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moderare per l'Emporde 1 camp de Tarragona I flulaos
o en calma per les restaras comarques. COntlnua el

olArn D'Avisos 1 NOTICIES
aNtneCis 1 RECLAMO sEcoNs TARIFA

.44+44+44444444444444444.44444444444.444.44444444.44%

Aquest número ha passat
per la censura

deseen% de la temperatura.

BARCELONA.

IRIDACCIO 5 ADNINIIITRAC401 CORTA CATALANSS, $AO, Lec — 11121,011 11130
TALLARA D'IMPRIUTAI CARRIR DI

BARDARA, 11 I U. —• TRIARON 11403

EI Coasell ole ministre. J'elite

SEIENT DE

COMENTARI

S'ha estudiat la possibilitat d'ai- PREFERENCIA Lleó Daudet
xecar l'estat de guerra en algunos províncies
S'intensificarà la labor parlarnentiria en vistes
També s'ha tora les eleccions municipals.
nat a parlar de la construcció d'edificis de
l'Estat. -- Els ministres no han tractat del
discurs del President de la República

Madrid, 8. — Des de Jus quarts don- pedir una gran activitat a les comiize del mati a tres quart, d una de la sims Perque e ls caín de partit Iliurin
tarda ha estat reunit cl Consell fe nU- le> dades necessaries per a la redacció
d'estatuts tan interessants com són el
nistees a la Presidencia.
El primer d'abandonar la reunió he municipal, provincial i de premsa, aixi
estat el ministre d'Obres Públiques, com d'altres os menys importants
senyor Cid, el qual s'Ira limitat a die comunicacions maritimes i patrimoni foals periodistes que en la reunid, minis- restal.
terial slavia tractat únicament d'afe..s
Un altre assumpte que ha detingut
de depara: ordinari.
bastare l'atenció del Consell ha estat el
Co informador li ha preguntat:
de veurc el mitjà que els edificis que
—I dels sargits?
actualment té en lloguer l'Estat pugdin
—Ni sargits, ni adobs—ha contestat passar a ésser de la sera propietat; per
Cl 5enyor Cid.
a aixb s'estudiara un emprèstit amb el
Mea.
El ministre de Comunicacions ha fa- qual es pugui atendre a noves construc—Es cert, senyor Anguera, el que es diu d'una probable amnistia?
cilitat la següent referencia del Con- dono a totes les províncies on sigui
Impossible! Qui m'arnnistiaria a mi..!
sell:
necessari; en alguna, cona a Sevilla, teSha aprovat la redacció d'un de- ni m la facil i tat de poder utilitzar molts
cret del ministeri de la Governació ate- dels pavellons de l'Exposició Iberonent una petició de l'Ajuntament
Americana.
Betanzos sollicitant benciicis i exempS'ha parlat i gualment que en un d'acion5. igual que Madrid tingué,
quests die5 caldrá reunir-nos novament
sembla que pel novembre o desembre per estudiar el discurs de S. E. sobre
de 1932. Aquests beneficio suposen per la reforma constitucional. Fins ara no
a l'Ajuntament de Bétanzos un ingrés hem ungut ocasió per a aquesta labor,
Roma, 8. — A propòsit de les iafor- compensacions colonials consistents de 700.000 pessetes, que podran inverperò consideren que és molt necessari
reacions en les quals es deia que, ul- en la rectificació de les fronteres.
tir-se en obres de pGrtada d'aignes i fer-ho porqué es pugui donar publiciEl nou traçat de la frontera que altres serveis necessaris
tra els comunicats publicats ahir hi
po- tat a tan i:nportant discurs i Pugnin
havien altres documento, relatius prin- separen Libia de l'Af rica Occidental blaci6.
coneixer els grups politics el criteri del
cipalment a la qüestió del desarma- francesa i tAíra cquatorial francesa,
Tatubi sha donat lectura en la re- Govern. Avui no hern pogut fer-ho pel
ment, el senyor Laval 'na declarat que implica un augment aproximat
unió de nombrosos telegraines de P i e- copie desnata que hem tingut.
tan sols els comunicats oficials, les 114.000 quilómetres quadrats.
tat firmats per significades persones
Per últim el senyor Jalón ha dit
La rectificada de la frontera entre d'Astúries interessant eindult del senseres declaracions i les del senyor
que el Consell havia vist amb sentiEritrea
i
la
costa
francesa
de
Somalia,
Mussolini han d'ésser cregudes. Qualtenciat Argüelles pel tribunal militar ment el fet que el senyor Martínez de
sevol altra informació ha d'ésser con- denla a Italia trossos que arriben davant pels passats successos en aquella regió.
Velasco hagués dimitit el seu arree.
l'estret de Ba!, el Mandes.
.sderada jnexacta o tendenciosa.
S'ha parlat igualment de quelcom tan
En abandonar la Presidencia, el seFrança reconeix, demás, la sobirania
Es continua afirmant, però, que la
important
com
és
el
poder
aixecar
l'esnyor
Lerroux ha p regu n ta t als pepart de l'acord franceritalii que es d'I talia, sobre l'illa de Duornourrab.
tat de guerra en algunes provincies. A riodistes:
En el que es refereix a les qüestions
rz:ererix al desarmament diu que da
l'efecte, el Governador consultará amh
—Mes noticies, encara? El. Consell
les autoritats de cada una de les pro- ha estat rapid en la trantitació del
vincies per veure si en el major nombre despatx ordinari, i no tan rapid en
d'elles es pot tornar a l'estat normal.
el canvi d'impressions que hem tinDesprés han estudiat la necessitat de gut, i del qual els hura donat compre
portar a les Corts un índex de treball el senyor Jalón. Aquest canvi d'imseriós i eficaç, perque com que s'apro- pressions ha estar molt interessant
pen les eleccions municipals cal que perque s'ha estudiat la possibilitat
estiguin ja aprovades les lleis munici- d'aixecar Vestat de guerra en algunes
pal i electoral.
províncies, per la qual cosa, he conTambé en el Consell s'ha acordat im- sultat els governadors i els generals
de divisió Perotiä ens donin un informe sobre aquest assumpte i procedir
en conseqüència.
Una Comissió interministerial s'ocupara de l'estudi de la reforma constitucional, sense presses, perque s'ha
d'estudiar detingudament.
També hem estudiat la lid municipal i la reforma de la llei electoral
i he notificat al Govern que amb les
dades que Iran trames els diversos miL'Audi è ncia Provincial nisteris de les quantitats que paga
pressupost parcial pels arrendasol.licita a l'auditor que cada
ments de locals, fent el còmput total,
es pot fer un emprèstit que assoleixi
passi a la Jurisdicció
mil milions de pessetes. Aquestes diordinària
verses quantitats que es paguen per
L'Audiencia ha signat un ante en arrendaments, s'emplearan en obres
el qual acorda adreear . se a Vautoritat Obligues per a construir nous edifiLaval, Mussolini i l'ambaixador de Franca a Roma
militar requerint-la perqui s'inhibeixi cio en que s'assentaran els departaments ministerials i orgarliantel or>
dos governs, referint-se a les <tecla- de Tunis, el protocol especial prorroga a favor de l'Audiencia Provincial en cials,
raciono sobre igualtat de drets, d'II fins a 1963 els convenio de mare de el sumad que instrueix actualment
contra l'ex-alcalde i els ex-regidors
de desembre de 1931, han convingut 1896, relatius a la nacionalitat.
(Continuo • lo piegine &
que cap palo ha de rnidificar per un
De fet, els nascuts a Tunis de pares de l'Ajuntament de Barcelona.
LA udiencia Provincial recolza ii.eiinunenieiminsueselannmmmi
arte unilateral les seves obligacions italians fins a 1965 seran italians, amb
en el que es refereix al desarma- facultat, no obstant, per als que neixin aquest acord en l'apartat addicional
ment, i si tal eventualitat es produis, entre 1945 i 1965, d'optar per la nacio- a l'article número guate de la Llei
els dos governs es consultaran sobre nalitat francesa en la seva majoria Orgánica, en el qual es disposa que LLEGIU:
el cas.
d'edat. Les escotes italianes de Tunis els delictes dels alcaldes i regidors de
LEA L.LETRIA 1 LES ARTA,
es mantindran fino al 18 de mare de les poblacions importants han d'ésser
Un comunicat dels acorde
amb &Moles dt J, V. Folx,
1963. en la qual data es convertiran en jutjats per les Audiencies respectives
M. de Illquer I 0. Oßpaisells,
Roma, 8.— Ha estat facilitat un escotes privades italianes, sotmeses a la i per un tribunal consttitat per set
ß la päg. 4,
comunicat bastant detallat sobre eis legislació escolar francesa a Tunia
magistrats.
INFORMAN» DE MADRID,
acords de Roma.
En el cas que l'Auditoria accedis
Totes le altres qüestions reglamena la pàg. 5.
S'indica prüncrament que el traetades pel conveni de Tunis quedaran a aquesta inhibició, els senyors que
EL MOR DEL TEATRE I
ta t entre Italia i França constitueix prorrogades fins a 1945, a partir de la
constituien l'Ajuntament anterior pasCOMARQUES BATALANICE,
un acord dels interessos de frontera qual data es redactará un nou acord
saran a dependre de la jurisdicció ora la päg. 8.
cutre Libia i les eolänies franceses
dret
cornú.
dinäria.
INF0RMI1030 D'ESTRA100111,
de Somalia, en aplicariä del pacte de de
Cas que l'auditor dissentelxf,
a la pag.
Els italians que anteriorment a 1945
L ondres que donava dret a Italia a
fossin admesos en l'exercici de les pro- res caldrà elevar al Tribunal Suprem
1IL MON DEL CINEMA.
fessions liberals conservaran aquest dret la qüestió de competencia.
Iii.pttg. B.
Per la multa Je durant tota la seva vida.
En la part mis important de facord,
o sigui a la que es refereix a Austria
La
a l'Europa central, els dos Govern es
31. 0.— declaren d'acord per a recomanar als
Suma anterior:
2'— palios interessats la conclusió d'un
Francesc Torner
acord de no ingerencia en els assump! 9Sfp Vila
tes interiors respectius i al compromit
Boquet
C,
23'— de no tolerar cap acció que tingui per
objecte aternptar centra la integritat
9. P.
25'territorial i política de qualsevol dels
b X.
15*—
paises contractants.
ir incese Garcia
s'—
Aquest acord haurä d'ésser ermclbs
o'so
Pla
entre tots els paisos veins d'Austria, 1,
o'so
rZ amon Tudd
així rnateix, lima de quedar obert a
l esen Pallares
l'— l'adhesió sie Polbnia, Romania i
Maria Mas
050
&so
Ro sa Puig
Dernés, els governo francas 1 italiä
Josefa L.
o'so
convenen des d'ara que en el cas que
la integ ritat i la independencia d'Aus38850 tria estiguessin amenaçats es consultaTotal:
LA PUBLICITAT ag:aeix agites- rico entre ello. i consultarien amb Austes mostees de l'esperit de cooperació tria, sobre les mesures que caigués
dels seus lectora.
adoptar.
(Seg. 0 lo 09. 7, rol. 3) Rifa d'un auto al Pasee do Gilda, a benefici dele hospitals barcdonins

Els acords de Roma
Hi ha ente« sobre els armamento?

El sumad colara l'exalcalde i els regidor:
de l'Ajuatameat

a

Publieitat

TE mps

El ces esta sere gairebe per tot
arreu; anleament aparels amb notable nuvolositst per la van de g ibes, l'Empordt 1
la Selva. La boira es presenta pel pla de Lleida. Ele

EL

Repapem-nos en el seient de preferincia. Natura, de temps immemorial, ens te abocats en aquestes riberes, acostumades a contrastos paorosos, a dificils equilibrio de poder i a
inesperades fortunes naixents.
No cal pas estar dotat d'una videncia per capir que l'entesa LavalMussolini és un cornene important:
obre oficialment l'avinguda dels equilibris forçosament canviants, t amb
formes exteriors d'una relativa paritat, entre França i Itälia. Soso repeteixo, en un seient de preferencia
Cap atenció no será susceptible de
reportar-nos mis guany vital i estímulo de totes menes que el desvetllament de la nostra aptesa en els
afers exterior s. i sobretot en uns de
tan atansats, vivificadors de la conca
occidental de la Mediterrània.
En el passat grandejarem per atenció conspicua a la vida circurndant,
que tot soviet repercutia en hinterland; remots, o bé hi prenia la primera arrencada. Però, denles, aquí
hi ha el cas sorprenent de la tercera
Italia. ajad és. de la Italia en procés
crunitat: d'un país de retalls conquetito en ascensió cap a la causa nacional, arnb un nou delit de gran
senyoria.
Flaqueses, errors, divisions, descoratjaments, fracassos craquell procés
vers la unitat, i ni que fossin traidories i destetes, mai no tingueren la
virtut de deturar del ton el patriolisie renaixent; el qual en cap manera, tanmateix, no sembli ben generalitzat, ni a la vetlla mateixa de
les darreres victòries de Cavour i el
seu successor.
Però la migradesa casolana fou redimida per aquest geni dels italians: Une curiositat, liar abelliment,
llar vocació de les empreses internacionals. Un gest d'intervenciä, modest
Perú decidit: el de la guerra de Crimea, segella la validesa collaboradora,
dins Europa, de cc, que aleshores no
semblava sinó un petit Estat precari.
El famas "bon estel" d'Italia —eaclatant fins tot darrera les caigades —fou sobretot l'estel de la traes
política en do viaranys exteriors.
Qüines =dances en poc mis d'un
seglel La afediterránia havia arribat
a semblar un Ilac colonial. Avui és
de bell nou un magnífic camí de poder. Dificilinent comportarà Fallargassament de les emes parasitiries.
Horn tren sentir per aquestes rodalies les vibracions misterioses de la
campana que hacia passat per soterrada.
Aprenguem, amatents. T que no
ens g-uii sine, l'afany de valer-nos, el
determini de pesar, el propòsit d'heure un bell esdevenidor. Sigui la Ilei
escollida per les nostres animes expectants aquella que més escaura, al
conjunt durable d'aquesta contrada,
que ja convé que es torni greu i ampla, silenciosa i profunda, intim recer de quelcom de me difícil i
exigent que no pas la irresponsabilitat secular.
BELLAFILA

Lea nanas Carena Jautd6, Catana
Pensad 1 Maria Paré*, inanyadocea
de lee provee del festival infantil de
natsci6 d'aniaany organtuat pel
C. N. Barcelona

Potser denla s'efectuara la presa de possud del Sr. Portela
Ahir al migdia el coronel Jiménez
Arenas no va rebre els periodistes.
El oomandant Gabarron va dir - los
que en aquells moments el coronel es
trobava a la Cuerna General, conferenciant amb el general Batet.
Alegi ei comandant que, segons les
seres noticies, el senyor Fortela e3
possible que arribi demä, dijous, i
que probablement demä mateix prendrä possessid del cieree.

Els admiradora Política i literaria que
té Lira Daudet a Cc:totuma honran babel ara tos metiu d'admirar-se de deba
davant de la carta de felicitació que et
famas escriptor 'rancia ha dirigit a
l'Albiitana. 1 el que cls ltntsr it adntirat
més no da pes que Lira Daudet comParteixi les idee, d'.41bitiana sobre Catalunya, Ahí que s'hagi tres en ionsideració la personalitet i la mentalirat
d'apear Pobre xarlatan, que mostra la
Persistencia del gust esPanyol -_ herencia, sens dubte, de tanta anys d'absolutisme manarquic — a mantenir un
be neit que els serveisi de riota.
Aqu ella, pera, que segueixin amb una
cerio confin:tito lo tasca de l'articulisla d''' Adiar: Francaisc" ¡a no se n'haisroo admira' lene Eston tan avesals a
le sorpreses, que ja gairebé res que
surtí de la ploma de Lied Daudet ni, els
pot sorprendre. Saben que pasan d'un
extrem a rattre, i que per escriure n e
l'excitació de l'entusiasme o de-cesita
la calera. 1 saben també que les ca n
est entusiasme o-sequprovna
aquesla calera són Personals o politiquea — de baixa politice. Saben que
fosa al servei de les smes passions el
ces do de l'idioma. que is realment magnific, i que an 1 iMIPart«. Pr. tal de satis/t.-tes, d'enganyar i desorientar els
seus lectora,

Una segada en en d'aquests arrazaromeos parlan: de Santiago Rossinyol
i el comparara, t e xtualment, o Cervantes. En trabar Rossinyol el felicitavein
per aquests elogie Rossinyol, al qual,
con' es nabst. els elogia piden mole
sense, pera, que li fessin rodar el cap
ni perdre tan solament oqtill »t'Iríare irònic, que era la flor del seis caracter, explicave:
exagerat. Per
—Lira Deuda
a ell els amics ho san tot. Els enemice

en eanM, no ida res: no eta reconeig
cap talen&
Rossinyol, que havia lligat amb Dau.
det una gran amistat en una clínica o»
Iota dos, morfinòmans, eren sotmesos
ras tractament de desintoxicació, el coneixia bi. 1 encana que no deia aixa
per parlar-ne malament, ja que Rossicrol tenia la norma gentil de no parlar
mai malament de ningti, posatia el dil
a la llaga. Ell concilia d'una manera
„és directa el que ela altres només podien flairar al través de la prosa pana
fletaría de Deuda.
De clo-ans a la manera de Dauclet,
n'hi ha a toles les literatures. A casa ‚ton.
Oro motelr no en manquen. I mentre
noma fan que literatura rai! San de
tvgades divertir:. Pera el mal comenco guan. a la manera de Daudet, volen erigir-se en guiadors i en mesfres.
Quan fan política o critica alentares
esdevenen pertorbadoes. Es converteixen en els agents més perillosos de la
República. En un paf: de consciincia
dreturera haurien d'isser implacable'neo foragitats de les columnes de Ice
premsa. El mal is que ..temPre &oboe
perlita i hornea disposats a servir-se'n.
Pera san aquests perlita j aquestr
mes, tan( o més m'e ella mateixos, que
mi surten deshonorats. Lle6 Dandet
basta, per exemple, per deshonorar
desqualificar en tat sil Acció FranceRei. Per fel'
sa i els seus can:dota
pensar que tot is isla pura farsa.
ra
qué
volcu esQ ue exagerem! ¡Pe
perar d'un parla que se serueis d'un
heme cons Lied Daudet, que des del
seu òrgan oficial s'ha passat dos o tres
anys explotant l'assassinat del sets propi fill Fe lip per a les seves maniobres!
politiquear ¿D'un home que ha comer.
tit el dolor paternal en un espectacle
D. G,
de barraca de jira!'

EL DRET CIVIL CATALÀ

penseu d. c la nova
majoria d'edat i de la llihertat civil reconeüufla
a la dona?
¡,Què

Els senyors Maluquer i Viladot i Con i Rodé*
responen a la nostra enquesta
Reprenent avui la nostra enquesta dat penso recordar que l'avantprojecte
relativa a les dues lleis civils catala- va ésser molt discutit a la Comisan:ti
neo entrades en vigor el dia primer però no va presentar-s'hi cap vot parde l'any que som, la importancia de ticular, tot i formar part de la Secció
les quals no s'oculta al lector. Fins lletrats illustres de totes les tendelara hi han intervingut els senyors cien politiqueo.
—2E1 projecte fon molt discutit at
Nicolau d'Olwer, Corocnines, Ventosa i Calvell, Gloses, Roig i Bergada Parlament?
Bastardes. —Realment s'hi van fer algunes
En dies successius aniran aparei- observacions; però la discussió no va
xent les opinions que le; dues Beis ésser mai molestosa per a ningú. Totesmentades han merescut als senyors horn reconeixia la seva necessitat, doPar, Hernie, Borrell i Sol, Jover i nada la diversitat de legislados en
els diferents pobles d'Espanya, i soNoel!, etc.
Hers ad a continuació les respos- bretot atenent el que prescrivia el
tes que ens han estat arnablernent fe- Codi de Comerc, el qual fina als vinti-un anys l'edat per a poder dedicartest
s'hi plenament.
Demás va pesar molt en la mateixa
El Sr. Maluquer 1 Viladot
Comissió, com després al Parlament,
"Cal fer constar que rebaj- el fet que quasi totes les nacions d'Ena« la majoria d'edat a vint- rc.pa i d' América fixin la majoria
i-un vaya no Ea cap cosa ex- d'edat en els mateixos vint-i-un anys.
ceseiva. Fina fa poc, en el A qui ii sembli que el Parlament en
hesitad on està vigent el aprovar l'avantprojecte de la Comische aragonés, la majoria de- sió jurídica rebaixava massa la maladat començava a catofie ria d'edat i que dedicaren massa ronanys per als dos sexes. Apeo- dolences a les circumstancies de si els
vat lApersilix de 1955, la iones sahrien administrar els seno bilis
majoria d'edat comença a sense contratemos. no s'ha de fer
Arate a vint anys."
<Me recordar-los que aquí mateix, a
Espanya, en el territori en esta viEl senyor Maluquer i Viladot, exgent el dret aragonés, la ms/orla
elegä del Collegi d'Advocats, ex-presid'edat comencava fina fa poc als cadent de l'Academia de Legislació i torre anys per als dos sexes. Avui,
Jurisprudencia i ex-president de Vanaprovat l'Apèndix del Dret d'Araqd
tiga Diputada provincial de Barcelo). del 7 de desembre de toas,
na, és actualment el president de la Per R. 1.
la majar edat comença a vint anys,
Comissió Jurídica Assessora. El que
segar:, terrninant fixa l'article lo d'ael seu president eris pugui dir de l'esquell Apèndix.
mentada Comissi6 i dels projectes per
Si la major edat a Aragó és a vint
ella elaborats revesteix singular imanys, en fer el Parlament catala una
portäncia:
—En demanar el Govern de la Ge- llei fixant-la a vint-i-un, crec que
s'ha de reconèixer que no va exageneralitat a la Comissió Juridica Asrar gens el ala del nostre dret en
fe$3011a l'avant-projecte sobre la maó, i al
ioria i habilitació d'edat, ¡va fer-vos aquesta interessant declaraci
contrari, es col/cid ä en el terreny mis
alguna indicacin?
—Sobre aquesta qüestió m'interes- corrent del dret mundial.
—Referent a la Ilei sobre la capadsi fer constar d'una manera ben pelen que el Govern de la Generalitat tat politica de la dona ¡va haver-hi
no va fer - nos mai la imEs petita indi- molla oposició a la Comissió Jurídica
C8Ci6 respecte a la manera i forma Assessora?
—També he de fer-vos present que
COM haviem d'opinar. I aixi va fer-ho
sempre: deixava la Comissió en plena aquest avantprojecte la Comissió Jullihertat. De no hacer estat així. o he rídica el va planejar sense cap vot
la COMiS3i6 no lumia assentit a la particular. Això era motivat perque
Indicad& o bf slauria descabdellat tots pensaven el mateix; que per a
l 'opinió contraria, la qual s'hauria tra- be de Catälunya tornavem al nostre
duit en rota negatius o millor en voto dret antic, falsejat pels Tribunals i
la Direcció de Registres en Ilur afany
particulars.
D'aquesta Hei sobre la majorla de- d'uniformitat legislativa. Els ataca van

;

LA

Dirnecres, 43 ae gener de 1935

dele re.' Valer del contraban
Manifestacions De la detenció L'embargameot Us. Consell de guer. La retirada
Carnet
.41
d'armes
béos
del
senyor
Com.
Macla
del Sr. Gil i Gil de l'«Enemic • panys
ra contra un
de política
.t.

Presiden t

-"Pe •

Sobre 1 a valorad() dels
danys causats arran dels
fets passats
El magistrat del Tribunal de Garanties senyor Gil i Gil va rebre ahir els
técnica i arquitectes que han fet la valoració dels dame en els passats tete,
els quals han iet Iliurament dels plecs de
]e5 dites valoracions. Digne que si he
ira es pscclia donar la suma total deis
danys podia arengar que aquests sin en
uns 'loes de 1.50 0 fins a 16o.zsoo en altres edificis, car ha. com ara el local
que Ocupara el C. A. D. C. 1, que ya
iolrir seriosos desperfectes.
Digné als perindistes que hasia rebut
n telegrama del Tribunal de Garanties
'siaant-li compre que els ex-Consellers
: lax -?resident de la Generalitat es t'inhaven, de mement , a la pres.', Model de
Madrid. Afegi que demä a la nit sor‚iris cap a Madrid, encara que es deturara unes <piantes hores a Saragossa.
`Després marxarà. seguidament. cap a
, a capital de la República, per comunicar Paute de processament al senyor
Companys.
—Si no és alli seguiré de viatge iras
eme el trobi.
Digné també que en la deelaració que
presté al mati l'oficial de la Presidencia senyor Millas Raurell. alavra comprovat la inexactitud de les seres primeres afirmacions, quan dermsä per
primera regada davant aquesta ponencia, ja que aleshores va manifestar que
'ro existien actes dels Consells de la
Generalitat. i aval li han eetat mostrats
dit senyor aquella documenta. els quia
obren en el sumari. Aquestes artes. si be
i.to estan el que es pest dir legalitzades,
toses elles guarden liad& i fan referencia a anteriors acords de reunions
celebrades.
Ha acabat dient que havia estas a
Isa rd de l'"Urugtray''. peroné el genitor
Casanoves signé; la declaració que va
prestar el dia anterior.

La Primera Setmana Gastronómica Catalana
Els treballs d'organitzac ió de la
Primera Setmana Gastronómica Catalana, que nadita lloc el mes 'l'abrid
do quals havien estat interrornputs
durant el darrer trimestre de l'any
passat, seran represos anits la máxima activitat dintre de breus dies.
Aproiitant ¡'avinentesa de la necessitria reorganització i readaptacin
del programa primitivament projectat a l'època de celebració de la Settuana, hora es proposa incloure-hi
rertes maniíestacions . de caràcter poSolar: una Setmana Basca, entre al:res. aixi cont la realització d'idees
dintre el camp del Restaurant,
pel viatge d'estudi, di cetuat a l'ExposiciA de Nicago pel president del Comise organitzador, se •
nyor Estere Sala.
A mis, el fet de coincidir aquesta
maniiestació amb les Festes de Primavera i de la República, amb el
Saló de l'Automóbil i amb diferents
acres esport i us i artistics, i l'entusiasme que hom nota entre els elements productora que han de cooperar eficaçment a la celebració de la
Setmana, entusiasme que Osa posas
de relleu, una regada més. en la catarpausa de proselitisme desenrotllada
pel rice-president del Comise, senyor
Jaume Sabater, permet augurar, ja
des d'ara, la importancia de l'exit que.
correspondrft a la Primera Setmana
Gastronómica Catalana.

