al

Pintura

20 del torrant

LA PINACOTECA
J.

10 Og ORACIA. ge
Pintura
111. VIDAL O
Fine al 1 2 del corrent
•

SALA BUSQUETS
10 Dt ERACIA,
Mau.. 1

(Muto. d'ora

Expooleld del crup d'Art VIvont

SYRA
ADVERTIMENT
Advertim a les Persones a les
quala Isst
i la publicació im.
mediata de les notes que ens envien que ele originals han de dirigir-se bote • la Reducid, Corte
Catalanes, 589, Ler pis, ebans
de les nou del vespre. Ela que
ens arribin nido tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
impremta del diari: Barbare. 11,
no asean pnblIcats fina osaranta-vult hores devores.

nivel •CtO, OIL
tai.t n, tan t
/111 1 •rnansortael0
lopeelot6 Coltectl ya de Dibulooe
Ituntorletloo
Fino al 11 da gener vinent

SALA PARES
•11 191 1/1( 01.
TITO SITIADOR
1/ Se mor

Pintura

SALA 'GASPAR
combin a ea zara esa

re. 12o,.
S,.n i i,
11111•10v
Illanueeti
Ezpoelehl de quedo«, )41. 11111•11 I NtrIl li
•lotootee per o preallte
Piro urea Olimos. Mente

ELS TRI BUNALS Pels centre
JUTJAT DE GUARDIA
Ahir, a les onze del mal', el

GENERAL1TA

Jutjat de guärdia acabi la seva
comesa tancant amb 43 diligencies i havent ingressat als calabossos vuit detinguts.
La nit dels Reis bou, dons, per
al Juljat de relativa calma, pula
que d'entre les diligencies que
tingué no n llagué cap per al
Tribual d'Urgencia i, per tant ,
no tingué necessitat de predicar-ne a l'acte.

El jUtjat número tres ha dictat aute de proceasament i presa contra Antoni Rodríguez Gómez, Josep Navarro Garcia i Doroteu Monchón, detinguts als Soterranis duna casa del canrer del Manso mentre venien cocaba.
Per a gaudir de la llibertat provisio-.
nal els ha estat assenyalada la quantitat de mil pessetes en metälfic com
a Pana.

VARIA

DEL GRIFA DEL BARRI DE

Els tres delinguts per la pulida cota a suposats componetas d'una banda d'atracadors
que funcionava a Sans, foren
posats a disposició del Jutjat,
perla en qualitat de perdularis.
ja que no pogué comprovar-se

La pulida continua trebanata per tal d'aclarir tot alió
que es relaciona amb l'assassinat de Francesc Llop (a) "Xiquet de Reus", en una casa de
la barriada de Verdun, de Sant
Andreu.
S'accentua la c'reença que no
cs cert, cota manifestä Ruperta

LA

que haguessin participa!, en
atracaments, puix que cap dels
xofers que da:rrelanient han
esta t víctimes d'aquest delicte
no els reconeguL,.

M'ir al mati aparegué al
moll d'Espanya, surant damunt l'aigua, el cadáver d'un
borne que vestía amb certa

cura i aparentava tenir uns
quaranta anys. El Jutjat de
guàrdia el feu traslladar al dipòsit judicial. No pogué ésser
identificat per no portar damunt cap documeid. Per la
mateixa rail s'ignora si es
tracta d'un suicida o de la

PROSPERITAT

Hernändez en presentar-se a la
policia, després de comes l'assassinat, que el seu ve( Fraucese Llop vingués fent-li, d'un
quant temps ençà, proposicions
antoroses. Ruperta no és una

dona fisicament agraciada, la
qual cosa ve a corroborar l'opinici que les relacions entre
aquesta i Llop no lenien, per
part d'aquest, per motiu una
passió amorosa.
Francesc Llop truja d'una

víctima d'un accident.

posiciú folgada. Sembla que la
casa un vivid era de la seva
propietat, j 11/ acostuinava a
allotjar gent de la seva inateixa

Aliir hi llague un incendi al
pare mòbil ot són guardats els
cotxes de la policia. Pogué esser apagat immediatament pels
bombers, i con-1 que elilloc del
pare no slan trobat indicis de
res que motives el fue, se sum5 que es tracia d'un atemp-

litzat alguns "copa" que li hastell propurcionat abundoses
ganämics. Per a realitzar els
robaturis que projectava, Llop
utilitzava sempre una done, que
era l'encarregada de truslladar
al lloc tan els "espasistes" ea
proposaven actuar les eines que
necessitaven per a "treballar".

tat realitzat tirant des de fora
algun liquid inflamable per tal
de fer cendres els cotxes de la
policia. El Juljat practicà les

diligencies pertinents.

El fiscal de l'Audiencia, ditib
el lloable propiisit que els sumaria siguin practicats amb la
urgencia que pertoca, a les
darreries de l'any demanà als
Jutjats una relació deis sumaria pendents l'eslat de cada un
d'ells. A conseqüencia d'aquesla relaci0 i de la inspecció subsegüent s'llan cursat ordres al
Jutjat perque procedeixi contra
un oficial que, pe t que sembla.
te endarrerits alguns sumario.
sense que la causa del retard
sigui gaire clara. Pel que es
din, el prucedtment que arnb
aquest m'In] serä seguit l'instruirà el Jutjat de bm i no el
que corresponia, que era especial per als sumaris dennueiats
per irregularitats.

A la Secretaria de Govern de 'Audiencia sIma rebut del Jutjat de Palma
de Mallorca una caixa contenint uns
pólvora parqué el laboratori ineMc legal dictamini si san o no metzinosos,
puix que d'aixä depón un sumari que
per emmetzinament segueix aquel! Jutjat.
Fa uns quants dies que al seu domicili del carrer d'Orense, /2, principal, fou trabada marta la llogatera
Domenica González, de vuitanta anys,
i els mobles en desordre Se sospita
que pagues tractar-se d'un crim per
la forma com estarem. les robes de la
casa, i per ordre del jutge de guardia,
que era el del Jutjat número tretze,
es procedí a traslladar el cadàver al
dipòsit judicial. El metge forense del
dit Jutjat practica l'autápsia al cadáver, i la mort resulta, ésser natural.
S'explica el desordre de les robes i
altres efectes, ja que es dedueix que
t'agonia de la dita dona degué ésser
molt dolorosa, i que, veient-se en les
seves darreres bares, volgué cridar algú que acudís en el seu auxili, i inancada de forces finita desesperadament
per a arribar a la porta, i abans darribar-hi caigué morta.
Per al dia 19 del mes de febrer s'ha
assenyalat a la secció primera de
l'Audiència la vista d'una causa per
la mort de Joaquim Ortega, ocorreguda al carrer del Cid la nit del 27
de maig de zgy. Linteriecte anava
en companyia de la sena esposa i <Pan
altre matrirnoni pel dit carrer en direceló a Montjuic, i tres individua els
tallaren el pas, amb intenció d'atracar - los. En resistir - se el mart, rebe
algunes punyalades, i morí a censeqiiencia d'aquestes. Els autors fugiren.
Posteriorment pogueren ésser detinguts els processats Manuel Diaz i
Miguel Monjón, que form reconeguts
com a dos dels autora del dit crim.
El fiscal aprecia els fets com a un delicte d'homicili. i demana que simpasi a cada un dels procesa/1s la pena
de disset anya vuit menos i dia
de mesó majar i 25.00n pessetes
denmització a la familia de la victi-

oficials

ma. La vista sera pel Tribunal de Juraes.

índole.

L - espasista" havia rea-

La dona que havia utilitzat com
a auxiliar l'"espasista" fou detinguda fa aproximadarnent

any, i desaparegue en esser posada en llibertat. Aquesta circunisläncia fa suposar que

Francesc Llop, que possiblement eslava en l'actualitat preparant algun robatori d'importancia, es lixtt en Ruperta Perque substituís la dona que l'auailiava per a realitzar les seres
maliteles, ltuperta, possiblement, no interpreta en el seu

just sentit les proposicions
Llop, la qual cosa provocà la
tragedia que costi la vida al
suposat pretendent. Afirma
aquesta intuid el fet d'haver

desaparegut, seguidament de
registrat l'assassinat, els dos
individus que vivien amb Llop,
ambdós famosos "espasistes",
les senyes particulars dei3
quals sembla que coneja ja la
sabent que un d'ells es
un individu motejat "El Pairo".
Aquesta desaparickó dels dos
individus fa stiposar que esta-

ven assabentats dels plans de
Llop, i que potser eran els seus
còmplices per a realitzar-los,
yo que ha motivat la desaparició per tal de no losen detinguts. L'u-Inedia del Juljat
encaminada a aclarir tots

aquests extrerns i conèixer la
veritable índole de les proposicions tetes per Llop a Ruperta
Iternä ndez

Consellerla de Governacld
A la Conselleria de Governaeid
no facilitaren ahir A la nil e,ap
noticia per no trobar-se a red'.
fici el conseller ile Governaci6

senyor Selves.
El Butlleti Oficial de la
neralitat. — En el seu núnier.
d'abir publica el següent stt
mari:
Governació: Ordre convocan
un concurs-oposició entre tun
cionaris de la Generalitat per
la provisió dels cárecs de Ca
i d'Oficial primer del Sei -vel d
Prenisa de la Generalitat, creat
pel Decret del 18 de desemb
de 1933.
Ordre convocant un concur
oposició entre funcionaria de
Generalitat, per a proveir e
càrrec de Cap de l'Ofici
dels Serveis d'Educació gener
creat pel Decret del 18 de ti
sembre de 1933.
Ordre nomenant el tribun
que haurà de resoldre el co
curs per a la provisió del ck,

rec de Cap de Negociat de pl.,
cuera classe del Departameat
de Cultura, d'acord amb lea be
ses que hi s6n fixades.
Sanitat i Assistència Soclali
Decret declarant vigent l'Esta
tut del Collegi Oficial de LI
vadores de Catalunya.
Decret declarant vigent l'Or
ganització de la Lluita antl
veneria de Catalunya.
Juntes Municipals del Ceris
Electoral de Catalunya: Desig.
nacions de Presidents, Adjunti

i Suplents de les meses quI
hauran d'actuar en les vinents

eleccions municipals.
Relació dels locals destinall
Col-logia electoral.
Administració Municipal.
Edictes, subhastes i concursei
d'Ajuntaments .de Catalunya.

Administració de Justicia.
Edictes de Jutjats de Prime
Instància i Instrucció de Cata
lunva.
Edictes de Jutjats municipal
de Catalunya.

Publicacions rebudes
"La Nació Catalana", 3 de gene
de 1934. — "El Viajero", Revista
l'Associació d'Hotelers i Similars
Catalunya; any XXXII, número 3,1
Barcelona, novembre de 1933. "Ibérica", any XX, número Loor,
Barcelona, 23 de desembre de 1933. "Boletín de T. S. H.", any III, na.
mero 28. Madrid, novembre de t933."Gasea Municipal de Barcelona", azy
XX, número 47. Barcelona, 27 de ne
vembre de 1933. — "Pagesia", any
II, número 73. Barcelona, 30 de de
sembre de 1933. — "Boletin del Centro Social de Beneficencia de Belén',
any XXIII, número 263. Barcelou
novernbre de 1933. — "D'aci i d'Allá'
hivern de 1933. — "Agricukura
Rarnaderia", any- XVII, número u
Barcelona, desembre de 1931 "Tierra Santa y Roma'', any I, Mane
ros 2 - 3. Toledo, novembre-desembn
de 1933. — "Butlletí Bimestral
Seminari de Publicitat de l'Inste
Psicotècnic de la Generalitat de
lunya", any i, número 3. Barcel
novembre de 1933. — "Crónica",
Madrid. Número extraordinari
Cap d'any.

DEMA COMENÇARAN a

El Barato
unes

sensacionals

REBAIXES
Vegeu alguns articles:
BATA bonica franella, a ...
ABRIC de senyora, "panyo" Ilavorat; el seu
prell era de 30 pessetes; a ...
GAVANY de senyor, de bon "panyo", acurada confecció;
EDREDON tasel, sanefes de coloro, replens
del millar iniraguano:
..
FLAMIADA de llana Mallorca, grandäria
„, ,„
extraordinària, 8 rallles; a ...
"PANYO" LLAVORAT, ample 140 s'entintetreS articles que val 8 Mes.; el metre, a
3.000 PECES de bonlca franetla, gran coloel sen preu era de 7 vals; el metre, a

3'96 Mes.
1296 pies.
18'— ptes.
1125 pies.
15'— ptes.
425 ptes.
1'— ptes..

Governació fa ti bada e his!Eis
declaracions

El Ministre de

La suposada presencia de Barrera i Martínez
Anido a Madrid. -- El trull;' del senyor Sanjurjo. -- Les organitzacions feixistes. -- La dimissió del senyor Rico Abello. - La suspunsi6 de la
conferència del senyor Marcelli Domingo

¡Madrid
Madrid, 6. - Aquest mati, com en
anys anteriors, el President de la República sala dedicat a repartir / Ogui
-nestrchapobdeistn
grupa escotara de barriades humus.
Primerament lia estas a lo escoles
u/atarjea, del carlee de Tudesco>,
azompanyat de l'alcalde. 'famae sala
una a la comitiva el ministre d Instrucció Pública i el sols-secretari del
mustia. deeartament. Entre les' aclama- i
ciuns ;Mantas ha acnetrat el Pre›ident
al Gallega uri ha eatat Icaut peln proressors, i despres el seny.z Alcalä Zamora ha distribun joguines entre els

ruano» de crisi

Sembla que la sortida del Govern del aenyor
Rico Abello sofrirk un ajornarnent. El' ministre
d'Estat desment que per ara vagi a l'ambaixada
del Vatick

!olidos

!in do t drid 1 Raes

ATRAQUEN UNA OFICINA

D'ASSEGURANCES I SON DETINGUTS DOS ATRACADORS.
Gijón, 6. - A les onze del mall cinc
individus armats de pistoles han entrat a les oficines d'aseegrirantes del
senyor Eusebi Alvarez Cancera silaudes al carrer de Blasco biftec.
Els atracadora, després de tancar
els empleats en una habitacia, clan
apoderat de sis-centes pessetes que
hi hacia en un calaix de la taulaescriptori, i no han pogut obrir la
caixa de cabals perque la clan la
tenien el; empleats.
Els atracadora han fugit perscguits
per tni fin del cap de l'oficina, auxiliat per una parella de la guardia
.icipal, i han aconseguit agafar
cma tszna
dos deis atracadora al pertal d'una

SUICIDI.- Madrid, 6.-El ta-

pia de corbeta senyor

Galdron Martínez, de 30 anys, va
arribar ahir a Madrid i s'instan en
un hotel de l'Avinguda d'Eduard
Dato. A la tarda e3 va suicidar disparant-se un tret sota latarbeta.

