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Sarrebnick, 15. — Les xiires procanades per la Cuntissió del p.ebiscit com
a resultat de les eleccions celebrades
diumenge son les següents: inscrits
el cens electoral, 539.541; paperetes
entrades a les Lunes, 528. 00a3, o s:gui
usa participacto de 97 . 9 per luo dcl ceas
electoral.
Paperetes n.tle 4.249.
A favor del -statu qua", 46.513, o
sigui el 8.77 per loo.

Pe a la unió a hança, 2.124, o siga.
el 0.04 per tuu.
Per a la tornada a Alemanya, 447.109,
o sigui el 90.08 per taln.
A continuació van els resultats
tinguts amb els vuit cercles electorals.
La primera xiira correspon a la venció a favor del "statu quo"; la segona
' a la votació iavorable a ranexiO a
Franca, i la tercera la que opta per a
la tornada a Alemanya:
Sarrebruck-ciutat, 10 4 13, 286, 73.761.
Sarrebruck-provincia 12.303; 6 5 7
121.632.
Sarreluis: 7.541; 727; 85.23o.
Ottwoller: 8.792; 152; 88.875.
Morzig: 1.t8o; Oh; 23.362.
Saint Wende: 1.130; 27; 20.590.
Saint Ingbert: 3.058; triS:33.867.
Homburg: 2.156; 42: 28.363.

Sarrebruck, 15. — Tots els individus
de la Comissió del plebiscit s'han retina
aquest mati a les set a l'ediiici de \Vanburg.
Tan acial com el senyor Rhode ha
pres seient davant la taula presidencial &han omplert rapidament les galcries, mentre que els iuncionaris encarregats de l'escrutini realitzaven les Ultimes operacions.
A un quart de non, el senyor Rohdc,
Henry, en francés, han
en alemany,
anunciat el resultat del plebiscit;
merarnent han donat xifres detallades i
seguidament el resultat global.
La proclamació d'aquest resultat ha
circulat ràpidament per Sarrebrucic, i
abano d'haver transcorregut una hora
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Ho diu "Paris•Sair" de dilluns, bretot, no obidar cap dels detalls susgratis titular: a primera Página: ceptibles d'enternir l'a yunta de canari de
-Pescadores de Santander i toreros de les solterones. En les notes de leotna
Barcelona han assistil amb els reis i h: (roben: de tot: la nragnificncia dels
princeps de sang al casamcnr de la In- prescnts i la nota tramita de la modesfanta Bearriu". I no reproditim amo tia; els nazis no podran fer el ma/ge
grat PfIqUi potstr /a precisa mintee- als Estats Unils pe.rque no temen proa
4sica i la ntonarquitsont d'E'Panya no diners... I dcspris, aquells detalls que
faran la joia dcli paletas ; de les cases de
ao gosara di..
Toreros de Barcelona! Ignoravent dirteses de Madrid: el color dels pana
baloas
dels grans d'Espanya, el barret
Que entre les downes de momirquics
locals que 'ere:: el :n'urge a Roma 1 hi del rei dIlilit. les milges deis crials
amaartés la flor tastissa del torero, Des- i la /largada de la inda de la ,recia...
Tor ni.ra estaria mot bi si al ilaniunt
pres de tot, per ami nor Apareniment
50 lis ha res que laposi a qui un tore- no volqué" bastir alguna cosa IniS
ro sigui mamireic. Ni a que un nto- seriosa. Que la mottarquia i els :rus
narquie sigo torero. Gairebé es podnu partidaris es facin un ideal de rinee en
dir que un i altre estar es complementen un me. " de - M in.' de cosa l o nted!"!3
¡ que posats sota la ilion neta de Rama, ¡ que rulguin llancas !lagrimes generaj sobre els cumples de la Placa dcls
i sobrero: davant 1111 iivid deis corresCensal.' francesa", Produeircit resultar" remas casals, s nM ospiracions molt
pera insuficients per a preteouire
duna brillantor imprevista. !Va is es:rally, dones , que l'enriar especial del obligar ex nom seu instaurar un 5politie
determinar. Una fantiiia
gim
"Paris-Soir"—que co is nitre que ajuell
3faurice dc Waleffe, barreja de "m ai - que ha reunas por fruir /a sera gran.
tr e d'hotel - de cronista de societat, tiesa en les harto de sort i fin,t en les
-inventor" de la rolo CUrla i Proles- horca de desgracia; ara , ean tot el sin
sional dels concursos de bellesa.—. co ea esrlar ¡ el Seo prestio¡ s'aguanta SOIS
•sfrany que aquett scn n or reiis foreros sobre un rolo...imita d'autèntica cursi.
de Barca.0 one, on tu t a tue perra. itrio provoca: per la ¡mulla badoqueria
humana , aleshores :riereis molt poc resdores de Santander.
• Pera que en forirm de la monar- pecte.
Tots els mondrquics de Barcelona i
quia i dels seas encisos en treiéssim
aquests tendres detalls a la Lubitsch? els d'Espanya qwe han anat a Roma a
Unes coces de princers necessiten un (asumen, fu» han fa arre un esPerit
politica de -notas de socieclima especial i una literatura pròpia;
cal ba rrriar destrainent l'esclat del luxe dad". Es una posici.3 poc considerable.
i l'exaltacid del Po Pula " is.e . i rut , no
1. 3f.
uns
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Melquiades Alvarez, yergue els dona
compte de les converses que he mantingut aquests dies amb el senyor
Gil Robles. Després celebrarem tots
quatre una reunió per tractar de
!a reorganització ministerial. Denla,
o pa ssat denla, possibltment se ce:cbrari la reunió de conjunt per •
decidir sobre la reorganització
i resoldre tota la situació política. Naturalment que això succeirä
'inane de la reobertura de les Corta.
Aquesta tarda m'entrevistaré amb els
senyors Martínez de Velasen i Melquíades Alvarez.
El senyor Lerroux dirigint-se després al senyor Gil Robles li ha dit:
—He donat be la referencia?
—Exactament —ha contestat el senyor Gi Robles.
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Ahir si migdia. el governador general senyor Portela Valladares, va
rebre els periodistes a la Presidencia:
—Avui al mati —va començar dient
el senyor Portela als informadora—,
no s'ha registrat cap incident • la
Universitat. A la Facultat de Dret
han entrat a classe tots ele estudiante
i a Medicina n'han mancat només una
quinzena.
S'hacien pres toba mena de precauciona per tal que els aldarulls de
l'altre dia no es reptoduissin.
I gairebé res mes —afegi—. Unicament lamentar l'explosió d'anit passada al cinema Arnau. Ara que cal
fer constar que el que va esclatar no
era cap bomba, ni tan sols un petard;
era un tub de dinamita que s'havia
deixat en aquel! lloc. Poden tenir la
seguretat —va acabar—, que això de
les bombee es liquidara ara, tal com
totes les finestres eren guarnides i Ins es va acabar l'any deu. Es qüestió
campanee de totes les esglésies llanca- només de virriets i temps.
Acte §eguit , el senyor Portela va
ds al vol.
acomiadar-se dele periodistes. A la
La Comissió del Plebleclt
sortida, ele repórters van poder nocap a Ginebra
tar que el cotxe destinar al president
El president, el secretari i els restanto membres de la Cornissiö del la bandera catalana.
Plebiscit han corto a les set de la
*4444444+44444444444444444
t.arda cap a Giaebra.
Al tren en el qual eleetuen el viatge ha estat aiegit un vagó prezintat, kOUEST NUMERO HA
Is custodia del qual ha esta( contada
a diverses seccione de iusellers anglesos, i en el qual hi van 27 ...aixes D ASSAT PER LA CENSURA
que contenen eis 535.300 butnetins
vol del plebtscit celebrat el diumenge 8444.4444444.44444.14,4444.‘
Satter.
;

La noticia del, cesultat a
Sarrebruck
Sarreoruck, 15. — La ciutat ha apa.
r egal aquest mati voltada d'una espesa boira, ry espera ose a;uesl te•
iiOnlen cc:tara disturais que pairien
esscr promoguts peis partuts adversaris.
Tots els magatzems i übriques de
le, mines estaran tancats durant el
dia d'avui. Es rins ro aniran a l'es.
cola.
A mesura que s'lla anat coneixent
el resultat del plebiscit, han aparegut
per le; cases, places i carrero iMinitat de banderes nazis.
Els nazis anunciaren attir que tenien la intenció cremprendre acui una
snaniiestació com la de 1925 amb mo•
tiu de; milenari de Rhenania.
La policia ha pres serioses precaucions per tal de limitar els desordres
que podrien ocórrer als antinazis.

A Barcelona,*
sa podra publicar les
rnatAes noticies que
a Madrid
A!tir, a ma Generaliza!, toa iacililada pel senyor Pamela, la segUent
nota:

nnn •• •-•.

¿Es «tabú» l'estudi de l'economia catalana?
L—El Museu Socia( i

D. I. E.

inaldeeaps, i esperar a acure el iracas

Molles vegades hem pensat si al>
catalans d'asui tus couvindria teiur
una Muralla de Lamentacions com
tenen els bielas a Jerusalem per a
poder concentrar en un lloc determinar tots eis pessimismes, els remordiments, les queixes cíe sempre que
ja constitueixen un leit-motiv - , i les
acusacions contra el Fat, amb les quals
ens sentirn una mica descarregats de
culpa per totes les 11-niesions i les

d'un altre atrevit.
Recordem :tomes la histöria del
Musca Social, dirigit pea.ser Tallada,
creat uns anys abans de la guerra
i en el qual has ten coNahorat alguno
deis acanalo econornistes catalans de
reconeguda vält/a, con, En Rabentói.
Ni, coldriern detallar rota els incidente
que dernostraven una incomprensió
de la tasca que el NI useu Social portaca a terme aeib escassos mitjans.
Ea la histC.ria de sempre en aquest

falles comeses. Si cada català que
país, on elan Ilancat milions en colis sentit culpable de manca de voses perfectanient inStilo menee s'han

ii

lantes collaboracionista en l'obra geescatimat els milers a les empreses
neral. es un moment deterrninat. porde caràcter cientific. Catalunya ha de
tes una pedra acial tindriem una Taupassar ben aviar, en sembla que ho
ralla que i aria reepecte pern adlnic si
veuri la riostra generació. per molintitävern els ntancaments a campe
mento d'extraordinaria gravetat, i no
mes restringits tampoc no escassejasaben, si podrá trobar-s'lli enlució. Si
na el material de c•Onot r ucc i Ó• Nos a l n'Ini ha o no. hauriem sIe provar de
tres no Coneixem gaire el carian sie la
saher-ho amb anterioritat utilitzant
pol:tica, del qual ens liern mantingut
tots els entesos que poguessin aportar
voluntàriament allunyats, però en canalgun estudi digne de confiança. Si a
vi hem seguit amb gran interes tot el
un borne que entra en la vellesa se li
que en els darrers anys s'ha intentat
assegurés que pot tornar a la joventut,
a Catalunya a favor de la cultura ecoo nilllor dit a reviure totes les encIncidents
nómica i del coneixement exacte de
ones del cicle vital hunii per temps
Per la multa Je les nostres activitats Productives. indefinit i fos ric, do probable que
Es tutea noticies que a Sarreluis
hem pogut comprovat que tot el que destines una part dels seus cabals a
i Karlsbruell s'han produit alguno inLa Publicitat
es realitza en agucet sector esta con• estudiar aquella possibilitat. ¡Per que
cidents.
demnat a tenir una breu durada, i que un noble que comença la seca decaSembla que en nombrosos punts
Ptes. 59 6 30 quan s'han pogut vencer les crcums- dencia no ha d'afavorir els estudie
Santa anterior:
els agents de policia han fet, colonlindes adverses ja no ha estat el biológics. económics i socials, sobretäriament, lliurament de les seves funS. Bondia
mateix iniciador que reconstrueixi la tot tenint en rompte (l ile Si
ciona als "nazis" uniformats.
els ha •ood Middling Texas
ses, obra, sind que ve un altre en- Met han de morir forçosament els pal(Segneix a (a eig. 7 col. 3-) C. Grau
tusiasta, desconeixedor deis obstacles tos !lomee desapareixen per la desx. Y. Z.
tradicionals i les Iluites sordes, a Ire- moralitzacid de lloro componente?
Joan Oliva Gasset. .
bollar per l'establiment d'un punt de
Tornem, per& al cas del Maleen So.
R. Esquerrá.
base per a la ciencia económica cata- cia l que fou suprinlit durant l'epoca
.
Joaquim Codina.
lana. Tard o d'hora haura de reco- dictatorial, quedant en custódia a la
Joan Segimon
néixer la seca equivocació, i de bon Diputació el set/ arxiii. Que resta
El soci A. S. d'A. C. R
grat o per foro abandonar la tasca de Iota armel l a obra q ue representara
P. W.
feta, deixar que el vent se n'emporti una continuitat el ' eSforÇ i una prepaR. T ......
fino les cendres, reiugiar-se en alguna ració? Unes nublicacion: difieils de
Conde de afasmu5it
gerencia amb mes Profit i rneM.!•
a77rert
g. u. S)
2 .—
Barcelona Vella. .
Josep Pérez
Eduard Casacoberta .
Un que la compra cada
dia
"La raonada que:xa exposada en un
diari del niati. amb referencia a traete diierent. per part de la Censura,
que permet als diaris de Madrid donar noticies que na han estat permeses als de Barcelona, ha d'ésser
atesa i a aquest efecte tul estat do.
nades; ordres pertinents. Una altra
cosa (Ora ocasaanar seriosos i injustos periudicis a la premsa de Barcelona."

2_

Total:

Ptes. 651'56
Agraim ale nostres *mies la seva
adhesió.

41441•11444444.11444444+114114.11

LLEGIU:
¿Que penseu de la nota maJora d'edat I de la Hibertat
olvIl reconeguda • la done?.
enquesta le .1. H. XiO0lR,
a la png. 3.
LES LLETRES I LES ARTE,
a la pàg. 4.

GESTIONS DEL CAP DEL GOVERN PER A PARLAR AMB EL
CAP DE LES MINORIES GOVERNAMENTALS

(Seg uels a la pag. 3, ad. 3.)
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Una reunió Lerronx-Gil
Robles a casa del
senyor Alba

El cap del Govern, des de l'hotel
del senyor Alba, ha anat al seu
donlicili. on ha romas fins prop de
les sis de la tarda. A la sortida,
maintestat als periodistes que no hacia parlat a/1lb ningú i que es dirigla
a la Presidencia del Consell.

,
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Pescadores «toreros»
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Es dóna compte del re-

Madrid, 1.5.— Els periodistes van
poder esbrinar que el cap del Govern
hacia anat al donticili del senyor Alba.
on va esmorzar junt amb el Pre si
de les Corts i el senyor Gil-dent
Robles. celebrant-se l'anunciada entrevista entre el president del Consell
i el cap de la Ceda.
A dos quarts de cinc va acabar el
dinar i van sortir junts els senyors
Lrrroux i Gil Robles. Alguna periodistes es trobaven a la porta de l'hotel del senyor Alba, i van preguntar
senyor Lerroux sobre l'acordat en
l'ea:revista. El senyor Lerroux va
re-pondre:
—No us vaig enganyar. perque us
vaig dir que anava a esmorzar i he esmorral, perque també us vag anuo car que la mesa entrevista amb el
censor Gil Robles seria acial, i aba
ha estat.
En arribar aquí el senyor Alba va
teMr la gentilesa d'invitar-nos a esmorzar al senyor Gil Robles i a mi.
Hem aprofitat l'ocasió per parlar
i hem examinat la situació parlamentaria i governativa formulant un pla
Cobre ella, amb l'obligat limit, puix
que no s'ha d'oblidar que al Govern hi
estan representats altres grups d:stint
de la Ceda i els radicals.
Hem convingut en la necessitat
que ita celebri una conferencia amb
eis thereors Martínez de elasco i

•

'

sultat

EL PROBLEMA POLITIC
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fória impressionant

Tant en un aspecte com en l'altre, el resultat s'ajusta a la
realitat política que s'havia anat elaborant a Catalunya durant
aquests primera anys del nou regim. A Baroelona, la dispersió
de les forces que mes havien Ilultat per l'adveniment de la República, havia fet possible l'èxit d'una operadas electoral de les dretes, que, fatalment, hacia de crear una situacld perillosament equivoca dintre la nostra política autonòmica. Les cifres globals de
les eleccions a diputats al Parlament de la República donaven un
centenar de milers de vots de mes als partits que degut a l'estratagema barcelonina quedaven en mlnorla al Parlament. Logialibri que ha d'existir entre la representada autentica del país I el
volum de les forces representados quedava romput. La maJorla
parlamentaria de Catalunya al Parlament de la República, no representava la majoria dels catalans. D'aquesta Meló n'havien de
venir un segun d'errors funestos per a l'autonomia 1 la tranquillitat de Catalunya; l'experiència ha demostrat d'una manera implacable que aquelles previslons d'algú eren massa certes per desgracia. Les eleccions municipals d'ara fa un any, en restablir
l'equilibri, accentuaren l'exacerbada, partidista deis que se sentiren
defraudats. Els resultats a tot Catalunya demostraren que la majoria no es pronunciava en el sentit que podien fer creure els
resultats de les eleccions generals. La derrota de les dretes en
la majoria dels Municipio catalana, començant pel de Barcelona, El plebiscit del Sarre. — El president del Front Alemany, Roechling,
creava una paradoxa política dificil de reduir; els que podien conernetent el sea vot a Sarrebruck (Expresa Foto.)
tribuir mis eficaçment a reduir-la, caigueren en l'error de fer-la

el

196011

El dia d'ahir
a la Generalitat

Alemanya obtenen una vic."--

República.

mis violenta.
En l'altre aspecte el resultat de la consulta tingué una transcendència molt mes benéfica. Els A juntament s nous substituiren
els sortits de l'esclat popular del 12 d'abril, de falacia revolucionarla; calla veure ovni s'orlentava l'opinió 1 quina horneo quelen
i quina se'n durien la confiança ciutadana. La prova, a Barcelona, fou ben satisfactòria. Peques vegades la clutat ha tingut
un ajuntament de tanta solvencia moral i técnica; poques vegades
la conflança popular s'ha manifestat d'una manera tan Inequívoca.
Nou mesos de gestió municipal t'oren suficients per a demostrar la
capacitat i la rectitud d'una catalanistes republicana disposats a
treballar pels interessos de Barcelona. El seu pas per l'Ajuntament no hauria estat en va, encara que fets lamentables hagin interromput la seca obra i els hagin portat a una situació dolorosa,
en la qual els acompanyen el respecte I la confiança populars.
Fa pocs dies recordàvem l'exist è ncia d'una hiel municipal que
cap de les iniciativos del govern ha inutilitzat; en els seus precepcanal
tos, vigente avui igual que mesos enrera, pot trobar-se el
d'arribar a la total normalitzacle de la vida municipal catalana; normalització que caldria completar reintegrant als seus
Noca de govern els que avul pateixen captiveri, perque realitzessin
aquell programa municipal que mereixia l'aprovecha unaninurchals
que velen per a Barcelona una política municipal intel.ligent 1 pura.

delate O nutzos per les restan?' comarques.

TELEFON
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Ara ha fet un any Els partidaris de la tornadaL....
Dilluns fela un any que eren renovats els Ajuntaments de
Catalunya d'acord amb les normes establertes pe) Parlament Catela. En la memòria de tothom es ben present. la transcendencia
d'aquella consulta popular i l'apasslonament que suscita en tots
els sector& politics. Aquellos eleccions havien d'aclarir dos punta
importantissims: constatar els resultats de les eleccions generals
celebrades dos mesos abans I autoritzar o desautorItzar la gestió
politico-administrativa dels Ajuntaments sortints de les elecolons
municipals del 12 d'abril, que havien determinat el Viena, de la

eet esta seit per tota la regid,
excepto a l'alt gmporde, on careta
arab ntivOlOiltat. Lb ven t e tionunants sdn del N, que
adqutretzen bablant intensitat per la vall de albee. Empend a , canea del Barbara 5 ribera de t'Ebre, I sdn rito-
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REDACC.10 I ADMINISTRACIO: CORTS CATALANES, ala.

BARCELONA

El nou "Ocell Blau", amb el gual Str Malcolm Campbell vol batre
seu record, es provat a Brooklands

t

PUBLICIT

ABONAMENTS

gener ue

INFORMACIO DE MADRID,
a la pg. 5.
LES COMARQUES CATALANES
a la päg.

INFORMACIO D'ElITRANIHR,
a la päg. 7.

XL CINEMA I EL TEATRE,
a la !Ag. 8.

Els doctos de l'enlodó de l'artefacto collocat abans-d'ahir al
•

....ear•e,elite.les..«..4. AMI/

.20.0

giatelle4

ELE ESPORTS, a la pàg. 10.
6 4.1111.114•004•44444.11441«4004,

M1CHEL.— Em tiembla que ara ia fe apta Pev damnar la Utria,

trobar i quant a l'arxiu el cercàrem
endtbades a començaments de teet
per tota la deneealitet. I si cercivem
•ieshores l'ama, del afueeu Social era
perquè vollem aprofitarme tot el que
fos possible i que alnetitut d'Investigacions Econbiniquee pagues, en els
aspectes que fossin afins. continuar
les directives mercedes per l'organisote precedent. Quatre en» despee.,
gairebe dia per die, horn po t veure
pels corredora de les oficines de la
Generalitat mobles que pertanyien a
II. D. I. E. i que aquesta sha euedat
en dipasit junt arnb l'arxiu ile linstimt, que ha travessat in periode mee
aseares i ha tingut mes curte eida
perd ha fet la mateixa fi. Set anss
de dictadura impediren la resurrecció
del Museu Social. Ara ens trobem en
un regim provisional 1 poner sigui
possible d'evitar destruccions defiiiitives. D'abre ja en tornaren' a pedir
quan convingui i amh la claredat ne.
cenaras, que Es una de les caracteris•
tiques dels nostres escrits.
Una de les coses que mis en$ ha
d'avergonyir als catalana cota a eitrandana d'un poble que te innegablement aptituds econamiques i ha na •
but fer diners amb la producció i el
camera', es que la nostra aportacid a
les ciencies econernignes sigui tan
minsa. ¿Quina llibres catalana d'Ecomomia, Estadistica, Demografia o Sociologia mereixen l'honor de figurar
al, les bibliografies internacionals
d Quanta catalana assisteixen a les reanions de savia de tots ele paisos i hi
fan sentir la seaa ven? I no és que
siguem negats en aquesta mena d'es•
tudia, pereue hi ha hornee preparats
i de privilegiada intelligincia que han
co meneat a dedicar-hi llurs activitats,
pera que tenien altres aspiracions que
irr unes opasicions a una catedra mal
dotada t anar esperant la pujada de
l'escalaba Atad estem aCO5111111atS
riure relativament be i l'borne d'intelagencia al qual la comunitat no li ha
facilitat els mitjans necessaris perque
pugui dedicar-se exclusivarnent a l'eseudi traba temptacions poderoses en
els negaras i en la política que l'esclavitzaran i el faran renunciar a la
tasca penosa. Barra i absorhent de 12
creada cientifiaa.
Sembla que pesa ene rnatediccia
sobre la cultura econarnica de Cata
hinya, que s'ha establert damunt d'ella
un tabuatge, pera nosaltres no som
supersticiosos i dentés no ens ha espantat mai la Bulla. Doloroses cuperiancies recents ens han fet obrar ele
nils, que poteer teniem massa inchr.ats damunt els llibres, i fixar-los al
Centre voltant. Creiern haver vist
quino eren els obstacIrs que s'oposaven al floriment de la nostra ciencia económica, i en. propasen/ combatre'ls mentre tingnem fauces. De
momeas ens limitarem a anar-los exposant un darrera l'altre arnh l'ajut
de la realitat viecucla. Animan sortint
a flor de ploma rnentre explianem la
naixenea. la curta vida i la mera de
l'Institut d ' Inv estigacions Econarniques. En el pròxim article donarem
cumple de coro va desee creat i sota
quina auspicis ve néixer armen organisme al qual ninan no batirla pagas
pronosticar una vida tan breu i una
fi tan espeeteeidar.
Josep A. VANDELLOS

Homenatge
a Apenes Mestres
El diumenge al mati se celebra
Pacte d'homenatge dels universitaris i
+Jala nens a Apelles Mestres, a l'Exposició que l'arxiu Històric de la Ciutat tenia organitzada. L'alcalde de
Barcelona havia delegat la seva rePresentació al Director de l'Anilla
senyor Duran. Hi assistiren, entre
altres, la senyora vidua i filia de Erantete Macmb, senyora Elvira Malagarriga, senyors alinea Patena Virarla i
Llar, Alfonso, Puget, Oardunets,
Fontdevila, Campmany, Solano, Bastardas, Renart i representació de
l'Inetitut de Cultura de la Dona.
L'estudiare, Roseend Oliver& abrí
l'acte arrib un parlament en el que
glosse, el significat de l'Hornenetge i
el amiba únic que l'originava: Vagralment a l'obra tan abundosa, en tan
diversos campa del poeta-músic-dibuixant, i acaba dient que en aquel
moment improvisació hacia de voler
dir mis que mal eepontaneitet. De i ares la nena Camina Duran, dique
la poesia "Apelfes Mestres", de l'estudiant Delfi Eacoli. A containacia,
la secció de nens de l'Orfeó Gracienc,
Jota la direcció del aterre Balcels,
canta diveraea canoas de l'hornenatjat. A precs unánimes del públic, l'ex_
:elsa cantatriu Merca Plantada ui
diverses composieions, també
ariginals d'Apelles Mestres.
Ben emocionat, Apenes Meetres,
dona les gracies h digué que tot alee
talia regraciar-ho a l'Arxiu Històric
de la Ciutat, El senyor Duran i Sant;acre clogui l'Exposicia dient que
aquesta acres s'havien organitzat perele era un deure de tots. Finalment
Apelfes Mestres volgué fer constar
trae eis primers que es recordaren dele
seus vuitanta anys foro( uns joves
nnivereitarls, els quals Iniciaren el
segun d'hernenatges eue se li han trilauree amb l'edicla del "Tribut al Ve.
nerable Apenes Mestres", el primer
exemplar del qual Ii fou Iliurat soleennement en aquest Ute.
Letete que bevia comenÇai a les ti
del frIt(1, «ah/ a la una.

Ven9
lo tes, bronquitis, catarro, gris,

malaitlas bronco-pulmonar',
EL PECTORAL
veritable (mirasen del vostre pit

en ele ealabossos de le Comisia•

Els Centred Oficials
GENERAL

ii.AT al Cus, la qual es purtaa ed.el
seu die a resolueld definitiva.
En el prupi Decret, e'acordie
El Butlletí Oficial de !a Ge- que, iinmediettainene,
et Cee
neralitat. Ea el seu ntimere Pelleja Crbane e l em deearmat.
d'abir publica el següenl su- arenen( l'ante ea " , que, pel
mari:
eilt ecter abeolurateent civil, II ceUovern Ueneral de Gatalunya.
ceo i que de el d'un organismo— Deerel dunant publicitat al
que ha d'eslar completamenl
del Minlaleri d'Agricultura del
aparte de totes les funcione
13 de deseMbre pl'Oppabsal, sod'urdre públic, limitant-se a lee
bre
reclifienció del Cene de
fundente de lb ciulaJania eivil.
niperols.
Dina el tenme de vult diee
dre damoil pataleara ä lee Motee de quedar el Cos desarinat,
eonalusions del Lengua. Congi es ternant-se a la juriediccie
Nacional de Reealgee celebre inr lee armes que havien estat
a Valladolid.
delxadee al dil. Ces amb motu
de reetat de guerra. A la negada
ele guerclies que Ungen arma
AlUNTAMENT
propia he oran de legolil zar la
SeVil tille11 1;21 O be Iliurar-la.
Es eompletnenlarta Cl Decret
EL SENYOR PI011 I PONT TOResmenlal amb les Ópor!unes os NA A REBRE ELS PERIODISTES
drea d • exeeuciee que calgui anar
preneiti."
La reorganItzac10 de la Guardia
Urbana :: El senyor Plch l Pont RELACIO OELS OBJECTES TROpartidarl del fue olvil en la cau- 141$ A LA Inel PUBLICA I DIsa contra els regidors :: Les la- POSITATS A LA MAJORDOMIA
borlases gestione per la Gestora MUNICIPAL, A DISPOSICIO DE
LES PERSONES QUE JUSTIFIMur al inigelin iii eenvor Pieh ;
QUIN QUE Eta PERTANYEN
Pone torne a rebre eis pe'rlotlialea
Una cartera porta-claus ame
El múliti era per tal de Ilittral
pereonalment als repOrtere 111111 eme elnuetea. Una pulsera. Lo
nota eobl e el elesarmaineet de la porie-patente anib patota d8
Vilellö. Un moneder per a
Guärdia Urbana i tornanl el ,:esenyora celtismo( clattelee, un
nyor Ribe si seu 'lúe de ene.
billlet del Baile d • Estpanya i meL'avant-deepatx de l'Alcaldin
Una americana venleninl
ICS SeVeS immediaclons eslaven
pletes d'un públic 111151 1,i:1 . EIS pe- documente a uoin de Josep Coriodisles, Perô, natUnilinenl, pite- pado !Toral. lee maleta que eonte
;loes sabetee v elles 1 dralle. Una
-iiren primer.
El eenyor Pinch 1 Pont expneä perrede gama per a bol tina dala mis periorlieles parque el t'atia lo. Un tala ata de 3.000 tranca
Iiihrete ii nom ilet Josep eat.
cridat. Digue que havla dit ai senyor Ribe que en el termitti de nierött ten anell einh peden.
Una
eertern polla -0lfltl ii 111 11
vnit dies li fes un ala de recusa111C elaUS. l . 11 C111UP1' /11011 VIIII
nilzució de la Guardia Urbana,
14110 el senyor (libe s'hein resis- eialld. tina peça de ferro per n
Hl ii lornar al Sell aell0 arree automebil. Un cleuer ainb deu
purgue per a eca ines tran- dele. Duz billlers del Bata: d'ESpanytt. 1:11 etiant de llana per a
quil rehuse
ea
—Alai — obaer y tt un reporte'. :t eniente. Una clau. 1:11a
— 1epelcix el ce, -Gil:ame:e uiuiub eines d'enemista. Un clauer
¡J'eh entere clame. Una maleta
y Liabezudois";iii rentablimein de
umb roha interior per a senyora.
la Cluerdie municipal.
—No ee alai; el glle CHI ea po- abjeeles de locadar i mediensar-1n uit cap de la casa, que no mente,
hi era, i fer-he orla guarda: pacifica t no guerrer m .
Lo altre t' envidieta still 01 etiA PREFECTURA DE POLICIA
aleShOtee, perquè subreseguesetn
el ¡nucas de l'oficial senyor Loeebieldor
DenünCia.
zano. t el sena or Pica i Pon1 con- tIay i Latear, te diuuit. iui si letestà que ja havie. Ircballat per a utincia ;t ha palieia que. en pestreure'l, pera que cont que ami: Cl bar pel carrer le Deu i Mata, tizafur de guerra la cosa és leed di- vunt muleta del número 130, ti
fíela.. De totes metieres, ho fui -it. sorti de D'escaldó un desconegui,
—I — intereingue aleshores el (0111 11111E1 11110 amb 1:1 pielold
un altre repòrter—, que opina de portava 225 pesseles. L'aheleala competencia de juriscliceions dor e, queda itquella quaiditet;
en el cae de l'Ajuniainent ?
i II feu Iliurar la ;melera, 011 hl
—Cona Alcalde, he sostingut després Ii 'orne le cartera
siempre que kit el que sianitiqut recomanä que se n'anee depreelur civil da i»illor que el de guer- sa d'aquel: llore
ra. A mes, jo seinpre he sostenAtracador recone g ut. — Ha esgut la nieva posiciú d'anar al fue Ial reconegut tern un dels auters,
civil i fugir del fur de guerra.
de l'atracament comes al Passes
Cona a /lame republica i
uJ Sant Joan pote dies despree
sempre elite d'inclinar per fue
deis fets del sis d'octubre, i a
civil, i mes essent, cenit 500, Al- conseqüeneia del qual resultaren
calde, per haver estat pro- mort un guerdia, t ferit un 111,11cessats els regidora, s e in p r e vidu nomenat Franceec Morales
in'haig d'inclinar pel fur que ella
i López, de 16 anys. Fou ddinpugui afanurir mas. Alai trillo
gut pel rondf especial. al bar
han recomattal i alai ho be fel.
"Los federales", de la barriada
res mes.
de Sanls. ;luid m'Id) alnrterell i
Aleshores un periodista li preSerrano, fa un guarde dies.
gunte di ja huela este aprovat
Una altra denünoia. — El preel programa de les festes de diupielari del taxi número 33.1319, 1d.
inenge.
—Avui serä sutmes al Consell ha denunciat a la policia que
de ministres f a veure si l'apru- eddr, a les tres de la larde, va
ven, perque hi ha un problema 'llorar el cotxe tt utt dependen'
que sis la l'esta d'avlatiö a l'Es- seu, anomertat Artleeni Trente. al
tadi, i rom que han de volar au- Passeig de Colom. Havia d'esser
Ingles, depen del Ministeri de la rellevat a les set del mal'. Elaa
;Ira, eerü, ni se'n sap res.
Guerra.
—I de Ite gestione de la gesEl que diu el suma superior.—
tora?
.1 prinutres hores ;fallir a la
—Continua Eactuació.
tarda ei cap superior de Poli—No podreu donar-nos nnins? eta sena« Alvarez Saidullano,
—Ni; no n'In ha encara.
va mehre els periodisles i els dirtli que, entre Alls, gua que no tenia cap noticia
Im i havia tin tal Meten., funde- per ü1.11111/Ilie:1C-1015,
eari municipne j, aria, InelquIttCoiitestan'. una prebenda d'un
diste.
des reperters digné que la In-ira la Universilat hada
ritable
—No el cunee ni pile dir rte.
Puc dir que no hi ha cap nom eslat completa i que solainent
ni ni' parlit, perquè hem le lee havia Ii ii go 1 dal suspendre'S una
nir en compte que primer ella de de les chis:asta, tle la Eacullat de
frei repartiment del !vimbre en- Medicina per l'a y er estat Ilantre els pelado que collabortu 1, endes a Eaula bateles amb IIaleshores, aquesle donaran els quid miden'.
leens, i, per pare del parlit
Detenoló d'un pertorbader.
mil tameme perque tenini un cap Ahir a la larda. en pasaar
;le par lit que ils el que ha de :Arree del Migdia un vol de
fer-ho. i, per ara, no ha fet cap 'Fin/144( 1 1M requerí 11111 parellU
indicar
de epterdies perqua procedis n
le deteneid d'un jo ya dun e die.
LA NOTA DEL SENYOR PICK
anys, el que es !roben en
aquell carreta i quo seguna el
lea nula del seitym
diu t
"Es preueUpeeiti de l'Alttaldia denuncianl s'halla esenpal del
de Barcelerna la reargaullzateu manicoini de Retos, un eetava
(l'aquella serveie que les eir- cedes.
Efectuada la detencid el :mi
eumestencles hagin deinuetrat que
confirma la denAncin, 1 afegi
estallen coneebuts amb error.
Exceltleix dins ( E aqUeät• tOne" que s'anomenava Lluir Amat
Vet-net.
l'organiliació dels Cosses de P b
Perlt posat a dlepeelele de les
Urbana i de Circulació. pol--lica
lada a efeele M'ab una coneepeiö autoritate de Tarragona per ä
extraviada, fent-se precie un ;Setter redes nOvaMent.
Canea abeolUt d'orientad&
Fuste detingut. — Per eigeole
de la brigada social, han esto
Per aquieta reollUe,
delinguts
ha eota-eserIt sin Dieret in vImu;
Juan Busquers t l'udel qual R'enearregs nOvemile jadea, de 34 anys, cimbres., 1111'
de les Polities Erbenn i de telreu lural dé Aranolleres, el qual eela
taciö, al qtii fou cup de In multi- afiliat a la E. A. I.
Ron, citen, pele entecedeide
xa, seilyor Manuel Ribi, quedan'
hola la sera direeció els enriele, que hi itt a la temes:seria de Po
desees agents que aettletnent licht, que pugeii daser un de s
existeixen, en la Ilur situado:, que van prendre part en 1;1 col
present, hävent de fer reeldentat 10(4010 del- peterd el Cinema Al.'
senyor un estudi detingut de la nau, la nit anterior.
reorganització que caldria donar
El detIngut e.ele incomunlee

e

rius de Policia.