Associació O i) re r a
de la Premaa Diaria

Je Barcelona
La Junta Directiva d'aquesta Aseodudó convoca tots els seas associats
a la reunió general ordinaria que tindrà lloc el diumenge vinent, dia 13, a
les once, de primera convocatória, i a
dos quarts de dotze, de segona, al domicili social, Portaferrissa, 9 i 11, per
tal de tractar del segiient ordre del
dia: Lectura de l'acta anterior; Nomenament de taula de discussió; Lectura
de l'estat de comptes; Elecció reglamentaria dels càrrecs de vice-president,
Fecretari. tresorer i un vocal; Reforma
de la cotització; Exposició de la norma
a seguir rerspecSe al remira de les Bases
presentas per aquesta Associació, i
Assumptes generales

número 1

Ahir a la nit continua la panda
praeticant diligencies relacionades
arnb les detencions realitzades al
bar Els Federals, de 1-es Corts, nn
ion detingut l'atracador Martorell.
Segorte la policía . Martorell no sols
es dedicara a planejar atracaments
d'importencia i a realitzar-los. sinó
que prenia part, cont a anarquista
conveneut, cii cía atemptats i acres
de sabotatge.
Entre els elements d'acció is
consideras cont un intellectual.
Sent, segons se:11Na. arersi6 per
lee dones. perqué san els Inés ‚trans
enemics dels buntes i els denumium
a les autoritats.
En els' intsrrogator:s als quals foil
›ottmes es mostré Motu en parlar ‘oOre el que podía perjudicar-lo a ell
1 ale seus companys.
Al domicili de Serrano la policía
,'incauta d'una canoa de inunicions.
A les primeres hores de la 111311nada ion sotrne, a un interrogatori
l'amo del bar Els Federals.
Els altre, sis individuo que 11: fosen detinguts s'anomenen Pere Pérez Bayo. Francese Gálvez Liad. Miguel Puchol Barreda Josep Montfort Nebot, Josep Garcia Rodriguez.
Joaquim Comes Ferrer. Aquest darrer és el Hogares del pis oil vis-la
Martorell. Ingressaren als catabassos de la Prefectura.
En l'eszorcoll efectuar per la policia al domicili de Martorell hi trobà
tres carregadors mis de pistola automática.
Després de la diligencia verificada
amb el detingut Pere Tarragona, el
qual, co un principi, es nega a declarar-se autor de l'arracarneent comes a Sant Genio de Vilassar, on, ja
abans «éster detingut, bou reconegut per alguns del, que es trobaven
en aquella cooperativa, per haver-hi
treballat (mil a aprenent, quan se li
pregunta de non i hom Ii réu veure
les contradiccions en que incorria,
acabà confessant-se n autor. junt amb
els altres detinguts Mantesa i Nano
de Santa.
També es declararen autora de
ratracament al cobrador de la casa
Andreu, comes a l'interior de la farmacia del seo;cr Rubio, al carrer de
Galileu, i d'un altre comes a la Bordeta.
Tarragona és un linaje) de 17 anys,
al qual els altres companys, ja ecostumats a cometre delinee, imitaren a fer atracaments, prometent-li
que amb els diners que farien. que
serien molts, podrien niarxar a .America i donar-se una hona vida.
Aquest pla Ii agrada, i disposat a
aconseguir Rejas el que s'havia proposas. no tenia manies a conteste tosa
mena d'atracaments i defieres.
Les diligencies estan a punt d'ésser acahades, i probablement taran
trameses a l'auditor dinrre de poc,

Han estat cursats telegra. Exhort perqué sigui cridat
El senyor Gil i 0 1 ha ofine ties de prote .•ta al Pre- a declarar el representant
de l'armeria Beristain
ciat al jutjat número quia
sident de la República i
Sembla
que
ha
estat
conAl
Deganat del, Jutjats iba rebut
tre en aquest sentit
del Consell de Ministres
un exhort del jutge que instrueix cl
demnat a dos anys de

tinent

Davant el magistrat senyor Gil i
Gil. del fiscal del Tribunal de Cassacia 1 del secretari del Tribunal de
Garanties. deposaren ahir diversos
funcionaris de la Generalitat, alguna
dels quals ho harien estar de l'antiga
Conselleria de Governació.
Entre els qui declararen hi havia
cinc mecanògrafes que prestaren serve' a la secci6 del senyor Millis-Raurell i el fotògraf senyor Badosa.
Les seres declaracions no foren interessants. Cal dir que foren cridats
a decIsrar amb l'objecte d'aelarir alearas plints del sumari.
El senyor Gil ha oficial al Jutjat
per tal que, igual que s'ha fet amb
l'embargament dels bina deis ex-consellers de la Generalitat i per tal de
resitondre de la quantitat d'un mil:6
de pess a tes. asse.nyalada per als efecles de la restionsahilitat civil. es fani
arnb el senyor Companys. ja que tos
no haver-li estar notificat el processantent. aquest ja esta acordat pel
Tribunal.
El dit Jutjat ha trames un exhort
telegrafie a Madrid amb l'objecte que
sigui notificada la providencia al senyor Companys i aquest assenyali els
bens que posseeix, per tal de procedir a embargar-los-hi.

presó
Alur al mati, al saló d'actea
ile les Dependeneies militare, ea
veré Uli cimbel' de guerra per
veure I fallar la cunea instruida
contra el tinent de segaren,.
nyor Josep Lema Talión, acusa(
de la mort del eornandant d'Estal Major senyor Domenee Oler°,
esdminguda a Girona arran d.de
fets del 6 d'octubre. Del 611111.11'1
es desprtin que el proceseat
8 1.1e a l'edifici de la Comisoi bu
de la lieneralitat :luan de la prochita:sofá d'Estat Catald i despees

dele
mohles del doetor
Aiäuader

L'enlarda/n.1st

Els perits taxadors els han
valorat en 5,50(1 pessetes
Els peras tassadors ja han lliurat
al Jutjat militar el dictamen valorant
els mobles embargats a len-alcalde
de Barcelona senyor Jaurne Aiguader.
L'embargament va ésser efectuar
pel J'ajar número cinc. Segons el dit
dictamen, el valor dels mobles puja
a 5.500 pessetes.

d'haver eslat preclatuat bestial de
guerra.
Quan el comandant d'Estad
Major senyor Otero alta per
fixar el ban en el qual era declaa Cortes."
ra' resten de guerra. va n'en Diputado
"Madrid. -- Presiden! del
1111a desearrega que lt causa la
-- Comunico lt V. E. eigmart.
nificando el profundo disgusto
Passate ela eueeeesos, el pru- que enrolle! Presidente interino
cessat va ésser detingut. Les de- Oeneralidnd ordenando retirar
claracions dels testimonie són dependeneias dicho palacio recontradictòries. ja que, mentre trato ilustre Presidente Maula
1Y1 11 propáeito que ignoro, pero
els que es trobaven al seu CUS- realizando ofensa memoria gran
tat digueren que no lamia donat patricio. Espero V. E. darà urden
ordres perque es fes fon, dol A- sea anulada inmediatamente dedate, en canvi, asseguraven, un cisión que tiene todas las caracde un ultraje al sentid'ells, que l'havia vist en el grup terísticas
miento del pueblo catalän. —
de revolucionaria, i l'alfre, que Salúdale, Trabal, Diputado a Corva sentir com don ä la veu de foc. les."
A peticló del defensor, es re,,
l'autòpsia al cadaver. En resulté
que la bala que produf la mort al
comandan( Otero, era de Winchester, calibre 44, i, en canvi.
les armes que tenia el processa:
eren dues pistoles de 765 i 635.
SENYOR CARRERES
A conseqUencia d'aquest dicta- AHIR ELVA PARLAR DE LA
I PONÇ
men, el fiscal demania que el pro- REAPARICIÓ DE "SOLIDARIeessat fos condemnat pel delic- DAD OBRERA"; DE LA PROte de negligencia. a la pena de si, BABLE TORNADA DEL SENYOR
I DE
anys de presa. El defensor dr,- PORTELA A BARCELONA
L'ARRIBADA DELS EX - CONSE unanä l'absoluciÓ del seu patre- LLERS DE LA GENERALITAT I
cinat.
DEL SENYOR COMPANYS
A MADRID
La sentencia dictada sembla
que és la de dos anys de presó.
Ahir al migdia el senyor Carreres
No sera, perb, ferma, fins que Pone maniiestit als periodistes que
baria autoritzat la publicació de -Sosigui aprovada per l'auditor.
i

A lo Conselleria de
Goveroociti

La eausa «fluida seta
Ira el seayor Josep
Artim6a La passat
al Tribunal Suprem
L'auditor senyor Ferrer no ha aprovat la sentencia dictada dies enrera pe!
Cansen de yerra que pel suposat delietederebellió va celebrar-se contra l'alcalde de Caldetes senyor Josep

l'explosiú a la fonda
"La Plata"
Resultaren guata e ferits
Sobre un quart d'onze d•abans-datur
a la nit esclata un artefacte a l'escala
de la fonda -La Plata", restaurant
obten del carrer de Sadurní, núm . 4,
causant destroces materials i l comegfient alarma.
Resultaren ferits els concurrents al
dit establiment: Walter Grasser, de 32
anys, que resulté amb lesions al cap,
de pronòstic reservat .
Presentaren ferides lleus a les mans
Joan Bta. Brunet i Fonts, de no enes;
Jacob Nunuwanter, de 51, i Juan Schiri, de 30.
Tots torea auxiliats al dispensanl del
districte.
Aquesta noticia bou tatxada ahir per
la censura.
Relacionas amb aquest aber la polseia procedf a la detenció de vuit individua del; quals se suposava que podien tenir alguna rclaci6 amb l'exPlosid.
Dels detinguts, sis foren alliberats
al cap de poca estona després per haver-se demostrat que no tenien participació en el fet. Els altres dos quedaren detinguts per tenir antecedents 1, a
biés, por no haver explicat satisfactòriament el lloc on eren a l'Ilota que
ocorregué el fet.
La pacia efectua diverses diligencies
per cotnprovar els fets i veure si els
dos detineuts són o no culpables.

J
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Ahir, a (terrera hora de la nit,
foren eursats els aegüents teteSanemos:
"Madrid. - Presidente República. — Creo mi deber ineludible comunicar V. E. hecho insólito coronel Presidente interino
Generalidad ordenando retirar
rett • ato ilustre Presidente Macla
dependencias dicho palacio. Recordando profunda emoción V. E.
ante despojos mortales Sl'all pa,
tcinto, cuya sepelio dignase presidir. elevo l'Irme protesta ante
primera magistratura republicana par acto incalificeble que
ultraja memoria gran desaparecido, ofendiendo sentimientos
mas delicados pueblo enlaten. —
Respetuesamente de V.?. y República, servidor y amigo,

lidaridad Obrera - . Alegi que, tot
hacer autoritzat la sortida del dit diari obrerista, aquest encara trigaria uns
quants dies a publicar-se. per quan
volien fer propaganda. Amb aquest
motiu digné que havia estat sotmès
a la SCVII aprovació un cartell anuaciant la sortida del diari esmentat.
Referent a la tornada a Barcelona
del senyor Portela, digué que creia
que tornaria avui. Afegí, per?), que no
podia donar-ho com a cosa segura, degut a fer el senyor Portela a Madrid
gestions premies del seis arree. La
tornada depèn del Consell de ministres que se celebrava.
Acabi dient als periodistes que els
consellers del Govern de la Generalitat i el seu presiden senyor Con>
panys, havien arribat a Madrid sense

La sentincia ha passat al T. S. per
a la sera cassació o confirmació.
novetat.

ha
C
cura! id mea 'Menee—,
Indubtablernent fe el trae.
tarnent mis eficae per a les
malahies de l'estómae 1 in.
'estiles.°
Aixi ko declaren gailiC~
miliona de saalahs quo, esa.
sala dels solea:me i
ciOn$ a qué es vetes

est..

sos, han recohrat la sales
amb egrese l'anee media-

ames, aoje pes als cialatts de

•' •atám•ii.
lat•stlas)

'-ger>

Tribunal de Cassació
La fiscalia d'aquest Tribunal ha contestat els recursos dels ex-empleata
de l'antiga C omisaseis d'Ordre P4blic en el eentit de negar competencia al Tribunal esmentat per resoldre

Acaba de publicar-se el volum VII de
Obres Completes de Jacint Verdaguer
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AIRES DEL MONTSENY
Preu: 4 pessete›
RONDA DE SANT P

sigui cridat a declarar el representant
de l'arnteria Beristany, a fi que estaqui si vengue 30.000 armes a la Grpe.
ralitar merques - L'amas" i "Tauler",
I si en cas de venda foren venudes totes a la Generalitat o be als etnpleats
que d'ella depenien i ara') l'autoriteació
corresponent.
Utia regada l'exhort complinentat
sera toreas a Madrid per unir-lo al
sumari general,

Els Concursos
"Ponis" i "Vinyals"

Ahir al migdia va amar a lo Secretario
de la Presidència de la Generalitat e,
diputa! senyor Trabar. Segons sens
dir, va preguntar, en català, al coma».
dala Gaborrón, si era ceda la norte:que haz ia esta( retirat de la Geuerahhe
el retro, del President Morid.
Sembla que el comandent va contestar-li que, efectivament, la noticie
era renta i que chela a iota ordre
coronel. Dama (airé, el Dr. Trabar
ve fer constar la seta proteste, i re
manifestar al comandan' que l'ordre esmentatfn erg improerdeM. cae el Presiden: ultra les virtuts i el patriedissne que Ii reconeiren tots ele eatalarla, era un gran republich, el n'aspas
del qual emocione el propi President de
la Rep4blica, que 'iesd e:presumiese
a Barcelona per presidir el ten ente?,

Preinis a arquiteeles, obrers. remen!.
Es possible que el comandant Maltés
ztprepuilte 1 ['mimbres del 'tau. .1‘.
te tionettuoviu. cota:edil, t ter la «caber la conversa ProPosant al doctor
siduerttlitzu 5 U.Issociacio d'Au- T raba, una entrevista amb el coronel,
el qual zu acceptar roferiment.
quileuten de t;atalunYil•
Canvocateria. — Concurs
EL TRASLLAT DELS EXId a . — Queda obert aqueet canCGNSELLERS DE LA GENERA*
cure. que anualinent convoca LIT.4T A MADRID
l'Aseuelacie d'Arquilectee dc CaLa premia bareelonina, e» general, Ito
talunya coniplimentant les disposicions testainentaries du l'ar- destacar la informació del traerla Seta
quiteete senyor Bonaventura Po- cornponents de ¡'ex -Cunera de la Gnue
llas, entre tots els obrers del Rana ralitat a 3fadrid donont-li tata lo
de la Construcció que treballin a portancia que té oquest fet histki4
Per airé maleir ha estat eras rIlla"
Catalunya i que tinguin reconegut el titol d'Oficial en qualsevol cada la curiosa actitud de "Lo Ves da
que desPatra rafer 0114
Catalunya",
dels seus ranne.
El jurat podré adjudicar fins una informació curtíssima, publicado
a sis premie de cinc-centes pes- mig d'amagatotis i titulada de <medieval

-

setes cada un ataire els concursants adrnesos, segons les bases
que regeiven aquest concurs.
Concurs "Vinyals". — Queda
obert aquest Concurs que antialment convoca l'Associació d'Arquiteetes de Catalunya, compli,
mentant les disposicions de l'arquitecte senyor Salvador Vinyals,
entre tots els aprenents i manobres del Ram de la Construcció
que treballin a Catalunya i que
Sagita nascut dintre del terrotori
eatalä o que justifiquin degudament un minimum de deu anys de
residencia a Catalunya.
El jurat podré adjudicar fins a
eis Premie de due8-centes cinquanta pessetes cada un entre
els concursants admesos, segons
les bases que regeixen aquest
Conellrs.

Coneurs per a bosses Be viatge.
— Queda obert el concurs instituid pel Govern de la Generalitat
entre ela arquitectes calalans,
El Jurat podrä concedir fins
a dues bosses de viatge de diles
mil cinc-centes pessetes cada
una, per a estudiar en un o diversos paltos, ele següents temes:
a) Racionalització dele metodes constructius.
Barris industrials.
e) Jardine d'Infanta.
r) Circulaciö en les grans
ciutats.
e) 'Valoració dels monuments
histórica en els projectes d'urbanilzació moderna.
1) Installacions importante
de caräcter esportiu.
Entre els concursants admesos segons les bases que regulen
aquest Concurs.
El termini per a l'admissió de
sollicituds per a tots aquests
concursos, a l'Associació d'Arquiteetes de Catalunya (Corts
Catalanes, 563, acaba el dia 21
d'aquest mes de gener, a les set
de la tarda.
El Jurat estarà integral pel
president de la Generalitat
Catalunya o la persona per ell
delegada; pel president de l'Aeso
Meció d'Arquitectes de Catalunya, Amadeu Llopart; pels arquilactes Melcior Vinyals, Lluis Banet, Antoni Puig Gairalt, Adolf
Florenäa, Bonaventura Baseegoda i Mueté i pel secretari de l'Associació d'Arquitectes do Catalunya, que ho serà del Jurat.

La festa dele Beis a l'A sil de Sant Joan de Dile

NOTICIES
4

SOLTES

L'Elecció de Junta Sindical a
La fiscaha del Tribunal de Cassala Sorba Oficial de Oomerg.—En
Junta g eneral ordinäria celebració de Catalunya ha contestas els reda allir pel Gollegi (l'Agente de
cursos interposats pels ex-empleats
Canvi 1 Bora d'acinesia piles.
de l'amiga Comissaria General «Orvaren dosen reelegite
dne Palie en el sentit de negar al
per acluniaeió ele senyora NavarTALLERS I DESPATX
Tribunal esmentat competencia per a
ra, Busquets I Foresten, que re
glament äriaraent eldiall'I/ en
entendre en l'afer, ja que Vordre
ESCUDELL,ERS BLANCS, 8 — Te-1bn 10916
purs ciarrece, 1 elegit el apnyar
blir depèn de la Direceid General de
BRAGUERS REGULADORS
Mesó, quedant constituida la
Seguretat.
Junta Sindicel de la Borsa
per a la retenció absoluta de la trencadura
eis Comere de Barcelona t del
Faixes de totes menea • Faixa cotilla abdominal
ADVIINTINIENt
seu Collegi d'Agents de Calle' i
Faixes per a guarir estómacs 1 ronyons caigut,
p orsa, en la forma següent:
Sindie-preeident, beayor AgueModels modem
AdvertIm a les persones
ti
Navarro
Grau; vice-presidentCOTILLES ORTOPEDIQUES
tresorer, Eduard Cabot
• les guate Intereeel le
guarir
o
corregir
les
desviacions
per a
romplador, Etttlli Moreno GaImmedlata de les
▪
de l'esquena
iell; adjunt. Remota Paris Massanotes que ene mielen, es'
nas: adjunt. Francesc Bosquete
Mis de 50anya depräetica simia millor garantia
Cana fundada en IB/S
Prumi; adjunt. Eslavo Masa Morele originals han de dIrIgh,
ros: becreteri, leidre Marietany
se tots n ' II Redeocle, Corte
Arnadett
Rosas;
101 1 44•414+11.04444.4444441••••••••••44.444,44444444444.• lee Role.
Catalanes, 580, pr i mer ele,

"Ortopedia Moderna"

RIA. CATALONIA

sumari pel centraban d'armes, perwe

EL RETRAT DE MAGIA
HA ESTAT. EFECTIVAMENT,
RETIRAT DE LA GENERALITAT

Fill de B. Carca ssona

manera.

També 'La Vanguardia" ha "Mea
una prudCincia especial amb aquesta in.
formacid. Pel que fa referència a rar.
ribada deis ex-contellers a Madrid, 14
resumeix en un eart telegrama.
Val a dir. Perd. que el dia que els
nyors Azoia i Bello feres posats
ilibertat, titulara niel /a Stra informacid: "Dos diputados en libertad".
POLITICA I RADIO
Alguns (allegues barcelonins s'ocupen
des de fa dies del greu problema qee
planteja a la prensa ha competència
creixent que en tos terreny irregular li
fa So radio. Primer, en el camp de la pisa
()licitar, i de3prés Va el de /a informarid periodística, lo T. S. F., 301-Se cup
de les obligacions ni les responsobilitats
de la pregtra, tendeix a suphr davant
del gran públic mitsid que Ira:litionalment esteva assenyalada a aquella.
Darrercunent aquesta situació
agrettjat encara amb raParició d'un non
diari de lo nit, controlar per una emirsora de radio toral, que, ultra fuer retar& gratuitantent entre el 1 Satil de
remissora,ofereix als anunciaras la possibilitat de fer la Publicitat, al meteix
oren, al periòdic i si /a radio. I aquesto
emPresa agcrfa un aire nds especial encara si, tal cota sembla, el nau ¿inri de
la nit no is altea cosa que la substitució del portantveu d'un grup poBlic que
va desaperriixer per o fer-li pas.
Aquesta és la qiíestió que 'es toa Be
remissora que aliudion plantejava cla.
remeta en una Iletra oberta que publicara ahir un coRega del matí. A saber
si era veritat que rcmissoro i els seas
socis contribirien a sostenir ten diani
que, a fi de cumples, era escrit i dirigir per les mateixes persones que fina
a fi d'any feren sil diari i que
el tiraren a la mateixa impremta., En
aquest cas, el soci estruntat declarante
que a e, i segurament a mal: «nitres,
no /i interessaria de col-laborar pass**.
ment a scrt .i. els interessos i les ;raen.,
cions d'una associació política que po
compra amb les seres si in
prou interessant perge No&
L'efe r
Ottern recollit en aquesta terció.

L'"A B C" YO TE GAIRE EXIT,
A LONDRES
El rorresponsal de ..4 B C" a Londres
s'ha volaut embolicar a sostenir una pa.
fémina amb la revista "New Statemos
und Nation". El dit corresponsal protestara de les informacions que la re.
vista baria publioat sobre efs jets d'As.
túries.
Es trist haver de canfessar que el selmrtnari anglès ha demostrar hatee esta'
més ten assabentat del succeit a Astas-.
ríes que el propi corresponsal Si
l'.4 R C.
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Un rioetw Paul Eluard
per J. V. FOIX
Din les edicions de la N. R. F. ha
sortit un nou !libre de poemes de Paul
Eluard: La Rose Publique. Ami) Carole de la doulcur, L'Amour La Poesic i La n'e Immediate completa un
bell poema, únic, integrat de cants diversos. Un bell poema — ¿qui ea dubtará si coneix l'obra eluardiana? — d'amor.
Incorporas al crup parisenc impulsor del surrealisme, Eluard ha conserSita intactes, la puresa del to. Si els
uns es decanten, tacas, a la retòrica,
li resistelx; si els altres estableixen,
iacils també, contactes pedants amb
tots els decadentismes, ell resisteix.
inmig dels seas, Eluard és qui mes ha
sesistit. Quan collabora amb Beeten,
exab Char o amb Pire, el descobriu,
iivat, acuse cedir ni un gest. Ni un mot.
is el mis diàfan dels poetes trancesos moderas. Els poemes de Péret són
de forma elàstics i irrompibles. Els de
3reton són drapats amb deixes de merceria i polsosos com sm maniquí abandonat a les golfes. Els crEluard sän de
adatan: si vol ésser vegetal és, encara, eristalli.
La caen — terna permanent — hi és
aransparent: la dona hi és de cristall,
aternament absent i absurdament presea. A les hores de dolor i de trasteja — en l'angoixa pascaliana (Dei meu,
anm Eluard és, malgrat tot , pascalia)—
damisca, amb diamant, els mots damunt
ata restan. Fuig d'en mateix, i s'adona
que la seva prapia sang circula en el
cristal! d'unes mana de dona. ;Tosa els
mitades del món reflecteixen la seva

ombral

*•
Hi ha un corrent verbalista entre els

'del seu grup: Eluard no s'ha deixat
convencer. Ni ha una retòrica surrealigeta, una cluaai academia: totes les
pressions han estas inútils. Quan cll
matear ha intentas subordinar-se, la
poesia l'ha trait. Tots els moments poètics resten, en els seus versos, intactes.
No solament ha salvas el contagi o ans
el 'venç en els millors. Enfront de toles les retòriques irracionalistes o intellectualistes Eluard ha mantingut, en
llar puresa original, les imatges. En els
seas poemes no hi ha pell ni clofolla;
no us cal garbell, ni ventador, ni sedae:
el gra, de cristall, és en cada moto Laris, en cada imatge:
*Abraço amb fervor la tare deis erIhres sota Ilur escoro
Cerco en ferra les (lames de la pluia"
("La Rosa Nblica")
"Coronada de mos une
Heus aci la testo més preciosa

Apareix petita; és jove
som cara a cara, i res no ens és inriIsible
Deliri Perpetu ens he hem dit tot
I ho tenim tot per dir-nos"
Id., id.)
Conèixer per la poesia per passar a
una altea coneixerma: fluixesa dels mots
i de les imatges. Fugiu dels nioto i de
les imatges per a cause en mots nous
i imatges aoves. El poeta, orb de tanta

Ull

Ilibre cada cha

"Resum de Literatura
anglesa"
per C. A. JORDANA
Kolleceió Popular Barcino, vol. to6j
La "Colleeció Popular Barcino" con,anua publicant pesas resultas sIe literatures, compendis on san reunides les
principals direccions i els nulo, mes
significatius de les lletres del, paisos
Ij ar en literatura han arribas a un nivel! important. Recatasen eis das ra
sumo de literatura grega i natina de
Gules Riba, que han assolit una bella
iaolgariteació; el resalo de literatura
Catalana de lamolau d'Olaar, on per
primera segada aún eminarcoats seriosament aproliiais els estudia d'altres
bes-terneras romanistes catalans; el resana de literatura provena! d'Alfuns
Maneres i M. Jouveau, i el de la russa
j'Arme Perucho.
C. A. Jordana, que tara per les seves versions com per la seca praducció
original ha demostrat conèixer !a liessgua i la literatura angleses en un grau
poc coma, ha publicat en aquesta :»ateixa collecció un "Resurte de literatura
anglesa".
En aqueas nou voluta no s'In ha de
cercar, certament. una compila expa:ida ni una profunda critica de cada
sscriptor angles; la sena finalitat és
lanar al lector una idea exacta i completa dels moviments j tendències que
sa sofert la literatura anglesa i, antera,
posar-lo en disposició d'enfrontar-se
amb els autors. Molts autors anglesos
soden eses Ilegits amb fruit amb una
ateparació feta sobre el manual de C.
A. Jordana; amb Al poden ésser simats i es pot saber Ilur significaaia
importancia.
Essencialmcnt de caràcter popula-,
perca el Manual de literatura anglesa"
te, ultra això, una altra utilitat que
cal no menysprear ni oblidar. Els qui,
potser serle una gran preparació, hagin llegit molts autors anglesos es trabaran, sens dubte, una mica desconcertats, j sobretot incapaços per a classifiear-los i establirne la continuitat i
agry pansents. Amb aquest Manual,
aquests lectors es podran fer arree
conelet 1 ferm del que representen i,

de claror — o de tanta nitt —, erra
per laberints que la seca präpia s e nsibilitat projecta. Eluard nega l'objectivitat poètica. Aquesta objectivitat noniés existeix, diu, en la successió, "en
l'encadenament de tots els elements subjectius dels quals el poeta és, fins a
nava ordre, no ramo, ans l'esclau". El
cristall és dar, i brilla en plena tenebra:
"La: Hacen tot en branques i
com
Ion cadáver

Las llame sobre un banc ca un correr
[que fui° la multitud

l que la solitud omple
.
• . .
Llum negra val incendi
Als cabells perdido en un laberint
Un home que s'ha equivocat de pis, de
[porta, de elau
Per a conii.ver millor, per a estimar
[millor.
C01,10 n 0 el paisatge
A qu ina hora
On, dones, acaba la dona
.
..
ha dentolicions IFIC'S tristes que tin
[son
Idi ha „tics d e serts on ridilli fiareis
On el gola que es des fa
Bressa ombres conf oses
Las foc rcbcl, att foc de t'enes
So ta ¡'osada única dels
Agafeu les nians, vegeu els tillt
Apdos d'assalt la vista

(Id., ida
En el debas entre descoberta i invenció en poesia Eluard es decanta per
l'acció de descobrir.
Darre ra ets palaus darrera les ruines
Darrera les serneneies i les cisternes
Davant l'home
Sobre ('esplanador que dista un mantel!
[de pols
Arrossega febre
Es la invasió dels bello dies
Una plantació d'espases blazes
Es la collita gran del plaer
(Id., íd.)
Es un plaer per a l'esperit traduir mot
per mor, ratlla per santa, els versos de
Paul Eluard. Res no hi sobra. Una
bella i magnífica unitat. Mes forta que
la unitat ficticia dels elements exteriors.
Els temes de Paul Eluatd ato són els
meas temes. Però m'hi reconec en poesia.
A ell el meu esguard!