El ministre d'Estat no ha amagar
Madrid, 6. - Sembla que la crisi
S'ignoren les causes que tingues
un gest d'astorament, i Isa exclamat:
que ha de Produir-se Per la sortida
per adoptar aguaba resolució. Des
-El senyor Iladariaga em solliciti
del senyor Rico Abello del ministeei
que
va arribar a l'hotel co s'allotun permis que li he concedit. Aixa is
s'ha ajornat.
Madrid, 6. - Durant aquesta dies trasllat del presidan; Sidijurjo des de
java no havia sortit de l'habitació.
tot el que Iti ha.
Al ministeri de la Governació
Santoña al Cairel! de Santa Casual; i
paasata, ha circulat per Madrid el ruAl lloc del sucede es ti presentar el
Es clar, i aixti és molt natural, que
substituirà sun radical.
mor que els generals Martínez Anido a d'altres de sotmesos a presa) pela
jutjat de guardia que vi ordenar
hem aprofitat aquesta circumstáncia
Per ara qui té mes probabilitats
fets del to dagoet. Sensillament per a
i Barrera es techaren a la capital de
l'aixecament del cantee i el seu
succeir-lo Es el sots-secretari de la per a canviar impressions sobre la
aixó.
ja República.
trasllat al dipbsit
Presidencia, senyor Torres Campanya. conversa que el dia 8 dels corrents
Unan a (ex -general Sanjurjo en
Un periodista ha interrogat sobre la
Respecte a la cartera d'Estat sets- iniciaran a París els represe:dama del
principi es va pensar en verificar el
versemblanea daquest rumor el minisDESCARRILAMENT. - Cäcebla que ha estas desig de l'actual ti- govern francés i els del gotera estre de la Governació, el qual ha dit:
seu trasllat en un trimotor, pera
res, 6.- Un tren de mercaderies
tular, el places del qual ja s'ha sollt - panyol.
-Poden desmentir rotundament la per dificultats d'aterrratge es va
descendent va sortir d'aquesta esta-Es parla - ha dit Un periodistacitat del Vatica, i no es fara esperar,
acordar després que fes el viatge cn
versió de restada a Madrid dels geci6, i en arribar al quilömetre 14,
que posat que es tracta d'una negocia- que el Gotero ha sollicitat el placet
rerals Martínez Anido i Barrera. Fine
un canoner i jo supuso que sera ja nene.
dintre del serme municipal, va desció delicada ha de rebre les inspi- per a nomenar-vos ambaixador d'EsA les esculca del cauce de La Puea mi també ha arribat la noticia, i la a adie.
carrilar a conseqüència d'haver- se
La
policia
busca
els
altres
tres
raciona directament del cap del Gomero,
Panya al Vaticà.
confidencia m'indicava el carrera el
-Què persa fer el Gotero da- bla el l'unidad ha estat aalutlat per
trencat un joc de rodera davanteres
atracadora,
autors
tambe,
com
els
Leerm
x
senyor
que
ha
pronuncias
is totalment inexacte - ha
un neil de tres am S,
número i fina i tot el pis on era ama- vant les propagandes feixistes?
Oir la qual cosa es
del penúltim vagó, seguint la seva
l'atracament
a
una
bode
detinguts,
de
la
cartera.
de
s'encarregarà
un discurs amb admirable aplom.
respost el ministre -. S'ha parlat
gas el general Barrera. No vam tenir
-Ja ens hem ocupat d'això.
manca lora dels niebla més de dosdia
3
del
correrte,
el
tiga
de
vins,
afirma
"Heraldo
de
MaPrcsident
una
ofert
al
Segons
poshast
noms
amb
anterioritat,
i
Els nena
diversos
necessitat de comprovar el que seus
Abans-d'ahir el s periòdics tan docents metres.
suecas
que
no
ha
estar
conegut
fina
drid",
no
Id
liama
crisi
total
ni
adhue
bombona.
El
President
els
ha
que
escorcolls
capea
de
siblement
se'n
llançaran
d'altre'.
San
nar comete d'una
el:ea. U mateix temps que l'anterior
Han resultat dos feria llene 1 la
en el cas que vaques la cartera de rumore. Si el Govcrn cm confia una avui.
havia realitzat la policia, de la tro- donat la inä neriosameat.
informació, el Goteen tenia informes
circulació s'ha interromput durant
Governació.
INCENDIEN UN CARRO DE
balla d'armes, documenta. etc.. etc.
Despees el Presiden ha ¡sitial a una
missió, encara que aquesta no fos tan
per persona de tota la 5 era confiança,
cinc hores.
De passada-afegeix-hern de dir
Exactament no es pot parlar de escola de nenes ivatallada a la mateique el general Barrera has ia estat preelevada com la de representar la Re- CORRESPONDENCIA, TRANnent, aquest mateix dia, un aperitiu
DOS "POLISSONS" FUGEN
les organitzacions feixistes perquè xa casa, on tumbe ha estat saludat per que entre el senyor Rico Abello i la pública espanyola ;I Vatica, sinó una QUIL-LAMENT AL MIG DEL
resta del Gotera existeix un cert altea mis modesta, acceptaria el car- CARRER. - Malaga, 6. - A les D'UN VAIXELL. - Santa Cruz
el hall d'un centric hotel de Paris.
són diverses les d'aquest tipus que una nena, i inimediatament sala proceGoyergue'
el
ministre
de
la
focceig,
funcionen amb distintes denomina- dit a repartir joguines.
-I el Sr. Martinen Anido?
ece gustós per a cumplir atub el mea
osare del mati, a l'arribada de l'ex- de Tenerife. - S'ha rebut un rädio
cions, pecó com anteriorment lis tiladel vaixell holandés "Mohair
El President ha continuat la seta vernació vol de totes passades dei- deure de prestar un servei a l'Estat
près de Madrid, en ple carrer de les
-El Sr. :Martínez Anido es a Franal
Govern,
i
aquest
Gopertànyer
ratifico,
el
de
nur
nifestava
i
ara
us
dient que dos "polissons" alemanys,
Casernes, d'extraordinäria concurela i d'aquest individu, enm de l'altre,
visita a altres colitgis, i ha :larvas al
i al país.
tots
els
esforços
imaginables
per
vern
roman
atent
a
tot
i
castigará
proveits de salvavides, s'han tirat
fa
rencia,
sis
individus
armats
de
pisgrup escolar del carrer de Méndez Niel Govern coneix perfeetament totes les
Podcu unir la seguretat mes comde continuar en
l'aigua a ruht mina del port.
tot el que sigui punible.
toles han detingut un carro de Corseves passes. Pede/1 afirmar que jo us
varo. Alli mes de Lana nenes l'han a convencer-lo que ha que
pleta que el Gomal no ha dernanat
es cert que
el seu lloc, j encara
--J.Quan abandonaren la cartera rebut entre aclainacions entusiastiques.
Han sortit a buscar-los dos roIre dit que !a tranquillitat és absoluta
ni per a mi ni per a ningú el placct reus, que conduia correspondencia
el scnyor Lerroux quan forma el Gode Governació?
molcadors, perú c:s treballa han reordinäria 1 paquets de premia, i han
La directora del grup ha dirigit breas
a tot Espanya. Aquest Govern segueix
respecte a l'Ambaixada del Vatica.
vern digué que alguna cosa signifia
-No sé el dia, perú el moment
sultat infructuosos, suposant-se que
la política desenrotIlada per l'anterior,
intentat incendiar-lo.
frases al President, 1 l'ha saludar,
Per cumple propi - acaba drent
de prevenció, i s'ocupa de tot i s'as. s'apropa. L'Estat d'alarma s'ha al- agraint-li la sera visita. El President cava la interinitat del senyor Rico "Heraldo de Madrid" - direm que
El carreter ha demanat que li per- slauran ofegat.
eseas, la discussió de les actes esta ha contestas en tons familiars, i ha Abello com a ministre, no seria
sabenta de tot el que ocurre a la dreta,
metessin desenganxar les cavalleries,
UNA BOMBA EN UN LOCAL
trany, perquè no ti res de particular, potser no será aventurat ja afirmar
a l'esquerra. al nord i al sud, i es próxima a acabar i ja no existeix estat molt aclarnat.
i aixf ho han fet els atracadora.
D'ACCIO POPULAR. -- Ronda, 6.
per
cap
motín
que
aconselli
la
nieva
que
un
politic
es
‚leises
convencer
que els wajectes que té en estudi el
prepara per a tot. Coneixem perfeehan procedit a incendiarDeaprés
Acte seguit sala Procedi t a l r e ir
Han esciatat dues bombee de gran
mona de servcis del país.
tantee l'estat social i politic, i el Go- presencia al ministeri.
lo amb gasolina.
senyor Leandro Pita Romero en reUna-timendjogus,ralm'
potencia, collocades al Centre d'AcEl Govern ni ha invitas insistentEl mateix periadic diu que ha prevern (jo reahe complagut a Asee el set/
En totes aquestes operacion s han
lació
amb
el
departainent
permeten
una
orquestra
coi/Tosta
per
nens
ha
ció
Popular, que han ocasionat grans
gantat al nünistre d'Estat si és cert
ment a continuar. Mollee persones
mandatari l . posa la seva mis gran
invertit den o dctze minuts, acnae
interpretat ser programa admirable- que el viatge a Madrid del ;Pastee amdesperfectes, perca no desgracies. Es
de diversos matisos. tumbe ten dMen
suposar que no cessara com a minisatenció en parar compte de Set.
que
acudissin
forces
per
evitar-ho.
crea que l'atemptat guarda relació
que es felicitarien que continues, be - ment executat. L'acte ha acarat a la baixador a Franca, senyor Madariatre d'Estat en un termini breu, perquè
Perquè regen fina a quin punt és
El vehicle ha eatat crernat tomamb el repartiment de i ogninel que
una de la tarda, i el president se !l'ha ga, obeeix a que ha estat sollicitada
có jo agraeixo aquestes demostraaixes cert - ha afegit - us asseguro
roles
de
el
descalalellanient
d'aves:a
labor
pcndes
pletament,
i
el
pablic.
s'electub al dit centre la darrera
cions d'afecte i contentiesim per ha- tornat al Palau Nacional.
la seva presencia per a incloure'l co
tate sé perfectament els motiva del
meres,
ha
presencial
l'espectacle,
ate.
A la tarda, al Palau Nacional el
dent exigeix un termini de temps mes
t-er produi impaties i acenaeguit
una amplia i próxima combinació miviatge del Sr. Gil Robles a Franca, i
moritzat,
sense
intervenir
per
a
imINCENDI. - Cardova, 6, -S'ha
de la República i la Seca
vast.
ninter:al.
les persones amb Ice quals ha con. amics, he de ce n sar com a ministre president
pedir-ho.
deelarat un incendi al Cercle "La
esposa han m'aun profusiG de jode la Governacia.
versat. Per aix6 puc assegurar que
4
•
pistolera
han
vist
que
e*
•
Quan
els
Amistad",
un dels mis sumptuosos
Aquest ministeri serä ara politic guinea ala nena del personal de vigites seres converses no han tingut res
el carro eslava totalment cremas han
d'Andalusia. Han acudit els bom, ia veme amb cap aepecte de la pulí- i a ell ha de venir una per s ono pea. lancia i Seguretat adscrit a la Pre
fugit tense que ninga no intentes
bas, que han aconseguit localitzar
El 6overn no s'ha rEupat
dencia de la República.
(ca, i no us dic el motiu gxatte del tísica.
detenir-los.
el loc. S'han cremas la part alta de
Amb motiu de la diada e l SerlYue
-Seria el senyor Martínez Barrio?
viatge. perquè es traca d'afers prini
ha
prez
l'amnistia
de
El sucedo lia produit molta indigel
redifici i els locals corresponents a
-No ho se. Aix6 dien vosaltres, Alcalä Zamora ha enviat a distinta
rata del Sr. Gil Rcbles que a ranga,
nacia.
barberia i banys. L'incendi l'ha pro--a:El media de no deixar el Go- asila, Casa d'expabits i centres bené- cap acord referent als hamee que a ell seria !fea descubrir.
ACCIDENTADA DETENCIO duit una espuma sortida de la cal-mero radiar la conferencia de Mar- fica tota mena de joguines, P e r valor
Els rumors darrers han pres major
dera de la caletacciú. Les pardues
D'UNS LLADREGOTS- - Made 4 0 . 000 pessetes.
vers de la c'erecia
edil Domingo, quin és?
corporeitat perquè s'han relacionat amb
drid, 6. -A darreres llores de la uta- sün molt importante.
El director general de Prestan,
-L'Estat d'aianina. JO ami) Molt
la visita que em va fer 'altra tarda
Set illa, 6.- Sisa celebras l'Asadadrid, 6. -- El li)irtas a Corts
de
safareigs
tinada el guardia deis
gust hauria donat l'oportuna auto- donat compte als periodiates que ha
a la Cambra el director general de Sesemblea per a constltuir el íront únic
senyor Calderon (Ab i lt), acallt Pa
ELS LLOPS. - Manzanares dcl
San Martin, situats al carrer de Lu-viasntme urparització. pera, en ella slaurien
earetat. a la qual han volgut treure
ierroviara .1,nernblea convocada pel
-nyatdelgCrTocio del Valle, de la la:seriada de Va- Real, 6. - Durant la marinada darreta.
parat nitres clemente per sollicitar timent de joguines i robes a la
ledo, doctor Polo Benito; dcl tresoSindical autónom fzrrosiari de Ilehermoso, e, vejé sorpréa per la rera baixaren els llops de la serra
El motiu de la seva visita ha estat,
un tracte d'igualtat que en justicia de dones. El repartiment bausas a rer de la mateixa Catedral, senyor
S. A.
i van matar deu calares i en ferina
presencia de dos individus que fucàrrec del Curnite pro-presas.
senzillament. per tal de tractor del
no s eis rodia negar.
Montero, i del canonge de la de GraID han assistit ferraviaris dela di- gien corrent per l'esmentat carrer. algunes mas, propietat d'un vei dala
Junta
de
Senj
ores
lacpuDerna
-•-•-•414-411•n•-nada,
senyor
Correa,
han
celebrat
sindicals.
aquest poble. -També en mataren
centres
,.ecs,
El guardia, juntament antb el "seblicanes prosedira a un altre repanuna extensa conferencia amb el mi.
Sha acordat que en cas de repre- reno" de comen', sorti en persecu- una aitra propietat d'un altre
S'insisteix en rexistäntiinent semblant.
tractar
salia, per part de les empreses, es
Madrid, 6. - Ultra la Carrilcaiia ni,trc de Justicia per tal de cl
ció dels fugithia, que eta feren nn
TRES NENS QUE MOREN
sobre la situaciú general en afecporti a cap un "plante a , la durada
cia de presoners esd'altres•anys organitzada per "Heraldispar.
ATROPELLATS. - Saragossa, 6.
clereeSa.
de
la
havers
als
ta
minima
del
qual
secó
de
quatre
llodo de Madrid", l'Ajuntament ha resoroll de la detonació acudí
Comuniquen de Villamayor que la
EI, acabar la visita els periodistes
panyols al Sahara
res, que es prorrogara a 24 o mes una parella de la guardia civil que
partit avui, com en anys anteriors, j o
camioneta número 4.914, de la mahan
parlas
amb
el
senyor
Calderone
s'efectuM
deen
cas
que
Si
CalglieS,
als neus pobres de la capital. -guines
prestava servei en aquella voltants,
Madrid, 6 -Atol p are de la P rem
trícula de Saragossa, atropen el
sostintencions.
-satornculizmpay
El repartiment s'ha efectuat a torea el qual els ha dit que haviengen
i també prengueren part en la puse_
erais
nen Vicente Martínez Consejo, de
gut una ' conver -a en termes
Han assi s tit tandie a l'Asamblea
sobre !a probable existencia de preles tinències d'alcaldia i als tocata del
cucia dels desconeguts.
j
sse
stisS,
sense
sobre l'esmentada e
cia dclegats de la Federada, (Inc
soners espanyols al Sahara.
cartee de Jausne Vera,
Un d'aquests, segons sembla el (multe anys, que resulta more.
concretar
cap
farmula,
pian;
que
és
Els veins , intentaren linaar el xoDISPOSICIONS DE LA GA;han cempromes a c.mtocar els or- mis jove, ien fins a set dispara conSembla que els delegats del GoL'Ajuntament ha trames, a mis, jis.
fer, impedint-ho la guardia civil, que
SETA. - Madrid, 6.- La Gaseta guineaa totes les escotes gratuites que un assumpte que sita de resoldre en ganismes en Assemblea extraordi• tra els seas perseguidora, se:tse qtte
vern, per tal de comprovar la veriel detingué i ingressi a la presó.
Consell de 'Ministres.
publica un decret relatiu als presea- les han sullicitades per a Hatear-les
1/aria per a la constitució del front
tat o error daquests fets, han topat
fes blanc.
impreesia que puc doEl Ferro!, 6. - Un automòbil
postos generals de l'Estat en el pri- als nens que hi rebin ensemanea.
únic.
amb infinites diiicu/tats, pena segons
Usan els fugitins corrien pel car- conduit pel seu propietari Ernest
nar-vos-ha afegit el senyor Cuidees desprin d'algunes informacions mer trimestre de l'any que som.
Les joguines repartides s'aproximen
Justifiquen aquesta decisia en un
rer de Galilett, mol) del de Fernánque
la
aetmana
entrant
es
ron
-da
que
pela
goperiodístiques sala pogut comproaltre disposant
Sandez Coronado, que es dirigia a
eserit preaentat protestant catara la
a cent mil.
dez de los Ríos, foren detingins per
presentara cl projecte oportú a les
var l'existencia d'alguns Casos de
vernadors civils de cada provincia,
Villalba, atropella dos nena, matantrepressiú desenfrenada contra els
També els cercles del parta radiuna altra parella de la guardia civil
presoners, que manifestaren la seca
Corts.
es procedeixi a organitzar les colos.
obrera i les seves organitzacions, i i una del. co y d'aasalt.
Inclu-a han
cal
de
l'Hospital
de
la
i
El mes' hileras liara que el proveritable personalitat, l'origen del
missions gestares de les Diputacions.
demanen, entre altres cnnclussions
dectuat aquest any repartiments de
Fis detinguts , m bans de lliurar-se,
TROBALLA D'EXPLOSIUS,seo eaptiveri i totes les vicissituds
Consta aquest decret de dos arjecte tingués per base el vot partide caracter social, que no hi hagi
joguines
entre
els
fills
dels
afiliats
mes
suertes des de la derrota d'Animal. ticles i ass prearnbul, el text del qual
cular que vaig preecntar a les Corte represalies contra cap obrer pel dar- oferiren una extraordinaria resisten- EI Ferro!, 6. - I a guardia cia-il ha
pobres
de
llora
districtes.
cia.
qual
es
demanava
la
practicat escorcolls a alguna poblets,
Comprovats aquests extrema, secoincideix amb la informació que
passades en el
rer moviment.
Els petit, han rebut tota mena de
La guardia civil s'incauta dama
concessiO dels dos terso:, dels hagons un periòdic de la nit, el coi ha trobat una taína de dinamita i
avançarem el ilia dahin.
.
durant
n
e
e
presente.
flaqueas
ene
eta
sospito
inseu
el
personal
eclesiásEstere
presentó
el
rariant
També publica l'esmentat diari
algunes bombo.
vers per a tot
la fugida, lutvien Ilaneat a l'entrada
Han fet un altre repartiment les tic que tenia arrees el dia 14 d'aforme al ministeri de la Guerra pre- oficial una ordre disposant el passi
Slion practicat algy nes detencions.
Safareigs de San Martín.
dels
Legionaries de la Salas als nena maora una solució immediata.
al servei de la Generahtat de Cata35.
9
bril de n
.Aquesta paquete coinciden trea
DE L'ASSASSINAT DEL SEEl Ilavors ministre de la Guerra, lunya sieb tinent coronel de la guar- !alta de [Hospital de nena.
Despees els informadora han traemaquines d'escriure, una multicopissenyor Iranzo, dernanä una treta dia civil senyor Francesc Berrocoso
Aquest metí, carregades de joguiNYOR ZURITA. - Bujalance, 6.
tat d'entrevistar-se a:1lb cl ministre
ta i una altea de taladrar xecs.
per resoldre.
Planas.
Al !loe anomenat Rejuelos, on fon
nes, iban presentat al dit beneiic esde Justicia, pera, seguint el criteri
Es d e scobri que havien hbert un
Poc després caigui el Minister.:
Comes lasaaaainat del patria Zurita,
tabliment, i han fet Iliuramcin als peque té establert, el senyor Alvarez
EL
SR.
MADARIAGA
A
MAforat
a
la
part
posterior
del
taller
pub davant [actitud del Govern,
s'han personal les antoritats juntatits alli acollits de iota mena d'obse.Valdés s'ha negat a rebre els perioDRID.- Madrid, 6. - L'estada a
d'ebenisteria
del
cauce
de
Valle
novament el comandant Esteve, amb
n/cm atnb eta darrers detinguts per
dis tes, i els ha facilitat, per conducte
Madrid de rambaixador d'Espanya quia.
d'on
s'endugueren
les
tres
Hermoso,
Santa
aruz
6.
Els
de
Tenerife,
Pasaaport e s pecial, disfressat de mea la reconstitució del fct.
del seu secretari particular, la seTambé les Legionäries de la Salut
maquines i uns talonaris de :vas que
c arne, prossegui les seres recerques a Parí s , senyor Madariaga, es deu
obrera d'Aigua, Gas i Electricitat han
Els autora han insista que solaal desig del clit scnyor de noaarese han distribuit joguincs a les tineneies güent nota:
a
les
butxaques.
irtentant personalment
en
troliata
.
for
iu
ds
de
vaga,
demanant
la
presentat
l'ofici
ment intentaren robar el senyor Zusenyor ministre ele Justicia
"El
ditIcaldia
del
districte
de
Chamberi
en
contacte
ami,
el
ministre
Estat.
d'
coeguts vagadels captius.
Els detinguts san coneguts
rebaixa de la jornaaa de treball i augrita. però en veure qu e el xofer aea
no estä encarregat de la redacció
al, nena pobres del districte.
El senyor aladatiaga tornaria aviat
Fa quinze o vint dies torna l'esclsii
znent de jornals.
Menea la marea feren alguna disdel projecte pula que el
cercles partiA
molts
altres
locals
i
a
París.
ocupades
rnentat miatar de la seva rniasai
Ultra el robat els forra
parS•
Les auturitats han clasburat el
Consell de Ministres no ala ocupat
cular'
alisos
fet
semblants
rcpartibou
nombre
de
particular -segueix dient resmentat
tres pistolus i ass
cal federatiu.
concretarnent d'aquest important as.
ments.
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a.
eriadic-,
decidit
a
fer
públiques
les
a,o,
Sven.
car
u
LA DIADA DELS A VALENsumiste, ni ha assenyalat la data
Atila, 6. - Entre eis dementa soteces gestions i a llançar acusacions
assistits a la Casa de Soor
CIA. - ValenCia, ti . - la festivitat
que ha d'ésser objecte d'acord.
cialistes de Arenas de San Pedro la
de negligencia contra determinadel Les qUest . ods ferroiäries
de
diferents
lesiona,
així
com
cors
dels Reis Magias sIsa celebrat amts
els hatees passius de la (lene- la gran efervescencia, porqué els paPersones.
també els guirdies•
extraordinaria animada.
cenferäncia del senyor ciaEnsolament
la
talian
fixat
lea
lisies
trons
prefereixen
els
obren
afiliats
S'afirma que el senyor Esteve té
Madrid, 6. - Probaidement, a conLA DETENCIO DEL ROMADurant la nit el Circo' de relea
generals
a
que
ha
d'ajnetat-se
el
pro.
a
donar-los
a
"Acciún
Popular"
per
d r rurnents i altres provea irrefutaAlarev.1 Ormino tindrà jecte de Ilei, la proposta del n tual seseqüencia del Constad de ministres
Id ONES. - [abriera, 5. - El /Milis- Arts arganitia una esplendida catreball en la collita de Imsl.
b : e., de l'exiaten. ia de presoners.
tre
de
la
Governacia
ha
tidegratiat
que s'ha de celebrar per a tractar .1c1
:aleada,
i repartí jnguinn ab cent.
rà examinada detinguslament en-el
Es temen successos.
lam el dimita v;nent
S'afegeix que el ministre de la
al governador pregant-li que felieiti tre% lienaiica.
problema ferroviari, es convocara
proper Consell.
Guerra, senvor Martínez Barrio, en
Alcazar
de
San
Juan,
6.
Aquesta
Madrid, 6.- A la secretaria del
l'assemblea ferroviaria, en la qual t
En altres Itaca, entre ella als ViNo hi ha, dones, res definitiu sobre tarda s'llan declarat en vaga de bea- co nona sets les forces de la guardia
relacia, ha donat compte al
partit Republicit Radical Sea:alista
civil i d'assalt que van intervenir vers tambe salan repardran representació tots els interessos
aquest a s sumpte tan important."
Consell du Ministres del problema
caiguts
els
obrera
de
l'estació
fertos
Independent. han facilitat una nota
en la represió pels SUCCe5503 de Bu- tit joguines.
relacionats amb aquesta iwiústria, perSn tota !a seta magnitud, i el Conroviaria com a protesta per la irredient que la conferència que haya
jalance i cspecialment els que van
que articula/ propostes i soluciens que
sell de Ministre isa arordat nomegularitat
en
els
ascensos.
de pronunciar el divendres pansat el El senyor Badia surt cap a
REPARTIMENT DE ,t0GUIdetenir el sublecte apoilat "El Roel Govern convertira en el seu dia en
nar immediatament una ämplia eollan romas a Ilurs llocs sense aldel Comité Executiu Namanonrs", autor de rassas s inat del
París
NES. - Saragossa . 6. - A \
minó') or,cial per tal de comprovar projecte de llei que presentará al president
terar
Fordre.
cional
del
partit,
senyor
Marcelli
Zurita.
patr6
celebrat nombrosos repartinterda
l'informe dcl senyor Esteve i nego- Parlament.
Madrid 6. - En l'erpres d'aquesta
Domingo, i que no va poder portarEl criminal baria eetat detingut
Ila arribat l'ena,inyee de traccia,
Les companyies cataran representac ar el rescat dels captius.
tut ha marxat a Paris el senyor Car¡Destines a diversos centres i entii
ron
SIVel5505,
pu
statt
se
a
cap
per
ordre governativa, se
duratit
eis
Ola acordat que marai a Madrid Una
des ea l'Asamblea en tres grups: un
lea leadia, que va a tractar de les
tate.
p.
Iliberfat per no
en
celebrara
el
dimatis
vinent,
dia
mes
tard
posat
d'aquello (pl• no tenen depentlencia
negociacions comercials entre França
Conlissió d'obrera ren a entrevistarLa conferencia ¡era radiada a tot
resultar carreta contra ell.
Al Centre Mercantil Ola celebrat
EI Sr. friarzeIt fienungs eion6mica de l'Estat: un altre el de
EalfanYa.
se arnb l'enginyer cale
A mes >el crcia subjecte de I6,na . un festival benMic per recollir folie
Espanya.
is ovas onat en rortir cap les que per hacer rebut Muda b.onäconducta, infamare en aquest sen- deslinals a les famílies necessitades.
mica de l'Eetat estan sotmeees a un
tit adhuc la pdlícis.
rigim de control, j l'altre, per últim,
a gano elea
Despees va tornar a disco detingut
CAVADOR FERIT. Sango.es formara amb les companyies que
Madrid, 6. - Aquest Mati ha mar.
per una confidenea, i es contra que
sa, 6. - Ha ingressat d'hospital
han rebut aquesta mena d'auxilie, que
aal cap a Barcelona el trame Maraviat sen ä dettingut un subjeefe de,
poden considerar-se con, estatifieades.
c elli Domingo.
mal 11011/ "rt Coca", el qual fou el I provincial Josep Soron, ' que presenTamh.e estaran representats en la
capitost priacipal del movinient amarEn donar-se compte de la presentava la nia dreta completament desdita assemblea els tecnics de l'Estas i
cia de l'esmentat ex-rniMstre, molts
co-aindicalinta.
troncada, el m'al es prodtii la ferida
o brera i empleats ferroltiatis el ini• el personal de la Companyia.
6.-- El mes.
quan tacas a a Albalate del Arcoblic que a trobava a les andanes,
Els temes de rnee reitera a tractar
carrec de
dimitit
Ire Turina
li han tributat una 'larga ovació i
*eran els de tarifes ferroviaries i sivocal dc la Junta Nariunal de Mil- I bispo, a com,eqüencia d'haverrate-li
:'han dauga t vlamites' a la Ref Oblka.
disparat l'escopeta.
tuació jurídica de les Companyies.
sica.