Ele ex-agente de poliolo de la
Oeneralltat no cobren els bous.
Els Inspector, agents de pulid.,
guardies de degurelat que eren
(le l'Estal i es van pasear a la
Generalilat quan el D'aspes de
serveis, i que deepree del
d'octubre linn tornar a deprendre de la Direcció General, no
han cobrat cl t habere del mee
desembre que, contret l'acoetume/. en aqueels casas
pe r a
tancar la liquidaciti seis pagay a el dia 22 de desembre.
E9 de notar, tambe, que
aquests ineteixos dependent, Je
l' Estat, en al repartimant de paquete de tabac amb que l'Arrenduleria ha obeequiai a tole de
funcionares de la torda públien
d'Esaanya, ni) han eslat
en el repelen/len! d ' allIeS1 1 Cemisseria de Policia.

Pasquine al dietrlote de
pital. — En une carrere del lilatriele de l'Hotpital han apareeut
fixats une peequIne eii els quede
el' recoman/e al púlele" que deal
deessietir a determines eineme.
d'aquesla dulal, puix que en elle
es comelnen s a botalges i perilla
la vida deis expeetedors, Entre
els cinemes que eetnumeren eete
el Cinema Armeu, on Abete d'ah's
a la nit. oeorregue una exploeiet.

riere dele entere les . causes 177
1078, la contra Miguel 8811111i la
370.
Han eelat arxivades les cense.,
159, 521 , 975, 521, 401; 1025,
1076, 968, 73, 268 1 7t3, i la 35
d'aquest any.
Es van elevar a pleitee' lee
causes contre Joatr Eepuny i alIreS 1 la ele es eeguia eontra 1.11!
lal Sancho.
Finalment digutS que sllavia
aulorlizat el vitt I fallaelent Per
a la relebreche del Consell, de
li Causa ; p etunia contra Pere
--Llaveria.

inoomunloaold ademada. — El
jutge espeeiel, senjer 13ibiano,
mitigue a la presó, per a prendre
deelmeecie a Maritie Corominase
de Soleuna, i a elorlee Nicolau.
de Vic, i eles va aixecar la incomueven:, 1111e snfrien.
La causa deis rabaasalres, -La causa anomenada dele "rebassalree, que esteva al Jutjet
Militar número 2, a disposiciö
de le e defensee, ha ¡mese novameu, al vocal emiten 1, linee senyor Jostep Manuel Colonia,
Aquesluu ella g a es veure en
Cemeell de guerre, el quul comenadra el proper dilluns, dia 21.
e lea de u del 111110, i es renten
el Tribunill al tulló d'aelee de
la Pensil Model.

Ahle hem donava com a seavul er- —UN APARADOR
rlbarle el nou cap superior de
Pollohe. — dones eum d
INTERESSANT

gut 5 le Prefectura que

se g ur a la Prefectura de Polleo,
que ¡bluest mate ett 'eapcee.
arribarà de Madrid el comiaeari
general de la Plantilla de %dril./
senyor Pere Ribete, que pasear:,
a ocupar el cerree de Cap Supo•
rier aceldenlal de la Policia
Barcelona que ha (ideal yacel
el e rl a•- er Villaterde.
Detenció d'un comprador de
Jotes robades. — Per la brigada
In la Suelo Cruenta' sala proceda a la del:camita d'un individu
el quid ea dedicava. ea de t'eta
madi s ineeue, a comprar juba roba dea.
la
Es tracia ifurrindivIdu quo VII'
üll bona ¡loen:n.5 i posseeix dineis
apronte toles les ocasiona que
S 5 li presenten per a re:Odiar
bona neeocis.
Entre les jalee robades
4111'1111 1.111 tre.eillo de hrillants de
gran valor, Un rellolge cror per
it hotne, uua rellotge peleere per
a senyoriu tarsil de brillante que
val un dineral. 1111a eddel1a
1/101.1. ulla anell per a senyat
anth un gros brillani al mig
vollat de gruesos brillanl o 1 alurea joies, lotes ele valer.
El delinee siete' posat a ilispotsició del Juljal per a veure
si entre les joies robades apare' •
neo els que ;aún els perjudieate,
ja que el delingut, aegons seanhInsalinvin prneett d'unes raillis fe ISPS 1101 . I/ Preparar id
ra mpa.
Part de les joiee han estnt
conegudes pels seue amos.

Revista de Premsa
La vigent Dei municipal
LA VEU DE CATALUNYA
huist e is a reco r dar a l'actual alcaide
accidental la ;jabiri° de la Ilei
cipo/ a p rovada pel Parlament de Cala!m'ya. :Vornis dintre del compliment
lea llCi.i— declaro — Por cerear-se la
eaineidhila de les divcrses forres califiques per a restablir la norntalitat:

"Dintre d'aquesta interinitat reglada,
que ha de desembocar en la restaura-

da, de l'Autonomia, segons ha dit repetides vegades el senyor President dal
Censen de Ministres del Govern de ia
República i el senyor Governador General de Catalunya tenen plena vigencia
la Constitució, lEstutut i totes aquelles
Ileis que foren degudament premulgedes
i que no han estat expressament carneregades o derogades. Eatre aqueetes
Ileis vigents hi ha, ni cal dir-ho,
Ilci mimicipal catalana, que no ha eSt2t
per ningii recorreguda, derogada, ni tan
eals fonamentalment discutida.
Les rnateixes Corts que votaren la
Ilei del régini transitori de Cataluaya,
promulgada el dia 2 de gener d'enguany.
discutiren o impugnaren les citiestions
relatives a l'Orare Públic, a la Justicia
i a l'Ensenyament. Ningú no ha d'sauld la vigència d l'artiele dese de aRstatua que atribueix A la Generalitat
Catalunya el regim local dintre de la
riostra terra.
Aquesta ef tata la qüestió. Hl ha
una hei municipal catalana que es vigent
i que cal comísala Com cal complir igualment toles, les alares Ileis que no hati
catea recorregudes o dsrogades.
Si ara t'opina!) pública catalana suvingués d'alguna manera a transigir amb
aquesta infraccie inicial. se eentaeie
precedent funesti e sim, que podria estela
dreat. un dia o altre, a toles les altres
Ileis vigents i podria acabar amb tata
la =ebstancia autonómica. Es per aixi
qtte é s aquesta una qüestió esencial.
nomas dintre del compliment de les
;Iris podran cercar-se punts de coincidencia en l'actuada de les diverses forces
palitigries que mielan coteribair al rtsrehlirnent de la normalitat de la vida
Mi hliaa ele Catalunya i a la paciiicecii,
dele esperita Ni aquesta pacificació, ni
aquella nermalitat no podran cercar-se
mai en la infraccia de les beis ni a llar
maree."
L.4 CIUTAT
Comenta la deciaracid de l ',di

En un dele aparadure de Cristenerla Gatnlune, S. A., de la
Rambla de Calalutiya, 2, hito que(MI expoemies emee elemoelitaeiuns de la segurelat i resitelenchi que orereixeir el:( crietalls
"Seeuit e . Ell 1111 d'elLe es n'ostra
1111i1 plaea de resniental crislait
d'uns 12 inillinielres de veje
niixecal pels dos costals t en el
aentre Ii, earrega 70 quilos de
pes, demoslracul plena de la sevn lesisleneet. En un altre es
nitiere m'a placa de - Seetlit colee/ adil per an 'l'orlen de
punta 1 aduna t erielall queda com s, tes puls, esmiculat,
pero sense deeprendreS les partioules, la sitial 0 n 0,11 fa que no
augui praduir-ae ni la inst a fleu
ferida tut caa d'eadesentr-ae la
rapt Wat.
Beban/1111: es un aparador
digne ulOveC'! u isilal per lit no- hill segons la qua! "120 .!3 lep(11(0,1":
netat del que pol 1 tea: escala
"Però esas dol, profundament. per
Barcelona, aquesta terrible tranquillitat
el eldre.
amb la qual un senyor nomenat alaalde
de la chrtat, pot desconeixer així com
aire — "¡o no sóc — una
Resum turístic de Tarra- Lid fonamental en el regala d'un aaas
cona es la Municipal, base de la rosa
gona l'any 1934
pablica i garantia de conviveacia, d'esOierini a u ul al5 tiastrea lectora l'es- tructuració ciutadana i d'ordenada dels
tadistica del 01011 11112M turistle del tuteas collectius del mateix Estat.
proppassat any 1934.
I que no se'ns repliqui amb sofismes
Total de grups excursionistes vin- des de la Premsa oficiosa. No Item
guts durant, laiuy. tat, amb 50.290 desconegut mai la Llei. Per això ens
excursionistcs. Per t, .i han apena i ens del que el senyor Piras.
a mans del qual ha estat posada una
estat necessaris .et autoaninibus.
Exeursions estrangeres vingudes cosa tan important con( la vida del Muumb an it Pullman, 32, transporta:u nicipi de Barcelona, pugui parlar aixi.
S 4 1 tanates d diverses nacionalitats, Encara que ja és molt suposar, supoi emprant per al transport 36 pull- sem que no és ni per ignorincia ni per
Comandlneia
incensciincia.
mans.
De totes maneres, no pedem fer alGrups escalara que han estat
Militar
amb 5.[29 escolars, i aortant-las tea cosa que subratllar el fet i destacar-lo al ulls de tnpinie pública 1 re(22 atItOiled.
Lid
Ei general Batet mande a PalTotal de corees estrangers, seo. Pei petir que nn da prescindint de la
ma de Mallorca. — En el eatpor naciona lita ts, el primer [loe corres- cota es treballa per la prasperitat de
eerreu marea cap a Palma el pan a Ecanea el segon a .Anglaterra, Bareelona. que fa prerisament un any
yet i a
general de In Divise:, senyor Do- el tercer a Balgica, i segueixen Ale- done entusiisticame nt els seas
menee Batet. Fuu acomiadat al mansa, Italia, SULSSa, Holanda, etc. la candidatura municipal que camellamoll pels oficies amb comandaEl veixell corren de Palma de Ma- va el nam prestigies de Caries Pi i Senieril en placa i diversee ;telele- llorca deeembards durant l'any pas.• ayer."
tate locals.
Cal al 'lastre port a6a passatgers.
La Universitat
El toral de Ilibret3 de propaganda
LA CICTAT cementa escaientnand
repartas a la Penineula i a teetranger
relasid fria MI rector accidental de la
AUDITORIA MILITAR aurant l'any iS de relee.
ita t , acnyor afea-, en el sett disEI nombre de vaixells on i ' ha por- Cnivers
ta re de salutació al governador general.
L'auditor no va red». ele Pe- t. propaganda de la nostra ciutat Diu. tat recordant mies el/res corattles
entrats al ilustre port Es de eo.
rlodletes.
Altir, al migdia
de Basell i Gitterra
Patieafgere i tuestes deeembercate
ditor no VA rebre ele periodieles
"Mal simbal el dels rectors de Cerari,
'Sao.
perque havia anal, a la tallarla
tera per al fular de la Universitat i
Total
de
turistes
nacional
i
esDIviele ore:mica amh l'objeote
Per al sen esperit. Universitat nualiade parlar ata el general Pozas. trangers atesos durant l'any trata per titzada,
cultura contratada per la Inl'Oficina
Municipal
de
Turisme,
73.116,
Despees passh a bord de 1 — A1u:iquisició, temp% en qtt els Ilibres que
rania Valdés", e saludar el co- dels quals 5.253 són estrangers.
scheu dr França ercn atnagats curaseFern avinent que aquesta nitre no litem pele professors i en qué la Unimandant.
representa el total de forasters vin- versitat borlianica que crea T'eh V.
Moviment de obuses. 4flit,
guts a la nostra ciutat durant lany. castigant amb la dissoluria les Univer
l'Auditor de la Divisió, senyor
Ferrer. va rebre ele informadors puix que no controlem els que fan sitats de Barcelona i Lleida, les cintats
i els va donar temple del evaden( el viatge per ferrocarril, ni els catees rebelo, esteva sumirse a la tutela i tSülparticulars de matrícula nacional.
movimen1 de (toilette:
tica.
No is pas aleta el que velia ésser la
Han eetat tobreeegudee lee
Universitat autane ma, Ella vena "f10causes que es seguien
ELS
NOSTRES
LECTORS
rir sota el s i gne de la llibertat, i Yalta,
Antonl Franeaelflo I &Urde: Pere
Sagrere 1 altreet la eauen pele HAN DE TENER PRESENT incorpturant- se als 1/1éS asueles «arrees
internacionals, arrelar en l'animi de Casuceessoe de IliUdefeallyea; 111 que
es simula contra Rainon Recuver; QUE HI HA EST ABLERT A mlunya i devenir la llar de la Cesta
ra, estenent genero s aniet la seva tasa
Manuel/1 Iglesias 1 Aquili Citfecunda per ••• Pamba de la terra catalumarde; per desconeguis paraLA CENSURA
lana i a tot, is seus estaments, estructurare les gerarquies espirituels —
t anques passibles en els rigims dent a
d e s en les seleccicns na--eratis—col
turals de l'esaerit. en fundó del mas generas humanismo i no en el privilegi
ni en la coacció".
Ose no lb o oblidin els qui vulgain
reefr la Universitat en ruines, mancada
Acaba da publicar-se
de
d'eseerit i retornatia a la de/ven:dende
de la burocracie ministerial. I que nct
olslldis tämpot aquelites maulea del
reces' de la neetra Un'versitet en una
5lt r 3 solemnitat memorable,
"Man pee< tt sie Unes. el, frene i les
idrarqilice cl, riel la crearen. ele qui
la protegiren i ele sin' li (aren adversos.
Le Enlvereitet ha restat i he renascut
de
tenstantmere. premie en ella netlle
DE
!temea seispre eneest de reeperit
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"ELS NOSTRES POETES"

Jordi de Sant Jordi

Estudi crític i odició
MART1
R1QUER
Preus 0'75 »mete.
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RONDA DE SANT P

Una petició raonable
bre la censura

Els sindicats i la política
SOLIDARIDAD OBRERA
Que acaba de fer apee-idee afirma l'apoliticisme de la C. N. T., i
de maniobra ea:ilusionista sol intcnt
reivindicar el Parlamentarisme dativa
deis obrers:

"La confianza de los métodos de la
democracia para lograr la emancipación
dc los trabajadores y para contener la
brantoil Y es absurdo que precisamente
cuando esa confianza está en crisis, se
intente revalorizar cl parlamentarismo.—
en manos del proletariado recurso de
resignados y vencidos — precisamente
por la C. N. T., que es quien le ha clavado la puntilla. Evidentemente nos encontramos ante una maniobra confusa>.
nista que intenta ganar las masas de la
Coafedcracian y apoyarse en ellas para
dar el triunfo, en Cataluna, a los partidos políticos de izquierda. Bajo la consigna del "antifascismo" se aspira a
formar un bloque electoral poderoso y,
naturalmente, dentro de ese bloeue, es
preciso el aporte del gran contingente de
obreros que dan a la C. N. T. tus sienpalias."
Nonh, 3 crei en l'efiranicia de la revolucio

"Nosotros no dudamos de que la
emancipación del proletariado se realizará. Las intentona% llevadas a cabo
para transformar et regimen deade el
advenimiento ce la Repablica sefialan
no un descenso de las energias populares canalizadas en este sentido, sino un
ritmo acelerado que conduce a la victoHa. Persa es indispensable para ello s:vificar la confianza del proletariado en
su propia fuerza y destruir el último
resto de fe en la política caseradnre.
Cuando el proletariado, hecho fuerte en
los Sindicatos. considere que ha llegada
la hora de decidir los destinos del mundo. lograra eM mucho esfuerzo, uni:cande su =j'en para la conquista da
claros objetivos, vencer en la prueba."
L.4 f'OZ
Reettll. en canti, 1'0pin:Y d'alees litio. ' del sindicalisme, segons el, quo:s
es preparo un canvi de Maje& !letra
i'excin tle de lora:

"En ningún país del mundo — sala;
Esparta, y la Argentina — se da el letramen° del sindicalismo anerquice. En
sedes las naciones los obreros se interesan por el juego político y creen que
está en su interés el modificarlo por medie del sufragio universal. Los sindicatos de resistencia son elementos conservadores dentro de la mecánica de las
fuerzas proletarias. Italia. antes del fafscismo: Alemania antes de Malee; Fraucha, Bélgica, holanda, Inglaterra. Staza. Escandinavia, los Estados Unidet
actualmente, lo prueban
Espafia, pasí atrasado también en el
orden de la organización sindical. se
ha singularizado siempre por su obrerismo exaltado, abstencionista, feudo de
agitadores casi analfabetos, cuya iafluencia sala se explica por la ignorancia y
mes ; anismo de las masas jornaleras.
Les esfuerzos heroico' de Pablo Iglesia:
para vencer esa tendencia absurda tropezaron ccn los obstáculas que les opaMea el individualismo aula,/ y el r e
-manticeodluz.EfvamnteCmluea y Andalucía illeTCal Ud% eentres
de resistencia de la acracia visionari.t.
mezcla de serradores y de apaches. 1" Ia
nrimera influia en Valencia y Anear
la sea/inda. en Murcia y Castilla la
Nueva. Otra núcleo el galle ga. can ramificaciones tel Cajan y La Felgaera,
cerraba el circuito."
Re(reti l'errar de ParltraritS del SAcifrrspolty(i) Pel missatge del freid

(infle,

i
"1' he aquí que pasada la crisis se
inicia una rectificacien. Los obreros sindicalietas de Cataluha pregúntame si na
se equivocaren al abominar de las huelg as leeales. Han aislo que !a s ieja sa
-ciedaptlsnojvecra
aire. que el Estado mederm et reue
fuerte y ha sahide armarse de m'ocre
farmideble. teerie del todo o eada.
la epeleción a la eatestrofe, salo llenan
a derratts desastrosas. ;No saldria mas
alener pe a las reslieades ineneeiatati.
guardar bess vicie, programas irrezlizahtes, ten sta fraeeelegfa mandatla recoer. y salvar In que se leerla frente a
so • leg efeeei ya de las derechas?"

rettaienf
IA fi 14
repela inda lo desinualfat nutrl, <mi
Es trartada la reina(' de Barceiona i In
de Madrid:
Une

"En el meeo como se ejerce la censura en Barcelona, viene ocurriendo un
hecha extrafie que, seguramente, no entra en el propósito de las autoridades
responsables. Nos referimos a la enem alla de que, informaciones tachadas a
la Prensa de Barcelona. se Publique a .
sin cortapisa alguna. en la de Madrid,
de notoria difusión en Cataltina, con a
que. en realidad, no se hace sine retrasar unas horas el conocimiento de ta
naticias prohibidas a los periódicos lo.
cales.
Come( la eituación es tan anómala y
no narece creible, rpetimos, que las autoridades catalanas tengan prepesien
irrogar de l iberado perjuicio a la Brean
local, nos permitimos exponer ante quita
corresponda la singularided de estos he.
ches. cm( la esperenza de que ea
sucesivo. o bien ee adoetaran las med.ui -as conveniente s para impedir que en
Cataluna fe divulgue roa ría Madrid
lo que esta vedado publicar en Fiare.lana , o bien la ce- tira de Barcelona reciba orden de na che aquellas noticia:
rara cuya divulgacian hry expeslitos las
camines que llegan de Madrid."

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

lam es 55 a, ro ue
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La redacció de documents Derlye e tee s
en catalä

DRET CIVIL CATALÀ

¿Qi4,i3 pensvg

leva

majoria tredat-i
bertat, civil reconseude
.a la dona?

r.
de

rater Atracement en unitensell de guerra

Stav sky

He

tea ihgeutit La policia

el frateieuuri que ea
•eüer.se a admetre

cerca un rus

celler del born i de lo centre un .‘tinent de
corrabiners
1-.
4
Torrosse

Carnet
de política

anomenat Sol kehl; , el qual Maltract en l'a m o, roben El f scal demanà vuit anys
es, segons sembla, un dels
de }mesó i la pèrdua del
200 pessetes i tugen
una estatuto «rieras princina s col.laboradurs
carlee
Anit es presenlamea dos desconeen

eatalii

de Cestataciers taniös

Alar al migdia fon iazilitada pel 7 11Palicia contiuga' treballant aaub
motiu d'una possibfe complicació en

governador general la següent nota:
"A Eantie Govern civil s'ha comes
un error, que ha donat lloc a una
correcció per no haver estas ad:Ilesos
els Estatuts d'una Societat, en catalä. Abans de regir l'Estatua es
permetia ja l'é5 de l'idioma regional
a aquests electes, i ara. després de
l'Estatut. aruiu major motiu. Resta.
dones, establerta la santa doctrina que
poden esser presentats en aquell llar
documents en català."

guts al 'echter propietat de Rafel Roig
Vidal, que esta situat al carrer del
Prosees, 'limero 136, de la barriada
de la Torraasa. Encararen eis revea
vers -al patró i tu exigiren que els
Iliures els diners que tenia al calaix.
Com sigui que Roig es resisti a
fer-ho, els dos desconeguta el colpejaren al cap amb les calases de les
armes. Despees el feren entrar en una
habitació que hi ha darrera l'establiment 1 el tancaren.
Tot seguit s'apoderaren d'unes duescentes pessetes que !ti havia en un
calaix del taulell i lugiren. Deixaren,
pera, d'emportar-se'n disset pessetes
en plata que hi havia també al calera
estnentat.
Roig, un cop pogué obrir la porta
de l'habitada on els atracadora el tancarea, va sortir al carrer i els va perseguir donant crits Se li ¡junta un taverner airar seu i acenseguiren detenir un dels atracadors. Aquest,
en reunes detingut, pega una forma
esa-abada, es desfeu d'ells dos i va
emprendre la fugida ràpidament.
El fet fou denunciat a la guàrdia civil i a la policia.

Allit a la tarda se celebra a fts dependències militars el consell de guerra seguit contra el tinent del esa dt
carrabiners ljrancesc Móra Medina.
Aquest era acusat que estant de
servei en loe de prescntar-se a l'autoritat militar del lloc mis proper de
Sant Pol, el dia O d'octubre. pujä a;
baleó de l'echad de l'Ajuntament d'aquella població i va iraternitzar ansia
ele revoltoios, i encara que no arengiré part directa en ele fina ()circe dintervenir quan la tropa era injuriada
El fiscal demana per al- processaa
pul delicte de negligencia, le que Sisas
'4 renderni. quan la revolta ja haeia
frecorat, no es primita a les autoritats militara, la pena de vuit enys
de presó; i per un delicte contra l'honor militar. la perdua del arree.
La sentencia no es fan Púb lic a fias
que sigui aprovada per l'auditor.
A les vuit de la Mt va acabar el
Consell de guerra contra el tinent de
carrabiners senyor Francesc Zamora
Medina, acusat de negligencia i artes
de deshonor contra l'uniforme militar.
La sentencia, segons hem sabut, que
va dictar el tribunal va ésser de conformitat amb el fiscal, o sigui, la de
sis anys de presó i la pérdua de
l'emplear.

"LA HUMANITAT"
DesPrés de mis de tres tesos de mesparló. avui tornara a sortir el dieri
"La Humanifat", el darrer dele perióelirt suspesos deepris dels jets d'octubre
a/ qual ha estat amarara la reaparició.
¡lo celebren?, cordialment,
.4mb aquest motiu dcixara de sorfi
Si diari "La Ciufat".

