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La jornada política d'ahir a Madrid
Als passadissos del Congrés, els monärquics i tradicionalistes, secundats per alguns cedistes 1 radioals, Intentaren una maniobra contra el GoYern

EL

TEMP S

•

El -temes es molt variable per lot el pais,
plon a Llelda, fltbagorea, conca de • Tremp I
Neta. 1 nevant al Planees.
Per la resta de eatalunya tl cet esta cobea
1 eta venta buten del sud-oest amb alguna
Intermita t.
Les temperatures extremes hnn estas les següents: ?Calma, 17 graus a CIMIT3224: muntma, 7 graus sota aseo a nastangento. - La malla
, ma quantltat de plum recollIda en les darreres
Si haces. ha estat de 23 Ittres per m.2 a Setra

CONFIRMICO : sMAHOMETANA

la cosa es desinfla ràpidament i no tingué altra
eficacia que indignar Calvo Sotelo contra Gil Robles
(INFORMAC10 A LA PAG. 5)
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A despit de la guerra etiòpica, aquests ntinyons abissinis cursen a Roma
llurs estudis de religió al Seminari catòlic
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per JOSEP M. PLANES

Reconec que sóc un turista pèssim.
Migo
- vern ha prorrogat la suspensió de les sessions del Parlament i es
reserva la publicació del decret de dissolució per al moment que li semblarä Fa feredat la quantitat de monuments,
oportú dintre el termini que la Constitució imposa. Aquest determini del d'obres d'art, de llocs histórica cate
govern de fet obra una treva que les dretes sitan afanyat a aprofitar malgrat P ur de ixar de visitar. No sóc coleh bellicosos anuncis d'aquests dies; les expansions verbals, les males carea leccionista de catedrals, de postes de
sol, ni de pares zoológica. No arribo
formen part de l'escenografia dretana; tots ells, però, acceptaran a mans a l'extrem (liquen catalä que deia:
besadas tot ssi que implicara un allunyament de la consulta popular, que "Museus? Vist un, vistos tots", peró
tant els angunieja. Mentre el senyor Portela fa el seu fet. removent els por sen falta. No hi puc més:
alta càrrecs i adaptant els organismes corporatius a les exigències tàctiques la Història, l'Art, l'Arqueologia Macladel moment, bem de preguntar que passa a Catalunya, on la situació és més paren. La Humanitat ha produit tananormal i extravagant que mai.
tea obres mestres que hora s'arriba a
Sita produit una crisi total, i el representant que la Lliga tenia al minis. desmoralitzar. Les grades del viatge
ten cha retirat i no ha estat substituït. La Lliga, dcncs, almenys oficialment, les cerco lluny de la bellesa catalono és un partit governamental, i no obstant continua disposant de tots els gada i de vegades les trobo en la
òrgans de govern de Catalunya com si no hagués passat res; fins s'ha tranquillitat modesta de guatee arestalviat el tràmit de les dimissions protocoläries de consuetud. Tot el bres i d'una taca de verd, o be dapoder, doncs, és a mana de la Lliga, que gaudeix al'un veritable monopoli, vant del wisky amic en la. calma
sense un titol que el justifiqui en cap sentit. El senycr Cambó en el seu del bar.
discurs del Palau de la Música Catalana, parlant de les eleccions del 1933
Ja se que aquesta mena de costesfora de Catalunya, reconeixia que aquella victòria de les dretes no fou una sions em fan molt poc favor, pera
victòria de sufragio, sinó que fou deguda a ama falla del mecanisme establert mes val que no ens enganyem. El
per una llei electoral deficient. A Catalunya la vichar-la de la Lliga tampoc que m'agrada, el que Mapassiona de
no fou una victòria de sufragis, perquè les esquerres sumaren cent mil vots Ims ciutats és la gracia viva del carmés que les dretes; la desproporció, dones, és molt mas visible que l'establerta rer; caminar, a la deriva, sobre lisper les xifres que donava en el seu discurs. En les eleccions municipals ian urbá i contemplar el vaivé de
immediates les esquerres rectificaren el seu error tàctic, i les xifres s'ajusta- la gene que passa. Ein plauen els coren a la realitat. Aquesta falta de correspondencia entre la representació lors llampants de les columnes anunparlamentària are no era expressió d'una victòria de sufragis u la representació ciadores, el moviment rondinaire dels
municipal catalana, que era una victòria autentica de sufragis, havia de cotxes i, a la nit, la flama 'luminosa
crear una situació política talment paradoxal que era lícit augurar-ne els dels reclama elèctrics, l'olor de tinta
pitjors desastres. Els fets d'octubre foren la -catea de viciseituds posteriors, fresca dcls diaris í la tina silueta de
la mecanógrafa que s'enfila a l'auper ò eren l'efecte de causes anteriors, i una d'aquestes causes, potser la
tobús.
'nes poderosa, fou el deracord, el desequilibri que aquella victòria de la
Venint de París, on la gent, als volLliga, deguda a un ardit inadmissible, i que per tant encara l'allunyava mes tants
de l'Opera, sembla que marxa
runa victaria de sufragis, infligia al cos politic de Catalunya.
aert manifesta 0. 5„.els carrers_dg Berlín
Si -a • la- reata d'Espanya aquella *feria, a despit dels sufragis,
prólueixeii Una impressió sedant, enpogué tenir una contraprova immediata, a Catalunya la tenia al cap de tres calmada. Horn camina amb prudencia,
setmanes, quan era impossible cue s'hagués produit una virada de l'opinió, amb ordre i en silenci. Un bon dia
és a dir, que les eleccions municipals del gener no podien significar sinó una desapareixerien tots els -salmos" i
ccrroboració de la realitat adulterada tres setmanes abano. I bé, icom ha la circulació de Berlín no sen ressenestat tractada. quin respecte ha merescut aquesta realitat sostinguda pel tiria. Aquest poble manca com els
testimoni del sufragi, el mis respectable, el decisiu en qualsevol democracia? rellotges: no cal pas vigilar-lo, un
Amb la llei del a de gener, votada per unes Corts que no representaven la cop Ii heu donat corda.
majc;ria del país, tal ccrrt reconeix el senyor Camb6, i oue avui virtualment
Pocs uniformes. Es a dir, molts
ja no existeixen. Aquesta llei ha d'ésser derogada pel Parlament, i és ben menys dels que pensävem trobar. El
clac que ne podrà derogar-la el Parlament dissolt, sitió el que sortira de les groc brut deis S. A. i el negre &J els
eleccions próximos. Les dretcs, que per una falla del mecanismo electoral S. S. apareixen de tant en tant, en
la proporció justa per a que no oblipegueren constituir una majoria parlamentaria, aprovaren l'esmentada
és just de creure que si ara tornaven a triomfar no la derogariera perquè deu el rägirn en qué viviu. Enlloc,
per a elles es capital mantenir-la vigcnt. o'Qu'e vol dir, doncs. que el senyor ni per medicina, un sol captaire. Els
Cambó, despees de fer tots els esforços imaginables per evitar la dissolució que demanen caritat porten uniforme
d'unes Corts que no podien derogar la hei del a de gener. ara cerqui i recapten a profit de l'obra de
d'aliar-se arnb aquestes torees, la victòria de les quals implicaria la perma- "Iluita contra la miseria dhivern".
Es, si fa no fa, el mateix tema dels
nencia de la dita llei?
pidolaires de tot el nión, pera, aquí,
La resposta ens la denla la realitat, que toquem amb los mana La Lliga, l'Estat
vigilant ha sabut reglamengrades a aquesta Hei, monopolitza tot el poder a Catalunya; el senyor tar-ho. Potser, en el fons, el greu
Combó, arnb una sinceritat que és un mirallet per a cagar aloses, confessa problema que la Humanitat té plantejat
que la victeria de les dretes i la del seu partit amb més raó encara ro no es altre que saber si els Pobres
fou una victoria de sufragis, es a dir , no reflectia la voluntat de la majoria, dels dos hcmisferis han de demanar
pero d'altra banda es plan), de la dissolució del Parlament i treballa pel caritat amb uniforme o sense.
tricmf d'aquelles mateixes dretes que mantindrien la hei, la Ud que, contra
L'aire -fresa del carece s'enduu la
els sufragis, ha fet la Lliga usufructuària de tot el poder a Catalunya. que boira d'aquestes profundes reflexiona
ha fet fina ara per satisfer aquella majoria que es manifestava amb l'eloqüènens encara a una realitat mes immecia que el] reconeix? Absolutament res; pajee, encara: s'aprofita dels diata. Dediquem-nos, per exemple, a
avantatges de la eeva situació privilegiada i de la seva amistat amb el l'agradosa feMa de mirar les senyogovern per obturar la voluntat popular. Els regidors designats pel sufragi no res. ¿Que tenen a la cara les dones
són reintegrats als seus llora, té una llibertat de movimc•nts absoluta per de Berlín que, de nioment, u; propreparar-se l'utillatge electoral, explota l'esglai perpetu dels porucs i mira duelo una impressió d'estranyesa?
d'aliar-se arnb els mantenidors de la Ilei de 2 de gener. El to del discurs Senzillament, passa que no hi tallen
del cap de la Lliga len atemperat, certament: peró en aquest cas no és el rcs, o sigui que co hi porten res mes
to oue fa la caneó, sinó la lletra, ¡ la llega és plena d'amenaces per a que les grácies amb que la naturalel'autonemia. Només la cohesió. l'energia en les conviccions catalanistes pot sa les ha obsequiades. Vull dir amb
neutralitzar els plans de les dretes a Catalunya. Els Qui han fet la usura aixó — l'aclariment era necessari —
del 6 d'octubre ado p ten un altre diapasó, per ò els perilla són els mateixos. que les dones no es maqüIllen. En
Un altre to quan san amos de tot a Catalunya saben que els faria insupor- prineipi, aquesta actitud de franquesa
tables fina als mes indiferents, pera cal no deixar-se enganyar per les aparen- és d'agrair, però /tomes en principi.
ces. El regim transitori els ha estat refugi providencial: per destruir-lo cal L'absència de rirnmel i de coloret semque les dretes, que edificaren a despit de la Constitució, caiguin. L'única bla que hauria de donar al rostre feesperança de restablir l'autonomia és el triomf deis partits que a les meni un aire pur, optimista, esportiu.
Ccnstituents votaren l'Estatut. Aqueet ha d'ésser el nord dels autonomistes Malhauradarnena no succeeix pas
catalans; qui treballarà pel trionif de les dretes treballarà per la permanencia alai. Espanta la cara de poca salut
que lenes aquestes noies tan sanes.
de la llei que ha capgirat l'ordre politic natural de Catalunya.
Cal ficar-se en un cabaret o en algun
bar de matinada per trobar les dones
amb els veritables colora naturals.
Cabaret... D'una paraula tan tendra,
Seka
que se us fon a la boca com una pastilla de menta, els alunan:, s o : han fet
un mot que té la gracia dubtosa
(l'un cop de maga: "Kabarett! Pm:,
quan veieu aquella alegria tan ordenada que hi /Tipa, quan sentiu
aquella toas ¡ aquella blues passats
per l'adreeador de la disciplina germánica, comproveu sense esforç que
als locals d'aqueta mena eis convenia
un nom eriçat de consonants.
L'altre dia vaig entrar en un d'ells,
el a Delphia arhavien dit que era un
ball de criades, de mecattägrafes, de
dependentes. La irnmensa sala, decorada amb un luxe pesat, que, con,
diuen els anglesos, anllicita la deacripció, catara plena de gas/ a gom.
Contemplara l'ample restibol, les ecales majestuoses — exactament —
lencatifat vermell, eis atributs grecoromano-egipcisandostinics que en lora
ma de pintura i escultura dona, en
a l'establiment un aire entre pagä i
de gran ópera, i ern vaig preguntar:
"Si aquí ballen les criades, i on ha
-larnesmio?"
Si és que els rnilionaris de Berlin
EL QUE ILAtLi MATLNEJAT
interés
a
conservar
intacta
tenen
vas, sol?
l'escala de valono, no e ls queda al:.‘e
.4111„ a deinanar que ein torea els "quartelr:
remei que renunciar a la dan...t.