S'ha constituit
tront únic ferroviari

Pels centres

oficials de

Madrid

Els conflictes

del treball

LIOREM1
RAMBLA tE. LbfLOS3O

"egnireNelr-

39551{f"Irr ' 79.43"79.9"

Druffienge, 7 de fallir le

POSLICITÄT

trailat de
Sanjujo

Wektetuen_ escorles cases
celis
dels republicans
Aranjuez, 6. — Diversos policies
de Madrid-han practicat escorcolls als

dörnicilis d . algunes personalitats afr
badea a Acció Republicana i a casa
de diversos tbrees d'esquerra.

Aquests escorcolls han resultat infttictosos.
estat comentat el fet, perqui a
la poblaciei hi ha tranquillitat absoluta,
aixi com tumbé perque les persones
els domicilis de les quals han estat escorcollats són de reconeguda solvencia.
Es reserven els motius d'aquestes dil'géneies. •
...--nnn•n~11.1111n

Lac

!v:tat des Trbunals
d'allánela

Logroäo, 6. — Al Tribunal d'Urgencia s'han vist dues causes contra 30 processats del pulle de Fuenmayor per Miel/ea illic.ta d'armes.
Vint-i-cinc han estas condemnats
a penes que oscillen entre vuit i
catorze mesos de presO i cinc absolts.
Ha continuat la vista de !a causa
pci delicte de sedició comes al po-

ble de San Aseneio.

El fiscal ha sollicitat les seves
conclusions provisionals, elevant - les
a definitives i enalifieant el delicte
comes com a atemptat contra la
forma de Govern.
El fiscal dernana per a un dels
processats 21 an3s de presó, I per
als restants, rnem s per a un, respecte del qual es retira l'acusació,
penes que ostillen entre quatre i
den anys.
Segurament fins a la matinada no
es podrá coneixer la sentencia_
Santa Cruz de Tenerife. 6. — En
virtud d'exhort del jutge que entén
en la causa pels darrers successos
stVoluc iem aris de Saragossa, ha estat detingut el membre de la Confederació Regional del Treball, de
Canäries, Manuel Pérez Fernández.
També han estat detinguts cli lene
companys Alexandre Sierra Salador Domínguez Duran.
Valencia, 6. — S'ha dictat anta
de procesament j presó contra set
individus detinguts en una perruqueria del carrer de Gracia, per considerar-sels incursos 'en delicte contra la forma de Govern.
Gijón, 6. — El Tribunal d'Urgencia ha condemnat a 23 anys de pres ó els sindicalistes Onofre Diaz,

Emili Iglesis i Virgili Lapuente,

que collocaren bombeo a l'edifiel de
la Junta d'Obres del Port, on resala
mort un guarda juras.
FI mateix Tribunal ha condemnat
a volt anrs de presó Enric Fernändez i Manuel Suarez, que collocaren bentbcs al ferrocarril de Lan-

greo.

Assemblea vitivinícola
Alcázar de San Juan, 6. — celebras a 5nel/enanos l'anunciada assenablea vitivinícola amb extraorrEnasi entusiasme.
Hi han concorregut diversos dipntats i representacions de les Cambres
de Comerç de la regid. i Diputa*
provincial.
Sla aprovat una ponencia demanant
la supressió deis impostos municipali
i prosincials que graven els vais.
La supressió de l'Us de boca d'alcohol de prova o industrial o, en el
seu detecte, requiparació de rimpost
d'alcohol fixats amb el preu limit
de l'alcohol o mir de 3 00 pessetes per

hectólitre.

(Ve de la primero pagino)

Segons noticies que han pace adquirir els periodista, lea-general Sanjudo sortirà cap a Cadir aquesta tarda en ten anoner de l'Armada.
Pel que fa referencia al lloc on serà
traslladat lea-general Cavalcanti, sabem que en un principi es pensä trasIladar-lo a Pamplona, però sembla que
es fan gestions perquè sigui a un altre
lloc, tenint en comete el delicat estat
de salut del susdit ex-general i la
cruesa de l'estació hivernal a Pamplona.

EL

FILL DE SANJURJO
ARRIBA A CADIC

Cailiç, 6.— Acompanyat d'alguns
parents i amics, ha arribas aquest
inatí en l'exprés, el senyor Just
Sanjurjo, que espera l'arribada del
seu pare destinas al castell de Santa
Caterina.
També ha arribas en l'exprés l'advocat senyor Pardo Reina, defensor
del capita Rojas, processat a conseqüència de la seva actuació a Casas
Viejas.
El senyor Pardo substituirá elitetrat senvor Unís Barrena, i sha
entrevista a l'Audiencia amb l'advocat de l'acusació privada.

EL "CÁNOVAS DEL CASTILLO"
A SANTANDER
Santander, 6.— Ha arribat el canoner "Cánovas del Castillo". Se
suposa que ha vingut a recollir leageneral Sanjurjo.
ELS PREPARATIUS PER AL

TRASLLAT

A dos quarts de dotze de la nit,
han començat els preparatius per a
l'einbarcament de l'ex-general Sanjudo.
A primera hora de la nit, ha arribat en automòbil un policia de Madrid encarregat de comunicar una
ordre a les autoritats de Marina respecte a l'assumpte.
El canoner "Cánovas del Castillo"
espera discretament atracat en un
lloc solitari del moll.

L'EMBARCAMENT
A un quart de dotze de la nit
ha abandonat el penal de Santoña
l'ex-general Sanjurjo. A dos quarts
d'una ha arribat al moll, on l'espera y a la gasolinera del "Cánovas del
Castillo".
El viatge des de Santoña l'ha fet
en cotxe, acornpanyat per l'inspector de la brigada de serveis especials, arribat de Madrid, agents de
policía i el tinent coronel de la guar.
dia civil senyor Morales. Davant del
cotxe que conduia el general n'hi
anava un amb els agents i darrera
un altre d'escolta, portant tres parelles de la guardia civil.
El general Sanjurjo portava un
abric de cuiro i boina.
Com que s'havia establert un servei de vigilancia, olla anat aglomerant el públic que sortia dels cinemes i teatres, arribant a congregarse més de tres-centes persones, que
la guardia civil i agents de policia
Impedien que arribessin fins al lloc
on la gasolinera esperava el general.
En el moment que s'embarcava
a la gasolinera, el general Sanjurjo
alta adonat que li mancava el sen
equipatge, compost de dues maletes
1 un paquet de llibres, que s'havien
quedat al cotxe, i que li han estat
portats per un agent de policia. Immediatament la gasolinera ha salpat
en direcció al "Cánovas del Castillo". A dos quarts de dues el canoner isa salpat en direcció a Cádiz.
Als repórters gráfics seis ha impedit que obtinguessin plagues de
l'embarcament del general Sanjurjo,

També es demana en la ponencia la
supressió dels impostos que graven lea.

materies tartàriques.
Una Contissió anirá. a Madrid per a
lliurar al ministre d'Agricultura les
conclusions acordades.

111E1E111 HORA
DE BARCELONA
LICEU

Una conversa entre el ministre de 6overnacid i el
Cap del mur%
Madrid, 6.— Durant la tarda ha
celebrat una extensa conferacia amb

el president del Conseil el ministro
de la Governació senyor Rico

Abello.
Despres el senyor Lerroux ha sortit cap al domicili del president de
la República per despatxar amb el
senyor Alcalá. Zamora i sotmetre a
la seva firma alguns decrets.

Personalitats mores que
visiten el President de les
Corts
Madrid, 6. — Han visitat el president de les Corts Mohaniet-Asmafia,
ex-baixa de Naden. i .'st-Lat, ex- ja

Besibu iclrú, areb e se t.] net-lifade
/lames }len Gernar. eetudiant de mea:-

clra.
Els visitante anaven acompanyats
d'alguns membres de l'Assoació Hitpanico-Isiamica.

Han exposat al sen' or Alba la lrter que ruina l'esmentada associa-

ei6.

Una. eeant a l'Acadèmia
Espanyola
Madrid, 6. — L'Academia EspaM' ola ha tancat ei termini d'admissió
de sonicituds per cubrir la vacant
Manir produida per la mort de reata:Mete de la Velara.
L'Unir-1 instancia presentada és la
del senyor Barniz: de Mareo.

"EUDA D'URIAC"

D'AMADEU vivas
Una altra vetllada dedicada,
amb totes les honors, a la nostra música. Anit passada fou
posada en escena al Liceu
"Euda d'Uriac", una de les pri'meres obres d'Amadeu Vives,
concebucla amb una gran ambicid i realitzada iimb innegable
encert.
Aquesta òpera, nova per al
públie d'avui. fou magnificament presentada sota la direccid musical del mestre J. Lamote
de Grignon i la direcció escènica del senyor Enric Gimenez.
L'execució 1 interpretació foren
correctissimes i tots els artistes reeixiren admirablement en
els respectius papera. Cal
aplaudir especialment la tasca
dels encarregats de les parta
principals, senyoretes Gombau,
Callao, Lucci i Ntladoms i senyors Läzaro, Cortines Alzina.
El decorat, nou, d'Alarma, éri
excellent. Parlarem amb més
espai d'aquesta representació,

FETS DIVERSOS
la Giranta fon. detingut
Didac Benavente, que s'havia
apOderat" d'una bicicleta; velo-.
rada en 160 pessetes, d'una
parada de la tira, propietat de
Pire Sunyer.
— Llorenea Iiitguez fa pocs
dies que va adquirir, amb traspes de 5.000 pessetes, una boliga del correr de Castillejos, a
la qual /d'ir entraren lladres i
se n'endugueren generes velorata en tres-cents duros.
— A la carretera de Cornelle
un aulonVAil atropella ahir
Miquel Llorenç, de 27 anys, i
produi ferides que foren qualificades de pronòstic greu. El
jutge va ordenar el trasllat del
ferit a Barcelona. per al seu
legres o l'Hospital Clinie, i

reservat.
--- A in st äneios de la portera
de la casa iuímero 19 del carrer de Burgues N'en del ingut s
Eral-mese 13arrahes i Torres,
Joan Soler i i Ramon
Gorgues i Figueres. que havien
entrat en una temida de queviures de l'esmentada casa, que
estä embargada. Els detinguts
volien fer - se passar per agents

de l'Executiva que anaven a real it zar una inspecció.
Els tres detingut s foren posala a disposició del Jutjat
guardia.
— Pere Solivelles va presentar una demincia contra un indiv idu que digné anomenar-sc
Josep Palau, el qual Ii encarrega uns impresos valorats en
1.130 pessetes, a noni d'una
socielat, i ha resultat que sita
quedat amb els impresos, puix
que no exisleix la societat que
era la destinataria.
— Domènec Vives i Garriga
ha estat víctima, pet procedirnent de la collocrició, d'una estafada per valor de cinc-centes
pesseles. El perjudicat entra a
prestar SCI'Vri en tina casa del
carrer de Zurbano. i Iliura com
a fiança l'alludida quantitat,
que es rieguen a tornar-li sense
haver-li abonat les selmanes
que ha treballat.
— A l'Hospital de Sant Pau
ha mort Domenec Bonet i Febrer, de 61 anys, a conseqüència de les lesions sofertes el -1
de desernbre de 1931 i que ingressà en aquell Hospital procedent del dispensari del Teulat.
— A bord del vaixell "Landford", ancorat en aquest port,
es va presentar ahir a la tarda
el mariner Merla Roberto López u va discutir amb el majordom Adolf Valdés. En plena discussió, el mariner, amb un got
va donar un fort cop a la cara
del majordom i li va produir
una ferida incisa a l'angle intern de l'ull dret i una altra
que Ii interessa la còrnia i escler ót ica, amb buidament de la
cambra superciliar, de pronas-

tic greu. 'El ferit fuu traslladat
a una clínica l'agressor, detingut.
Un cop al Jutjat de guardia,
el detingut manifesta que era
Mariner de l'esmentat vaixell
1 que trobant-se a Vilanova i
La Geltrú fou detingut tres dies
per haver-lo acusat el majordons de furt. AM r a la tarda,
després de sortir de la presa,
va anar a demanar explicacions
al majordom, i com que aquest
el va tractar de Iladre, en sentir-se insultat li va donar el
cop amb el got. El detingut
quedà als calabosos del Palau
de Justicia.
— Al 'loe conegut per Tres
Torres, de la barriada de Sarria, uns xicots que jugaven abur
a la tarda van trobar una caixa
que contenia unes vuitanta loa-.
les de diversos calibres, un xic
rovellades, que se suposa que
van esser all abandonades.
Foren trameses al Parc Mbbit, on seran exannnades.
ADVERTIMENT

DEL. VAIXELA. "URUGUAY"

840111 EVADIT QUATRE
11101.00011 MEA
Abir, en pasear Insta als detinguts a bord del vaixell "Uruguay", es trabaren a mancar
qualre reclamos, els quals ha
quedat comprovat que aconseguiren evadir-se. flan Mal, donados les ordres respectives
perquè siguin cercats aquests
Quatre fugitius.

•a

Per al-die-20 -del-mes- que -

Catalunya que formen part del

de l'Exportació Nacional
dels que Iii simpatitzen.
Aquesta Assemblea havia aistat
anunciada per al mes de novembre passat, per?) atenent
les circumstäncres politiquea
que es presentaren, va ésser
ajornada. Tenint cts compte que
la dita reunió Id correspondencia arnb altres que se celebren
a Sevilla, Màlaga i Valencia,
que da preparatòria de la quo
tot seguit serlo convocada a
Madrid de tota l'exportació
quan l'auto-Hilera que el Iras- agrícola d'Espanya, i que les
Iladava passava per Esplugues, darreres disposicions autorael ferit va morir.
ren el Govern per implantar la
— Al carrer (M'irle Granapolítica de contingents d'inidos, entre els de Consell le Cent
portaeid i establir unes noves
i Aragó, un autoniiibil va atro- bases per a la politica comerpellar Ithir a la tarda Salvador cial, té extraordinaria imporGuinard. de 12 auys, el qual, tancia la convocatòria de l'esdesprés itdsser auxiliat al din- mentada reunió.
1c Sil del distriele, ton trasllmlat a l'Hospital de Sant Pau,
Oil va Morir id cap de poca estulta.
Al domicili de Josefa Manzanera del carrer de Bailén, número 112, entraren 'ladres i se
n'empollaren 200 pessates en
metallic i juico per valor de
tres mil.
— Jugant amb uns pelareis,
el no¡ de deu :tus Ramon Moro,
al carrer de Rocafort, produí un
incendi en una installaeb1 de
gas de la casa número 42 d'aquell carrer. El no; va resultar
amb cremades de pronbstic

e

Bloc do l'exporiaold nacional.
será convocada a la nostra ciulat una Assemblea d'exportadora de productee agricOles de
Bloc

SOLER I TORRA 6.ns
BITLL

EIS

Francesos: 4760 per ton.
Anglesos: 3955 pessetes.
Italians: 6405 per loc.
Belgues: 33. 75 per roo.
Suissos: 23540 per Tos.

Estats Units: 772 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 269 pta.
Austria (sxilling), 130 pessetes.
Txecoslovàquia, 34 per too.
Ho:andesos: 483 pessetes.
Grecia, 6o per /00.
Suecia: 198 pessetes.
Noruega: 193 pessetes.
Dinamarca: 170 pe_ssetes.
Finlandia, 16 per soo.
Romania, 6'5o per roo.
Bulgaria, 730 Per 100.

Turquia, 5 pessetes.
Portugueses: 0'3 3 pessetes.
Canadá, 7 pessetes.
Argentins, 190 pessetes.
Uruguais, 325 pessetes.
Brasilers, 0 '50 pessetes.
Colombians, 4 pessetes.
Peruans, 14 . 50 pessetes.
Venezuela. 12 3 pessetes.
Japonesos, 2 pessetes.
Argelins: 47.35 per too.
Egipte: 39 .75 pessetes.
Filipines, 3 pessetes.
OR

Alfons: 235 per roo.
Unces: 235 per too.
4 i 2 duros: 235 per 100.

I

duro: 1175 pessetes.
Isabel: 236 per roo.
Francs: 235 per roo.
Lliures: 30'25 pessetes.

Dòlars: 12't5 pessetes.

a de1sPs. ,eaffit,

= prtalielei

L'agricuif

e5 Quiroga IDomingo

7=%- 04411CCions
"'sse.yi,„:./
prega la..pubiicació d'aqu es-

ta nota:
L'actitud de rEsquerra.Radical-.
Socialista de Catalsinia:, -',Jç r

En compliment d'un deis ['cures
que té tat partit politic, que és el
de prendre part en tots els miss
que es presentin per donar fe de
la seva fortitud i adhesió dels seus
afiliats i simpatitzants. ensems que
afirmar en el convenciment de
l'oninió els ideals que propugni.
aquesta organització política d'esguerra hacia pres racord de concórrer a le pròximes cleccions municipals, i aixi ho baria comunicat
a tots els seas afiliats, als quals
agraim l'ajut personal que havien
Ofert per tal de facilitar el triomf
de la nostra ideologia.
No obstant, el Comise Executiu de
l'Esquerra Radical-Socialista de Catalunya, considerant que la sitnasiú
política actual no és la mes indicada a la presentació d'una candidatura d'esquer a que en perjudiques
una altra de semblant i de Inés probabilitats d'éxit, vol donar exemple a
les altres fraccions que co trobin en
el mateix cas i s'abste (12 prendre
part en la próxima imita electoral,
a fi qud els nostres vots vagin a
reforçar els d'una altra candidatura
d'esquerra que per la seva majos
opinió pugui obtenir el triomf,
aquest Comitè creu que en aquesta
hora tots els sacrii:cis són poco per
tal de contenir l'aeang de la re-

acció.
A tal fi prega als seas afiliats i
amics que es prestin a collaborar
en la propaganda d'aquest icosd,
que és l'únic eficaç per a arribar a
la veritable missió de les esquerres
de Catalunya.

ACTES DE LA U. S. C.
A la Secció del Distri c te VII de
!a Unió Soiialista de Catalunya
(Federació Ca:alana del Partit Socialista Obrer Espanyol), carece
d'Angels L6pez de Ayala (abans
Sarria), Munes° to, tindra lloc
dimatis vinent, dia 9, a les deu
la nit, un gran miting electoral, en
el qual parlaran els scnyors Antoni Arman, Martinez Cuenca, Rossell i Montaner, Antoni Olarte i
Joan Fronjosä. Presidirà En Eral-cese Botella.

EL MITING DEL PARTIT
RADICAL AL TEATRE
DEL BOSC
.Ahir al mati se celebra al teatre
del Bosc el miting de presentació
dels candidats que presenta el partit
radical. Hi parlaren algunes de les
personalitats més rellevants del
partit, des del senyor Pich al senyor
Frigola, passant pelo scnyors Mallen i Roman. Al teatre, durant el
miting, lii teia molt de frcd, degut
a la manca de püblic.

EL

(Ve de Id primera 'pagina)
• —N'o f;tfl res; In'atinc tole a dir
'la nieva bpinia i la del ffieu partit,
perb cree que han d'anar junts tots
asuells Cemenes d'esquerra que
elaboraren la Constitució, pero so-

bre la cc,njunzin republicano-sccialista no pile opinar, porqué no tine
ei costuni de pa lar per boca dels
altres. La conjunció és beneficiosa
Per als interessos de la República
i d'Espans a mi el moment actual.

—¡Quina repercussió pot tenir
moment

l'actual
larte
poiedee

--Ho ignoso: el que si puc dir
és que será i pot ésser ni exemple
per als repunneans de tot Espanya.
d
Pllu
at-tit°sP'
di‘ 'I csurius eorbrre
a ala C-Ttial nc
t)Via6,
i si aaqlua esptco eieseaa liceIöp :ne)rz l: ara? d'exemlic
lit
--La me y a opinio es favorable, i
tic
stai nc sci c ratcpoo,Ini t i eca: tp rj eoc ies na n ie nt

tots
els /ateas discursos i en totes les
‚1 vist. Precisaconlin'aieles (pie
nient aquesta hauria hagut
de p s oduirsee el novembre a tot Es50 n2 - 5 i 52: g urament el, resultats
haurien estat més favorables per a
IC5

esquerres i per a la República.