l'assumpte Stavialcy a Espanya. Tot
i que ho fa amb reserves se sap que
CIS agents que 5-an tornar de Puigcerda, on havien ana t amb Vobjecte
LLS SINDICATS I
d'esbrinar ala que hi hagués de comú
TI POLITICA
Prosseguim avui la nostra enquesta Una cra el righn 5igent a Catalunya
amb els noms que la pelleja de París
relativa a les dues Ileis civils catala- des deis temps de la dominació reDespeé., de la trifa reaparicid, <Me
va donar a la de Barcelona, que un
nes entredes en vigor el dia primer mana.
nosartrcs taren: cl, primer: d'anunciar.
personatge
molt
itnportant.
el
qual
A
Roma
el
matrimoni
"in
mana
ha
cap
ra6
que
recohi
Si
no
d any.
"aolidaridad Obrera" ha dit en rota ea
sembla que es un dels asarse:ata mes
madi un nou allargarnent, pensem do- fou substituit pel matrimoni Ihure
tons que per cap mufla la Ç. abanimportants del fainós estafador, va
nar per acabada l'enquesta amb les d'autonontia patrimonial dele caniudenaria l seu apolificisme, i que, per
aconseguir fa pocs dies travesear la
zespostes que el senyor Par, degai del ges. Mes tard aquesta forma de matac, podio; qualificar-se de fantasies
frontera per Puigcerdà i arribar a
:elegí de Notaria, ha donar a les trimoni va generalitzar-se. degut a
(t., noticies que havi e n circule, Jeans
Espanya.
influencies del Dret grec, dels cor
Trastees preguntes.
les quals la Confederació Nacional del
Sens dable, donat e; coneixelnent
rents filosòfics i cristians j per l'evo- i -un anys slugin trobat capacitats
Treball es reposara intervenir actitalució del Dret roma cap a una ten- per regir la seva persona els seus que teuien de les carreteres els que
El senyor Roca i Sastre
tuent en les elcccions — quan /sagita
resideixen
a
Barcelona;
el
¡ojee
Henry
dencia urbana i comercial.
bina. Perque tal resultas ahagi ob- POulnter i el que esteva a Puigcerdà,
Cal ?no oblidar — afegim »asalten -"Posaiblement el mis lògic
Aquest regim de llibertat va arredu lbgic dc stposar que aquella Ana Cabrinetti, van éaser els que san
qtte "Solidaridad Obrera" esta co ntro lahauria estas adoptar per a la lar a la nostra terra. Fin ,anvi no va tingut
que s'encarregaren de la seva forma- tenir cura que aquest personatge end 3 des de fa temo pelo elements de la
rnajoria l'eclat de vint anys, acceptar-se la tendencia germànica.
ció intelectual i moral van tenir la tré; aci. Anava acompanyat de dues
F A. I., o sigui cls defensors a ultra,d'acord amb els Drets ara. que perfilara el cisterna d'autorització
cura necessäria perque els joves dels dones, molt guapeo i elegants i viatça de l'ortadaxia anarquista.
gones j 5ul, i principalment marital. Això ho proven els coeturns
quals curaren, a l'edat esmentada tin- juren en un autornäbil magnific.
amb eis nostres precedente 22 i 36 de les anomenades Commemos
guessin completa aquella formació.
En arribar a Barcelona no es van
han/atice."
racione de Pere Albert i el mateix Ara be: considerant que fins fa poc hostatjar a cap hotel,
ja que tullen
•
wes.-2,.
`•
Codi de Tortosa.
no s'arribava a la majoria d'edat fins llagada per endavant una casa, amb
El aenyor Roca Sastre. advocat,
Paesh el temas, i la jurisprudencia a vint-i-cinc anys, podrà fàcilment l'objecte d'evitar ésser descoberts.
. •
aotari, jutge de primera instancia, etc., del Tribunal Suprem i la Direcció
que. en un any de prepa- Aquestes tres persones vahea marxar
t
•1
ha esta; un dels ponents dels dos general de Registres ohriren un pa- deduir-se
cap a l'Amèrica del Norm, per Bar1/ •
N. ,e1
avantprojectes de hei que comentem. rentesi en aquest regim niihlenari, i ració. els pares. tutors i mestres no
celona
o
per
un
altre
port.
han
pogut
completar
la
seca
formació
•
.•
:tt/V1-111'al que aquest estudiós del Dret pugui aplicaren a Catalunya el Dret de CasEs van fer diverses gestiona per a Aliir ea «leelarit ua
dir-nos dels dos avantprojectes pre- tella, on la licencia marital s'havia intellectual i moral.
'ACTITUD DE L.4 LLIGA
Naturalment, podran citar-se'm els aconseguir-ho. Fine ara CO han arensentats per la Comissió jurídica As- incorporas amb bit. Primer fou la
seguit sortir amb el nona propi ni ineeadi al taller Je
En les tertúlics politiques fou cornee
tessora revesteix un interés especial: hei 55 de Toro; després. l'article 49 casos de França i d'Anglaterra, que
tenen la majoria d'edat fixada a vint- el de cap altre sospitós pel port de
at l'editorial que Publicom akir ""
Quin és l'abast de la llei de ma- de la llei del matrimoni civil, i final- -i-un anys. Peró la comparanca no Barcelona. Aixe no vol dir que per moblee Jel sery•r
'eu de Cataluitya". Aquest adiete, es.
ment, l'article 61 del Codi civil.
laria I habilitació d'edat?
és invocable: les lleis luan d'esser do- algun altre port els hagi estat factible.
rit (t'ab una moderei6 que aontratta
La hei votada pel Parlament eaEl que terca la noticia s'anomena
Juan Pallareis
—S'ha de tenir present que la llei
nades
tenint
en
comete
les
necessitats
a una la viven; dels enhieles Publicara darde mejoría i habilitada, d'edat no és tala ha tancat aquest parentesi. el qual del país al qual han de regir i la ca- Sorkoski, és de nacionalitat ruma, per
crament pel matéis diari sobre l'actual
una regulació global de la capacitat ha durat relativament pace anys: p acitas o manera d'ésser d'aquells que be que nacionalitzat francas.
frunció política, fcia suposar que. posEla ¡gruta estan convençuts que Les pèrdues es calculen en
dels menees. No és sine un conjunt torna al sistema d'autonomia de 'la han de viure-hi subjectes.
o., la Lliga ra a prendre detern..nades
als
seus
dona
casada
i
al
respecte
podran
detenir-los,
ja
*e
osseeixen
de disposicions encarninades a fixar
Dels divuit any< de Risaia, no tat
osicions sobre el tema candent del coi.
250.000
pessetes
unes
tres
bins
parafernals.
Ahir
foren
practicades
una
fotografia
saya.
a
Eedat de majoria i habilitaria, car
parlar-ne: en aquell país no es reaboracionisnrc.
Cal
consignar.
perra
que
no
es
el
dos
quarts
d'una
del
Ahir,
prop
de
va
concretar-se
l'enaquests extrems
reacia la propietat privada, i per tant
detencions
¡Honra triemlat el grup que camparmigdia, es declara un incendi al taller
eirrec que el Govern de la Genera- tradicionalisme arqueolegic la raó d'a- el jovent no fanit mal ús de la facultat
eis' les idees "Prüctioues" del senyor
tres
individus,
uts
questa
restauració;
són
raons
de
pes
g
Ahir
foren
detin
del
senyor
Joan
de
rnobles
propietat
l:tes va fer a la Comissió Jurídica
d'administrar els béns que mai no
les que ho justifiquen. i entre elles la
Pallarais, situat al carrer de l'Avenir, dele quals se sospita que estan com- Casaba
Assessora.
Pudra.
número 21. Eneara trobava, en plicats en la colocació de l'artefacte
••n••n• nnn••••••••...«.....
No es pretén, dones, amb aquesta que no encaixa la llicencia marital
—,1Que penseu de la Llei catalana
produir-se l'incendi, el personal que que va eselatar el vespre del dia abans
prejutjar el futur ordenament de amb fesperit de la familia catalana, que reconeix la llihertat civil de la
al water de senyores del cinema Artreballa a la casa.
la capacitas dels menees. Ans al con- la qual es recalen sobre un ambient dona?
Ahir a la matin da va n o •
L'inspector senyor López Degut a la conibustibilitat de les na su.
trari: s'ha volgut deixar el camp Iliu- de Ilibertat
—Com
es
sabut,
estä
inspirada
en
materies que catan emmagatzemades
SOn el cirabotes Antoni Manzanera,
Sita pogut observar que ni les Ilire a una posterior regulada de la
el pare el Rostro amis
Eartide reó de la Constitucio, segons
n'esta satisfet
a l'esmentat taller, el foc va prendre el qua!. corn se sap, va resultar ferit: r r
materia. a fi que pagues adoptar-se céncies maritals ni els control; reci- el qual no poden constituir raó de priincrement
amb
molta
rapidesa;
tanta,
un
amic
seu
anomenat
joaquim
SanEls magistral, del Tribunal Supura
sense cap obstacle un dels diversos proca san institucions recomanables. vilegi juridic ni la iiliació ni el sexe.
poeta Josep Cerner
que estan encarregata d'efectuar la que cl'antuvi, als bombera els fou im- chez Pujol. el qual, junt aun la sera
sistemes: el de fases graduals pro- ateses les essenzies de la vida conjuEm
penso,
per6,
que
la
interprepossible
de
poder
sufocar-lo.
Es
cremi
amiga
Antònia
Estere
Simón,
havien
gressives (Dret romà; o el de fase ga" En un matrimoni normal. l'har- tació extensiva que s'Ira donat a inspecció en aquesta Audiencia conA les tres de la matinada de ditota la secció de tapisseria, la qual anat al cinema esmentat. Els tres deinca d'incapacitat. modalitzada per monia entre els cònjuges realitza de ac¡uest principi possiblement ha anat tinuaren ahir les seres tasques.
marts va morir, als 85 anys, al setz
ocupa
la
part
alta
del
taller.
tinguts
han
estas
posats
a
disposició
s'entrevistà
amb
ella
el
dega
Abir
'emancipació (Codis Ilatinal: o el Si5- Set aquell control. 1 respecte d'aquells
domicili, carrer de Salmerón, númemes enlä del que el legislador de la
En canvi, a la part baixa, on hi ha de l'auditor de guerra.
d e l C 0I'leg i de Procuradcza. L'entre, rti a mixt. el qual reconeix certa ca- russtrimonis on aquesta harmonia no
ro 3o, primer, el senyor Josep S.
República
va
imaginar.
instaliada
la
secció
de
!nobles
d'encarque
el
propietari
del
dir
cal
bastero
!larga.
En
sorEns
coser
existeixi,
el
divorci
o
la
separació
juvista
va
nacitat al menor. encara que controCarner, pare del nostre estimadissim
En efecte: la nova Ilei atorga a la tir del despatx tiels magistrats el degä ece, no va sofrir desperfectes. Hom cinema Nou , del cartee d'Obradors.
el
regim
indicat:
el
que
ä
sen
preparar-lo
per
a
la
madicial
amic l'ilustre poeta i escriptor, collada. a fi de
respondrà al canvi espiritual operat. dona casada les rnateixes Ilihertats no semblava que estigues pas massa calcula en unes 230.000 pessetes el no ti res a veure amb l'empresa Be- laborador de LA PUBLICITAT, Joloria d'edat (Codis alemany i
que pugui tetar l'honre. Es a dir: que satisfet.
valor de les peadues sofertes. Tot nages.
—.-Fn quina edat creieu que hacia
sep Carnee.
porta el precepte constitucional a l'elL'inspector senyor Lé.pez Soro ma- estava assegurat. No hi hagueren vicf i xar-se la malaria?
Bon punt es rebé la triste nova a
El senyor Albert Bernis
tima conseqüència. Jo entenc, per& ní:esta als periodistes que no sabia tintes. Al cap de *es hores d'esforços
—Era absurd de mantenir la xifra
la redacció del nostre diari, un dels
eis bombers arribaren a suiocar el fra.
que
a
aquest
respecte
cl
legislador
"La principal objecció que
dcle anys. En dret roma
(luan acabada la inspeccia, ja que 1.11seus redactora sea al domicili del
pot fer-se a la Llei as que pensava consignar detenninades ex- cabament dcpcnia de les declaracions
mar tenia explicaci
ó, perque el Codex
tinat , delegat del nostre director, secepcions.
les
quals
quedarien
consi
g
ha vingut sobtada. El ternyor Carlea Capdevila, per tal de doreconeixia al mejor de catorze o dotze
que anava rebent.
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a
mini d'un any, transcorresays. segons el <exe, plena capacitat,
Referent al funcionament de l'Au- Sessió de cinema a l'Assonar el tendel a la familia, en nom
urgent reforma d'aquest text
Des ex-agents de la Gene- d'ell i del diari.
gut entre la promulgació
excenci6 feta dels subjectes a pitria
diència, maniiestä que n'estava tnolt
de
Cinema
Amateur
ciació
Es fa difícil d'imaginar quines se- satisfet per quant, tot i la manca de
l'entrada en vigencia, no ha
potentat u d'algunes limitacions 215
ralitat de Catalunya per tal Ei senyor Carnee. pare, era un
estat suficieut perquè el jo- ran les excepcions que estableixi el magistrats, aquests han fet tots el,
qu tenien curador. Era la tendencia
borne que durant la seas Ilarga vida
legislador
de
la
República.
T'en;
de
, que siguin reaómesos • de treball sluvia conquistat moltes
rebés
vent al qual ha afectat
a ter coincidir la capacitat civil amb
possibles per tal de poder atendre les
Avni,
dimecres,
a
en
emart
d'onze
ja
pedem
afirmar
que
el
lela preparació neces,äria."
m o ment
el desenvolu p ament fiaiolereac.
vistes de causes i judicis. i no s'havia
Ens ha visitas una coi-nimia, d'ex- simpaties per la seva bondat. La masa
gi s lador catala no milla establerta cap. donat ni un sol cas d'haver d'ésser de In nit, a l'estatge de l'Associació agents de vigilancia de la lieneralitat del sen traspas ha estat sentidissima
Foren la hei Plaetoria i el Pretor
de Cinema Amateur (Foment de les
ha
semblat
oportú
de
confinen
Ens
entre les seves amistats i lotes Ics
que van protegir els púbers menors
—La falla de la Lic .' ¡out la troben. suspeses per manca de magistrats.
.arta Decorativesl, correr d'Avinyó. per pregar-nos que ens fens remó de
de vint-i-cine anys; n'atenia principal- l'opinió que les diles lleis recentment doires?
Eis digné que aissú deia molt a fa- Mina 30, sera celebrada una sessió la situada en que es traben. Coral se persones que havien tingut ocasió de
ment a la seca inexperiencia. i seis entrades en vigor han reerescut al se—En el que fa referencia a la dona vor deis magistrats de la plantilla de de cinema amateur a carece de la sap, t'oren declarats cessants arran tramar-lo.
El senyor Carner hacia estudiat
afavoria amb "in integrum restitutio". nyor Albert Bernia un dels prestigis casada, principalment. En tant que la 13arcelona.
Secció Cineistica del C. E. del Va- dele feas del dia 6 d'octubre.
Eren. pera. mesure< de protecció, les rnée salids en Dret civil. i especialit- familia subsisteixi, es lògic que la
Referent als Jutiats, va dir que en- lles, de Sabadell. El programa sera
Elle han fet gestione per tal dacon- Farmacia, però deixä aquesta discirn en materia de dret 'de familia.
*ale no els incapacitaren.
Llei la volti de lotes les garanties cara no bi halen arribar, i q ue ja integrat pela films <agüeras:
seguir la readmissió. Mona els ha pro- plina pel periodisme, al qual dedica
La personal:tat del senyor Albert que estimi necessaries. El matrimoni veurien si la inspecció havia
la resta de la seva llarga i laboriosa
El Codi civil espanyol va inspirar"Recull", ele R afaseliver: "N'ore- mes que ho serien; pera la prometente en el sistema napeleanic, de la Rernis adquirir una fusta papilla- constitueix una societat, l'objecte de
ja que al ca P daaall aguaste jant el Cantonen", de 1.1evet-Gracia; ea, per ara, no es cotnpleix. i tempere vida.
Fou fundador de la primera Asaofaena incapacitat del menor d'edat ritat dueant la Dictadura, en negar-se la q ual són les persone; dels con- també formen part de i "Suicida", de L'ovet-Gräcia: "Cost a . no sembla, per altra banda, que hi
En ésser aplicas a Catalunya va pro- a si-reptar un l l ac. que tina altea per- traents. els fills i el matcix matra la inspeceié> ho compren tot.
Emma", d'E. Puig; "La Segla-, de hagi el propasa series de compar-la. creció de Periodisme, de Barcelona,
vocar un canvi total de sistema. Cal sona que artil ocupa un elevat carece moni. Ara bi: tota societat és Iúgie
Despees de parlar ami, ele periodis- al illan, alonistrol i afuntaner.
Es tracta de set-centd funcionaris. i la presidí en l'epoca de l'Exposició
de Barcelona de l'any 1889.
consignar que el <ami no va anar Va acceptar:
que sigui dirigida per aquell que, for- tes. el secretari del Jutjat de primera
Com cn tetes aquestes 'sessions, inolts dels quals enyesaren la vida en
Dedicas de ple al periodisme, extra
compensat per ira e s curçament de la
- Quia concepte us mereja la lei mant-ne part, reuneixi millors condi- classe, senyor Villuendas. entri al l'entrada sera, lime per a tots els el compliment del aeu delire. No cal ci el ejerce de director de "La Hormejoría d'edat. tiñó que fou mantin- catalana sobre malaria i habilitack, ciona per a la direcció. Colo que no desnata del senyor López Soro.
anulas del cinema.
dir que darrera d'ells hi ha les seres miga de Oro" durara uns quince
g uda Vedat clàssica dels vinta-cinc d'edat. que ha entrat recentment en aot establir-se "a priori" si aquelles
families. les quals sofreixen Ira censel'any
anys.
condicions radicaran en l'honre o en
quencies d'aquest estat de coses; ja ans s, des de aany saca iras a
vigencia?
iota.
la
dona,
es
natural
que
la
Llei
hagi
Aquesta i altres raen, van imposar
que
l'anic
misià
de
vida
amb
que
—Entene que aluesta Llei trabará
Forma part de la redacció del
la necessitat de reduir l'edat de majo- un ambient poc favorable entre els triat el primer i no la segona; i
comptaven era la retribució adient
"Correo Catalan a . En aqueas diari va
ria. Es evident que el mea iògic ha u pares de familia, als quals sed dificil sera mentre no es demostri que els
pel carrec que exercien.
exercir el carne de redactor en cap
p tar els vint anys, d'a--riaestd'o de comprendre que pel fet de pasear atributs de la virilitat eón un imite.
Eleven el seu ame a les autoritats
i de critic teatral alhora, en temps
El que sí cal és sostraure la dona
cord amb els Drets aragonés i suis,
competents.
a tenir el nostre pohle la facultat led'En Liebre.
principalment amb els nostres prece- gislativa shazi hagut de recluir tant dz la direcció equivocada o perniciosa
Publica aleshores un 'Tratado del
dente ;listen-ice' legialacia gòtica. usat- de sobte a vint-i-un anys la malaria del marit inepte o mal intencionat.
Arte ESCenieD", en -el qual palma,
g ° "Tutores" i la CorietitnciA de Pe- d'edat. Ern sembla que un breu perio- Per a salvar aquest inconvenient P o
eta
cediste: ultra Validó que sentia pel teatre,
se determinats recursos-drienstabl
re III. sobre donacions renúncie< de de temps. dedicat a la propagació
extensos coneixernents que pamela
Jels menom En contra, la baria el de la idea que presidí l'elaboradó de a favor d'ella, per tal de sotmetre
aquesta delicada materia.
per a comprar
Ll ide s'aprotiten de les sobre
desig d'anificar-la arias els vint-i-un la Llei, hauria evitat la sorpresa que a l'autoritat judicial els casos que es
u
També Es autor de les obres 'EL
presentessin.
anvs del Codi de Comerç i amb la produi la sera promulgació.
y el arte", -Luz y tinieblas"
genie
circumstincies
maioria de legislacions euronees
Un criteri oposat a aquest co acaTot i prescindir d'aquest inconvede nombrases pactes catalans, no
I 'altea tipas de majada (Vadea o nient que acabo de fer-vos notar, no bo d'exposar, un criteri individualista
aplegats en volum.
sigui el rgue s'obté per ra‹; de matri- pue oblidar que. avui per avui, l'edat que permeti a marit i m'alee d'actuar
Salaria especialitzat en els afees de
1-leida, 15. — El canvi de situado
moni, te 1111 intere s sant p reeedent en de vint-i-un anys se assenyala. en el separadament i amé la mixima llique ha portar Eaplicaeió del regint cadeter social, pels guata sentia tarnConstitució de les Corte de Per- mejor nombre dele casos. Eadveniment bertat sembla contrariar la del contransitori, votat pel Parlatnent d'Es- bé una aficié) intensa, i havia escrit
Dinya de 1531. A q uesta ni tan sols d'una plenitud de Capacitas que pugui tracte matrimonial.
panya, a Catalunya, ha posat en MO- una gran quantitat d'ah:eles sobre els
• stahlia el lima dels divelt anys une eeeer garantia de t'en govern per part
La Llei antiga concedia a la dona
vintent la mitja dotzena de persones dits afers.
'a riostra !leí ara inmoaa. EI Dret ara- dele ¡orce. El temperament
Co l-labora durant molts anys al
la facultas d'admini s trar i disposar
que a tot arreo es troben disposades
da•domils seLlana MallorLlana color
zenes i el roa; civil t uis també cona encimbellar-se, aprofitant-se de cir• "Diario de Barcelona". Hi publicava
el cama, els costurns. etc. , no
da, per ilit
ca mal rimoni
'ene ., acocee tiene de maior i a. En el donen ron, a mamitas la plenitud de deis hin, parafernals; is cert. Persa
catre , a
cumstancies com les presents. Aixi, un article cada eetmana. El darrer
de monja, I
r. el matrimeni del menor tornés faeultats er una epoca inicial de la aquesta facultat venia !imitada pels
hem pogut veme l'afany de notorietat que hi publica va surtir justament fa
14'25 ptes.
250 ptas.
7'50 ptas.
impl i ca una mena d. a gnacitat amb nostra vida.
articles 6o i 61 del C. C., els quals
dernostrat per un ex-conscller muni• una deu dies.
les iln-dtarions
l'emancipat
Actualment es dedicava a una comcipal ligarte, el qual Ins passat a la
No podreu ohjectar rontra aquesta prohibien, sense la licencia del lumia
Pei q ue fa referencia al< inconve- afinnació que la pubertat es producía comparèixer en judici, acceptar heCeda i ha organitzat sengles home• pilada, de proverbis eatalans i casnients nue elaateiara el periode de
natges a l'exercit i tota suena de roe- tellana.
en e l negare país molt abarra que en rancies i en general adquirir per títol
transició, el principal. o sigui el de altres paises 11 , 1e tenen establerta
L'enterrament del pare del nostre
ces armades, per tal d'aconseguir
lucratiu:
també
sr
prohibía
sense
II
rextinriO de 'uedefrait Terral q u e la igual malaria d'edat: han de tenle
calli;. Entre consellers municipals de iHustre ansia seri efectuat avui, a les
patria p otestat eoninorta, foil resol nreaent que si lié la pubertat influeix aouesta licencia atorgar escriptures
dreta, del (Jarree Ajuntament, no ea tres de la tarda.
en la vendi de
Josep Carnee. el qual va mamar
sei legisladnr eatala rnitjaneant un en el de g enrotllament dc l'home, no de gravamens o d'elienació dels seus
anie aqueas cas. Per altea banda, els
liare nerfode 4P vaeaeii, de la hiel. dr l'element predernirant. Ans al con- halls parafernale, etc. I.a Llei, per al
lerrouxistes, amb tot i saber que no a Madrid diumenge al mata torna
Am ' e s ta , tire norta data de divnit
compten—com a tot arrea — gairebé &ale amb
trari: la fogositat del nnsti f: tenme- eas que el mara negués la seva
gen e, de l 'any naeeat. no ha entrar -1111e et constituid el nrin a inal mara`
Rebi ell i la seva atribulada familia
amb ranga, pretende quedar-se amb
renda,
baria
esublert
Eatorgada
per
Ci rigor fine al eso d'un any. Aixf da la inventuf que vea d'entrar en
tots els cartees de representacie — el condol mes sincer de LA PL'BLIl'autoritat
judicial.
s 'evitara un eenvi beten i e< y ermar- aossessió de la plenitud dels dret.
com a tot arreu— t entre ella mate- CITAT
Toll els compradora obtenen reintegra.ionava Ile perfotle de retratarle..
nos existeixen pugnes tan gratis que
Aquesta solució, francament, em
civils.
mente
en
diner
i
fina
la
compra
de
trossos
hom assegura que la vinguda de l'ea— ;Qua piasen de la llei de libertas
La nrincinal ob i eeri rl, q ue vos fer-ee sellarla mes encertada que no pas una
Ministre senyor Estadella, que es Totes les notes pregades
tivil de la dona?
la lalei is, dones. eme ha vin- Ilarertat absoluta.
troba a Lleida des dahin, té per obgut sobrada. termini d'un any
—La llei sobre caoacitat clvii
Josep Maria XICOTP
jecte posar pau i prornetre prebendes han d'ésser trameses en
la dona. en nuant fa referencia a Vaho tren:acorrer:ro entre 1 1 pronmleacia
als *mies del seu casinet. No gosem català i abans de les nou
(Seguid.)
licia de la 'licencia marital, ée re5tau i l'entrarla en vigencia. no ha estas
donar noma dels probables afavoras del vespre, a la Redacció:
radora del nottre rerim jurídic seco suficient nerque el ;oyen. al *al ha
en cauces perque teta aquella que
la- La liare disposicia dels bens de afectas rehés la al-mamaria necessiria.
Corts Catalanes, 589, 1."
mear" del preu del seu l'out
es d:uen radicals o cedistes ei creuen
la dona exeada. excepció feta dele do- Vull admetre que hi bel harrut un
Les d'esports, a Barbark,
que
poden
esscr-ho
tot.
Sale
del, pactats en comunitat de jove o una nota que a l'edat de vint- Llegiu LA PUBLICITAT deeee»~.19deamelalwilmewieetediMesrem.memommemmillefflidll ~edffl
",
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Els senyors Roca i Sastre i Albert Bernia,
responen a la nostra enquesta

Arreo de l'explosió
de l'artefacte al
cinema Arnau

La inspecció a
l'Audiencia
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Lit

servil!' senyor qui james / de vassall
ni el vote estnent de fer mai homenatge,
ems tot !Mg fet ;tapa lo cae salvatge:
Solament di n : que bon guarda no em
[tall,
1•1n11•31111ffl•n••
Plena de senys: lleigs desigs de mi
[Tall,
sostenen sovint una qualitat netament herbes no es fan mojes en mon ribetge;
dramática. E l poeta es plany, i el plany sia entás ron, dins en mon coralge
és immediat a la história que motivava los pensaments no em davallen avall.
el plany; i el plany concret i !a b ist é, na concreta són immediats a li Poeta'
II: ha el balbuceig gairebé, l'encalgarEm diuen que ;han tirat mil exrn de Llull, que en els seus ingredients és se estrompassat de les idees i de les
"Jordi de Sant Jordi", primer-park sovint rnerament formal, rep el seu ale paraules; el dir feas, feas sense res mes,
picas amb la seca simple foro inicial. ELS LLIBRES 1 LLURS AUTORS
%aduno d a collecció popular Els Nus- vivificador d'una deu gairebé IndeterI sobre els fets els plans elementals
tres Poetes". Jo n'he vist als quioscos, minable.
"La Nacionalitat Catalana". —
*

es

ILletreW 1 flei itis
ts

Jordi de Sant Jordi
per

JOAN TE1XIDOR

En Jordi de Sant Jordi aquest tras- —també, amples.
pàs, que es exactament una transforma- Quan me recort en lo departiment
ció, s'agita continuament. transpira, e pena
ea znis, me sembla que us veig
canta. Vora !a imatge o en la imatgc
[ciar;
mateixa In ha un arenal aleteig purificador que és la barrera entre el na. • aicell Pida me (arre un sentiment
res i la poesia. Un trimul aleteig que per tot In roes que Cm fa los ulls Morar;
transforma la invenció en realitat, la !mis ron al roe e
fan-li dir cridant
fórmula en meravella. Obediencia de paraules. sons. ¡matees, tòpics, fOrmulea ab agres veus: —Ai! On 6,5 ma senyo[ra?
clisés, músiques a nna llei essencial que
arrenca del mateix centre vital i ve Oms est , ‚non bit Per .aué en; mur desinomés per a regir i disposar.
[rara

a les llibreries, a la sua d'algun passavolant atrafegat; vaig seureu un abandonat en un conmartiment de tren. Naturalment, no he vist els mil lectors de
Jordi de Sant Jordi. Encara 'mes:
de vegades rala semblat que érern &u,
o dotze, o quinze, que ens entestàvem
a dur-lo i a ensenyar-lo a sol els trasscants — ara jo, adés l'altre.
Amb tot, si pos parlar-se, encara que
sigui una mica humoristicament, d'un
moment santjordiá, aquest moment es
aquest. Ja n'ha existir algun altea;
• ••
pena existia només —tan vivament, tan
Miren: el moviment, el gest visen tan ha oto vesser1—Tant fortment vos eiryofecundament cota vulgueu— en la inti[ra!
mitat d'alma. en algun dos tancat, %tia- a la vora de les paraules, que els vertari. Ara no; Jordi de Sant Jordi,
si no da grat, per foro, ha esdevingut
popular. Avui es (exactament —Ilegit
o no llegit—, el poeta del carrer, l'actualitat literaria. 1 aixea senos peri-

Un poema cada climeeres

frasi.
Faig aquests comentada potser a
primera vista una mica impertinems,
perquè he assistit a la formació dun
ambient d'embadaliments incondicionais,
que no és el mateix que dir sincera, entorn del poeta. Per dir-lio ben simplement, ha nascut entre la bona gent i
els Iletraferits, un esnobisnie santjordiä—que altrament estimem com una
benaverituranca perquè pot encarrilarse per molts bons camins—que no deixa de fer una certa gracia. Aixi, per
exemple, mant articulista ja ha die que
Jordi de Sant Jordi é3 dels poes postes que pot llegir. (Déu osen, dels poca
i són tants que et percacen el temps i

prenen i te'l deixen ple, inexhaurible, Per sempre.) Un altre parla de
poesia única, de poema únic; un altre
de descobertes raes o menys manlievades. 1 àdhuc hi ha qui preconitza una
mena d'amor santjordiana que podria
ésser en model per a poetas— porque
podria ésser un moda per a poetes—per
que només per a poctes?—presents 1
venidors.
Aquesta edició de "Jordi de Sant Jordi" de Martí de Riquer duu, pcls acostumats a l'ediciú de Maeá i Torrents,
alguna sorpresa. Assenyalem: els poemes "Plany d'amor" i "Passis amoris
secundum Ovidium", atribuits per Nicolau d'Ola:es- al poeta dels "Estramps",
han estas inclosos al cos de la producció santjordiana. Manquen en canvi
dos poemes més de l'ofició de Macó
i Torrents, que Martí de Riquer, amb
tel

sagacitat i bon encert atribueix a dos
dels seas deixebles: Pcre Cardinal i
Crespi de Vallclaura. La factura és ben
diferent i no dóna lioc a dubtes. Eis
dos poemes, o rnillor fragments de posma, traeixen unes mans distintes.
Encara, Martí de Riquer. que ha
utilitzat per a la transcripció dels poemes de Sant Jordi els textos Inés apravengalats corresponents al Cançoner 7
de la Biblioteca de Camboya, s'arreveix a invertir els dos versos 34-35,
inversió justificada amb un artick aparegut temps endarrera en aquestes mateixes pagines. Tumbé és considerable
el nombre de mota canviats que la confrontació de diversos manuscrits ha motivat. A aquests canvis devern la destrucció d'un dels versos niés plens de
suggeriments per a nosaltres. Es cana
del ven 39 de la "Caneó d'opósits", que
feia: e lo fons gorg nigua sus prat me
par, i que tenia, no Sé si el lector pot
comprovar-ho porqué poseer partem duna experiencia massa íntima. una bellesa
i una suggestia inigualables, ¡ que
avui les exigències d una erudició necessiria perá Lambe inconvenient
d'aquesta manera: e lo fons gorg
nigua 53..t fort »re por.
En conjunt, el treball de Martí de
Riquer és considerable, i seguras-twist
afortunar. L'estudi critic que encapçala l'edició val per a nosaltres sobretot en l'exposició de fonts, influencies
¡ circumstancies. Quan intenta arribar
al centre del fet poétic de Jordi de hala
Jordi es deixa sempre alguna cosa. as
atrevim a afirmar que el fet encara
sollicita una visió completarnent original que, tot i templar-nos, no serena
nosaltres els que intentes% ara cona ara.
d'emprendre-la.
es.
Qualsevol poesia mealieval val, compra, des riel momeas (Inc sobreux Lacean
estrictament personal de tot un reina
inevitable, consubstancial ens atrevim a
dir, de tòpics i sie clixés. (al tenir
en cortante la manera de treballar
pocsia en aquells dies. 1 també com
tot un canvi de valor, aixeca èxits asaolits sovint segase una completa consciencia, almenys soase una determinada
consciencia que per a nosaltres,
grat tots els esforcos beroics, és rúnica
que serveix.
Deiena que l'aigua viva closa esquerda la seva presó de glat, i tota la profunditat s'eallavissa per fora. Es un
no-res que, sobtadament, dóna escalf a
una imatge desueta, a una allegoria
protocolaria. El pas és sovint tan min.
perceptible que Vincaut se sorprendrà
ele la baue aparentment efímera que
separa uns versos—meravellosos—d'uns
altres—banals—. Aquella mateixa imatge, aquella miel g a aNegoria s é un aire
d'autenticitat inimaginable. E na Presta
tan farcida de convencionalismes a estones coro la de l'espanyol Gonzalo de
Berreo forneix cent corroboracions d'aquests traspasaos. I el mateix paisatge
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Cursos
LA CATALUNYA MEDIEVAL

—
L'ART ROMANIC
El senyor Puig i Cadafalch descabdellà el tema "L'In romànic"
dintre la serie de conferencies organitzades per la Secció Femenina del
Comité del , Districte IV, de Lliga

Catalana.
La conferencia del senyor Puig i
Segons hem pogut saber, l'edició
Cadalfach versa sobre els següents
"La Nacionalitat Catalana", de Prat de punts de vista:
la Riba. que acaba de llançar VF:d. Bar'
Llega. una d'aquestes vetlles—dicines dins la seva Collecció Popular, gu é el conferenciant—, una conversa
obté un exit assenyaladissim de venda. d'Anatole France amb una comissió
Això fa suposar que tots aquells cata- que li proposava presentar-se diputat
lans que encara no havien Ilegit
per París. Eta ella distingia ducs mecalada l del mestre han aprofitat aquesta nes entre els que actuen en la vida
noca eclicia, tan oportuna, per a nodrir- pública. Uns són els politics, altres,
se de la rnillor doctrina nacionalista.
els somniadors. Et polític és ídol i
"efribau - RubiA ; Ors" sera el

esclau de la multitud. Es influent i

volum legran de la collecció "EN Nos.
tres Poetes", prologas per Manuel de
Monsolin. No cal rellevar la importancia
darniest volum que contindri la Pro'barcia sompleta catalana d'Ariban i una
tria de la de Joaquim Rabió i Ora els
quals fnren els nostre s primer, renalxentistes El primer voluta, de la rollerció, rom salen els 'visires lectors, es
"Jordi de Sant Jordi".

birania. Els altres, els somniadors,
són els savis que, en un recó ensopit,
ditotre del seu laboratori o enrnig de
la ironia dels vius, inventen fenòmens
que trasbalsen el talan n'entre ells
vinen en la pobresa. Són els que fan,
mal pagats. els !libres i els periódics,
i escampen, perseguits, al vent, les
idees utUpiques. Són els portes i els

*

celebre, fa Beis, té una mena de so-

artistes que endevinen una noca vida.
Aquests fan la seva transcendental
—aparentment inútil— feina, que al
per Ralmer Masia Rilke
cap d'anys és Fautonabbil, l'avió o la
dinamita, i les duarles i les cataractes
De si una volta algú t'hagi amat.
d'idees que muden de soca a arrel
Jo sé que tots podem voler-te.
la societat.
SI abandonem la fondärla oberta
El catalanisme tingué la sort d'unir
a la muntanya on l'or és nat,
les dues tasques. Ell ha bastit la nosperquè ningú pot arribar al seu niu,
tra vida intellectual i la nostra vida
un dia el porta a Ilum el riu,
politica. Ell contra tots ha fet tota
que desentranya de la roca obscura
*
Esqui!, — 1,a versió de la nostra vida de l'esperit, contra la
tot el q ue és seu ,
les tragerlies d'Esqui', de Carlee Riba. resistencia dels antics republicans,
publicada a la serie d'escriptors grecs de contra els menysprens bàrbars dels
malgrat que no ho volguéssim: Déu madura
la Fundada •Flernat Metge. constitueix antics monàrquics. contra el govern,
monument de la nostra literatua. contra la mateixa Universitat exoJOAN VINYOLI. trad.
Ctlems cm. rina exactissima reproduc- alca: Escobes, Muscas, Biblioteques,
en '', de la formidable obra del trági, Institut dEatudis Catalans: la literagrec Aqueo Mitre Is imprescindible en tura, les arta la ciencia regnant
brin amor, tot amarat de conceptes proCmalunya. san obra del catalanistne.
Iota biblioteca catalana,
fund,. dimatges conduents a convencerContra ella han tronat i llampegat:
nos de la sera desgracia porqué l'amaL'ART 1 BIS ANTISTF-S
conservador: i acrates, republicans i
"Poesies d'Ausias March" da no arriba a comprendre aquella pon- * Dinme nge visitar., el lluseu monarquics.
deraciét mental que ell cerca con, amor
Vosaltres, en iniciar en un centre
isoon persones. — 1..0 Junta de Museos
Seleteiti, pró(eg, glossari i coles, per perferte.
es complau a constatar el creixernent politic converses. no sobre l'equiliENRIC NAVARRO 1 BORRAS
grial la mora li arrabassa l'amada.
al atusen d'Art de bri dels partits, no roture la repretru mor per això la seca alcor: encara constant de públic
r L'Estel''. V aláncia)
Catalunca, rcrentment inaugurat, oroya sentació proporcional. no sobre la baianhela seguir-la a Paradis: en llor de
de la simpatia amb que els barcelonins xa de la pesseta. aunó sobre la Hisi
La hibliografia catalana es trobava disminuir, augmenta l'estima. a Mirla han ‚vais la noca institurió i l'interb tanta. la cultura de l'Edat Mitjana.
mancada duna publica ció Vinieres de la que desitja consol, s'aixopluga que els riereis el set, contingut seguiu una admirable i fecunda Iraqual era candal per al nnstre noble. Que en la profunditat rle la filosofía moral. Id darrer diumenge. que era la segona
i5 una antologia, en certa manen , ma- com recites nläsim contra els ttements ,egarla gris hi hacia establert l'accés
Per a comprendre l'Art medieval
nual, de poemes d'Amit -ts March. I no interns: amor i rsdi. desig i listig. grat uit . el ter c c i de control va regis- calen uns precedents. Estudiem-los a
que
pinten
I'llonte
inAquestes
passions
es que aiacia ens llagues mancas sempre:
trar ntéts dr catorae mil entrades. La casa. Pertot passa el talaseis. Aquests
Liso si Nicolau d'Oliver publica a la col- trrior que Imi ha en els gran< birles tengo junta Fa remarcar, una cegada mis. precedents Instan-les són la clan per
elt
Ansias
sóbries
pinvellades
negres:
terció "Minerva", (le rccord
l'exemplat correcció del públic durant a interpretar el primer art original
una petita selecció de poesies del gran "maleit el jorn que em fan donada vi- lo visita i el respecte de tnts els visitants que es constituí a Europa després de
trtc voleo
,p•ai.
vui del bol ex- da..." "La veta de mort li és melodio- pels ohjectes esposas,. per he que es la invasió romana.
haurida. tingué un bell acolliment, i fins sa...". "Lo tila clan voldria fas ahs- permet advertir al pUhlic que tingtri
Venim d'una primitiva i bárbara
ara ha cotas recercada per rimas. Car és
present que afilleSta entrada gratuita eivilització. La cultura dabans deis
• ••
precisament Auzias Marrh un deis pordillnlenge
segon
continuará regint per al
romans. variada d'un lloc a l'atare
tes que rnés s'aclinen a publicar-1k ande cada mes o a fi que bota aromar; no d'Espanya. es rudimentaria. Poblets
NO Ell PREN AlX1..,,
tologies, per tal com, donada ta gran
produir aglomeracions superiors a la petits. reduits a un sol carrer, posats
extensió de la seca obra, algunos de les
capacitar del local i poc adients per a en llocs dificils de carenes mir unanNa em pren 5111 com al petit vailel,
seves poesies, tot i llur valor innegable, qai ro erecant senyor qui ¡esta el faca la ramoda contemplació de les obres tanya. fets ele pedra i fang habitats
no fan tan de bon Ilegir corn d'altre% trnint-lo raid rmi lo fentps de la ataca
exhihide,
per una tribu de gent emparentada,
que, ara aixa, teten caräcters que les i !rete d'está', ron la calor se met,
L'an u nci d'arinesta sellen una cultura semblant a la dels
Cargan°.
—
*
fan Mol-aislables i que es llegeixen mol- Prennt 111011 POC in valor 'ir cetina?'
exposició ha estat rebut amb veritable pohles del Nord d'Africa. Com els
tes de vegades, anda el mateix interés i concebent desoli [
disgusl j do so "1""era• moda a tos Barcelona. Entitats Resis- del Riff, no constituid, un Estat:
i sempre s'hi troben coses noves.
vee nt mal/ ciar que té mala carrero
tirme,. artistes, colleccionistes i els tnplt< s'unien la guerra eventualment:
Per això la iniciativa de les publica- dr ,:crii piar ton estoi en majar
anales de Gargallo pensen retre un ha- Iluitacen entre ells: coneixien les arts
cions "L'Ester, de Valencia. en comenat ge a la mesnada del gran escultor, 117éS elementals: feien una cerámica
¿Cm se lora que visco sens dolor,
menear la seva "Serie popular de Clàsornada de complicats dibujaos: una
sics valencians) per una antologia d'Au- tenia' perdis/ lo b e que Possiior
Joan Stern inaugura dissahte la
*
orfebreria per a orna m de les persoseca exposició a Can Pares. La impres- nes i dels cavalls: teixien en telers
ajas March. prologada i feta per Ende (-lar i moll bé ho ve a . si no lut
Navarro i Borras, no pot esser
mai podrá teuir esta( millar
•
sia que aquesta exposició ha causat
primitins: adoluaven les pells: pastanitre bé no el grandissima.
oportuna ni mes simpática. %obreros, ' Dones, quid fara,
rasen ramats: conreaven la terra i
[resta
lambe per hacer estar feta a Valenci a .
com
Dissahte,
tal
comerciaven amb llurs productes enVila - Puig —
*
on en temns moderno encara no slacia
plorar lo be del temps perdulf
la
inaugulloc
anuncias,
llagué
tre ells i amb l'estranger. Cont els no,havia
publicas cap edició de l'excels poeta.
l'eent ntolt elar per si ser decebut,
3
can
sie
Vila-Puig
l'exposició
bles del Riff, clavaven les testes dels
ració de
del
tot
mai
trabará
gui
el
faca
Enrir Navarro ha reeixit
/esto
Gaspar. Anda aque st motiu es van aple- presoners a les muralles, posaven en
aquest llihret: tant el pròleg corn la tria
Jo .eóc aquell qui en lo tempt de Inri- gar en aquesta Galeria les personalitats llurs tumbes tanteo llances que resétn impecable% i dignes de toa, el, eles.
[pesta, mes rellevant' del rolleccionisme bar- cordaven ei nombre d'encintes morts ,
gis. En el primer ens din/a una resufestegen pro ins celon i , així con, samba un boa estol i aniaven amb deliri la independencia.
mida noticia de 13 personalitat l'obra quan les Me.< nen iu
[loes dels nnstres millors artistes i critics, per la llibertat.
d'Auziás Marcho on consten fin. les dartal de felicitar Vila-Puig per la guatitas
Sobre aquests nobles primitius
reres tesis llançades. i en l a s egona tro- I rusr liare, ab ello los propis incs.
de les obres aportades.
xerci una colonitzacini forta i igoten, totes aquelles poesies. el record de vaia sobre neti, descalç, ab una testa.
rosa. Els exercits hi portaren un art,
la lectura de les aval< és ineshorrahle.
art de inuniciO 5 hi enlluernaren els
fidelmem editades i amb aclariments
indígenes que, com la dir Tacit a
lexicografics oportuns ben Seis.
Agrícola, conqueridor d'Anglaterra:
No dubto que aquest llibre, la preEntre aquells incautes prengué el
sentació del qual és bona. 'ei molt bea
nona de civilització el que no era atacollit pel nostre baraeloni. cola
ina cosa que instrument de servitud."
Fa será, sense [1W-os, pe; valenc ii: rae,
Aquest venus de cultura romana.
atan, (lela adés. es el ala- tant de temps
es peräve no
aqueas art postís bou esborrat dues
vcgades: per la invasió bárbara i per
MART! DE RIQUFT:
la invasió musulmana. El país caigué
en la incultura i en l'anarquia. Totes les malvestats de la manca d'un
ACABA DE SORTIR
govern l'assotaren: els atracaments,
DEL

"LLIBRE DE LES HORES

5

luiriar;r5 a la filosonn " • ð Xa
Llorrtir. — Els escrits de culgarit--tcr
zaciét filatélica del gran pensador visit•
rentista catalä Xavier Llorenç i Barba
— con s tituir per un remm de Psicologia , metafísica i Lógira, un asaaig solare la unitat del pensament filnsafic, i
im altre sobre Filosofia de la Histórfa —. han estas nuldicats per la Coltercié Popular Bardan (vol. RCA.
*

Ui IIiLsre rada din

Un lot per a biblia is i interlectuals!!

25 vo!ums selectes que valen quatre, cinc i set ptes.
cada un, per ptes,

"Poesies d'Ausias March"
sclecció, pròleg. glossari i notes. per
¡inris- Navarro i Rarrhs
("L'Estero — Valencia)

90

Detalls de thols i autors:
Cervantes. La Gitanilla: De. L. Gambara, La Filosofía de
A. Srliopenhaikr: id. Manual de Filosofia: id.. Filosofia del derecho: id., Psicología positiva: íd.. El derecho Penal: íd.. ElHombre
ne eleY la Teoría de la evolución; id., Los deficientes: id.. Higie
mental: id.. La familia y su evolución histórica: íd.. Las doctrinas
del derecho natural: id., Doctrinas positivistas; id., Historia de la
doctrina natural ; Rodrigo Soriano. La Revolución Espaholas
Edinundo González Blanco, Ideario de Cánovas; Leónidas ~releo,
Hijo del Hombre: Enrique Poiriearé. Sabios y escritores; AlIon»
Martínez Carrasco, El sofista crucificado; id., Opiniones al fascismo:
F. Mayal de Senillosa, Trisa' ces Ensueflo; Dr. Afarti» de Llscenay.
Temas sexuales; 1, (7, Rifiz, Para ser su propio médico: Joaquín
Brida, La "Season" de Bayas ; Ei duende de la Colegiata, La conquistadora de América; 1". de Saussay, Las victimas de la morfina;
Federico García Sanchiz, Barrio Latino.