I

A la elutat del Cap, la colönla mahometana é4 gran. Cada any se celebren
amb gran cerimonial els ritus religiosos de la confirmació. Després de la
cerimònia de la mesquita, hi ha una desalada per la població

va dir que:

Ha estat prorrogat,
novament, el Pressupost confeccionat
per les esquerres
catalanes;

COMENTAR!

iln mal °ami

La marxa de Lindbergh
.dels Estats Units
Encara no t decidit on auíra

Ferran Soldevila, en un article aparegut suara a LA PUBLICITAT, demaa mellar-se
nava contenció i correcció a les potemigues de la premsa catalana. Tothom
El
darrer
dia de l'any que acaba
que
ha trobat excellent el propòsit del nos- descolar-se arriba
el célebre aviador
tre arnic. Perca entre les veas dels qui Lindberg a Liverpool,
de
li ha estat ratificada ho lloaven se n'ha produit una de remar- la seva muller i el . seuacompanyat
fill, procedent
cable. Si no temes el joc de mota en dels Estats Units. Els motius dels seu
la confiança i es pro- circumstäncies seriases subratllaria que trasllat a Europa són ben coneguts
"La Veu de Catalunya" i que n'és resposa tornar aviat a és
no cal . per tant explicar-los noraponsable el meu particular amic i adver- iment.
Fou rebut per una /militad ensari
politic Manuel Brunet. I com que tusiasta que l'ovaciona.
Madrid;
ni eh ni jo no ens hem distingit per
Des del nioll. Lindberg es trasIlarlä
la grisor en el llenguatge polemic, era amb els seus a TAdelphi Hotel, en
1 que
sembla indicat intervenir en el diàleg auto. No va fer manifestacions als peinsté amb el nostre diari.
el Carnet electoral Amb l'elegància
riodistes.
que s'absol de les parSegons sembla, Lindberg d'ença de
no serà necessari en sades- culpes pròpies, ein perdonara de l'assassinat
del SCU Primer fill té una
les , meres, si culpa hi fou, i si, com creu espina clavada al cor. El naixement
les properes eleccions jo, en les circumstàncies que ha passat del segon , no ha aconseguit apartar
fas inevitable sovint ex- del ser pensament el record del priTal com assabentärem el lector en la dCatalunya no
vista mer. Lindberg estä tan apesarat com
s'i‘uintatgriiinix pa
p tatiibt ised rnbel
nostra edició anterior, ahir al migdia el plaar efxetshiet
amb
els Pr im er o dies de la desgracia. Parliovernadoe general, senyor Escales, va rompas de minad i incompatible
els
violins
amb
lar-ne equival a rernoure la seva pena.
rcbre els periudistes que fan informació dina més refinats i mes melosos. Hisorha
Bru, d'aspecte simpätic, fumant en una a la Generalitat.
Per aixà se n'abste.
idees,
hi
ha
coses,
el
simple
enunciat
pipa petita i allargassada, un jove esA l'hotel, despees de sopar 'a les
En la seva conversa amb els infortranger, dimarts a la nit, celebrara ale- madors, el senyor Escales va parlar-los de les quals ja és violencia. Si eseri- seves habitacions; el matrimoni .lindvint-ne,
la
fuga
verbal
hi
afegeix
algun
del
Colón
l'entrada
grement a la Bodega
berg se n'anà a dormir a les onze. El
de la prórroga del Pressupost i del D
-de xurriaca, 444-4i-4arem l Ningú "baby" ja feia estona qbeitta
a l'Any Non.
cret del GOvent de la 'Readiller
L'acompanyaven una gentilissima se- una nota Comissió Mixta de Traspas- no té dret d'escandalitzar-se'n. No semSembla que Lindberg no té decidit
nyoreta, possiblement la seca esposa, i 55, 5 per a enllestir el que fa referen- pre un hom esté en condiciono de•dir encara on pensa anar a riure. liniat"mala
olor"
per
"pudor",
ni
sempre
són
un amic.
ment
Té . un desig: reposar. No ea
cia a les relacions entre la Generalitat sinònims.
De regules el respecte vers la vol ocupar d'afees.
Portava el braç esquerre penjat. Atice) i l'istat Central.
consciencia,
o,
encara,
vers
l'idioma,
no
augmentaca la seca simpatia.
Respecte al primer extrem, cal conEn un dia normal, aquell jove no bau- signar que el Pressupost darrerament són compatibles amb la urbanitat estricría passat dcsapercebut. Alga o altre prorrogat és cl que va confeccionar per ta que s'ensenya pels collegis.
hauria descobert facilment en ell l'actor al segun semestre de l'any 1934 el senyor
Pena be; crec que es pot fer alguna
cinematográfic Douglas oingomera, Martí Esteve, en temps del darrer Ga- cosa en el sentit que predicara F, Soldel'empleat al qual sacceja la vida en veta/ democràtic
de la Generalitat, lote- vila. Poden afinar bastant l'expressió.
I ara, que?, l'aristacrata enarnoradis de
Sense • escarnotejar les qüestions vives
grat, com es recordará, per la coalició ni
quatre grrarancrrs, el coratjós i
enervar el llenguatge, hi cap millora
desquerres
catalanes.
Amb
referencia
al
i
d'Erwin
El
misten
tic personatge de
no ho ha negat.
segon extrem, sla de recordar tarribé i és desitjable. Ningú
Drood.
Ara
be: olament manca una condició:
que la nova Comissió Mixta vindrá a
Peró era una nit de xivarri
que
ens
hi
posen
de
bona
fe. I és per
Ningti, a la Bodega, no s'ocupava del substituir la que va eillestir les ac- això que no estic gens d'acord amb l'atea dels traspassos i la qual tenia per
sei.
fane
amb
que
Manuel
Brunet
vol treure
Ningú, dones, no remarca Douglas cap de la Delegació catalana el senyor Pariit de la noble iniciativa de F. SolNicolau
d'Olwer.
El
senyor
Closes
va
alontgomery. Cap ocasia millor, per a
per tal de convertir la campanya
ésser secretari de la Comissió Mixta des devila,
aquest, per a guardar l'incógnit.
enaltidora en un niu d'imputacions maHavia arribat el mati de Mallorca. de la seca creació.
licioses