Vosaltres, els catalan s . podeu estar
sat:stcts que sigui a Barcelona on
s'inicia aquesta cenjunsió.
DECLARACIONS DEL SENYOR
CASARES QUIROGA
E:5 periudistes ean abordar des-

prés fex-ministre sie la Governació
senyor Casares Sjuiroga que es va
sounetre arnablement a l'interrogaton—
i (ilU
elus ei-eoPptitecur'.de la eituacio social d Isspanya ea reemSó amb l'ordre
,a vz:g molt clara. Hi ha masega ti ce:e...s./kilt deis qua:s han
arribas los a Im, m'e em jan sospitar
que Iti ha mis elernents que es:an
crzant una dis.231 situació, la qual
cosa ta setai,ar que determinas; elenenes que sei 1i, ei anaven a acatar
la República el que intenten es atacar-la, i això, irancament, no induj v
a que esperen/ tranqueMat. Sin coses
depioraixes, peló malgrat aixù, l'Estat té prisa ressorts per a evitar-ho si
atas la fesina el5 saz, fer funcionar.
—iercieu que l'Esta namitindra jora de a hei les organitzacions sindi-

?om
caLsc
que no sóc govern, no puc
contestar, psina per les noticies eme he
rebut a diversos liocs d Espanya, tinc
entes que la majoria daquestes organitzacisns s'estan acoliint a la hei del
8 — digne un periodista — no
pot ésser en virtut del passat Iracas?
—No—contesta l'ex-ministre—, per.
qué ja s'estaven acollint abans lel
passat moviment. Perú cal tenis en
compte que s'estan creant organitzaC .:011S Si l ldiCalS que no veig clara la
ieva actuació; aquestes organitzacions,

recent . creació, semblen tenir determinades concomitàncies ainb els antics
silxlicats liimrcs, i es clar que si apestes s'elMonten amb les organitzacions
obreres tradicionals poden ésser una
font de constants . pertorbacions com
f cr aelsen'
ia. r Eest ato
hoo
n aalftergei t ec i nps : iiyor
j a ee_
tahi
de

SI1LFOPILOL

ga—s que preeisament aquestes ors'estan movent entre els
Igini:aciuns
t

Reme' cientific

nuclis crobrers pares.
—I cremen que aeuestes orgalitzaciuns cristallitzsran en una iorga po-

contra la calvicie

— N0 ho cree, perquè les organitzacions sindicals obreres son suficientment poderoses per tal d'evitar una
crescuda Mino/1ns de les organitzadono a les quals ein refereixo. Aquesles organitzacions que jan ràpidament
es vénen crema són de contingut f eivista i a l'Estas Ii pertoca tallar-lo
radicalment. perquè la nieva opinó és

els calbs ho són per la seborrea, aquesta hipersecreci6 del cap,
G
que es manifesta amb l'aparició de fa
caspa. La seborrea es el començament de la
calvicie. Combatre aquella is evitar aquesta.
No es coneix altre especifie contra la seborrea que el sofre. 1 no es coneix mes que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
'
de nou ofert al públic.
El SLILPOPILOL no es, donci, un producte impide., casolà, o de perfumeria, preparat senst reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans 1 basat en !Cemules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
ES binic remei que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULPOPILOL evitarä la n'oda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procks de calvicie.
AIREBS tots

que

tot

el que sigui icixisia está io na

n i.itt confianea en una rracció
de—las Teeii
de les esquerres davant el moment
lok actual?
ho cree!. i una reaCcIó enorn:e,
com he pogut constatar en eis meus
viatges per Galicia i altres punts d'Es-

panya.
—Malgrat el triond de les dretes?—
hin un periodista.

—Prrectreissament per aquest triomf
lleks,?
dretes

—sOei opinen sobre l'Estatut gaserá elaborat lentament pe:*
tots el, que desitgern la seva
i no ens volent lianor seme
teMr la plena segures:1ot d'aconse-

Amb el SULPOPILOL tindrà, demis, sempre
1 periectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera 1 li faci lleig 1
brut damunt el coll de la uva roba exterior.

guir-ho.
Es nue hi lia lotees notifiques a

Galicia cele .'oposeri a aixb?
—Indiseteiblement. s'oposen a a:xä
les dretes i els radicals, que sOn torees molt respectables i en la Iluita que
sostenim s'han de tcnir en compte.
L'Estatut gallee solamein el defensen
el partit galteemista i l '(Irga. L'oninió,
perb, es demostra molt favorable i
es ve incrementant des de la uns quinfe 5) 1-int anys.

a Mas fewehig al Ira de 79 ott
ES VEN TERRENY

DECLARACIONS DEL SENYOR
MARCEL-LI DOMINGO
L'ex-ministre senycr Marcelli Do-

Extensió 17.000 pams, prop Placa d'Espanya.

85 interrogat també pels periodistes referent a detenninats
punts de la politica espanyola i camingo

Adverdm a les persones a les
quals incoo:wat la publicació Immediata de las notes que en. envio: que ele original, han de diriglr-ee tote ila Redacci6, Corta
Catalanas, 511g, r.er pis, abano
de lee nou del ~pro. Els que
ens arribin mis tard d'apuesta
hora o vagan adreçat, a la
imprimes del dad: Barbarä,
no asean publicad fin, quaranta-vuit hotel d'apta

11184

Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament

Raó: Bailen, 200, primer, sama. -- De 1 a 4.

lalana'
—Lacte de denla pot ésser un
ptincipi per a la conjund3 republi-

d'arribar a una conjunció. El nostre desig es que llagues continuat

la conjuncib, j l'acta de demi es una
promesa que aquesta arribará a realitzar-se.

—Semblaafe g i un periodista—
que el senyor Largo Caballero s'oposa a aquesta conjunció.
- Nosaltres —contesti- el senyer
Domiago—farem els. possibles per
tal , que sigui. Els nostres Partits
s'han distingit, per una escrupolosa
Ileiallat envers els compromisos contretS i una gran transigencia, dues
cundicions tssencials que son penyores segures que s'arribara a aquesta
conjunció que, per altra banda. in
no he trobat una jelstifienció al fet
que llagues quedat dissolta.
—sTeniu confianea en les properes eleccions municipals s Secan un
triúmf de les esquerres?
—Tenint en conite els resultats obtinguts en les darreres eleccions, es
vea clarament que, d'haver anat unides, les esquerres, en lloc d'anar aula de:. en la majoria de les ciecumscr1nc i nns el triomi per majories hauria
correspcst a les essuerses, i les minories a la Lliga. Si ara en les pròximes eleccions va/1 coaligadcs, es de
eresurnir que cl que aleshores no ocorregué passi ara.
—Creieu que s'estendra l'exemple de

Catalunya?
El senyor Domingo contesta rapidament:
—De moment l'acte de demi determinara l'acord d'una serie d'acres que
s'efectuaran a diferents Roes d'Espanya.
—Quina impressió tenia de la darsera , sessió de Corts
—No hi vaig estar present. Pesó Ire
pogut deduir que quan sadverte:x
que pot produir-se un atac a la integritat de la República. espontaniament sorgeix vigorús el sentiment
de solidaritat d'armen moviment popular que porta. la República i sentableix aquest sentiment amb el maseis: entusiasme i força que guata
aquella es proclama.
El senyor Azafia. a preguntes dels
periodistes, manifesti que segurament en l'exprés d'as ei al ni2ti
arribaria el senyor Prieto per tal
de prendre part a lacte d'avui.
Almenys, afegf, aixi Mho ha as-

segurat.

ELS SENYORS AZANA, CASARES I 0MINGO VISITARAN
LA TOMBA DE MACLA
Avui al matí. a les non. els
senyors Azafia. Casare: Quiroga.
Domingo, i altres sign:ficats politics aniran al Cernenliri Non per
tal de dipositar una corona darnunt
la tomba- que guarda les despulles
del senyor Macla.

Els fabricants. magatzemistes i manuf •?turers
han de redactar en catali2
llurs factures, albarans,
dirigides als clients de Ca-

talunya
111111111E1811n111111{111111INNIIIIIIIIll1111

Ha mart En Josep
R bes i Borras, el
dependent Inés antic
de "La Pubiicitat"
Abur moria a lialcelona Josep
Ribes, el.dependent mes antic
de LA PUBLICITAT. Tenia setanta-tres anys, i en feia quaranla-cinc que figurava entre
el personal d'aquesta casa. En
Ribes havia viscut toles les
vicissituds del yeti diari barceloní n'havia presenciat totes
les lransformacions, servint
seinpre amb el nsateis zel
sm/ lloc de subaltern. Malgral
els diversos ambienls que sus viel produit a LA PUBLICITAT.

En Ribes havia estat sempre un
enlata de cor, i per aixe figura
entre els fundadors do la Societat Coral Calaiuns a Nova,
que es forniä sota la direccid
del mestre Morera.
LA PUBLICITAT sent vivament la perfila d'un auxiliar
tan addicle, j döna el mds sincer condol als seus familiars.
L'enterrament tindrà lloc
denla. dilluns, a les cutre del
mati. i sort ira de la casa del
final, 1MIlhoural, 11
í Poble
D.

E. P.
•-_-••n111

Llegiu

sano-socialista.'
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Annest is el nostre
desig i aquesta seria nna conveniencia per als partit, d'Nquerra.
dels
No saben
però el fe? dz. Preitdre part a
l'acre de denla és una esperana

tots els dijous
«MIRADOR»

rtsernsorr:

ae gendr.de
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Les noticies del conflicte
del Chaco són pessimistes
El partit ocialista argenti condemna
la darrera temptattva revolucionària
energic comunicar repudiant l'intent
Buenos Aires, O. - Se sap que la
subversiu del passat dia i expresComissió de la Societat de Nacions
que presideix el senvor Alvarez del
sant la sev .a adhesió al President
Vayo prossegueix activament les neJusto. nimi com a la política que
gociacions per encarrilar les diferenorienta el Gorrina
cies que subsistcixen per a un arPost Espagne, 6. - Els revoluranjament en la qüestió del Chaco.
cionaris que darrerament no pogueL'armistici deis beHigerants acaba
ren desembarcar a Venezuela a cauaquesta nit, a les 24, i es tent que
sa d'ha y er. naufragas una de les
rs reprenguin les hostilitats.
llanxes o per la vigilancia que s i cLes noticies que es tenen er
xercia a la costa, han tornat a
aquesta capital sobre les possibiliaquesta i han aconseguit desembartate d'una solució del conflicte del
car secretament.
Chaco són pessimistes.
Sha sabut a sa que l'objecte de
Les proposicions de la Comissió
l i capedició era acapturar el vaixell
d'enquesta de la Societat de Nacions
venezoli de cornee "Delta", que
dliereixen rnolt de les que ara fora 11:: va armat.
mula el . Govern de Paraguai, el qual.
Rio Janeiro, 6. - El ministre de
5; bé acceptà la proposta ginebrina
la' Guerra, general Santo s Cardos°,
arran de firmar-se rarmistici, preha presentas la dirnissiO del sen (arsenta ara proposicions per complet
reo. Per a substituir-lo en el minisdistint es.
teri ha es-tat nornenat el general
Buenos Aires. 6. - El Partit SoSlonteiro.
cialista independent ha publicas un
-4n •nn • •

L'AFER STAVISKI
(l'e de la primera pagina)

Segons es diu als cercles autotityate, aquestes decision, afectarien, en
primer lisie, una personalitat politica,
membre del Costeen d Administracio
del Crèdit Municipal, ami com un dels
intermediaris que Stavistsi tenia a PaPer altea banda, es preves: l'adopció
de sancione administratives contra ma-

gistrats i funcionaris que, d'una manera o abra han perrnes que restafador pogués prosseguir les seres maniobres o han impcdit en determinat
moment la seva detenció.
Ef rninisteri de Justicia anuncia
que el ministre d'aquest departament
ha ordenat una enquesta sobre els neotisis que poden haver donat origen d:S
successius ajornaments de l'afer Staviski, negligencies o faltes eventuals
nue mereixin sancione.
El ministre ha donas iastruccions
as magistrats autoritzant-los pesque
d'avui endavant es procedeixi anib
teta urgencia.
Prosscguint l'estudi de l'afer, el
ministre de Justicia ha celebras una
csiderencia telefónica amb el jutge
de Baiona.
Es probable que aquesta tarda sigui detinguda a la regió de Baiona
una Personalita t que semb'a molt corteplisada en a,illest afee.

Els ministres de Justicia 1 Iiisenda estudien l'adopció de diverses mesures encaminades a reforçar el control de les operacions financeres efectuades per establiments collocats sota
la garantia de l'Estas i facilitar a la
vegada les enquestes judisials en ma
-teriacmnl.
El ministre senyor Georges Bonnet
fin ahir una curta aparició per la
Cambra. Interrogat als passadisisos
peis periodistes sobre rescändul, declara que no coneixia aquest individu ni
de vista, i que ignarava tstalment que
?upes cstat present en les deliberaciares de la Conferencia sie Stressa.
París, 6. - La declaració dele senyors Hayotte i Lazenave ha esta: interrompuda a les Is'45.
El senyor Hayotte ha estat adverlit que haurä de presentar-se demä a
Seguretat general per a continuar
prestant declaració.
El sensor Hay otte ha estat, lambe,
aque.,t mati a la Direcció general de
seguretat per a adarir alguns extreme
rae romanen confusos sobre les seres
relacions de neg ocie amb Staviski.
Per ultra banda, l'esposa d'aquest
darrer, que s'havia installat en un hose: de: carrer Obligado, ha abandonat
aqamt rnati el seu domicili provisional, tense csmw:ii-ar a ningú el seu
pronósit.
El senyor Marius Mutet, diputas
del qual panal en un pernnlic
a consequéncia de l'assumpte Stavisky, ha dirigit al director del dit
dani una carta en la qual manifesta
que ni ha rebut mai el senyor Stavisky, ni el concia ni sha osupat
mai dels scus assumptes.
La Seguretat general ha prosseguit la seva cnquesta sobre raseumpte Stavisky, havent practicas un escsrcoll en una casa que el dit individu havia ocupat després de la mort
del sen pare.
Un altre escorcoll sha practicat
en un pis llogas per la senyora de
Stavisky, sota el seu nom de soltera,
i ha estat trobada una maleta amb
documents i so.oso franca
La senyora ha declarat que aquesta suma li pertanyia exclusivament,
Perqué el matrimoni amb el seu manis esteva fet sobre la base de partició de bina.
El Jutjat ha efectuat avui un escorcoll al domicili d'un arene de Stavisky, anomenat Agotte; un altre a
les oiicines i relaten, del diari "La
Volante 1 per ultInt. un adre 11
domicili del director é'aquett ;seriódie, senyor Albert Dulurry.
El periòdic "La Liberte". -escriu
avui entre altres cosen:
Circula el rumor que un deis einpleats que' estavan al servei de Sta-

visky fou vist el 30 de desembre a
restacS3 d'Orsay, i va prendre un
tren que es dirigia a Espams a.
A Baiona
Baiona. 6. -- L'emoció en aquesta
chitar segueix casera enorme, a censeqüencia de l'afer StaviskiUn deis advocats de Tissier ha presentas aquesta tarda una demanda d'acusasió contra el Sr. Garat.
El nerit encarregat d'examinar i
comprovar els bona del Crèdit Municipal. ha declaras que la xifra total de
l'estafada corneta per Staviski exceden de molt ele 500 milions de francs.
"La Petite Gironde" diu:
"Aquest mati s'ha registrat al Consell Municipal la primesa de les dimissions que s'anuncien: la del pollee de
la Comissió d'Hisenda.
En la seia carta de dimissiö declara
especialment que en la seva opinió el
Consell municipal actual no pot continuar administrara la població i que
cal, per tant, procedir a noves elercions.
"La Pctite Gironde" diu també
que el senyor Henet. corni s sari de la
Seguretat de Pari s , ha arribat a Eaiona, i porta els documente necessaris per portar a Serme la Feva informaci6 revestit de tose els poders.
Fins ara no sha registras cap
contradicció en el sistema de defensa de Tissier, del qual hont creu
que ha dit la veritat en tot cl que
ba declaras.
Es creu saber que vuit regidors municipals han expresas la seva intencie,
de presentar la dimissió dele cärrecs
que ocupen.
.Aquestes dirnissions es faran efectivess es-gens sembla, dintre de tres o
qu,t-e
senyor Garat ha declaras als
periodistes que per a obtenir la intervenció niinisterial 'es basa en un
tientes publicat en iqc:6, i que per
tant la intervenció del senyor Dalimier ha estat perfvtarnent legal.
A le'. 10 . 0 el mtge d'instrucci6
ha manifestat al , scriodiste, que el
senyor Garat no era fins ara objecte de cap acusació, 1 que baria
estas sol-He:sacia la seva presencia
únicament per a prestar declaració
com a testimoni.
El senyor Tissier serà interrogat
demà, a dos quarts de dotze.
Després tindrà lloe un acarament
entre els senyors Tissier i Garat.
Es tem que osorreixin incidents
en aquesta població, puix que ele
änints estan rnoit excitase per la
passió política.
En previó de desordres. sha sol.
licitat la tramesa de reforços de
policia.

Linxament
d'un diputat grec
Salònica, 6.-Els diaris grecs

donen cumple d'un acte de linxament en la persona del diputat Vartnolis, del partit venizelista.
El dit diputat havia pronunciat un discurs dr (atráele r potaje al potils 15 Kosettia , atacant amb gran violencia el presiden del Consell, Tsaldaris, i
Ilavers els partidaris d'aquest
s'abalançaren dammit l'orador
iIi pegaren cops de tal graretal, que sueuntbi abates d'ar-

ribar les torees de ardida.

.tattori Cripps i la

politice socialista
Londree, 6. - En un discurs
que ha pronundat aquesta tarda a Nottingham, el senyor
Stafford Cripps, ex-Atlorney
general i cap de la fi-sedó mes
harma/jeta del FAbour Party
ha &chita!, entre altres romea,
a "lo,
que l Govi.lat
Irlanda! . de Iota et s . obalaclee,
encara que per a aix0 hagi

posa, en ellphR la persona del
rei.

Ader menta sobre
el pacte resupo mes
El telegrama que arriba de Riga
confirma el qm. brin publica! ell la 110ta dahir: calesa dels governs de Moteen i raribvia, que ami csut es per.
feine °carel per ami objectin pacifista
catad, amb la formació d'una caen
lni!tica, i gas-atila de la indetentiCncia
de loleS les Miles nocivo!: d'aquella
vasta regió, arnerrariada ea Ha tue /fuer.) avenir per la Milico expousio-*
nista de Rerlin. Si Lctòitia sembla menta radian!, les °tires nacions s'han
adherit a la idea russo-polonesa, rescrvant-sr de ¿‚ce coliCiser llurs ulteriors
decisions. que, pera, no podran deisar
eisser favorables.

Rige, 6, - Referint-se al pacte polono-sovietic ,e1 periòdic "Svolnia"
declara que la premsa l'ha presentat
d'una manera equivocada.
Segons el dit periódic. el ministre
rus de Negocie Estrangers, senyor Litvinof, ha anuncio que la U. R. S. S.
tenia j'iteres a mantenir la independencia t la inviolabilitat dele paisos bältiee, i ha proposat al govern polonés
que fes una declaració senthlant. declaracies que, segons el semor Litvinsd,
hauria de contribuir a la consolidació
de la pau a l'Europa oriental.
En vista dais-mis, el govern polones
ha informas el de Letónia d'aquesta
proposició. amb l'objecte de saber quin
acolliment rebria la declarad.") sollieluda.
El govern de Letimia ha contestat
que e reserva 13 cesa resposta fine
que es faci la proposicin en forma
cencreta.

L'exercit americà
adquireix nous
avions

ir

ItIMUnrriur

premsa alemanya _es mostra satisfeta de les entrevistes
Simon-Mussolini
La

Quina sera l'actitud del goiern ang es?
Confin:den els eomentaris Mora de
les comerles del Palau Venida entre
Musstaini i dalia Simon. Despees dagimes racillarions, comunica, de
f ont oficiosa, que ihatiria a rriba a un
arord sobre la iteres:Ha de treballar
per tal d'arribar a una enlesa general fer a un conssmi sobre el clesat,
mantea. En la conveniència d'adra
tothom hi esta d'aco rd, pecó no sobre
les clausules que aquest conveni ha de
comprendre• Alentanya vol rearmar,
hit prrtenent que Franca desormi.
Tan: per la sera segurrtat co,,, per la
dels Seiss
Franca no poi aduletse aguest'a tesi.
El que propasa el gavera franas
de reduir grodualment. CHICHIS amb
les altres eiacions que acerplessin el
COsi peni.

els propis armaments.

1. anhele 8 del pacle ginrbri parla de
d'armamends i /so pas
mea. La Conferluiciii del Desarmainca, creada Pe, dur a la prdelica
el que estableSs resmentat artielr. no
pot orupar-se sind de les gin-shorts inherents al desa rmarte'''. Per tal d'arma:miar Iliticr s'hatiria ibu t iolar el
paele. a la quin rosa fhan d'opimas
has els Estals ailhcr's a la S. de
les N. En el seit mentorandum al
Francs ha fosa atfitests pidas
ell

clar.

La premsa alenzanyo, dcspres d'ira
brea peeiade de remita, s'esti'n en
romeoaris sobre el nirmorandion i sobre les converses de R0 ,111. Del ronjunt de comentaris co tren la sensació
que la nota francesa es Iluely doble‚Im 151 acolfinterd fazrtrahlr, encara que
es continuara trartant per ritz diplomatica, i que no Si ha massa satisfacia
Pel resulta de l'entrevista entre Mu03 ,,lim i dolo? Simón.

Quaut a la reforma de la S. de
X., pet que diurn els diaria anglesas i es desp:an que Mussolini ha rautina's, desprCs de parla,sie amb John Sirtion, que era n'Oil
d'im,sLuf ir. i que el pro frete ka esta
les

Washington, 6. - El ministre de la Guerra ha publicad
una nota anuncian que l'exercit ameriea sera dotat en el
transeurs d'aquest any de 150
avions del (Jarree model.
Tumbé durant aquest any es
procedirit a renovar tots els
aparells antics o que es trama
en mal esta!, per Ial de dolar
les faces aeries americanes
deis elements mes moderns per
a Ilur acluaciú.
Washington, 6. - El senyor
Earlo Bailie, que exercia los
funcions d'adjunt especial del
senyor alorgentlino, ha dimilit
el set/ ciirree per lal de poder
consagrar-se del tal ale afers
de la casa de duna Seligman
Company, de la qual es assoeiat.
Washington. 6. - A la Camina de lloprosoill atas ha eilst
presental un projeele ele Ilei en
el qua l es preveis una laxa sobre
la base de dos didars per gala
sobre l'alcohol dest Wat que
contingui el 50 per eent d'alCI-11101.

La laxa per a la cervesa serä
de cinc tldars per barril.
La taxa per als vins es de
4 a ie centaus per gala, segons
el set' gran aleehälie, peró els
vins que cl/il itmEisiel nit n ys, del 21
per 100 d'alcohel quedaran subjectes a una laxa per gald de
dos d rs.