Al corren' actual de reedicid dels nostres grans escriptors antics, Valencia
aporta, amb el ¡libre de Navarro i Borras, la sera estimada i estimable colloboració. Els lectors dr 1,A ¡'(IR!,) CITAT agrairan qu els donen: de Vesmental ¡libre un fragmenl . del pròleg i un
Poema:
La personalitat literaria d'Ansias
March és la més eminent entre els poeaquest
tes nostres: és home d'estudi, ben assabentat de la filosofia escolástica i poeta que aspira a comptar-se entre els
deus majors de la poesia. No es distrau
en banalitats o joc$ d'enginy com els
seas conterranis. Et dio que un dia de
dijous sant va ' ore per primera vegada a Dona Teresa , 1 daleshorea com el
Petrarca bas::v
[nnaument d'admiració a Laura. e' -tre Ansias amh fons
L'única llibreria que ven tots els !libres, adiase els de darrera
esperit semblan. al Dant canta la bepublicació, a oreas més haixos que els marcats a la coberta. Tots els
Ilesa de la seva dona; ele desitjos carllibres amb descomptes del so al go per 100 del seu preu.
nals que el seny s'esforça a vencer; el
descoratjament vaque ella menysprea el 4114441+1144444444444444~604444.04444444444.044444.,

Trametem
lot a reembossament,
carregant 1'25 pessetes per despeses
Demaneu-lo ràpidament a la gran Llibreria

C ass

h
Fiveller (Ferran), 42 -- Telefon 25026

els rabassaires, els assaigs de comuMame que destruíren les ciutats i la
pagesia. S'arruinaren l'agricultura i el
treball; colles vingudes d e pertot,
primer de les terres ¡redes del nord,
després de les terres torrades de
l'Asia i de l'Africa ho destruiren i
ho cremaren tot. auxiliats dels esclaus
amotinats i dels sense feina famolencs.
Terrible assaig que ensenya el que
es l'ideal de l'anarquia i cona costa
quatre-cents anys el refer una civilització perduda.
La primera de les arts a refer bou
l'Arquitectura. Un art arquitectònic
no neix quan born vol i corn hom vol.
Li cal un estas d'esperit collectiu, un
amblent, una necessitat a acomplir
un mitode de construcció. Li cal alta
censa civilització.
L'Arquitectura, per altra part. tia
es l'art de fer la casa que es el aun
o el cau ennoblit, sumé rart del temple, i el temple cristiä, per 1 eun.r
grans multitud!, crea una foriwn nova.
que sha conservas en les dues capi
tal SUCCC55iCtS de l'impe ra soma
d'Occident ell la sera agonia: Roy erma i Milà. Les gran basiliques de
Ravenna 1 Mita, des del segle V al X.
tenen en els murs de Ilurs façanes

i Coriferèneles
uns ornarnents caracteristics: les arcades, els fornäculs, d'origen estructural, però que obeeixen a una tradició oriental de gran antiguitat, que
té les seves fonts en l'arquitectura
summeriana i elamita que es deseobreix a Ur, la patria d'Abraham, i que
per la Persia arriba a la Ilediterrania, a Constantinoble, a Ravenna, a
Milà. Aquest art de Ravenna i
Milà i de Bizanci es una supervivencia de l'art messopotimic de més de
4.000 anys abans de Jesucrist, que
com una onada se superposa i °fe:4
l'art grec i la sosa degeneració l'art
roma, i creà l'art romänic. Ell representa un Renaixement asiätic implantas a la Mediterrània en els mateixos termes que el Renaixement
clässic representa un Renaixement de
l'art grec. Dient-li Renaixement asiótic no se'l defineix completament;
perque te el 5CU carácter propi, creació de l'Occident d'Europa, amb una
anima ben determinada.
D'aquells prototipus de Ravenna,
Mild i Bizanci són filles les nostres
pobres basíliques dels segles X i XI.
D'ells en ve la volta per a fer esglésies incombustibles i la cúpula per
a fer esglésies on s'imita la sumptuosa litúrgia oriental. Nétes seves san
les esglésies del segle XII, de pedra ben treballada i de silueta moguda, encastellades, voltades de torres que substitueixen les tranquilles
i calmoses Hines horitzontals del ten>
P ie cl a ssic, la huta turmentada i estrident de les grans catedrals romaamigues.

Amb l'Arquitectura sacia l'art
la pintura feta per ensenyar cona una
miniatura engrandida. Les figures,
fortament perfilades en negre, es destaquen en coloro violetas sobre el fosas
Ilis o sobre faixes horitzontals. No
pinta res visible, sinó Din, els es'
perito celestials, el cel. No imita la
natura, sinó que en la pintura la natura CS torna °mantesa. No coneix
la perspectiva ni la profunditat, aisló
la superficie plana dels murs, o les
corbes de les volteo. No es contempla isolada i enunarcada, saló que
recobreix l'espectador que entra dintre ella i es troba cona ernbolcallat
per ella, que omple les parets i les
cobertcs del temple i fina els mosaics
del sól.
Més sardana reneix l'escultura románica, que tarda a netejar-se de paganisme i Ii costa d'ésser admesa a
sagrat. Els Santa Pares la blasmen
i totes les religions: el judaisme, el
mahomenisme i el cristianisme, la
consideren filla del diable. No és com
l'escultura clássica ni per la seva
composició rd pel seu estil. El nu
és desterrat; no es fa l'estatua iS0lada darnunt d'un pedestal en l'agora
o en el fórurn, sinó que s'adapta o
s'ajup a l'Arquitectura. Per ella lest a tua es doblega, s'ageganta, s'aurama, o esdeve de pigmeas. Les figures sän de totes les proporcions menys
la humana. No será imprecisa: el
grec en té prou d'una proa d'un naval i d'una victòria alada per a commemorar una batalla naval; eis temes
de l'escultura románica vetan una
lionnlia complicada, plena d'exemples
enzadenats per la retórica. No sacontentará de la nostra natura, sind
que adoptará la fauna dels griions,
dracs, sirenes, unicornis imaginaria,
creats per l'Orient, i una flora que
s'entrelligarä en trenats laberíntica
com els dels temples escandinaus o
com els dels manuscrita irlandesos.
Aquest art, ple de misteri, fose,
soterria, cona li digné En Verdaguer,
respon a l'esperit turrnentat del
tenlos. Respon a la negada a l'estructura i a la funció. En ell, com
tantes vegades, les raons geometriques i mecàniques porten misteriosament a Vexpressió del sentiment del

cant la Influencia decisiva que hi
tiague la fundació del monestir d'El'al, que a'aixecava majestuós a pues
quilómetres de la població. El lonco.
lore alemany té en aquest noble encara realitats fresques com un rajolí
daigna cristallina, tal cono la de la
cango de "L'Estel". Seguiren després
atinades consideracions referents al
Museu d'Oberanunergau, exponent
del gradual millorament artistic deis
seus artifexs, i a la institució meritíssima de l'Escola d'Arts i Oficis
de Sant Lluc, que cura de donar cutsets, conferencies i sessions per a la
depuració del sentiment estetic. El
treball intens realitzat pel poble
d'Oberammergau, des del seu famós
vot fins avui, aparegué plisticament
en Vestudi encertat i sintètic que mos.
irá el conferenciant dels diferents escenaris adaptats per a la represensació del text i partitura de l'obra.
Finalment pogueren delectar-se els
oients amb les curioses referències
de la preparació de la representació,
elecció d'actors i qualques dades
anecdòtiques d'alguns personatges
centrals de l'obra, que foren presentats al llene. Una hora dura la peroració del conferenciant, però el públic no es resignä a deixar inacabada
aquella exposició, i demani poder seguir la visió objectiva, plena de Ilum
i d'emoció de les coses vistes a través de la Passió d'Oberammergau.
e
•
Avui, a les set sie la tarda, organitzada per la Seca:, d'Arqueologia
i Història del Centre Excursionista
de Catalunya, tindrä lloc la continuació de les lliçons que sobre "Iberisme i toponimia ibèriques comparades
amb les teories romanítzadores pre,
dominants" dóna el senyor Carreres
i Candi.
CONFERENCIA SOBRE EL

TURISME A BRETANYA
Organitzada per la representació del
Patronat Nacional del Turisme, i sota
el patronatge de l'Office Frangais
Tourisme, avui, dirnecres, dia 16, a
les set de la tarda, tindrä lloc, a l'Hotel
Ritz, una conferencia sobre "Costums
bretona", amb projeccions de cinema
sonor, a càrrec del senyor Georges
Preusse, inspector de turismo de la
Companyia "Chemins de Fer de l'Etat".
Els qui desitgin assistir a l'acte poden
dirigir-se a l'Oficina de Turisme de Catalunya (P. N. Ti. Corts. 658. o a
l'Of fice Frangais du Tourisme, Corta
Catalanes, 603.
INSTITUT FRANCES
Estan anunciades a l'Institut Francés, Provenga, 325, aquestes conferencies:

Avui dia [6, de gener de set a N .
M. Pierre Vilar. prolessor de l'Ir.-titut Francés i membre de la Casa
Velázquez. donará una conferencia
sobre el tema 'Le mouvement economique et urbain en Europe aun

NILème et XIII.erne siécle".
Demä, dia m7 de gener, de set a vuit,
conferencia de af. J. J. A. Bertrand,
sobre el tema 'La vio cevenole".
Dissabte, 19 de gener, de set a vuit,
conferencia de M. Jean Cazes. professor d'História. sobre "Sainte Thérèse d'Avila".
Per a cartes d'entrades, dirigir-se
a ia secretaria.
Academia i Laboratori de Ciències
Mèdiques de Catalunya.—Aquesta
Corporació celebrará sessió científica
avui, dimecres. dia 16, a les sat de la
tarda, en la qual seran presentades
les següents comunicaciona: Doctor
Antoni Sobirana i 011er: "Abolida
de rellenes i alteracions pupillars:

pseudo síndromes saberles". Doctor
Enric Joncadella i de Ferrer: "Les
temps.
albúrnines de la sang en les cirrosis
L'Edat Mitjana elabora un altre hepàtiques". Doctor Pere Ga-asa i
art, que és l'Art gótico Es en els Raspan: "Visualització radiográf ea
tcmps de la 'Surnma Teologica" i dels papillomes vesicals". Doctor. Jodel "Speculunt universalis - , en que sep Alsina i Bofill: "El cor en la
es recopila la ciencia de ('época, i fase aguda de la glomerunefritis".
s'esbrinen, per raó solament, les co- L'acte tindrà -1Ioz al nostre estatge
se r 11105 abstractas. S'inicien alesho- social.
res nous sentiments de cavalleria i
galania; neix una poesia i les llenAteneu Encidopädic Popular, —
gües rústiques s'afinen i prenen nous Autoritzat per la Prefectura Superior
accents. La paraula de l'orador es de Policia el funcionament de les
fa sentir a la plaga i al temple. Es classes de l'Ateneu Eociclopédic Pol'epoca en que es reconstrueix la ciu- pular, la Comissió de Classes posa a
tat contra el castell feudal. Aparei- coneixement de tots els que cursen
xen els Santa amorosos de totes les estudis en aquest Ateneu, que durant
criatures, cona Sant Francesc. i els la present setmana, han estas renre
missioners enamorats, cona Llull, de
-senormalt
totes les classes
tots els honres. Un nou art de cons- fabetiente, Aritmética, Gramática castruir immaterialitza la pedra. Una tellana, Calca! Mercantil, Comptabinora arquitectura, una nova escultura litat, Taquigrafia, Catalä, Francés,
i una nova pintura sorgeixen a plas- Anglès i Alemany, i que la matrícula
mar la novena ánima que es forma per a toses aquestes assignatures cona Europa.
tinua oberta a la Secretaria de l'AArt adequat a l'estructura i a !a teneu. t'arm o , 30, primer, tots els
funció, art naseitt del terrer, art que dies, de vuit a deu del vespre.
mira al noble i al cel. Heus set el
Institut de Medicina Präctica. —
que fou sempre l'art de l'Edat Mitjana.
En la sessió cientiiica que demä,
dijous, dia 17, a les deu de la vetna ,
celebrará l'Institut de Medicina PracCENTRE EXCURSIONISTA
tica, dissertarà el doctor Noguer
DE CATALUNYA
More sobre el segnent ParCLUB ALPI CATALA
ticularitats de l'equilibri metabólic de
la dona". Arte seguís el doctor GarSccció d'Arqueologia i Història
cia Guardiola exposara "Transfusie
' ral cona estaca anunciar, tingué
sanguínia per hentorrágia"
lbs- la conferencia del pulcre publicista Dr. Manuel Rovira i Cardarla,
Curset d'Alegria.— El vment disprevere Foil una conversa íntima, sable, dia tg del
mes que sona donará
amable. alhora nac. plena d'inserta- principi el curses d'Alegr a que, pai
santissime suggeriments sobre el po- trocinat pel professor doctor A. Peble d'Oberammereau i les seves re- dro i Pone, será professat pel doctor
presentackms de la Passió. Atudat Ferrerons. A l'auditeri de la Clíper unes ben triades projeccions, el n i ca Medica A. de la Facultat de
docte conferenciant presentà el que Medicina de Barcelona. Continua
podriem dir-ne procés evolutiu de oberta la inscripció a l'esmentada
l'esperit artístic d'aquell poble, arren- Clínica de l'Hospital Clínic.
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El

problema politie

S'acosta la solució Al domicili del senyor Alba s'han
reunit el Cap del Govern i el
senyor Oil Robles
(CONFERENCIA TELEFONICA
DEL NOSTRE REDACTOR
A MADRID)

Vam assenyalar, co comentar la relinió
telebrada la :aman° passada pelo /ej..
mat: del partit radical, la destacada Mar:enea! que va fruir en aquella ocasió
sanyor Alba. Deirm que el president
les Corts havia cxposat l'opinió
ioencionada i de majar abast polític o In:eressava ci Senyor Alba rarord entre
radicals i eedittes, penan? mames tríantenia la codició governamental pot assegurar -se la vida de les Corto que ell
presideix; pero caín haute que se sap
a:my:fecal per (co en-tes, desitfava que
lacord' no es fe: a base de sacrificar el
partit radical el seu predomini en el
Carros El senyor Alba era partidari
daccedir a determinades P relentimis de
la CEDA, pe ro?, no d'abandonar-fi lotes
Jet tosicions de manera que en qualsevol
trom ent pagué: quedar mestressa de la

havia 111{ =biela de dable. Veient, demis, cons del canto,' radical, i per persones de gran significoció, era feto pública oposició a punto concreto: del programa governamenta de la CEDA, mentre des d'aquest camp hom ofinato
la crítica contra l'orientació general del
.4 luir a la nit el matra- Gil

demóerata i atrari

No s'ha facilitat cap detall concret referent a la
organització ministerial

optimistes; cl qui menys latisfet un:biaza. despea de la conversa, era Gil
Robles, pe ra la impressió gute es montó record i s'arrtbara rilHarnebt a la
solució del piel político Honran redil
miituarnent en llurs posicions, perq0 a
Mis interet,sa que la coalició governamental na co trenqui, i calda que el sen .yor L e rroux pensi en una reorganitzeció ministerial nula q mplia del que fa
dios pro fectava.
La saludó, tal corn es va anunciar.
podría consistir a donar a la CEDA un
altre ministre o algunos alts e-arrees i
diversos goteras ftVils. preparar amb
presscs les eleccions inunicipals. Ara
manca harinonitaar les exigncies de lo
CEDA arnb les deis altres perfil: que
tartrbi temen representació en el GOVern.
Encara es pode. produir topades i rapa 1010 eis grups que formen
vvea negociacions polítiques, aquests tores, però
la coalició govertiamental interesso
dies, el president de les Corts.
mantenir-la. Romper-la ara seria (ara
Vam assenyalar lamba en moment
eporril que en principi ¡hacia arribat a com forfar la diss7lució de les Corts.
Tots temen per igual aquesta ~noca.
acord entre els senyors Lerrour
El senyor Le rroux seq u ita els seus
Gil Robles, pub fets posterior: havien
itt sorgir algunes difi:ultats. Hom en- treballs pensad en cl present o i el senyor
devirava per certes relicimcies que hi „4ba reludera pensant en l'esdevertidor,

L'cx-hoste del "Claris" no ignora
lkastilitat qu e desperta e; seu t!0111 en
tris se ctor: de la dedo, malgrot tal
e! que bonament ha fet per atraure's
rva amista: Desitja catarla- la unió
entr e el partit radical, al qua pertany,
i l'agrari, on té els senos verihtbles
(retiros; pera en re/asió amb la CEDA
es traba en situació dramática: ta neceoski i la temo Ej mateix els pos, al, alees radicals que entreveuen l'amenaça
de veure's desoplaeats algun dta pels seus
actual: alioli.
Alba va interpretar amb fidelitat el
pensament ca !a reunió del despatx del
va:ver Lerrou.r. Potser va assenyalar la
táctica que calia t'apear per tal de doKIT satisfacció a la CEDA sense retre's
Pee miele, a les seres exiglacies, i oiré
estrica el pai'cr que esta fugaut amb les

n-•-•-n«11-4•— n

El senyor ¡rabel va a visitar els senyors Prez
fines i Ricard
Declaracions als
periodistes
Madrid. 15. — El diputas a Corts sevor Trabal ha marxat cap a Cartagena, on es propasa visitar lema atascotandant Pérez Farras l'ex-tinent corsnel Ricard, condeinnats al castell de
sant Julia.
El senyor Traball, parlant amb els
periodistes que fan informada> al Congres, ha dit:
—Präcticament existeix una hierinca notable entre la situació efe Catalstaya i la de la resta d'Espanya. Mentre
l'interior de la Península s'inicia soarnent el ressorgir dels partits cepabacans d'esquema, a Catalunya l'Escerra pot estimar-se que té avui mes
ese mai la airnpatia del pobie i en les
eleccions futures les candidatures encapSalades pels seus bornes representatius
:eran inclubtablernent les que comptaran
Stab mes possibilitats d'èxit.
L'ocorregut el 6 d'octubre, quan sigui
canegut íntegrament i amb ei necessari
Cstala a-lustrara singulament el poble
:abre els motius que impelliren a adapar acidulo a homes de
Em provat republicanisme. Exclourà
definitivament de la vida política als
Sal demostraren palesament Yescas
valor de les seves conviccions i conglatriara la massa del poble en una sola
mrció política francament esquerrista.
Les forces de dreta, dividida per Ilurs
propis egoismes, na poden aspirar a
Catalunya a aconseguir la niajoria de
suiragis populars, puix que les reivindteacions obreristes s'escapen (le rambit
exclusivista en que les dites iorces es

mara

Una altra cosa pot pastar a la resta
dEs ea n aa, degut especialtnent a que la
u nió del, republicans, al meu jui, es
planteja equivocarlament, ja que lio es
ter dalt per on interessa i ha d'estaba:soldadura, sine, per baix, en la mast a del poble. ales clar: el 14
Iv República a pene, si tenia cap: de
Amnrnt tu s tenia ex-ministres, i triomía
ratundament. No precisa, dones, que
5*uneiscin cabdills, sinó que es formi
ls unió o, millor escara, la comuna:,
ae les mames en un metete credo ideolaza. En cas contrari las dretes enIen encara portar la millar part en la
eintesa electoral, i per tant en el fume
Innern o desgmern de l país.
Cal obrar, dorna prestament. puix
fíat en ras contreri el Crack es segur.
P ARTITS

QUE ES FUSIONEN A MURCIA

Marcia. 15, — En una Assemblea cel ebrada dinmenge amh gran entusiasme
s' acorde la fusió dele altatt, radical'
soci alista i radical-demócrata. S'acordi
fa Mbi enviar ur.a salutació als periódics
l irials defensor, del regim i exhortar els
altrea pares que portaren la República
g le dita unió.

Han acordat donar eompte de les • ves
eonverses ale capo dele partits liberal

Robles, ce unes declaracions periodistiques, donara un fort toc d'acució i e4
mostee...2 dispara a asstimir integrament
el Poder antb l'esPeranca que el partit
radical el recolzés de la mateara manera
que la CED.4 Va recazo:, al Parlainenl.
sis governs radical, minoritaria
alnib t at nixd la impressió de record
(Ve de la ta Pagina.)
s'estola. Colla. dones, activar les n egociarían:, i, Per tal de donar-los l'impida
En arribar a la Presidencia, un pedel el senyor Alba ha retinit a ca- riodiata li ha preguntas si podia avansa seva els senyort Lerroux i Gil Ro- ear quelcom aobre l'anunciada conbles. Del que han tractat els tres per.
versa que havia de celebrar amb els
sonatg :s IIOOt curio fins al momea dos ups de parta, i ha contestas:
alié que ells mafrixes han manifesta:
—En sortir de casa del senyor Alba
b reu ment als inf ormodors: es mosteen

L'ate' del contraban
d'armes
Madrid, 15. — Davant el jutge especial que mitón en l'afer de contraban
d'armes, senyor Atarean], ha presta:
deciaració aquest metí l'ex-ministre
de Guerra senyor Iranzo.
LA TROBALLA A LA CIUTAT
UNIVERSITARIA
Slan reunir. els advacats defensors
dels encartats en la troballa d'armes
a la Ciutat Universitaria, presidits
pel senyor Angel Ossorio i Gallardo.
Han acordes en principi comptar la
sena confort-tatas amb la fórmula del
fiscal de la República, per entendre
aue el procés ha dinar Unir al que
se segueix pel jutge especial senyor
Alarcón pel contraban d'armes del
vapor "Turquesa-.
MANIFESTACIONS DEL FISCAL QUALIFICADOR
El fiscal que ha qualificat la causa
instruida amb motiu de la troballa
d'armes a la Ciutat Universitaria, senyor Guardia Pich, interrogat per un
periodista sobre el sumari de la dita
causa, ha dit:
—Esta redactada la qualiticació
provisional en aquesta, causa; les penes que sollicito oscilen d'un any,
sis mesas i 21 dies de presó filia a
cinc i dos, respectivament, per ale
processats.
Els delictes que es persegueixen
san els de tinenea d'armes i explosius; pera una negada formulada la
dita qualificació, va arribar al meu coneixemeat que alguns dels 2 cucartats ho esteren tumbé per delictes
idèntics i de major gravetat en altres
jurisdiccions, especialment pel
Guerra, per la qual cosa, vetllant com
a funcionari del ministeri públiz per
l'eatricte compliment de la II ei i en
evitada que pogués recaure en el seu
dia penes duplicades per un matela
fet, vaig plantejar (lamia la Sala la
declinataría respecte a cinc processats. Conseqiiéncia d'aquest fet deterrninant del procediment processal,
arriba al nieu coneixement el cas d'incidencies sorgides en el Mocedunent
despees de la qualificació provisional.
per la qual cosa vaig obtenir el testimoni oponía en unió del qual vais
entaular la qüestia de competencia,
fent tis de la faculta: concedida Per
la hei al ministeri fiscal per a poderlo efectuar en qualsevol estas de la
causa. En el moment present e) procediment es triaba suspès.

DETINGUT QUE S'ESCAPA
Cadiz, 15. — En ésser eonduit a la
presó, des de l'Audiencia, el conegut
mal/actor Antonio Castilla Selguero
"El Bomba", en arribar al carrer
Santa Maria fugí, i aconsegui iesararei.
aer.

Castillo ha sofert diverses ccridemnes
Per rehataris. En cena «asió aeonsegul
film de la presó.

anar al mea damicila tenia la intenue. de parlar amb ells per tele/on,
pera no ha estas possible, der no haver-los trobat. Ara, des de la Presiden_
cia, els cridaré per demanar-los hora 1
veure Is cual mes aviat millor. Convaldría, almenys ayuesta tarda, celebrar una conterencia amb qualsevol
del, dos catas aHudits, i denla al mati
una altra, i aixi, a la tarda, podrieni
tenir l'anunciada conferencia els caps
deis partas governamentals.
—En aqueata darrera reunió, ¡es
prendran acorda detinitius?—han preguntas els periodistes.
—Els acords detinitius era correspon prendre'ls a mi,
Un informador ata comentat:
corn la reorganitzacit:s ministerial?
es,
perque si no tos jo el
—Així
que fes la rcorganització ministerial,
el que la tes, hauria de icr-la de tot
el Govern.
—Nosaltres suposem—han indicas
els periodistes—que l'organització quedara limitada a la cartera d'Estat.
—Cadau, ti suposa el que vol, pena
en ti. ja ocurra el que passa.
A dos quarts de nou de la nit ha
abandonat la Presidencia el senyor
Lerroux, que lia dit als periodistes:
No tina cap noticia a donar-vos. fe
lefanicament he trucar a tot ames,
rúltim ha estat el senyor Mart/neu de
Velasco, al qual lic citat per a demà al
mata Abans he cridat el senyor atea
guiadas A lvarez a casa seva per telèfon,
i en no trobar-lo he trucat al Casino,
i tampoc no hi era. El cridare novament
aquest vespre per veure si puc parlar-hi denla. Tarnbe he cridat S. E. i no
fue aconseguir parlar-hi, i des de casa
el tornaré a cridar i lt exposaré les meres excuses i deixaré el despatx per
a ha preguntas st la
Unma
riodista
a de
pe
conferencia amb el senyor Martínez de
Velasco tindria lloc a la Presidencia o
pa r,,Gt uerra, i el cap del Govern ha res —Al ministet de la Guerra, naturalnent; però el senyor Martínez de Ve-

lasco no us dira sinó el que jo vulgui.
Així és que espereu-me derni 1 es
podré dir alguna cosa.
EL SR. GIL ROBLES DESPRÉS
DE LA CONVERSA SE'N VA
A PASSEIG
El cap dcl Govern, durant el tema
que ha estat en el scu domicili no ha
rebut cap visita, si be se suposava que
havia parlar per telèfon amb els senyors
Martínez de Velasco i Alvarez per donar-los compte de les Converses que ha
tingut amb el senyor Gil Rob l es, cs ae
-cialmentd brvuialom
cili del senyor Alba i donar-los també
compte de desenrotllament de la reorganització ministerial.
Els periodistes han intentas parlar
ami, el senyor Gil Robles, pera el cap
de la CEDA, desates d'assistir al dinar
invitas pel president de la Cambra, ha
marear en autorniabil a donar un tomó
pel camp i ne, ha tornat a Madrid fina
a primeres lacees de la nit,
fals periodistes han aconseamit entrevistar-se anula el senyor Alba, el qual
aha expressat en els termes següents:
La conferencia que hem celebras de
sobretaula ha estas molt cordial. S'hi
ha tractat principalnient de qüestions
parlamentiries, i despris de la reorganització del ministeri. Els senyors Len.
roux i Gil Robles han convingut en qui
parles el primer amb els capa dele partits que tenea representació en el GO.
vern, ter tal d'assabentar-loa del que
Oil, ara han vingut tractant els caps del
partit radical i de la CEDA, per a celebrar després una reunió conjunta i
posar terme a les converses iniciades fa
dies.
Jo no us puc donar mis detalla, i nomen as puc dir que les nieves impressions san que tot va per bon camí i
que el problema polític quedara reaolt
definitivainent i per a una llares temporada.
El ha
senyr
e Alba ha celebrat tambi un
altre interviu amb un periodista, al
dit:
quual
—Ja he ~límite als vostres Contr
pausa el que sabia sobre el particular,
i no puc dir res mis. F.Is senyors Lerroux i Gil Robles han canviat impressions sobre tots el, problemes parlamentaris 1 governamentals, I han con.
sidetat que aqueat canvi d'imprestions
s'havia de fer exteniht ala liberal, de-

Una nota del ministeri de Fina n ees sob re lee em i es i ons Je
«¡ella Je eorreu
Madrid, 55. — Al ministeri de Finances han iacilitat la nota segsient:
"Algunos periódicos muestran su extrañeza ante la emisión de sellos de
Correo con la efigie de Fermín Salvochea. Estos sellos han sido confeccionados por la Fabrica Nacional de la
Moneda y Timbre, en cumplimiento estricto de la ley de 9 de julio de 1932,
votada por las Cortes Constituyentes.
No obedece por lo tanto a la decisión
o acuerdo del Gobierno actual.
En cuanto a Lope de Vega, esta acordada una emisión de sellos con su efigie que se pondrä en circulación en el
mes de agosto próximo, en cuyo dia
se cumplirá el tercer centenario de la
muerte del fénix de los ingenios.
Por otra parte, y alin de evitar en lo
posible que las circunstancias políticas
del momento puedan influir en la designación de las personalidades que hayan de figurar en los sellos, el ministerio de Hacienda se ha dirigido a la
Academia Española de la Historia, de
Bellas Artes y de Ciencias, en solicitud
de que por las mismas y cada una dentro de su peculiar esfera de accian, formulen una lista de las figuras mas salientes en la historia nacional, a fin de
que sean las efigies asi designadas con
toda objetividad las que en lo sucesivo
se reproduzcan en los sellos de Correa."

mòcrates i als agraris; per tant, el senyor Lerroux parlera amb el senyor
afelquíades Alvarez i amb el senyor
Martínez de Velasco, i després hi tornara a haver una reunió entre els senyors Gil Robles, Lerroux, el cap agrari i e) cap del partit liberal demócrata.
Es tot el que us puc dir a vós del dinar celebras avui.
Un periodista també ha aconseguit
entrevistar-se ainb el senyor Gil Robles, el qual s'ha mostrat molt reservat.
—Noticies politiques?—ha preguntat el periodista.
—No n'hi ha cap.
—Aneu a fer visites en aquests
moments?
—En aquest moment me'n vaig al
camp a donar un passeig amb la nueva
senyora.
NOMS D'ARTISTES
—I després?
—Després, si podia, me n'aniria a FACILITATS PER L'ACADEMIA
DE BELLES ARTS
l'estranger, on ningú em parlé; de
política, pena no me'n vaig, per tal
Presidida per l'ex-comte de Romana'
que no tragueu punta, com l'altra ums, ha celebras sessió l'Academia de
vegada.
Selles Arts. Ha estat elegit academie
corresponent a Málaga el senyor MaEL SENYOR MARTINEZ DE
nuel Prados López. Les seccions de
VELASCO CREU QUE TOT
Pintura, Escultura i Aryultectura han
ANIRA Bit
acordat els noms dels artistes espanyols
El senyor Martínez de Velasco ha que han d'ésser facilitats al ministre de
estat interrogat sobre el mornent po- Finances, a petició d'aquest, per a ési ha manifestat que ignorava ço ser granulo en els nous segells. Són
que hi havia sobre la projectada reor- els següents:
ganització ministerial, perb que suEn Pintura: Velázquez, Murillo, Zurposava que es resoldria practicament
bann, Goya, Rosales, Fortuny i Sorolla.
i favorablernent.
En Escultura: Mesare Mateas, el qual
Reaspecte a les anunciades eleccions
pòrtic de la Glatia de la Catemunicipals, ha dit que encara no es féu el
dral de Santiago: Forment, Muntanyes,
podia determinar la data, perquè
abaas ha de resoldre's el problema Gregorio Hernández, Alonso Canos
polit/c, que es, al seu criteri, lona- Calzillo.
En Arquitectura: Juan Berrera, Venmental.
Respecte a la revisió constitucio- tura Rodríguez i Villanueva.
nal, ha dit que la considerava molt
necessäria, però que per aixó cal una
obra de pau. perqua reneixi la :icemalitat i perquè en la revisió hi prenguin part tots els partits politics, ja
que del contrari no se surtiria mai
del periode constituent.
Al seu entendre, els punta essencials de la revisió són el referent als
estatuts regionals, perque els plebiscita es portin a cap amb una altervenció de l'Estat. i no resultin una
Sonó; l'article 26 de la Constituir!),
si bé accepta la separada, de l'Església i de l'Estat, i 44, relatiu
a les expropiacions sense indemnització.

Ea detingut el fabricant de bombas
d'Igualada Guillén
'a linda, 15. — Ha estat detingut
per la policia en un calO do Ruzafa
l'anarquista Antoni Guillén Agüero,
de trenta-sis anys, anta de la tonada
d'Igualada on fiaren trobats uns quanta'
milers de bombos erran del moviment
anarcosindiaalista que tingué mes repercussió a Catalunya. De la dita loncha d'Igualada eren enoiade5 les
bombes a diferents indrets d'Esaanaa.
Segons sembla, Guillén havia arribat en am a ita ciutat fa un mes,
procedent de Barcelona.

LES BROMES 'DEL "BLOQUE NACIONAL" PORTEN
MALES CONSEQÜENCIES
Madrid, /5. — La policia ha detingut els senyor Joan Antoni An.
saldo, Antoni Brozart, Torres Trasiega 1 el conserge Joan acta
sets de del/eles contra la forma de
Govern.
Aquestes actuacions obeeixen a
l'aparició d'un globus sobre la Dimeció de Seguretat amb la bandera monárquica.
Els detinguts han estat Pos a ts a
disposicia del jutjat militar.
La policia ha practicat avui un escorcoll al domicili del "Bloque Na.
cional", situat a la Cuesta de Santo
Domingo.
Acabada aquesta diligencia, l'auto.
rItat ha ordenat la clausura de lea
oficina del ''Bleque Nacional" I les
del Centre electoral TIRE, installades al mateix edIfIci.
Amb motlu d'aquestea clausures el
senyor Victor Pradera l el secretan
del 'Bloque Nacional" han visitat el
directar general de Seguretat per tal
d'assabentar -te dels detalla i motius
Ove han produit les esmerilad.. clausure% j protestar-n%
le

El conveal de pagaments
mitre Espanya i Bulgária
Les mercaderies importades
se saldaran per mitjà del
Banc Exterior d'Espanya, i
les exportades, pel Banc
Nacional de Bulgària
Madrid, /3.— D'acord anib el con000i de pagament entre Espanya i
Bulgaria, la quantitat corresponent al
valor de totes les mercaderies de procedencia búlgara importada a Espanya, batirá d'ésser saldada per majá
de pagaments verificats al Banc Exterior d'Espanya.
El ao per roo dels pagaments es
farà en pessetes i es portara a l'haver
un compte que el Banc Exterior d'Espanya obrirá a nom del Banc Nacional de Bulgaria.
Aquest compte no produirà interessos i les sumes ingressades en ella
seran necessáriament aplicades al pagament de les exportacions espanyoles a Bulgaria.
El ao per 100 restant es pagara
en la moneda convinguda P er a eada
operada i es posarä pel Sano d'Eapanya a lliure disposició del Bailo
Nacional de Bulgaria als establiments
dels seno corresponsals a l'e,tranger,
El Banc Exterior d'Espanya
ticaris eliariament al 13 anc Nacional
de Bulgaria els Iliuraments efectuats
d'acord amb l'articIe primer.
Els importadora búlgara saldaran
els seus deutes derivats de compres
de mercaderies d'origen i precedencia
espanyoles, qualsevol que sigui la
data en qué la sena importada hagi
tingut !loe, per mediada del Banc
Nacional de Bulgaria, el qual haura
de reemborsar parcialment amb
rec a les quantitats diaponibles al seu
compte al Banc Exterior d'Espanya
a favor dela expartadors espanyols
respectius seguint l'ordre cronoltagic
tia pagaments efectuats pels importadora búlgars.
En el cas que les importacions espanyoles a Bulgaria excedissin del
70 per too del valor de les importadone búlgares a Espanya, pagara
Bulgaria en divises aquest excedent,
utilitzant les que el Banc Exterior
d'Espanya pos/ a disposició del Banc
Nacional
Esiddee rBu
e n I ranierric% d r ic espanyo-

les els productes naturals o manofacturats originaris i procedents de la
República espanyola i mercaderies
búlgares els productes natural, o manufacturats originario i procedents
de..1 reine de Bulgiria.

El Censal Je ministre. J'al'''.