LLEGIU demà, en

aquesta

secció, Variaste

LLIBRES DE VERSOS
per Joan Teixidor
UN LLIBRE CADA DIA
per Ramon Esquerra
Notes

bibllogrelques

mis encara, del que són els autora per
ells
L'obreta és dividida en onze capítulo:
formada, de l'anglès, epoca de Chaucer,
de Chaucer a Shakespeare, Shakespeare, puritans i cavallers, els augustans.
dels augustans als romàntics, els romántica l'era victoriana, "uns quants noms
mis" i la literatura americana. Agafa,
dones, des del 1350 fins als autors virento, que no hi san tractats, lleva de
George Bernard Shaw.
C. A. Jordana, de cada escriptor ancles es limita a donar-ne un extracte:
dates de naixença i mora breu resum
de la biografia, principals obres (amb
els títols en català) 1 situació i importancia en la literatura anglesa. Al començament de cada capitel, breus i
clars parägrafs exposen les tendències
de cada periode: els autors hi san dividas en eis generes conreats.
El nom de C. A. Jordana ofereix
tota mena de garanties respecte a ;a
solides a de les dades i valoracions dels
escriptors anglesos; cal confessar que
ha reeixit en l'exposició, clara i precisa, que en poques líales suggereix haportants aspectes 1 subratlla graos personalitats.
afARTI DE RIQUER

Notes

bibliodrit ligues

la presentad() tipogràfica no ens plauen
Sane

Les Exposieions

*
deis MIISCUS d'Art de
Barcelona". — Ha sortit el número
del volum V (número 44 de la collecSALA PARÉS
ció), corresponent a gener d'aquest adJuli Soler, que amb tenacitat exemmirable Suelen, publicació de la Junta
raonament hagi pogut sorprendre la de Muscas. Va dedicat integrament a plar va consolidant una personalitat
bona fe de tants de socis. No cal gaire
la inauguració del Museu d'Art de Ca- artística positiva, esposa una dotzena
estore per veure que la feina a ter a talunya. Illustren el text 36 interessants de teles amb paisatges olotins i de
l'escota es troba als seus inicis ni cal gravats.
Caldetes. En nus i altres afirma
hacer d'insistir molt per comprendre
l'orientació elassitzant que li deseo-

que l'adhesió i la coRaboració de tato
eren mes necessäries que mai a la Protectora, donades les migradcs facultats
reconegudes per l'Estatut a Catalunya
en materia d'ensenyament i donada
l'enorme tasca pedagógica vasta i extensa que cal portar a cap a tots els
barrio de la capital, i a 'tots els hogarsets de Catalunya.
La Protectora, que velé disminuir els
seta socia d'una manera alarmant d u
-rantelsd mpaictur,
podia descomptar una reacció en cause
el regia/ de rabsolutisme. Pera no tau
aixi, No solament no atényi els cica
mil suris coas a ideal immediat, sinó que
no assolí la xifra de l'any 5923, a la
qual Ii ha estat dificil d'arribar avui. La
memada de rany 1933, que acaba de
distribuir ala sens socia confirma aquest
estancantent. L'any esmentat el nombre
de socia compresos els collectius, arriba
escassament a sala mil.
Aquesta alentada dalia la llista de
socio per barriades a Barcelona i per
poblacions a Catalunya. Fernme ressaltar algunes xiires, ea les quals va
inclusa la collaboracia femenina, ben estimable i valuosa:
Barcelona - cintas, . 3 1j0 socia; Gracia
i Sant Gers-asi, 525; Sant Marta 132;
Horta, 112; Sarria, too ; Poble Nou, 70;
Barcelonesa, 65; L'Hospitalet, so; Sant
Just, 45, i Sant Andreu, 30.
Aquesta estadística ens diu ben alar
que Barcelona no assoleix la xifra une
la seva capitalitat exigeix ; que Sant
Andreu estä en franc "déficit" en aquesta Ilista d'honor, i que per contra Saat
Martí, barriada amb i najoria obrera, honora la Protectora i la seva Comissaó
delegada amb una alta cifra que seas
dubte sabrá. mantenir 1 superar.
Creiem necessari reproduir les 'aires
de socis de les poblacions catalanes, csuaquestes xifres haurien de constituir un
coeficient inestimable per a totes elles:
1, Sabadell, 26o socis; a, Badalana,
200; 3, Figueres, 18o; 4. Reus, 170:
5, Tarragona, 130; 6, alatara, 515; 7
Terrassa, 110; 8, I gu alada, to5: 9, Port
Bou, 9o; to, Sitges, 8o; ti, Blanes, 6o;
Granollers, 6o; Vilafranca, 6o; 12, Manresa, 55; Sant Feliu de Guama, 55;
13, Canet de Mar, 5 0 ; La Bisbal, 5o;
Olot, 5o; Ripoll, 5o; Sant Cugat, so;
Sant Feliu de Llobregat, so; 14, Borges Blanques, 45: Vie, 45; 15, Arcas, to;
Girona, 40; 16, Galena, 35; Vilassar, 5;
Sort, 35; 17, Esplugues, 30; Lleida, 3e;
Ulldecona, 3o; Vilanova, 30; 18, Sant
Hilara 28; 19, Mallorca, azi; 2o, Valencia, lo.
D'aquesta llista en ressalta en primer
lloc, lloc d'honor, la petita vila de Port
Bou, la qual amb 3. 000 habitants escanses, molts d'ells 'forastera assoleix
gairebé un centenar de socis. Port Bou
i la seva Comissió delegada mereixen
una calorosa felicitada. Cal ter especial menció, com a cas similar, de les
petites viles de Sort i Ulldecona, sitasdes als confins de Catalunya, amb llar;
boniques xifres de 35 i 30 socis. Figueres i Sagen, si tenim en compte Ilur
cens, es distingeixen rernarcablement
amb llurs 18o i 8o socio. Sabadell, Badalona i Reas són les capdavanteres,
pera, al seu costas trobem a mancar la
segona capital de Catalunya, Lleida, la
qual amb els seus cinquanta mil haba
tanto aporta només trenta sacio a la
Protectora!
Entre les petites viles rival; de Catalunya ¿no valdría la pena de portar
aquesta competencia en les Instes de la
Protectora? Valla, tan catalana, sene
cap soci al costal de Reus i Tarragona
amb <les seves importants orares. Santa Coloma de Farners, tan fondament
patriota, sense cap representant al costat de Blanes, amb la seva bonica xfra de 6o. Palamós ¡ Palafrugell
dixen avançar per Sant Feliu de Guixols. I les importants viles de Puigcerda, la Seu d'Urgen, Falset, ¿no senten fretura de figurar en els rengies
de la Protectora?
En aquesta epoca de campionats i de
records esportius, ¿les ciutats de Catalunya no podrien estimular-se per a enser en un !loe d'honor en els rengles
de la Protectora? Pensin els joves i
patriotes que la tasca catalanitzadora de
l'escola és el mitja mis segur per a
cornbatre l'analfabetisme i que d'ella
depès, gosem a dir d'una manera absoluta, l'esdevenidor de Catalunya.

RAMON FORN

EL CORREU D'AVUI

ELS LLIBRES I LLURS AUTORS
—=—
* "Safrcit", — Amb aquest títol
Memòria anual de l'Associa- acaba de sortirirn llibre de versos d'Antoni Xirau. Conté 26 tatols repartits en
ció Protectora de l'Ense- dos titols ganerics: "Safreu" i "Clarosa
nyança Catalana
fortitud". Ha estat bellatnent imprès a
can Sallent, i radasinistra la Llibreria
Els monteras difícils que travessem Verdaguer ("A. Domènec"). Val 5 ptes.
taran girar els ulls de molts catalana
*
"Jordi de Sant Jordi". — Ha
envero la tasca de la benemérita Asnodada, Protectora de l'Ensenyança Ca- sortit el tom esperas, primer voluta de
talana. Aquesta essencialíssima asso- la nava coNecció "Els Nostres Poetes".
ciació de cultura catalana, que aval Aquest voluta I de la serie I de la colleed.") conté les obres del gran poeta
hauria d'arrabassar la xifra dels rinJordi ele Sant Jordi, precedides d'un
quanta inil sods per a iniciar anb
estilen crític de alartí de Riquer, el
eficiencia la tasca pedagògicament
qua' ha tingut cura de l'edició. Aquests
discutible de l'escola catalana, 1/aura
antelas es venen al prea de 75 centims
constatat amb recança que guau Cata
i són destinats a una folia populalunya lluvia assolit les majors llama:as ritat.
de tres segles enea, és quan vas
oblidada o francament abandonada leff
* "L'estel enamora! d'un ¡loe" és el
molts patriotes amb el faHaciós ere- titol d'una bella narració de !atarla del
text que amb rAutonamia la sesa r.r3 C. Nicelin. apareguda /o •1 ; g a rl ehacia passat. No cemprenem com pi a
••'‘'
Con'es meras !liosas .. . I a

* "La Nostra Terra". — ts amb
alegria que rebem cada mes la visita
d'aquest estimat collaga catalä publicat
a Mallorca. El número de desembre
(número 84, any vio conté: "El tresor artiitie"; "El misteri del Castell
de Montblau", per Elvir Sane; "Cobletes de la bona alegria", per Joan
Llongueres: "L'estat actual del problema de les cines de marea interna", per
F. de P. Navarro. Notes sobre Ilibres,
art, etc Index de l'any.

becas en obres anteriors; hem de dir,
perú, que en les actuals cl concepta
sala clarificas i l'execució sha fet
mes segura i dolça. Tots els elements
del tema se singularitzen seise perjudicar el conjunt, illuminat per una
llum daurada i limitat per un cel profund i transparent. Aquesta es una
de les qualitats que fan mis atractivoles aquestes pintures, qualitat que es
fa més visible en els paisatges de Caldetes, en els quals l'autor troba els
seis momeas mes afortunats. Dels
d'Olot assenyalem el que porta el
número 1, notable per la limpidesa
de l'atmosfera, el 2 i el 7; del, de
ladra serie anote niel 9, el lo i el 13.
L'indicat amb el número it és un
contrallum t'ion ben ponderat de

L'ART I ELS ARTISTES
Un cartcura, — Reunas els merabrea del Jurat que ha d'atorgar els premis del Concurs de Cartells anunciadors
de la VII Exposició Internacional de
l'Autotnóbil, acordaren per unanimitat
designar per a presidir-lo ¡'escultor Josep Clarä, president del Circol Artístico llurns i obscurs.
• ••
La inauguració de l'exposició dels carA la rnateixa sala antiga, l'escultor
tells s'efectuara dijcnrs, a les cinc de
la tarda, als salons de la lolibreria Ca- Manuel alarti ofereix unes guantes
obres en marbre, guía i berra cuita,
talänia: Ronda de Sant Pese, 3.
molt agradables de concepte i de bona
• ExPosició d'.4rt al Dindinie Club. execució. Presideix l'aportació im su
Organitzat per la Sudó de Cultura. femení
de mida natural, que figurava
Del 8 al 19 de gener; de set a nou del
en la darrera Exposcia de Primavera.
vespre. S'hi celebraran els segiients se- i
del qual ja ens varen ocupar oportes durant rexposicia: Dia 8, a les 7.30
tunament. La impressió d'ara ens
de la tarda. Inaugurada de l'exposició.
ratifica en la que ens produïa alesDia so. a les 7 .30 tarda. Lectura de 25
hores; és una obra amable, de simpoemes inédito pel poeta Bernat M.
pàtica correcció, que revela un terna
Saló. Dia 13, a les 5 tarda. Sessió Liperament inolt a tina
teraria-Musical, Dia 17, a les 7'30 tarda.
Conferencia a càrrec del critic d'art
SALA BUSQUETS
Ramon Vinyes. Dia ro, a les 730 tarda.
L'agrupació
"Art Vive/a" celebra
Clausura de l'exposició.
la seva VIII exposició de pintura i
expositor
habitual
en
escultura. Els components de 'cadi.
* Gril.renko,
Galeries de Paris i Londres, autor i de- tat hi aún representats amb dues
corador al propi temps d'obres litera- obres cada un, arista un total de trendes, °brisa una exposició a can Pares, ta-dues peces. El conjura de l'exhidissabte.
lacia no acusa cap tendencia collecPan Gargalln. — Suggerit per
*
destacades personalitats, s'organitza tina
exposició pa sttrma d'homenatge a Pau
Cargan°. amb obres de tota la Seva vida
d'escultor.
• Serra, — En la propera exposició de Joan Serra figuraran obres de
Barcelona. Eivissa, Sant Q uirze , algu
-nafigurdvesobn.
*

tira' especial, ni individualment es
descobreix cap inquietud singular.
D'Agusti Antiga subratllem "Barri
de pescadors" (Barceloneta), que és
de les teles mes equilibrades que li
!len/ vist; Joan Ave, signa dos paisatges d'entonació i factura agradables; Joaquim Asencio es recomana
ami, el "Bodeg6"; d'Isidre Baquer
anoten' "Darrera la pluja";
Carulle, "Arbres del Beses". Josep
Margalef hi té un gerro amb flors.
que no esto és desconegut; Vicenç
Rincon hi ha portal dos paisatges de
Mallorca, que són de les coses més
termes de la sala, sobretot "Cala
d' Embolsa", sic de reflexos i entonas d'ambiento Salvador Sabatés demostea notable vigor de paleta en
"Paisatge". Completen la secció obres
apreciables de Viceng Albarranda
que In te un boa paisatge, "Restes
d'hivern", Josep Cases Ricard Ferrer, S. Morros, Josep Rovira i Fermi
Ten°. L'escultura hi és representada
per dues aportacions discreteo de
La Causarás.

GALERIES SYRA
_loan Isallosa exima una vintena
d'olla amb retrato, figures i paisatges
de Brusselles, París i Italia. Indubtablement l'autor disposa d'una disciplina formal evident , però sembla
que la personalitat li falla. En les figures es descobreix un regust de
musca que CII el; paisatges és absent del tot, i de certa manera costa
d'entendre q u e aquells paisatges
greus, pintats a l'octava balsa, tot
recollits, hagin sortit de la mateixa
paleta que ha pintar aquella Magdalena i les figures que l'acompanyen.
En el "Dors nu" és on descobrim
algun parentiu anib les notes severes
i melangioses de Paris. En conjunt
el preferirn en "Mercat de Santa alaria" (Brusselles), "Para Neid" i
"Pont sobre el Sena" i als bocets.
Carles CAPDEVILA

FINAINCES
Moviment borsari

*

Clara. — A Can Pares. el dia 9

de iebrer propvinent. Josep Clara inaugurara una exposició.

* Carnie Cortès acaba de deixar
enllestides les dareres pintures pertanyents a l'exposició que properament
inaugurará a la Syra.
*
Sol() i Andreu que, com ja ha viem anunciat, inaugurara el proper dia

12 una exposició de pintura a les ga l enes d'art Syra, ens ha trames un catàleg de les seres produccions. En el dit
catàleg hom reprodueix un paisatge de
Collsacabra i el retrat de la senyora
Barbey.

Cursos i Conferäncies
Keyserling a la Catalänia. — Al
sol anunci de la conferencia del conste de Keyserling, nsoltes invitacions
han estas reservades a la Llibreria
Catalónia per telefon, ja que donas
el nombre reduit d'inscripcions, horn
no crea possible d'atendre totes les
comandes. "El conflicte de les generacions", tema que tractarà el conferenciant, creiem que sera molt discuta. Aquesta conferencia sera el vinent dissabte, dia 12, a les set de la
tarda.
Conferencia al Foment del Treball
Nacional. — Organitzada per la Societat d'Estudis Econòmics, el vinent
divendres, dia u del corrent, a les
set de la tarda, tindrà ¡loe en un dels
salons del Foment del Treball Nacional— Laietana, 32 i 34, pral. —
una conferencia que anieä a ciaren
del diputat a Corts, advocat i publicista, senyor Alexandre Gallard, que
tractarà del següent iniportant tema:
"Perspectives de la reforma de la
legislació del treball"„ Lacte sera
públic.
Cura de gramàtica catalana. — La
Secció de Cultura de l'Ateneu Obrer
alartinenc, carnee de Besalú, 14-2 0 ,
Clot, organitza per al vinent mes de
febrer un segon curs de gramàtica
catalana, a carnee del professor Manuel Colomines.
Oportunament s'anunciarà la data
exacta de la seca inauguració.
Per a mes detalls o inscripcions
cal dirigir-se a la secretaria de la
Secció.
Curses a l'Ateneu Polytechnicum.—
El dirnarts ajada, dia 15, començarà a l'Ateneu Polytechnicum un
curses teòric de Biologia, a cauce del
professor senyor Cosme Roles.
Aquest curset constara de nou
gens, i será donas tots els dimana,
de vuit a nou del vespre. Per a inscripcions, a la secretaria de l'Arenera
Alt de Sant Pere, 27, principal. Te-

alERCAT LLIURE

erpeculatiu.

Tunca fixada pel alercat Llame de
Valoro en la reuma de Sara,:
Ualors

Dia

Nords
Alacant;
Andalusos
Transversal

Explosius
Colonial

Plates
ligües
Cisades
Petrolis
711 Rif
Montserrat

8

Trinca Alña o
anterior

boi.rn

51i6o
38'55
12'73

+045
+0'45

19'oo
19'25
to3'oo 10200
4635
46'35
16'5o
1635
168'5o )68'25
356'00 353.00

—0'25

51'05
39'00
12'63

5'50
55'75
60'25

5'55
55' i 5

6o'5°

Mercat de Llotja
Anib molla Inés concurrencia
que no alares dies tingue 110c lo
sessió d'ahir en aquest inercatl
ranimació entre els negócienle
ton aixi inaleix bastant remarco •
ble per a concertar negocis encara que malauradement, la contreetació no aconsegut arribar
un nivel' gaire satisfactori.
Farines: Sembla que bi ha una
mica més d'interés a fer que ell
preus se sostinguin. :So ha
creiene pas desencertat, però te'
taita. ett compte les partades que
arriben invenudes d'alguns 'loes
de l'interior, per veure si es sol. •
meten a les disposicions vigelate
en el preu del blat, de no aciar.rse tot, seguit la confusa° que aetualment existeix. Veiem un ale
dificil un millorament de preus,

Ordi 1 clvada: Pels ordis la demanda continua igual. corta altres
dies; es portaren a cap algunes
vendes ainb genere procedent
d'Extremadura a 3025 pessetes,
de la Mancha, a 3050; posa'. tot,
dantunt vago origen.
La civada en canvi no tingué
gaire acceptació les olerles mantingudes a 2650 pessetes sobre
vagó linia Extremadura; si es
realitzà alguna o per a ció, per,
no es puja a mes de 26 pesselei.
Moresc: Els preus seguiren,tuoment, aenae cap variació i ano
tarent algunes compres, encara
que només per les necessitats
mes precises, d'acord a la cotització registrada a part.

EXPOSICIONS D'ART

BORSA AL COMPTAT

El mercas d'operado:1s a terniini presenta en la darrera jornada un aspecte
més satisiactori que en les precedents.
Els baixos limas a que camelearen
a esser cotitzats els valors en la reunió
dcl Borsi es veieren millorar a mesura que transcorria aquella, i de mes
iatensitat en la celebrada a Borsa; això
permete que l'element contractador pogués entrar en ando, i, encara que no
s'aconseguí un volum d'operacions de
limita importancia, el total fou torea
apreciable. Celebrarem que aquesta lleugera revifalla iniciada en la sessió datar
tingui continuitat ea les reunions segiients a favor del prestigi del sector

-410

+t'o°

——
+615
-l-o'25
+300
—0'05
+0'60

—0'23

Els Deutes de l'Estat, tot i no veu- LA PINACOTECA
PASNEID DE GRACIA. 34
re's gaire efectius en la contractació,
ALEXANDRE DE CABANYES Pintura
„
arossegueixen
ben orientats, i aobserFins 111 de gener.
ven algunes millores entorn de raig enter. Obligacions Tresoreria Generalitat
mantenen els ten entera Força contractats els valora municipals, els quals SALA BUSQUETS
Pasarle DE GRACIA, 114
segueixen una tendencia de ferniesa fosNobl n n solees« d.art
ca falaguera. La major part d'emissions
EXPORICIO D'ART VIREN
orerades en aquesta jornada cotitzen
fins al dla 11 de gen,
wats asarnos d'un quart a mig enter.
•n••••••nn11.me
Semblantment les Diputacions, de les
mala és de notar la millora assolida
pels 4 i mig per roo serie C, 69'3o
SYRA
(+ meo),
JOAN LAHASA
Pintora
fina
al
dla 11 do nena,
El grup de cédulas, menys animat
que els anteriors sectors, no registra
oscillacions remarcables més que la
constatada en les cèdules Crèdit Local SALA GASPAR
5 i mig per roo, 10850 (-hz'oo). El
Consell de Cent, 323 rs Telèfon 12064
rotlle d'obligacions carrileres, molt acPintores. Dibuixos, Marca. Apunta.
lit/ en la contractació, presenta una ten- Exposlc10 de quadres, .1 4 0 4144 11 1 031114144
per a presente
dencia en canvis força optimista; tant
Fina al 7 de gene,
en Nords cota Alacants s'aconsegueixen avanços en la major part d'emis
LLIBRESI I
sien, operades en aquesta jornada, d'un
&magreo, dibuixos, «martilla
quart a ru j a enter; per l'aspecte que
al Emes important assoroment da
presentava aquest sector a darrera hopauta ce Barcelona
expendo r vena i pm, Inversa>
ra, senbla que la represa tindrà conblaut. a,
tinuitat en altres sessions. Modifiquen
METROPOLITANA
mes: Osca, 6.2'oo (-1-1'oo), i Especials
LLIIIRENIA VELLA 1 NOVA
canana. 21 balsas de /a Sal. MOzart
Alar, 7475 (+1'25). Carril; Catalunya
6 per roo. 7200 (-at'oo). Els valors de
ttamvies i navilers, un xic encalmats,
cotitzen a canvis precedents.

L'Ensenyament

EL BARATO

I

GRANDIOSES REMOCES I
EN ARTICLES DE TEMPORADA

Flassades • Edredons Carpets - Catifes I
Cobretaules - Portiers - Llanes - Sedes Franelles i totes les Confecciona d'hivern
075 pies.
FRANEL.LES superiors, el metre, a ...
"PANY08" ABRIC, ample 130 cm.; el aneare, 276 pies.
EDREDONS domús seda, llit de monja, a ... 7'76 pies.
230 pl es.
FLASSADES. LLANA, color, catre, a
8'50 ples.
ABRICS SENYORA, toles les mides; a

EXIT-EXITH
del BOMBO DE LA
SORT en la gran
venda de

lefon 25050.

Scosi6 científica. — Denla, dijous,
dia io, el Cos Facultatiu de l'Hospital de la Santa Crea i Sant Pau
celebrara sessió cientifica pública
mensual, en la qual es discutiran les
següents comunicacions: Doctor Vanrell, "L'n cas rar de quiste dertuoide
gegant"; doctor Lluch, "Estudi critic de la prova de Lerrinez (casos
equivocs: limitació de les seves indicaeious) ": <lectora Quadres-Bordes
doctor Rahot, "Consideracions sobre
un C35 ti . nterveneb) quirúrgica gine•
' .n aas tiros ' s
Basalms

La tanca anterior de Montserrat és
del dia 2 del mes que com, i del 4 la
que es refereix a al. Rifo

El sector d'indústries diverses prossegueix força efectiu i sostingut en caneis, amb tendencia de lleugera fermesa,
Queden mis variats de cotització:Energia Eléctrica 5 per 100, gia'oo (+1'25);
Votas Energía. que minoren d'un entes;
Gas 1..ehón, 96'50 (+Con); Sevillana
'Electricitat, desena serie, 9 9 ' 5 a
(+Ceo); Bons Auxiliar Carrils, 97'oo
1 4 i Metropolitana Construcció,
56'oo (+ 2 75). Les accions, molt ensopides, sense registrar cap modificada
remareable.

TROSSOS
que poden obtenir-se
amb descomptes elevats i fins completa-

ment de franc
nn •••••~11.111•Me, M1,11w

me . ..I.