EXTRAORDINARI EXIT DE

«ESPLAI»
L'exit de la illustraci6 catalana "ESPLAI" ha estat
extracrdinari. Tot seguit els
quioscos de Barcelona es
trobaren sense números, i
d"ESPLAI", tot
i essent prevista una venda copiosa, fou exhaurida ,
Això ens obliga a preparar
de seguida un nou tiratge,
cedint, de moment, a 1g
venda deis quioscos alguns
milete d'exemplars dels que
teniem destinats ala subscriptora No s'estranyin,
dones, aquests, si reben
llora exemplars amb algun
retard, puix que, degut a
les festes, no ha pogut sortir immediatament la nova
edició que els Es destinada.
Regraciem vivament als nombres«
lietörs que han donat tan Don aro.
Illmant a la nova illustracifi. Aguad
acolliment ens estimula en la dificultosa tasca que ens hem emPras,
de la qual no ene peinen% estar sitié
as inicia: la tasca de Hangar Si
piblic un Servei complet de prenise sanitosa I, en tots sentite, digna
. • del nostre poble

°fo rmal "sine die", que es tant toril
dir enterrad con, l'un (crups fainds
Pacte deis quatrr.
Sconrantent a agites l axil de l'en(esa existen! entre Paris i Londres is
deout que la premsa italiana ha repr., s cl llenanalge hostil a Franca que
hada abandona per ner miau tetaps.
rinalment. ?ha dr posar de retira
que folia Siurou ha votan( declarar
a la premia que Ira sezn :visita a Mussolini nus ha fingid un (amarte. dijere al del de la seta risita a París.
No obstant, errirm que fui ha uno diirrhiria: el punt de rista ihr Parlo
deittifiea
amh el de Londres que
pas ami, el de Romo.

Berlín, 6. - La prernsa aemanya,
comentant els resultats de les convsrses de Roma, jutja avni els dits resultase amb mes benvulensa que bis
Irania fet ahir.
La "Correspondencia Política i D:plomätica" creu que algunes qüestions
relatives al desarma:11cm han queld
suficientment clases P esq ué Piigu'l
trohar rapidament solució, amb
c. ni br isa miró, que s'adhereisin a
aque,ta soludo paisos interessate.
L'esmentat periOdie of i cial declara
que la P roPost a alenianya de reduces:,
darmaments no tendeix ni molt menys
a permetre que s'armin Iliurement ni
el Reich ni Ice nitres potencies, sine.
que s'encamina a la fixació contractual
de: nivel dels armarnents en els diversos Estats amb el,fi d'excloure totes les rivalitats anärquiques anterisrs
a 19[4.
El "Berliner Tageblatt" dedica un
llarg treball a comentar les entrevist-s
de Simon i 'Mussolini celebrades a
Roma.
El dit diari qualiiica d - oracle rus
niä" el comunicas facilitat de les dites
entrevistes, que tren que 110 goda
dir-se desfavorables per a Alemanya
ni tanipoc per a França.
A Rotna---diu-sha sembrat la bona navor, peró no depen solament
la favorab'e annosfera del camp rolItì robtenir el fruis que ha de provocar el guatiment d'Europa ,
FI comunicat facilitas significa
més un avene per a Alemanya que per
a França. 11 progrs du rnalt petit i
segurament no adequat a la defensa
decidida dd punt de vista alemany
q ue ha fet Mussolini. De totes maneres, ja que les peticione d'Alemanya
nd han estat jutjades com a exemiives, eón peores que una modificació
l'estat dels esperits autoritzen fundats
optimismes.
El "Deuatche Zeitung" aculletisfac
kiriament la neceuitat reconeguda en
les entrevistes de Roma de posar un
termitti rapid a les negociacions del
desarinament sobre tina base real . No
soase mi es pot reconèixer en això la
mi del president de ministres d'Italia, ene inclinat a les teories abstrac.

El "Aiplopolitika" diu que el resultu nräetic del viatge , del ministre anafés nses. ea toneiXe-S elarament sinb'
quan govern anii15 , prengui posiei6
d'ecord a linfornse Simou. Amb jmtificat Pessimisme. com je lis. ocorregal anterio-ment, caldrä esperar tenle
la decivid del pals, que fine' ba ha

atemptat centra
Tituleicu

ES

tele2

reina jat Sota aportació practica al desarman:cid paralitzant tut l'esforç de
les altres potencies.
Comenta nt e) fet que els ambaixadors angl e so s a Berra i Parts han estat cridats R Londres per tal de conferenciar amä Me. tilaeDonalii. el
"Deut.clit Allgemeine Zeitung" diu
que aquest gest de la diplomäcia británica te per objecte evident demoatras al m6n que durant la propera fase de les negociacions. Londres mal escoltar igualment l'embijó tr Alemam a
que la de Frana,
El "Voelkiecher Beobaelner" declara que, CO:,, «litt el comint1rat rornä,
Ice negociacions sobre el desarmatnent
han d'arribar rápidament a un resultas,
i este per consegiient sha de Senil- com
a cert que la conversa que s'acaba de
cele'rar a Roma versa sobre la desienaltat de drets que alguns Estats
desitgen perpetuar en teoria i en la
präctica.
El govern alemany no ha
acabat d'examinar el me-

"tl ministre crafers estrangers no ha
prestat encara jurementLa laboriosa erial ranartesa
resol! amb la fortnació d'un ininistrri
presidit per Tatares.-a. No se saP rae titud de Bratianu envers el lI S nonisteri, per() es la la sensoria que no
is tolerable. Si fas així, la vida del
P1,14 GOVe s ihattria de considerar
molt brea,
s'ignora d'una' manera cerio ri Titnlescm es quedara e:4 . d; Afers Estrangers. Amtr referbtlia a la tontica
interriarioual ta o no de
Titneslco al govern t, una importancia de primer p/n. l'itufeseu
independcnit. pera en política ifIler, i, :cionat
esta d'acord amb
ea, du.! Parid liberal.
Va és mi rara possible dir. si fa simacla routanesa ha infra en un fenade de colma, ¡5'' ni no crricin que
hagia a cabo, els nWii115 d'inquietud en
la MIluancia del cumP interno:ional.

Bucarest, 6. - L'Agencia Rador
qne que has circudesmeitteix els
lat a al guna paisos , segons quals
la situació a Rumania era alaiimant.
Pel contrari, la referida Agencia
afirma que l'ordre és perfecte a tot
el País i que no lii hagut ni el mes
petit incident.
Encara que sliagi anuncias Vacceplució pel Sr. Titulescu de la cartera

de Negocie Estran gers, i ho hagin LO.
blicat tots els periódica, els informa
que es reben de Sinaia confirmen que
el Sr. 7itulescu no ha prestas jurament.
El sens or Titulesco ha ärribat pro.
cedent de Saint Moritz, havent celebrat immediatament una conferencia de dues horca amb el senyor
Constanti Bratiano, president del
partit liberal.
Les autoritats judicials s'han fet
càrrec del sumad instrult per la
mort del senyor Dura, per haver
quedat demostrat que el complot
len/ trarnat en aquesta mateixa Cae
pital.
Lee reunlotti de la NADA z'
Entesa
t: : te e:
Belgrad, 6.-El senyor Jeftic,
ministre de Negocia Estrangers
d'Iugoslivia, després de la seva entrevista a Agram amb el seu collega romanis ha declaras que de
conformitat amb el que huelen tractos, la Conferencia deis ministres de
2si egocis Estrangers de la Petita Entesa que havia de celebrar-se el dia
8 del mes que som a Agrani, ha
quedat suspesa i que d'això baria
estat ja informas el senior Benés,
ministre de Negocis Estrangers de
Txecoslovàquia.

morändum

Paris, 6. - El corresponsal de
"Le Journal" a Berlin telegrafia que
‚el aoven alemany no ha examinat
enriara del tot el memorindum francé s de ser. tIc gener, pcial) es evident
que no es mo s tra (record Ana, els
punts de vista sustentase en el dit
memorändum.
Sembla que la reposta del Reich
sera lliurada a rambaixador. Si, Pon.
cct, la setniana entrant
John Simon s'entrevista
amb De Chambrun
Roma, 6. - Abans de sortir cap
a París, el senyor .John S:17/09
entrevistas amb l'ambaixador 'SanC&3. M. De Chambruts donant-li
compte de les seres entrevistes atril>
Mussolini. Als circols fransesos d'aquesta capital es mnstra una gran
satisfacció per l'actitud del Duce en
reconeixer que la qüestió del desarmament te una importäncia preferenS a la reforma sie la Societat de
Nacions.
La petició de rearmanient per part
d'Alemanya constitueix un pas im.
portant per a enfocar la qüestió del
dcsarmament general d'Europa, assumpte al qual, com és sabut, Eranea es mostra favorablement disposa da.
Londres, 6. - A les set del vesore ha arribas a acometa capital el
ministre de Negocis Estrangers. sir
John Simon.
Interrogas a restaci6 Victória, el
Senynr Simon ha manifestat:
-Espero i cree que les converses
en qué he eres part a París i a Roma, contribuiran dl ilmeet a la terminarie, d'un acord europea. que es
condició e s sencial per a la seguretat
i la pass tant per a nosaltres corn
per a tots els altres nobles.
Ha acahat diem que no tenia res
afegir per ara a les deelaracions
rme les: als representants de la
premsa ahans de sortir de Roma.

Vuolemin bornena tjat a Marsella
Marsella, 6. - El general Vuillemin i els pilote pertanyents a resquadreta que ha cfectuat el creuer
a l'Africa, han estas retinta a l'Ajuntament per les autoritats i nombrose, pets.onalitate•
L'alcalde ha pronunciat un discurs
donant-los la benvinguda.
París, 6. - S'espera l'arribada del
general Vuillemin i dele seus companys en e: recent vol sobre l'Airica.
Seran rebate cl dia de la seva arribada a Le Bourgct pc1 President
de la República, el presiden del Consell i altres autoritats, i des de raerädroni es dirigiran a l'Ajuman-test
pels carrer. de Laia)ette i Rivoli.
Al palau municipal se celebrara
una recepci6 popular, i en acabar el
President Ilituarä al general Vuillemin i altre, pilote les condecoracione que el Gen era eta afianza per
la seva procsa.
Després se celebrara tut banquet
a honor del _general Vuillemin.

Un xoter mor
mentre conduïa
l'autornóbil
6. - Un estrany i
inusitat accident de circulad()
produit aquesta nit en tul
deis liareis de mis tränsit de
l'oest de Berlín.
111 x i der d'un taxi hit mort
d'un tildo (mediar tnentre guiaa el Cid XV. LaS11111/16bil. ha
at.al a 11 dorit a (los ti upar
eautra un lis1. i els passalgers,
surlosaineut,. ;tau r,eitutiat, 41-

leeoe.

Ha entrat en vigor Reunió de rotaris
la nova hei d este- italians 1 trancesos
Sant Remo, 6. - Avui s'ha cerilització
lebrat una important reunió a
Allilmrament de cinc mil
presoners

Berlín. 6. - La nto.:1 Hei
d'esterilització ha entrat en vigor, tal cona eslava anunciat,
el dia 1 de l'actual.
El Tribunal de la poblad() de
Goerlitz, a la Silesia prussiana,
lis sentenciat un -camperol
54 anys a un eert nombre d'anys

de pres0, i a esaer eastrat.
Aquest individu eslava acusa, de corrupció de memirs.
Berlín, 6. - Arnb motiu de
les testes de Nadal han estat
pusats en Batel-tal. 5.000 presoners dels campe de cuneentraciú.
Amb aquest nioliu el senyor
Goering ha publicat una crida
exhortan les auldritats i els
ciu/adans a no considerar
aquests alliberals coro a fora
de la lId, sitió tu ajudar-los a
incorporar-se a la normalitat
c iuladana.
Berlin, 6. - El presiden del
Reichsbank, senyor Schacht,
prendrà part en la reunió del
Censen cUldininistraciO del
Banc de Reglaments Internaunisteis que ha de eonamear et
dilluns vinent a Bastad/.

Encara incidents
al Sarre
Sarrebruck, 6. -El

Par lit del
Sarre del Front Alemany ha dirisa una cttrla a la Societat de
Nacions protestant contra una
pressiú que, segons a t irma,
exereeix ta Dire.a-id de l,•, minea dionanials ;:inh els minaires alemanys, antb l'o'ojecte
d'obligar-los a enviar els seus
fills a les escotes franceses.

L'aviador Costes
Be,grad

Salimica, 6. -- naveta 1.)rnat
el bon temps, l'aviador Costes
ha pogut reprendre el seu raid
do eninbal.
amb el seu
Ahir va reprendre el vol en
di/Tren) a Belgrad, des d'on
continuara a Bucarest t Praga,
per a tornar a latís.
Belgrad, G. - L'aviador Gastes ha aterra! a raer;idrom
d'aquesla capital , proceMut
Sa lis n ira.

Els alemanys
donen exp icacions
Li q uIres, 6. - El Slnening
din que la setmaua entrara arriparä a Londres un
emissari de Hitler peque de
"visu" s'U:ton:1 del current
d'opinió desfavorable q112 ha
prodult en %euro que els portadora de bons britinics 80n
tractats amb desavantalge ami)
ets portadora aiiisaos i helena
desoe.

'Pariser Tägeblatt
prohibit a Alemanya
Berlin, 6. - Ha quedai prohibida la circulacI0 a Mema
nya, fina a nova ordre, dr PorVan periodiallc dele emigrat»
aleminys, que s'edita a París
amb el tfigi da "Parla« .Talf6-

blatt",

-

•-

la qual han assistit 400 rotaria
italiana i francesos.
L'objecte d'aquesta reunió
era el lliurament pel Club de
Sant Reta de banderes detienes
als Clubs de Niea, Marsella i
Lió.
La cerimbuiti, a la qual han
assistit el Prefecte, les autoritata eivils i militars de la provincia i el cònsol de França, ha
donat lloc a una gran manifestació d'amistat franco-italiana,
en la qual han pronunciat discursos els generals Ladereki 1
Eiccioni, l'alcalde de Niea 1 el
Podestä de Sant Remo.

Per la seguretat
dels trens francesos
París, 6. - El ministre d'Obres Públiques ha reunit al seu
despatx els presidents dels
Consells d'Administrad() de
tes les grans Companyies ferroviàries, amb l'objecte de
prosseguir amb ello l'estudi
d'un programa de treball i reglamentad() encaminat a reformt r I:t seguretat deis trens,

Una unió duanera
escandinava
Cn upe nhag sie n 6. -- 1, s presuma comenta extensament la proposici6 del professor Ohlin, relativa a la creació d'una unió
duanera escandinava. El "Berlingske Tildende" formula reserves :non borles so-.
bre aquest assumpte. El "Politiken" esetiu que /a proposició
inercia esser profundament es-

tudiada.

•

Ha estat signat el

tractat de comerç
italo-romanes
Roma, 6. - ifa esta t signat
al Palau de Venecia el Tractat
de eomers entre Hälia i Romait la,
lliust signat el doctunent el

senyor MusaolittLi el ministre

de Romania.

L'antic Traclat, que -hilera eslat modificat, queda substitult
pel que acaba de sighar-se, que
ilurarb tin any.

n

L'avió "Lreu del
ud" ha de tornar
a Natal
-

Natal, 6. - L'avió "Creu dol
Sud", que emprengtid ahir el
vol a les 1205 en direcció al
Senegal, hagué de tornar a Natal, degut al mal funcianament,
de la magneto.

• ._
Mesures antinazis
a Memel

Memel, 6. - A la regid 01
Memel el governador del terri.
Ion ' ha continuat l'acomiadament de meslres i funcionaria
alenianys i lambe han estat objeclo d'aquesla 4finci.) alguna
obrera de nacionalitat alemanya
ats quals haría estat conceda
el pez-mis d'entrada al territors
per un termini

Diumenge, 7.4e gene; di-tain •
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Crepúsculo Rojo»

Cenit&
Si la consciencia que la guerra
is un inútil sacriiici de vides humanes los un argument verament pacifista is segur que ja podrfem donar la pau per permanent un cosí
deacoberta i universalitrada aquesta
veritat No obstant, però, tot i esa& ja vella de segles i malgrat el seu
recent—potser no tan recent—reconeixement per part de tots els nobles, l'esperit bdliic Pers is t eix , i el
perill també, com exi s teix el perill
del cop de geni en els colérica, malgrat de tots els penediments i de entes les reflexions que es pugui fer
l'individu afectat o que liii puguin
fer les seres victimes. I és cine la
cidera no es guareix anif, reflexions i
penediments, com no ea guareix la
guerra amb discursos- Per l'una, ruin
per l'altra cosa, cal canviar els tensperaments lles idees i, per ésser mis
assegurable rintentar-ho caldra comentar per les idees porqué puguin
resistir els temperarnents en comp.
tes de sotmetre-s'hi. I hi ha moltes
idees que subsisteixen malgrat el
temps i malgrat tot i que, en mantenir-les al costas dels sentiments
humanitaria i antiguerrers, no fan
mis que mantenir el mal.
Un cas curibs el veiem en el film
« Crepúsculo Rojo", que ens a v a n
çarem a dir que és un bell film, una
realització magnifica del director
Gustav L'cicky. Veiem en ell la
guerra submarina, la glorificació dels
tripulants d'un submari en el seu
poble natal (el comandant, un oficial i el telegrafista). Rebudes apoteäsiques i comiats entusiàstics, l'ardor baNic dels seas concidtadans, de
la muller del telegrafista i de l'estimada dels altres dos, rivals
amor, perú tota aquesta glòria enterbolida (per a l'espectador) per l'interminable passar dels trens de ferits i dels trens de moribunds. Veiem
després la vida en el submari, no
pas gloriosa, sinó dura i pred.ria, i
assistim primer al torpedinament
d'un cuirassat rus i després a la huila a mort amb un veler caça -sub.
marina que s'acaba amb la voladura d'aquest, però també amb l'enfonsament del submarí per un destroier que arriba oportunament.
Assistim aleshores a la terrible
agonia dels tripulante tancats al departament central del vaixell subrnergit a Seixanta metres, sense govera i amb l'aigua que va penetrant,
I en aquest punt ve el plantejament
del drama particular: vuit aparells
salvavides per den tripulants, que
juren morir junts per no sacrificarne dos. Aquests dos, perú, l'oficial,
que sap que el comandant és el proferit per la que tots dos estimen, i

...pruners plans
MAY ROBSON, ESTEL. —
L'exit que May Robson obtingué
amb "Lady for a ¿ay", de la M.
G. M., ha fet que hagi estat esco1/ida per "atar" del film "The Witcb
of Wall Street".
CRITICS QUE VIATGEN. —
Llegim que Warner Brothers invitaren 1 traslladaren tots els crítics
cinematogräfics de Chicago a Nora

York perquè assistissin a l'estrena
de `The World Changes". Els simpifies confrares acceptaren; no hem
llegit cap crítica, perä estem segurs
que els denla agradar, encara que
potser is justificat perquè del film
en tenim les millors referincies.
"The World Changes" és dirigit

per Mervin Leroy i interpretat per

un altre que no ti nint's que el píon i, se suiciden i els altres poden
salvar-se. No obstant, la matança
continua i segueix la desfilada interminable de combois de (cris.; i de
trena que porten raen nova al front.
Enmig d'aquesta matança Iii ha la
figura de la mare del comandant,
vidua, amb tres fills que ja han
mort a la guerra, que és reeperit de
la pan en EareM del film. No vol
participar en l'alegria ner les vietäries obt:ngudes per qu..i el, soldats
enernies tumbé tenen meres i mullers
que els ploren i perquè tambe moren en el compliment d'un deure.
Es, fetai, aquest realment un esserit de pan: El &are de fer la gatera,
ei de morir mamut quan un deure
reconegut superior al de viure 115, mana, cl de respectar a aquell al qual
es mata, es una idea cavalleresca, una
idea medieval que„ reconeixent la
geerra con, una activitat no;Lle, com
un natal neecsssari, perá noble, coas
una calamitas, perä nsble, com un
espantós crin,, perO ihsb e, tot a! Inés
''Je j'O{ fer és convertir els puentes
heroics en elogis, seulpre Inés aptopiats per fer un fons literari als epitafia perú absolutatacin inúsils, irritables pegats en un baile per guarir
del mal de guerra. I no obstant, ha tracció de la mort, desti inevitable, Es
tan poderosa Per la naturalesa humana, que alai hi va confiada, que el
seu espectac'e, al costat de la vida intensa de les batalles crea una colorió
estética a la qual és difizil resistir.
Aquesta enlodó, de carácter instastiu, primaria, en la nostra 4e:a eje
vida complexa necessitava, per subsistir, complicar-se amb elements contradictoris que els contrastos de Ilum
i ombra, de bé i de mal, de pàtria
d'humanitat, de gläria i de vergenya,
apareguessis en una barreja tan lamogenia, de gustos tan variats i tan dificil:te:u destriables con, en un cocktail ben preparat.
"Crepúsculo rojo" es un film ben
fet, un film ben realitzat en qué totes
les contradiccions del nostrc tsmps pel
que fa a la guerra Id són dosificades
a punt per satisfer les idees modernes i els sentiments tan antics i tun
moderas com la mateixa hurnanitat.
Rudolf Forster ens hi darla Cl tipus
de comandant del suhernari d'una manera digna i enérgica, i Adele Sandrock una mare impressionant. la
part documental és, peria pntser la
millar. Un bon film, enrera que ro
pas un film de pau. De fet, pero, (le
film de pan, és a clic, de film reformador que no accepti :a fatalitat de
la guerra, es pot dir que no n'hem
vist cap.
ANGEL FERRAN
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UNA ALTRA "ESTEL" A NGUATEARA. — Laura La Plante,
que acaba de passar les vacances a
Anglaterra, ha promes —firmar i
tot, possiblement— de tornar-hi dintre poc, per treballar a ELstree. Sera una més que canvia els aires
d'Hollywood pels d'Elstree.
FEDOR OZEP A PAIZIS. — El
conegut director de "Karamazov,
rassassi". e3 trola astualment a París treballant en la realitzar: ni d'un
film , basat en l'obra de Stephan
Zweig, "Anols". Itecordent que a
França hi ha realitzat "Mi-ares de

».4446b444.44+4,4**44444,
Paul Munl, El film ens mostra un
perfode de so anys del deseneotIlament de la vida dels Estats Units,
el primer "rol" femení és interpretar per Ahnt MacMahon, i en el
repartiment trobem Mary Astor,
'Alan Dinehart, Guy Kibbee, Anna
0. Nilsson, Alan Monihray i d'altres ben coneguts en el cinema i en
el teatre americig "és un dels millors repartiments que avui es poden
fer en el cinema americi", diu un
crític qud no és precisament de

Paris" ("Noches de gran ciudad"),
que franeament deceptiona, de5prés
d'haver-li vist un debut coto el que
féu en l'exrellent obra ilusa.