Acorda que el diumenge vinent 4
es celebri a Catalunya una festa
d'homenatge a l'exèrcit
Ha passat al Suprem l'informe referent a les penes de mort dels condemnats Väzquez i Argüelles. — S'ha tractat dels afers internacionals, especialment els de caràcter comercial. — La radiac16 ¿'anuncis i noticies. — La importació de papes. — La defensa nacional. — Projectes diversos
Madrid„ s5.—A dos quarts d'orne
del mati ha quedat reunit el Consell
de afinistres i la reunia ha acabat
a dos quarts de dues de la tarda.
El cap del Govern ha dit en sortir
als periodistes:
—El Consell ha estat laboriós i
s'hi han tractat qüestions molt interessants. D'elles us en donará compte el senyor Jalon, a no é5ser que em
pregunteu quelcom.
—s Quan us entrevistareu amb el setuyos. Gil Robles.
—No trigaré gaire,
—Assistiran a aquesta reunió els
caps de minories governamentals?
—Amb ells parlaré a part, puix
que no vull resoldre aquest assumpte en una Assemblea.
— Esmorzareu amb el senyor Gil
Robles?
—Esenorzare amb la familia i despees telefonaré al cap de la Ceda
per a posar-nos d'acord sobre quan
hem de veure're, si aquesta tarda
o demà.
Hem vea l'ator d de celebrar Consell el pròxim dissabte anal abans
d'aquest dia entrevistar-me amb el
senyor Gil Robles.
Com tin periodista dentarais al senyor Lerroux un aclariment per a
orientar el sen treball a la tarda, el
senyor Lerroux ha dit:
—Estigueu tranquils, que aquesta
tarda hi haurà normalitat.
—Vindreu a la Presidencia?
—Com cada tarda.
Un altre periodista li ha preguntat
Si havia tractat de landult del sergent
Väzquez.
—Hem acordat — ha dit — que
aquest assumpte passi al Tribunal
Suprem com tots els de la mateixa
naturalesa.
El ministre de Comunicacions ha
dit als periodistes que les dues penes de mort sobre les quals havia traetat el Govern, la dels condemnats
Argüelles i l'arquea, havien passat a
informe del Suprem.
Hem acordar la data en qua s'ha
de celebrar l'homenatge a l'exercit
a Catalunya, fixant-la per al dia 20.
Pi-ase:manera acordarem quan se ce
quelcom semblant a Madrid-lebran
que tanqui el nucli dels homenatges
que s'han celebras a províncies.
—Anirä algun ministre a Barcelona?
—El de Marina, ni cal dir-ho. Ja s'acorda si s'ha d'ampliar aquesta representació ministerial, i es possible ene
hi vagi el de la Guerra.
Ha afegit que l'honienatge consistir-a
en la classica parada i destilada
i que des d'una tribuna en la qual
es collocarien altaseus, parlarien diereses personalitats. a la Gran Via Diagonal. Seguidament es donan ä un gran
bata-ares a les personalitats i classes i
Ini haura les clissiques festes de les caSerum.

El ministre d'Estat ha consumit gran
part — ha afegit — del Consell donant
compte de diversos as sumptes internacionals, especialment deis de caraeter comercial. Ens ha comunicas que té el
propasa de concedir al governador
Madrid la placa de l'Ordre de la República.
El ministre d'Estat ha rectificar per
maja del nostre ambaixador a París,
unes declaracions apòcrifes que del Peesident de la República publicara el periada: monarquic "Acción Française".
Com a ministre de Marina ha inflemat d'algunes mesures que van Asea
aprovades pel Govern, per tal d'evitar
l'acomiadament de la Constructora Naval, coordinant la utilitat nacional en les
dites obres i evitar que se n'acomiadin
adiners.
El Consell ha antoritzat el ministre
de Marina perque cotnencin naves abres
a l'Arsenal de Cartagena, on (lema haden de quedar en atur ano obrers. Fou
autoritzat per a presentar un projecte
de Ilei autoritzant la construcció de 12
canastera, que es distribuiran entre rus
distinta astillen d'Espanya. Presentara
al Parlament un altre projecte de Ilet
demanant obres de reformes als cuirassats.
En arribar a aquest punt. el Presidan
del Cansen ens Im cridat l'atenta', a
prerneat de la umencia i nece s sitat d'atencire els mitjans de la rio s tra defen-a
nacional. Aquests comprenen d e s de la
refortna d'algunes unitats navals, a Tus
q uid' acabo d'aludir, fina a l'aeahameat
de les obres militars a les Balears I la
saludó del problema de l'aviada, naval.
que remereix una nrranitziei6 inten.a i
adquisici6 de material.
Vistes aquestes manif estaciona, el
Consell ha acordat la presentacia urgent d'un pla mIr conjunt tale serveixi
bal‘e per a demanar a les Corta reta
tar i tzacia i credits necessaris amb caiacter urgent i prefetent per a la defensa de la nació a que he alludit abans.
El ministre de 14 Governació ha in-

iormat extensament sobre diversos assumptes que el Consell ha aprovat. Són
aquests: les plantilles del ministeri de
la Gavernació, que es proposa reorganitzar millorant la situada, del pera
snnal sense augtnentar les despeses
la Hisenda; projecte de Ud renagaa nta
zant els cossos de Seguretat i Asn'ta
d'aquest projecte, n'ha repartit captes
amb l'objecte que en el pròxim Gansea
es puguin fer les observacions opormlif '• sempr e que no es demori la presentada a les Corts, que ha. d'ésser el
dia de la reobertura.
S'ha parlat en linies generals dels
projectes que té preparats el ministre
d'Agricultura, sin referent a la qüestió
de reas de Llevara s un altre relacionas amb el problema del blat.
He recordat al Govern que tingui repartit el projecte de reglamentació articulant el de Radiodifusió. Els minisa
tres, en el pròxim Consell podran len.
ate les observacions que vulguin. 1 Jo
he subratllat que té una gran importancia, perquè les empreses priodistiques han acudit a mi solament, per nutjä d'un document oficial, por a reclamar contra la publicació d'anuncio per
mitja de les emissores de Radio. jo,
que no perdo de vista l'interès ponedistio, que considero d'interés nacional.
tinc u pla que permetrà cohibir ele
abusos de les emissores. Am no pot fer.
se perque hi ha un pla :Mg oficial I
mig oficias que ens reparta algtm be.
nefici.
—Es reglamentara la radiació de les
noticies? Podran radiar-se agrestes quan
ha preguntas.
sorgeixin?—se
—Nosaltres—aa contestat—comenatrem Per l'execució d'emissores.
El Consell d'Estat ha aprovat el pla
de les subhastes mateixes; es concedeix
a la Telecomunicació, el qual a la ccgada adinetra les proposicions de les
empreses. Jo us donaré una còpia daquests reglamenta que afecten als ministeris d'Instrucció Pública, Agricultura, Treball i Governació.
El meu pla és que l'Estat organitzi
el seu sistema de Radiodifusió per a
controlar la radiada de noticies arribi a qué no hi hagi publicitat per mitjä
de la radio ni dedicar una hora esp.>
cial a la radiació de les noticies.
El ministre del Treball portara al
pròxim Consell un projecte de basc
d'associacions °bretes.
El ministre d'Instrucció Pública,
part de les dues notes que Se UI fui.
Htaran, ha ortat la dimissió del diree
tor general d'Ensenyança professional
i tcnica, senyor Usabiaga.
Jo he rebut una comissió d'obrera
d'Almadén, molt interessada respecte
a la forma en que porta l'assumpte
Govern. Els he dit que el Consell ha
acordat millorar Iluts pensions, que
era una de llurs aspiracions, 1 que
s'assenyalava per al Consell vinent
la data més a propasa per a portar
el projecte de Ilei articulant com
d'ésser el funcionament de les mines
la reorganització del Consell d'Ad.
ruinistracid.
Respecte a la P eliai6 de Caairie/
d'un anticip de lo milions de pessetes per a despeses d'Agricultura, de
moment es concediran o milions, que
té disponibles el Banc de Crèdit Ara
cola. En una altra reunió ministerial
s'afrontarä aquesta qüestió per a resoldre-la definitivament.
A part del Consell figura la resolució d'unes peticions formulades pel
diputat socialista Bruno Alonso, referents a la crisi de treball a Reineis
i a aatapeiment de presos. Sobre abre
deis presos, els auditors de guerra
treballen activarnent per a descongeat ionae les presons.
Tambe esperem que en el vinent
Consell podrem conaixer la proposta
del ministeri de la Guerra aobre le,
províncies en qui ha d'aixecar- se Vestat de guerra.
Ens hem ocupas també dels Congressos d'indole internacional que
s'han de celebrar a majan any, els
quals el Govern necessita atendre, chanada la seva importancia. Són aquests
Congressos l'internacional d'Història
de la Medicina, el di-listen-je, que se
celebrara a Sevilla, i el de Paludistne.
El ministre de Justicia ha parlat
Lambe sobre la distribució de la població penal.
Fora del Consell hem volgut ess
parar, per tal de no tancar la subs.
rripció per la torea pública, ja que se
segueixen rebent diners; la xifra total
del recaptat pausa ja deis 16 milions,
i jo per la nieva part he estimulas el
sots-secretari de la Presidencia, que
és ponent de la Comissió, perqui ges.
tioni dels departaments ministerial,
que lacio l'acoblament de dades nos
j roja bit qas ja
Majo
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teris de la Guerra, Governació i Hi-

senda els van articulant.

El projecte sobre les

Per últim ha dit el senyor Jalón
que a la terminació del Consell s'havia tractat d'una manera incidental de
la qüestió relacionada amb la irnportació del paper, puix que fins ara
slavia tingut en compte l'antiguitat Hanifestacions favorables
dels periòdics per a tenir dret a aro- del Ministre de ComuniHir-se als beneficis aranzelaris per a
cacions
la importació de paper. S'ha volgut
tenir en compte que pot haver-hi einMadrid, 15. — El ministre de Copresa periodística que tregui un pe- municacions ha fet les següents mariódic filial, i a aquest no se'l consia nifestacions sobre el seu projecte rederarä com a periódic nou, sinó com ferent a les fiances dels llogaters:
a continuació de l'altre.
—Aquest projecte no és meu, ni
LA QUESTIO DELS VAGABUNDS pretenc la patent d'invenció. L'elaboraren molts política en aquests temps,
En el Consell d'aquest matí s'ha exa- per be que no pogueren portar-lo a
minat el referent a la qüestió deis va- la practica. Cree que Correus es l'elegabunds i bergants.
ment administratiu més a propòsit
Mil cinc-cents penats pot allotjar per a portar-lo a la práctica amb els
e l camp de concentració que en terrenys més petits sacrificis, ja que la Caixa
de l'Estat• propers al penal del Dueto, Postal d'Estalvis catá mes capacitada
a'installarà aviat. I tres cents en el pro- que un altre organisme de l'Estar,
jectat actualment al Port de Santa Ma- com per exemple la Caixa de Dipäria, i que junt amb l'anterior es posa- sits, o els Municipis, per a complir
ran immediatament en präctica per des- aquesta missió. En aquests moments
congestionar l'agombolament deis penats hi ha dipositades a la Caixa Postal
moltes fiances que s'han portat allí
a les presons.
La colònia agrícola, per a la cons- amb carácter voluntari, i sin d demostrucció de la qual s'ha aprovat el cré- tra que és aquesta la que ha d'ésser
dit corresponent en el Consell d'avui, el dipcsitari.
Si el projecte s'hagués de limitar
estarä installada a Burgos, i solament
será, junt amb una altra projectada, per a les fiances de lloguers, n'hi hauria
prou amb un decret d'un sol article,
a vagabunda i bergants.
.L'extens relat del ministre de Coma- en el (mal s'imposés amb carácter
nIcacions als periodistes a la surtida dol obligatori cc, que alguna han fet amb
Consell ha esgotat lea matèries sob:e carácter voluntari. Perú s'ha crajunles que ha tractat la deliberad() minis- tar a les altres ¡lances, i jo crec que
terial. Solament falta per afegir que per la sera transcendencia ha d'emcls ministres han aprovat diversos de- prendre's en un projecte de hei.
Ja veurem quins punts s'impugnen
crets, principalment de Justicia, que representen una correguda d'escales, com i quins argurnents s'empren per a
a conseqüencia de l'aprovació de les combatrel. Les Corts diran la darrera paraula, potser la primera, peralte
suaves plantilles.
El Consell das-ni, per altra part, ha sobre això no vull dialogar fora dalli.
Els arguments que s'han fet fins
estat mes que res administratiu.
ara en contra del projecte són poc
convincents. Encara ningú no rn'ha
dit en qué es recolza el dret a especular amb les fiances concedides a
la seva custòdia. En els telegrames
escrito rebuts d'alguns organismes,
com Cambres de la Propietat, se rdha
Madrid, /5.— Jod Antonio Primo dit que si cal no admetran Emites els
de Rivera ha facilitat a la premsa propietaris, i a això dic jo, primer,
la" següent nota:
que ja m'ocuparé que sigui obligatori
"Los abajo firmantes, pertenecien- l'admetre-les, i segon, que si creuen
tes a la vieja guardia jonsista, extra- que no han dadmetre-les, perquè tant
hados de la nota publicada por su lamentar-se i dir que hauran d'enviar
f Ledesma Ramos, afir- en alguns casos al dipòsit 60, 7o o
antiguo inc.
man categoricaniente aceptar como &Loop duros i això podria perjudicar
única jefatura la del camarada Primo la propietat urbana.
de Rivera, único representante de
Una altra consideració que es fa és
F. E. i de la J. O. N. S.
que la 'cifra és molt inferior a la que
Firmado, López Gregorio, Vicente serveix o va a servir de base al pro-Cadenas, José María Alonso Moya, jede; però això na pot deturar la iniEnrique Quesada, Pedro del Real. ciativa, perquè l'Estat ha d'adoptar
Juan Blasco Avales, Rafael de Miguel aquesta mesura de bona solució, molt
Cerdefio, Jesús Urdina, Fernando mes quan tots els recursos per a cornReyes, Fernando F. Azcárate."
batre l'atur van essent insuficients
en relució ami, el nombre de parats.
Jo no se el tipus d'interès que es
podrá satisfer als llogaters. El fet que
les quantitats individuals resultin insignificaras no impedirá que es porti
a la práctica el projecte, molt més
quan aixe, individualment pot signiMadrid, 15. — Els republicans re- ficar molt poc, pena en un moviment
sidents a l'Argentina han dirigit el se- patribtic pot ésser renunciat a favor
dels parats, i aleshores els termes en
güent radiograma al senyor Azafia:
"Manuel Azafia—Residencia Marga- aqtest concepte són molt estimables.
M'interessa recordar que el Consell
rita Xirgu.—Badalona (Barcelona). —
Justicia reivindicándole de la persecu- de ministres acordá que fos la Caixa
ción incapacitados para lucha leal sal- Postal d'Estalvis la que guardes
vando honor Espafia. Testimoniándole aqueixes quantitats, i el ministre de
nuevamente adhesión y augurandcle Comunicacions fos, per tant, el potriunfal /935, felicitaste, España Repu- nent del projecte. Des d'aquell moblicana, Ateneo Pi y Marga'', Centros ment vaig contraure l'obligació de
republicanos de Buenos Aires, Rosario, presentar-lo i probablement de defenBahía Blanca, Mendoza, Tucumán, Cór- sar-lo, cc) que taré sense amor propi.
doba, La Plata, Valcarce y Tres Arm- però no cal dir que amb tot entusiasme. Penso dedicar al projecte
¡orca temps, perque afortunadament
els assumptes del sien departament
em deixen ternos suficient per això.

fiances dels llogaters

Le descomposició del
flux primo-riveriste

Un radiograma al senyor
Azúa deis republicans
resideats a l'Argentina

RECURS CONTRA
CONTRA UNA

•nn

PENA DE MORT

Madrid, 15. — A la Sala Sisena del UNA NOTA DEL DELEGAT
',Tribunal Suprem s'ha vist el recurs DEL GOVERN A LA CONcontra la pena de mort imposada per
sin consell de guerra a Joan Royo FEDERACIO HIDROGRApel delicte d'assassinat, fet ocorregut
a Tolosa el 6 de novernbre. Royo va
matar el seu cunyat després d'una
discussió sobre qüestions socials. El
sea cunyat s'havia separat de les organitzacions sindicals de la C. N. T.
havia ingressat amb una organització obrera católica. Aquest fou el
motiu de la disputa.
El Tribunal ha entes que havia de
rebaixar la pena per considerar que
no hi ha en el delicte circumstàncies
agravants.

FICA DE L'EBRE
Saragossa, 15. — El delegat del Govern a la Confederació Hidrográfica
de l'Ebre ha fet pública la següent
nota:
"Ainb referencia al projecte de reorganització de la Confederació Hidrográfica de l'Ebre, establert per decret del dia 19 de febrer passat, s'ha
alludit últimament en alguns escrits
periodístics ; l'activitat de la Comis-

sió provisiOnal de Govern designada
per disposiei6 del Ministeri d'Obres
Públiques del dia 23 de maig passat.
A fi d'evitar inconveniente i interpretacions, interessa a aquesta delegació
del Govern consignar el següent:
A) Que la Comissió provisional
de Govern de la Confederació Hidrográfica de l'Ebre, a tenor del que
ordena l'artiele 20 del decret del dia
59 de febrer, no tenia altra missió que
preparar tott el referent a la convocatória de l'assemblea, havent de cessar abrí que la Confederació quedés
definitivament constituida.
B) Que no corresponia, per tant,
a la Comissió paavisional de Govern
conèixer ni intervenir la inversió dels
fons públics destinats als fins de la
Confederació.
C) Que la Comissió provisional de
Govern, complint amb el millor entusiasme i diligencia la missió que ii
era exclusivarnent atribuida en el dit
decret del dia te de febrera redactä un
proiecte de reglament per a la convocatòria i règim de l'assemblea de
representants usuaris i interessos afeetats; i
D) Que el dit projecte de reglament es troba pendent de l'aprovació
del Govern, sense que abano de retanre acinesia superior autorització sigui
nossible de procedir a la constituti6
definitiva de la Confederació Hidrogräfica de l'Ebre.

DISSABTE Hl HAURA UN

ECLIPSI DE LLUNA
-Madrid, 15. — El dia 19 lii llama
un eclipsi total de Huna. Començarà
per a la Terra en general a les dotze
hores i trenta-nou minuto i terminará
a la una hora i cinquanta-cinc minuts.
A Espanya sera visible cont a parcial des d'uns minuto abans que rastre abandoni les ombres, cae el seu
últint contacte amb ell será a les disse: hores quaranta-un minuts, es a
dir , poc temps després d'haver sorgit
de l'horitzó.

DE BARCELONA
LICEU

"EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA"
Anit passada Migué lloc al Liceu
l'estrena de l'Opera "El estudiante de
Salamanca'', adaptad(' del poema
d'Espronceda pels senyors J. Vidal
Jover i J. Carnet Ribalta i música del
jove compositor senyor Joan Gaig.
No essent gaire freqüents les ocasions d'escoltar al Liceu obres noves
d'autors catalans, es compren que
l'estrena d'ahir fos esperada amb interés vivissirn. Una altra circumstancia contribuía particulartnent a l'expectació: l'autor de la música, Joan
Gaig, no s'havia donat a conéixer encara ni amb obres de concert, ni amb
altres obres escèniques, i la seca presentació al Liceo constituia una veritable revelació que desvetilava la
mes gran curiositat.
L'adaptació del poema l'han feta
amb molta discreció i tacte els senyors Vidal Jover i Carner Ribalta
i han sabut aprofitar l'excellent
tan erninentment teatral, per aterir al
rnúsic molt belles aituacions en escaient contrast. El compositor, senyor Gaig, ha escrit aquesta obra
amb cvident entusiasme, i el seu treball representa un !loable esforç que
es fa considerar amb simpatía, però
no li ha reeixit aquesta primera vegada, potser per dues raons principalo: ens sembla que no ha encertat
l'ambient i el to i carácter que banda
de tenir la música i l'ha feta massa
Iris-ala i inconsistent per illustrar
tema de tanta envergadura, i ens
sembla també que la preparació del
compositor no és prou madnra per
emprendre obres d'aquestes proporciono. Es ciar que trobarem perfectament excusables les inexperiències
en un novell autor, sobretot tractantse d'una obra da teatre; però l'escriptura de l'obra a que ens referim i
l'orquestració i instrumentació de la
partitura revelen, més que manca
d'experiència, un coneixement molt
incomplet de l'ofici, i l'estil general

vídua d'Enric Manet
HA MORT
després d'haver rebut els Auxilis Espirituals
•
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['ti-president 1 el: exionsellen de la 6ouralltat
san molt visitats
Madrid, 15. — Continuen essent molt
visitats per les amistats de Madrid i
Barcelona els senyors Companys l altres
ex-consellers de la Generalitat.
Al matí els han visitat 'ex-governador de Madrid. senyor Eduard Ortega
i Gasset; els diputats senyors Trabal i
Marial, aquest últim amb la seva esposa; l'esposa del senyor Martí Este
i de la Presidencia de-ve;loscrtan
la Generalitat senyor Alavedra, acompanyat de la seva esposa; el senyor
Govern. secretari del senyor Lluld, senyor Gómez Hidalgo i altres.
El senyor Companys i els seus amics
es traben en excellent estat de salut i
francament optimistes,

EL "BLOQUE PATRONAL"
CONTRA LES COMPANYIES D'ELECTRICITAT
Madrid, 15. — El bloc Patronal ha publicat una nota en la
qual anuncia que actuara amb
tole energía contra les Compan yies suministradores d'electricitat, si aquestes continuen en
la seva pretensió que corrí a
càrrec dels abonats el pagament
de les acometudes, aixf com el
iloguer dels comptadors. Protesta, també, que les Companyies
tinguin Ilibertat per a portar a
terme cambis de corrent sense
acord arnb els abonats, el que
suposa molles vegades un recarrec en les tarifes de sutnistrament d'energia electrice, ja de si
tan elevades.

Darrera Hora

a Maria Campalans i Puig
(

usas

«

8.)

Els seus pares, filies Alicia i Euriqueta, rn are política Na Rosa tosch, cunyada
Seppel Herrmann, Vldna do Rafe! Campa lans, ties, nebots, cosins i familia Iota i
ra6 social GEASC i C.', en assabentar II tirs atriles i coneguts de tan Irreparable pudua, els pregtien que se serveixin assislir a la casa mortubria, Rambla de Catan'.
nya, 95, uvui. día 16, a les tres de la la lila, per lat d'acolnPallYar
%,
glesia pus roquial deis Angela s después ;O Cententiri Nott.
NO la CONVIDA PARTICULARNIENT

no deixa crcure que el gust de l'autor sigui rnassa depurat.
El públic no es mostrá gens exigent, i hom pogué constatar un ambient ben favorable a la sala i el desig
de celebrar un exit. Els senyors Gaig,
Vidal i Carner Ribalta ¡oren insistentlitem aplaudits i cridats al prosceni a
l'acabament de cada acte.
Els intèrprets, per la seca banda,
feren tun esforç que és ben dagrair
per a dur a bon terme la representació. El senyor Hipòlit Lazara, en el
paper de protagonista, la senyora Bau
Bonaplata en el d' Elvira" i el senyor
Cortinas en el de "Diego de Pastrana", actuaren arnb tota devoció i es
feren ben mereixedors dels aplaudiments que els adreci el público La
senyora Lucci i senyoretes Roca i Vi'a d o nis i els senyors Farras, Giralt,
Gonzalo, Torras, Gayolä, Bastons i
Furnandez contribuiren a formar un
conjunt ben apreciable.
En la direcció artística el senyor
Rafael Moragas es mostra sempre
molt encertat, i al cap de Forquestra
el mestre Padovani co manifestà l'artista de vocacói que tantes vegades
hera aplaudit. Bé rnereix un especial
elogi per la tasca de preparació que
ha realitzat amb exemplar devoció.
B. S.

ETS DIVERSOS
— Al carrer d'Hernan Corbis, de la barriada de Sant Martí,
anaven per la vía del tren cine
individuo que formaven uit grup,
quan es donaren compte que els
venia danunil un tren que es dirigía cap a l'estació terme de la
nostra ciulat.
Es posaren a cÚrrer, aconseguint aixf posar-se fora de perill, menys un d'ells, nomenal
Daniel Ferri u Tortajada, de P6
anys, el qual, agafat per la maquina, va resultar amb diverses
ferides a l ail el ros. Conilftit al dis
pensari del dislricte, fou !l'asnada', a l'Hospital de Sant Pau.
— A la Via Laietana, per uns
individus, li han estat estafades
500 pesseles a Geferi Rodriguez,
pel procediment de la collocació.
A l'Hospital de la Creu
Roja, morí ahir Joan liernandez
i Mozalbete, de 24 anys, a conseqüència d'una infecció tetanica
produlda per una ferida que es
va causar a la mä dreta, en un
accident del treball.
— Un automòbil que es va
fer escapol, va atropellar, al
carrer de Sala Joan de Malta,
la nena de nou anys, Maria Arbones i Lilla, i va ocasionar-li
diverses ferides I contusions de
les que va ésser assistida en el
Dispensari de Sara Martf.
— Ha estat detingut
Figueras i Garra, de 47 anys, natoral de MÚlTia, el qual, ainb un
ganivet i un mallen, va amenaçar de mort a la seva muller Joana Malta Pèrez, de 39 anys; a
la germana d'aquesta, Isabel,
a l seu cunyal, Cipria Gómez i Reir/Ana, de 17 anys.
— Modest Benítez i Mariano,
ha denuriat a la noticia quo al
son domirill, Corta, 659 bis, hi
entraren Madres per la finestra
del water, i Ij robaren 700 pesse-

tes.

omarques
QUESTIONS LOCALS

La vida politiea
Je

Stleia

La vilo de S'itrio navega, d'algun
tenips enea, en 101 pur marasme polític
illentre l'auténtica opima resta callada,
ernm u dida per la Jarca de les eircum.stancies, alguns grupets i personatges
pintorescos es belluguen activament per
tat de posar "a la frage' la vida política de Sitria; això es, bateguen inútilment per arietar a la noslra vilo sucursal: de partits exótics. Per una bond.),
101 ex-apóstol de "Nosaltrcs Sola",
s'havia dit cataianisia. esta organitzant la sucursai de la Ceda a Cata.
luriya, la quai ha Ilancat un manifest
en forma de circular, en el qual es diu
que cl nou partit treballarà pel progrs
d'Espanya, Per la "regid catalana" i Per
la vila de Surja, ¡Bou , progroma, corifeo de fracalsats i pescadors
térbales!
Per altra banda, 10: radical **par
05n9" ha fet una impressionant entrada
de cavall siciliä co la política local, com
a llamara organitzador del partit radical a la nostra localitat. El Comitè local — que, dit sigui de passada,
iota l'organització — este) formal per
uns senyors qu e es disten Merino, Goazafes, Tena, Almansa, Toca..., i Potser
algun Gutiérrez. Es secretari del dit
Comit2 el popidarissitet secretari del Justje! .1i1uniciPal, Amador González, processat actualment per exaccions
cone g ut Per les seves brillaras gestes
ptrtades a tenue en l'exercici del seu
carrec. A nosaltres sempre ens havia
scniblat que aquest senyor baria d'anoe
a parar al partit radical!
Les entitats politiquea d'esquerra contin u en clausurades, i bé es pot dir que
l'opinió catalanista republicana frueix
e;: l'actualitat d'unes vacantes obligatdrica en el curs de les quals s'enforteix
i es tonifica. 1 el dia que l'albada regeneradora d'unes eleccioas sinceres sorge ixi en l'horitzó atmi enfosquit de la
nnstra pdtria, toles apestes polutos de
C(Initiv i fierres rastrcres desapareixeras com per art de magia.
E. P.

GIRONA
— Ens comuniquen de Porbou
que a Cerbere, des de primer d'any,
s'exigcix rigorosament l'observanea
estricta del decret del Govern francés del 8 d'agost de 1934, en el qual
es limita el treball als estrangers.
En virtut d'aquesta disposició, sols
poden treballar un 3o per cent d'estrangers en la rnä d'obra i un 20 per
cent en les oficines.
Totes les empreses venen obligades a presentar les llistes dels seus
empleats.
Aquesta radical mesura perjudica
els interessos espanyols, ja que els
nostres agents de Duana turbé tenen casa a Cerbere.
— Aquesta nit ha començat al
Casino de Guissona el Campionat de
Cararnboles Iliure, de primera i segarla categories.
— A Breda, els fabricants terrissaires Aciscle Polls, Rafel Sala i Alfons Sala anunciaren el tancarnent de
blues fabriques.
Assabentada d'aquest propòsit, la
guardia civil ordena que això no es
portes a cap fins i tant la Delegació
Provincial del Treball dictes la sera
resolució.
No cal dir quan en benefici d'aquella població resultaria el que el tancament no es realitzes.

TARRAGONA
Tarragona, 15.— Han visitat el comissari interi de la Generalitat, senyor
Vila, entre altres persones, el bisbe
auxiliar i l'alcalde de la Secuita.
Aquest darrer l'In ha notificat l'acord
segons el qual l'Ajuntament de la seva
presidencia, es proposa construir un
edifici per a la guärdia civil, pel qual
objecte ha sollicitat els serveis d'un
arquitecte de la Generalitat, per a la
cedacció del corresponent projecte.
El comissari li ha promes que tot seguit Ii enviará un arquitecte.
—El B. O. C. que tenia el seu estage al carrer de l'Unió, i que actualment el tenia clausurat, ha tancat el
seu local social, havent aconseguit
que accidentalment Ii deixessin dipositar el mobiliari al local de la
U. T. S.
—La Delegació Marítima prega a
tots aquells que lenco dipositats a la
Delegació, paquets procedents o destinats als presos qae es trobaven detinguts al vaixell "Manuel Amis"
procurin retirar-los a la major brevetat possible,

catalanes

hi passà en els moments precisos.
Els ¡ladres aconseguiren fugir.
— El diumenge passat el Ripoll
C. E. es desplaçà a Sant Joan de les
Abadeses per tal de jugar el partit
de Campionat comarcal de futbol amb
el d'aquella localitat. El partit doná
el resultat d'un empat a 2.
El Ripoll C. E. és ja campió comarcal, rnalgrat haver de jugar un
altre partit el diumenge vinent a Ripoll amb el Sanjoanenc, per anullacio
del que fou jt.gat.

MATAR°
—En una de les dependències de la
Societat Iris, tingué efecte el dimitenge a les cinc de la tarda el repartiment de premis del segon concurs fotogrific. Guanyà el primer premi el
senyor Manuel Quintana, de Barcelona, i el segon premi, Josep Basó
Mora d'aquesta ciutat.
—En el café del senyor Elies Ferri
del carrer de Sant Feliciä, un individu
va fer-hi unes consumacions i s'hi
deixà abandonades 400 pessetes, les
quals li han estat reintegrades per
mitjà de la gitärdia municipal.
—La Comissió Gestora de l'Ajuntament va acordar installar de nou les
faroles d'iHuminació pública de davant
l'Ajuntarnent, exactament igual; a les
trencades pel camié, de la casa Fite.

SANT ADRIA DE BESOS
Citació :-: Fred :-: Visió política
Altres noves
Sant Adria, 15. — Ha estat fixat
edicte citant per al dia 26 del conment, a les deu del matí, al Palau de
Justicia de Barcelona, a Antoni Caro
Tebenet i Calixte Serra i Ribes, residents a Sant Adrià darrerament.
Una anomalía notada en l'esmentat
edicte, és de que al posar-se el domicili es diu caree:- de Fermi Borras,
quan aquest nom fa més de tres anys
foja canviat pel de Pau Iglésies.
—Després del darrer comentar; polític aparegut en aquestes pägines la
situació ha enfosquit quelcom Hont
ja no creu segura la no intervenció
dels radicals a l'Ajuntament. Pel que
fa a dits elemets, se sap que diuen el
tiple "tot o res-.
Oficialment, silenci.
—Mentre es cerqui local a la població. la Companyia de ferrocarrils
de M. S. A. installarà la central a la
carretera de Mataró, en el tros compres per la Colonia Artigues.
—Durant el divendres a la tarda,
tot el dia de dissabte, diurnenge i el
día d'avui. al Dispensari municipal no
s'han auxiliat accidentats.
aun

BADALONA
Detenció o: AtracaPublicació
ment a mä armada en una flequeria
Badalona, 15. — Ha estat publicat
un interessant fascicle, original de la
distinguirla guitarrista badalonina, Rosa Lloret, titulat "El desenvolupament històric de la guitarra-.
—La policía governativa ha detingut Pasqual Ibáñez López, el qual
esta reclamat per atemptat, per l'Audiencia de Múrcia.
—El dissabte passat, pelo volts de
les nou del vespre, 'tres desconeguts
entraren pistola en mi i tapats amb
earetes , a la flequeria que Jaume Serra i Planell posseeix al carrer de
Grife, número 383, i després d'haver
amenacat a uns antics de la casa que
.junt arnb els propietario, estaven sopant, s'apoderaren de 400 pessetes en metallic, que era la recaptació del dia, que guardaven en un
calaix del taulell, desapareixent ripidament.
Aquesta es la segona vegada que
els atracadors roben a l'esmentat forn„
La policia treballa activament per tal
de descobrir als autors del

SALLENT
:: El Segell Pro-Infància
Boza

El nostre Centre d'Esports guanyä
el Súria per dos gols a un en el partit final del Campionat al eanip local
de la Costeta. La nostra entitat futbolística dedica aquesta diada al Segell Pro-Infancia, com ho Ita anat
fent en determinada diada els altres
espectacles de la vila.
— Els infanta de les escoles de
la vila s'han Bancal amb el mateix
entusiasme que l'any passat a la venda de l'humanitari Segell Pro -Lujáncia. Recorren els carrers i les llars
i no els hi és negat el petit, pela')
molt significatiu 6bol. També les entitats fan el que poden, per be que
encara n'hi ha molts que no ho senRIPOLL
ten coto cal.
Dijous Migué lloc, al Cinema
Dimissió d'un gestor :: Robatori en
Comtal, la sessió de boxa. Dionisi i
una ermita :: El Ripoll, campió coRiera feren matx nul, corn Bruno i
marcal de futbol
Bartos, i Marco va vencer Dalluke.
alemany.
Arbitra el senyor Sales.
Ha presentat la ditnissió dei cárrec
de gestor suplent d'aquesta vila el
senyor Agustí Casanova i Marquet.
TORTOSA
A hores d'ara continua sense saber-se
si li ha estat acceptada o no.
lit incendi
Per a pagar la pe— Els Iladres penetraren durant
nyora a "La Publicitat"
Väria
la nit del dimecres passat a l'ermita
dita del Remei de Dalt, i s'apodera
Aquest mati a la
ren d'uns vestits de la Verge i
-, del carrer de Cativu.
la corona, així com també daltre
u i del senyor Josep Bayern,
ohjectes que els vingueren a uta:
u, petit incendi per n averSet-tibia que intentaven penetrar igual
cremas
una biga que passaba per
:
ment a la botiga de la casa núm. 46 s amunt la xemeneia. Quan han arribat
de la carretera de Barcelona, frus- els t'omiten, el foc ja esteva apagat.
trant el seu propòsit un vianant que
—En la reunió celebrada ahir a la

tarda, a l'Ateneu, sortieen reelegita

el president, senyor Jaume Mercader,
i el secretar:, senyor Alvar Celma,
—Un grup d'amics de -Vida Tortatina", ha tramès ro pessetes a LA
PUBLICITAT, destinades a la Ilista
per a ajudar a pagar la penyora imposada per rautoritat.

IGUALADA
Politiquea ::

Fred

intens

Beques

Igualada, 15. — Als centres pulí.
tics i no politics de la ciutat, dies
carera, no es parlava d'altra cosa:
tothom comentava el fet consumat a
Barcelona. Algun mal pensat el relacionada amb l'inciament d'una infecció política que intentaría estendre's
per tot Catalunya. D'altres deien que
preferien que es jugué; amb cartes
vistes des del tomencament. Nasal.
tres ho recollim, naturalment, com.
plint la nostra tasca d'informadors.
— Horn assegura que les forte;
glaçades d'aquests darrers dies i
fred i sec de la Segarra, que ja ha
començat a bufar, és un preventiu
en el qual es pot confiar. Aixi ho
esperem.
— Amb cárrec al pressupost de la
Generalitat, han estat concedides unes
beques, a rae) de 1.400 pessetes, ah
alunines de l'Institut García-Fosses,
Conrad Lledó, Josefa Borras i Joana
Just, per tal de continuar els seus
estudis a l'Escala Normal de la Generalitat per al Cura 1934-35.
— Dijous fou el dia més fred d'aquest hivern. El termiimetre marca
la temperatura mínima de 9 graus
mig sota zero, i 8 graus sobre zero
la máxima.