• ege.

e. ' el.,

Telegrama al ministre d'Instruccló Pública. — Cono a resultal d'una reuniö tinguda ahir al
Rectorat de la Universitat dele
degans de les Facultats amb
rector accidental doctor Mur, s'a•
mea. adreçar al ministre diostrucció Pública el següent -telegrama: •
. .
-Reunits sota la mesa presi
déneia els degans Facultats han

neoniat unänimernent
V. E. respectuosa salutació i ex-

pressar-li fervent desig d'aconseguir aviat normalització del regire nostra Universitat aspirant
ohlenir vertedera autonomia ami.:
independencia fluctuacions
ligues que permeti plena eficiència finalitats culturals primies
.aquesta Universitat convivencia
cordial Ilurs docents i màxim
aprofilament artivitats eseolars
dintre organitzacid i regim genarinament universitari. Amb gitst
Ii trameto opinió estimats ara a a rlS's. saludant-lo afectuosament. — Josep Mur.-

.1"11111JINTAT

Dimecres, 9 de gener de lusa

El

Govern
llei electoral...

s'ocupa de la

(CONFERENCIA TELEFON I C A
DEL NOSTRE PEDACTOR

MADRID)
En respedade l'otitis del 'lastre pais
sc,”bla haver-slii introdint °Tiesta ?lerdas de ¡escenari niratort que pertnct
de fer les mutacions amb rapidesa ext raordinaria. En mis instants es rancia
el decora! de ¿ambient. on scyueiren
movent-sc eis matrixos prrsonnIges.
vientre els esPectadors contemplen cdinirats la ecleritat de la 1'1-ansían:la-

ció*.
Aqucst Prodigi escenogràfic notuechara!, d.; :rus secrels mole romfiirals: Però al pilhfis normts li arriben les
mutereions obtinqueles n'u?, apare« fa-

Atoran merarellbs maquinista maneja
dubte la nostra escena relilica
salieses dies, de manera que e ls eattPit
es produri.ren 47,20 , rapieleso reseroNeme Ahir a la ni! l'horitzó pal/tic es
prestntaia amenacen:7er. amh urans rynro lqde s. i han, es/termo eme rl ConVII d'avui seria tempcsitseis; Perq las ha dona! fdlo7 ValiC i rns
enari
ba presentar un panorama Mime.

El Consell de ministres d'ahir

uomenament del seetyor Porte/a, assegurava aquesta tarda un ministre. ¡Vol
dir airó que aquestes qiiestions no
ranstilisei.ren cap problema fe. (,1 Gavera, que ja csicor allernyades de ics seres preoeuracionsf Nosaltres fi° CaS
si hom
aireviriem a dir tan!. El can
dina cr¿viit a les paroules del lninistre,
'
d'aquests
assump.
parlo
que no s'ha
tes.
El Covern s'ha ocupa!, en ecnzi, de
la hei electora! i de la municipal, pea
serse firar pasicim1S. En realitat an! ca
rcdarlats ja de fa tCtizp1 els peo feries
corresponerits de les riqcs El de
l'electoral Z-a isser presentar a les Corts,
i va comerlo, a estudiar-la la Comissitl de Presiüncia, encara que no pa
arribar a informar-la Pe r qm? ignorava
el (rifad del Gas -era actual sobre aquesta materia. Es carta d'en pro (rete redadas per t?inics de la Dirrnici d'Eslajistira i inspiral en gis principia de la
rcprysentorij proporciona', sistema que
compta amb l'adhesió de la CEDA. i
rei qua l fan oposició jorea Wrgira dei

radicals.
El projer. te de li d municipal is loenbd obra d'una Com'ssici ter:rica, prroi
el Govcnn tI n l'ha apad r inar encara, Na
Els ministrea . reimits a dos ourtrts „l'ha acordat res en concret sobre els
u e *sitia el
d'in:se del mati. han ansIot una hora dits pro jactes de lid. El q
C 5 aPressar flur aprovadó
,ksprés el despatx deis assuniptrs carrat,j,, te de feo possible la eourocatbrie
erntr. Van creure alguns C,turellt- r, uur
d'unes eleccions municipols dinire
t.murament s'abordada la qüeshá
i Ve.ram e n dels problenies que apre- 'editad bree.
La revisió constitucional que lins aleje
mien el Cabina!. bdhur ci da la sera
l'hl de rectualiPer,' tirlicar per firterat'a en el prime r
la . po!ftica quedan) ara en sepan roe.
oeferincies malt aittnritz.nies de ! lacertema
prefercnt ceA comPtar tra:ori et
e:cut , en ¡Inc d'entrar a la iiisciisti3
daqueSts temes, que hanrien paria pa- ra, seas date, el de les dereions
pub con que sobre l'oPortuniteit
ssr de moaiftst discrepa,,cies que tal- c;Pals.
d'aauestes hauran do pia els partits
Asnt sap, eis ministres slean dedica!
pelities, si al caPefarall s'adonen
frcfarar tasca pc, a t'avenir. co,,, si ea
nprusar-les.
ins sitnació polftica clara i esscrcnoda ‚re -rar
qirataria de resPertarle
tnaitir s assenu rada una Horca termalicuar ta: &ir° van!, per tal d'aterir ten
L'atrio en el poder.
nitre quadrc, no sabem fas qu'Ir.
Va s'ha pedal dc Catalunya ni da!

(l'e de la Primero página)

Cnrripanys i eis exconseilers dc k Gereralitat a la
presó de Madrid

El my«

EL MANIFEST DEL SENYOR COMPANYS
NO S'APARTA SUBSTANCIALMEN T DE

LES NOTES FACILITADES PELS PARTITS
REPUBLICANS DE MADRID
El

senyor Companys creu que la causa es veurà
d'aquí a un mes i mig o dos

Madrid, 8. — L'ex-President de la
Ceneralitat senyor Compans s ha rebut
neu algunes visites de periodistes. Ha
di: que encara no era al seu poder l'ante
ie processarnent, i que eslava satisfet
del tracte que hom li ha dispensas a
I- Uruguay". Ha manifestat també que
faria rebut i ncite telegrames. a Barretesa, amb motiu de Cap d'Any.
darrera hora el senyor Angel Ose e ris i Gallardo ha visitas el senyor
Csrmanys a la presó i tots dos han tingst una extensa conversa.
HAN ESTAT TRASLLADATS
PER A FACILITAR LA TASCA
DEL SENYOR GIL I GIL
periodistes han tractat desbrinar
per qué del trasllat a Madrid de:
stayor Comunes i ex-Consellers de la
heneralitat de Catalunya. Eis inforir,aij-rs s'han entrevistas amb un vocal del
Tsibunal de Garanties, el qual els ha
:ranifestat que l'alt Tribuna/ havia
Eordat el trasllat dels processats a Maa fi de pc
. der podar millor a terne les diiligencies, rirrierials que no
e‘ant a Barcelona , perquè el vocal portas ‚baria de traslladar cada regada
sse s'havien de prendre declaracions
la ciutat coental.
Demà serä de tornada el senyor Gil
1 Gil, jutge especial d'aquesta causa, el
tsal prendrä declaració a la presó a:
tenyor Companys i als ex-Consellers.
Ei5

VISITES ALS PRESONERS
Avui han 5/si/al, a la oreen, Vox 'resident de la Generalitat i els exonsellers ele seasors Casares Quiroes, Bujeda - °semi° i Elorit. A la
tarda, com ja ben; dit, ha visitas el sestur Companys et senyor Ossorio i Gallardo.
• • • Ele ex-Consellers es mostraren en ex'rem reservats • amb els informadors, i
senyor Companys ha manifestat que
-re ja que la vie ta de la causa no es
rara davant el Tribunal de Garanties
- sristitucionals fine a din/re Meo
trig o dos mesas.
Els periodistes han «inversas tumbé
smb algunes de les persones que han
p sitat el senyor Companys. els quals
san expresas llar impressió que l'expr esident de la Generalitat considerara
que el manifest i la proclama que llegí
Per cid/o, al baleó de la. Generalitat, no
e:apartaven substancialment de les notes
",as foren facilitados a Madrid per di' rrsos partits republicans, erran de coles.
•; lir-se el Gavera inajositsd. i er do', el cas que alguns. en diversen de
parágrais, coincidien exactament
b el que havia dit el senyor Corn',1Y8 a Barcelona.
Han indicas tenle' les persones abans

la suma del que paguen els ministeris
arrendats, s'eleva a la xifra de mil
milions. El fet va convencer tota els
ministres que calla abordar aquest
problema, i es va acordar en principi
que una comissió de tècnics estudii el
referent a aquest assumpte assenyali
la forma com s'ha de portar a cae,
El senyor alarraco va quedar lama/tat
per a fer la designació dels nomenaments en aquelles persones ge Oros
rada capacitat, rnilitin o no en els
partits politice. De totes maneres es
portará a nueva Comissió els diputats que mis &han significat en la
discussió desl pressupoitos. Pe r exem
-ple,3snyorChait,Vlnueva, Villalonga i altres.
Respecte a /estudi de la reforma
constitucional, s'han designat, en guainas de ponencia, els senyors Aizaún,
Dualde, Cid i Vaquero, perque estudiin
e! text deis tres discursos del cap de
l'Estas i jachi una sintesi que abraci els
punts susceptibles de la reforma. Aquesta sintesi després send examinada particularment per cada ministre per a esser discutida després en el Corleen de
ministres.
Sense discussió s'ha aprovat entornar la designació de "Bloque Nacional"
a 'emitas politica que ho haria sol-licitas. Alguna escrúpols s'han upases a
allá del vocable m'e-jaita?, però han estas
cesaste per rargument que eaistia el
precedent del partit que acabdilla el sespar Sánchez Roman, que només te un
diputar al Parlament, i que es titula
Parlaut del Consell de ministres cele- Partido Nacional Republicano".
bras aquest mati, ha manifestar un in,
El decret disposant que continu/ a
nistre:
Navarra el regim prdvincial privatiu
—Ha estas d'una pau bucólica. Heia
en materia de regulació de serveis saexaminar 'mojel:tes per a /esdevenidor, nitaria, a conseqüencia de la confusió
can' si tinguéssim Pi convicció que ia
que es tingué eu incloure Navarra ea
nostra vida sera. dilatada. S'ha par/st,
la legislació sobre el dret consú a totes
en acabar el slespatx administran], del les provincies. Amb aquest acord
a
les
Corto,
de
ia
danach
CS
ao
's
treball
Govern, Natarra conserva les peco:tailei electoral, municipal, etc., i del pro- nate del seu según especial.
jecte relatiu d la eonstruscid d'edificis
S'ha parias, per be que lieugerament,
públics mitjançant un emprèstit a base ;;e1 nonienament de magistrats per a
del que es paga per Ile el, per unt- l'Audiencia de Barcelona, pendent de la
• ratur.
part la el,
are aixi
designació de governador general. Fet
No sala parias res s., sSatalunya ni ja aquest nomenament, el senyor Pordel nomenament del seusor Portela. tela Valladares ha canviat impressions
S'ha designas una punei:dia formada per arnb el ministre de Justicia, i possibletres ministres, els (le Governació, Ins- ment en el proper Comen el senyor Alatrucció Pública i Obres Públiques,
pún portará als seus companys la corIlyurS Vaquero, Dualde i Cid, respec- responent proposta.
tivamens perque andi la referencia quasi taquigráfica dele resale discursos DESPRES DE REBRE EL SENYOR PORTELA I EL PRESIpronunciats per S. E. datant els
nis.tres sobre de la SeVIL experieneSa DENT DE LA SALA SISENA
constitucional redacti l'extracte que ella DEL SUPREM, EL CAP DEL
GOVERN PORTA DIVERSOS
de facilitar a la Premsa. No sé guau,
DECRETS A LA FIRMA
ixxlra ésser aiab, però cree que ele deMadrid, 8. — En arril.ar a la Presisignats ni:menearan a treballar de aeguida; potser hatiran d'esperar la tor- sencia el sensor Lerroux, anticipant-se
nada del senyor taz va a empren a les preguntes dels periodistes, ha
un viatge a Ceuta per a qüestions-dre 0 . 11 que no tenia res de nou a comunidel seu ininisterf; va a visitar unes car. Ha indicas que visitaria el Presiobres. Després, amb calma ha de ce- dent de la República, per tal de portarmeucar a estudiar el Gaseen la sera li la signatura del Consell i suposició davant la projectada reforma posara que el complimentaria al voltant
de les set de la tarda.
constitucional.
lía estat a la Presidencia una CoEl Consell de ministres fixarà els
inissio de forres vives de Saragossa que
punts que en principi ha d'abraçar,
els designare representants dels distints ha vingut a entrevistar-se per a Imanar
sectors politice que integren el Govern deis enllaços ferroviaris d'aquella caconsultaran Ilurs grupo sobre aixis per pftal. Els comissionats han risitas a la
tarda els ministres de Finances i (Sures
coneixer els reepectius paren.
No cree me l'acord entre els grups Pi/Migues, i aquest starrer ha ofert anar
a Saragossa, en del senyor alargovernamentals sigui dificil, perit
és permutar parlar-ne i ha de tenis tina taco, aixi que conegui la inembria que
tramitació lenta. Es ojal- que ha d'anar- ha redactat la Prefectura d'Obres PUfe,se preocupant d'aixes perquè en un ter- bliques sobre el pro / este d' eldla C os
rrini Més ce nienys llunyà, per circums- romania,
A les sis de la tarda ha arribat a la
tánciee pnlitiques o de la realitat, calPresidencia el governador general de
(Ira abordar-ho.
Catalunya
senyor Portela Valladares, d
1 ja velen—ha acabat dient el mminisqual, preguntas sobre l'abast de la vitre—com el Consell, en contra del que
sita, ha dit que segurament el senyor
hom esseravu. ha estat completarnent
Lerroux en donada compte als inforinnocu. En realitat Ita ronstitnit un .d. ssPoca estona despres ha arribar
pata de trarnit i trn canvi d'impressions madors.
també el president de la Sala sisen: del
a la Ileugera erbre qiiestions ame maSuprem, senyor Mariä Gómez, el qual
er abast immediat.
ha passat a ravantdespatx del senyor
Res de qüestions politiquee. Per l'aLerroux.
viat que hern sortit, poden jutjar la
A les vuit de la nit ha abandonas la
seva importancia.
Presidencia el governador general de
Catalunya, el qaul ha dit als informaNOVES REFERENCIES
dore que baria, en efecto, conferenciat
Les referencies que es serien del
arnb el cap del Gorern. Comprendieu que
Consell, a més d'aquestes deper motius de delicadesa no us ptsgui doclaracions del ministre, són que va
d'ateretar abeent el tema pal/tic en rac- nar la referencia i que m'hagi
cepció prèspia de les circurnstäncies nir al que us digui el Preeident del Con-

Aixi es resoldrà l'atta* i es repartirá treball equitativament a tot el
pals, evitant-se una excessiva concentracio d'obrers a determinats Roes,
co;;; succeeix quan es porten a cap
obres de regadiu. Si no pot rentclar
totalment l'aun, contribuirá a allcujarlo en gran part.
Una comissió de tècnics estudiara
tes el reicrent a aquest assumpte i
determinará con, s'han de portar a
cap les obres i articulara totes aquestes ceses de manera que es faci viable
el projectn.
He rebat un telegrama firmas per
diversos senyors, en P rimer 110C gel
nostre company ores a la presó d'Oviedo, Javier Bueno, altres senyors,
interessant-se per l'indult de Jesús
Argaelles.
_Conferenciareu ara], el senyor Gil
Robles?
—Si li te interès a parlar amb mi,
elatura n nunt. Aquesta tarda vindre
aqui, a la Presidencia, i sollicitaré hora
al president de la República per anar
a la firma.
Preguntas sobre la reorganització
ministerial, ha d it que e ntre els de
-cret'(poailfm,gurcien els de les djmissions dels dos
is
ta
ministres sense cartera. La res
sortirá perque si de jan de brodar...
UN MINISTRE DÖNA REFERUNCIES DL CONSELL •

•

comentados que, respec t e a la declaració
dc rEstat Catalä Federal a Barcelcna,
el senyor Companys no eludeix cap responsabilitat. si bé reeealta que la Constitució fa federable la República, i que
en veure el regim faleejat, segons el
set: Ileial entendre, considera obligat dolar el pas conecut.
Quant a les relacions amb el senyor
Asarla arnh aquest moviment, dóna a
enteedre que en les entrevistes celebrades, ni molt menys, rea-cap del Govern
ne- els eetimulä a portar-lo a cap.
Per últim han indicas que el senyor
Companys ratifica rautenticitat dele
discos de grannifon que regietraren les
seves parau/es, j, respecte a le) crides
als rabassai res i en g eneral als catalans
nerquè acudissin arrrats. aquestes crides, com t'S 521tit, no es feren des de
la Generalitat. sin ds des de la ComePeda (le Governació.

Comisaió Je Su.
plieato,lis aeorda deneter el del oliputat
•cee;aiista Sr. Tirado
La

Madrid, g — A tres quarts de sis
•Ie la tarda ella reunit al Congrés la
COMi5Sió de Suplicatoris amb l'assistència del sots-secretari de Governació
president de la Comissió, senyor de Pablo Blanco, per tal d'ocupar-te del sollicitas per a procesar els diputate socialistes senyors Tirado i Bruno Abn50.

A les sis i deu minuts ha acabat la
i el senyor de Pablo ha manifeetat als inforrnadors que havien acordat proposar al Parlament la denegació
del suplicatori so/licitas per a procesar
el diputar socialista per Huelva senyor
Tirado. lIa dit tainbe que, respecte al
eotlicitat per a proctssar el dMutat Per
Santander temor Afane n , no havien
fractat, per no haver rebin la Comiesi6,
els antecedente que tenia eollicitats,
quedan!, per tant, pendent da nou estudi.
Definitivarn ent el diesabte vinent
retnirá la Diputació Permanent de les
Corto. per tal de tractar del studiraSed per a processar el senyor Tirado.
4 enegat r.cr la Comissió de Suplicatcrie,
dl eredit de cert mil neseetee ,ser
Astúries, que queiä pendent co, l'anterior reunió. La Diputació anillé traetarà d'algun altre assumpte sense importancia.

'Un periodista li ha preguntas si
l'ha visitas el president de la Sala
sisena del surem. El cap del Qovern
li ha contestat que, efectivament, hi
Ica parlas; però afegit que la sera
visita ha estas per a donar el condol
al senyor Sánchez Fustes- per la mort
de la sera mere. Es ciar que aprofitant la seva estada aquí hem parlat
dels procediments militad que me 3egueixen i de la marea forçosament
lenta per la falta de personal. Ter/14
hem parlas ¿'alguno altres problemes
de menys iruportincia i que no tenen
transcendencia. Es arnic n'en ¿abano,
i no ens havlem vist d'ençà que vaig
donar el mítMg a Valencia.
Un periodista la preguntas al senyor Lerroux si ha conferenciat ainb
el senyor Gil Robles. El cap del Govern li ha contestas negativament, i
ha afegit:
—No sé del senyor Gil RIbles nomis el que he llegit a 7a prenica: pecó
és clar eme haurern de veure'ne.
Ha terminas negant que hagi celebras cap conferencia anda el fiscal general de la República.

exe a, enerálitat
an Ysi per
cense rersL11Yremg
Ilhama d'Aragó
Ressenya d'un diari madrileny del mati

Madrid, 8, — Un periòdic del mati Els ex-consellers de la Generalita
publica el següent relat sobre l'es- conversen animadament, excepte e.:
tada deis ex-consellers de la Genera- senyors Companys i Lluhf. El prime.
assenteix amb un somriure que ns
litat a Alhama d'Aragó:
"Als voltants del Gran Hotel del acaba de sortir als seus llavis. El se
gon estä preocupat, com si estigu é.
balneari hi ha una desacostuntada
meció. Eis se/as no estas acosturnats absent del meniador i del poble.
Arnb prou leinen te.Oins temp s dt
a tan interessants espectacles. Miren
i examineis amb cura els cotxes grisos, preudre una tassa de te. Els detinguts
Ileugers, de la policia. a l'interior dels es disposen a emprendre una altr_
regada la ruta, junt amb els seus guar.
quals va muntada una metralladora.
—Qui viatja tan previngut? ¿Qué dians. El senyor Companya surt um
passa per a tal moviment de ¡orces? — mornents a rentar-se les mana.
es pregunten els veins de la pacifica
Procurant pasear desapercebut, e.
i pintoresca vila aragonesa. Ningú repito/er abandona el rnenjador er
no ho sap, tothom vol saber-ho, petó busca de /'ex-president de la Genel'entrada al Gran Hotel és prohibida. ralitat. Per una galeria assolellada
A la porta, al costat d'un magnífic veiem avançar, de tornada, a ajuntarautocar, també gris, parelles d'assalt se als seus companys, i l'emprenem:
ohliguen els curiosos a circular.
— 1 En perrneteu de fer una foto?
La nostra arribada augmenta l'ex- El senyor Companys retrocedeix, con,
pectació deis reina en 'retire els bornes per a defensar-se de ratee, 1 som
rohjectiu muntar les màquines, en- r:ent mis francament, ens din rapid
senyar els seas carnets als guärdies i
—No. De cap manera. Sera aproil:hincar-se a l'interior de l'Hotel.
tar-me de la gentilesa que amb mi te.
encara
havem
d'identifirestibul
Al
nen els senyors que em porten a Ma
Madrid, 8. — El jutge senyor
car la acotes personalitat professional, &lis. Ara, quan sortim, feu-ne totes
Alarcon prengué avui denlarnció
entrar al men- les que vulgueu. Jo ni volt ni puc opoi
finalment
aconsegnim
durant dues llores, a /ex -directer
sar-m'hi.
de Seguretat del Govern Mafia, iador.
Al centre de l'amplia habjtació hi
—sMolt de coratge per arar a Masenyor Angel Galarza.
ha
una
llarga
taula
on
han
terminat
drid? —preguntem.
En sortir el senyor Galarza dide
menjar
alguns
viatgers.
Aquella
—Jo sempre en tinc. I bones tardes.
gué als informadora que la sera declarado havia estat tan ex- comensals de la tau l a 'larga són len- No em feu ésser descortés& NO és
de
la
Generalitat,
senyor
president
tensa porqué havia relatat tot el
moment de fer declaraciones
que sabia a preguntes del juSge. Companys, i els ex-consellers del Go—El viatge?
vern
de
Catalunya,
senyors
Diere de dos o tres dies anire
—Excellent! No ha padat res/
Estere,
Ventura
Gano!,
Coatsrti
al Palau de Justicia a iliurar al
El senyor Companys marea apide
diacaben
morera
i
Mestres,
que
senyor Atareen les dudes que
dantent a reunir-se amb els sena com.
nar
junt
amb
el
capita
i
tinent
posseeix., a Farriu, com a direcpanys, i nosaltres correm cap a la portor general de Segurelat que vais salt senyors Rico i Cortes i ciels
ta de sortida, on ens assabentem que
agente
de
la
dleisió
social
senyors
ésser.
Aguado. Abarrategui Escudero que, els detinguts arribaren a dos quarts
ea qual/tat de detinguts, els traslladen de ¿co del mat/ a Saragossa i cansara Madrid peraue responguin davant el zaren en un hotel sense que mináis
Tribunal ele Garantice de la interven- s'adonis de la personalitat del, viatciè, que tingueren en el moviment re- gens.
A les tres menys vint fan la eleva
volucionar: del passat mes d'octubre.
La nostra presencia produeix un aparició a la porta del Gran Hotel
gest d'estranyesa entre ein detinauts els detinguts. Al davant del grup i al
Madrid, 8. — El próxim Ple del i el5 representants de Paitoritat. L'as costat del capita cap de l'expedició.
Tribunal de Garanties Constitu- i aitres ens coneixen i fan comenta- senyor Rico, marea el senyor Comcionals se celebrarb el die 16 d'a- ris en veto no pros: baixa perque no panys, que porta vestit Flan, gavany
blau marf i es cobreix, com tots els
quest mes. S'hi examinare el re- els sentim
seus companys, amb boina.
curs contra una multa de 10.000
—1 Es impossible de 'posar-se fora
pessetes imposada per la Direc- de l'abast dels Periodistas!
L'ex-president de la Generalitat ocució general de Segurefat al pe—La seca professió els fa afilar la pa el seu seient a l'autocar ran . 1 a'
seu costat s'asseu el capita Rico. Al
ritaiic "La Voz" per una inlor- vista i l'oida.
murió relativa a un suposat coin—El secret del viatge s'ha portat costat dels ex-consellers del Goyern
Ja Catalunya s'asseuen guardies d'asplut.
ainb tota cura.
salt. Primer inicia la marxa un dels
—1 han encertat fíes amb el punt
4181>
mistes Ileugers, que munta metrallaon pensàvem aturar-nos.
dora. Després, l'autocar dels detinALLAN COBHAN
Guardem una prudent distancia per
altre cotxe,
tal de no produir molèsties, ja que guts; a continuaeiä, un
gris, amb la seva corresponent
SURT CAP A L'INDIA
la nostra presencia ha estat deseo- també
metralladora.
berta.
:Madrid, 8.—L'aviador Al/ai; Coblian
ha sortit avui del raerbdrom de 13araja5 per tal de continuar el seu vol cap ELS SENYORS PEREZ EL SENYOR PORTELA
a l'India.
FARRAS I RICARD AL AJORNA FINS AVUI LA
Han acudit a l'aeródrom nombroses
aviadors, que han acomiadat els se- CASTELL DE SANT JULIA TORNADA A BARCELONA
mora Cobijan i Johnson. pijos de
Cartagena, 8. — Procedents de
Madrid, 8. — rt senyor Portela
la pa rell.
Pamplona han arribe per via Valladares ha ajornat la sera tornada
ferria Fex-comandant eartille- a Barcelona fins elemä a la nit,
ria Pérez Farras i Fextinent co- ha d'enllestir diversos assumptes
ronel Ricart. Venien conduite per Madrid. Celebrare una altea confeti
eon guetor
la guardia civil j després de les Tercia amb el president del Consell.
formalitals de rigor es feu earrec
Direeeiö cle Segura- de/le un capita de la guardia ciForen traslladals en autoper vil.
tat mort
mbbil al castell de San Julien.
EL SENYOR LARA
on compliran la eondemna que
una parella ele
A TENERIFE
els fou imposada en un Cuneen
de guerra.
tuhrilies
El cuelen està custodie per
Santa Cruz de Tenerife, 8. — 143
un eseamot ele soldats al canean- arribat l'ex-minietre senyor Aotoni
Madrid, 8. —Al pare del Metropo- dament d'un tinent.
Lara. Ha estat rebut pels presidente
lita, prop de la Mondos, el vigilant
de corporaciont. correligionatie
de la demarcadd Ita avisas una p aamics. FI senyor Lara ha dit als pe.
ese
sella de guärdies la presencia en aquel l
riodistes que se a recollie les seveä
lloe d'un automòbil que el feia sosLA VISTA DE LA CAUSA vihracions, i que es proposa donar una
pitar.
conferencia política on exposad les
Han acudir ele guardies.i en efecte
PER L'AFUSELLAMENT DE seres conviccions. Tambe ha dit que
han vist parat un automóbil que en
aquell moment iniciava la marxa. Els GALAN I GARCIA HER- sojornarä a la lila pises dies. per rodel mornent. Tan sois es pot dir
clamar-ho aixi l'activitat política naguàrdies li han domat l'alto, pecó el
manten
a
Barcelona?
-Quan
sobre aquest particular, que en no
NANDEZ
cional amb motiu de la reobertura del
xofer, que sena (luiste no ha bentit la
—Demä,
a
la
nit.
tractar-se al Consell de Ministres de
indicació, ha accelerat la marea del
Parlament.
tingut
que
liest
la
conferencia
—sA
:a posició que sosté la CEDA, plancotxe. Aleshores un dels guardies ha S'ha fixat per al primer
el
president
del
Consell,
ha
astiltejada en les darreres conferencies ainb
disparat i el projecol ha traveseas el
dels senyors Gil Robles i Lerroux, és lit el president de la Sala 1/sena del cap del xofer que ha resultat mort
d'abril
prora evident que el problema ha de Suprern?
Madrid, 8. — El Suprem ha fixat S'INCENDIA UNA CASA
—No. Quan jo vaig arribar el pre- a lacte.
resoldre. s a to amb el rumb goverL'esmentat cotxe, ha resultat esser
al din primer d'abril la celebraciO
namental del futur, ja que res per sident de la sala sisena conferenciava un autornebil del pae inóbil de Va- per
de la vista de la causa per l'afusella- DEL GENERAL ARDANAZ
ara ha fet canviar e: criteri del cap amb el senyor Lerroux.
Ilecas, El conductor !non era un viEl senyor Pot/ela Valladares ha ecu- gilant de nou ingrés, anomenat Manuel ment Galia i García Hernándezde la CEDA.
Presidid rl que ho Es del Suprem.
Tres ferits
El tema relacionas amb raixeca- hat dient:
Bardal Paniagua, ha y as anat a por—Repeteixo que iM e/ cap del Go- tar parc del Metrepolita un agent senyor Medina. • •
Santander, 8. — La matinada pes.
ment de l'estas de guerra va essen
?fi ha encausats tot el Consell de
àmpliament discutit, especialment en vern el qui, en tot cas, us donará comp- d'aquella comissari; que s'havia posat
declara un y iolent incendi a
guerra. el general Iterenitiei-, randi- anda esnúmero 3 del carrer de Segipronunciar-se un ministre per la con- te de l'entrevista, per respecte a la je- malalts
la mass
eneral
¿''tragó
en
valer
i
al
saber.
g
tor
i
el
caPiti
ven/inca que pogués anullar-se la rarquia. al
mon Moret. propietat del general ArA un quart de neu del vespre ha
leuella Epoca. Acula d'acusador per
mesura e:1 algunes provincies on, tant
danaz. El Inc e& declada. a la planta
senas
el
set,
despatx
el
cap
del
García
Hernander
el
1
si/ca
de
1
o
aband
durant el cure del movnnent revohaba en un estahliment de mantequeseGovern,
el
qual
ha
dit.
mostrant
als
indiputas
el
nyor
Erareeat
Rubio.
i
lucionad, com després i CO l'actualiValeria Perfortnadors una cadera molt plena, que L'audiència del Prosident nyor Ayuso per la ntire de Cada. fin i Ileteria propietat de
la
vida
cintaen
res
alta
alterat
tat,
El 5enyor atelquiades Altares defen- njandez. Prengué gran increment ea¿acta. Va prevaler per últln el cri- anava a despataar ami) S. E. Li havia
oblament es penen& a l'eséala i deixà
de la Re úb le
siva el general Berenguer: Gil Roter; de la prévia consulta als gocen- dernanat hora precisament en el moincomunicas@ tote eh: veis» de la tasa.
bles, el capità general; el senyor Goinadare i Capa de les divisions orgi- ment que el President de la Rafdl
acudiren els bombera, que treha-blicamrxvl'AcadèmieCnMentes per a obrar en couseqüencia.
nadri d, 8.— El p rea id en t de) ti ite-' coechea, els auditors. Se suposa que liaren den dels primere momead actiTan ariat com es rebin aquests infor- cies Morals i Portiques, des d'on l'ha- pública ha rebut en audiencia ei se- la causa trigarà ,OLetilaetelnigr-Se gua- avisen Calgué utilitzar tots els mitJ
mes s'aniran dictant dispositions en- via citat per a aquesta hora.
¡t i ór Salvador liadariaga, el senyor tee o clac dise.
sec' de salvarnent per a treure ele'
El president del Consell he afegit Portela Valladares, Valenti Ruiz SecauMnades al restabliment escalonar de
edite. El general Ardanaz, que haque
l'ha
visitat
el
senyor
Pincele
'Vai
doctor
Aguillen, Victoriano Lucas
la normalitat.
.) el qual entrevistas lar Collante, acompanyat de la Co- No podem publicar les notes hitava a l'Altim pis, llagué de baixer
Assumpte de Imita impon:tu ja va lladares, am i
"es la manera de dIvament. Al can
s a interrorn- missió organitzadora del Congres de
dieer el que afecta al P rettbsif de ffeni continuat la conver
llore s ¿'inicias el sinistre pemida aliir, i hem ~vial impressions Sanitat Muuicipal que 1,4„ofert al
no vinguin es- gué¿"es
9reeseles
remprestit per a construcció
¿asen %Mocas, Resultaren ferides
presidencia
fids públics. Cada ministre, requent sobre la politice a seguir i coordina- nyor mata Zambra
lea estadantes Florència Pérez Raí*
crites en catali i amb
pel d'Hisenda, va portar al Consell e i4 qu e cal dsmar als serveis a Cata- d'honor d e l dit Congrés.
Josefine Ruin, 1 el bombee Josep
Finalment ha rebut el senyor Ricard
una nota del que abonen mensualment Ion v2. N a I em t erminat, i dend torconeguda
fileZ
:4
enatura
imbre
o
t
Flores.
per lloguers, i ca va comprarar que nará a seure'in.