1.64444.4eeeed+6.44.ese...4
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UNA NOVA ESTE', — Es
exacta ¿'Alma Lloyd, que veurem
Per primera vegada en la pellicula
eitnnsy sud Sally", fins aci res
(d'extraordinari ai no los que Es filla
de Frank Lloyd, el director "oficial"
de "Cavalcade - d'altrzs films importante; del temps del cinema mut
fetordem "Tryalgar" i "Adoras
loa". Ara ha rodal "BerkeleY
Ittliare", una ba j ante que e n! tara
Itedir IFoltr •
•

QUE SURT

EIS DIJOUS

LUIS ALONSO _PIE

Una pellicula presidida
per l'encía de la nostra
primen actriu
4461144444
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COM TREI3ALLA) E R N- S 1
La ramal de Cemente 1 Joco d'In- LUBITSCH. —
Cap aut o r, P er mi'
Jama de l'Institut Cataiä dé Eternice nuciós i sever que sigui en
correi Plástica.— El benemérit . Institut gir una vegada i una altra les seves
Catalä de !titule& i Plàstica claquesquartilles, les seves proves en la
ta ciutat, fundat l'any 1912 pel mesfastignsa i interminable búsquela
tre Joan Llongueres, celebra solaA robar-nos les penes ment una o dues sessions pisbEuu-s de petits erro s que poguessin serdurant l'any, que constitsmixen per :indicar la lama gua/vade. no pot
el mal humor
a aquesta institució un triomf ben qualiiicar-se d'hezansa1de al costra
del director sinematografic Ernst
ha
al
assenyalat.
Lubitsch.
Heu-vos ad el programa ben seMis de ,cent vegades, durant i
lecte i ple d'interés que interpretaran
despees
de la producció de lea seaval, diumenge, a la tarda, al Palau
de la Música Catalana cli eixerits i , ves pellannes, repassa Lubitinh el
nombrosos deixebles del mestre treball fct. I fins que es troba absolutament satisfet i convençut su:
Llonguerea.
tot està com ell ho ha concebut no
Primera part
persnet que ningú vegi ni una sola
"El hurriquet", tema popular
de les carenes .cdades.
(Joan Llongueres)s (El i oe de l'is
'L'n la.isass en a a.c.,ba - . el seu
bac". primera audició (Jaquee-Dalesforç arsist:c rals re:ent. en :
croze)t "Les compres", psMera auprirepartiment del qzal figur.n aniste
dició (ídem); "La rentadeta",
mera audició (ídem); "Soto grans", tan rezonegudes caen Mir.ent flor estrena (Joan Llongueres); "Les kins, Flernert Marshall. 5 ha...es
calces del Jan" (ideri).
Regles i Erareu Everet Hrtori,
Segona part
una causa. ió d'aquesta iesia.... ne"El meu gos" (Francesc Peje:1); na sols per éstes' mis gran rnsasa
"La l 'ella musica", primera audició l'exageracie direaiva de auHtsch
(Jaques-Dalcroze): "Nostra vill a es en allä que es reiereix al zil i
un viatge", estrena Croan Honn tle
vigilánsna del mis petit gest o decollites", primera-res);"Lguat
tan. En aquest film Paramount
audició (Jaques-Daterozel: "El joc
director ha y e.gut dorar en nou
l'ombrella" (Jean 1.1ongueres);
avene a In ti niza cinematogrifica,
"El joc dels eireols", eetrena (ideas). i realment ha la aconseguit.
Tercera part
Mentre duri el iodatge de la cin"Les figures del Pr(sebre", festita Isubittch amara eadadia al salo
(3-en
val nadalenc per a infants
de "rushes - -oa també atiament
Llongueres).
es proezLeva la labor realitzada
Aquesta Me5SnS. que ja és tradicioja — i veis no sois el nue shavia
Es un film
nal per aqueste s diades deis Santo frt durant et cha, ‚co que tornava
Reis d'Orient. és esperada enguany,
a mirar el que s hacia rea1iczat en
culminen
con+ sempre, amb veritable impaante ri o r: . Eis dime:Sus de les •
ciencia per tofs aquella que seguei- dies
la fina
de
tudi ocien el., pana rodats cada día
xen fidels i entusiasmes a l'obra ada esta: ac eptats
mirable que tan generosament rea- desp.és d'hay
a al :1s.
Lnbit.,(11, peri,
litza el mestre Joan Llongueres prop
Lea exhibckns per al repis reídels nostres infz.nts.
tic tingucrcn 11..e un con terminal
i Part
de
el rodatge del film amb un primer
muntatge, a ii mías:- apre,:iar la
Herbert
eontinuitat de Tassurnme. Llavors
comenca la veritable labor de munLuLts.:11 i els sees
tatge
que DIMARTS, al
Francia
ajudants repa,ccareu novament el
i talla, en i can% :aren escenci
Charles
de flor a ii d'acanaeguir el iMcxim
ANNY MIURA
eiecte i controlant a cada monient
ua ofereix el màxim diver- el matratge, a fi que :a pc-ILL uta no
resulnz. s massa llarga ni massa turtiment d'enguany amb
ma. Quan ess:gue tut a pent per a
fer la cOp:a "Standard - , Lubitscli
torna a v eure novament ut el film
i entra que podia em-iar la si9pia al labnratorl. I Ilav,irs s:ols es
(Exclusive Oinnamond Film)
desidi a donar una caliibiciä cs.:seUna petlioula festiva que us dal per as cL:r.(ctitis de restutli, a
ilur oniniú s,.bre
fi que
farà palmar el mal humor
UN DOCUMENTAL DE XIel con;unt de la peWssin.a.
NA.. EN COLORS. — Un ameUltra les cent projeccinit: isue
rica, Ward se lila anat a
seid Lubisch, se'n donaren unes
Xina a fer en ch.:e:mental, que sera
trenta a les quals no eatigué preTEA 1 RE AMATEUR
realitzat en colore. Seguram tisis Nisent. Els directius veiercn fa cinta
t'a la no,s lbe ha prop ).:,!'ena5
cinc 'vegades; el departaincnt
més documental. u "Alfombras
A Barcelona
so, cta ..: mes; el cap muntador, unes
giras - als realitzadors... sempre ioquinze, i el departament de laborarasters.
tori, cinc nils.
Lyceum Club de Barcelona preUN.% MALA NoTiciA. _
Deaprés el film fnu prosas dapara una representaciO tic Teatre
dirent de cap, Gary r oaper
vant d un públir reimit en un cae'
. \ mateur. que n'idea lloc el di:urcasc. t. .Amb qni l Amb \ ti-única Galce( a uf :a :7. a la nit, al teatre Stu‚na de Los Angeles, i encara ca
fe, que cris dinen que da eceteguda
dium.
peojeetà dues o tres vegades mites
e:: el món del da ema per Sandra
abans donar-li el v:st i plan final.
Per a d5 talle adrecar-se a la SeShaw; per nosaltres ens es (tebeoIlavcrs iou Rimada la cOpia
creteria del Club, Fontanella, 18,
acgtula co els dos noma.
tercer. de set a nou.
al laboratori per tal que corregís
Hem dit que era una mala notiels despe ieetes que pagues 4tt liscia perqué fins ara eLs departaments
v oea s:onat en treur e t aiegir
de pul,iieitat s'entretenien a dir que
eScenes a darrcra oua. 1.1avors el
Lupe Vélez estas-a enamorada dell,
1. les comarques
laboratori féu la còpia definitiva,
encara que aquesta sha casat re-de la qual en fa alguno centenar:,
centnsent amb Jonhy Wcismuller, i
Sant Gerifs de Vilassar. — El (rexemplars per tal de poder-los
també per les admiradores que india de Cap crAny. la Secei6 de
exli:bir a tot el nnLe.
discutiblement te ací.
'Entre de Palestra. de Sant Pol
EL TENOR COMIC ANTONI
Mar, dirigida per Joaquim Post reUN FILM ALEMANY. — S'ha
presenta al teatre de la Societat PAI.ACIOS, CONTRACTAT PER
estrenat a Berlín "Hans Westman",
"L'Estrella - les obres "El pati • IBERICA FILMS, S. A. — Cont ja
realitzat 4.- 1, Le normes
saben els nostres lector:, aviat es ro
blau“. 1 Ra.5;neol. "L'amor vihitlerianes.
meneara al: estih1is de la de
g i la ". de Rarl-Arraal l . Foren interla Ciudad lineal, la íilmaciú de " pupretades per les serenretes Josefa
411.0M11.nnnn••••eaet
Oliver, Vietaria Castanyer, Dolor; ita Francisonita", sota fa direccib deis
Srs. Ilans Behrenit i Francesc
Llinares, M.
E. Carreres
Pon, i els senyors Enric Guate, atub la callaboracia del Sr. Vives, fill
J. Vives i Roig, Josep Serra i C. Vi- del westre Amaden Vives. La Campavela ibérica Films acaba de contrariar
ves i Aiet.
el tenor Antoni Palacios. Tothom record" une ion Antoni PalatlARVEY AYPE./
cio, el cread)), del pmer de "Cardona". Palacios ion el qui inillor va saMI
Llegiu LA PUBLIOTAT
ber matisar i realitzar les cararter'sMiles racials d'aquest personatge. S9ts
Propaguen-1a!
encara recents zis aplandiments que el
nostre palie va tributar al Tívoli a
gn•nnionnnonnannennamininnnowennme
Palacios en "Dalla Francisquita".
n
firma einentatogrä lira Contraen in
n
Ibérica Filme, S. A. ha tingut un enn
a cert en ecittractar Antoni Palacios per
. a reencarnar en el ceHulniele el poner
e as, "Cardona".
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"EL ORDENANZA".—Molt aviat
Seit Barcelona cantara el boll e vals "Je
pense a vous", el darrer ixit de París. que Afarcelle Chantal canta en la
',dienta "El erdenanza". que dintre
de molt poes dies sera estrenada al
cinema Fémina.
"EL IrDIO ERRANTE". — Actualment, a Londres, en un dels mis
importants teatres de la " City "
representa l'obra teatral de "El judio errante", després de mesos i
Meso* d'estrenada,
.Diquesta obra teatral, escrita per
Templa Thurston, ha estat presa
la venid sonora de "El judía erran.
. Es una obra de gran nitenattat
dramitica en la qual (_ionrad Veidt
encarna el principal paper.
"LAS OCHO GOLONDRINAS".
—Mott aviat cut sera oiert, per Seleccions Filinafon, el filta • d'Edich
Waschnek, "Las ocho golondrinas",
premiat al Cenares de Cinema Indarelieve ealtbrIlt Eany «Mi/ a EL

141».“041~•441.14 ,6“4

Urquinaona
Avui: Ses'si6 matinal a les
onze, amb magnifies presents als nens
ø*
re.st~ bm,
e...LAUREL
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"`Iro

etex.HARDY
orree mol

.e;\,Aii, 1

MI MANO IliAlL.0)

A les 3'39 tarda: Primera
sessi4; a les 6, esmcir,! nunitrada, i
a les 10
4444+1144~144491144444444
Erich Ww.Cherz,li en: mnstra en
al/test fitrn l e v'ela e s pn-nee d'e n
ruitnic

valoerc:q rda tzr

triga sentimental. I a 2cl-licula ha en.
tat impra
nueli colmo:remen
als exteriees
!-atiSpnlia a 1.2:7e
Ilitre en tun taassig !T'A ll:C s i
tarns de Be: tir. 1:, fa nsat'sar
un arnent de trau parin2;a i fresar.
ple d'U:latees, que l'esnaztadar seat
veme desapareixer del llene quaa el

film acaba.
ELS ESTUDIS I EL TURISME. — Amb un oses-Jacte als Estadis de la Gaument-British s'obren no ,
tan so1s 1-s portes de la fama. ,inn
les del tu.'in: els artistra l'en- •
presa britän:ca 5;a' gro euasi tant
con) els funcionaris de la 1..liaa
les Nacioní, pa i x que encara que
a l'interinr dels Estudis es retarla
sitisixen esceneS i quadres dais cinc
continents. tlmbé se surt a /macarlos quan cal. E)s principals personasges de "La ninfa Con s tante". aitabea
de tornar del Tirol zim.tr:ac. en Ilan
passat unes setmanes entre rematanyes i Hace., que aviat veueem al
llene.
A les derssane. del Elide han estm
tamba. reí-s ut t viet/t. als artistes que
interyr ten "El palsellaa roja". epolefa de la marina mercant anglesa.
Ven aliar u Fsenc'et per buscar
color local en un dels ports més
actius tIc les He: Priman:que,, nee
ée a la regada 119 de rentenars de
navii:s que solqu:n les mart.
El personal téznic de la Galimon5Brit:sh: va pasear iiiverses sennanes,
fa pocs mesru, a Routers, la ciutat
belga que Sisas de renon/ va adquirir
durant la guerra europea. a l'objecte
d'estudiar la manera de reproduir
exacmment els edificis de !a seta
Plaea Major en un eamp no lltme
le Londr:s. Alli es van j'Irme importan:5 eseenrs de la peklicula "Vo
he sido espía". que tant d'èxit ha
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Dimarts, dia 9, estrena

Atra ándo'os
como poder
yew efiegA.06(.41
catce.n. R

assolit a Nord-Antarica, on ha esta:

aclamada cutis a digna rival de les
tintines produccions nard-americanes.
Donada la fidelitat ain) que sesounen en " Jank Almy" cha i
interiors de la Niva, podria creure's
q ue la nell rufa filmar al par.
dele ntan larins. Perú la ilinsi n3 éa degula, en aquest cas, a Illahilitat dels
cscenbgrafs ele la Gauniont - Briiisli,
mie han realitzat la SeVa missiä sense
ntoure's deis Estudia, en els qtsals va
isser construit un gran submari, que
després de paesejar, muntat sobre rodes, pels correr de Lastre. va ésser
llançat al rin Tainreis i traslladat després al rnrt ile Meymnuth, amb la finalitat de filmar diverses e ' -ele s en
intim cnatuts• amb el liquii e!en,enl.
Per a impressionar alelas mnmems
culminants de "Wild Pm", pellicula
que ti per assuninte les curses de nossos ensillen., els fntimrafs i cf. artistes de la Gaumont-Brit!sh anaren primer al Ihse on Iii ha una de les mi
loes go s sades angleses, ¡ mis tard a
.l'estadi o reneldrem de N White ("ity, esi ple Londres, En aquest jrtnaletV,
local s'han congregat en una tarda
del mes d'octubre mss de W at Mil
persones, amb el sol objecte de prendre M r t en el film, Les sumes que
han pagas per les SeVeS localitats es
dedicaran a fin, heenélk5, i els actors
alternaran amb el pnblic, rlonant a le5
eseenes un erecte d realisme.
1 . 11,5 alOalliiNalAMh.NTS D'UN
GRAN DIRECTOR. — Vesseit
dels Ilutlyans dies en qué 1 veballava cons a dependent de la
botiga de robes tetes del seu
pare en un modest barrt (le

»erlitt, Ernst

Lubitsch som-

niava en els eaceinisia. lInts veritable quimera semblava que
rn aquell les-11p el modest
Minyó 'tingues aquella somnis
de glòria, i, no obstant, ells
foren ele que, entpenyent - lo en5 ers la fila dels sena siarnnis,
rarreneaten a la seva
ro/ofició per ti e .91.1e)eur-If, prop
)11 VIctnr Arnold. fent arel
a a tt upreirentalge sil costal (l'un

,hqs millors comediante d'aqueIn época.
Antold arriba a confiar de lal
manera ett el minyó que el
portis a alax Beinhardt, i avi va
comencar una ridlahneacid que
aontinuit fins al inionent en (Ni.,
Lubitsch passit al cinema, primer resto a arl di . i iint s lard con)
direcler.
El film que el feu fa uniis fou
la versió de "Carmen", ainb
pola Negri de prulagultila.

aquest èxlt segitire» As de
"Pasión". "La Prin) • esu de las
Ostras". "Decepción", etc., totes
realitzadrs a Europa i que ob1 ingueren tttt Ih011d U . 1) reinarcable que immediatament la
Para I 11, t va rotill • aclar aquest
gran director. Lee eovee peni_
ent e s Ul A s fumases roa lit zades
a HollywOrid linn p aila! "Paraíso
prihibido", -El abanico de Lady
M'Un/el-mere". 'El príncipe estudiante". "El paf rbila". -El
IV a lile del ami ,r". "Misnt er arlo",
-p,emorditnieitto", -Una hora
eonligo" i lit sera darrera i mes
extraordined ia eveiseid "Un ladrún en la alcoba".
Coincidint
UN FILM M. G. M.—
amb el dese 'aniversari de la fun(lució dc Metro Goldv : yn Mayer, ces
oferira clintre de poro die, i coincidint amb la dita data , l'obra de
Clarence Brown titulada "Vuele
nocturno", protagonitazda per John
Barrymore, Lionel Barrvrnore, Meten llaves, Robert lIontgornery.
Clark Gable, Myrna Ley. A pesar
(lel que pot semblar a pernera v:sta,
no em tracta aeuesta cegada d'una
pellícula /11 4_- .5 (l'avia ció, s;:n.3 més be
d'un drama d'una gran nassia, que
té per prozasimnistes eta modestos

aviador% d'una linia comercia/.
"Vuelo nocturno - esta extreta
la famosa obra d'Antoine Saint
d'Euxeperin, que ha causat admirarle, a tot el man i ha estat llorejat
amb el prend Fémina.
Metro GnIelwvn fayer, per la seva part, ha realitzat en aquest film,
potser el mis ernrielonant i mes
grandiós doenment del seu Ilarg historial productin i en presentar-In al
pdblic espanyol com a present en
el dese aniversari de la seva fundada, mostra am i) orgull quina és la
seva potencia productiva i el grau
de

perfeci) assolit durant aquest

tennos.
WINFIELD ShIEEII.%N, \ICEPRESIDENT DE LA FON, PARLA DEL CINEMA EN 1934. Eis
propers dulce mesos, segarla la mera
opinió, velaran la tornada a la popularitat de les pea jes:les simples:wat humanes, que tracten de les emocions 1
!flleressos de la vida diaria. Na vull
significar arguments sentimentis dacord areb la f6t-mula sinú ubres escritas amb coneixemeat de résser inuni
i dels seas treballa i problemts, reteretuts al carácter Muna i a la ic
a !suman tat. .Argumcnts nets i simpaties airb ulla do,: de ea immorisme.

Lo cree que les /y:Rientes de Cjninte
mfisticas, mil!, la s. :va superficialitat
i els seas pecadora "standard - disfres.
ats d'honie i dona, constitueixen que!con, que correspon al passat. El Miblic s'interessa pela earäcters de veritat que procuren ner qUelCOM noble
de la vida. Jo cree que aquesta és
una nlis:4"› rez,e7,alla al cinema, ja que
el teatre i la literatura no han sabut
complaure aqUe5( d eSj g de tots el e Miblics.

En el nou any, les peRicules musicals
ben realitzades ni deixaran d'obtenir
exit, escara que fraeassin totes les
que no compré./ astsb una bona música
¡ millors iatespress. EI pUbiic ha reaccionas cont-a el drama i la fosca
i val optintistne i vivacitat einnica.
Je. cree me Eany i ¡len( produirä
una nova generació de narsonalitall
del llena. Janes actor% i actrius reclutas, d'arre., del mém han estas 1,, eparats, provats i pedecZionat s fine al
pum d'estar a disposiciú d'ésser Pre"
54. 11111 s E pilbl j r. No sois hatean
d'arribar, perb d'entre ells sisrliran les
estrelles del futur i sense mostrar-se
inferior, a les estrelles actuals.
I per acabar desitio a5Senya . ar fins
a quin punt tes produccions estrangemis g ran. inIS
res poden Atenie
Sei a Anterica. les pera-Me:Sana angleses l'han ° tilingas en les seves (terreras pellicules presentadee. No ha
d'impa rtas el rais d'erieen a t eatre les
pellicules siguln de qualitat.
....eienIM.gwmrwm.ww•AIIB.,•»Oe«Me•I•
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superemoduoció

Un

film U. 0.

R.