11EALLOIFIC A.
La suspensió de pagarnents del Sane
El servei aeri Palma-Bar.
Agrari
celona
Reobertura de centres pa,
Altres noves
lítics
Divendres es celebrä la Junta Extraordinária d'Accionistes del Barre
Agrari, per a ratificar l'acord del Consell d'Administració de sollicitar la
declaració de l'estat legal de suspensió de pagaments.
Després de les explicacions del cas
que feu el Director, Sr. Oliver, es ratilia el dit acord, i foren nomenats eis
senyors Balaguer, Busquets i Jaume
com a comissió per a representar el
Sane. Igualment s'acordà proposar als
creditors una fórmula-conveni que
consta de dos punts: Printer, el crediton percebrà en metal-tic un trenta per
cent del seu capital, el qual sera comp.
tat en tres etapes durant dos suyo.
Segon, pel setanta per cent restant
el creditor el rebra en titols craccions alliberades i al portador, que seran emeses amb el valor nominal de
as. 5o , loo i 500 pessetes.
—Ha arribat un hidroavió "Dornier" de la companyia "Lineas Aéreas Postales de España", el qual aparell és el primer de la série que la
L. A. P. E. destina al servei aeri-postal entre la Península i Palma de
Mallorca, L'esmentat aparell empra
una hora i deu minuts pel viatge de
Barcelona a Palma i té capacitat per
vuit viatgers.
La inauguració del servei de referencia comencara el proper cha 20.
malgrat que tots aquests dies al-tira
diariarnent a Barcelona en viatge de
proveo:.
—Ha estat aixecada la clausura als
centres poiitics d'Esquerra Republicana Balear, i Centre d'Esquerra de
l'Arrabal. Dits centres han estat tancats durant tres mèsos.
Es de creme que seguidament senas
oberts tots els altres centres, ja que
s'ha fet públic facmd entre el co.
mandant militar governador civil,
d'aixecar la clausura a tots els centres
que no estiguin subjectes a procedia
ments judicials i que els seus respectius presidents ho sollicitin de les dites
autoritats. Encartat en cap procés no
s'hi troha cap 'centre. Per la mateixa
raó s'espera d'un moment a l'altre la
reobertura de la Casa del Poble. A
lacte de reobertura hi assistiren nono
brosos aiiliats que brindaren amb
"visca Azaña".
—En Consell de Guerra es velé la
causa contra Josep :Martínez Massip,
el que amb motiu dels fets del 6 d'octubre, telegrafía, al senyor Lluís Cona.
panys, felicitant-lo per haver proclama: la República Federal, El fiscal
qualifica el fet d'excitació i inducció
a la rebeilha. delicte que allega inexistent la defensa a càrrec del senyor
Honorat Sureda. La sentencia fou,
condemnant al processat a sis mesos
i un dia de presó.
—A l'Audiència es velé la causa instruida contra Antoni Gua o p, Montserrat Borràs, Joan Rosselló, i Migue!
Gelabert, tots ells d'Alaró, acusats del
delicte de coaccions amb motiu de la
vaga general d'octubre. La Sala dicta
sentencia condeninant abs processats,
com una sitnple falta, a cinc dies
privament de Ilibertat, atenent la o e
-ticódelafnsoribt,ja
que havien complert amb escreix
la pena esmentada.

Totes les notes pregades

han d'ésser trameses en
català i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1."
Les d'esports, a Barbad,
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EL PLEBISCIT DEL SARRE

DIA

El plebiscit del Sarre Els partidaris de la tornada a Alemanya obtenen una victòria impressionant
El; resultats del plebiscit del Sarre rd - conciso el "Times" - d'aquest
prou eloqü e nts perque ens entrcte- siste ma seria la participació de tata els
,w, fent-hi comentario. N o una CO2141.- Estats a un sistema general de garantia
;nació sind moltrs padrient fer a de la pan,
Na cal dir que el sistema
* eses resultats. Primer, el desinfla..m t del Front Unjo antifeixista, que Pera ellibtem dr la sera eficacia. E r- t el
drec011it un a tal escassedat (fe vots que mamen! de parlar de l'antillació d'una
dubtar que les informarions tramases part dcl Tracto( de Versalles, es lari; es enrera sobre Inattikstaciens de !aria "ipso facto" de totes les reclamaloop bornes sigui» alte a cosa que fina cions, irredentismes, reforma de fran istasip periodística. DesPres- i aquesterca, re molaral els quittze anos no
u té una gran itnPortancia - vise han deixat d'ésser tema apassionant i
gran
claredat
la
política
del
i mb una
apassionat de les nacions que Perderen.
rotica que tnentre a Renta repetia lcs :Inglaterra no pot esperar, en aquest
dimparcialitat,
els
setts
res
Protestes
;t
monteo. evitar una cursa d'armainents
;isbes i arquebisbes, sense cap mena de antb l'apticacid del sea fanzós Pla.
¡mine, feien campano pel retorn del
Aleninm-a ha arribat a tina preparaS'ale a Alemanya. Les eampanes de to- cid militar considerable i - avui - 110
t I les esglesies Malignes tocata per SC; It els armaments alfa mes temible en
ajrificar la tornada d'un territori
/MI conflicte, sina les formes mores, gire
al gavera de Hitler, conveuceran fan mis temible rota guerra química que
d dictador, una tygada més. de la f e- len':
ranons Pleaate.
¡toa de certes actituds i de la primaNo erciein, tatimatri.r. que Franca es
*mune
erattres
can.
raça"
"
de la
presti itl ioc anales. La trova es que
,:teracions d'ordre moral, tatunateix
Flandin i Laval m'arden el sen vio,* J
;..ntantissimes.
Londres firs - segurament - que ratac- moofera europea sltagi aclarit. Cita ve• .4dhar els antidenuicrates dcl
attot vidria del plebiscit per tal de onda mes la "bona voltattat" de 3Iac
ixer les orientaeions populars. Rcs. Donald dana N'asió a Alcutanya daga Les, no hi ha a dir a apesta balan- la un non impuls. EIs alts prclats de
pío dels habitants del Sarre a fa: o' l'Església anglicana. els notables Lords
ir; retorn immediat a Alcumuya. Ara de la Cambra i els qui no ha són taut
17.(is cal que els mültiples Problemrs dcl partit Laborista, han ollidat ja la
s:attin er- persecució dels itt e ns . eIs assasei "ate del
IV platttela aquesta tornada
rAfats atnb moderació, pugna segura- 30 de firaty. les 111,i(CS religioses. Cal
goa és ara que els problemes mis ar.. ;tomes que Hitler .faci bondat perpte
ira, els problemes de detail, es plante- obtittatti els canaria i les ametralladores
F°' als negociadors de l'arraniamert. que vuloui. i que - Per altra part - ja
Aguests dies s'ha parlat suficientment fe. sense fermis de ningtl.
que hi ha.
m
gulncs san les fórmales
Els itnhc rials dirigents del "Foregn
poPasades per a la liquidació del rég'm Office" s'equivoquen en !hm pe:tífico de
mansiteri al Sarre. EsPerens 110117h L'S satisfoeció a Alemanya..Vom.'s hi ha 1011
0(6011 decisions de la S. de les
manera penqué el Reich puotti armareie, en agiten cas, ha d'actuar amb ra- se sense csverainent dc ningii. Que Anesdeveni..deSs, soase delirar marge a.
glaterra - i amb ella les altres pot ‘?u*taus que podrien enrarir l'attnasfera, cies ccntinentals - es comprometin a
Saree.
del
territori
al
¡a proa carregada.
otorgar garanties a Franca. El 111JS i o,En !a propera sessió del Cansen se- significant coneixedor d'Alemania sah
:entinara segurantent cl fas del rctorn que al militarissne PrIISSia li fan
del Sarre a la sobirania d'Alemanya. ef cele les raons concretes. I la ReiehirEl Canse!! fixarà la durada del perio- n'e h. - vean( "De Weinrar al caos".
¿e int e rm c diori que ha de separar el escrit pel general ron Rredow, assassitlebiscit de la cessació dels poders de mat cl 30 de jua y - esta massa prestob Comissiti de goz.• ern que - duran! Poda a muntar plan: de combat tenme
I; G ays - ha governat el territori co
qualsevol veí se'n
ten de la Secie tat de les Nacions.
((Id amb anterior: arraltiontents,
tr.test període transitori no ha d'ess,.r
,:krior a un mes. Cal (-retire. dones,
Incidents en un teatre
u a mit jan o a fittnis febrer les
a La Havana
Istoritats alcmanycs :eran reintroduides al Sarre.
El Consell haurd de determinar la
i:"5 de la retirada de les trapes Literolcionals que es traben al territori. Serrrs previsions, les trotes internactods seran conservades fins al moment
(ransmissid de poders.
- En el cure de
prescn- L'Havana, 15.d'una
Ultra aquests Problemes,
obra teala representació
més
complicats.
encara
es
1/1 d'altr
tral en la que es criticava la
me. (-cidra trobar els mit fans d'acollir
participaciú dele negres en l'es¿ahabitants del Sarre que es valdran
cena, el palie s'ha manifestat
repatriar abans de la to rnada e f cana
violentament, i van resutar nonidel territori a Alent,anya. Restara a

(Ve de la I. Página.)
Les tropes angleses i italianes s'han
reunit al centre de Sarrebruck, cap
on es dirigeixen les seccions d'assalt
que han de prendre part en la maniiestaciä amb antorxes anunciada
per a les primeras hores ¿aquesta
nit.

E:ntusiasme hitlerlä
Aquesta tarda un perruquer molt conegut pels seus sentiments separatistes
ha estat agredit per diversos individus
que l'han obligat a refugiar-se en un
edifici, sense que la cosa anés mis endavant.
Als carrers es nota gran afluencia de
gen que manifesta la seva alegria pel
triomf obtingut en el plebiscit, perä
conservant ensems gran calma, a la qual
cosa contribueix la prohibició de venda
d'alcohols.
Constantment es formen manifestaclon, que recorren els carrers cantant
el "Deutschland ueber alles" i donan!
crits de "Heil Hitle7".
En la Bahnheistrasse desfila continuament una multitud entusiástica, i es produeix un soroll tan xarder5s, que arriba ädhuc a apagar les orquestres que interpreten composicions patriòtiques.
A les altres poblacions del Sarre pasta el mateix que a Sarrebruck, guardant, naturalment, les degrades proporcions. L'entusiasme és general a tot arreu.

¿Detenció preventiva de
Max Braun? ::
Sarrebruck, 15. - Circula el rumor
que és molt possible que Max Braun
sigui detingut, a fi de protegir-lo de tot
incident que pogués succeir-li.
No cal recordar que els socialistes i
comunistes, que han treballat contra la
tornada a Alemanya durant la campanya electoral estan sota la protecció de
la Societat de Nacions i de la Comissió
del Sarre. No obstant, hom creu que,
aconsellats per la prudencia, abandonaran el Sarre abans de la tornada oficial
d'Alemanya.

Comunistas detinguts
Sarrebruck, 15. - Han estat detinguts
setze comunistes narrend!.
En un escorcoll efectuat als seus domicilio han estat trobats punys americans i altres armes.
Els diaris nacionalistes i comunistes
del Sarre han deixat de publicarse a partir d'avui.

també, nombroses i delicades brosos ferits.
Al mateix temps, la policia ha
riestions econòmiques, esbossades ja co
les reunions dels Tres a Roma. Ca ex- descobert tres cadävers a Finte- A la frontera
ten alemany, el doctor Bergner, es tro- not- d'un automòbil situat a les
Fui-bucle, 15.- Durant la darrera
la fa a Ginebra, on es reunirá el seu proximitats del teatre en que nit, a tot el llarg de la frontera a la
s'efectuava
la
representació.
No
Es
consenyor
Rueff.
tellega francés
via ferria, hi ha hagut molt movi-

sarials amb Franca - els das /aliaos
ir poden entendre. Pera el Fue irrer i
CancrIler, ¡dentina o no la cantpanya
teta per la premia nazi, en qtn., assdel
en raya que la liquidacia, de l'uf er
,.
Seré era cl C0112CIlçament per a ta tPideeid dels afers d'Alsacia i Loreto,
Slesrig-Holstent, 13oEapen
himia alemanya i El senyar
Hitler no ha dit res. Sríti assumptes.1
egersts, de propaganda interior. Perqui
re+gull d'altre temps s'ha de dei.rar
tora mica cerera. La diPlomacia alma.
'Ya - Von Areurath - ha donat or¿res a Hitler Perqu i ara - ab:q uep a el
Sa're - es vagi de dret a l'obtencid
le la igualtat de drets en els armame nta. Per a això Von Neurath comPte amb Anglaterra, aquesta, arbncants, a aguests desigs, feia saber els set.,
Pun to de vista.
Proposava "Tire Times" el día 12
del correo i la seva proposta té
'et l'aire de cosa oficiosa - que les
Potencies signants del Tractat de Ver,alles abatido:1in en tot o en part
Nisilegis que els atoraa el tractor, acose
¡marre r ro
risc d'ésser acusados dc
zi efacid. initjä - continua dient el
Times - segur per a arribar a la ree!a nientació del principal problema de
Paitica europea seria que Gran Breta,1a, Franca i Italia suggerissin als altres Estats beneficiaria del Tractat de
con sentir a una declaraciA C0111:1,/a, al
tacuil de la S. de les N.. referent a
les c lintsules militar: confinan*: en la
l"mt cinquena del Tractat.
cannot icacid dels tres governs
establir que ¿espiré, de quinar anos
PC Puu ha arribal el moment de dulaeee gire les restriecions imposades
tractat bannen de cessar, a codició
Irre iimplantés un sistema de limitació
tror maments, aplicable a fofa els Esta!:
eente distinció. La consegiiéncia nata-

cena politice!
"Evening Post din: "Aquest triomt

és el d'Alemanya abans que el de Hitler: la crida de la sang ha prevalga!.
malgrat la duresa i la repressió, que
són instruments d. dictadura. Es un
bon restdtat per a Europa."
Recordant les paraules de Hitler relatives a lee reivindicarions territorials,
en vista a França. el periòdic diu que
cap paraula no podria ésser tan ben
rebuda i que res no podria contribuir
sovietica s'obgervava cert desencant mes a la perspectiva de la trznquillitat
pel resultat que s'acabava de procla- d'Europa.
mar.
La tornada de les tropes
Declaracions de Flandin
angleses

Hitler anuncia que no hi ha cap reivindicació territorial francoalemanya :: El Cansen de la S. de N. favorable al retorn
del Sarre al Reich

Grau Sanmartin critica Mendieta

firma, airl motea-, que sota l'égida del
Comité dels Tres, els experts francesas
i elemanos, tot seguit dc la clausura de
l'actual s-essió del Cansen, es rcunirdu
aa territori Cala per tal d'avancar la
liraidació practica de notnbrosos proF:Mte S económica i financers que es.
in:tejaran entre Franca i Alemanya.
He us *1 liquidat un areu Problema.
!tot seguit reina produir-se actituds
Pr han provoca! sorpresa. El canceller
ir'itIcr fa un discurs en el qual declara
- liquidades les reivindicacions ter-

manta té necessitat de bona voluntat per
part de l'estranger, i ara té una bona
ocasió per a guanyar-la.
"Evening News" diu que ja es P ervela la tornada del Sarre a Alemanya:
però que aquesta manifestad() de patriotisme ardent ha estat rarament registrat
en la histäria del món. Els sarrencs han
fet una grandissima pausa per a esborrar els records amares de la guerra. Si
a Anglaterra pcsseissim una desena part
del patriotisme ardent d'agrests sarrencs - continua el peribdic "Erening News" - que diferent seria l'es-

han pogut ésser identificats per ment.
ara els dits cadàvers. No s'ha registrat, no obstant, cap

L'Havana, 15.-El senyor Grau incident d'importància.
Sanmartin ha fet una declarado
Trenta reiugiats del Sarre han pascriticant l'adniinistraciO Mendie- sat la frontera francesa.
ta, i ha afirmat que no es deconDes d'aquest mati el tramvia que
ciliara ainb un Govern que esti- va de Sarrebruck a la dita i,^m^-1
gui mancat d'autoritat moral. - ha interromput el servei.

Fabra.

Sembla confirmar-se
la deportació de Kamenev Zinoviev
:doscou, 13. - Filas ara no
s 'lla sabut que els dossiers que
contenen l'acusad() formulada
contra els senyors Kamenev
Zinoviev van ésser enviats al
Tribunal corresponent, fa dues
selmanes.
La deportaciú d'aquests senyors no ha estat anunciada oficialment, peró Colil que en Pls
cercles autoritzats no es desmenteix aquest rumor, por aix6 interpretar-se com una confirmad() tacita. Moscú, 15. - L'Agència Taso
anuncia que avui ha començat
el procés de Zinoviev, Kamenev
i altres.
Malgrat liad, l'opinió general
és de que amlidós han estat ja
deportats. - Fabra.

EDEN REP EL MINISTRE
D'ESTAT HONGARES
Ginebra, 15. - El senyor Edril
informador en l'assumpte de l'atemptat de Marsella, ha rehut
senyor De Kanya, ministre de Negocie Estrangers hongarès.
Laval ha rebut el senyor Fotitch, representant de Yugoeslavia a la Set-letal de les Nacions.
.
-Fabra.

Discurs de Hitler

sos, on descansa des de fa alguns dies.
Es fa ressaltar que la veu del caneeiler és mis ronca que de costum, i s'explica l'absència del fuhren, pel seu desig de prolongar la seva estada al camp.
Ha circulat el rumor que Hitler estava malalt, per?) aquest rumor no ha
estat con f ir mat.
Adolf Hitler s'assabentä del resultat
del plebiscit a la petita oficina de correas
de Berchtesgaden, situada prop de la seva finca, i en aquesta mateixa oficina
pronunciä el seu discurs.
En tornar a la sena propietat, a dos
quarts d'onze del mati, Hitler tele/airé
al comissari de Govern, per al Sacre, i
Ii expressä el seu agraiment.
A la vila propietat del fuhrer s'han
rebut, durant el dia, innombrables telegrames de felicitació.
Entusiasme a Berlín
Berlín, 15. - En celebració d'haver
obtingut el resultat completament favorable en la votació del Sarre, aquest
mati han estat llançades al vol les campanes de les esglésies de la capital, i han
estat organitzades diverses manif estacions que han recorregut els carrera cantant himnes patriòtics.
Des de primeres hores del mati han
començat a aparèixer a totes les finestres de les cases banderes i domases.
A mig mati els diaris han llançat al
carrer edicions especials anunciant el
triond d'Alernanya al Sane, si be limitant-se a indicar el nombre de vots obtinguts pels difercnts partits.
A mesura que transcorria el mati era
mes gran l'aglomeració als carrers, especialment al barri dels ministeris i als
voltants de la Cancelleria.
Una gran quantitat de persones congregades davant la Cancelleria entonaven la cançó, que s'ha popularitzat a
tot Alcmanya, que cornenca dient: "l'abren deixa un xic el teu treball i surt
al baleó".
El carrer d'aquesta capital que portava el nom de Stressen:an, i que anteriorment porté el de Sarrebruck, ha estat rebatejat amb el nom primitiu.
El senyor Goebbels, en una entrevista concedida a la premsa, ha manifestat que els resultats del plebiscit
Sarre sobrepassave n els càlculs mes
optimistes i favorables al Reich.

París, 15. - El senyor Flandin ha
Ist unes declaracions en les quals es
felicita de l'aplicació estricta dels tractats en el plebiscit del Sarre. Ha afegit que cap francés no intentaré oposar-se al resultat. Espera que totes les
qiiestions irritants que existeixen entre Franca Alemanya seran resoltes
facilment sota la tutela de la Societat
de Nacions.
Immediatament comen/aran les negociacions comercials per a assegurar els intercanvis entre Franca ¡ el
En
e. les seves declaracions ha esSaJ
tudiat minuciosament el problema de
l'emigració sarrenca, per?) ha acabat
dient que aquest problema incumbeix
resoldre'l a la Societat de Nacions.
"Estic persuadit-ha dit-que el Govern alernany prendrà disposicions en
les quals es respectara el dret de les
minories. Franca no sabria tancar les
fronteres als fugitius amenaçats."
El senyor Flandin ha acabat dient:
"Estic segur que la majada de franceses desitgen que les relacions entre Franca i Alemanya millorin progressivament fins a arribar al seu fi,
que és la collaboració mútua en l'obra
de la pau europea. L'opiniä francesa
clima Inés importancia als actes que
a les paraules."

Londres, 15. - No es té cap noticia
sobre la data de la tornada de les tropes angleses del Sarre. Quan foren presos els acords per a la constitució d'una
forca internacional no es determiné la
data en qué serien dispersades.
Mentrestant, es sabut que la posició
anglesa es de de¡xar passar algun temps
abans d'ésser presos els acords per al
canvi d'administració del Sarre.

Els Estala Units satisfets
del plebiscit

Examen deis acorde
de Roma ts..1,
Ginebra. 15. - El ministril
grec d'Afers Estrangers, amor
Manimos, actual president de
l'Entente Balcanica, ha convocat
per a denla una reunió extraordinaria del Consell de la dita Entente, a l'efecte d'examinar l'abast dels acorde que foren adoptate a• Roma el dia 7 d'agites!,
mes. Londres, 15. - Ahir arribà al
Foreig Office el text oficial dele
acorde de Roma, que immediatament han passat a estudi deis
departaments interessats.

En alguns cercles d'aquesta
capital es recorda que Anglaterra esta disposada a estudiar
aquelles mesures que puguia
salvaguardar la independencia
d'Austria, per?) cense adquiriri
per la seva part, cap nou corn,
promis. - Fabra.

El premi Nobel per
a Unamuno
Brusselles. 15. - La Facultat
de

Lletres d'aquesta tiniversitat

ha acordat formular demanda

del Premi Nobel de Literatura a
favor del senyor Miguel d'Unamuno. - Fabra.

Washington, 13. - El sots-secretari
d'Estat, Mr. lp hillips ha expressat la se- La lletra de Hauptmann
va satisfacció pel resultat del plebiscit
a la dels bitIlets
del Sarre, encara que aquesta qüestió- correspon
ha dit - sigui per complet estranya als
del rescat
interessos directes deis Estats Units.
El govern deis Estats Units considera
Blemington, 15. - L'expert
que el resultat ajudarà a consolidar la
en calligrafia senyor Tyrell. cripau a Europa.
dat com a testimoni, declara que
la lletra de la nota del rescat
Opinió de Gomboes
la Iletra de l'acusat Hauptmann,
Budapest. 15. - Interrogat per un re- eren identiques. - Fabra.
presentant de l'ag.; ocia telegráfica hongaresa, el general Gombores ha manifestat que Hongria acull amb gran alegria el resultat del plebiscit sarrenc, per
ELS DUCS DE KENT
considerar que representa el triomf de
un
tot
A LONDRES
Ir Justicia i deis sentiments de

noble.

Denles - ha afegit - ve a destruir
Londres, 15. - Aquest rnati
un obstacle que impedia la reconciliació han arribat en avió, procedents
entre alguns pobles.
de Paris, els duce de líen!, desa
París, 15. - La Comissió internarHa acabas dient que la Societat de prés d'haver romas alguns dies ge
nisterial que ha estat encarregada Nacions ha obtingut un veritable triomf Munic.
Fabra.
d'examinar el problema de l'emigra- arnb l'organització del plebiscit.
ció eventual dels habitants del Sarre
ha declarat que els problemes plan- Viglläncia a Austria
tejats pel plebiscit concerneixen, abans
Viena, 15.- En previsió de possi- LA CLAUSURA DE L'ANYJ
que a ningú, a la Societat E. Nacions. bles aldarulls que podrien haver ocorEs, per tant, al Consell del dit or- regut en coneixer-se el resultat del
SANT TINDRA LLOC
ganisme internacional a qui corres- plebiscit del Sarre, ha estat reforçada
A LURDES
qual:
pon adoptar decisions, per a les
la guàrdia dels ministerio i dels mopot estar segur de comptar amb el numents públics.
concurs lleial de les autoritats franCiutat del Vahea. 15. - La
Als centres polftics es veu en el
ceses.
resultat del plebiscit la consolidació clausura de l'Any Sant tindra
de la pan. Un peribdic afirma que el II« a Lurdes.
Comentarle periodístics
plebiscit del Sarre no exercirá cap in'L'Osservatore Romano "pu.i
París, is. - Els nombrosos comen- fluencia en l'actitud del Govern aus- blies una carta apostólica invi n
tant els fidels a reunir-se a /a
taris que fa la premsa estrangera so- tríac.
Com que els estudiants "nazis" ha- gruta miraculosa per assistir a
El Consell de la 8. de N.
bre rescrutini del Sarre dernostra la
es reuneix
importäncia internacional d'aquesta vien anuncat el seu propósit de rea- un triduum eucarístic. - Fabrad
qüestió, i l'interès que se li ha con- litzar una manifestació, diversos des-SJGinebra, 15. - El Consell de la
tacarnents de católics han ocupat el
cedit
a tot arreu.
arnb
asreunit,
estratégico per a impedir que
cietat de Nacions
A la tribuna de Ginebra, Bochet llocs
secretar¡
senJor
Aveno'.
sistencia del
els dits estudiants, cas de portar a Flandin i Laval aniran a fi
considera
que
la
liquidaciii
de
l'asEn els cercles franceses de Ginebra
cap el seu propòsit, puguin arribar
sumpte del Sarre obre a Europa node mes a Londres
rebut el resultat del plebiscit arnb
al centre de la capital.
ves perspectives de collaioració i de
Guvern
francés
ca
serenitat i calma. El
Fino ara no es te cap notfcia que
pau.
Paris„ 15. - El Consell de
'hagi produit cap incident d'imporsuCcessive5 mandestac iuns ha declarat
El "Journal de Geneve" ve en les s
ministres que es reunirle avui
tancia.
Sentpre que França davant
condicions de tranquiHitat que han
A diverses capital, els estudiants examinara principalment la siel resultat de l'expressió popular.
presidit en el plebiscit del Sarre, un han intentat celebrar manifestacions. tuació exterior. el plehiscit del
El Comité dele Tres, per al 5a:re, exit de la Societat de Naden:, i proSirre i la preparació del viatge
penó la polida ho ha impedit.
integrat pes representants i Ar- va la scva imparcialitat.
Aquesta tarda s'ha celebrat a Linz deis senyors Flandin i Laval a
gentina, 5 pel senyor López Olivän, co
Els comentaris dels peribdics dels
(Ata Alastria). una gran manifestació Londres.
representació d'Espanya, reunit altres paisos són semblants als que
S'anuncia la creació a París
organitzada pci Front patriedic. ami-)
avui; ha estudiat en principi el que el expressa el periòdic suio, insistint en inotiii del resultat del plebiscit del d'una Legació de l'Irak.
vot de la població del Sarre ha de te- tots sobre la significació nacional que
La Cambra començarà avul la
nir com a resultat la reintegració del suposa el vot dels habitants del Sarre. Sarre.
discussió de la primera etapa de
dit territori al Reich.
A Roma, "L'Avenire d'Italia** es
la reforma del reglament pel
qual fins ara s'ha regit. - FaAltrament, teta decisió final sobre crin: "zEs possible que, com a resaquesta materia queda reservada al posta a un acte de patriotisme com
bra.
UN NOU CRATER
Londres, 13. - El Ha 31 d'ael que han efectuat els catòlics aleConsell de la Societat de Nacions.
A NAPOLS
quest mes s'espera que arribin
La sessió mes important de l'actual man y s del Sarre, es podria contestar
a Londres els senyors Flandin
reunió del Consell de la Societat de demä amb vexacions?”
El diari afirma que espera una reNapols. 15. - .1 la muntanya i Lava,.
Nacions tindrà lloc densa, a les 1630,
Les entrevistes dels dits sePer adoptar 'informe del Comité dels visió de l'actitud del Govern hitleriä, de Pouzzles, s'ha obert aquest
Tres, en el qual es recomana la reinte- respecte als católics alemanys en ge- mal f un nou crater. que lleno nyors amb els ministres britäneral.
lava inca ildescent, pedrea i fla- Mes se celebraran els dies 1 i 2
gració del Sarre a Alemanya.
de febrer vinent. - Fabra.
A Bélgica, la premsa creo que el mea. Es considera segur que diversos representants de les gratis potencies, en- resultat obtingut a favor d'Alemanya
tre ells el ministre d'Afers estrangers afavorirà les relaciono amb França, i
de Franca, senyor Laval, taran decla- en conseqüència, l'atmosfera internacional.
racions.
Pel contrari, "El Poble", diari sociaEs considera segur que en vista de
l'informe del Comité dels Tres el Con- lista. expressa el seu escepticisrne en allü
sell es pronunciara per a la reintegra- qur fa referencia al pacifisme del CanEspeciflc de l'
celler Hitler.
016 de territori del Sarre a Alemanya.
A Bucarest la premsa aplaudeix l'eASTENIA GENITAL (IMPOTENCIA)
xit d'Alemanya.
(MANCA DE VIGOR SEXUAL)
8atisfaccló a la 8. de N.
Als cercles polítics es creu que agriesDe la eiaculació prematura (pérdues seminals), de le Feblesa i mole
Ginebra, 15. - Als cercles de la So- tes manifestacions de la solidaritat aleelida; per a combate. la neurastenia en totes les seves mandestecions
cietat de Nacions hi ha molla satis- manya, que Franca no ha dificultat
Es el mis poixanI eatimulant de l'activiiat ncuro-espino-midulo.genital.
facció per la forma normal en que gens, han d'afavorir la consolidació de
Sinergic i homo-earimulassa de lea glándules interaticiala Producte
s'ha descabdellat el plebiscit del la pau a Europa.
pluriglandular, compleiameni inolensiu. Mai periudica, ni lesiona cap
Sarre.
orgue,
ni el funcionament dele mateixos
A Austria els diaris expressen Hur
Es considera que l'autoritat de l'or- satisfacció per la tendencia pro-AlemaNo come ni estricnina. ni fosfuro, ni caniarides. ni cap Mire medicament excita:11.
ganisme de Ginera ha augrnentat des- nya del plebiscit.
prés d'aquesta dura prova.
PRODUCTE MAONE E INSUSTITUIBLE PER A RECOBRAR
La premsa de Txecoslovàquia declara
Prospectes grana r
LA PERDUDA PELICITAT CONJUGAL.
Demes la proporció dels sufragis que aquest resultat fa néixer l'esperanLeberetorie Farmeteologies de W. DLI TREM
estalvia al Consell de la Societat de ça que s'esclareixi aviat l'atmosf era
Preu 2175 ates.
• BARCELONA - Telefon 186J1
Ale de Sine Pere,
Nacions les dificultats amb que hau- d'Europa.
ria topat d'haver hagut de procedir
La premsa grega registra el resulen territori.
tat del plebiscit com un esdeveniment
Els membres del Comité dels Tres que ha de donar per resultat un miIra:: estat molt felicitats per haver llorament de la situació europea.
contribuit, sohretot a:1lb les negociacions de Roma, a fer que el plebiscit La premsa anglesa

Garantles de França

Berlín, 15.- Una vegada e,..11,gut
el resultat de l'escrutini del plebiscit,
l'apoderat del Führer, canceller senyor Buercqel, ha anunciat per radio
al senyor Hitler i al poble alemany
els dits resultats amb paraula emoc:onada, declarant que el 90 i mig
per cent del total de vots ha estat
favorable a Alemanya.
A continuació el senyor Hitler ha
pronunciat una al-locució que ha estat
retransmesa per rädio, donant les
gräcies a la població del Sarre pel
testimoni de fidelitat que han donat
a la pàtria, i afegint:
El desti ha volgut que fos la raó
reflexiva la que poses fi a aquest
estat de coses, fent desapareixer la
tensió que existia a Europa.
Dirigint-se als sarrencs ha dit:
La vostra decisió em permet declarar que després del vostre reintegrament a Aleman y a ja no tenim cap
reivindicació territorial que exigir a
Franca.
Es cert que volem obtenir la igualtat de drets per a Alemanya, per?)
rolem igualment contribuir a la solidaritat de les nacions i no farem
res que pugui posar la pau en perill.
Després ha fet ús de la paraula el
ministre de propaganda del Reich
senyor Goebels, el qual, després de
fer constar que el combat que ha ¿a ral 15 anys ha acabat arnb la victòria d'Alernanya, i que les autoritats
eclesiàstiques, tant protestants com
católiques, han ordenat que les campanes de totes les esglésies fossin
llançades al vol, ha Invitat a tota la
hagi tingut Hor sense incidents.
població del Reich a endomassar les
En començar a coneixen-se aquest
seves caries 1 a transformar el país
inati el resultat del plebiscit, les disen un veritable oceä de banderes.
tintes delegacions slan reunit,
¿Hitler malalt?
gons les seves concomitàncies, arnb
Berlín, 15. - En els tercies polítics els paisos interessats en la consulta
d'aquesta capital ha causat gran estra- per tal d'examinar les conseqüències
nyesa el fet que Hitler no hagi airando- 'que puguin derivar-se.
nat la seva propietat dels Alps Bavare- Sobretot als cercles de la delegació

Londres, 15. - El periòdic "Star
Journal'', referint-se al plebiscit
Sacre, din: El resultat del plebiscit es
Un fet notable i hauria de facilitar la
tornada del Sarre a Alemanya com mes
aviat millor. Per?) l'actitud del món envers Alemanya dependrà del traCtament
n orgs t a la mit-ia.
Afegeix el "Star Journal" q . Ale-

liegio LI PULICITIT
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MON DEL "TEATRE EL CINEMA
Les entrenes

Diàlegs breus
•

LA COMEDIA D'EN SE
GARRA YO ES TITULARA
"AURORA"

•
'

LA
MUSICA "Sorrell e Hijo" - "Campeó?"
El mestre Soriano pensa més en els
seus intérprets que en la seva obra

és cert.
—Certissim. En Redondo vol que sia
una sorpresa. Diu que la repetirá cinc
vegades.
—Quan ell ho diu...
—Quasi el ho diu, haig de creure que

sera veritat.
—Teniu fe.
—Amb En Redondo, sen pot tenir.
Jo desitjaria saber, però, què pasma a

PRINCIPAL PALACE

ea.