espluga d'habilitats. D'acord
El senyor Escales va començar la sera
No traba allí el sal que retrasa, i feu
que entré mesura: per?) ella s'ha de comarca . entera al cap de quaranta-vuit conversa amb els informadors donant- mençar defensant-la amb mesura. S'ha
los cornete que el Govern Ii baria rohores.
d'optar entre contribuir sincerament a
Durant la tarda, passeja per Barce- tificat la sera confiança. Seguidament va crear un ambient tan seré COM es puprosseguir:
lona.
gui, O sinó, ésser descordat d'una ma—El Govern ha ates amb rapidesa es- nera
digne. despeé>
—Bella ciutat
franca. Procedir altrament fa cauLlästima de temps! Decididament, en timable ducs qüestions. La relativa al re tense volee dintre la hipocresia. SiLindbergh, en desembarcar a LiTerDecret facultant-nos per a la pròrroga
aquest viatge no estic de sort.
m'en/ justos perque aixb és millor; no
pool, duent al bree el seu 1111
dels Pressupostos i la segona a la crea- per
Plovia.
a
entrebancar
el
proisme.
Una mica malhumorat, Douglas Mona ció de la Comissió Mixta de TrasCree
haver
internretat
rectament
el
Cardiff, als voltants ehe
pastos.
gotnery es refugia a la Rodean.
Estic segur que Londres; a la • Costa Brava? Anira ,
—Jo espero — va fer el senyor Es- que 'rolla F. Soldevila.
Hem dit gnu no el remarca niega?
que
la
seca
intervens'hagués
pensat
si
cona
ha
oit
algú,
a reposar a Palma?.
No, no! Un carnbrer se n'adonä molt cales — que el funcionament ¿aquesta tia no havia de donar mes fruit que el Tampoc no se sap.
be, tot i no conèixer-lo. Douglas Mont- Comissió contribuirà a l'endegament de ele proporcionar una avinentesa per als
-De moment non/es se sap en congontery acabava d'anar-se'n sense pagar la situació actual.
Passant a una altra qüestió — va con- jugadors d'argúries. hauria posat set cret que ha demanat a la inspecció
Compteu si el cambrer es fix?, en aquel]
segells
damunt
dels
seus
llavis.
d'emigració
d'Anglaterra os permis
client! El deturà al Paszeig de Grä. tinuar —, he de manifestar-vos que he
I. sobretot, s'a es vol donar MéS to d'estada de sis mesos,
.
liegil que la premsa s'ha ocupat de la
cia.
ací
un
mal
coa
les
nostres
Iltrites,
re
No
vol
parlar
de la policía amerisuposada dimissió del senvor Govern,
—Ep. jove!
alals
mençament
l'acusar-nos-en
els
uns
cana
i
menys
encara
d'Hauptman.
Douglas Montgomery demana excu- President del Tribunal de Cassació. La tre,. Aixb si que ens faria relliscar fins Sobre tot el que s'ha dit entorn d'ases. Hacia obrat de bona fe. Creia que informada naha sorprès. Ningú no bi ha a 1M pla poc elevat de murmuració i xaa quest darrer i els motius que l'han
pensat, ni mai se m'hauria ocorregut
el contrae el passarien a l'hntel.
f arderia.
induit a anarse'n del seu país, LindL'endemä, repòs. Douglas Montgomery que se l'hagués de remoure.
Rossend LLATES berg no en vol dir una sola paraula.
A tots ens consta el sacrifici que va
resta gairebé tot el dia a la seva camhaver de fer el senyor Govern en asbra.
Es trencä el braç filmant una película ceptar el cárrec i no pite per menys de
a Londres, fa aleunes setmanes. i, en dir que veig amb molt de gust la seva L'ESPOSA DEL DUCE DISTRIBUEIX SOCORSOS
permanencia en el caree.
reure's impossibilitat de treballar,
Precisament — va fer — ja recordaagafen sovint unes crisis intenses de neguit. Aleshores prefereix tancar-se, no reu que fa pocs dies les comunicava que
penso
servir-me dels informes d'aquest
reme la gent, no parlar.
Ahir a la tarda, en havent dinat, sorti alt Tribunal per a la resolució de diverses qüestions judicials.
en el seu automòbil.
També he de dir-vos—va continuar—
— Cap en? — ii preguntrem.
—Can a .alacant, terra de palmeres. pie es possible que torni novament a
Madrid. En el meu anterior viatge no
Mera dt sol.
vaig poder saludar S. E., degut a la
—Projectes?
—De mament. acabar ele curar-me. desgracia de familia que l'afligia. Aprofitaré també el viatge per a rebre insI renosar. Repnsar per fora!
piracions del Govern.
Allargant-nos la nAi alegi:
—;,Hets ratificat la confianea als Gestarnar a Barcelona amb meries
nressa. Tinr la imnressió que s'hi ha tors?
—A tots els Consellers. Penseit pecó,,
d'estar de primera, ach
que e//cara queden diverses Conselleries
T. T.
per cobrir...
—1 l'afee del Carnet electoral?
AQUEST NUMERO HA —Ala& pregunteu-ho al Conseller de
PASSAT PER LA CENSURA Governació.
—Es que el termini per a sollicitar-lo
ja va acabar el dia 20.
—No Id lta pressa. S'ha de consiEis plana de Gandhi per derar que en les vinents eleccinns legislatives
al que li .queda de vida gible .. el Carnet electoral no serä exi—Respecte 213 funcionaria nomenats
Bornbai, 2. — Gandhi anuncia que nu
participara en els treballs del Congres desnrés del 6 d'octubre, j es Jara alguna
indi, porqué un tol adherir-se al nou tria?
—No es lar?, altea classificacia que
sistema d'autonomia provincial. La resta de la nieta sida —ha dit — la con- la que determinin els nintius de compe- L'esposa del Dure, en una ellatribuel6 de soeorses a les tamales dala upesagraré a millorar la situad:, i al des- tencia i aptitud — va acabar.
I seguidament el sen-nr Escales es dltionaria a l'Atrita Oriental. M'untes distribucions han tingut lico tbiratd
envoluparnent econòmic de la població
va acomiadar dels periodistes.
rural. .
, lea feote* da Nadal A Cap d'Any
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La virtut de l'an è cdota
per J. M. Miguel 1 Vergks