LA PUBLICTTAT

umenge, 7 kle gen« le 034

.1‘

FUTBOL

TENIS
Oro: 24 anys. Jugador titular del
Trofeu que encapçala
C. D. Espanyol, molt popular a Esaquestes ratlles.
panya, que Ama una linfa perfecta
La interessant manifestació, que
amb Roure, amb el qual ala alineas Concurs
El C. N. Barcelona aplega un bon nombre de nedadors del
freqüentment.
C. N. B., promet veure's en aquesta
Avui el Concurs de Nadal entra a
Franco (Espanyol). 27 anys. Suce ebrà el testival in- «asió summament competida si hom
les semifinals, i denla es jugarä la
nacional en el ¡Inc
l'equip
de
plent
s'atén a rinterès de classificar-se definal de primera categoria, encara que
de mig dreta.
fantil de Reis
mostrat pels concursants en els entredels resultats dels partits que es juVela (Barcelona F. C.). 26 anys.
naments efectuats durant la present
garan avui depen qui seran els finaSabadell: Fournier, Morral, Llecètera, pecaren d'imperfecció. Els
Seguint la tradició de la diada, el setrnana.
Mig centre de gran valor. Setze ve- listes. Probablement un d'ells será GarLa segona actuació dels cammons de
txecs, pera, tot i reconeixent que van dó, Gräcia, Duran, Mota, Crespo, gades internacional. Figurava en l'e•
Txecoslovàquia al camp de Les Corta
C. N. Barcelona organitzi en el mati
riga que está en una semifinal i en
La prora d'aquesta sessió, que comquip que ra batre el d'Anglaterra l'altra ha de resoldre's entre De la
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truin dels plomes, ha declarat que
gon encontre a Sant Marti, el qual de partits:
Comité Pro-liaterial del Club de
3, equip Campo, León, Lepage, 2 M. tida.
el seu proper matx contra Jackie
La Federació Espanyola prohibí
serà per a la Diada del Club del
Mar ha adquirit i Rimará a la sec22 S. 2-10.
Per a detalls i inscripcions,
PRIMERA DIVISIÓ
Sharkey sera el darrer que fan
la celebració d'un partit que havien
Martinenc.
equip Nubiola II. Nubiola I, Ca- Via Laielana, 61.
ció d'esports, el qual rindes a encom a pertanyent a la dita categoBarcelona-Oviedo, Id elcón.
de celebrar uns jugadors que han
el material amb que acgrandir
brejas II. 2 111. 22 S. b-to.
Donóstia-Espanyol, Iturralde.
Els Campionats de Lliga
tingut la gran pensada d'agrupar-se tualment ja compta el nostre Club ria de pes i que sigui quin sigui el
Water-polo: Equip blanc: Fedi,
EXCURSIONISME
resultar actuará en endavant rom
Ath. Bilbao-Valencia, Arribas.
i desplaçar-se al Marroc trances a de alar.
I,
Cabrejas
II,
Terrents, Nubiola
Amb els partits d'avui comença la
a pes ileugef.„
Madrid-Arenas, Casterrenas.
tito( de gran selecció i encara la
continuació
d'aquest
llançament
gris.
La
tasca
cultural
A
4
Sabata,
Brull, Garcia,
segona roba del Campionat de Elige
Racing Santander-Betis, 'allana. majoria d'ells penjant-se una serie la Secció d'Esports i el Comité de
— L'organitiaCió dermatx Hnati per no perdre el costum, pel que
Equip blau: Castellà, Borras, Trigo,
de l'A. E. Catalunya
SEGONA DIVISIÓ
de titois honorifico com són "setze
Yaung Pérez topa atril, certes diClub
de
Mar
obsequiaran
Mollevi,
NubioRem
(Iel
no
II,
sort
la
nostres
equips,
Lepage, Cabrejas
toca als
Passat el período electoral,
vegades internacional" "competidor amb un Vermut d'Honor tots els iicultats. Jeff Dickson considera
Sporting-Sabadell, Campo.
la II, 3 gols.
aquesta entitat portal ä a ter- éa del tot planera.
de Zamora", etc.,- etc.
Madrid, Steimborn.
Coruña-Ath.
bogadors del nostre Club que du- que no té prou importancia per a
ha
Corts,
El Barcelona, a Les
Amb tot i aquesta prohibició se rant la temporada de 1933 han con- celebrar-lo al Palau dels Esparts,
AQUEST MATI SE CELEBRARA ine un extens programa de conSevilla-Osasuna, Escartin.
l'Oviedo,
partit
contra
d'acarar-se
ferencies de cultura general, a
celebra un partit el resultas del qual
Múrcia -Celta, Vilalta.
querit el tito l de campió de Cata- i ha proposat al manager de Young
LA SEGONA JORNADA DEL
càrrec de prestigioses figures que sota tots els aspectes hons dóna
fou l'empat a dos gols.
Pérez de celebrar-lo a la Sala 1Valunya i d'Espanya.
Alavés-Irún, Balaguer.
TROFEU ANTONI SABATA
nostre
equip,
a
favorable
per
al
facin
es
com
Perque els nostres lectors
de la nostra terra, inaugurantEls tiquets per a concórrer a gram. Ara hé: com que a resmenTERCERA DIVISIÓ
desaprensió
d'aquests
Avui, en sessió matinal, que co- se el cura amb una conferencia malgrat serrar encara el record de
arree de la
aquesta festa dedicada als nostres rada Sala els boxadors cobren seSubdivisió A
nsencara a les onze, es disputara, a la del senyor Maspotts i Anglasell. la derrota que a la primera volta
jugadors, reproduim a continuació campions es y enes a la secretaria gens la recaptació, la discussió s'ha
sofrí a Oviedo.
Grup Nord-Oest
la propaganda de presentació de reciscina del C. N. Barcelona, la segaEl curse( per a l'ensenyament
de la Secció d'Esports del C. A.
entaulat sobre quin ha d'ésser el
de "Pi-lidies de munlanya", que
Valladolid-Racing Ferrol, Kuntz. gula que feia la premsa marroquina: D. C. I., on, a partir del dia d'aval, preu de les localitats.
Per bé que el Barcelona no podre
"Els dirigents sie rStade i de l'O- estan a la disposició de tots els simcornencara el din 10 de l'actual. presentar l'equip complet, creiem,
Logroño-Nacional, Ledesma.
— Jimmy Mac Larnin, campió
limpique ens van comunicar anit patitzants a aquesta testa de cor tin a- del món dels welters, ha confirmas
Avilesi-Baracaldo, Feito.
com hem dit, que el resultas ha d'ésestar li integral per les següents
FRONTÓ NOVETATS
dels
la bona noticia de l'arribada
mati -neo: Geografin descriptiser-li favorable amb tot i que la
atonia als enaltidors de l'esport del els seus propòsits de venir a EuroSubffirizió A
internacionals Miguel, Vela, Rabies, Rem de la nostra mar.
porta ovetenca sera defensada pel
va i general de Catalunya, Copa, on hozara, possiblement. contra
Crup Centre-Llevant-Sud
AVCI, DIU MENGE
selecció
la
i
Ballester,
amb
Florença.
jugador
Cruz
nostre fins fa poc
neixemetils Ocies i geografies
El preu del tiquet és d'una pesJack Hood, campió d'Anglaterra.
Elx-Hércules,
López
Almansa.
dones,
d'un
tracta,
Es
Catalunya.
de
seta.
de Cataltinast, Història de CalaEn canvi, l'Espanyol a Donóstia
lardo. o leis 4:
— El passat dia 4, a Praga, NeLleyant-Cartagena,
Lleonard.
qual
aplauel
pla,
de
primer
equip
acampada,
extursionisque
ha
lunya,
ho té molt mal parat, puix
ZARRAGA - LEJONA
kolny va hatre All Ben Said per
Ferrer,
Saragossa-Ginmästic,
10
contra
direm
diumenge
vinent
cures,
cultura
f
Iprimeres
Donästia,
avui,
me,
de Iluitar contra el
punts en deu represes.
cont ra
SubdivIsi6 S
limpique Starocain i dilluns dacapdavanter de la Divisió, i, pels
SiCa 1, finalment. lopografia.
— A Roma, el nostre conegut
Frontó Principal Palace
vant l'Stade Marocain.
Eliminatòries intergrups
QUINTANA II - URZAY
Sub nombroses les inseripresultats que s'han registrat d'un
Tony Campolo fea mate nul amb
presentar la forrnació
equip
de
Podent
avui
demostra
d'un
eions
rebudes,
eo
que
das
tracta
Tarda,
415
/hui,
diumenge.
ternos
elle,
Alacant-Girona,
Joaneda.
NO a les to 15:
Liani.
completa i definitiva de la selecció:
l'interrs que te agites' curset vlua, molt distint d'anys anteriors.
Júpiter-Ferroriária, Adrados.
LARRIMIKAIN - OAZALIS II
IZAGUIRRE - PEREA
— El dia 1 de febrer, a Miami,
Miguel: 22 anys. Rival de Zamora
U. Vigo-Torrelavega, Cartagena.
per ale amants dels esports,
dones, la derrota del nostre
Aixi,
Maxie Rosenbloom posarà en loe
m'otra
contra
el qual esta palroeinat per la
equip, gairebé pot donar-se per des- Equipa probables per a avui en el Roe de guardameta nacional
el seu thol de campió del món dels
de la selecció d'Espanya. Posseeix,
ARAQUISTAIN-GMIQUITO
CILAZABAL - SLANNER
F. d'E. E. de C.
comptada a no ésser que l'Espanyol
pesos mig forts enfront de Joe
GALLARTA
Barcelona: Nogués, Villacampa, ultra altres eepecialitats deportives,
Es recomana a totes les pervulgui fer un esforç i aportar a la
Knight. Prudentment i en un mata
Nil, a lea 10'15
Zabalo, Santos, Guzmin, Arnau, entre elles la d'ésser recordman
sones que els interessin aguceIluita aquell entusiasme que tant
DI
que no comptava per al campionat,
Vaintold, GoNuru, Morera, Padron d'Espanya dels so metres, natació
Tarda: Gallart III- VIIIar• estotra
UI - GUILLERMO
ha valgas davant d'enemics podetes llienns que passin com ms
INICIOVILN
Knight vence Rosemhloom per
Bilbao - LoJorm. CC: AtarDime.
i Pedrol.
axial millor lt 'insrrilire's. Par
rosos.
lay contra Callarta II "
contra
punts.
anya.
Dues
'mi
Martí,
(Sabadell),
25
Prez,
Rcure
d'assistents
Eapanyol:
Hereter,
Pass/
Gijon:
poactuarà
nombre
El
Sabadell
a
cl
— Avui, a la Sala Teixidor, da
ques coses poden dir-se i favor dels Sofer, Cristii, Prat, Edelmiro I, vegades internacional. Defensa !er- ASTICIARRAGA - GUTIERREZtat. Local social: Plaça del Pi,
Mataró, se celebrad una meló
an i aòtid
Iriondo, Edelmiro Il 1 144
ostres canipions, puix que ha citasnúmero 5, primer.
•
•
'- •
e • •` ' • `

NATACIO

na jornada del

L'Slävia vence novament el reserva del
Bar celona per tres gols a dos

te Nadal
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Els esports
er

matinal en la qual Minguell serà
&wat a Armengol i Vicenç Díaz a
Nraquerizo. Aquests dos matxs es
disputaran .a deu represes. A sis
represes, Trinxet, que fati el seu
debut com a professional, seré acarat a Montero. Hi llamea a mea ea
aquesta reunió alguna encontres
entre amateurs.
— En la reunió que se celebrará
el dimecres vinent al Nou Món,
Caries Fila seré aca7at a l'italiä
Gori. Arlandes, Prades, Larrosa,
Mir, Santandreu i Lago figuraran,
a mes, al programa d'aquesta vetliada.
— Amb referència a l'actuació de
Camera a Buenos Aires, hem assabenta que el campf6 del mön dels pesos forts marxarà envers la capital
del Plata una regada hagi disputat, el
dia 22 de febrer a Miami, el combat
que té signat amb Tommy Loughran.
— Gustau Roth, que ha de boxar
el dia 12 a París contra Rolando, ha
acceptat de posar mes tard en joc el
seu Mol de campió d'Europa dels
pesos mitjans, davant del seu compatriota René Devot.

GIOLISNIE
Ha quedat constituit el Comité
de la U. V., que ha de regir el
ciclisme a Caralunya per aquest
any, en la forma seguent:
President: Antoni Amar i Comes
(A. C. Montjuic).
Sots-president: Amadeu Clara i
Arman (E. C. Català).
Secretari: Màrius Barber i Girona (U. E. de Sans).
Tresorer: .Antoni Sala 1 Macla
(C. C. de Gracia).
Comptador: S. Salvador i Aries
(13 C. Sagrera-Sant Andreu).
Vocal primer: Joaquim Mara S
Boldú (C. C. Provençalenc).
Vocal segone Pere 011er 1 Pedregosa (A, C. Poble Nou).
Aquest Comitè avisa que des del
dia 7 puntuaran les excursions que
ii siguin comunicades, i adverteix
que per tractar-se de les primeres
de l'any i amb motiu de la constitució d'aquest Camita, no cal notificar amb quaranta-vuit hores danticipació el lloc on se celebrin, requisit que ser ä imprescindible en el
successiu.
Les excursions puntuaran de la
següent manera:
Una excursió: 1 punt.
Una excursió de més de 5 0 quilòmetres, 2 punts.
Una excursió de més d'un dia:
4 Punto,
— El Club Ciclista Sant Martí
continuara avui el seu programa
d'excursions puntuables per al trofeu "Constança" amb una excursió matinal al llar de can Vila, de
Sentmenat, d'uns 75 quilòmetres de
recorregut.
— Segons sembla, is ja cosa
feta la construcció d'un velòdrom
a Baiona. La pista tindrà una llargada de 500 metres per cinc dazu piada i seré de ciment. Es probable
que pel mes de maig s'inauguri
amb una reunió internacional.
— La Ciclista Bilbaina té en
projecte per al proper dia 14 una
cursa que constarà d'un recorregut
d'uns vint o trenta quilòmetres, dedicada als senyors L. de Bringst
i A. Bandres.
Com a possibles participants s'assenyalen Otaola, Larrinca, Martínez, Otaola (Josep), Bacier, Golearri, Cerralbo, Albizuei, Dermit, Ezqueara i els germans Cepeda.
— Per a la cursa que tindrà Iloc
ami al Velòdrom d'Hivern, de
París, Premi Aerts-Serés, hi ha
inserís el següent lot dequips:
Guerra i Di Paco, italians.
Linari-Piemontesi, italiana.
Depaune-Van Nevele, belgues.
Huya-De Ricla belgues.
Bach-Pagliessi, francesas.
Bat-Gilliberte, francesas.
Faure :I'erreau. francesos.
Ignat-Deschamps, francesas.
Plassat-Boucheron, francesas.
Ccupay-Pecqueure, francesas.
Rishard-Combondoux, francesas.
Leducq-E. Diot, francesas.
Dayea-H. Lemoine, francesos.
Waurbet-Lacquehay, fransesos.
Guimbretiere- Totinelier, francesas.
Contràriament al que dèiem ahir,
Guimbretiere i Boucheron no formen equip, com es digué en un
principi. Com pot veure's en el precedent lot, Boucheron forma equip
amb Plassat i Guimbretiere amb
Tounelier, el qual debuta en les curses a l'americana.
— La classificació final als Sis
Dies de Brusselies quedé establerta com segueix:
t. Pijneuburg-Wabs, 318 punta,
'sub un recorregut de 3.259
metres dintre les 145 hores.
A una volta: segon, Richli-Schoen
345 punts; tercer, Charlier-Loucice, 280 punto; 4, R. Martin-Smets,
219 punts; cinquè, Alb Buysse-Deneef, 194 punts; sisê, GuimbretiereJ. Van Kempen, sp2 punts.

Dlum•nge, l'Alhgener de 1914

LA PDBLJCITAT

deus, segurament el 21 del enerent, i •l• segon a la nostps
i (Mitat; a linda de març. .
Després del - triond rotund de
la selecció de Catalunya sobre
A dues voltea! tete, Hamerlinckla de Castella, els resultats d'a
:Van Buggenhout, 117 punts.
quests mafia ens donaran la
A quatre' voltes: vuitè, Slaatspauta del valor internacional
Vluggen, 323 punts; nave, Durayactual dels lluitadors rat alans.
Aubris, 79 punts.
Cal que els nostres represenEn aquesta cursa irengueren la
tanta es donin cumple de la
sortida quaranta-dos corredors (21
transcendencia que enclotien ela
equips) i l'acabaren /8.
',copecs combats, j que no deiL'equip que es classificà en pr r.
xin per manea d'una acurada
mer lloc, formas pea:, holandesos
preponei '. tla gllatlyar 11119 119118
Rijnenburg - Wals, és e/ que porté
llorona pnr a la Huila catalana.
mes reau.araat i el que aconsegui
més primes als esprints.

FUTBOL

HOQUEI

— °latín i el Donastia han fet
les paus, i avui l'ese:lentas jugaaer
ja es reintegrarà a l'equip. Aquestes paca costen 5.000 pessetes al
Donóstia.
Cilaurren, el mig de l'Athletic de Bilbao, després de la seva
lesió, ja ha començat els entrenaments.
— Hui/ rebut e: Butlleti del
F. C. Barcelana, Mullera co.responent a gener-mare. amb el següent suman: Delegues de Cultura; Francesc Maciä; El catnpionat
de Catalunya; Jugadors catalans,
per Lluís 'rodó; L'ortografia, per
J. /d. Cases i Oms; Intellectualitat
i esport, per Estere Cazada i Alayedra; Reglantent orgänic de la Comissió de Cultura del Futbol Club
Barcelona; Principis fonamentals,
per Rossend Calver i Mata; Les
proves de forçats, per Grau Garcia;
Ea pot crear una cultura esportiva,
per Josep Gual de Soja; Crónica
esportiva; Noticiara
— Avui, a Reus, es jugara na
partit entre el Reus Esportiu i el
Badalona.
Avui, diumenge, a tres quarts
de tres de la tarda, al camp de
l'Avinguda del Mariscal Joire, els
primers equips complets de l'Europa 1 la U. E. de Gracia jugaran el
segon dels partits concertats.

Campionat de Catainnya
PARTITS I ARBITRES
PER A AVUI
Primers equips:
Polo-Barcelona, Cullell.
Univer-Terrvsn, Moragues.
Junior-Intrepids, Ohliauer I.
Segons equips:
Barcelona-Polo, Ohliguer II.
Terrassa-Univer, Trias.
Agfa-Junior, Valls.
Tercers equips:
Unis-er-Intrepids, A. Carroggio.
13arcelona-Polo, A. Cardó.
Junior C- Polo B, P. Ferrer i
J. Ferretee.
Terrassa-Junior A, Trias.

1====
LLIBRE QUE
HA D'ADQUIRIR

TOT CATALA

REM
El Club de Mar, del C. A. D.
C. I., ens comunica que durant tot
el mes de gener suprimirà els drets
d'entrada per a tots aauells que desitgin allistar-se as seus tenerles.

LLUITA

Comeques cataSines
RIMO

Protesta del Munícipe pel retard
deis trens L'Orfeó Borgenc Lea
alecciona munIcipals
Accident
d'automòbil
Vària
Lleida, 6 (per telèfon). — L'Ajuntament ha acordat elevar la seca protesta davant de qui procedeixi sobre
el retard amb que arriben a aquesta
ciutat els trens de la lira del Nord,
la qual cosa perjudica en gran manera els comerciants i els velos en
general.
—Aquest migdia ha arribar l'Orlen Borgenc, de les Borges Blanquea, i ha estat rebut a l'estació
per nombroses persones i representacions de les entitats recreatives i
culturals d'aquesta durar. Aquest orfeo, sota la direcció de Joan Llongueres ha donas un concert a la tarda davant d'una gran concurrencia.
Ha obtingut un èxit esclatant.
—El proper mes començaran els
treballs de reparació dels carrers
d'Almúnia Baixa i Toda.
—En l'antevotació celebrada al
Centre de la Joventut Republicana
per a la contorció de la •candidatura
de l'Esquerra, ha resultar elegit l'actual alcalde, senyor Antoni Vives.
—Demà celebraran assemblea el
Sindicat d'Arts Gràfiques i Unió
Agräria per tractar d'assumptes importants per als seus respectius afiliats.
—Amb motiu de la festicitat del
dia, i el temps veritablement esplendid que es gaudeix, han estat
molt concorreguts els nostres p a s
-seig
—Aquest snigdia, prop d'Artesa
de Segre, a la carretera de Lleida a
Puigcerdä, orn automòbil de la matrícula de Barcelona s'estavellä contra un arbre.
Grades a la pericia del conductor. cine aronsegui aminorar considerablement la marxe rhan, de !a topada, no rese l tsrs, ferales les persones que anaven en l'ama.
—Han estas &signar: e!, candidats radicals que junt amb els seus
afino fr la Lliza i carlins, aniran
a le= eleccions municipals contra els
re; eblicans. — C.

Els propers matxs
internacionals
rubra cabdal i definitivo del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabro, en lo qual ha
treballat més de vint anys
Es

Un volum da 1750 pdo. magnificernent relligat Pessetes 65
at comptat; a termints de
Pessetes 10 al mes, Pessetes 75.

CALOR1FERS de COMA
Fabricació ertur i lada
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Si desitjo adquirir aquesta obra,
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TALLER 1 DESPATX
ESCUDELLERS P.LANCS, 8 -- Telèfaa 1091f
BRAt U ERS REG U LA DORS
per a la retenció absolu t a de ha trencaduru
Faixes de totes menes Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderas
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviarions
de l'esquena
Més de5Van y s de práctica eón la m:/lor nnti:
Casa fundada m 1875
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BADALONA
Una dona morta i un home ferit pel
Exposició
tren al pont del Besó,
de Badalona retrospectiva
Badalona, 6 (Per telèfon).—Quan
passaven pel pont del tren del Besós e! matrimoni Antoni Torrents
i Bruna, de 42 anys, i Carme Bellsoliu i Risell, de 42 anys, tots dos
naturals d'Arenys ole Muna foren
atropellats per un tren procedent
Barceloaa, que se suposa es el de
tres quarts d'una. A cau,a de la topada que reberen, la dona va castre
ama el cap completament desfet i
el cos va caure al ras. El marit
tumbé va caure i resulta amb un
braç trencas i algunes contusions.
Aquest, malgrat les ferides que rebé,
maraa arnb els seus propia mitjans
cap a Sant .adria, Oil dona compte
de l'azcident. El jutjat de Sant Adr:a
acudí al lloc del succés i ordené
l'aixecament del cadáver i el seu
trasllat al dipòsit de Badalona,
— Demà seré el darrer dia per
a ésser visitada l'Exposició dedicada
a **Badalona retrospectiva - , insta:lada al local de lAgrupacia Excursionista de Badalona.
— Ahir va recórrer els carrero
de la ciutat una Huida cavalcada dels
Reis d'Orient, la qual distribuí joguinea entre la mamada. — C.