El Sr. Meran pren
decleroció al senyor
Gulerza

El dio 16 es reunirá
el ple del T. G. C.

Un

Je la

a treta

p i a

que
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LA

PUILIOITAT

Dimectes,

ELIZTEATRE

e

de gener de 1935*

Comarques catalanes

ha publicat un full amb diversos de.
talls i instruccions referents a la ¡aEl censall dc guerra contra l'alcalde bre tifoidea,
popular, — Acaident.
Subvenció a
Trasllat deis presos de l'Arnús".
l'Aeri Club. — Meca noves
r El Teatre a París
El repartirnent de regidoriea :: No.
Llaida, 7. — Ha estat elevada a l'Auticiarf
ditoria Milltar de la regió la causa
HENRY G.4RAT A L'OLYMP1.4P
instruida pel jutge n1T:ar contra el
Tarragona. 8. — A les tres de la
• -Se nyo r eta, posi'm amb eluter-Col•
senyor Antoni Vives Nstover, alcalde matioada aras W, els presos poiítics
bert 00-91 de Marsella.
que era d'aquesta capital guau ela aloa. que es trotaran en nombre de 8o a
L'u.; moneents desp,fs:
cestos revo.uzionaris, i el rsmsr:l de batid del -Manuel Arnús". foren tras—Allá, alió! L'agent Robere-Treborl
guerra contra el anal se aelearara tan :Wats al Forti Reial, verilicant el
Pirandeilo ha exposat a un perio- tatues, sima innambrables i molt poc Art. Sugran yes.
acial com sigui assenyalada la data sage en autocar.
—•••
per aquella autor;:at judicial.
dista francas el seu gran projecte de runegudas. Amb les comèdies "dell
Per tal d'avatar incidents desagr..
un
veritable
tenmeLenorrnand
és
fa esperar el gran mirada de la re—Be, grätir.S. EslalVirrn els mimas
— Des de l'escala va Caere a la bo- dalles, rautcritat ha pres extraordi.
datar Italia d'un Teatre Nacioaa arte" i amb les de alaquiavello, AriosLa realització d'aquest OreieCte sein - to i tanta d'altres, calccleu si en pos- Aquella proposta de le, venir. a Bdtre• rament de dramaturg; podran Pasea surracció.
dega al Bar Palace, una dona de 78 11a/ira mesures de vigilancia.
lona Mur,. Garat en caro i 6ssas, arada discutidas les tendencias de les SevC5
Perú les esperances sön ben
bi a ara una cosa immediata. Piran- seím, de riquesa?
an; s anomenada Antònia Ribera
laAjuntantent ha facilitar als desigui la seta duna obres, els punta de vista /me descab- Les representacions es fan en ple Paum, que prestara els See3 e.erveis
dallo connota ja amb la coRaboració
—iNo necessitareu mas que obres les Rotte Sisters,
tinguts els llits usats per les colònies
della,
sel
podra
acusar
ole
tot
el
que
1,, .frn, enrayada, t ci seo
desert.
Lenormand
ens
mcstra
un
i
i
de Mussolini per a dur endavant els italianas?
en aquel! establiment. Resulta amb escotara
vu/gueit, inngú, perb, podrà negar-li teatre ami) sis esanictadors: sis esnac•
aeus propósits.
gravissimes ferides i fou traslladada
— . Camba obres estrangeres. Aques- srzes Mrls, en' ,i itereS3a. ¿Per a guau que le
el do de l'escena. Es natural, tadors que s'ensopeixen. No s'In ador- l'Hospital Provincial.
El vaixell "Manuel Arnús" sortiri
fa 'all e/ debuta
Eis teatres es troben a Italia eia tes seran escallides raer mi. Jo he podrin
doncs, que l'estat actual del teatre, anea, del tot o no sc'n van porque en
und situació molt semblant als d'ai - sofert :, Carin1 en veure !a manera cont
— f.'Aeri Club, ha estat afavorit cap a Barcelona i el destructor a.lce
les
depressicins
i
que
les
desviacions
els entreactes hom projecta a la corLuis Diaz" ha sortit aguanta tarda
t res paisos de l'estranger. No existeix es representa l'art dramätic estranger
— .4 Primer, dr (Ar e, ' Fer f edo raleigeixen, Ii hagin inspirat una ele- titas d'anunci s les noves d'un mato anda la subsenció de Lao° pessetes cap a la base naval de Cartagena. E;
el teatre fix. Hi ha companyiea tea- a Italia . Nontéa hem vist coses insigque li tenia assignada la Generalitat
gía terrible, accidentada de sareas- de boza_ El iracas és absolut. Horn
seu
comandant s'Ira acomiadat aquest
trals que van de poble en noble per nificants i farsas salase valor. Voldria
de Catalunya crenaa que passaren a
mati de les autoritats.
- A*.o; set dies, no. Trrs. prorroga nreS i de patatic pintaresc. Coneixe- "i " al (11:n aire els vestits, els
donar un cert nombre de represan- també que ea poguessin fea intereanaquesta els serveis d'aviació civil.
dor de la vida interno del teatre ha ra rs, els inanuscrits. El director fa
— De les gestiono practicadas per
tacions en cadascun. Un teatre, a Ich- viS. El Teatre Nacional arolliria, per Idas.
— La Secció crEsports de Muntabasta l'obra. Se l l5 dubte, anal) molts un adéu patetic. L'actor inris solemne
¡la, es solament un local, u na sala; exemple, la Comedia Francesa i tot
—•••
nya del G. E. Pla i Muntanya, rea- !a guardia civil respecte als teta deis
de
records
personals
i
de
la
sera
exabjuració..
—
Sa
l
t
te.,1r
franrs,
onalts!...
no té una mista/Ida personal. Ens seguit aniria a París a interpriaaar
-- l s donärem connote ahir comesas
limará els dir 12 1 13 d'aquest mes
periencia no solament a París sinó
Es un final d'una gran torda dra— •.
amudelia, Ola esbrinat que no
referiert, ben entes, als teatres drama- gu les ubres del seto repertori.
una excursic, a les pistes dels Rasos
mática. d'una gran enlode,. Tots ala
--Eufrso e, E,prraré li nost rs (letra a fora.
tics.
nato
existit ala delictes denunciats.
- Frases que e ' obrarn aliar el Teade
Peguera
per
tal
de
practizar-hi
L'accia
es
cona
etStUrieri
segueix. Un autor, que
el teatre, que són e:a que
Pirandello ha concebut el seu pro- tre Nacional?
L'afer, com he dit. rninteressa. Si d'una
— La Comissió d'Acció Política,
sal ernpresari i una companyia aca- menys fäcilment hi piaren, hi han esparts de IleU.
jacte a base de crear a Roma un tea—El mes d'octubre. El aii de 'a- banda i fell,, bi l'asna bono a iihiMai ben dc fracassar a París; tots els
— La Secció de Vies i Obres, da de Llaga Catalana, circumscripció de
plorat...
tre que sigui una llar patent d'art laiseroani de la marxa solare Rama. és cosa fan.
desastres hi ajuden per a enfonsarPotser, na obstant, el cas no is la Comissaria de la Generalitat, con- Tarragona, ando la inquietud en ella
dramác, l'acció de la qual, segons Les fastas fasci s tas s'acabaran amb
los: U93 prernsa adversa i el desdeny tan greta «un Lenormand ei pinta. fecciona els projectes de reparació dr natural, davant el que pugui esdeveell, ha de regirar la situació actual
EL BARITON HERTOGS
del públic. De sobte, l'obra és com- Potser no sort al crepusele del teatre, l'afamat deis camins reinas de Bor- nir-se en e; nornenament de les codel teatre a Italia.
"1..1 PLAÇA DE S.I.NT JOAN"
ja que l'obra de Lenormand es repre- ges Manques a Espluga Callos i de la missions gestores o en la normalit—Ho tenia pensat des de molt
sentada anib exit. Els optimistas fins carretera d'Artesa de Segre a Mont- zació de la vida deis ajuntaments
Herlops,
l'iris
a
quin!?
te+TIPE, de$ de sempre...! — ha dit Pidestituits, s"na reunan i ha pres acorris
—l'iris a nrolt aviar, ife'e vaig l7 Maafirmen que, mis qua d'un crepuscle blanc i Verdú.
randello—. I estala segur que un dia
— El vinent diumenge se celebra- que ha comunicas a la precisa, atoras
del dia , es tracta d'una ddva aurora...
drid per tres a guaira dies, ; de Madrid
altre es realitzaria. Pera cal temps
ra l'assemblea ganara] reglamentaria que cenen a dar aas seus sampann• • •
aniré a Valencia per a/trucar la narro
0111' a lotes les coses. Els meus amics
zants que no tinguin impaciencia, que
El drama històric torna a ésier de del Patient de la Sardana.
triare. l'Yuso fusar ad, per por que sis'impacientaren. Jo els exhortara a la
— El mes de desembre darrer fo- en temps caparan rebran indicacions
gui posible, el dia 25. p ce tal de rrenmoda a París, sens dubte cona una
paciencia. En tornar a Italia, després
consequencia de les biografies novel- ren rnatriculats a obres públiques, 28 tots els comisas locals, a part de la
dre tarl en cl
gua Os "crin.
del premi Nobel, he estat rebut pel
1ades. 1 cl tenta de Erancois Porahé, autombbils. En total. els vellidas ma- Comissió d'Acció Politica, per tal de
distes barrelanins han ornanitrat al
Duce. Hem parlan una altra regada
venaa si hi ha res a pescar en ei retre t d'un recit inaclat de Madama triculan; fins a fi d'arto. són 4.369.
Principal Pa/are.
del meu projectce, i a consecifiénpartiment de regidories.
-'Peas jedest
Simone — ractriu que 'n'a interpretat
cia d'aquesta conversa, Mussolini ha
— A petició de l'alcalde, gestor
TARRAGONA
la protagonista —sobre la vida de
—Ya sf, ben bal. el que fare. De roa.
adreçat un comunican a la premsa inmeur , nonrfs el de reposar, Crearte,'
alaintenon. es IlléS a propòsit potser
de Moral!, han estat designats pel co..
dicant que haviem tractat de la coasJe la biografía que de l'escena. Vida zNo es construirà mai la nora Es- missari inserí de la Generalitat rarque en: coari•
titució del teatre de rEstat. La nova
no gaire espectacular la de aladame cola Normal? — Accident gravíssim. guineana senyor alonravä i un jun.
han (fanal rt raou'iaer afofan: "(Irha esdevingut, aixi, oficial.
de Maintenon i el secret de la qual
!dura que la,, imerrssi!
— Heu concebut ja com sera el
Conferencia de Keyserlieng. — No- caonari d'Administració de la Comis—De partiturrs, inai ata en falten, El
latan ando ella mateixa, seinbia evisaria per tal que confeccionan un pro.
Teatre Nacional, quins espectacles
ticia-i
.Icntment :ales a propäsii per templar
jacte de desaigües a l'esmentada locaque ein plauria, pera, seria peder tirar
ehi donaran i on estarä installat?—
,als data d'un escriptor essencialment
Tarragona, 7. — L'alcalde gestor litat.
endarant ana idea de loe!, 31. de SePregunta el periodista.
LENORMAND
analista i psicaleg gire d'un dramaturg. senyor Mamas, Ita enviat una carta al
aarra.
—Ocupara' un magnific teatre que
prado
a
l'estranger.
A
Londres,
a
Porche,
tal/mate:a.
Inés
que
diputat
senyor Guerra del Rio, do—DE,,
Seflarra..
tractar
data del 1700 i el passat del qual
PORTBOU
es
'le descolorir cap secara iet UIM nant-li detalls a fi que intenti resoldre
— Si. raig retare st31 dia al Romea Roana. a Bctlin, sobretot, rolen aplaugforiós: el teatre Argentina.
La "laço de Sant i tori9 mani- dir-la, 1 a lierlin hom ens n'ostra una obra d'intriga a la manera encara del eis incomenients que s'opoaen a la Mis de cent mil embalums d'ensiarn
--Un gran teatre?
festar a En Seaarra que rra ¡lástima d'aquestes representacions de l'obra vell Sardou. Una intrigo basada, es- construcció de l'Estola Normal.
' tres-centes places i tan es en guate dies
fracasada, ,egons la manera "expres- ',ene:a:litem, en un episodi, en el qual
que almo: compositor tan Ii fosé,
cenan i Tan-tintan amb els darrers P erAmb aquest :notita ha N adan cap
PIRANDELLO
alaintenun, ajudada d'un intrigaut a alaariel el contractista de robra, el
" Yo lrigaren pos malt a veure sionista“ de les representacions de
feccionaments. En ell s'ha reprePortbou, 8. — Aquests dies bufa
sentat (»era durant molt temps i la una gran representació al Teatre Na- cemr • ertida arresta routMia en obra li- mo-da cia l'Alemanya ale! 1920 al 193 0 . de aran volada, l'ajuda de Canabra qual, junt anab l'indicat diputat, faná una tramuntana terrible. Pera aquest
rica " — cm ITSP01914é. .41eShnr e S raig Ea dire.itor d'escena és ärbitre
Bontemps, toragita la Muntespan
maquinaria és molt completa. Jo vol- cional. L'obra que haurà
una gestió prr veure si les obras Cdaci, no fa gaire por. Ja hi esde figurar
dria que fos un teatro on pogués al cartell s'ha posat a concurs entre dir-li: "Quan aix3 sigui un fet, tf.r fra- lat. Talla i esmena l'autor tal cona Verbalice. No cal 4.r .jue assistina Meneen d'una regada.
tera acostumats. El que porta mal
convé
a
la
seca
fantasia
i
tal
cona
ha
dones, a un gran dual verbal antre les
acudir tothom i al (mal s'hi pogués tots els autors italians. Cal que sigui 'lo que m'ion en mi. Es/je disposal Id— A restada de classificació, un humor és un vena del qual arriben
fet atollo Shakespeare o amb Calderón. alues tivals. Que les frases insultante tren de maniobres ha atropellan l'en> les räfegues de les fronteras d'Aleaprendre el ra!ala."
estar amb la mateixa comoditat Que una obra que respongui be al sentiilont
troba
cortinatges
en
lloc
de
deespeteguen
teatralinent
al cinema.
toril a pe- pleat fosen Tarradell García, de gua- inanya.
ment nacional. Somnio en una obra
corats. En lloc d'actors, acróbatas, en tards: que, apaivagades, les dues
—La companyia?
ra n la- dos a ny s, de Valencia. 'minaSembla que algunas companyies
com "Ccaiolano". I cada any, per l'ani- 1
llo:
de
música,
sorolls.
Front
en
fa
sanable,'
enteudre's
i
que,
final- diatament ha ingressat, en greu estat, aletnanyes deuen moles diners a :es
—Una seixantena de comediants es- versari del fascismo. , tindrern una obra 1Telbton 19(91
un éxit histeria, a base de freudisme mena !a Maintenan trauma artera- a l'Hospital.
(atipin! la LOPEZ HEnnUii-ARQUEcollits entre els millors, una part dels nava al Teatre Nacional, El Teatre
companyies franceses, i aquestes no
RIMO. .s, d.: Stomenetge .a 13 tu une,.
i d'invertits. L'autor vol protestar, metan de la seca rival. Per bé que
quals tindrä cura de representar en Nacional ser-rin ä per a tornar al las— Del Manaaomi de Reas ulla es- admetran mas facturació per a aquell
salina IRENE LOPEZ NE2E/no a
per» es inútil. Es la glòria i els di- s aturada i d'anècdota— la capat el malalt Joaquim Fabregat.
COMIAT DE LA COMPANYIA
les altres ciutats les obres estrenades tre la seva importància social i treure'l
país (pie no sigui amb ports pagats.
Tarda 1 rnt,
nar:. La glòria nIe l'Alemanya d'aques- patita história tan ben [atinada a S •han donat instruccions a la polia Roma.
LA PAPIGUSA
del llot on es troba estancat. El
Diuen que encara no passaran trei
ta darrera Opcnea.
França—; per lae que roent en la for- cia perqua el detingui.
Dive/irire,.
11 .trasannein de la
—Les obres?
teatre és una força massa sorint desdies que aquesta ordre sera donada.
Titular traques! Tentad,
L'obra, das an, és d'un grotesc ma i en el diäleg, l'obra de Parché
— Obres d'autors ital iana corneen coneguda i abandonada. Cal donar-li i Companyla
PU la qual ratonen lo primera viril]
— El dijous vinem. dia lo, a dos
Si aioaò arriba, qua passarà?
pujat, d'ama comicitat sorprenent. Al té sempre molt de convencional i de guarro de s-uit del cesura, donara una
N
i a l primer arrer
-poranisd'ltem. novament la seva noblesa i la seca I Antenta
Rate ' D'Hm, Joma Btladuer. Ellas
A aquest respecte, aci, hi ha malta
darrer acta, pera, Lenormand se'n va fred. Potser fet i fan és un defecte cunierancia a l'Atenta de Tarragona,
—Compteu amb autors joyas? •
Sarquen, Luls S. Torrecilla. Germen
dignitat. L'esperit creador que anima
intranquillitat.
Cueva. 1 Mar n14. Cueces. E rnN5
(01(55
vera el patine.
de! genere histúric a l'escena, quan no reservada als socis de l'entitat,
—Hi ha a Italia malta talents que la Italia sabrä infiltrar una
O. ORO Y MARFIL. rranten: Quintero
altra reLempresara fracassat del primer Ci animat per un Slaakespeare.., o per
Perqué ea indubtable wat on es
no s'han revelat, personalitats que no gada al
i Pesque Gull/en
iiläsof cornte Keyserling,.
teatre la set-a raó d'ésser i i
acte intenta provar encara la sort. Fa un Bernard Shaw.
consumeix mes ensiam riel pais ea a
eens han mostrat encara per manca la puixança que en altres tennos
— lig constitnit la nota d'actualiexerAlemanya ,
Feria, en fi, hom no deixara de dar
de rnitjans. El Teatre Nacional pro- cia sobre el poble, refiectint les pas- la tarda, ple al Barerloua i una mnIt una d'aquestcs temptatives que raratat d'ahir, la inauguració de l'expolitem deixen de rae/sir al teatrea !las- uno d0 excellentment bastada, excelra/si la riquesa del nostre art dratransitad tindria la bossa
s i ció de caricatures de Manuel Orozsions i aspiracions de tota la nació. bonita entrada al Romea. Ahir a la nit tima que sovint sigui una temptativa lentment
ben feta, escrita a:1lb una
Jata'c modern. Quant a les °brea ans'acaba el papen al Taran. Aixia després
co "Oro", la qual té lloc al saló prou acabalada per a resistir durant
M. M.
de desesperats. Posa la "Tempestat", !lengua rica i flexible. per un poeta
de les fastas de Nadal, Cap-d'Any i
d'exposizions de l'Ateneu de Tarra- una setmana la facturad/5 del consiuna de les obres cims de Shakespeare. que canela el valor del lirisme al
derable nombre de cagona que sur.
Reís, Tornean a preguntar: de!
Els actors entusiasmen assajant- teatre i que no °talada la fetca de la gona.
teatre?
— Ahir al mati, al poble de Mo- ten a diari cap a aquell país?
ESCENARIS
la. El vell Shakespeare els tarifa les concisió.
Els darrers dies del mes de desemral!. a! Saló Catalä, va donar una
TEATRE BARCELONA
conviccions i rejoveneix l'escena. Tot
A. C. conferencia l'inspector intercomarcal bre, les arribadas d'expedicions eranCam panil' Dias de Anidas - Collado
CASIMIR ORTAS
Carnet de l'espectador:
/-4,111n13-•-n-n
de sanitat doctor Fortun y , sobre la siam tant del Litoral . com del LioAvui, comiat al Romea de la Compadebuta el M'ende", vInent, di. 11 , a la
Dinar, alee d'actuact6
n11., amb l'estrena
d'aguaste
bregas han estar copiosas.
profilaxi de la labre tifoidea.
via López Heredi a-Asquerino, arrib
Companyla
Hena-les an:
— El Cantata Sanitari Interaomarcal
una representació extraordinaria de La
CHU - LING
Avul. dimecres. Tarda, a un quart
PRINCIPAL PALACE
PqPirusa a honor d'Irene López HemeEl dia 57 de descmbre. en diferents
de sis. dlt, a un quart d'onza:
Revistes:
MARGARITA
CARVAJAL
L'Ailt
* Casimir Orlas, que debuta demä
da la t emp orada, de Torrad° 1 Navarro
das,
expedicions. van arribar 11.6:5 emSau a an
515:
la
matinée uta
bala:1ns densiam, equivalents a una
a una
Dama, comiat, al Barcelona, de la
passat, direndres, al Barcelona, es prepesseta.
La grandloss revista LAS
LOS CAIMANES
sentará amb l'estrena de la farsa cómiInstitut Català
ncsicions, perfectarnent adequarles a vintena de vagons, que :oren destiCompanyia Díaz de Artigas-Colhaa, i
MUJERES DEL ZODIACO. NII. a Mi
Gema. T1Jour• Comisa de la Campa10'1o: El supeie%Itas
ca F u -Chu-Ling, original deis sanea"
l'objecte a qua són destinadas. dins nats de la següent manera:
debut, al Novetats, de la Companyia
de Rítmica i Plästica
n yla. Tarda I inti LOS CAIMANES
Canalla i Lucio. Després estrenará. Sela gran diversitat de temes que Sap
LAS
DE
LOS
OJOS
DIvrndres: Debut de CASIMIR (SRTAS.
de Ramas de Castro i Carreño,
Dami pasan, debut de la Companyia
trotar la viva imaginaria, del müsiaESTIIENA de la cOMedla
Embaluma
Després
del
concert
EN
BLANCO
de cançons
de Capeta°
"I no crac — ha declarat a Madrid —
Bet Casimir Ortas al Barcelona i de
aorta, hom pot pereehre clarament
Lacto
nadalenques
MaraarIda
Larva1f iMar monta,. ale
que l'Orfea Catalä dama
que, si les coses surten tal com
la titular Herrero-Bardem al Romea.
rempremta,
el
ressa
caracteristi
a
que
Jai, Garrida, Alba Bercenas, Halda
hagi d'estrenar res més". La Com- la diada de sant Estese i del coticen
Moreno, Roana Lavaos, J. Barcal°,
no Talanes en tot allb que as ben asnaCHU - LING
Kehl
40,7
Sacha Goodlne 1 trua la companyia
panyia de Nini Montiän seguirà, a les dedicat a la nostra dansa la diada de
cifaaament nostre. Així el trestrii A Ayach
Demà passat, s'estrena a ROMEA
2.291
...11.1111•641.0111.04111111.1
n0n01M1.11.10.
Cao-d'Any.
/a
festa dels Reis és cetaules del teatre de la Rambla de CaLlongueres ha errat tan admirable ins- A Boutogne
3 780
ORO Y MARFIL * L'empresari de la companyia d talunya, a la de Casimir Ortas, nomas lebrada per l'institut Comalia de Rít- El mestre Llongueres ha segui trument de treball que res no podada A Suissa
revistes del Principal Paface, senyo per una vintena sie dies, i a continuada mica i Plástica anal) una sessió de cona és sabut, els mètodes de Jaques- sub s tituir alai avantatiosament.
A Bélgica
400
Lands Campiia, tortita avui cap a Ma- debutará la de Salvador Mora, Per Rondes, Cançons i Jocs d'infants, que Dalcrone, perla no s'In limitas a una
Cada any el programa craguesta A Holanda
•
200
Pasqua, l'Isbert amb Milaeritos Leal clon amb una nota de simpätica alesimple aplicacié, d'aquests mamolas, beata ofereix algunas novetats. En* Ha estat confirman el rumor que drid. Hi va per a recollir el segon ac- de primera actriu.
•
Audun-Leiiche
217
aria aquest cicle ja tradicional. Fa
re de l'obra, encara neme Mol, que
al
tostan
dt
dues
raneons
'le
guany,
sitió
que,
en
posar-los
en
präctica
aquí,
bi hauri temporada de teatre casal'.a al
* Dies carrera, a punt d'estreaar molts anys que se celebren actuests la seca alma-nació personal ha estat Joan Llangu a res titularles "El joc ac
çolisen Pompeia, de Gracia Alair es han asar», per a l'esmentada compaTotal. . . li.6r3
els senyors Vela i Sierra. La mú- Yerma a l'Flepanyol de Madrid. el P oe tres conced e , i el públic els espera
les perlretee" i "Ronda del cavallet
fin canea de l'empresa d'aquell teatre nyia,
sica Pu del mesure Alonso.
-tandlúsFerioGcíLan- com un complement obligan de les molt considerable i ha donat a tota la "s larnr i el cavallet tarare". &l es exles arribadas del dia 2,8 foren 16493
el senyor Joan Niella Perera, el qual
fiara a un amic que treballava com un fastas nadalenques, i hi acut sempre sera actuació un accent propi que
ha contractat ja en ferm la Companyia
embalums, equivalents a tina treintena
* El número vinent de "El Nostre negra per a acnnsaguir que els actors amb goig renovat.
tc•thora es fa ben sensible. Cal no obliNila-Dari. La temporada començarà el Teatre" publicara la discutida contedia
dar que el mestre Llongueres no és
RAN TATRE DE I . ;ICE.; de vagons, que can estar repartas de
l'esmentat teatre parlessin la sera
dia 17 del mes que som, amb "L'Hostal d'Albert Piara "Els homes forts", guaun perlagog vulgar: és tambe un artis- tenla: Or een ,r-1 Monea, nraniars re"re- la segiient forma:
obra "arnh una manca absoluta de naPeina tass•al : s a rstara,a 'a ROMEA
de la Glória". Maria Vila i Pius Dadi nyadora del Premi Ignasi Iglésies 033
ta noblement arnbicias. i lea inquic- •‘,1.aiid I-A I5IALMVR111. airaolr'er
turalitat". Santa paraula! Mai no hem
mrlicles Narrethy. Dahmen. 81reeL, Lstolai,
es presentaran amb la mateixa Compa- i estrenada ahir a la nit al Foliorama.
Embaluma
nogut imaginar-nos que una obra de ORO Y MARFIL tuds que estimulen constantment el Alelen, Mal — . 'tiene: Ese' !Islam/arfe.
nyia, gairebé, que hacia actuat amb ells
tal
sensacionsl obra ir QUINTERO I GUILLEN s emi esperit és lògia' que influrixin la Pass r entE• 11 2104, Per Sarebo.
García Lorca fn• recitada a escena cona per
*
Dilluns
1^1
line.
93
r
‚'tritt
i'INTern
a
la
tarda,
pie
al
Cómic,
FL
ESTU
ANTONIA HERRERO I RAFEL BARDEN/
al Romea. Maria Morera, Emma Alonso,
6595
seca activitat d'educador, artiiiitat lame re De SALAMANCA. F rastras' o Carral, A Kahl
ple, fins al pum d'esgotar-se les bu- una llagar comalia de Linares Rivas o
Iterla
Teresa Gay, Angel, Guart, Paquita
A Arada
4 . 377
quan bona sap practicar-la anth tota
taquee, al Principal Palace, on es re- de Honorin Mauna. En rentes abres,
La sessi6 que enguany ha donat la devoció que reclama és, evidentFerrändiz, Isabel Pujol, Antoni GimA Bonlogne
3.321
la cantarella, aquella cantarella tara besrInstitun Català de Rítmica i Pläs- ment, obra de creador.
bernat, Pere Ventayols, Ramón Ba- presentara una obra que ha figuras ja
auíaides ceumnsicions hen a ia res de A ç ai s sa
'ad
cantada. Pa nra solament necessäria. sind
cent
vuitanta
segadas
al
cartel!.
Ahir
a
nyeres i Josep Alcántara serän, entre
tica fou, cona sempre, interessandssifigurar al rostat de les malora fiel A Bélgica
també agradable. Manea, per exemple.
Un
dala
mes
interessants
aspectes
a ltres, ras artistas que podrem aplaudir
ma. i ens permeté d'admirar una vemateix anta!. n'lti baria tres mis do- A Holanda
a 2.0
fs el cas de La Flora de Sa g a Joart.
d'aquesta actuació de Joan Llonguen mamerta
Algú hauria sinlgut nata l asefina Ta- garla més la tasca tan afina d'educa- res ha estat la formada, d • un rateras nadas també en prim ara andada: 1112
TEATRI
NOVETATS
lanues•Dah. r,-e. "Lee carctes-.
Total.
t6.493
pies — laz a r... ram a cantarella de la qual dor que entre nosaltres realitza
ilm.••nn•n•••••••••n••••n•n•••
repertori de canenns i joco d'infants.
Denla: Debut de lt gran romnanyin
en 11, + •“
aanare recordara García tanta anys enaä el mestre Joan Llon• anvib !letras i tnelodies originals. pera, ,I -Let de Carin Bollen. "les petites
ne
cornames
1
1
,
as
ora"
i
"El
vent - , mant reeiaci&s
,les que hi hague d'ansia:al
POLIORAMA
larraa ai sea amie — hagnés dit els guares. fundador de l'esmentat Ins- =cavial inspirades en l'ambient de: rios•s iirites amh traca elagant
COmpsnyla Catalana
na a: aa forrar de 30. 000 embalarnos,
ersas de ¡'ópera cómica de Josep Ma titut, al qual el nostre excellent ar- tra Iolk-lore; i en totes amaestre conoMELIA CIBRIAN
.
Ele
petits deixebles al, l'Inetit,1 / n equlvalen:s a una rinquantena de vaM'In larda. a les 5'15: MADAME. de
-nadeSlrmb"tuia.Dé tista ha dedicat, amb exemplar rocaí. Enes. XII, a les den La eornedla
eia, una ininterrompuda actiritat, els
rarataren tot el n •n-r^ m n 2!11 h met cono.
arta en guard!
en 1 acteä. d'AH:Han Plan.
Trair, I lei 5'15 Toles lea Estaques
v
OcOre
a
aiai
i una ar,1,: e ,,,7,;-31,4, •
fruits de la qual podern constatar ea
a
Mea NI!. i er 1015. Toles
A les (renteras d'Alemanra hi anaELS HOMES FORTS
7bdt fin a , tan 0-adre. , -* re••.• ta matar
TEATRE
aquestes demostracions, poc prodigaIra botadura a 3 tales. La precisan
ren una teto° embalan:5 t el, altres
Preml lonas! !olerles 1033
Sean campanil' de revIstm•
ediedla ,le asaidlat•Poncela
rles, puix que no són ptamiament u»
COLISEU
POMPEIA
•, 351 lea elprmse 1 • 3e" ,e r • e d'asce, van jasar enviats a Boulognr. 8Masa,
Terna tarda. a tes 5 . 15: ELS DAS:
M'In T'UTA ipoputarl. a les s a j 5.
Trimestre. 112 - Telefen 72831
YORITS.N a, a lea tu Ter idna Ca•
espectaele, paró prou eloqüents pel a
.-e net ide<. per *A
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La forma com es veril 1STR ANeGER carà
el plebiscit del Sarre