Laitre dia escrivia Josep Maria dc des de qui sap el ternos. Hi ha la ColEls qui han assolit un nom en la bis- tenme. de 14 figura estudiada. Si les
Segarr a a les columnes del settnanari lecció Zoológica arase dotada, sense
"Mirador" si la pedagogia moderna un cèntim de subvenció, obligada a viu- tinia literaria deis pobles acosturnen a mentides literäries enterboleixen una
era l'ensarronada mejor dei segle. L'e• re del aol producte de la venda d'entra- viure per la llegenda. Llurs obres res- vida, els fets viscuts i acuradament seximi guanyador del premi Folguera des, justament quan arriba al sea esplen- ten de mica en mica oblidades, i,
leccionats poden calcar els trets de mes
d'enguany es referia a la pedagogia dor, aman hi ha mes animals a mantenir canvi, l'anècdota pintoresca, gairebe relleu i afavorir una idea) intelligincia.
ginebrina de les prirneres Iletres. i a endreçar que mal. Hi ha l'Arxiu Mu- sernpre agegantada per la fantasia Mai no shan menyspreat en les biograAquesta afirmació ja l'hen feta diver- nicipal Històric, el mes concorregut de popular, resisteix el temps i arriba fies, i Es prou coneguda la frase de l'hisses vegades en les mateixes columnes la ciutat, tancat a les tardes, que és jus- a constituir rúnica font de noticies per toriador francés "en els patita detalla
del nostre diera Ara podriern ele- tornera quan el frequenta mes gen, par- a les multituds. Els prestigis neixcn coneixem la vida dels grans homes" pergir que aquesta 1 les altres menea ticularment obrera que pleguen a les sis d'un treball apreciat en la seca justa que insistim en aquest aspecte.
pedagógiques pateixen a casa nostra de la feina llur i que aprofitacen lea ducs veleta, pera perque el renom d'un autor
Desgraciadament, perü, aquesta mena
del mal ende/rijo de la relaxació. A hores de funcionament que farxiu els no dcsaparegui en el buit d'una biblio- d'anècdotes no encaixen gairebé mal i
Catalunya el relaxament és el gran oferia fins a la de tancar aquest ar- teca oficial que guarda uns volums que is molt dificil que arribin a esalevenit
perfil sempre amenaçador perque ve xiu; que aprofitaven particularment que l'oblit ita cobert de pols, cal que s'escam- populars. Per Miró els 'libres de dia eser cona una endemia del nostre l'arxiu els oferia fina a la de tancar; pi amb anècdotes, De vegades, massa culgació, literaria o científics, remarquen
esperit: la característica sobressor- aquest arxiu, que aprofitaven particular- bovina el pintoresc dcsdiu de la dignitat aquest caire i el destaquen amb preferentint de la nostra psicologia e el can- men t els obrera que fan setmana angle- del prestigi que sura a traces deis anys, cia. Pascal, per cae:tiple, al afavorit
eament de Patenció ¡ de la tensió vo- sa. Hi ha encara la supressió de les i s'esborra el veritable esperit del len- amb una que ks molt lluny de la balitiva. El catete', no sab perseverar. subvencions a entitats culturals tan im- cedor del temps. D'una manera o altra nalitat i prou eloqüent per donar idea
Aquest mal endèmic no p odia Pas portants com l'Ateneu Enciclopedic Po- sha de pagar a la fúria popular el favor de la seva gran aptitud per a les mete'deixar de castigar la nostra pedagogia pular, els Amics de l'Art Vd!, etc., etc... de no éster oblidat. Els erudita, les se- r/litigues: gairebé infant, sense llibres
el mateix que tota altra activitat ca- Tota la riostra cultura Reinada per la leccions intelligents, destaquen l'obra i que l'ajudessin, sense instruments, ama,
talana. I si la pedagogia de l'ense- finestea; relaxament arreu; menyspreu criden fatenciú sobre !alome i sobre la rúnica ajuda de la seca refloció, redós
nyament elemental es troba ara ¿de- des de les altures envera les legions de seva capacitat artistica: l'exit acompa- a una catnbra en testig per una desobeparada després de la desesperada minyons adaltrats de saber. Això és cont nya la intenció i l'afavorit comença a diencia, sense coneixer ni un borrall de
campanya deis nostres pedagoga sur- una prima al relaxament endèmic de les assaborir el dele dc la glaria popular. geometria, va, podríem dir, reintentar -la.
realistes, la de fensenyarnent supe- nostres masses, de les nostres joventuts, Pera (luan els anys han fet envellir les La seca germana l'hacia trobat amis
rior no es troba pas menys aclaparada Ja tan mal preparades per l'estola pri- produccions que s'inspiraran co el ta- ami guix a la me, tracant complicades
rannä duna epoca la ironia de l'autor figures a les parets de la tambre on es
a conseqüencia d'aquests dos darrers mida i per les escoles elementals.
Tot este, dones. per fer en giiestió es, per la fairtasia popular, mutada en veia obligat a romandre. Heus an i lat a ny s de govern de les dretes, després
de l'acarnissada brega contra aquell densenyament: hern reculat respecte sarcasme i les obres del vell afavirit Perle interessant de les anècdotes i el
patronat universitari que amb tant de la pedagogia dels nostres pares. de la glòria, oblidades, inumabils en un mis saluda lii ha una precocitat ciende breó treballi per la redempció Abans del 6 d'octubre el nostre ense- prestatge de biblioteca, comentarles doida tifica i una precocitat literaria. Si Pasen gencració, són misti cal manifestava d'una manera tan eadel nostre ensenyament superior.
nyament, malalt o convalescent, era al- de
t des
geesn"
. ac ä
pontenia la seca vocació. Mozart, Loae
;Com es troba avui dia de relaxat guna cosa esperançadora; l'ensenya- fAquesta
imputtitat
atenta fagosara- de Vega, Victor Hugo trobaven tambe
l'ensenyament universitari, el de les ment actual. després de dos anys de ment
i
l'anècdota
es
fa
destergonyida.
en
la seca infantesa el cami segur de
trobar-se
a
mans
dest
redemptors,
es
escales superiora de Catalunyal Abans
de l'actuació de l'esmentaat patronat un ensenyament per a enterrar i per Es aleshores quan neixen les mentides llurs vides. No obstant la fantasia poIdearles
que
van
mis
cilla
de
la
indepular sha perdut per altres viaranys i
aquest ensenyaments superiors esta- a no voler-ne saber mai niés res. I
ven força atrotinats, peral ara, segons al costat d'aquest desastre, destacat licadesa i per aquesta sola condició re- el veritable esperit <laqueara bornes sha
sembla, Eatrotinament ha arribat a majestuosament d'aquesta muntanya de sistente a la ceritat. Caldria un esperit diluit en un ambient popular de vulgaextrems que no tenen definició prou miseries i estulticies, s'eleva el mau- dc seré lucha per ensorrar-les; pera dame.
Caldria desmentir les anicdotes falses
auperlativament pejorativa: es tractaria soleo esbojarradament festinas de la aquesta virtut es massa lluny de la masen determinades assignatures, en de- cultura castellana, aquella hiperbólica sa per esperar-la dels qui són tan ¿an- i propagar les veritables, aquelles qua
ula
a
la
Ilatninadura
de
la
maledicenestergeixen el taranne dels bornes mal
terminades escotes, d'una total dege- ciutat universitaria. a l'erecció de la
neració. Vegeu sine' uns quants exem- qual han contribuit els milions incomp- cia. ¡Que resta, per tac-tiple, dintre coneguts del poble i per això imaginats
ples desoladora: el professor que es tables efe tot Espanya, aquella ciutat la fantasia popular, naturalmcnt de Quo- d'una manera grotesca; no hi farra res
posa a explicar matèries absolutament universitaria que e/5 madrilenys no sa- vedo, de Cyrano de Bergerac, de Vicene que l l urs obres restessin oblidades si es
alienes a la materia de la seva assig- ben com omplir, de tan grandiosa com García, de Zorrilla per anomenar-ne coneguda l'esperit que les inspira. No
quatre únicament? Azorin no fa gaire hem pas d'exigir un estudi i una aten.
natura; el professor que arriba mitja Iban feta.
es larnentava d'aquesta manca de pietat ció general que sabem impossibles, peral,
ll o ra tard Per a la seca 11k6 d'una
Per
red
de
l'endèmia
de
relaxament
popular, defecte que entela la veritable almenys un concepte prou afinat perque
hora, i que encara s'entrete cada dia vingué Cl compromis