TARRAGONA
Lea existències d'arrbs
Concert
a la Filharmònica
Baralla de
xofers Altres noves

GIRONA

La Federació Catalana, seguint el seu afany d'enlairar la
Iluita, ha coneerlat uns matxs
Internacionals amb una selecciú
francesa.
El primer tindrà lloc a Bor-

Corts Catalanes, 61 5
Ronda de Sant Pere, ta
Passeig d Gläcia, 127

rada per cap de les que es presentaran
a la llana.
— Ahir el Municipi celebrä sessió
ordinaria. Despres de llegida i apeov i da l'acta, es lleaeixen i aproven alguna dictarnens cense ltIrpOrr3nCia.
S'entra a la discussió del dictamen per
a l'obertura dels carrers de Castanyos
i J. Costa. Es llegeix el dictamen de
la Comissiú, que és aprovat per unanimitat. El senyor Montserrat demana !a paras/la per remarcar aquesta
millora, i, ensents, per lloar els gestions (me ha dut a terme el rzgidor
d'A. C. senyor Major. Demana que
consti en acta la satisfacció del Consistori per aqueits serveis tan activament i encertadament fets pel senyor
Major. Aixi queda acordat, i l'aixeca
seguidament la sessió. — C.

LLEIDA

Repartiment de joguines a l'Ateneu
Detenció de timadora a Banyoles
L'equip del Girona can a Alacant
Girona, 6 (per teiefon).—A
neu de Girona ha tingut llac el repartirnent de joguines als nens pobres amb molla de la festa del=
Reis Màgics. Els objectes han estat adquirits per subscripció popular.
— El mercat setmanal s'ha vist
avui molt concorregut. Han entras
al firal nombrosos caps de bestiar
bovi i
La guardia civil detingué a
Banyoles tres individue que arribaren a la dita publacia en un autoproceclenta de Barcelona,
anommats Agusti Fernández,
Edua • d Galana i Vicenç Sama,ossa,
tots de Barcelona, i aquest starter
propietari de l'auto. Els detingu? s
es declararen tiniadoee dofici i que
s'havien traslladat a la dita pohlació atril el propasit de pesar en
präctisa les seves aabilitats.
sei de Vilammuls que es:aya
al mercar n eco:legue eis deenguts
Com eis :mases duna estamca
4 . 500 pcoseles que li teren el dta 24
del ntas passat pel procediment de
les aMmines. Forera pasats a caspasiciú del jutge, junt autwnóbil i uns rellotges aspan dar,
proceden:, d un rabatori comes a
Barcelona.
— Divend.-es a la nit sortí can
a Alacant, en autocar, requip de,
Girona a. C., que demä ha nie jugar
ama reglan d'aquella capital en tor.
neig de Higa. Un grup de Inés de
fon entus:astes acudí a acomiadar
els jugadors i eib tributa unto alcemas acomiadament. —

MATARO
Electorals :: La candidatura d'A. C.
Sessió de l'Ajuntament
Matai- G, a (per telèlon). — Ha estat feta pública una candidatura que,
sota el nom de Solidaritat Ciutadania,
reuneix elements de la Lliga, radicals
i carlins.
— Sembla que per dificultats pamaes pel l'artit Socialista ha iracasset la en aliclO de les torces catalamstes d'esquerra de la nostra ciutat. En
nar.a d'una estera politica aouesta aova
Ira proddit 1.111 pes5011 eiecte.
— Acció Catalana presentará canataatiia. plena. Encara 'que no Ira (..tat
teta pablica, podeni avançar que, per
la histeria politica dels elements cine
la coaspendran, no podré ésser supe-

Tarragona, 6 (Per telefon).—Aquest
mata l'empresa del cinema Saló Madem n ha obsequiar amb una sessió gratis, com a present de Reis, els nens
de la Casa d'Assistència Social. Duses si ó
guns
sortejat
al
d
°raie
b
ctle
as ad ients
al
s'hana
— Estä anunciada a l'Ateneu de
Tarragona l'obertura de l'exposició de
pintures del pintor senyor Sanxo, la
qual romandrä olerla fins al dia 14.
— Dilluns vinent vindran a Tarragona, per tal de presentar-se al coulissati delegat d'Ordre Palita els alcaldes de Tortosa i Amposta. El seu
viatge respon a la necessitat d'ultimar
les declaracions d'existencies d'arras.
— El dilluns, dia 8, i el diious, dia
11, a la Cooperativa Obrera Tarragonina el publicista senyor Joan Cirera
donara dues canierincie, d'orientació
social. Les or,ganitza la U. D. de C.
— La Fi harma:ara de Tarragona
ha organitzat per al dimarts, dia 9, un
concert a arree de la banda del Regiment narn ia. d'aquesta guarnició,
a base d'un pragratna escolla d'autors
capan) ras: Albania, Gómez, Usandiza g a, TurMa i Falla. La banda seré
ampliada amb elements de categoría
d'apesta localitat i amb instruments
E
de_corota.
delegat d'Ordre p cib:ic ha rebut la visita d'un grup
lumnes de l'Escala de Treball, pregant-li que intercedeixi prop dalguns
parran; a fi que permetin llurs obrera
assistir a les classes.
— A la Rambla del 14 d'Abril discutiren Per motius done; es xofers
Josep Martin Boronat i Francesc Rosales Borras, els quals arribaren a les
mans, produint-se lesions, de pronóstic
reservat.
— L'Associació Pessebrista- orga
nitza per a dernä, a les dotze, el repartiment de premis del Concurs. Enserns se celebrara an concert de canean% nadalenques a cauce de l'Orfen
Tarragona
— Moviment del port. Vaixell entrata: "Cabo Faso", de Valencia;
"Helios", de Barcelona. Sortits: "Con.
tat de Tarragona'', cap a Scle: "Helios", cap a Valencia, i "Cabo Raso".
cap a Barcelona.—C.

SANT FELIU
DE GUIXOLS
Nou dipòsit de carbó
Obituari
Excursionisme
Altres noves
La Companyia General de Carbcns,
S. A., de Barcelona, ha establert a la
nostra ciutat un dipòsit per tal de subminaarar tosa mena de carbona nacionas i utrangees.
— Han traspassat darrerarnent els
coneguis Industriais :a; -ors senyors
Emill Mira i J. Masgrau. aun present
a le, respectives lamilies el 'lastre
condal.
— Es diu que el prestigiós metge
del vei poble de Castell (l'Aro, senyor
Josep Maria Rubió, sestablirä a la
nostra ciutat.
— El Centre Excursionista Mar i
Muntanya organitza per a aquert mes
una excursió al alontseny.
— La Societat de alarreters ha
organitzat, com cada any, les ieStea
de Sant Antoni. Al mata despees d'un
ofici, hi haurä els tres tombs tradicionals i sardanes. Al vespre, hall al Saló Novetats. La part musical de la
diada anima a càrrec de la reputada cobla-orquestrina "Guixolsa.
— Darrerament ha estat projectada
al Sala Novetats la magniiica cinta
"Cabalgata", amb un exit extraordinari. — C.

BALAGUER
Concurs
Robatori en un estanc
Candidatures per a
de pessebres
les eleccions municipals
Dissahte, a les guatee de la tarda.
mentre la propietaria de l'esta« del
correr d'Avell, vidus d'Higini Salvador. eixi un mamen: a: pa,sadis
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per tal de conversar amb usa yeina.
AM penetra a l'establint
n'endugué els diners del Calaik=que
ascendien a la quantitat de 73 pestetes. El fet es realitt4 amb una
gran llestesa, ja lee l'estanquera
només eligué ron "de la belga
quatre minuts, i ningú no s'adonà
dels autors del rebatori.
El fet que al dit estanc ja hi robaren_dues vegades en un copal de
temps molt curt ha donas !loe a
chis cornentaris, els quals anaven
barrejats de la consegüent indignad&
— Enguany celebras a la
nostra ciutat un concurs de pesarbreo, el jurat del qual e,tà compor.7
pels senyor Pere Vidal, Francest
Borras, Angel Ferrer i Mn. Ramas.
Perramon. Aquests senyors, guiats
per un interés artistic i tradicional
ben remarcables, s'han meravellat
de la quantitat de pessebres que
slan bastit enguany a la nostra
ciutat, alguns dells dignes de tot
elogi degut a la seca exqui.sida realització, plena de bon gust artistic.
En virtut d'aquest concurs creat
l'atorgació de diverscs premio, que
seran destinats a recompensar els
pessebres de mes bon gust que sisagin crear. El jurat es traba visitant
els 22 pessebres que hi ha muntats,
i passat els Reis faran públic el
veredicte.
— A continuació donem els noms
de les candidatures d'Unió Republicana que es presenta en les propeces eleccions municipals.
Francesc Verdaguer Antich, Sixte
Rierol Mirada, Domènec Canove
Viola, Joan Pinós Marsch, Simeó
Jon Casals, Joan Puigpelat Sabater,
Josep Rabies Macla, Joan Pla Cases, Salvador Bonet Ribalta, Artur
Pujades Pallares, Francesc Croisant
Bertrand. Suplents: Danel Torroe11a, Antoni Soldevila, Lluis Roma,
Josep Companys i Miguel Auberni,
La Unió Republicana patrocina
pe a alcalde el senyor Francesc Verdaguer Antich, metge.

-

MALLORCA
Nora Junta de! Collegi de Precuradors
Condeccració francesa ::
Detenció d'un Iladregot
Noves
diverses
Palma, 6. — Et Collegi de Pros: tu-mies cfaqaesta capital ha procedit
a la renovació de la seva Junta Directiva. Ha resultas elegit cleiä el senyor Bartomen Bennaser: vice- degà,
el Sr. Rafel Ramis; diputar primer, el
Sr. Antani Rarannell; segon, el senyor
Germà Ballestee; tresorer, el Sr. Miguel Sinzala: secretari, el Sr. Unís
Terrassa. i cice-secretari. el 57 A utoni Palmer.
— El capita-metge, Sr. Virgili Gancia, ha estat hannrat amb la Cred de
la Legió d'Honor, de la rerults1:-.,
Francesa, rels serveis amasas, a " o
-ficalde'ArmadeFnquva
caure greument malalt. durant la na-rera estada dels vaixells francesa : al
nastre Pa-t.
- 1-:Al"1,Va ha fet nühlic tm tan
en el qull 5oIlicita que la poblició
secundi la campaaaa sanitaria iniciada darrerament- T-T s estar camentat en
terme, noli favorables.
— HA re a ta la s envara Caterina
Muntaner i Pone. vírala del mui fou
cantara de fama. Sr. lactain.
— Fn el mnment que anava a corret ee ar erhacari. los estar detineut
Nadal Habeas i Cladera el qual havis arribar a Mallorca el dia 17 de
novembre arree. procedent del penal
de Bargas declarat autor d'altres set rotatoria d'alguna imanancia. lIs t—r-e..,=at a la
— C.

Els que aneu a Parí,
NO osunEu
groe tccoareu

LA

PUBLICUM

• tots els quioscos dels
Grans roulevards, de la
Place de ti Renublioue R
la IladeIalne
N In

P0..0e de la ni:satine

la fa laz: de Sa:nt-tr.liche
(costat Itletropolitär
Al Boulevard Saint -AlIches
Al Boulevard Sebantopo.
I a mis els
Ir'

s'arta

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
qua', interessi la pubEcació /Inmediata de les notas que ens eavim que els criginals han de dirigir-se tots a la Redacció, Corte
Catalanes, s.,89, i.er pis, abano
de les non de' vespre. Els o •e
na areibin mis lord d' a ehora o vagin adreeats
impremta del diati: liara-ara, .
no salan publicats fine quaraata-vuit hores despras.
7-113
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trtouiren a donar a coneixer el
carril deflacrionista emprès per la nostra moneda, i cridar l'atenció dels dirigents f inancers perquè tallessin, o
procuressin frenar, la ral.ida davallada. Dé:ent atan perqui, tal cons esla-

La marxa que ha seguit la pesseta
en el passat mes de desembre queda
reflectida en el gràfic, en el qual es
li za per al mes referit la mitjana mensual de la cotització diaria de la ncstra moneda a Paris. cunsiderant el canvi a la par igual a cent.
Veiem, clOncs, com la pesseta soireix
una noca depressió en el darrer mes
de rany, i encara que la puja del preu
roe en el mes de desembre, respecte a l'anterior, és en una proporció
mis petita a la que es registra entre
el novembre i octubre passats; la reaccid notada en els darrers dies de rany
Do fou prou intensa per aconseguir els
itivell anteriors a la darrera deflarió. Les xifres que corresponen al
auart trimestre de 1932 sé/1 COM Seameixen: Octubre, 2305; novembre,

11481
A les 330, a les 6 t 3 un quart 11•11:
exit d exüs Demn. a les 9 I a un quart
d' 1 1: EL DIVINO IMPACIENTE.

SfihS 88588 01

et.34'5; desembre, 2357.
Seguint de prop la cotització de la
peseta al mercat parisenc, heut de
remarcar que, mentre co la primera
quinzena s'observa una indeeisió i irregularitat en el canvi de la riostra
divisa, la qual oscillava entre 20075
francs que cotitzà els primero dies del
mes, i 20837 a qué es fixà el dia 12;
en les dues darreres set:tia/les de
rany es palesa una Ileugera represa
que, si be no es pot destacar per la
intensitat en qué es manifestà, te molla importancia per la regularnat amb
que es presenta, i veiem cotn passa
la pesseta d 20862 francs a qué CS
contra el dia 15 de desembre a 20987
franca el darrer dia del mes, i avui
sabem que arriba el canvi als 210
francs.
Aquesta millora assolida per la pesseta en la segona quinzena de desembre, per la regularitat amb que sala
comportat, ens la creme que el C. C.
31, torna a influir activament en el
cura de la moneda espanyola, i en
aquesta ocasió, ajudat per l'exportació, podrá aconseguir que, almenys, es
toquin de nou els canvis que correspongueren per al tercer trimestre de
1933.
Si considerem el curs general que
ha seguit la pesseta en els darrers
quatre anys, per les xifres que corresponen a les mitjanes anuals que
560: 1930, 1663; 1931, 2031; 1932,
2398, i 1933, 231 .2, velera 20711 e;
preu de l'or, amb tot i quedar en
1933 Ileugerament per dessota el nivell de 1932, es manté a un limit torea elevat. Ara bé: quan s'inicia la
davallada de la pesseta semblava que
no s'arribaria mai a la fi, i tots con-
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KLANCO
porta mes de tnli ropresentaelons
a Londres, Perlino llena, Milä, lio•
landa, I MI, S Ile cInc-centes al
Fin Ire '/ 1 0, / lor. de Pa/1s, a lea'
le.' rte Xo nhlIdeti ti dato:
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10811IP IIANTPC111
PcImere actora . dlerelOrS:
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TEATRE STUDIUM

CAPSES DE LUXE

SAILEN. 72 , TELE, 52341
Companyia Gallige,

batalga

Capees a mida

TEATRE NOU

BARGUES

Oran Companyla L'ele* de LUIS CALVO
en te qua! flanes Memlrent cantant

Sant Pau, SS. - Tel. 20274

Barcos Redondo
o de caleface10
central
Aval, d'orares funciona d'acinesia com13/. 4 Tora-losas
panyia. Tard t.
:teles, 4: lee.. JUZCOS MALABARES
2 0n.. LA V/EJECITA Ir, 0014 monumental ,le
5qur •. 1

situada.
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Pel que acabem d'exposar is de
creure que aquest és el criteri del
Centre Regulador, i confiera que sabrá
dirigir les coses en forma, perquè no
pesi sobre la moneda nacional una
depressió tan exagerada.

desnatas a compladoria I al elogio
ile Loealltale
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SALO VICTORIA
In 1 291. - Talaron 72094
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MONUMENTAL

1/ mati 1 cOnlInua 3'30 tarda: "LOS
del aire", Douglas Felrbanks,
junior. " g ing Kong", Fay Wray. COmlea
Denla: "Ripteme Vd."
ROYAL
11 mall 1 cOnlInua 330 tarda: "Los
ganples3 del aire", DOuglee Fairbinks,
junlor. "KIng Konk", Fay Vs• ray• COMIca
Denla: "Papteme Vd."
BOHEMIA

11 alai( I continua 3 1 .30 tarda: "El neófito", Joe E. Brown. "Odio", en espanyol, Merla Ladrón de Guevara. Mullo'
I Cómica
Demat "Inflerno en vIda"
Continua 330 tarda: "El neófito", loa
E. Bromas. "Odio", en espanyol, Marte
Ladrón de Guevara. DI/MIXOs 1 COMICa
Denla; "Infierno en vida"
DIANA

continua 230 tarda: "La senil' traperiel". "Que vale el dinero". "La can.
quiste de papa" Paul Lusa
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Salvador Ballesteros
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EL CRIMEN DEL. SIGLO
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Avult Cembo. I Registe
EL COFRE DE LACA, en esparyol
Rambla Cintra.«

Trloinf de Fretierie tlareh, C1311dette Eltssa Landl i Char•
le g Latieron. Es despataa a la la•
quIlla per a la sessió nutneratla
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CINE RAMBLAS

ELS PASTORETS
De Josep María Folch i Torres
diumenge. tarda, a dos
quarts de cinc. Cuiteu a comprar les
localitats. Si trobeu tancada la taquilla, dirigiu-vos a la porteria del

Dernet "Yo y la emperatrlz"
EXCELSIOR
11 mall 1 continua 330 tarda: "China
o chica", Carmen Poni. "El t'encartó",
en e gparly01. Nll: Noticiar' I DICulgOil.
Mema: "Yo y la emperatriz"
1111111111
Conlinii7 330 tarda: "Nadando en seco",
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I Demare ACtudIllals I atraerla
KUREAAL
Sesnló (infra 4 larda I 990 n11:"Carreea triunfar tlnicarnent tarda). "Viajo
de Ida", en espanyol. Kay Franela.
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AAAAA PALACE
/ I matl I continua 3'30 tarda: "Chi«)
o anea", Carmen DOM. "El relicario",
NOticlarl I
eIS espanyol.

DE IN AMO.

al Novotets

saldo

A

r
Offlassase Calma» Ortae
01 5111. tarda. Vi de 4: LA • A
les sis: QUE HOMBIII TAN SI ATSCO. S il. 1:4 II I: LA OCA, ningel
t•-d, LA OCA. Nit: QUE HOMBRE
•IMPAT/CO. Plmaris. benellel I rOiNet
de Casimir° Orlas, tanta 1 Mi: LA VOZ

teta mena de ebner e s

aer a casaments

lantrepid Notando de Vasconctlios
ens b mol .1 40.e . gilrar que es el

A, A4

COMPREM

conseqüències desfavorables la nostra
indústria, si no en el sentit de veure's
refluir les exportacions, per la rompeencia de manufactures forales que
podrien envair facilment el mercat nacional. Malgrat això, creiem que el
C. C. 31. deu procurar que es millori
lleugerament el canvi de la moneda espanyola, i cap perjudici no pot ocasionar a les activitats nacionals. si s'aconsegueix que la pesseta assoleixi
nivel: mis normal al que ara es truha
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depèn l'activitat exportadora eaclusivament del nivell niunetari, ja que la
política de contingents, augments
ranzels, etc., són a l'ordre del dia per
amiaurar o armilar els avantatges assolita amb la baixa de la moneda d'un
I
país respecte a ton altre, erciem que
si el canvi de la pesseta emprengués
una represa remarcable, en sufrirla
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LA POSADA BEL C LLLLL ITO

FABRICANTS
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toles le: que slian pre .. ntat a Barcelona.
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FecIt arlUal a 101 l'Imana, Frito"pals arlIsles: Emilie Allega, Nena
Mata, /VIO Folios ~una Valle,
E. Cuevas., 20 •lde mepses, 10;
Torpe Da thefeemiL ~Ser. Raer.
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La posada
del Caballito Blanco
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CL1fF - REROS •
Cenan' el pelen, ala la leva motelcielo Infernal en el "veindrom de It
Mort". CLIFF-AEROS Paplaudira tot

U,88S OMS.

Tarde. 3 . 30, 1 nit, 945, recale
de la Companyla, una les °brea LA
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per Allny Ondea

es l'alrneció de Circ mes sensacional de

EL DIVINO IMPACIENTE, de Peinen,

setea

ment ; es procura activar el comete
dex;ortacid amb la depressió monetaria, iIdIlIO Estats que tenlos carera
consideravem lloro uonedes or com
veritables fortaleses, que antb gran
facilitat deixen la paritat del metall
groc, i emprenna una desenir nada
cursa per assulir depressions ben exagerade s , perque Ilur indiastria se'n benefici:. Davant d'ala?) nu poden parlar cura telera abans, i encara que no
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Toleren

Apartado 228 Tenerife

do/fem que la pesseta es mostres tan poc sostinguda.
Avui dia les coses han canviat

Anny se divierte

1.0 Blreren) de I OLYMPIA, aprotilant el
seta pea per acinesia eOl,ilIi, on s'embags
caros nett 0 Sud•Amerlea. e/ d'e 8 de
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.
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Per den et.potts o 0111
a ationt. riizalem cine pf.t47

va la situació económica mundial dos
anys enrera, encara que ja es trobava
en aquella epoca en plena crisi, i atti)
tot i tenir en compte que la depressió
monetaria evitara la davallaata de
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