EL PROBLEMA DEL DIA

ELS ACORDS DE ROMA

Interrogants alemanys Encara que oficialment es desment, es
La situacij interior
li any d'asa' aclarida. Sha sabia qze
la manifestació dcl dijous passat, cejefrada a rOftera Unter dcn Linden, ea
tiei r per objecte calmar i greu triture.
!sd que existeix en el si del partit nazi
abc5 11 s 5 de les ci:ssidencies que .19:i
ser.. ,:n. Lo. Reichswehr ha Id saber,
duna manera que no hi ha llo: a
tes, que entin ésser la mestressa
i apesta decisió ro deixa .le
peco:par seriament els dirigents nazis.
Setnbla que els alts cii:eZals de l'ese.contin uos exigirte , gue es faci la llum
.acpleta sobre els assassinats del 30 a:
: saiy, dels assassinats beis entes del:
tris, i que no han perdonat, encara, (pi:
general S
• ehleicher fos miserablentent
afert-junt amb la seva muller-ter uns
m'ecrians de les trapes d'assalt. Pera
ja Reichswehr entin que ha d'exigir
eltres resolncions, i ° restes són el des_
d . :1101101;3U 5

artnam e.ne de les frotes d'assalt i grups
de seguretat, que intentaven cl:sputar
l'esp rit militar a resCreit.
La Reichswehr ha anat romper:ni el
ilac privilegiat que ha tingut sempre, i
d'estrés d'apartar dcls !loes responsabl-s
hontes que ir feict: nosa entin que
is arribada l'hora de desfer rentes
,cans del nacional-socialisme que no
Piala n prou be' amb les tendeneies
tiqns t r adicionals del R. ich. Aixi continua essent contraria a l'a:ord antb
Polania. amb la anal nació es eren incompatible ttientre subsisteixi la
de Danzfc. Per contra no vea ant:,
tren bons ulls el desacord amb
i Creen que ia poliiica de Rismark, mar.
'erint-se e n benes rehwions as:lb el;
remos. és la millo. s i tuació.
•
Potser aquestos modijteacions de la
telitica exterior que s'anuncien l'endcNi del plebiscit del Sarre san ja insfirades per la Reichrtrehr. Sense saber
ruinas terso aquestrs modificadms
roident que qualsevol esperit assabentat
tudicará la posició internacional ritl
Reich singtilarment critica i prerxurti la

neeessilel d'un rann. El pungennun:srae t:olent, ;visas, deis naz:stcs ha corratituit traet:canient un desastre. Eis
Estos &liti ca han eonabs un pacte de
mutu awt, la Lr . 1c. S. S. han pacta:
antb Fratto, Italia sha desentes del 10
d'arbitre en la qüestió deis armantems.
Bulgari a ha deirat d'esser porta:ave'
dhn irredcutistne tendenciosament ale'
morir i esta en boiles relacions amb Inaoslittia i Turqui . . Inri perill ter qué he

continua afirmant que hi ha entesa
sobre els armamenis
Laval cap a Paris

Incilents en la votaci) dels funcionaris
Surrebruck, 8. - Els inentbies proteste prop de la Comissió del
de la premsa del Gl.rre i estrangema invilals per la Cuentean/ del
plebiscit han estat escullaut

aquesta larda diverses expliea-

plebisrit contra aquestes desquelificarioile.
Els cape del Front Alemany
fan dcseeperats esforços per tal
de convencer els afilies a l'esmentada organització que no hale
de fer la salulacie nazi en presentar-se davant les urnes, amb
l'ohjecte d'evitar la perdua de
nnlers de votos a favor de la
tornada del Sarre a Alemanya

cions sobre la forma en que lid
nie tenir Hoe la eunsulta mental
de diumenge vinent.
Un controlador de la volad°
expose la ferrita ert que les 862
tulles coittenint els bialletins
vergencles franco-italianes eren ab- luda cli acords de Roma com a de. la votaele seran paneles a Wad que podria prodnir-me a canse(re de la Primera pagina)
cisius per a la pacificada d'Europa. burg. on un Comitè de la Coit.tssurdes
i perilloses.
corr e gut Austr:a ha decidit Angiater,e
Al:testa consulta s'estendria després
qüenria d'aquesta manifeetarie
El "Times" assenyala que sembla sió del plebiscit les reme i
Alfredo Signoretti. en "La Statua actuar anib aer:sici a/arm l'Imperi als altres Estats, amb l'objecte d'assecace acta de la sera arribada.
pa", veu en l'entesa sobre Austria que els acords no ha produit un gran
onale.s, per a t t.-a banda. poi formidable eurar-se el sea zoncurs.
Després exposa la forma en No volen Hogar local 118
franco- entusiasme a Berlin.
rearma:ti:ni de que ha (tonal mostres cl
Per altra banda, els dos Governs re- una prosa dc la solidaritat
comunistes
que
es procedira a l'escrtaini
"Nennt Chonicle", que el resultat
Reich. Notués Polaina, culada per la coneixen l'oportunitat d'intensificar les italiana.
Aquesta mati un nixer s'ha
més feliç de les converses seria por- elle les personalitats que hi asPolítica de Lieck, en e trie de França
relacions econòmiques de territori metar novament el Reich a la Societat sistiran, entre les quals figuren peesental a la Hetberstrasse.
Comenterls parlsenos
record d'una expulsió de que fou ob- tropolità arnb les colònies.
una delegad() del Comen de I t on 5dB inste-ladee les oficinee
de Nacions.
yeete quart era agrepat a l'Ambaixada
Per ültim. en una declaració general
París, 8. - Tots ela periódics, s en
El "Morning Post" saluda la re- Socielat de Nacions. el coman- del partit comunista del Sarre.
p olonesa a Paris, s'ho ccostat a Ale- els dos Governs afirmen el propäsit de
-seditncó ,reoixn
dant de les ( orces internacionals, atab una °Are d'expulsie.
tuanya, que poi campar atnb blongria descabdellar Earnistat tradicional que la importancia de:s acords de Roma, consiliació de dos pobles, exposats
ele cOnsols estrangers, etc.
Desprs de conversar amb ele
al temor d'un rueda invasor.
iarntre aquest Pugui comptar a,,rh Al e
-many.

uncíx les dues naeions i col-laborar el
l'obra de reconstituci6 i procedir en

ovni. no is l'on:bra di que tot cas a una eventual consulta. si les
ott. Infortnacions dignes de crielit cl cirearnstänzies ho exigissin.
presenten co,,, un harte abatid, reneut
tris esdeveniments, que han acaba, Gin:: Declaracions de Mussolini
fi seva cnergict non losa. Ara el führcr
Després d'hacer signat record francocanceller del Reich fa una rida
italià. el senyor Mussolini ha dit:
posada a la COUCelielia, 011 t1121110
".A:nb la signatura es donen per aca•
rebi selapre ei campal:y:a d'alguns bats
acords en els quals fiaern
amics intints. La política militar. la fo- una actitud cornil franco-italiana en pos1:rica internacional, la política linee:ce- sibles eventualitats. Aixä es molt imra, eslan O 1115115 de lee:tics que fan i portant."
desfan con valen. Les "vedettes" del
El senyor Laval ha dit que la política
partit es' (roben en situaciii delicada. que s'emprendrà no Va dirigida contra
L'ex&eit tren que Goering no hauria ningä. Ha ofert a tots els gaveras. sode tenir raviacid a les sezes 0171:5, Si1;,1 bre un rnateix pla d'igualtat moral, la
qrIc hauria eaustiittir itua dependbi- possibilitat d'associar-se a l'empresa que
;la dct minist c ri de la Guerra. A R a té per fi exeluasin Eorganitzacin de la
d'ésser rinstiaador de-se:Ibrol'acun pau Ha desmentit formalment les inleo Ildites religiosos; a Geebbels, tot i formacions ile premsa, en les gines s'as-

reconei.rent els Se 115 dots d'organitzador,
eonsidcrant-lo un extremista,
.4 tot arrea l'extremis:1:e nazi es bat
ca retirada, i el nacionalisme s'in:pasa
coto a foro d'estructuració.
Esperen: després del plebiscit del Sarre per veure quins runths emprén Ale-

considerant que facilitaran el rapid
arranjament de les qiiestions europees, obrint naces perspectives sobre
la miestia dels armaments.
"El Echo de Paris - , que fins ara
es mostrava quelcom resercat, diu
que un dels resultats mis importants
de les converses celebrades ce l'efecte
psicológic que la conclusió de record
Ira causat a tot arreo.
Segons "Le Journal", el més finportant es Eacord plurilateral relatin
a l'Europa central.
"Le Populaire - , per la sera par!,
exposa la creença que la qtiestiä del
desarmament fou també tractada en
les converses, i diu que si en aquest
aspecte estan d'acord els Governs de
Roma, París i Londres, es podria
arribar a grans resultats.

Els medis oficials anglesos zar:eres:
sen vivament per les diferents informacions de premsa arribades de Roma que
deixen preveure una rräxima represa
de les converses relatives al desarmament sobre una base que eventualment
podria ésser trobada en el pla italia
d - estabilitaacie darmaillems", praparat
en gener de top.
Encara que White Hall desitja examinar taita forma de solució del problema dels arinaments, es cert que fías
a nora ordre la saludó mes conforme
amb eis punta de vista del Govern anales és el pla MacDonald, tal corn los
presentat després del memoràndum anglis de gener de Van>. passat.
Als ulls anglesos 1, convenient sempre wia orientació cap al carni del desarmantent, i el ple italia té per a elle
rincunvenient de mantenir un siatit
quo cotradictori aunb aquesta política.
Sobre aquest pum e, recorden les observacions formulades pel Foreing Oifice en el mument en qu é comunica el
document Italia a les potencies interessades.
Aquestes ob,ervacions, perä, no tenen
cap caracter definitiu, i semblen dependre en part de la visita de Fierre 'Aval a Londres.
Es diu que Eadhesiä de Franca al projecte McDonald esta subordinat al grao
de seguretat que obtingui el dit pais.

Les operneinns de reserutim
seran efeetuades per 300 ein.
aleaba el treball deis quals sera
igtlat per 80 controladors,

gencia de que eslava encarregat.
Sernbla que li digueren que le
serà proclantat entre Direcció del partit havia intenles nou i les onze del 15 de ge- ta'. sense aconseguir-ho. de, 110'ter, t sera comuiticat al tnateix gac un allre local, perquè tras
tetillas a la Societat de Nacions
els propietaris dini -robles
a la premsa.
neguen, car no volen comproDesprea donaren aftres expli- metre's anib cap partit abans de
creu que el resultal del dit

eadons altres oradora, entre ells coneixer el resultat de la conel membre suis de la Comiasto , "1 sulta que ha de tenir lloc el die
qual va relre hoinenatge al pa- 13 de l'actual.
per que exerceix la gran prentsa.
funclonaris
El director de l'Oficina de L'actitud deis
Sarrcbruck. 8. - L'artitud dele
Premsa va precisar el procediment que se seguirà per a col - pocas funrionaris que votaren
tocar els rnembres de la prenisa ahir el plebiscit parcial queda
a les galeries de la Warlburg; explicat per la incertitud en que
amb atines t nadiU s'entaulb una quedarla l'Estalut de funcionadiscussió bastant viva entre els rio Si el Sarre opus pel retorn a
periodistes i restnentat director Alerflanya.
de l'Oficina de Prernea.
Romano"
Finalment el president, senyor L'"Osservatore
Rodhe, declasä que la Comissió protesta :;
( -lintel del N- Mica. 8. del plebiscit no ha v ia d'escoltar
consells sobre la manera cele servatore Romano" publica una
hada d'aplicar el Reglament. - nota de carecter oficial en la