de Casp, i per glòria de grans noms. Rubió i Ors es- no es desfiguri, lamentablement, la psia passar !lista; el professor que de- causa del relaxament vingueren el 1714, crivia també una
critica contra la nea- cologia deis qui han vist , sacrificat el
clara netament que aquell dia no te la invasió napoleónica, la pedua de geresa !calcular que
apilonava sobre el
ganes d'explicar l'assignatura i que les colemies, la dictadura, la pèrdua nostre poeta de la decadencia facéaies record una bona part d'aquella pròpia esper tant explicara. fac;cies i plagasi- de les eleccions de l'any mal Cal, grotesques i inversemblants, pera, Ilurs timació tan cara a tots els !tomes.
Hi ha un llibre que podria servir de
tats; el professor que enlloc d'explicar dono, que vigilem constantment clants no han arribat al cor de les mulguiatge per a popularitzar. imicament
la seva lliçó d'arquitectura, posem per aquesta terrible mataltia cerque un notituds
i
han
estat
debades.
Está
be
l'aen
el caire de veritable anécdota, la vida
tea, prefereix explanar un tema soeternament relaxable no té bilis neo-Iota literaria, peró cal no desfigu- dels grans homes. Es el Flor Sophorty,t,
ciològic de defensa del capitalisme i ble
rar-la
i
sobretot
donar-li
una
justa
imincomptables
per
anar
abandonant
aixf
de Xenius; visió superficial d'uns quanta
d'anti-obrerisme. L'Estola d'Arquitectura sembla una de les més relaxa- els altres pobles indemnes de la ma- portancia perquè mai no ofegui la veri- grana noma: Ampete, Laplace, Arnau de
table
personalitat
del
qui
esdevé
afavalaltia.
Pera
és
indubtable
que
ara
com
Vilanova. Goethe. Danvitt, Las oisicr.
des del nostre ensenyament superior:
rit de renom. En tot cas l'aspecte anee- Llurs vides són tranaparentades a traes diu daquesta escola si de fa cm - ara ens corre mis prensa de posar aten- dótic esdevindra un
complement,
ami
cid
al
relaxament
del
nostre
ensenyavés d'una esdeveniments que mai no arquanta anys no ha renovat la seca
no shauria de destacar amb preferen- riben a ésser puerils, distanciats també
ja magra biblioteca i si no esta sus- meny que a tota altra forma de re- mai
D'aquesta inclinació popular nci- del fons de llano obres. Aquest tipus
crita a una sola de les revistes moder- laxament. Altrament, estem perduts. cia.
sen les mentides literàries, les quals, de d'anicdota, estés a tots els hornes que
nes. Un estudiant d'aqeusta escota es
tan repetides, exigeixen el desmentiment. s'han distingit en la història litereria
lamentase d'un fet gens edificant:
Azorín ho ha fet de Quevedo; Rubia esmenaria errors que per la força despdque el professor fes riure involuntäriament i de manera constant el seu CONFERÉNCIES i Ore, de Vicenç García. La imaginarló tica de la rutina han persistit a través
popular és tan fecunda i a la cegada d'estudis parcials, rei yindicatius, tan
idexcessives,
auditori amb bajanades
tan impietosa que no passarà molt
PER A
bons dintencia com ineficaeos. Es I'dnic
hac amb errors palesos per als deitemps sense que una mi, guiada pcl mitjä per a oferir a la curiositat popular
xebles; es reiereix al cas xocant d'un
de
la
desig
veritat,
circumscrigui
en
el
les
ta,
a
"Antics
del
s
Muun interés que per si sol és prometedor.
altre professor que es passi tot un
Ciervo: seu punt just les anècdotes de Llenes Els errors ho acensellen i el reste:te
•
curs explicant exclusivament siste- seus de Catalunsa"Joaquin
i
de
Rossinyol
agegantades
a
caprica
"Mariä
Fortuny
i
e
tau mestratge".
als heisses tan lamentablement desfaumes de cobertura d'ediiicis de tota
Pecó aquests fets, Iligata a la vida rata ho exigeix.
els pobles efe la terra, inclús de Xina,
...a les 22, a l'Associacid Cultural dels homes, ajuden la interpretada de
les
cobertures
de
na
amb
excepció
Ce
Non (Taulat, 93). Antoni Ro- llurs vides; per aixO l'anécdota es d'un'
catalanes. I no parletn de les classes Poble
regentades perpètuament pel suplent; vira "Els fets politics que gran valua estudi; tal, això si, limi- UN LIARE CADA
tar-la en alló que respongui al peculiar
DIA
o dels exercicis absurds, o de les s'acosten",
prictiques ficticies, o dels professors
que es diverteixen fent preguntes ex"La Nostra Terra"
travagants a Ilurs deixebles. Hl ha
mu:s Flotals ui Malltrca. 1933
també el professor que desconeix en
absolut la materia que ha de profesMallorca, netubre. 1935
ser, que exerceix el cirrec a manera
de prebenda, per ta6 de Vatorgament
"La Nostra Terra", a meritissima remis o menys legitim d ela catedra
sista mallorquina, he aplegat en un núen temps del mai prou lloat successor
mero extraordinari tots els treballa en
de Felip V. Cal fee *jai mateix menINFANTS
prosa i vers que decoraren la iesta dels
ti ó d'aquell altre professor fanistit,
darrers
lees Florals de filia, celebrats
per al qual fou creada una catedra
demaneu als vostree pares de visitar la
• I cha 27 d'octubre de Pany que acabem
qualsevulga, la mis estrafoliria 1 inútil.
de deixar. Aquest número és d'un interés cxtraordinari, per tal com gairebé es
Cal retreure també els g rotescos ' li
GRAN
EXPOSICIÓ
DE
LLIBRES
una antologia de l'actual poesia mallorde text, manuals d'estupidesa, aque--brea
quina. Diem gairebé nomás perque hi
lla mena de llibrea que els bibliófila anemanquen alguns noms que podrien arcoPER A LA MAINADA
asen= "beige", i retreure les distes prinrenir la visió que es desprén de l'obra
>palmeara prictiques, pub completament
deis qui prengueren part en la festa nos.nelotades de material pedagògic, i les
I
no
oblideu
de
fichar
les
costees
Betel.*
al
trada.
arincades de subsidis: l'Esecial de Belles
Primerament cal referir-se al simpa*eta en pes, per exemple, la qual ha de
REI BLANC de la
tic parlament de la poetessa Mana Anrefusar anualment centenars de matritutdnia Salve, la qual presidía els .Jocs.
te per manca d'espai i per manta del
Aquest parlament va acompanyat d'un
aubsidis. Després hi ha el cas encara
LLIBRERIA CATALÓNIA
poema — "L'abete" — d'una discreció
mes curielis de la facultat on el bidell te
i una elegancia exemplars. S'id fan remés autoritat que el degä; hi ha la vaferències a una necessitat de silenci tot
ltiosisaima biblioteca universitaria devontelangiosament. Ni cal dir com el seu
rada pels corcs, la desinfecció que iniRONDA DE SANT P
ciaren els homes del Patronat interromescrúpol parteix dan primmirament excessiu i no d'una realitat.
puda pels hornea de les gestores; hi ha
Ifossen Lloren Ritter en un discurs
els empleats subalterns de la Univer'sitia que catan tense Obrar llur s sous
barree, massa complicat de literatura se-
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GIL BLAS DE SANTILLANA
rateen veté que tem ceerien adal e rats danesa els gema st separa
de la partida i emprengué tot set el Cerní de la torre de Leonci.
Coneixia mesa bi els viaranys del base per eigarriar -s'hi i com
q ue la sera impaciencia no Ii permetia tenir contemplacions amb
el cavan, no li estallé gaire remos per a recerrer la distancia que
el separava de l'objecte del seu Amor. Amb el pensament buscava
algun pretext plausible per procurar-se una entrevista secreta
amb la filla de Sifredi, quan heu-vos ad que en travesear un
corriol que donada a les portes del pare velé duce dones que
enraonen assegudes al peu d'un arbre. No dubti que totes dues
eren del personal de la torre, i això el trasbaleä, peral encara sen
&eral molt mes quan en una de les duce dones, a les gula la fresa
del cevall hacia fet girar el cap, reconegué la sa y a estimada
Blanca, que havia cenit al defora per enlajar amb mis llibertat
el ven doler en ta certitud del tase, acompanyada de Niu, la uva
dentella de confiença.
Zn reeettaixer-la , el rei velé, i per dir-ho lag e i precipité
ala utua paye, i veient-li en ele ull; senyels dure* Preds1nda afile.
c16 se'n sentí tot entendrit j ii digne:
—Estimada Blanca, Mora ele impulse' del tau doler. Les
aparentes, he confesara, em pinten ben culpable ala tesis ulla, pera
quan ;abras el projecte que he formar respecte de tu, alió que
prens com un erina et semblarà la millar preve de la me ya innocenefa i de Pera" del meu amor.
Aquestee paraules, que Enric treua que havies de moderar