Reviste,: MARGARIDA CARVAJAL

Eseenaris

DIMARTS
Tarda: Matinée popular

Las mujeres del Zodíaco
LAS DE LOS OJOS
EN BLANCO
Detallo per tuirtella Ola«,

A L'ORFEO GRACIENC
—

"Dues dones per a un home",
farsa de J. Roig-Guivernau
La sessió de diumenge a l'Orfed
Gracienc fou dedicada e J. Roig-Guivernau, del qual es representaren les
obres "L'amor que li mancara" i
"Duce dones per a un borne", farsa
cómica, aquesta darrera, que prengué
vida per primera regada a les tatilei
de le benemérita entitat gracienca i
que fou interpretada per la cornpanyia
que dirigeix el primer actor Josep
Claramunt.
L'estrena de "Dues dones per a :In
borne" constituí un legitim triomf per
a l'autor i els intèrprets. El públic,
des de lee primeres escenes, subratllä
amb franquea riallades la fina comicitat de la comedia, per anar en augrnent a mesura que la ¡aria prensa
volada.
La companyia broa, si ai g i pot

dir-se, la comedia, i l'autor es velé
obligat, a cada acte, a sentir al prosceni.
Cal destacar la bona tasca dels artistas Laura Riera, Joan Boaco, Joan
Martínez, actor al qual aujurem brillant esdevenidor. Lluis Samsa i Elvira Coma, lten ajudats per la resta
de la companyia. losen C iara mun t• la
prou conegut en els medic teatrals,
muna l'obra migo la sena peculiar
D'atrito

de Cultura
Musical

Associació

m•GairebE no se us tru, ande Separra.
El mestre Francesc Soriano és valen—Passo malles hores a casa. Faig
cia. Se li coneix de mitja hora Iluny.
gésrim.
En que se li coneix?
—Treballaren molt, aleshores...
Ah! Vet ad que no ho sabria definir
..-Cons sestee.
exactament.
.—Quan estrenen al Panorama?
Aquell aire de bonhomia...
..-Frinrcr he d'acabar la consklia.
En fi, és valencia. Un valencia au•.--Estru 'naif endatnnt?
.--Totjust l'he comentada. No cree que tés/tic.
Un home senzill, simpatic.
Is tingui (resta fin: cap allá la CandeEl vaig coneixer en aquest inateix tealero.
tre
Non on ens trobem ara.
—Es titulará "Aurora" , oít
Es a dir, al mateix. no.
no lis auterilsto Per a dosEra a l'antits Era en aquell teatre
Ptentir-ho., Aro es I I.t1110Ta "Aurora".
Nou de la Julia Gamez, deis vodevils
*—Quin sera, doncs. el títol.
--.Vo ha sé. Haig de pensar-lo. No n'he de la Nirgu, de les sarsueles d'En Santpere, dels "telons" de Pura Montoro
?robot cap eme em faci poig,
1 En Montero.
—El to d'aquesta comMia?
El mestre Soriano dirigia els cors
"—Sera ano comi-dia molt alegre i
Imolt divertido. La construeixo amb ete- quan s'estrenä La Casta Susana.
Tenia la reputació d'isser un bon
ments scetirnentals, nerò Predommaron
mestre. Dejen dell que sabia niolt d'insles situations còmiques.
trumentar.
—Força sort, Segarra!
Han passat alguns anys.
ON ANIRAN JAUME PI.4El mestre Soriano ha estrenat diverNES I ELS SEUS "DIS- .ses obres: Las mujeres del Zodiaco,
COS"?
Bonitas y peligrosas, La feria de las
—Planes! Et o-eje ja de "tourn.'e." hermosas, La noche de las Kurdas...
Gairebé totes del gènere anomenat friel Nord crAfrica!.•.
vol, i gairebé totes, també, amb collahent arraniat l'afer, encara.
boraciä amb el mestre Julia Benlloch,
•—.4irt, et passeges„
valencia com ell, company seu d'infan— Per ara, si.
tesa.
— I els "discos"?
No cal presentar el mestre Benlloch.
—No militen.
Ha viscut al costat d'Eulogi Velasco,
—Però rutilaran—Arias. Cap en ? Ve l sei que en el conegut empresari de revistes, les
equest marnent no rho sobria dir. rasa mil vicissituds per que aquest Ila trapot ésser que marxem cap al Miseree vessat, i a Barcelona, en multes ocasions, ha compartit els seas exits.
francés, com a Holanda, cont a Palio.
Ha transcorregut molt de temps, i
—Quittes atraccions us empollaren!
fins ara el mestre Soriano no ha pocos
—Segurament la parella
fruir el plaer, inexplicable, que un divo
Cardona.
—Cimere?
Ii estrenis una obra — una obra d'envergadura. El teatre és dur!
—Es una P regunta que tampoc
El divo és Marc Redondo.
tue contestar ov n i. Potser jazz, poiscr
L'obra es titula Sol del Perú. S'esPassos-dobles i aol jo, potser...
—A 'teure si encara haureg d'ano, trena aquesta nit al Nou. Ha escrit el
antb barres cerdo:* i americana de to- 'libre el poeta Luis de Castro, i la partitura l'ha composta el nlestre Soriarero.
—Ves a saber! La vida te brames pe- no en collaboraci6 amb el seu inseparable company Benlloch.
sades.
ANGEL FERRAN HA ESEstá etnocionat. el mestre Soriano!
CRIT UNA OPERET.4
Una mena d'alegria infantil li talla les
--Gracies per la nota de Faltre dia paraules. Gosaria a dir que está una mianunciant la comedia que Josep .11. Pie. ca atabalat.
—Doneu-se algun detall de l'obra...—
mes jo hem jet Per a En Santpere!
li densas/o.
—Vol: callar, Ferran!
L'obra? El mestre Soriano está pot—Si et :m'IN(' que als !Mari els Pot
la interpretainteressar, anuncia ara l'opereta que he ser més entusiastnat amb
escrit, sol, porqué hl post música el ció de Marc Redondo que amb l'obra
mateixa, tot i ésser "sang de la sera
mestre Baltasar Samper.
sang".
—Una opereta?
—Formidable! — exclama. — La se—Amb tots els ets i uls. Es a dir,
una
amb boyo i girls 1 101 l'altre amas:ino. ra sortida, el final dcl primer acto i
Es una cosa per a asee. musitada en un romanea del scgon, són tres números
garantits. Es l'Unte que us puse anunciar.
teatre com TOIsenpia.
Sobretot, la romanea del segon acte.
—Es de mol, espetarle?
L'Angel ()Uveros, que al Nou actua
—De tant despee lacte com tit/ort:s.
tothom, Mita expliEl nervi de! Ilibrc salirle, i alza pen- de Providencia de
cat abano, a propòsit d'aquesta romanco que pot augmenlar les possibilitats
ç a, que Marc Redondo no l'ha volgut
assajar. Ningú no l'hi lta sentir cantar.
—Sátira d'actualitat
—Ningú! — m'afirma.
home! Es una opereta ene
Pregunto al rnestre Soriano si això
passa a l'Edat Mitjana Es titula "El
«welter del drac".
—No parlis mes.
—La música, per& lo moderna, tiradernissisna. Fox-trot, blues... Desusas!
—Que demani? Mira: dignes a En
posi cap tanao.
SamPer que no
—No cal que li ho digui. Aix3 dels
tangos fs reserrat a les Pellicales es ales.

N ou

L'estrena d
' avui al

La comedia "Els burles forts" ha
estat molt ben rebuda pel públic dei
Poliorama. Tant es aixt, que l'estrena
de "L'huraca", de Carme Monturiol,
sine Cts principi hacia estat prevista per
al dissabte d'aquesta setrnana, no tindrä lloc firis la setmana que ve. "Els
homes forts" es representen ara tarda
i nit. Denla a la tarda es farà, pera,
una excepció; per complaure la quit"Els homes forte" cediran
venal-1 del Poliorarna, per unes hores,
als "Pastorets", i els infants que vagin
a veure'ls tindran dret a la rifa d'un

anyell.
* Celia Giniez ha declarat a un
periodista madrileny que el set contracte per al nostre teatre Novetats e t
cosa feta. "Tot est à ja meditat, deciOit i signat —ha do—. Nornis falta
treure els bitllets del tren." Ha ist
lambe Cilla Gámez que les estrenes ele
la temporada d'opereta per a la qual

TEATitE NOVETATS

Gran Companyla do Comadles
MEMA 6 , 13. loteo te, Putanues
200 ptes. L'obra de Sterquineu
USA DE J1111118, Cre00i0 lit Pepita
Mona. MagnIrles presentar«, mil, a
los 101e. lotes les buiaques a trae
emites. La gran comedia 1.5 CHICA
DEI. GATO, deliciosa crearle. cOrinee
se Pepita
l la recta de la mm panela. Demä. diJOus, no hl he fundó
per telebrar-se el tredltional ball de
l'Aesooleold d• Camal
, de Barcelona. î5/veneres urde, popular:
Darrera del g ran es« ehmie UPTED
TIENE OJOS DE MUJER FATAL. te:

Grandiosa runetó d'homenatge a la
memnria del III centena« ele la Meirt
ne Lapa die En& Estrena a Barres
lona de la seva Jota classica de gran
N:irritarle en lo quemes. rotosa 1
adaptada a la moderna trenlea tea
!Lo per 31111 d a 111330i. II. CA ...LLAMO DI OLMEDO, eatrenmaa por
anno.n: eones:eh
nEOpefinl"
:t 1 ainb crttssllst, toll. Dernrale
p e i n i lla de Fonlattlils. Superbe pre•
sentad& Es deopataa a nomptsgorla.

Sol del Perú, i em costa treball de deba
l'assabentar-men.
El mestre Soriano nao conta molt

per alt.
—Estem en l' è poca del virregnat, al
Perú. El virrei és el Princep d'Esquilache. Aquest está enamorat d'una vidua, donya Mariquita de Albornoz.
—L'Amalia Pardo?
—La mateixa. Perú a la senyora Albornoz li han donat a entendre que el
Príncep d'Esquilache és qui feu assassinar sos marit, i l'atrau a un banquet
per a enunetzinar-lo. Tot plegat, intrigues d'ua traidor, del clässic traidor,
compreneu?

—Compres. I que? El Princep mor
emmetzinat?

ANDREU SEGOVIA
La reaparició del guitarrista Andreu
Segovia a l'Associació de Cultura Musical assenyalará, seas dable, un dels
mes brillants exits aconseguits aquest
des per l'entitat esmentada. Segovia
és un d'aquella artistes que no deixen
mai decebut l'auditori; aqui, desoís, hom
e coneix be; hom recorda n'unte amb
goig les seves anteriors actuacions, i
cada nou concert que anuncia és esperat amb excepcional interés.
Segovia ens ha meravellat enguany,
com sempre, amb el prodigi de la seca
técnica, tan poderosa i perfecta, que hom
pot dir que exhaurcis les possibilitats
de l'instruntent; el ntecanisme tan net
sempre i precis, el so d'una bellesa i forç a emotiva insuperables, matisat tothora
amb els accents inés inesperats, tots els
aspectes del joc d'aquest extraordinari
virtuös, són ja un gran art que provoca
la mis viva admiració. 1 sembla també
que la qualitat de les interpretacions si-

gui cada regada mes depurada, mis intima i profunda la comprensiú de les
obres i dels estils per part del concertista, que en les seres versions assoleix
la Inés perfecta justesa de cal-al:ter i

Pot qualificar-se d'excepcional esdeveniment el segon Festival Wagner,
anuncias per a denla, dijous, a la nit.
La romántica ópera Lohengrin, del
coléis de Bayreuth, ha estat sempre una
de les obres predilectes del nostre públic i de les que amb mis interés s'escolten sempre, i majorment guasa, con:
en la present °casi& tenen un quadre
d ' artistes fidels interprets, i de qualitats excepcionals.
La impressió immillorable que causa

el celebre tenor Laholm es confirmara
millorarà amb la sera interpretació de
l'ideal Cavallcr del Cigne.
Es presentará davant el nostre públic
tina de les mes destacades figures del
repertori wagnerià, Aerute Bathy, la
la qual al seu talent de gran artista i
ion-liosa figura uneix unes condicions
vocals poc corrents.
Nissen , el gran baríton: la celebradissima contralt Strack, i el celebre baix
Weber, juntament amb el bariton Harlann, que es presenta per primera regada davant el nostre públic, seran eh
intèrprets d'aquesta meravellosa reprcsentació, i l'erninentissim mestre Karl
Elmendorv, la ¡anua del qual pregona el
món enter, i que ha confirmat unánimement el nostre públic. se7se excepció,

Pub d'una manera extraordinäria la ceambient.
lebre obertura. amb qué comença l'obra.
El programa executat per Andreu Sefantàstic l'elles' sota la bagovia e:1 aquest concert olerla algunes adquireix un
d'aquest coles rnestre wagnovetats remarcablcs, entre les quals cal tuta mágica
destacar principalment una Sonata, de neriä.
Densa, dones, el Liceu tornará a vesCastelmono-Tedesco, dedicada al congateo, i el nostre
certista, obra ben escrita i construida tir les seres millors
Mblic novament sentirá l'enlodó del
arnb gran traca dins una norma una mica severa, que no exclou, però, expres- iris gran art.
El mestre Francesc Soriano
sions ben noves, ben del dia. Fa bo de
ORFEO CATALA
veure vals l'art de Segovia estimula el:
—No. Descobreix a temps l'intent de compositors a produir per a la guitarra,
Diumenge. a les cinc de la tarda,
seu Palau
la seca estimada.
mancada de repertori modem. Recor- l'OrieA Català donará, al
—Acaben casant-se, com si ho veies! dem el cas del compositor Isfanuci Pun- de la Música Catalana, el concert-repàs
—Tampoc. El Príncep es un heme de ce, que, iniluit per Segovia, escrivi una que mensualment dedica als seus socis
molt amor propi.
Sonata que creiem es la millor obra protectors.
Aquesta història, a estones cr5 vers i con/posta en el nostre temps per a gala estones en prosa, és l'argurnent de terca. El mateix compositor ha escrit
)
Sol del Perú.
per a Segovia recentment "Tres peces
De3110: Festival Wagner, a les nou.
La música — cançons i danses — es- ea record de T'arreen", que són un ex- I Primera
represerilanú de l'Opera ro.
tä basada en molino populars peruans.
ininulca
quisit exemple de finor i bnn gust.
Els mestres Soriano i Benlloch han cortrienni de Segovia davant l'audi- I
El
LOHENGRIN
regut, amb la compam ia Velas co , les
l'Associaciö de Cultura Musical
pels eiiiiiicnts artistas senyores techo
terres del Perú d'un cap a l'altre, i si tori de
i 8treck, seto orS Lato/Sm, Riesen,
l'enno portaren d'allí diners, vingueren amb loa absulut. Hom l'aplaudia amb
: Weber, Halan, Meetre direetor: Km«
de
cormés
sincer,
i
cli
hagué
1 g lmendorff. Mrecció escenlea: Fauly.
les butxaqucs plcnes de notes folk-lori- tusiasme
tespondre a les ovacions interminables
DleSablei PIRRE: 11A represenlaeló de
ques.
LA WALKYRIA
ampliant consiclerablernent el programa.
—Una veritable riquesa! — observa
Ea desnata. a Comptecloria
el mestre Soriano. — Si trionifern, ho
B. S.
deurem a aquest folk-lore pulla i als
es•-•-•intèrprets.
Una darrera pregunta...
Potrena de Sanea Marina hem reprès Tesenyors.
Si,
Jacht
F1)1ton?
*
—Jo sento per Eueenia Galindo una
resa de Jesus, d'Eduard Marquina. I
gran devoció — tan gran com artista dern assegurar que l'empresari de l'O
lympia, J oaquim Gasa, está en traces per si els barcelonins no estiguessin prou
es ella. Treballa en l'obra?
convencuts que la nostra cornpanyia no
—El seu paper es cus. Perú molt amb Jade Ilyann perqué vingui novament a Barcelona amb la seca ortytt 5- es priva de res i té fa Per a lat , dona agrait. El convertirá en mi paperas.
Ira. Dos o tres concerts, proa. Des- rem a coneixer, tal com us vaig avenEl rnestre Soriano torna a parlar dels
prés... Per a despré s , .En Gasa té l'ote- gan El Caballero de Olmedo, de Lapo
artistes, i de l'orquestra, del vestuari,
riment d'una companyia sienesa d'o pes de Vega. Que as sembla?"
del decorat.
retes ¡ revistes que ens donaria
D'ell, de la seca música, no vol, no
* Alexandre Nolla Ita tornat de
conèixer l'originalissim espectacle Reatina a parlar-ne.
Madrid amb 1 exclusiva de Madre Al>
klame.
—Prefereixo que vingueu.
! i , per Catalunya a la butxaca; naoEl mestre Soriano jo ens donem la
Mentrcstant, des de denla 5crel triu Atina Tormo, que l'hi disputava,
*
mä.
presentat a la pista de l'Olympia un resta autoritzada per donar, d'aquesta
Els crits de l'incommensurable Don gran espectacle esportiu, de multa no- obra, nomis
les representacions que tin¡'eso, que en una tulla reina jug a a vetat. Es tracto (rimes curses cicliss.es, gin compromeses a
aquestes ltorr. Torilla manilla, i el soroll innocent de les batcjades amb el nom lruin2r, he ha tornat de Madrid el cap enallfitxes de elimino i els daus del Parches- que fa poques settnanes assoliren veri- barders"
Pere Quitián, el popular Peret
si :aleguen els nostres adeus.
table èxit al Cirque (Miren de París. del Tívoli, l'Olynipia ; el Cómic, que
JOAN TOMAS Les bicicletes, si bé estan lliures, no es tants näufregs ha salcat als escenaris
mouen gairebé del l'ate, car les rodeo amb els aplaudiments de la sera gent
corren damunt uns petits corrons en cine tardes "penyes" teatrals ha orgamtinovintent. Un monumental rellotge us- zat entre el correr de Casp i el Parallia estat contractada són El baile sict senyala les velocitats, Cus aemest esaec- lel.
"Miran tractat a cor qui
Savoy. La ronda de las horas i Los in- tacle prendran part els inillors ciclistes
cor que desitges
ens ha explicat
separables, i el periodista ha afegit
de casa nostra i alguns dels de nits Peret—, Eni donaren un banquet a can
sets compte t t ue a la companyia hi han- reputad() de l'estranger, tots els quals
Bolis, i no em nass deixar tocar un sol
rá, entre altres elements, la tiple Can- alternaran llurs exhibicions antb les
moment de peus a terna."
dida Suárez i l'actor cómic Castro. d'un, Iluitadors autenties de Casleh 03
molt popular a Barcelona des de quon raras can. Quins plene es preparen, a
figuran a la companyia de vera de
l'Olympia!

Gran Teatre del Liceu

I

ROMEA

Loreto Prado,

Al Novetats, la companyia Melia-Cibrian s'afanya en donar al cartel
el maxim de varitat possible. "Santa
Marina—ens deia ahir Benito Cibriánha assolit un èxit molt falaguer, però
no poden donar diàriament al públm
una obra d'una tan forta tensió dramática. El púhlic tainbé vol ritu e. Per
aixis anern alternant les obres dramàcreare, ¿a Celia Gámez o a Frederic tiques arnb les còmiques. Ilent repres
primer. d'aquestes, Usted tiene ojos ac
Romero?
mujer fatal, i preparem per a denté,
dimecres, a la nit, la de La chica del
gato. Quant a les dramatiquee, ultra resTEATRE
REDONDO - PALACIOS,
il••••••••14.3.04 33 . .3 . .
AVUL DIME( RE, cardit, 4'30,
ililee d e moda. P u la q ues. 4 Pessmes.
Irr LOS CLAVELES, per F. 5/nIlo/nl.
COLISEU POINPEIA
El Frrendl o ß cut 1.5 SELLA SUR.
731111.- Empresa JOAN MILLA
LADA, per Pemlnern tenor viertit;
Compane,L TILA DAVI. ILIrreeleh
-Jmuiu nut, a les 1013: Eedevenl.
c, 1 . ea, (le mimen!
ment teatral. L'entremes COLON Y

* Els lectors recordaran, amb reterenda a les manifestacions de Cilla
Gamez que acabeni de reportar, que el
senyor Frederic Romero va manifestar
fa alguns dies, en una brear conversa
reprodunia en aquestes planes, que galrebi era segur que la famosa opereta
de Paul Abrahain El baile del Savoy
l'estrenaria ell al Tívoli. A qui hem de

*

NOU

111

LA NIÑA.

5

ESTIIENS de 1, barsiuila

EL SOL DEL PERÚ
per l'eminent bariton Mar, Redondo
Estupenda decórale 1 vestuarl esprre.
A l'estrena hl assIstlren el. ama,
Ines, Es despaten ale Centres de
Loe:Jineta

1M3

1011

3 333

L'hostal de la Glòria

Denla lerda, a lee 5: Folien) alar:mis! LIS FERIFECIES D'EN SELLUGUIIT, de Jordi Confeti metro
Marilnen Valle. Es despaMca a Comp.
t adOrle I C e ntre ele lArnittele de le
Playa de Cataluoya, 9

Oras

per

LAS PEPONA,
Ligero, Pozas. ll. a

les 10'16.

La resulta del ella

Los maridos de Lidia
per litem Montelvän. Pelas I tntr
la runipailvia. Eaplendida decoras I
sestuart, Dernä, C11.10119, res1011at de
Sant Aniont. Tarda I nit:
LOS MARIDO:: DE LIDIA

POLIORAMA

AVUI: Tamda, ato, I nit, a les 10
[u ROMEO PORTO
Preml lanas( tildases toas
Den* tarda, 6115: A pree de nurn•
brosee rumiare, rilnei6 ealraOrdinai
esa de MI PASTORETS, a le dual
rpt.f4 rep tes o ?mal:
Ost/e Al mil/ re eIsn
Nit, a Ire 10: ~014 Cebisnieta. OUT D'ARA I ovni EIE N
Sentmena entrant: L'NURACE, de
Carena 111•Sturliel

"Sorrell e Hijo"
Capitol

British and Dominions

Lila allgMS ¿reí d'una famosa novella; dirigit Per Juck Raymond, i interpsetat per II. B. :Variar. Peter Penrost,
Ilugh Ruby 31i1ler, E.vels.”
Roberts i alt7es, distribuit pelos .4rtistes
Associats.
Amb el titol "El capitán borrell"
sta estat ja realitzat aquest tema, que
ara ens arriba amb el tttol, traducció directa de l'angles (Surreil and Son), en
tenups del cinema mut. H. B. Warner,
un actor excellent, de tipus, de carácter i de compreasió del personatge, dero tambe ei protagonista. "Sorrell i Fili es el drama de l'home que. havent cumbatet a la guerra — era capità —, en
arribar la kau cs troba al carrer, i a poc
a poc va baixant, baixaut, i van baixant també les seces pretensions fi:1s
que accepta treballar de criat d'una passsind d'infinta categoria, tot per pujar
el seu fill, i a poc a poc va fent-ne un
hose. En el film mut la llana d'aquest
hose, sempre cengut per l'adversitat,
era punyent; el drama del periode insinediat a la guerra hi era pintat amb
tata ¡orca cruel. Era un film d'una aniargor terrible.
Es potser per aixó que en la rima
ver .ió, si no s'han suavitzat les tintes,
sla Set. sonst, una diversió, portant
l'espectador cap a corcuses menys pessimistes ? Es possible, cons tansbé és possible que els realitzadors hagin cregut
que aquella situada terrible dels bornes
que tornaren de la guerra anib vida,
peró sense mitjans de guanyar-se-la, sigui cosa passada de moda, inactual. I és
una gran equirocació. Perque, mis que
no pas els horrors mateixos de la guerra, és útil i moral de pintar els de !a
post-guerra cense faramalla d'explosions
ni rnedalles, arnb un heroisme callat, obscur i sórdid.

La reculé parlada passa rápida
per aquest periode; a penes si findiei,
per llançar-se a pintar-nos situacine
d'un caire més acial sentimental, segs.
rament pel fet que el cinema parlat
mis i per no allargar la cosa. Pe;
lambe pot ésser perquè l'estat d'upes
la depressió que dei ga la guerra en el
esperits hagi desaparegut, sigui Muta
prensible per als jove n d'ara , ai.O*
na terriblement signiticatin. El filo
per ais que no coneixen la primera ver
sió, és fort i interessant; Iteró dura.
ciona els que la recorden, per poli ira!
sigui.

Ce

Un film de boxador; en el qual, eta
es natura:, cns presenten els rerds
per als professionals teten les dones i
la beguda. Un bo g ador que ha abuelo.
luir la dona; el fill que, malgrat tot, val
bogar; el manager — J imtnY Derau teque el fa guanyar, grades a un ekissi
organitzat, peró que no pot evitar yt%
per una dona faci un combat sertás,
rtaturalment. el perdi: la dona dolenta
finalment, la reces.
la nota innocent.
eiliacid final de tots els bons i
de la boxa. A remarcar la presencia de
William Cagney, el rerma de james,
amb el rival s'assembla molt. menys
dinarnisme. Un film divertit.
A. F ERRAN

Formidable

"Un día de turismo"

èxit

Fa dos dies la E. C, I. A. Edicions
Cinematográfiques Ibero Arnericanes,
'tan començat el rodatge de la seca
primera pellicula denominada "Un dia
de turismo", pensament de Mane!
Manteca Tejada, amh un diäleg fi i
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El Nadal de Frank Borzo.
ge... a l'hospital
Frank Borzage, el ¡amis director,
no ha pas passat mis felices Pasnues.
Dos dies abans de Nadal, el 23, ju
polo a Hollywood, ton den-gantl
muntat en una barreja per bloque.ir'
la pilota i es trenca la clavícula.
ésser transportat a l'hospital de ii
Reina dels Angels on encara es trola

ATglitti1l7-rehli7Of
Noticiari Fox Mundial
"El mundo en que vivimos"
"La ruta de Don Quijote"
"Pompas de jabón"
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altres. D'aperador i 'minador hi va
el conegut "carneraman" Ismael Nieto, que és una finita valU0Sa entre els
professionals de non' reconegut. Dirlgei g l'obra Manel Manteca Tejada.
ssistens d'operador; Rau? Nieto i
: 5 - la direccié, Gabliel
Colmena Caballeria. Supervisor musical: Carles V. G. Flores, supervisor
artist:ct Estric de Moos, i un elenc
d'actrius i actor; entre ells l'este'
alemanya, Tona Jannach, Francesc Ali01/50 con, a salan, i Louise Gambet;a com a dama de carácter.

.WILL RoGERt.
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Un casament

_—
Claucl:a Dell, actriu cineniatog.:,
(lea, alta casat a Les Ar g elia am5
Edwin Stilton, agent teatral.

3 101 U A

L ÇQIÇ5I CAT

t. .1

unosEmfinrk
tu(ion
ony
/Asible* de Mi

IYA16Y- 4QUEl e0D(21GO-MIT01110 PAÍA(10

65111E1

e,

so

rl

ra.

re

tet essant.

S'ha començat a filmar un
nou film nacional titulat

"Las fronteras dcl

el

Small; dirigit per Benjamín Siete,
i interpretat per Jimmy Durante, Len
Vele:, Sl uart Erzcin, Marjorie Re*.
batos, Rob,ri Armst rong, Kitty Cerhk
le, 3/selva Todd, William Ca571,31
altrcs.
Jiminy Durante en alga
lloc, baria d'apare: ger el nas, pero trs,
gust
ficar-lo en el titol.
bem de mal
Maigrat atar:), el film is mogol i

LA MUJER?
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L'obra porta una inspirada partitura musical del compositor argenti,
Cardes V. G. Flores, autor de composicions cnm 'El boyero" ("por el camino") "Melenita de oro", "A la luz
del candil", "Andate con la otra" i
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ISABLU QUE...

divertit d'Enric Lluch Sabater (conegut entre els medis teatrals per Enric de Mons).

2
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",Campeón? ¡Narices!"

FEMIN A

POrlindeble ClelICIÓ de Cubre«, Seta.
Veme, diJOLIS, tarda t

TEATRE CÒMIC
mempenyla d• revleta•
AVE!. Tarda, a les 5'15
Butaques a 1 peseeta. General, 080
La retleta en dos ames

Telloton 10691
A les 5%0 i e Ir! io 13. Cardes,
bo laque, a I pensel es. ORO Y MARFIL, la comedia Pose de id si ad.,
el «nutre ele Quintero 5 Clullben.
OidelOilb deliraran ala aus/ e t o I als
I p let preso Antitnia Herrero, Rafel
Bardam, Joileo iseleguer, Ella. Sanl u an, Llule S. Torrecilla, Carmen
C o c e as, Marta. CL1011118 I Adela Calderón. Demä torda, o les 5: Inmutes.
Cepe e laelei larca I II , QUINITO I, REY DE JAUJA. 17 episodls
dedleate els peine; islt: ORO Y MARFIL. Diumenue, a les II .1: P u ta del
troll: «ole recital popular p er l'emlneut tenor 'MILI VENDRELL, en el
cual donara a per III unen
,Lr a rla pittllenmen n el poma de
re u g uer-Nchu et rt, LA SELLA MO.
LINERA. Pianista ,trolop3o3 vis
A. 1/11alta

311blidiMeeffli. dMilN1313.•

INALMattltAelo DE LA TEMPORADA.
Al/ UI, Maleares, • les 10'11 de la nit,
amh l'obra de Josep Malla de Separa
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lOVIMENT BORSARI
La tanca ' anterior de fcatnvies ardmaris correspon al dia 3 del mes que
En el transcurs de la darrera jor- son, al g la de Felgueree. al 8 la

MERCAT LLIURE
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pa de tenir-oe en compre. La comí-vend a es mantingué a un nivel)
. t rat i els canvis no assenyalaren
a orientara., rernareable. Amb tot,

deixa ei carbó
proporció,
einpra gas , benzina, etc.; quan
80 mil tones :
unes
s'importaven
carbó estranger. per mar, per
El Sindical Obre' de la Inferrocarril s'importaven a Barco
Lila unes Mires 60 mil de nacio- dústria Metaltürgica assabenta
nal, a incisura que la importad() ele seus afiliats que poden pasestrangera tia decreseut. Menys sar a canviar el full de cotització
ha esta( el tonntge, gastal del na- de l'any passat pel local social,
19, entresol. obert
cional, i criem que aquest any,que Portaferries.a,
dies l'entera de set a
S o la Ittell t 5111111 importa( unes le lot s els
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mil tones per mar, del nacional dos quarts de
a Barcelon
se'n hatiran cosumit
El passal dissable la Cambia
lib solninent unes JO mil. Si salean. d o nes. intensificar el con- de Corredors de Colé Filat (Corsum, no precieatnena per a arr ) - poració Oficial) celebrà la seva
general ordinaria. Eou
bar a lo) liii tones, con' fa IN.s Junla
del dio i resulguiare to t ys. s i tuó almenys sr aprovat l'ordre
tols els car -rece
mies 70 80 mil. s'hauria de dei- taren
nar 11111re la importin • iö del earbó que cessaven de Junta Directi-
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Forca efectius el; radars municipal, de les ales de Córcega
s'airribaria ja a
¡triar en en alça.
queden en general ben sostinguts. i ' que e n r ap ene
El n iercat espe c tdatiu, tot i cl escn- la major part are missions aconseevei• Ibis de 20 mil 1.0nee), i reglaanor- asen avancos entorn de min enter. Les mentar les (10 1 11 (4 importaeídis
,e1 r. par-se dintre una relativa
4,,st. d'uns quants dies en cii pre- Diputacions aixi mateix ben or i enta- tle manera que poguessin iinpornes mil tones de
goa siniptomes que be podrien as- des_ El grup de cédulcs. hastant ani. iar-seu
0.4 5r l'Inici d ' una etapa mes tape- ruar. en particular les Crèdit L0al 4s• Bulgaria, p er a t,htenir, anda les
del
. 7scadora. :al. però. que passin unes senyalen petits araneus. Coral en elles pl'irtfeees el imite necessari i
osares jornades per a poder preveu- urecedents, prossegueixen eti miltero gust del consumidor, i inh les
5e133 (110$, tal vegada, Minorar ein
eta possibilitat d'un canvi d'orienta. les emissiO 1932, 111.5 0 (+0.50).
pretis . ja fm a venent-se el cart0
ja que no es pot &Mar la simaEl rotlle ferroviari pro:f Segueix 10r.
elanitnit dels 3 ) &Mimo el
jejxtt g a a que sira arribat.
artiu en la contractació i ben sos- per
Toca fiando pel Merent Lliure de a:agur en rancio. Es de remarcar el quil. resulta II solanient dins
de pon ernprara ti a les vivieriVera en la reunid de Rorsa:
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teri de Treball, en quo diuen, els
patrona, que ele--laudes" del Detall i Alimentad() queden ¡tuttilats. So hi ha altra euspensid que
l'eugment de les deu pessetes
anyals als dependents majors dl'
25 anys. 1 queden en peu, per
lant, les babes Je treball del,
llame estnentats. ido posen) en CO
neixement perque a la Seerelarie
general del E', U. T. M. ha arribat

ser, Segura. - Menor quantia: "Defries S. A." contra "Sindicatura do
A la Secció Primera es veid la cau- l ' EAurixa Closa Maynou-.
sa seguida contra Josep Geeiko, súbAUDIENCIA PROVINCIAL
dit hongares, acusar del delicte
Secció Primera. - Dos orals per
de la medicina. Reillegal
d'exercici
Alfred Carea i
la devaincia concreta de que en
ceptara un liquid, del qual deia que furt í estafa, contra
la 5. A. de Drogueria Vidal-Rlbas ho curava tot, i cobrava 25 peesetca Josep Prades, respectivament.
Secció Segona. - Dos orals per
1 en els establiments Corl a delles de cada ampolla. El fiscal sollicita
intenten 11115 rebaiRa de salarts que li fos aplicada la pena d'un any furt contra Vicenç Pardo i Salvador
Moreno. - Dos orals per estafa i esi un anginent (llores de trehall i un dia de presea.
tupre, contra Jo s ep Delping i Joser/
El E. U. '1'. M. ha cureat ja l'ova
conaSegona
A
la
Secció
*
Garcia, respectivament.
portuna denúncia als organistnes
obrer
i
Saez
Säez
pareixer
Avelí
Secció Tercera. - oral per rode treball i prega a Ints els depen
denls que es Irobin en un cas traniviaire, el qual, guiant ile tram- batori contra Nlarcelli Guilera i alva. la goal quede constituida semblant que ho assabentin rii- da, va topar amb un carro i l'arros- tres. - Divorci: Ursula Sales contra
a ini:
pidament a qualsevol de les en- sega uns doten metres. La topada es Enric Cardona.
President. Antoni Cambra; vi- ta als que integren el Frota. 1111 1, produi al carrer de Berga. El carro
Seeciá Quarta. - Tres orals per
ec-president, Animal Mussons; de Teeballadoes Mercantil,
va topar també amb una forn. El car- estafa, tinettea d'Utils de robatori i leiresorer. Josep Casabó; vinereter que el mita y a va morir. El fiscal siona, contra Albert Martí, Miguel
tresorer, Joan Aparicio; aceresollicità que ins aplicada al processat Carmona i Joma Via, respectivament.
Albert
Itocamora;
viee-seInri,
la pena de deu ine800 i un dia
cretari, Jordi Caniaraea: V0eals:
presó, a Inés de la indemnització corAndreu Moya, Manuel ll oviralta,
r esponent.
ANUNCIS
Manuel Gonzalez i A. Teineberia.
* la Secció Tercera es veieren
•EDICTO
incidents en apellació, a porta tanLa Societat Artist 'si
lian esta) tramesos els
cada.
Ea virtud de lo dispuesto por el
ria de Calalunya celebrara te- güents telegrames.
* A la Secció Quarta es veieres Sr. Juez de primera instancia número
mar) general ordinaria el silleta
uno de esta ciudad, en providencia de
"Mittietre InstrucCiú Pública. incidents.
dissable. dia 1.0. a dos quarts de
esta fecha, dictada en el expediente
catalana ProIria de primera Madrid. Agrupada
quaice d e la ta
nuevamente promovido, se hace púFistra atentaconvocaltaria. i a les quatre de fessors Educaci O
blico haberse tenido por solicitada en
ment saluda E. i II pre:a urTRIBUNAL
D'URGENCIA
forma la declaración en estado de
segona..
gent resolució coneurs provisii•
suspensión de pagos, por la Sociedad
(-arrees professorat
Va conmareixer en aquest Tribunal Pares 1 Canedroms, S. Ai, dedicada
L'Orreó Gracienc celebrara el en propietat
Instiluls,
del
!:
Física
Alvar Izquierdo Gdmez, aetisat del a !a explotación de parques de atracproper dia I 9, a flo, Educneiöconvouat
sn gener del debele de resistencia a l'autoritat. E! ciones y de sports, habiéndose acorque fou
nilarts de deu de la mi, una asdado la intervención (le todas las openo
perlIongal
r
lal
de
p
e
processat fou requerir per uns inössos
semblea general ordinaria de sodeudora y nombrado
silutt eiö ensenyament d'Esquadra perque els seguís, i ell, raciones de la
cis , la qual es deseitbdellarit so- ;anómala
como interventor el acreedor don
importara
disciplina."
en
'loe
d'obeir,
intenta
agredir-los.
José .A. Racaj Monternayor.
la el següent ordre del dia:
Barcelona, cinco de enero de mii.
-)linistre Instrueció Pública, El fiscal sollicita que li tos aplicada
Lectura i aprova cié de l'acta
de
prePr.
dia
novecientos treinta y CinCO.
un
i
/ilesos
la pena de dos
de la Junta general ordinaria Madrid. Comité Nacional
El Secretario, Bienvenido Paseó,
Educació Física prega resolució sä. El Tribunal aprecia que 'tornee
dl, 11 de gene' . le 193
es tractava d'un delicte de mancaLeelura i aprovacié de les ;te- coneurs eonvoeat fa un any
EDICTO
les de les Juntes generals extra- 71 proveir vaeards Professors ment, i el condemna al pagament de
En virtud de lo dispuesto por el
orilinaries alelo alíes 2 i ¿ti de Educació Fisica en Inslittlls Se- la multa de so pessetes. la qual ja te
palay.
gon Ensenyainent per trobar-sa complerta, per hacer estar tancat a Sr. Juez de primera instancia número
Le f f 'l ' ira de la :0mM-t'id anual. 'etnia-teta desalesn dila discipli- la pres. & amb caras-ter preventin, qua- uno de esta ciudad, en providencia del
Iba de ayer, se hace público haberse
Lectura bIJISnció del Pa- na, base higiene escolar. Dauco- ranta dies.
tenido por solicitada en forma la delana: de 19 33.
sa eipiliht solliritats assessoraclaración en estado de suspensión de
aprovacia do Vestal mente teenies per a estructura.
Lectura
pagos de Droguería Cerda, S. A., doVARIA
balanec de rParty 'id Cultura Física Centres Ensede compres
miciliada en esta ciudad, Plaza de
1.
Palacio, letra E, habiéndose acordado
nyament i tue quedh ein SUSnens
Aliir al mati se suicida. Ilancant-se la intervención de todas las operaItenovació ale earrees de „liuda Irr eitilvi ministerial."
del tercer pis de la casa número e del ciones de la deudora y nombrado codirectiva.
correr de Euxina a un patí interior, mo interventor el acreedor don FerAssumpt es generals.
el llogater Joan Clotet Esteve, de se- nando Bartozneus Parera, hab i tante
EIS Socis de l'Orfeö GraCiCIIC,
tanta anys. Va quedar rama a 1 . acte. en la calle de San Medir!, número 2,
queden, dones, invitats a ...XPOS e C.IONS D'ART El suicida palia una malaltia crónica. pise 1.°, de esta ciudad.
le esinentai.
Barcelona, tres de enero de mil
El jutge de guardia ordena el tras- novecientos treinta y cinco.
Ilat del cadàver al dipósit judicial.
El Secretario, Bienvenido Paseó.
LA PINACOTECA
* Ahir a la tarda s'efectuà
PARIE10 Da GRACIA. Se
terrarnent de l'esposa de l'oficial criPintura
MUNTANE
minalista del Jutjat número sis. sea sin al 25 de soler
mor Antoni Cruz. L'acre va ésser
Germandat de l'Associació de
molt concorregut.
CAUSES VISTES
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Ordi I civada: Una mica Iniis
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69
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540
tard.
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la Dependencia Mercantil. s 1:1
segon s
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f
RIff
G.i. Marroc 1910 5
de 26 a 2323. posat tot dilibi II Aquesta gerinandat be 'ui' d,' al,
86o
kr,elona Traction 5 5a %
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selle a filial, que el vitivia din-esagú sm•tida.
3310
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S'han praelirat alguues eres, d i a 1 del eorrent, lindra
vendes, procedencia 31anna, a 32 lloc, en el seu ei-tilge social, Sant
lionorio, 7, pral., l a ColillialaCiO
pessetes,CII 5:15 0 origen.
eatradinnm
geerad
n
u
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El consum de carteó vegetal astil l'objecte i mes, puix que Di
ria per st la aprilvació del flirt
s'han cobert els tunatges asig Li demanda no gaire activa.
en franca baixa
corrent (Landa- Regla me tit.
S'oferi
nats perque com que s'efectua el
lusia a 40 pessetes bord port. de
transpon atol) volere i elt) e la
El Front Unlo de Treballadors
mea important casa bareelonivenalre.
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per les entitals adherides V.
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Sanitat i Previsió, i degudatnont
ments, els quals publiquem a ti- quanl a afavorir la producció nacional. els resultats han estat
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dels Jurats Mixtos del Comerç'La campanya s'ha desar- contraproduents. ja que el consuMEDICAMENTS PURS.
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FARMACIA VDA Dr.
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palrons a 1 9, resolució del Minis
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Un recurs al Tribunal de Garanties
Constitucionala. :-El setmanari "L ' Ilora" ha presentat un recurs al Tribunal
de Garanties Constitucionals denunciant la inconstityCionalitat de la Llei
del dia 2 d'aquest Ines que suspen
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El Comité Executiu del Bloc Obrer
i Camperol ha estat sorprès per un

interviu publicat en un diari del vespre amb un suposat "dirigent de
l'Aliança Obrera", manifestant punts
de vista que ni el B. O. C. ni els
seus delegar; a l'Alianca Obrera poden compartir.
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L'activitat política