senyalava l'existencia d'un acord relatiu Felicitad(' a Laval
a la qüestiä le/ rearmament del Reich.
Paris, 8. - El Coaseil de milisSortida de Laval
tres ha dirigit una felicitado al se.
Roma, 8. - .Abans de partir de Ro- o! Lacal per hacer arribat a la
ma el senyor Laval sla entrevistat amb conclusió de l'acord franco-italià, En
els representante de la Petita Ertesa. el mateix Consell s'aprovaren els P ro
entre d'altres, amb els senyors Hualltoa la reforma de-jectsqundix
viski, ministre de Txecoslovàquia; amb la Justicia.
a
;
ama
i
-...
Di/taita,
ministre
de
Ingosliv
/-4n•n••n
Rugosiano, ministre de Romania. i fi- Satisfaocle a Viena
Anutlació da vots per sanalment amb Voligruber, ministre
Viena, 8. - iteler au-se a ls acords
ludar estll hltlerlä
d'Austria.
de Roma, el diari sUie:ÖS “Wiener
Sarrehruck, 8. - Com se sap,
T'A senyor I.aval ha marxat aquest
en tracto de l'esdeinigdia. saltrdat pel Duce, el gmectrador Post" diu que
san prohibides les manifesta5eniment
diplomatic
més
important
cions públiques abans de la rode Roma. els ministres de Txenosiovas
Declaracions de Simon
nula. Romania i Iugoslavia, i pel tiara que ala registrat des de la signatura
lució- Amb aqueal motiu ahir tinja que la situació
del
Tractat
de
Pau,
Londres,
8.
Sir
John
Simon,
que
gueren iloc diversos incidente.
Aloisi.
de
l'Europa
central
quedara
ptoiunarriba
anit,
acompanyat
de
la
seca
esUna gran multitud ha acempal.yat el
A Beckingen, cinc funcionaiis
dament
modificada.
posa,
ha
manifestat
la
s
a
de
l'Hotel
Enceldar
tisfacció
que
entraren a la sala de reserutint
eralar Laval des
L'Organ del ministre senyor Ecy, In ha produit Eacord a qué s'ha arri- i fere» la Salitrada nazi. Ante aea l'estació. Pels carrers ha estat aciarnat
8. - En tina coRisió regia"Oceterreiches Abendzeitung", rEu bat Roma entre França i Italia.
Duulilin, E - Av2 continuaran le.- per mis joves feixistes.
guit, foren deequalificals per a
amb motiu de la qiiestió relique Austria surt beneficiada de l'acord
Es considera molt probable que els votar, d'acord anib les ordres dei
giosa, han resultat 7 mores i 31 ferits. discussions a fi d'arribar a la conciade Roma, puix que en quedar ganan- senyors Claudia i Laval vinguin a Lon- deeret de la Cotnissió de Govern.
El pas per Génova
A La Piedad (Estat de Mochoacan) 5 i6 d'un Tractat comercial entre l'Estat
titzades les seves fronteres i l'autoa filtims de mes, i això es consiUna anciana, dena hospitalitlitt registrat un encontre entre les I liare d'Irlanda j Alemanya.
Génova, 8 : - Al seu pas per l'estació nomia de la seca política interior, re- dres
dera con, una noca prora deis desigs rada, declaró que va neixer a Ale
La conclusió d'un recent acord ni- d'aquesta capital. Laval ha estat salo,ropes federals i els rebels religiosos,
catre
FranPacte
sulta, en realitat, un
de pati que alimen els homes dirigents manya i que volia morir a Alei aan resultat set morts i nuatre feries. tre Irlanda i Anglaterra abreujarà P ro dat per nombrases personalitats Ti' es- ca, Italia i Austria.
de les gran: potencies.
manya. Fou desqualificada per
-balemntsdicuopralment tat ac:atnat per una gran multitud
A la capital federal s'ha registrat
Per
la
seca
part,
Eärgan
dels
henharter indicat en quin sentit vo,gualenent una topada entre estudiants en els punts que e, tracto del carbó
A Varsòvia ho troben imR01111
ivehren
diu
que
el
Pacte
de
La fundó d'ahir a l'OPera
lia volar. El Frant Mema/1y he
faálics i membres de l'organització de metall,
hará reflexionar el Govern de Fterlín, portant
Altrament, se sap que durant aquesdels Camises Ruges", i han resultat
VarsZnia, 8. - Els diaris polonesos
Roma, 8.- La {unció verificada anit ja que. (l'ara en enda r ant, qui preta setmana es discutira el capital d'hm17 feries.
teatre de l'Opera va donar csaasió tengui atacar la independencia d'.ans- reconeixen unanimement la importancia
En l'escaramussa registrada u La portaciä de maquinaria Alemanya i els al
EL PROCES CONTRA ELS
perquè es poses de maniiest la satia- tria es trobara amb cintur6 de deis acords de Roma.
Piedad, quatre rebe:s slan fet forts representants alemanys hauran d'indi- facció produida en aquesta capital per potineies que la calen defensar.
La
governamental
"Illustrowany
KuNAZIS DE MEMEL
ea una casa, i han disparat inzes.sant- car els articles que Alemanya acceptara la renovada de raMiitat franco-itaroer Cadzienny" din que "després
ment, i han mort un soldat i un agent a la cegada.
Elogia erigieses
Italia
setze
anys
d'equivocs,
Eranaa
i
Viena.
Es confia que les discussions comerde policia abans que fossin mores a
IN:awhas. 8. - En la darrera
En arribar el seneor Laval al teaLondres. E - Tota la prernsa sa- han arribas a una intellighcia".
utts per les forces que han assaltat cials entre l'Estat i Bélgica P o
eeeena del procés instruil contra
va éster rebut pel
10'47,
le,
a
tre,
-dranep'súltimdaque.
.9*-11n •n-•
els nacional-aocialistes acusats
sots-governador de Roma, marques
Als Estats de Durango i Sinaies
i le conepiracid. ha preelat declaDendici di Acadia, pel preside nt dei
ESFONDRAMENT
D'UNA
‚hart registrat lambe escaramusses en
rad() la vídua de 3esuilis, la qual
Tcatre Reial i pels membres del Co'
lee quals han resultat morts diversos
ha Illatiife.stat que el seu madi.
in:te, que van acompanyar el ministre PART DEL PORT D'OSLO
toldats federals.
va desapareixer el 25 de
i la seva fi/la a la llotja que cls hacia
Les víctimes registrades des del V:oodiilon. 8. - El senyer
i .que encara que li van dir que
Oslo, d. - El moll de Drammen, la
estat reservada. al costal de la del rci.
p rincipi de i'ofensiva deis "Camises Ily. advocat defensor de Hauptera
a Alemanya. lotes les re cerEn aparnixet a la llotja es va iater- longitud del qual Cs d'alguns centeRuges" es fa ascendir a asco.
ques que es van fer per a troelan() continua esforeant-ee
rc,rupre la representada. interpretant nars de metres, i els magatzems de
Els estudiants han demanat la di- demostrat que les quatre perso- l'orquestra la “Marsellesa", la manta diierents fabriques de vidre situades
Washington, 8. - Nilc i Perú han bar-lo resultaren infrucluoses,
reissid del ministre d'Agricultura, se- nes que estaven pertectament as- reial i l'himne feixista, que van ésser als voltants de la pobiaei g slan es- notificat al Departarnent d'Estat que fine que el 5 d'abril fou trobat
;Mar Garrido Canabal, cap dels "Ca- sabentades del que passava a ca- escoltats per tot el públic posat en fobdrat a conseqüencia d'una esllavis- acceptaven el nou pla de pacificad() del mort a la vora d'un riu.
Seguidament ha declarat un
alises Roges" , al qual acusen d'haver sa del coronel Lindbergh, foren peu. En acabar-se Ehimne feixista, tots sada del terreny que s'ha produn Chaco, pla elaborat per les nacions amcel qua!
erg anitzat el tiroteig de Coyoacan, re, les que raptaren el nen.
ricanes reunides a la Conferencia de individu anonienat Loops,
els espectadors van fer objecte de aquest mata
confirmat que los organitzag:strat el dia 23 de desembre.
La nurse Betty Gow ha mani- grans manifestacions de simpatia els
Es creu que aquest esfondrament Buenos Aires, descartant les dificultes ha
relaten
armes
de Jeventuts
La multitud intentava congregar-se festat que era probable que Via- st n'or, Laval i Mussolini.
is degut a un canvi de nivell del que podria resultar de les sancions pro- cions
per tal de preparar una
:lavara el palau presidencial per tal ;el Sharpe, que se suieidä el) ei
Seguidament es va reprendre la re- ions de la mar en el limit pr oxis del nunciadas per la Societat de Nacions. i diners
de maniiestar-se a favor de la pau CUIS enquesta oberta sobre presentació, i en acabar-se lacte, el terreny on hi lia situades les fabriques S'assegura com a segura la participa- revolla amb l'ajut de l'exercit.
ie ligiosa, però ha estat dispersada per el rapte. (ligues al seu amant, el
faiyor Mussolini va passar a saludar de vidre.
ció del Brasil. S'ignora, en canvi, l'ac:a policia, forres de l'exireit federa; dia abans al eegrestament. que el senyor Laval, la qual cosa va proEs lene que hagin more quatre ho- titud d'Argentina.
i :es brigades de bombers, que han els coposos Lindbergh harien de- vocar gran" aplaudirnents i aclama- rnee; altres pogueren salvar-se a últiS'ha comunicat al Departament d'Es- NORMAN D A VIS CREU
in staliat Ilurs mangueres contra els cidit ne ernportar-se el nen de
cions.
ma hora saltant per daniunt la Ilarga tat que el Senat de Colòmbia discutía
repemanifestants.
Hopewell al dornicili dels seus
Aquests aplaudiments es van
algunes esmenes al Pacte de Liticia sus- PODER ARRIBAR A UN
bretxa que s'ha obert al terreny.
sogres. tir CO acabar la representació.
Tumbé es tem que un abre edifici, ceptibles d'ésser acceptades per ambdues ACORD EN ELS ARMA8.
Interrogat
Flemington,
no hi ha emmagatzemada certa quan- parts.
per un repòrter, Hauptmann. La premsa italiana
MENTS NAVALS
UN DESCARRILAMENT
Welles ha conferenciat amb algunes
titat de vidre s'esfondri.
la
premsa
italiana
presaumple assassí del fill de
Ronia, 8. - Tota
personalitats diplomàtiques sud-ameri.
A LA U. R. S. S.
Lindberg, lia declarat que si ell expressa un sentiment de proitioda
canes sobre aquesta qinnslió. Es crea,
Washnigton, 8. - El senyor Not'París. 8. - Segens el diari "Le haguts construit l'escala que satisracció, traduint l'expres s i ó d'alede totes manieres, que Perú no accep- ‚ran Davis ha informat els senyors
.lt atin" han estat relirats vint ca- ahir fon presenlndn davant el grla de tota la na/6 italiana per la
ENTRADA EN FUNCIONS tar aquestes proposicions.
Roosevelt i Hall qu eexisteixen borles
:lävers du les runes de dos trena tribunal. seria un fuster de se- firma dels acords de Roma.
esperances que els Estats Units. la
La dignitat com tots els periódica DE L'ASSEMBLEA PORTUque toparen entre Moscou i Le- gen ordre.
Gran Bretanya i el Japó PU R Uin ar:Migrad. En l'accident resultaUn advorat de Facusacid ha italiana expressen la seca alegria a jeribar a un acord sobre la litnitaciä
GUESA
r en ferides gran nombre de per• declarat que les empremtes des- geix un majar valor de sínceritat a
deis armaments navals en el termiai
meres.
cobertes Entn la finestra de la les seves expressions.
d'un any.
Tres idees principals es desprenen
Lisboa, 8.-A partir del dia 10
Es creu que la topada fou de- nurse, corresponien a les sabafee
Després d'aquesta entrevista el sedels editor/ate de la prems a: Primera, del corrent, les Ileis que 118 propida a un acte sabotatge. Alguns
Haliptmann. - Fabra.
nyor Davie ha exprePcat la creerte*
que la liquidada de les diferencies mulgaran a Portugal hauran
5 1pleats del ferrocarril han esL'Havana, 8. - L'alcalde d'aquesta que el problema podria essen remen
colonials franco-italianes restableix lee d' C seer aprovades per l'Assem- capital, senyor Gómez, ha celebrat
detinguts. sobre la base de les proposicions anrelacions entre els dos paisos: segona, blea.
Berlin, 8. - Es diu que la
una Ilarguissima conferencia amb el
SUPREM
EL
TRIBUNAL
a ivait de raccident ferroviari esque la coRaboració franco-italiana a
Fins ara es promulgaven per senyor Mendieta, al qual ha otert la gleses fornmlades durant lee recents
cor.verses de Londres.
lev ingut entre Moscou 1 Lenin- CONTRA ELS PLANS DE Europa és un nou eix de la vasta po- sinrple decret.
~Mi() com a alcalde i com a memlitica europea, que a poc a pon trebaa r ad ha estat el Mal estat en que
conseqüència
dels
bre
del
Gimen,
a
ROOSEVELT
es tr ebaven, reta mes d.lin
l'a un nou descabdellament: i, en ter413/11.1/Mlainik
incidents deis estudiants.
setiyals que regulen el !rallad
Washington. 8. - Eii la seva cer lloc, que Alemanya va ésser IleialL'alcalde
ha
manifestat
que
si
la
al corrent de les UNS INDIS DEGOLLAREN
per aquella tinta.
primera decisió. conternent a la ment mantinguda
seva dimissia G9 rebutjada, de lotes Totes les notes pregades
Els empleare que en tenen cu- legislarid del programa del res- negociacions i qa edepen d'ella solaUNS MISSIONERS
maneres se n'anirà, sense que hi hagi
ra han declarat que totes les de- sorgiment federal. el Tribunal ment rassociar-se a robra pacificahan d'ésser trameses en
res que el pugui aturar.
m andes tetes perque es poses
dora empresa.
Suprem ha declarat no vàlida
Virginio Gayda, en "Il Giornale
Río de Janeiro, 8. - Circula
a aquella anomalia foren desate- cläusula ledactada per la N. R. A.
durant els dar. el 1 anor que recentment uns
catalä 1 abans de les nou
ße3. El trànsit s'efeetuava, segons Ist qual el Goveru ha de d'Italia'', estima que
EMMA ROTHSCHILD
una gran indi degollaren una expedició
a quests darrers dies, per una st'
premura!' la reducció de la pto. rers mesos s'ha operat
la via, ja que retira havia que • (tutela de petroli.
transformació ea els esperits en els d'exploradors ¡lord-americana a
del vespre, a la Redaccid:
HA MORT
dat lora de serrei a cansa del
L'eemeetada ~freid li s couel- centum,. Glieraldo Casini. en "Il U- R in nh ardy.
Londres, 8.-Ha mora a l'edat Corts Catalanes, 589, 1.°'
Segons noves informacions
ma l eetat en que l'havia deuxat derada als cercles polttles com vero Fascista". escriu: "Alemanya na
el fred intensfssim d'aquest mes un eop gren nis planta de Refute- podrá mantenir-se estranya a aquella procedente de Delom, l'holandès de 90 anys, lady Dama Llinsa
Sehilder assegura que solament Rothschild, filla del batee Carl
Ei s oficials eovietice confirmen yeti ver . I al d'acmiseguir un res- nora sintació europea".
Les d'esports, a Barbarä, 11
Forges Davanzati. en "La Tribu- (pren degollats dos religiosos que ,Mayer ele Rothschild, vidua del
reg ent-se • declarar.
surgitnen1 dels Estalas Units, Als
primer lord Rothschild 1 mare
s'amagaren
en
veure
els
inno
ffur el eeierrnMent•
estana
na'',
la
decisió
ha
cercles
oficials
I
18,
ae
de
El nombre de Inerte
del lord Rothschild actual.
"911111111111111~Or
han vingut a 01-ut o f iar que les diII de ferits, de 87. - Fabra.
causal esitipefacció.

S'aguditza la Cap a un acord enIluita religiosa tre Anglaterra 1
Irlanda
. . Méxic

El procü

lindbergh

Per la solució
del plet del Chaco

L'alcalde de La Hava-

na dimiteix

caps del partit comuniata, el funcionad del Jutjat ha marxat sense haver partat a termite la dili-

qua' protesta una vegada mee,
dels rumors abeolutament infonamentats en els quals es posa
en ‚juble la imparcialitat de la
Santa Seu en el plebiscit del
Sarre.
DesmentIMent de Koenig

Sarrebruck, 8. - El periodic
"Saarrucker Zeitung" publica

unes declaracions de Koenig sobre l'entrevista que sostingué
amb Max Braun.
En aquestes declaracions Koenig assegura que ell no assel'yate que cap òrgan oficial alemany estigués disposat a entrar
en relacione amb Braun.
Ha ordenat a un advocat que
red censa contra Braun per haver publicat falses allegacions.

Darrera hora
DE BARCELONA
SOPAR D'HOMENATGE A MANUEL HUMBERT
Anit passada lingué lloc l'homenalge que uns guante armes
admiradors han volgut dedicar al
pintor Manuel Humbert, el guanyador del Prerni Nonell 193a,
ainb motiu de l'èxit aconseguit en
la seva exposicie d'aquesta temporada a les Galones Maragall.
Amb aquest motiu, al volt de
la taula del restaurant Catalutiya, presidida per l'arti.sla Manuel Hurnbert, les senyores Humbere i Mercè Plantada, i els benyors Alexandre Riera i Oleguer
Junyent, es reunt una nodrida
representació d'artistas, amateurs darf i critics. L'estima
transeorregue agradablement
amb la cordialitat pròpia dele ac •
les d'aquesta mena.
Al final del sopar t'oren esmentades nornbroses adbesiona i
er dona lectura Integra a una
!larga lletra de Francesc Pujala
i ena humorística adhesió da
Joaguim Mir. Ofen el banquel el
Senyor Alexandre Riera, el gua"
assenyale la importància de l'ait
Catete i el molt que per di his
fe:Manuel Humbert. nimbe parl e l'escultor Frederic Mares,
President del Saló de Barcelo-,
na, el qual remara' que Hurnberl,
ultra la seva velua personal
artística, des del seu lloc presidencial del Saló de Montjuic, ha
treballat per tots els l'Urea artistes amb un gran desinterès.
L'artista homenatjat respongué
donant les gràcies per un homonatge que considera r a prematur,
ja que no es creu haver arribat
al eapdamunt de l'art allrament
se sent amb prou ganes de fer
molt mes del que ha fet. Tots els
oradora foren emlaudits, tepe
cialment Manuel Ifumbeft

Dirneéres. 9 de serter dei 1935
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at d'Hds afrancs

Et
V
1 Comerç de Pesca Salada
de

I Domènec Codina
Bacal'à en classes superiors
Tots els nostres articles són escollits
Preus especials per a restaurants

1

mercat

d'Hostafrancs, 163, 164 169

Miguel Escolà
Aviram, Caça i

Ou a

Tot en classes selectes

Taules 70. 71, 238 i 239
MERCAT DTIOSTAFRANCS

PASQUAL MIRA
Olives i Conserves de totes ciasses
Assortiment variadissim
MERCAT D'HOSTAFRANCS •Taula 231

FRANCESC ANDREU

La nostra campanya sobre els Mercats. Labor
de conjunt. Hostafrancs i el seu Mercat.
La tònica general. Anem sumant
La imstra cantparaa material deis
atereats de Barcelona ea .arenerit
.1b.1I Un e eltrapassa toles les previhom
sions. Arreo es bel rebuda
.ourpren que era neeesseria 1 II meala tot el supon t possible. Noaaltres no
perseguim Irles que ésser Mas als
interesso, de la ciutat als venedors dele alercats, sector del petit contrue les justes aepirae:om del qua l
ben atendibles.
En resina. aue dernaileil els eu•
n'en:raros deis mereats: Sen, illanient,
t'u y no se . ls ,unaideri llogaters
guarra categurre. Cii el que ja referencia als centres de provennents el Municipi és seneillament un propietari
tan deiaat 1 poe curOs del seu
patrirnoni que arm. diticilnient poden' superar-se. Anib el reportatge
e el MCfidl TIlostairancs
els mercats dcl qua', en; hem
ocupat. En cap :as l'aveza parlat per
boca d'altri ni per simples suggerimeras. Scmpre tos heut documentat
sobre el terrera. per tal d'ésser els
mimes cumeneuts. kl ein de repetir el que ja pot ~lar poriidiós u
pesat . L'estat del, Mercar, de Barcelona is una cosa lamentable. No
trigara 'wat a que puguin equipa•
rar . se a atruenes CSC U le,n h at emir.
guérem lii ,ergutuosos anys pasdts, inaneades de cuses essencials.
El darrer malaguanyat Ajuntament
,..Men que arista a eurprendre una
l abur Je tuujunt, tutalitaria; pero les
circiumtdricies mulaguaraaren tots els
bons propòsits. Pcrqu Cr 5 1 0 e el que
cal: una labor bel °trenada que abro •
ei Luis els gobiernes deis mercats.
fer JIU% cosa sera practicament perdre ei teuips i els diners amb retur.
n'es iragnietaärles que nu resuldra
mar el problema i sempre posaran en
evidencia In puna atenciú que mereiser aqueas centres tringressus i con.
trol satritari del ram alimentari, Nosaltres ereium que al capdavall elgit

Comerç de Pesca Salada
Gran assortiment en totes les classes
Anides curosament es‘ollíts

MERCAT D110STAFRANCS
Taules 166 i 167

A. FONT
Sants, 54. -- BARCELONA
Telefon 32928
VENDES AL DETALL

1

facanes i

en

cunseqüenca amb sor-

Ida d'hamitats irancament perinu•
ses per a la lugrene, al carrer late-

després de prolongades discussions
l,aralles entre les eones dels Planes 1
Casals, Comes Masferrer i Collas()
Gil. L'edifici está format per 1111a b o .

LA

EL SALDISTA
OREU COBERTA, 82
L'encer a , el millor assortiment
Confecciona - Generes de punt
Mes de gener: ;SO 'Ye de iebaixa en Ileticols, flassades
de roló i d g Hurta. 1.0n0
(altionhres) per liquida!
EL SALDISTA - CREU COBERTA, 82

guano pessetcs, bastant superiur a les
despeses per tots conceptes.
Si be no hi Ira Roes vacants, el mercat reportat /N ui sent, cum tots els
altres, la minva de COnSUIll. ES a dir,
pròpiament, les vendes san tant o mis
nontbroses que anys endarrera, les
quantitats adquir:des, perca eral molt
mas inferiors, el que fa que la suma global de mereaderies venudes sigui inferior ¡rus a un 35 i 4 0 Per to n .
Es possible que també contribueixi
a la crisi dels ;p ercata l'establiment
tle nombroses botigues de venda de
pera, que allunyen a restem altres
cendes que compusarien la adra o
import. El cene és que la crisi calate j a i que no es pas el Mercat d'llostaftanes el menys ressentit, ja que
radica en uira barriada emineurnie(It
obrera, en la qual en l'actualitat hi
Ira bastaras parats de tote els r irlIrs.
Passi el que es vulgui, el Municipi
P e r cc ri religiosament els lloguers dels
inercats i anuelles nitres recaptacions
que reporta forganitzaciM iii agi
criar o no, la ciutat treu el scu rendiment a aquesta part del seu patrimoni que tothom opina que té tan
mal ates, al que de tras, nu2. .s pusitias pitan ) s ingreasos material; li
dóna I tot amb tut, ja veieu c; trac.
te que ii nierelx.
.-dirm sumara: Sant .1ntoni, Concoció, Boqueria, Revolució, Santa
Caterina, Clot, llostairancs. Set són
els n'actas deis qual a fins ara ens
!laven) ocupat. En cap dills havem
trobat satielacciú per part dels vene.
dore id del pnblic; no res que pogués
elugiar-se. La suma de defieiencies,
la visEr personal i la tic tothom que
vulgui posar atenció a l'estat deis

ral a la dita ¡aorta; In Ira 'mimbrosos
vidres deetroeate. el muela que mo l .
le persianes. t no cal dit que el ro.
senyoreja ulenament per ruta l'armadura de ferro. ES urgen una re.
paraciu general de la tenida; consIrtEr, CUNI en altree niereats, ‚Sales
i ,urinaris eubterranb. reposar s idres
pereranes i pintar tot l'editici.
solució de les comunes deixaria un 'Percate de Barcelona, será la maespai a p ro f itable Per a la construc- tead. Mauna, massa abandonament.
ció de quatre u, cine taules, que ja Repetim: senbla que els tnercats
amortitzarien les des p eses que oca- guiri bétis de ningú i que, per tata,
es puguin contemplar cota el temps
siones la reforma.
El mercat d'Hostairanes te 281 llocs i tota mena denemies treballin per
es (Mutará a examinar-lo, primera tixos i UI, centenar entre ambulants la seva de,trucció.
lila per la seva solució.
i provisionals. No hi ha cap tanta vaAvui ens ocuparen del mercal cant i la recaptació anual és d u nen
EDMOND D'ABELLA
dldostatrancs, el qual també reque..
reta iota l'atenció, que també fretura ile millores o reparacions ineludr. ilffill11111111111111l1C11111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hilllii111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111
bles. Aquel Mercat te ja uns qua.
ranta•cinc anys d'existencia. Fou
construit molt abans de ragregació.

ira armadura de ferro, repartirla en

Guard a p ols
Granotes
Pantalons Americans
Vestits de Pescador
Vestits Blaus a Mida

tt es naus, cobertes amb teula cuverMesada, de color, que ta rrancautent
de bou veme arreu 311 es usada (Sant
Antoui, Born, hostairancs i nitres
Inercias) Iteró que atan resulta Inolt
dificil Je substituir, perqué les mides d'ara in quaranta anys han canviat bastant i les reparacions traer:rentarles co Ilue Je solucionar els
detectes més as al els agreugen. Al.
sévol dir que el greu problema de
teas els mercats de que havem parlat
és també el del d'Hostairancs, o sia
que la teulada está en un estat impossible i els dies de torta Maja plou
per tuts els costats anal les zonsegirents protestes de venedors, als
quals gro resta mes rente' que plegar les taules o (Irisar que sels IllaIIIICtill part de les inercaderies.
comentaris dels compradors sö r t Per
a tots els gustos i nu cal dir que entre tuts, venedors i compradors, deixenels administradors de la cima! 1.01»
un drap.
El Mercat d'llostairanes te, mullen,
la tentada en estat S111113nlent tlelicat;
lun C0111UnES, en estar deiicienti-sitn.
el mateix per la sitnació en qué estar' cola pele de:actirassoe. que produeixen filtracions cap a una de lea

AVUI, DEMA I SEMPRE

llegiu LI PU1LICITAT- fropgueo-la
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CARN DE VEDELLA 1 DE BOU

Jaume Duran
Taules 77 i 78
MERCAT D'HOSTAFRANCS

I

ES PER VEUEE FELIÇ EL
VOSTRE FILL QUE LI
COMPREU JOGUIME8!

çI
i, SAU I
.
;
Casa

t,jtre no ferie: per saber que ho
sera quan sigui gran.
FEE QUE ALMENYS NO ES
PERDI PER VÓS!
Amb l'impon mensual d'una joguina
modesta poden assegurar per endavant
els seus estudis, una quantitat per a
establir-se, suscrivint una

I

ASSEGURANÇA DE VIDA

1

Ara treballeu, però denla no pudren
ter- ha! Ara tau jove i tothom us vol,
deniä sereu vell i sobraren a tot arre,.
VULGUEU ARRIBAR A LA
VELLESA AMB UN CAPITAL QUE FACI MENYS
CAREGOSA ALS ALTRES
LA vosTRA VELLESA.
Ara treballeu, sou un capital que
produeix. Reserven una mica d'aquest
capital per a denla que el necessitarem

per maja d'una

Especialitat en pastes
per a sopa
i
( Tatlarins i espaguetis
frescos
!
I CREU COBERTA, 97
i

S
MERCAT
D'HOSTAFRANCS I
Taula 161

I

ASSEGURANÇA DE VIDA
El primer deure del pare de familia es procurar els mitjans per a 111111111111111111111111111111111i11111111111111111111011111M1
mantenir la seva llar
Esteu viu, son treballador, tot va be,
la caa es una gler:a.

Però si per qualsevol causa vós faltésslu, aquesta
glbria quedarla convertida
en un infern.
No és solament perque eón faltarieu; és que amb vós mancaria tot,
Cus alió mes necessari.
No condemneu el %master de la
vostra familia a qué nomes duri

Especialitat en Vestits
d'etiqueta i per a nuvis
Exclusivament a mida

Sastreria

mentre vös viviu.
1111111113131111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111
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Tormo'

Volgueu tenir la satIsfacció de
dir que als vostres no els faltarà
res encara que vós manqueu
Per uns quants centinis al dia
AGENCIA NCMERO t DEL

Banc Vitalici d'Espanya
(Carrer de Sants, núm. 46)
cobreix d'aquest risc per mitja de

L'ASSEGURANÇA SOBRE LA
VIDA

La
més
selecta
SANTS, 45
BARCELONA
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t intorería Vives
CREU COBERTA, 41 * TELEFON 32730
SUCURSALS:
Urgen, 34 • Riera Alta, 59 - Aving. Mistral, 48
Sant Roc, 31

SUCURSAL!

ROM D'IIOTA?RJCS
TAULA, 160

Algua

SUCURSAL:

boQ uE ott.:2-

TAULA,

de Rocallaura

LA OEU OMS RICA Cle. MON

seo

Teléfono .11321

St patiu d'ALBUISINURIA, LIT "' URICA (MAL DE MORA), GRONDUITIS, PARENQUIMATOSES, NEFRITIS CRONICA, ui gaguee;
ridlealment amt•

- -11ua

de Rocallaura

DIpositarls general.; FORTUNY, S A,
darme de t'Noapluid, 32. 1 Salmere.n, 133

BARCELONA

BANC HISPANO COLONIAL

84-, i rrt e tu ti 1 ustkerseereerteePeres

Capital desembossat: Ptes. 40.000.000 * Reserves: Ptes. 11.300.169'73
Domicili xecial: BARCELONA, Rambla dels Estudia, número 1 * 10 AGENCIES URBANES A BARCELONA
22 SUCURSALS I AGENCIES A LES PRI NCIPALS PLACES DE CATALUNYA

e

64444+444-1*.+44444.414444444~441,4

6.44+M5Se+N4444.6.4.....+44.

.

1

Fundat en 1876

444.4444/44+444+e448444n44144s114+414444e414844.4444444144.44.4.4

El BANC 1113PANO COLONIAL realitza tota mena d'operacions bancàries, abonant

sobre tots els paisos del món. Acceptacions, Domiciliacions - Crèdits comercials

interessos d'acord amb els tipus majors autoritzats pel Consell Superior Bancari.

simples i documentaris. Descomptes 1 cobrament de Iletres. Comptes de crèdit

Compra-venda de valors - Descompte.s i cobrarnent de cupons i títols amortitzats.

amb garantía de valors i personal. - Préstecs sobre mercaderies, etcétera, etcétera

cuctötha

de valors - Girs, Transferències, Caries de crèdit, Ordres telegràfiques

CAIXA DISTALVIS AMO

id> eti

COMPTES CORRENTS, a la vista, abonant el 2 per 100 d'interès anual

444414144+611+8444410111+841.44444444440444144441411.44.44411448.