l'enredó de Blanca, no serviren sinó per augmentar-la. Ella
volgué respondre, perú les llàgrimes ii ofegaven la veu. El rei,
molt sorpre de veure-la en aquell estat, I¡ digué:
—I done, senyora: no puc assossegar el vostre neguit?
¿Quina desgracia masa fet perdre la vostra confiança a mi, que
fina poso en perill la me ya corona i la nieva vida per no ¿asar
sine de veis?
Aleshores la filla de Leonci, fent un gran esforç per explicar.se, Ii respongué:
—Senyor, les vostres prometences arriben tard. D'ara anda.
sane no hi Ila poder hume que pugui unir els nostres destina
—Ah! Blanca—interrompe bruscament Enric—iper que em
dius acuestes paraules tan cruels? ¡Qui podrä robar-te al meu
amor? ¡Qui gosarà oposar-se al furor d'un rei que de primer
Paseada a sang i a foc tota la Sicilia abans de consentir que
ningú et robi a les mevea esperances?
—Tot el vostre poder, senyor- —respongué cense ale la filla
de Sifredi—, seré inútil davant dels abatanes que ens separen.
Sóc la muller del conestable.
—Muller del conestable?—exclama el princep fent unes guantes pass.« enrera, i de tan sobtat no pagué pronunciar cap mis
paraula.
Atuit per aquest cop imprevist, les forres l'abandonaren 1
sense sentits al peu d'un arbre que tenia darrera seta Estasa péllid, tremolós, ¿este, i no tenia estilla sinó en els
que no apartase de Blanca per donar-li a entendre amb la seca
mirada triste la pena immensa que I¡ produla la desgricia que
1¡ anunciase. Ella, per la seva banda, el mirase d'una manera que
be prou ti feia comprendre que el seu dolor no era diferent del
d'ell i ele dos amante infortunats guardaren un 'nene qué tenia
molt d'esgarrifót En fi, el reí, refent-ee una mica amb un °gen
coratjós, reprengui la paraula i digui a Blanca tot sospirant:
—Senyora, qué haveu fet? La vostra credulitat ene ha Perdut
a tets dom.
Blanca, reacesecla pele retreta que el rei Ii tela, citen justament esteva convençuda que 4 rae era de part d'ella, la
relpengui:
--I dance, aenyor: ¿encara veleu afegir la burla a la infidelitat? ¡Voleu que negui el que han vist els meus ulle i hin
sentit les meves orille, 1 que malgrat tot lis tingui per innocin t?
Na, 'sayos: us confieso que no em sento amb força per violentar la meva rae fina a aquest punt.