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. - Menor quantia:
Rafe! G. Patria contra "Remates S.
A.". - Menor quantia: F. Sabateres contra "Construccions i Pariments S. A.".
Sala Segona. - Divorci: Ramona
Salvador contra Joaquim Collado. Incident: Maria Lit/tu Martín Cuadrado contra Banc de Badalona i Jo-
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ELS ESPORTS
Futbol Pilota a mg, Boza
LA JORNADA DEL PASSAT
DIUMENGE AL C. N. BARCELONA
Segona categoria
El proppassat diumenge, al Frontó
de l'Escullera, se celebraren partir;
Resultats del diurnenge passat:
corresponents al Campionat Socia!
Grup LlobrcGat:
del C. N. Barcelona, els resultats del,
quals foren els segiients:
C. E. Martoreil, o; Vic F. C., 3.
Chorly i Marco venceren Piera i
Foment de Molina de Rei, ; CataBernié, per 25 a 8.
lunaa de Viladecans,
Coll és vençut per Carda 1 Palou.
C. E. Olesa, 1; Gava F. C., t.
per 13 a 25.
Claasificació final:
Figueres i Pece venceren Pacreu i
12 9 3 o 36 11 21
a- ie F. C.
Manan, per 25 a 21.
12 8 1 3 27 12 17
lataluaya V.
Puntis i Banús venceren Bori i Ar12 7 2 3 24 7 /6 tal, per 25 a 13.
Gavà E. C.
10
7
23
22
12 5 o
C. E. Olesa
Mayo i Sarria s'enceren Clemente
12 o 1 7 16 28 9 i Parea, per 25 a 13.
Foment M. R.
2
7
11
24
b-;
12 3
abatut
U. E. Rubi
Grau i Anglada venceren tiendenC. E. Martorell 12 I 110 841 3 reichi i Garcia, per 25 a to.

Campionats de Catalunya

Grupo Barcelona,

Guerrero, per 25 0 16.

Grup Tarragona:

Frontó Principal Palace

Crup Girona:

Blanes F. C., 5; Palamós E. C., 2.
U. E. d'Arenys, o; Malgrat E. C., c.
Casal d'Esporas, 2; U. E. de Figueres, U.

Avui, dimecres, tarda,
GABRIEL II I MAGUREGUI
contra

URIZAR I 1 UR1ONA II
Nit

a les 1015:

C. E. Faenen, 2; Tordera F. C., I.
PISTON 1 GUTIERREZ
Classificació final:
contr•
ITUARTE I CELAYA I
12 S 2 2 29 9 té
Blanes F. C.
12 8 2 2 27 12 13 1111n115
Malgrat E. C.
12 8 o 4 31 25 1 1 3
Casals Esports
12 7 1 4 23 16 15
U. E. Figuers
12 5 2 5 31 18 12
U. E. Arenys
12 4
6 20 26 to HOMENATGE DE L'ESPORT
Tordera F. C.
12 2 I 9 14 39 5
C. E. Farners
CICLISTA CATALA ALS SEUS
12 o 2 10 7 38 2
Palamós F. C.
CAMPIONS
El partit celebrar el dia 6 entre el
El diumenge passat s'efectua l'exPalamós F. C. i el C E. Farners, que cursa', anunciada per l'Esport Ciclisfou guanyat pel primer per un gol a ta Català en homenatge als seus carozero, ha estar fallar per la Federacia pions de 1934.
favorable al Farners, per alinear el PaAquest acre va assolir un assenyalamas tres jugadors que estaven quali- lat 6xit, tota vegada que lii particificats, perderla ultra els dos punts de p 5 un gran nombre de socis amb
l'encontre, un altre de la classificació. ilurs families i un crescut estol de
cachetes, els guata, formant una bona
11444.04+04444441444444444444 caravana, van pujar els magnífics paisatges de Santa Creu d'Olorde.
Els homenatjats, senyors Cervelló
i Rovira, veterana; Albert, actual
campa.) social; Ferran Penya, del
grup excursionista, i Simó Molar:real,
campia de 1933. tingueren ocasió
d'apreciar els testimonia de simpatia
Signe de bon gust
I.44-44-wele-~4444~444: de tots els companys i consocis.
Se celebra la prova social en puL'equip francès que jugarà jada, sobre 6 . 340 quita/sierres, que va
ésser molt disputada per tots, i es
contra l'Espanyol
premia les arribades amb calorosos
aplaudiments. Després de l'esmorzar,
Pan\ 14. - El Comité de resoluel president de l'entitat Mera lacte
cions de la Federació Francesa de Fut- en un entusiasta parlament, al qual
bc,1 ala reunit aquesta tarda amb l'obseguiren els senyors Sicart i Canta
jecte de designar els jugadors que han que dedicaren frases d'elogi als ho(l'anee a aladrir per enfrontar-se an3b
menatjats, i finalment ho feren aquests
lelilí!) nacional espanyol.
per agrair a l'Esport Ciclista Catalä
Heus ad la forrnació de l'equip:
i a tots els concurrents la seca genPorter, Thepot. del Red Star Onnttilesa.
ple; Defensa dreta, González. de l'SporLa clasaificació de la cursa ton:
ting Club Fives, de Lille; defensa esRaimon Castel, en 17 tul. 5 s.
guerra, Metler, del F. C. Sochaux;
2. Josep Albert. 17 ni. to 5.
mig dreta, Gambrillargues, del F. C.
3. Antoni Iniesta. 18 ni. so s.
Sete; mig centre, Verriest, del R. C.
4. Josep Roca, 18 in. 40 s.
de Roubaix; mig esquerra. Lehmann.
5. Jesús Garcia, 19 na 20 s.
del . F. C. de Sochaux; davanters: ex6. Tomás Pérez, 19 ni. 27 s.
trema dreta, Courtrois, del F. C. de
7. Pere Escoda. 2 0 na. 20 s.
Souchaux; interior dreta, Alcazar. de
8. Lluis Bonastre, 20 ni. 20 S.
l'Olimpic de Marsella; centre, Nicolas.
9. Ferran Penya, 20 nl. 20 s.
del F. C. de Rouen; interior esquerra .
ro. Jaume Canta 20 m. 34 s.
del
F.
C.
de
Rouen;
extrem
eaRio,
u. Pasqual Fasanella, 20 ni. 40 S.
querra, Langidler. del Red Star Olitn- 12. Raiel Rius, 20 ni. 45 a.
pie. Suplents: Llense, Diagne, Fritz i 13. Joan Rovira, 21 fi. 47 s.
Keller.
La participació de González, que ahir
resultì lesionat en un partit, está sepeditada a la situació en que es troti
EL CONCURS D'HIVERN D'ENen celebrar-se el mato.
GUANY AL C. N. BARCELONA
UNA NOTA DEI. F. C. BARCECon/ rota els an) s, el C. N. BarLONA.-"Aquests dies han circulas uns
fulls, clandestins rota segada que no es celona organitzarà en el present el
consigna ni l'autor ni l'impressor, reca- clàssic i tradicional Concurs d'Hivern,
manant certes actituds per quan es •les- per a la preparadas adequada dels
placi a la nostra ciutat un determinat seus nedadors i waterpoliates, agrupara per equips, fórmula que fins ara
club de Sevilla.
El Consell directas de F. C. Barce- ha vingut donant excellents resultats,
lona, per principis esportius. té hueras ja que amb la Iluita que s'estableix
a fer constar que no té res a veure de dóna ocasió a tots els participants
prop ni de lluny amb :sestear full, 1 me d'una malora de possibilitats.
En l'edició del present any s'estaea rebutja la paternitat i la inspiraci6."
Miran dos grups com a mínimum, un
L'EQUIP DE L'ESPANYOL. - per als nedadors ja especialitzats
L'equip de l'Espanyol que va jugar un altre en el qual s • inclouran els
diumenge a Les Arenes i que aconse- elements que no poden competir amb
gui tan brillant resaltar, hasta d'haver els primera.
La Insta d'inscripció per al grup B
tornat ja el dilluns, pera a causa d'uaa
pana de l'autocar en que feicn el vial- estará a la disposició de tots els que
ge. van hacer dc fer un de scans i has desitgin participar en aquest concurs,
cien d'arribar ahir. Per cert que, se- fins al vinent diumenge, dia 20, al
gons sembla, el jugador Bosch va ha- mata
ver-se d'allitar un oc disposat. Supoaem que diurnenge ja estará en condiciona de poder jugar.

Ciclisme

MERCEDES-BENZ

Natació

EsportsdeNen

A LA MUTUAL ESPORTIVA. Fas jugadors que passaren per la Muna! Esportív, san./ Raich, Escolà, LaSalo 1 Soier. id l Barcelona, i Morral,
lel Sabadell. Les lesions de Raich i
:ayasr son de poca importancia, i per
'art podran j Igar diumenge. Zabalo
2stä ja molt nillorat. i es creu que
samba podrá j igar. En canvi Escolà.
si bé va millorant. no podrá actuar encara a Sevilla. Morral sofreix un esquine que, afortunadament, no revesteix
molta importancia.
UNA NOVA ADQUISICIO DEL
BARCELONA.-Es tracta del jove element de Molina de Rei Prat, el qual,
segons es din se li entreveu un han
esdevenidor futbolístic. Figurava en
l'equip de Gracia. jugador que, com se
..sap, va ingressar al Barcelona i no pa!
actuar per pesar sobre ell una desqualificació,

Paris, 15. - Anit es va disputar el
combar valedor per al canipionat europeo del pes initja entre el francas Marcel Thil, detentar del tito!, i 'anglas
Mac Avoy.
Marcel Thil ha reconquerit el su/
titol de .campió en derrotar facilment
per punts e; SeIl contrincant.
Mac .voy va iniciar la lluita ala
abassegador atac. Els tres prIniers 0Ssalts van ésser apuntats al seu favor
Després va dominar Marcel Thil.
El francas va posar en una situada
compromesa el Seu contrincant al round
onzè_

Al catorze', Mae Avoy va ésser

per dues vegades.
L'arbitre,
la primera vegada. va arribar a comp:ar
cinc,
i
a
la
segona,
el
gong
el va
fina
a
Nadal i Alinda veneeren Massana i

Campió, el Catalä de Cervera; iotacampia, el C. E. Gracia,
Campió, el Ginmästic: sots-campió, Cl
Dertusa.

Marcel Thil vencé Mac
Avoy, per punts

CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
Secció d'Esquí
L'Esqui Club Catalä, del Centre
Excursionista de Catalunya, recorda
a tots els seus socis la conveniencia
de qué passin per la seva secretaria
abans del dia 19 del corrent, de set
a nou ds la vetlla, per a signar la Inca/Ida de corredor de la Federació
Catalana d • Esqui, ja que passat lesmental terrnini la quota diquesia Ilicencia seria d'un tipus superior.
Club Alpf Catete'
Demä, dijous, dia 17, a do a quarts
de vuit de la tarda, al Centre Excursionista de Catalunya tindrit
turnada reunió setrnanal de la seva
Secció de Fotografia, en la qual el
senyor Llufs Estasen donará una sessió de projeccions explicades sobre
"Muntanya a l'hivern". .

PUILIGIYAT

desapareguda, que es digué Club Esportiu Catalunya, la qual durant la
Dictadura va esser el punt de reunió
dc molts dels inconformistes amb
aquella situació.
Diumenge al mati se celebrä la
inaugurac16 amb un lunch, en el transcuro del qual regnà el major en.
tusiastne entre els uombrosos assistents.
El president de l'entitat, senyor
Francesa López, amb breus paraules
oler i el ginmas a tots els esportius
traçà el caini a seguir per aconseguir el seu millorament; seguidament
parla el secretar; senyor Mestres amb
tons semblants al primer. aaan ésser
rnolt aplaudits.
Es de desitjar que eis
propasits d'aquests bons esportilla es portin a feliç serme i que ben
aviar la novena societat, pasai a la
capdavantera de les de la se s a e s
-pecialt.
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Cartellera de Cinema
SPLENDID CINEMA BOXA NOU MÓN

COLISCUM

Corleen te Cena. 617 • TeNton

Avul: Colossal programa

VIA: Tarda, a les 1 NII, a les I
EL KNOCX-OUT

NOTICIARI "FOX", explicat en
AS! SON LOS MARIDOS

(cómica)

1.0 QUE BETTY OVO

LA

1111118ü

$ocia

Werner

(clibutansi,

Oland

VUELAN MIS CANCIONES
deliciosa opereta, per Martha Eggerth
I !fans Jaral'
MEMOS SONORS

Mi)

La locura de Shangai

producci6 e*panyOla
lo
dirigida per Abbadie cntra,'

estupenda producclú Fan (en espanyol),
per Spencer Tracy 1 elaire prever
Denia: ( olnssal programa. Pues super'
produeeions d'estrena

••n•••••••45......--...waemromme.

*V1-lr fe 15 nit

atATALINO - MARTINEZ

spanyol

per Waricr y nave'', 'reten Vinsors I

REVISTA PARAMOUNT

ASESINATO EN LA TERRAZA

de la 31. G. 31.. en e:pana - 01
per \Van', llame' 1 Mima Loy

ALAGom

LOZANO
BARRAS
General: 2 pessetes

PARIS
HOTEL MONT-THABOR
4, p

u. Mont-Thattor

Molt centric - Prop ne l'Opm
Ampliat en 1932
180 habItaclons :: 100 bann
Idi trobareu tota mena
de facilitats, per ésser
111BRIONK

ESCANDALOS ROMANOS

dets Artistes Associars
FOrMIdable eapectaele. per Ed nite Cantor,
Glürla 81u4r1 I 2011 -girls"
forero. 219136

Plaga Urourneone. o

13

farda: 330, 5'30 1 720 • NO: lo
SALAMANCA (documentall

13 5

Gerència catalana

FAr4TASIA JAPONESA (dibuixoel
LOS ESPOSOS CRA1NFORD, skerht musical

PROPAGUEU- LO

HOMBRES DE MAÑANA

A PASTA PER
A AFAITAR

Thil demostra superioritat, i el resulDIreclor, Frank Borrega
tar no va oferir cap mena de de lat e a Barcelona. - Tarda: "Qué nornbie larr
slinpatleo". Nil: "En•chn-LIng".
NOTA: Delco. ddluns. a 1,, 1'30 Sesslö
'acabament dels quinze assalts.
pepones".
ssit:
COmIC. - Tarda: "Las
s y ieeta. n211eda oberta la venda de lucalltals
El pes dels dos boxadnrs va ésser:
"Ln, maridos de Lidia".
Novetate. - Tarea: -Teresa de Jesús".
Mac Avoy: 162 Mimes.
Malea del gato".
Nao. - Nil: E s trena "El Sol del Perri".
Maree! Thil [6/ lliures.
litt:: « Eta sornes
En aquest matx no es disputava e! si- Policroma. - Tarda I
r& de campió mundial i europeu de ae- Principal Palles. - "Las de IOS 0,10s en
seas mitjans, que detenta també Thil.
Romea. - Tarda I n11: "Oro y marfil"

NIX
ha estat elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
el pel per a fer-lo tallable
tense gran esforç, sitió pensant tambk en què turi l'epidermis de tota irritació,
grans, rolors, etc.-

MICTROIPOIL
Liorna. 110 . T•leten 51222

LA REUNIO DaaVlai AL NOU
MON :: LOZANO CONTRA
BARRES

'39Pfewr
es, au ue

AVE!. de 4 a 8, i trlt, a les 10
15 1 gran 4 51 1 ile Brigine iielm

DIVERSOS
Casa Lllbrs. - Avul I cada dia, /he dan
sant

ADVOCAT
DOMENEC PALLEROLA (Dornrinee s
Belimunt) ha trasiladat el seu bufet r04,

cocal (gemir', jurld:co•admInIstrailre-are
c,intiU a la RONDA DE 114111T PENE, «

PRINCIPAL, PRIMEF•A. Teleton nacs

,De 4 a 7 de la tardar

GUÍA
GENERAL

Tes I sortIda de sestees
Aquest semi-e. al Non alón, $e cele- Granja Puyas. -ilE
Hotel Rita. - Astil I cada Ola, the dan
brará la reunió pugilistica. de la qual
sant.
.t1 la graciosa cOlvienia
hem vingut parlant aquests dies , en el
La
X
60.000 francos al mes
combas principal de la qual el pes can
MUSIC-HALLS
per Discol
Lozano será acarar a Barres, boxador
un factor preciós
doncs,
- Vartetats 1 Mereedes
al 1,
lomee
trances de la mateixa categoria de pee, Araotle
Ba-Te-Clan. - varietais 5 emnia Do
3 M3: per a l'operacte d'ataitar-se 1
ge7 s fespl li eu ss:
mingo.
classificat en primera serie. Es el priBombay. - Varletai s 1 1.0111 0 GranadoS
mateix temps un producte
mer combat que com a internacional Ereelsler - Vanetals n mesita Pena
d'higiene per a la pell.
- 5,'arletat9 I John Bwre
disputa Lozano, confiant molts dels setts Edén Concert. Waldau
partidaria que si en surt aleas quedará
1 Cele •g e Grito
gailly -Saliere -Mere)
- rtiornt ae ta temidas:as
consagrat com una nora estrella del Hollywood.
la
Descosas le.u.
CINEMA RAMBLAS Usant
nostre ring. Respecte la personalitat
s'eviten tots els perills de conRambla del Ceitre. 38 - Telefon 1 8972
M ÁS DE 2,090 PÁGINAS
Barres, poc és el que poden, informar
CINEMES
tagi, no sols per la naturalesa
5 511, NATURAL, COMICA I DIBUIXOS
als nostres lectors que no sigui el que
IÁS DE 400,000 BATOS r
drieln dies entera; que Ion vençut
“1.aS rula,i de don 001101e"
Actuelltett,
El Jardín del Monasterio de la Pasta en st, siné tambe
Reporta:1re* d'aclualtlat.
desqualificacia per Sangili, després d'ha- Am*rIca.
per que s'eliminen sabons,
del Comercio, Industria, Agricultan,
Idols musical per John stuart
- -Se tare mi naujer". -La ley
del Taltran" I "Fl expleso de Shanghai"
ver-lo dominas durant guatee represes. i
Minería, Ganadería, Frofesiones, "
brotxes, vasos i tota mena
- fantasma del oro" -Un
que ara fa dos anys justos va fer un Arenes.
0110,10 en apuros". - MI amigo el rey"
existentes en la extensa y rica
d'obiectes porta-microbis.
I "Max Baer-Carnera".
matx nul atnh l'excellent pes gall mar•
lb/Indulta. - "Sola orza su amor". •:Lyro S Upe] pi oduer : 10 A1. 1.1 'NI., per lean HarlOw
región catalana
sellas Kid Francis.
la
tarda.
"Jiel
en la moraana"; a mes a
I Eranolror Tone
a Ilna muj,r".
'non/
Usant la
En la mateixa reunió es va celebrar
Seseo> continua
Aeteria. - "Ana Vickers" 1 "Oto en la
un matx revenja entre Batalino i Maró. d'afaimouraña".
aimplificara l'operaci
su
rort5225lera",
y
CUATRO PRECIOSOS MAPAS
tínez de Alagan, els quals feren darre- Barcelona. - "Tarean
Anny" I "Milt Baer•earneraa
tat -st. hi empleara tres o
rament a l'Iris un mata molt promete- BroadWay. - °Susana tiene un secreto".
COLORES DE LAS PROVINCIAS DI
ä
desquatre
minuts,
no
sentir
aCtisadnr".
El
trixolo"
I
"El
dedo
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CINEMA
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prés cap
cap involuntari de Martnez.
adorable embu s
- -El pequen:i gigante' i "La baa \-la: rama 1 no, gran programa
La vetllada començà amb un prelimi- Bose.
a la pell 1, si la tenla abans
talla".
nar a quatre represes, al (mal seguiran Boeéree. - "RevnItIlln". "Con 1100 y sin
d'afaitar-se, lt desapareixerh,
coula " I "Tarzän y su eornrafiera"•
EL DICTADOR
Precio de un ejemplar,
els encontres Vives - Gil i Blai Rodri- Centric
Cinema. - "Por el mar I lene 91
en espanyol, per »traed Cortez
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avala 5' et hairan" 1 "Pa.
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El abuelo de la criatura
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fie s ta de Flehi" i "El asna en al suelo"
ment.
esprnyol. per Sran Laurel 1 Ohis er Hardy
ABANS DE TOT, UN PRODUCCatelunva. - "Una semana ne rellentart"
Urano de partes en toda Espete
VARIA
Cent r a l :- "Campeón Naric e s" 1 "Srarreh
TS PER A L'EPIDERMIS.
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e hilo".
mol• i r,l enr,co! Betty ovó" 1 "La
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s ancr ".
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Topetad
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de
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presa.
Fentido. - rr sell de amar" ,nntrarnent
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.
"mujercita r155 gran sellen: " I
dels pesos welter, va exaerimentar cla7- Fémina
"ro perro Orle trae cola".
Pathe Journal, Revista Fernina, OPERA
COMPANYIA TRANSATLANTICA
esnanvol: TELEFOrSICA (alcarria.. Grau eut
rerament. a Londres. una inesperada
"I a her Aneja". en e s panyol, 5 "Un mndesteta per inferioritat en tres represes.
bita Parlo e n l'excepcional film
Frac Neo. - . 5 SP roe rni mujer" "1.1
a mana del canadenc Paul Schaeffer.
I, del Taltran" I "El expre s o de Shan•
Cebar.
Serveis del mes de gener de 1935
anda G. Vlital
Ro y a. - "Tatuan Y sri com n añem "• ".an
n y anny" 5 "A1a* Raer-earnern".
LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA I MEXIC
FRONTÓ NOVETATS Irle.
- "Abne g ar : 1On". :I EI mundo catoeia" 1 "Viudas habaneras".
Avui, ti:meres, tarda, a les 4:
El vapor HABANA sOrtIr3, sl no hl ha varlació, de Bilbao J Santander
Intlm. - -Guerra de pasión". •I rae bote
en bote" 1 "Capricho impeiial".
NARRU II-CAMPOS
el 54 un gener, an GilOn el 23 1 de La Coruña el 27, cap a aliaran& 1
tanteaaurig a'. - "Rumbo al canastaContra
Veracruz.
miau tarda; . -Chimbo el rolo'. en es•
AZURMENDI-BEGOAES III
pan y ol, -Coektall de besos".
Laletana. - "La Mujer : del otro", arion•
Bit, a lee 10.115 1
' ny" 1 "Fa retrurltaclo".
UNIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK,
Marina. - "Anny anny". . 1 111atrIcuIa 31"
ARAQUISTAIN JAUREGUI
I "El re y do la Piula"
CUBA I MEXIC
contra
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El COHEN
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Pasta NIX
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Pasta NIX
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"Los esposos Crawfool" 1
"Hombres de marrana".

Maryland. --

AMOREBIETA UNAMUNO
Detalla per cartel/.

Ping-Pong
C. E. MEDITERRANI - TIVOLI
P. P. C.

orinal
pe encantador' 1 "EStaba eacrilo".

Majestie. - .EI escándalo". "Un

Mistral. - -Fugitivos". .EI mIsterioen
r „ 7C" 1 “Noebes en los bosques de
‘e
s.ritrri„o j.

EI programa oree atraco. de Barcelona
Tarda. .1 • 30 - N». 0 Va
Revistes Patinó I FCmIne, Elissa Landl

La mujer de mi marido
corredor de Marathon" MEMOS.
Grandlós Surf del film mes
1 "00:1.000 al mes".
espectacular cle laus'
Mirla. - -La voz del peligro" I "Fueros
hinnanos", en espanyni.
BAR
WONDER
antal.
- "Tres caballeros de frac'''.
Monumental.
li
a
"De Eva para ara", en espanyol. "Ce' DIllrnengel matinal. 10 . 20. Fa( daspataa a
imprIlla per a 'II sessirl nurumarti diurnerige larild, a les g . Gustas Froellch en
Mundial. - "Sola eran su amor", en es.
panvol. I "Caballeros rústicos".
POR UN MILLON. Nao West err NO SOY
Meta. - .Euesla :Malo". "Compañeros
NINGUN ANGEL
de juerga" 1 "Celara de Angel".
Pathe Palees. - "El re y de los anteles".
.051MIONIMI.M10n25n0n42 n04101n14n.n••n••n•nn••
-mision
es
de gra n
a, r e, n 1:1 prensa" 1
"opia.
d
CINEMA

EI vapor MAGALLANES sortira, SI no Sl ha varlacló, de Barcelona
el 00 de gener, de Valencia el 21, de Malage (tva.) el 22, de Caellz el 25
I Cle Las Palmas el 26 , cap a San Juan de Puerto Rico, Santo DomIngo.
La Guaira 1 CrIstObal, escalant a la tornada a Puerto Colombia (tva
curacao if‘a.) 1 Puerto Cabello ir‘a..

ESPLAI
Servet Opus Gran Hotel T. S. F. Cinema, Radioteteronia. ()muestra, ele.
Les comoditals 1 Iracle que gnu/en( el passatge es mantenen a ranura
((adicional de la Companyla.
Tamb2 té establelta aquesla COmpanyia una xarta de !en : ele g oalPlnats per als princlpals porrs del mOn. servis per antes regulars.

Noches en los bosques de Viena
per Magcla Schnelderr unislca
Strauss 1 Schubert

WONDER

BAR

Per a informes, al aeu consignaterl, A. RIPOL

V/a Laletana, 3

amb Eray Erancis. Do/ors del si,
Jolson. Ricard corten] Dies Powell
n

Sale« Cinema. - "Caballeros rústicos" I
"Sola ron su amor". en espanyol.

a la rasa sie
en espansoi, 5 e alanlealtes novoyorqul-

Smart Cinema. -

fiplindld Cinema. - "La lorura de Shang hal". vuelan mis canelones" 5 "Ast
S on los maridos".
p "Pato a In juventud" i °Cama.

SALONS CINAES

Tiren. - "'Desfil e de primavera".
Tetuan. - "L'n Miro g enial", "La amar00111 del ge neral Yen" I "Tarzan Y en
Una nova entitat de gimnàstica ha
rnmnaftera".
fet la seva aparició en la vida es- Trionst.
- Anny anne". atatrileula 33"
I "El rea• de le rasts".
portiva catalana; neix amb l'empenta Trienon.
- "Sor An g éli c a". en Fan:mena.
que li dóna l'entusiasme decidir d'una
. en
espanyol, "En ana.
herranriliar'o' sa
riCo Sin
munió d'atletes que voten ajuntar el Urnulnaone.
- "El r e mi r en rev"
bombero'. (inleame
seu patriòtic esforç al que fan des
ni
cardal. "An, Wick•e s " 1 -wnoder Rar"
de diversos !loes altres grupa de gent WrOtyrIa.
- "FI dIraider". .F.1 úntele
de
la
erhoura".
"Pese
ndn en la este"
abnegada que treballen arnb constancia exemplar per tal de minorar el xlia.-".2;:inen
"i
insrecerletnol 'is71. de on robarlo"
en es narvol, 1 . 5e ha robado un hom:
nivell tibie dels catalans.
Al número 7 del turre deis Arca,
han instaHat el seu gitnnäs; s'hi practicara d'una manera preferent la Ihnla
greco-romana. En el dit esport color.
ten amb figures destacades que har
estat diverses vegades campions, enta
són els Clevas, F. López, Romea
Garcia, Pérez, J. López i molts (Nitres que prometen éaser aviar, dig
neo aspirants al tira
Es de .emarcar com a nota sim
pätica e, que bon nombre dels asaociats haguessin pertangut a aquella
vella entitat, avui per malaurança

larda 1 ler nit: "Desfile de primavera-,
Eranetska Oat. Cómica 1 Dibulaos

Barcelona

LINIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO, VENEZUELA, COLOMBIA I PANAMA

LA PALOMA (dibulxosl
LA BATALLA, per Annabella

i -P0110,1118".
'entente de los besos". "De
F:va para oca", e» espanyol, t "Caro-

Diumenge obri les seves
portes el Club Esportiu

York, flavana I Veracruz,

Metropol. - -El

El vinent diurnenge. a dos quarts
de cinc de la tarda, al local del Club
Esportiu Mediterrani, a'efectuará la
inauguraciú de la installació d'aquest
cusma.
Reporiatges d'actualnat.
Club amb un encontre interclub amb pub]
Paen
t rnamd
t
-" nwonder Bar" I "La mlljet de
el Tívoli P. P. C., el qual presentará
"El adorable
Pedró, - .Padre r
una selecció amb els seus Inés desembustero" 1 "Cedo zrablnete".
- "El pequen° gigante" I "La
tacats elements. Hi resten invitats Principal.
barriga".
tots els aficionats.
Ramblea. - II E-1 Iardin del mOnasterio"

INAUGURACIO D'UN NOU
GIMNAS

El vapor MARQUES DE COMILLAS »Mire, si no hl ha val: lactó, de
Barcelona 1 Tarragona rfaa.) el 17 de gene; cle valencia el 58, 00 31 5 1 aga (Ina.) el 19. de Cadlz el 21 I de Vigo (tva.) el 23, cap a Noca

tamosa remedia

t

TEATRE TIVOLI

Ta

FEMINA

tarda 1 0 '45 nit: "3114l e rella de gran
señor". :• Ln perro que trae cola", Magria
Sehnelder
CAPIT01.
4 urda 1 945 niti n r.arnpenn N2rices 9.
Jimmy Durante: "horrell e hijo". 11. B.

Warner

CATALUNYA

4 tarda I in MI: "Una semana de telid.
er, e s panyol. Raquel Rodrigo. Documental I camlea

dad",

ACTUALITATE

continua de O arda a una matrnada.
Noli c iarls, r e portatges Fot I "Las ruta*
qe don Quijote"
AAAAA

tarda 5 920 nit, "Rumbo al ramada"
,:inidamen1 larda): "Chocho el Boto", en
espanyol; ii Coatitil de besos"
I

PATHE PALAOE

los Holelr,", •: 5 aren la pransa ". "ilusiones de
gran denla" 1 DIbulxos
Conlinua 4 larda: "El rey de

excELSION
torda I 030 nItt "Matrimonio e Plate•
ba" (Unirament larda). "Paren In piensa", "Ilusiones de gran dama" J DIDulsoe

DOLOR D'

ESTÓMAC
1)011010 un exces d'aeid que irrita i inflama les parets
de l'estimule fins a produir l'Ulcera. Es itnpossible de
curar ami; el bicarbonat o la magin!sia, perb desapareix riipidament arp h els comprimits d'Estomacal Bolga, que són, de mes a mes, moll eficaros contra el
restrenyiment. Tramelem ;p ostres gratis. Copsa,
pessetes a les farmácies. Laboratoris BOLGA, Aribau, 90 , Barcelona

ESTOMACAL

BOLGA
ALIMENT BOLCA; Cada comprima es una llichi sobrealimentaria indispensable per a eztólnaes delictts,
2 pessetes capsa, a les farmacies i drogueries
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