LLIBRETA ab4mellrjteerlite3a22:1 100

SERVEI I IMMICILI

[JE G13801015 1118Ni!

I

-911,011w
LA PUBLIOITAT

Antoni Rebata" en el sexi segon
any de disputa i la qual compren
la prova de 100 metres dors per
a totes les dstegories.
A l'objecte de donar aquesta
competid() un mejor allicient,
Any 1921. - Diodor Pong, A. Igua. s'ha cregut convenient intercalar
lada. Guanyador per equips: R. C. D. a aquest segon any les categories
establertes
veterans i
Espanyol.
Any 1922. - Angel Vidal, F. C. Bar- femenina.
Davant la classificacIÓ estacelona. Guanyador per equips: Espablerta en la pastada sessió. la
nyol.
Any 7923. - Miguel Palau, C. D. Es- qual ha assenyalat les possibilitato de bona part dels concurpanyol.
Espanyol.
Any 19 2 4. - Joaquim Miguel, C. D. sants i la ir/el/isla de les noves
justifiquen plenament
categories
Espanyol. • Espanyol.
Any my. - Joaquim Miguel, C. D. l'expectario a esperar els resulel qual hem vist augmentar en els
tats del ditunenge, majorment si
darrers combats aquella lentitud i aque- Espanyol, Barcelona.
Any 026. - Miquel Palau, F. C. es te en comple que en aquesta
lla mancança de coordinació a que
segona jornada prendran pat . l tiBarcelona, ideal.
ens hem releen més antunt.
Any '927. - ¡maquino Miguel, C. D. tes les primerfssirnes figures del
Completen el programa «aquesta vetCl ub rlegft. sense distinció de callada els matas Riambau-Litter i Pras Espanyol, ídem.

ESPORTS

ELS

BOXA

Aiui al Nov Món: Ortega
contra Safont
A la vetllada d'aquest vespre al

Nou l'sfem (que sanca el parèntesi de
quinze dies que els empresaris d'O:y/aoja Ring, concediren a les darreres festes), seran enfrontats en matx
a deu represes Fortunat Ortega i
Miguel Safont, dos dels nostres boxadors de primera serie, els quals,
tidhuc militar en diferents categories
de pes, no és pas la primera vegada
que es traben cara a cara. Ortega,
ampió d'Espanya dels pes mosca, ha
tingut la sort que alguns dels seus
eivals qualificats cessessin de perseguir-lo per no haver-los estar possible
rnantenir-se dins del pes límit de la
categoria estnentada, j aquest és el
7as de Safont. com ha estat també el
de Lozano. El combas d'avni, doncs,
rara mosca contra gall, per bi que
Ortega no olla volgut avenir a disputar-lo sense que el seu adversari es
.sresentés a la bascula amb 5 5 quilos.
¿Constituirá alzó un seriós handicap
per a Salons? EH creu que no: almenys aquestes eren Ics scves paran"es mesas enrera que no cessava de
dir i repetir que es recia capaz de
batre en tot moment el Campió d'Espanya baldament aquest no volgués
ter-li la mis petita concessió relativa
al pes Erais dins del qual calia disputar el combas. Tot arnb tot, nosaltres esperen/ una Iluita aferrissada,
zar als dos boxadors els convé eixir
del to una mica gris amb que s'han
produit durant aquests darrers temps,
el que ha motivas que ho rn eIs hagi
"ist, en llurs darrers combats, acceplar cona adversaris contrincants molt
més nous que ells en el ring; contrincants que aconseguiren vencer
inapeHablement, pera que tanmateix
no eren pas els que hom els hauria
designat com adequats quan, un any
1 mig entera, tant Ortega cota Safont
tenien al seu darrera nuclis d'entusiastes que els creien capaços d'arribar forza mes amunt de: que es troben actualment.
Coneisedors de Ilur ofici, aquests
dos minyons posseeixen dues modalitats de boxa ben diferents. Ortega
es rapidissim i a bastatnent variad,
mentre que Safont, més lent, basa
el seu joc en un fons i una resistencia que hom diria inesgotables. Es
freqüent veure Ortega, dominador al
orincipi d'un combar, perdre terreny
a les darreres represes. Inversament
iafont, qute li agrada elaborar les
.,1ves victisries tense precipitacions, sol
mposar-se més fàcilment al final
Vie n o pas al començamen t dels comsats que disputa. Al nostre entendre
eís principals defectes d'aquests dos
boxadors són, en Ortega, una manca
d'eficacia en els seus cops que permet
as seca adversario de refer-se després d'haver estat plenament dominats, j en Safont, una lentitud i una
manca de coordinad)) en el seu

que ii

impedeixen de vegades d'aprofitar les ocasions sie ter tirés patent
efectiu el seu domini . Q¡¡¡ vencerà

aquest vespre? Nosaltres ens inclinem
per Ortega, cae , àdhuc l'avantatge
que suposa per a tot boxador hozar
dins del seu pes, compta amb el rezurs del seu jan rapidissim el qual,
.t/ castre entendre, ha de jugar avui

sud paper decisiu davant dr Safont en

possessiii el non president de la Pedenació Espanyola, senyor Francesc
Cortijos, avui podcat avançar que el

A. E. Tagamanent.

Any roa. - Jaume Roca, F. C. Barcelona. A. E. Tagamanent.

Any 1933. - Manuel Andreu, Sarda
nostre maxim organisme pugilfstic té
en estudi l'organitzacio de reunions E., A. E. Tagamanent
Any 1934. - Jeroni Joan. Aire Lliuinterregionals amateurs, la primera
reunió se celebrará a la nostra mutar, re, L'. A. Nurmi.
An y 1933- servirá per establir una classif:ca:ió
dels nostres boxadors amateurs.
En la reunió que va celebrar astil el
NOVETATS
FRON
Comité de la Federació Espans ola. es
Avui, dimarts, tarda, a les quatre
va tractar amb gran deteniment la
AZURP,IENDI - LEJONA
qüestió dels amateurs, i es va estudiar
contra
la forma d'iniciar una labor reorganitCHIQ.
BIBAO. VILLARO
zadora, entrant en els projectes que
Filfa • Inl 10•151
pensen portar-se a la práctica, la ce
CH1Q. GAGALLARTA

LLARTA

-lebraciódeunositraconls
amb Italia, Franca i Aletnanya. paltos

on al pugilsme amateur ae li presta
tanta atenció com al professional.

HOME -TRAINER

L'ere—
comunfea que avui carne/loaran lafflE112MM CINEMA WALRYRI
A
al local de la Ronda de Sant Pau
els entrenaments per al primer
¡VIVA LA VIDA!
aval taran, a les t. Nlt, a 1,s la
lornei g de -home-trainer" i que Re g leta %rene g ona, LOS PERROS
per alady. Lepe 1 Santpere
La Grevez ocupara el 110c de Lu-

vlot,

primerarnent anunclat, en

aguaste competi ció.

Programes d'avui

NA 11

FESTIVAL AL

CAMP DEL

d'inscripcions

Avui fineix

El Comise executiu del Concurs
interclub de dobles del Barcelona
Lawn-Tennis Club retarda a cercles
i jugadors tots que avui, dimerres, a
les set de la vetlla, fineix el termini
fixat per a l'admissió d'inscripcions,
le y quals poden dipositar-se a la secretaria general del club organitza-

dor.
Judicant pel nombre d'inscripcions
lins ara rebodes. Itom crea tancar la
Ilista amb un important lot de cada
.
una de les tres categories.

D'ENGUANY

Segons ens comunica la Federació
Catalana de Boxa, a finals d'aquest
ates, o principi del vinent, comenzaran els Campionats de Catalunya
de boxa amateur d'enguany, els quals
semblen cridats a assolir la máxima
brillantesa. Ja han començat els diversos clubs afiliats a aquest organisme a trametre les seves inscripcions. Horn prega que tots aquelts
cercles que no l'hagin formulada encara que es donin presa a fi de facilitar així la tasca d'organització.
LLICENCIES ALS BOXADORS
PROFESSIONALS

Melbourne. 5, -- Eis darrers parnts celebrats corresponents al torneig internacional d'Austràlia han

ia millar reVi a la Oinern

per /Jarra, Cayena
1 DIBUIXOS

per Carl BrIsson. lacia (balate t Manar
31C. ' teten
5 805 nimm P.asmountt

SPLENDID CINEMA

I AMATEURS

La Júpiter - A.
Marx interclul):
.Agrupaelit G. feäria - Club D. Jd-

piter - TI.
Proces fentenines dt lliure partidpació :

(80 ni.
nie

Simples dame,: Miss 1Vestagott

.

Ilargaria i Nao in. !lisos).

VI CAalPIONAT DE CATALUNYA
DE MARX A TROFEU XOCOLATES Il7Nt.-03.1

MUSC -AALLS
denote. — Vartetats 1 Mercedes FM.
ea-Te-Clan. — Vin etats 1 Kninta DO.
mitre,:.

g

in tela t.; n 1 alrla Hnainados
Excelsior — Varietats 5 muestra Pena.
Edén Concert. — Varletats I John Buse
1 Celeste Gr119
Hollywood. — Er/Onir de la ton andante
Bombay. —

nemon's

Segueixen amb atan ami: irat els tre-

ilesa; el termita; d'admissió acabará a
finals del mes que son),
ES pasa a coneixement dels boza-

de fehrer, entre Mataró i Barcelona
S'Iba repartit entre les eiditatb esportives um cartel! anunciador de la proa,.
Sión en gran nombre el, mar xador,
que durant aque ts) darrers dies de (esta s'han entrenat sobre el terreny. t ami
hem pogut veure que els Castelltort,
Pellin, Freixe i d'altres pasaven a punt
la seca "forma".
"Catalunya Atlética", la pulcra revit.ta organitzadora, ita reina cm im-

durs professionals que tinguin carnet
que els cal tan sois renovar la Ilis
cencia corresponda: els que no el
tinguin han de trametre junt amb la
sollicitud la llicencia i 3 fotografies.
Per als amateurs q ue j a tenen !li
-ceniadl'ypst,oca
que enviin una fotografia, els que no
tinguin !licencia han de trametre tres portantissim reforç en la s eta tasca pre
fotografies.
paratória. i 15 la de l' Ir is Atiene Club)
En el desig d'establir el carnet de Mataró,
obligatori que durará almenys cinc
anys, cal que tots els boxadors L orapleixin amb la major brevetat el que

Pilota Basca

PARES

Aqueva cursa ele fons, la mis interessant de les que l'atletisme celebra
anuahne,tt i que stiguany tirrdrñ lloc el
din zo cls1 corrent Me5 de genes. Of •
wanitzada lid Centre d Esp- rts Aire
i ainb la patrocinació del diart
local "L'Irissant", els quals han posar

i

rontriburió !Irles maxims esforços
voluntat perrme aquella sigui tot

O

rada que la impertancia de la prova requereix.

MERUDES-BENZ

B"n n". Ara faca setze anys es va inetaurar m'e'ta cur s a per a glossar i honorar la bona rristnósia del gran atleta
iranees Trott Bonita, un dels millors de!
mÓn al set, ternps el qua, dona la vida

Cal remarca s el que és la "Jean

i

en de

,".1 gran.

de la sera patria, en la goce-

Avul, (litnec-es. Tarda, 1 15
GAONA ULACIA I
tontea

AREITIO II - GOITIA
En, e lee 10.11is

Natació
—

4*••••••••••44~eft~i Ha eMat la prova que mis propa- EL VINENT DIUMENGE LA SEGONA JORNADA DEL TROFEU
ganda ha fet a favor e.e ratletieme. griEL PRIMER CAMPIONAT DE CA- ci-s al gran nombre de oa r t ic tpants que ANTON) SAIIATA AMI LA INCLUSIO DE LES CATEGORIES
TALUNYA DE CROSS-COUNTRY cada any hi han pres part.
INFANTIL, VETERANS 1 FEME1.INIVERSITARI 1 JORNADA DE S'ha inscrit in equip d alencia
NINA
• ,RECORDS UNIVERSITARIS
Ei palmares de la lean Bouin . duran'
El proper diumenge al mal'. a
El 'vinent diumenge. dia 73. tindra lloc els quinar an>e de la seva celebrari& 4
la piscina de l'Escultera del Glitt'
l'Estadi de Montjuic el primer Carn- rl següent
pionat de Catalunya de Cross-Country Any 1 920. — Rossend Calvet, F. C. Nalació Barcelona, se celebraiä
Barcelona.

per Richard Ola

thIEMOIPOLL

LiOriai 115 rolaron etZTZ
An si /arda. s les 1. 1 nit, a les lo
EL AYUDANTE DOL GENERAL, per Isan
Re pelente, I la gran prochtec10

Rambla del Centre,
Oral:

38 -

Teilten

terrt

NATURAL, COMICA I DIBUIXO1

VALSES DE VIENA

PADRE E HIJO
pe: Lewis atrae

dies reiners, tarda I nit: 2 ples.
utes festina: larda, 3 pies. I nil, 2 ptes.

cas: I, I-, ,,55 1:515 en

espanyol. per Robert montgomerir
Sess1/3 contInua

SALONS CINAES

4. nit, a tes 10
Revista FerrIna, Documental, Patha Journal, JACA DENNY Y SU BANDA. Gran elu
NVIl l landa, a les

ti,40r11113

POR UN MILLON

TEA TRIT TIVOLI
1 turno 1 10 Int 1 "E'da era una damas,
lielen Tsvens irees. "¡anclara, DibuiTOS J
Villen
PELEA
4 taras 1 10 rill: - La bien ab:~

p

CAPIYOL

amb camita Hirn
4

tarda 1 to nu: "sor Angélica", en e*
YeRros. Chnstea

/nivel. Una

I

a tarda I 10 nit: -El negro que terna
alma blanca". en espanya!, Antotilla COP
lernt.

curuca. 1 Documental

Continua de

ACTUALITATS
3 tanda a une tnalInacia.

Nenciaris, reportatges I "Vistes de BuTan da, a leb
.5II. a les 050
nevistes Pathé I Fernina EsIt de la
lodosa 1.urnedia

retorta".

oe•

El Jardín del Monasterio

UNIO ESPORTIVA DE SANT

alailnal 10'30. Es despatxa a 'aguan' per
/ la sessIn numerada de alunan:14re tardas
;
les 6 El datan, valen: LIla.. Landl
ell la l'amasa Cut/edil
LA MUJER DE MI MARIDO

EUROAAL
a larda 1 9'45 nit: "astucia de Malee'
nanicament tarda) a "El misterio det Jaquee
rium"„ "Oro ea /lamas" 5 CÓMIC&

rlamr le Gaby Niorlay I Stellt y Rolland en

EL ESCANDALO

ANDREU

PATEE PALAC(

continua 4 tarda: "Ella o nitieuna". •La

-

ioz del peligro", 1 ueros huManos", ea
espanyol. Loretta Young. Califa Foz
a larda

d :tan) o:
ht aurrn

930 /lit:
aprika" (21rdearaea1
a en von
g rtne"il " Fy
c:as ip} darag1y ,11p:e:11La

X C rL8 1

.4444+3444.~«.444.44...
CINEMA ESPLAI
Totes les notes pregades

han d'ésser trameses en
català i abans de les nou
del vespre, a la Redaeció:
Corts Catalanes, 589, 1.‘uauci.itH u ‘si.todsai sari

LMACENE e

Onbuixos, ESCANDAL06 ROMANOS, per Eddie Ca p tar I nioris

BOXA NOU le»

Ilusiones de gran dama

Pra iee-Eledla
t I Rlambau-LItter
sensaciona reven
ta l

Re g leta.

N11/ 1 MI, 11) 1 3

per

11 5

Kare de Nagy,

¡VIVA LA VIDA!
RonlIr Ballesteros

130sep Santpere

ne.944+04444+644.44.644444.•

ORTEGA
SAFONT
dura Oettetti

General.

GRAN VENDA DE

LE #44 ANC4

Li Ci8i 00E EEM

de Nagy 5 \Volt Albach-Rett

CINEMA RAMBLA

g reta:

EsportsdeNen

anar a sopar i dormir a Berga.
Pressupost total: 18'50 pessetes.
Informes, al local social, Passeig
l'abra i Puig, 9, ¡ al telelon 3z915.

ln
produnnieF, N.dipeerKNi;in klommes

per flete

PROPAGUEU- LO

TROSSOS

MS 80k NI 0E HIRCELONi

11111111~11~Butdrimmefflinfillilliii

18 pia. Venda sensacional
3.5
TUBOS'.
TU 63 /51w
caps de peces

-)Tews

DE

),),

AQUESTA GRAN
OPORTUNITAT

que cderitn als nostros
dienta de amb ¡ objecte
de donar a conèixer la
p ostra 11028 secció

en panyeria per a senyor i hilen per a vestIts senyora.
InnllinnInnaliannanamagarafflatamanananannmeaftlaattlInennIlrairinnaaah ae.tnoweastallaonat amanntetnalarzeg natimaeminaaallaallai

Per 15 ptes.

Trossos per a
vestlt complet de
senyor.

26 mis a

T rossos d'exee Ilent teixit, per a
abric o vestit

Per 45 ptes

Trossos màxima
qualitat, gustos
angtesats, per a
vestit o ebrio.

SASTRERIA

que, dintre de la gran

economia, servirem amb
la maxima garantia I
bona confeccle

NOMES EL MES
DE GENER

GABRIEL II - GUILLERMO

carnea
ITUARTE - CELAYA I

gran

Gerència catalana

celona, celebrats el passat diuntenge al Inati al Fruid(' de l'Es/tullera foren els següenls:
Arta! da vencer Ferrel i Heras
per 25 a 14.
Longas i Soguero són vençuts
per Aralo t Arrús, per 18 a 25.

Frontó Principal Palace

CASI CASADOS
.
la
prodúcele)
1)Ea
de
y
trena
Denla: E
Ilusiones de gran dama

AS DE ASES

{tos .61,1e

HOTEL MONT-THABOR

miss Dearnian. n5-7, 7 - 5.
Dobles honies: Perry i Hughes
velo:creta Bromulatt i Huxley, 5-4.
4-6, 3-6, 6-3 i 6-4.

DIU/SENGE PASSAT AL FRON111111111111M111
TO DEL C. N. BARCELONA
1 anda de purtils curresponents al
Cantpionat Social del C. N. Bar-

pPI gran cantant Je
Klepura 1 GlaUdie Cleves
DIBUIXOS EN TECNICOLOR

EL Misterioso Sr.

es disposa.

resultats obtinguts a la

TODO POR EL AMOR
deliciosa operen°

en

vencé

La acedó excursionista Acant
cincela benemérita cluttat santandreuenca organitza una surtida amb
esquís a!, Raso, de Peguen, i a la
qual convida tots els aficionats ah

colossal Programa

g

p

Piar,a U outnneona. 6
relaten Z18613
ieti ita s ' NO i 7'30 • Nit: 1 0
ZAMORA (documentan
AM/GAZOS (dInilloS)

sant.

Ilaneament del pes, salt

Per a participar en les proves femenines cal inscriure's previament adreçant
les inscripcions al local del C. D. Júpiter. Joncar, 2, n.n fe a la E. C.
tisme, Floridahlanca, tos.

de Cent. 217 • Telèfon $001

REVISTA FOX, expeada en espanynt
ALMAS ENCONTRADAS ten espanyol),
per J. J. artinèz Casado I Emana Arozarnen
DIBUIX08 SONORS

1 nat t Los calma•

donat els següents resultats:
Mac Gratli vence l'espanyol Maier
per 6-1, 5-7, 0-2 i 5-2.

Horn ta avinent a tot, els boxadors balls de preparad.; per a la celebraciii esports de neu.
la necessitat que tenen de renovar del Campionat de Catallm> 1) de marxa,
Sortiran el dissabte vinent, amb
Ilur llicencia amb la máxima rapi- que Uncir.; Iba: el ri j a lo del Oliera mes autocar, a les cinc de la tarda, per

44,4444444 4 44.444444444+0

.UniversItari.

EL HOMBRE DEL BOSQUE

Colmen'

4, rus Mont-Thabor
Müll celdric - Prop Os t'opera
La acedó d'Atletisine del C. D. JúAmpliat en 1932
piter celebra el dia Zo riel mes actual
De Stetani vence Ciernenger per
un festival atletic amb el segiient pro180 habItaclons :: 100 banya
oposat a Martinez Valera.
vencé Brontwich,
Moors
8-6
i
6-2;
0-2,
grama:
Bi trobareu lote mena
60 4) 6 -4, 7 - 9, 2-6 i 6)2; Menzel vence
Mata interclub:
ELS CAMPIONATS DE CATAde facilitats, per esser
Barcelona Universitart Llub - Club Hughes, 6-4, 3-o, 8-3 t 6-1; Crawlord
LUNYA AMATEURS
vence l'ontnn. 7-5. 7-5 t 7-5.
JUPITER

Palma de Mallorca, h.- Denla, al
teatre Balear, Hilario Martínez, carnpió d'Espanya del pes welter, sera

Barcelona

EconJrnia i duració

EL CHIMEN DEL UPES

da« Lli 11
— Aval I cada dla. the dan
sant.
Granja Royal. -- Tes 1 sOrlIda de transes
Hotel Ras. — Ana i cada ab, !he dan

per Cervilge i Torrellas, per 21

7

DESFILE DE CANDILEJAS
alograt,ra

aval
Barcelona. — carda

BATUT

QUINTANA IV - QUINTA-

2. Arquer, senior, Agrupació Escul- nalment, per l'equip de l'Escola de Termcs. cumirst per destacats esnrinters, a 25.
tista.
Martv va vencer Arnalot yen
s'establira el récord, també peninsular.
3. Pellin. senior, F. C. Barcelona.
25 a 6.
4 E. Clavero . senior Aarnpaciin Es- de la 'hm a de rellevaments ro x leo Draper 1 Segales venceren Rornetres.
cultista.
sich i Seguer per 25 a ti.
5. R. RIpoll nrcifit, Pensament Sa- XVI JEAN
nonx CAMPIONAT Hernändrz i Girril sön vençnt s
badell.
per Nadal i Alineln, per 16 a 25
CATALUNYA DE FONS
6. Freixes, neúlit. F. C

S. Rinn11, neòfit, Pensament (S.)
o. P. Jimeno, neòfit, independent.
lo. M. Gil, neòfit, independent.
La classificació segueix igual a la
que ja a'ha exposat en dates anterior,.
El F. C Barcelona assoli el Trofeo
7 .-e s tanti, i els Boys Scouts de Catalunya guanyarrn la Cona Meléndez.

,uocuinerual), EL TERROR DEL
CUADRILATERO ;2'bulaosl 1

TEATRES

Solsona va sencer Ferrando
net' 25 a ti.
Mallas i Castillo venceren Her
uf/n(1ot j NIonteada per 25 a 1 4.
Castelltort, senior, F. C. Barce- tablir el nou rècord peninsular univerFarreras j Buye aún vençuls
sitari del llançament de la barra, i. fi-

Soler. serrare, independent.

Cartellera de Cinema

ene

18

CELONA L..T. CLUB

contra

HILARIO MARTINEZ BOXARA
AVUI A PALMA DE MALLORCA

Atietisnie

• 7.

e

Cómic. —
••(.15 pepenas".
Any 1928. - Salvador Tapies, C. D. legories.
"tos maridos de Urna".
•
Espanyol, Barcelona.
Pollorama. — Tarda . 9.3 pecadora". Nit:
Estrene le -Ela Manes torta".
LA FEDERACIO ESPANYOLA
Any ion. - Miquel Moreno, C. D.
nwinglpgn pan.... — Tarda I nit n -Las de
ES PROPOSA ESTIMULAR L'AC- Espanyol, Barcelona.
, n; mas en D'Aneo".
Roma. — "La Palairuer'.
TIVITAT AMATEUR
Any 1930. - Joma' Reitegos, C. D
Ampliant les nianifestacions publi- Espanyo!. Barcelona.
EL CONCURS INTERCLUB DE
Any 1935, Marcelli Castelló, A. E. T., PARELLES D'HOMES DEL BAR.
DIVERSOS
carles fa pagues setmanes, en prendre

Slan comeneat a rebre inscripcions
de diferents Escoles i Facultats, la qual
cosa fa preveure que es batra el réDE L'ULTIMA VOLTA A BARCE- cord d'inscripció.
LONA DE alARNA ATLETICA,
Com a complentent d'aquesta cursa es
ORGANITZADA PEL CASAL
portaran a tenue diversos intento de reBARCELONisTA
cord. Entre ells destaquen el del reEl Comité organitzadur ha fixat per cordman peninsular del ! Ion metres,
avun d i mecres, a les vuit del vespre, Lluí Sereix, el qual reapareixeM, comel repartiment dels premis de l'esmen- pletament restablert d'una malaltia que
lada prova. La classificació ha quedas re- l'havia tingut prop de d o s a rlYs alltinVat
solta d'acord amb la Eederació Catalana de les nostres pistes, i que establira el
d'Atletisme, tal com a continuació s'ex- récord peninsular universitari del; 50
metres licor. Joanola , que intentará esposa

lona.

Cielism

des-Badia.

Ten

gene? de 1935

blrneetee, a se

p er

p er

Trossos per a
1 ß pies vostlt o abric de
senyor.

Per 35 pies
ne,

Per 55 pina.

Trossos d'alta
I gran
durada, per a
atarlo o vestit.

qualitat

Trossos escolilts
úl.
de quatitat
tima novetat, per
a ebria o vestit
essnww•

TROSSOS per a pantalons, de
senyor, des de ptes.
.

TROSSOS per a abri c o vestit
de nen, des de ptes.

n
j¡

TROSSOS per a pantalons,
nen, des de pes.

SENYORA: Apresseu-vos a adquirir TROSSOS a les nostres Seccions de Teixits i Novetats. Hi
trobareu el TROS que us interessa per a fer-vos. arnb pocs diners, un vestit o abric de novetat.

TROSSOS per a bates completes
. ......... Ptes. 3
TROSSOS llana, per a vestits complets
Ptes. 750
TROSSOS Angora, llana pura. per a abric o vestit con-t.
..
plet, de senyora
. . Ptes. lt' ?
TROSSOS d'estam, quadrets, última novetat, tots
Ptes. 12'50
la segona jornada del "Trofeu
'olors, per a abric complet