CRONICA ESCOLAR

gurament, es referei:s, ins la seva competencia habitual, al primer llibre de
mesita de Costa i Llobere. Agusti Calvet, prestionat e5 ven per les circurnslindes del moment, es dedica a fer promastica sohre un futre pacífic, alliberat
de enerves, arnb uns conlusionismes patrienies perillosos que no compartan.
collaboració poetice, nombren i
variada, is d'una discreció mai c enitradita. però manca potser de saludables
veritats renovadores. Els poetes mallerquins d'evita la majoria almenar, potser
s'estanquen massa en uns temes i en uns
sentiments, i. sobretot, en unes maneres
d'expressar-los.
El mes interessant Taquea:a collahorrsió es, encara, el pasa Input-ir i 2,1•
cestral que de vegades traspua en certs
vomites. Quelcom del paisatge i de la
vida mallen/Mita ens is comminat duna
manera fresca.
Guillem ettamgdor amis "Els
camina de l'amor" de la Flor Natural.
és un d'aqttests que 5e salven amis la
aracia d'unes paraules ; d'un retrons escaient. L'n deis acciaits a la Flor Natural — "12 dama blanca", de Ioatia
afarterell, peetessa que no ens era cs.
neguda — en, fa sospitar una vnluntat
poética aplicaelicap a tina expressió austera i sohretat nuca. El sen petit Poema. rer a resalte,. la sorpresa mes
agraaable d'armes« Joas.
L'F.nglantina d'Or, nbtinguda ser atimiel Parten ernh "F.I brisa pr a fanat" és
‚siena de nahle s a i rnntintruda ~tia.
Destaaa hellament entre l es altres
laborarions, Tdsep NI. Cerril Montaner,
Preyere, anth. "1.es petites sol ituds" reix
In denarains una sensació fresca i airejada de paisatge. Miguel Dote i Dale,
tens i dar. arnla els g ens sonets
pon enbretot oer la eeda meciera. 'Es•
lampes de feeta", sie Sehastiä Llameara sél d'una gracia no rraire carrete. Amb tons (~1 0 3 e s i intranscendents imposa la seca irdnia.
Cal .ecardar-ra encara alels anees Dandi Cannis. Rafel Guinard. Sebastia
Cuasp. Rartdroeu Cma s p. Manuel An.
Aren. Pone ; Gaitera i Guillem Nadal.
Eta poetes ele! Principat san renresentats.
amb no gaire fnrtuna, en anuests Toca
FloraN a... trn re.s al g ,
111,,rca Catalana". d'Alhart Fiera, din nivell molt
inieridr al de la majnria de poemes
d'amreat volum.
JOAN TEIXIDOR
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"Gort/te en In literatura ea/alano".

per Nfantiel de Mamola' (edicions de
La Revista). Estudia detalladament
dels aapectes mis interessants de la nostra literatura de la Renaixença ençà.

*
El "Er.4ci i e.rfrnordinari. — Sha posat a la venia el mi.

mero de Nadal del "D'Aci i d'Ana",
número extraordinari dedicat a la Catalunya Romintica i amb multitua de
gravats de lépera i unes guantes ¡Ibistracions a tot color de Lola Anglada.
Aquest número extraordinari porta el
segiient sumari: "La iconearafia de les
ciutats i del paisatge", "Els romantics
anónima", "Vicenç Cuyas". "El Romanticisme i el llibre natal", "Divagadons entorn d'uns retrats", "La radio
i d.% públics selectes". "Avises de la
Moda". "Puig d'Olena", "L'encis ele la
neu", 'La moda el'hivern", "Converses
femenines", "Album barceloni".
L'.4RT I ELS
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ARTISTES

— Avul. di-cendres,
* Sala
a les sis de la tarda, tindrä llar el vernissatge de l'exposició de pintures 1 e s
-cultresdnoabi¿quest
ciutal. a la noca Sala Fortuny, del
Passeig de Gracia, 9, que s'inaugurari amb aquesta exposició. El propdsit de
la Sala Fortuny, d'aeord amb destacats
mestres de la pintura, de l'escultura i
la decoracid artística, is que sil; celebrin. centínuament, extraordinäries exposicions que, sens duhte. captivaran els
amants de lea lidies Arts.
* E. Rafe. — Amb assistencia del
Cómol general sie Franca, el qual n'e
el patrecinadar, s'inaugura dissabte a la
Syra l'exposicia de pintures de l'artista
francesa Y. Alde. Una nodrida concurrencia admirä les teles de Y. Alde.
Aquesta expesició no sen i clausurada fins
divendres, dia ro.
Shuin. Durant tota la present
*
eumzena, tms dibuiXOS acotarles de
Shum s'exhibiran a l a sala petita de la
Syra, deis quals el tema infantil és el
preferit de l'autor. "lainfant — ens diu
Ramon Xuriguera — iti iu tot en agitesta exposició de Shum. El picares< ha
substituir el eatitic i les cebes sonrosedes han rellevat les linies punyents i
turmentades..."

El cas dels professors d'Instituts

n

de segon Ensenyame t
»ir se celebre a una dependencia
de la Universitat una Assemblea convocada pe; l'Associació de Professors ajudants d'instituts Nacionals de Segon
Ensenyament, per tal de concretar la
seda situació, completament inestable, i
interessar del Ministeri una solució definitiva al problema que tenen creat,
tota segada que el seu treball no és remunerat per manca de consignació al
pressupost d'Instrucció Pública.
El professorat ajudant dels Instituts,
avui dia, té una tasca semblant en tot
a la del professor de Segon Ensenyament, i mentre aquest percep regularment els seus hacen., l'ajudant, degut
a diverses circumstäncies, presta el seu
treball, que fa una !larga serie de temps
que no cobra.
El professorat ajudant és completament indispensable per al normal desenvolupament deis cursos als Institutes
de Segon Ensenyament, i mentre abans
seis reamneixla el dret a pausar a ajudant numerari per decret del Ministeri
de 6 de n'arc de 192S, un decret posterior els declara extedents. La rectificació, pela). vingué seguidament, pecó la
labor ministerial de faleshores ministre d'instrucció Pública sensor afarcelli
Domingo acabe abans de regular les funcions d'aquest professorat, i amb el CIT1Stant canvi de titulara a la cartera d'Instrucció Pública s'ha perjudicat aquelis,
fins a l'extrem que constantment nenessita informar els ministres que se surcceixen sobre el seu problema.

1 és precisament per tal de fer
Miss aquests fets, que ahir es reuniren
els professors ajudants dels nostres lastituli en una Assernblea a la qual enviaren la sea adhesió els proiessors
ajudants de la majoria dels Instituts
d'Espanya,
L'Assemblea concrete ben adiat la situació que acabem d'exposar i es definí
en el sentit que si no es resol la seca
situad(/' d'una manera repida per qualsevulla dificultar e torni a reposar el
decret de l'any 1927. que. lot i jet, re
per a l'Estat la solució més-presnta
económica, ja que Seel3e bestreure cap
quantitat Ii perrnet tenir a la seca desposició gent preparada en qüestions ciensenyament que aniran ocupant les decanta a mesura que es Produeixin.
Els assembleistes insistiren sobretot en
aquest darrer aspecte, remarcant que en
l'actualitat no tenen ni un sou fix eel
seu treball ni tan sols estabilitat, tota,
segada que per manca de legislació depenen únicament 1 exclusivament de la
voluntat del catedratic titular de rassignatura. Alguna dels assistents remarcaren lambe que S ' han d'adoptar actituds
energiques tota cegada que la seca situarla, es insostenible i algú propasé
d'anar a la vaga, sense adoptar-se cap
acord en aquest sentit.
Sentarles aquestes primeres renclusions,
s'aixece la sessia a la una del 'Medio
per a continuar-la en data propera.

Inauguració del local
de l'Associació d'Estudianta
de Dret

Beque Cases Guarro. — L'Ajuntament ha acordar modificar les bases
per a la concessió de les beques Ca.
sei Guarro, que es concedeixen al
noi o noia que vulgui cursar la carrera oficial de mestre 1 no compti
amb els suficients mitjan s . Les beques a concedir són: dues beque permanenta, de mil pessetes anuals cada
ura. i a's beques de nut r e mil rina
quanta pessetes cada una, que es concediran per una sola segada.
Per a coneixer al detall aquestes bares cal acudir a les Oficines ¿En.
senyament Priman i Complementari
de la Conselleria de Cultura (Ajuntament ele Barcelona).

AIM, a les dolze del mati.
!loe a la Universitat la inauguració
del local de l'Associació professional
d'Estudiants de Dret ¡ Ciències Económiques i Socials. Ultra els dircctius
de l'Associació assistircn a Pacte representacions de la F. N. E. C., del
1-catre Universitari de Catalunya, Saló d'Artistes Universitaris i Comité
de Cinema Universitari; tambe hi assistiren nombrosos universitaris, entre el; quals recordem l'ex-directiu
senyor Sorjús.
El senyor Miró, president de l'Associació de Dret, pronuncie breas El millor llibre per a infante
mots inaugurant el local i expressant
el seu desig que recaló deis estudiants
ios [cultora favorable a la Universitat ¡ a Catalunya.
per
Tot seguit els assistents, a proposJOAN COMORERA
ta del president de la F. N. E. C.,
brindaren tot i expressant el desig En rústica: 5 pessetes. — En nutrí:
que fossin sempre una taalitat les
6 pessetes
paraules del president deis estudiants Administració: Llibreria Cataldra.
de Dret.
L'arte acabe amb l ' oferiment t rA t
vi d'honor als assistents.

L'AVI

Noticiari
Exposició d'Art al Club David.—
Recordem que el vinent dia 6 que.
daca clausurada al Club David (Consell de Cena 331, entresol scgona)
la important Exposició d'Art, en la
qual exhibeixen obres de J. G. Junceda, Rafel Solanic, Joan Cardellà,
NI. Tarrassó i Isidre Miserachs. El
públic pot visitar-la de les sic a les
nou del sespre els dies feiner,. i deniés, de les onze a la una del metí
els dies festius.
Classes de taquigrafie a l'Ateneu.—
El vinent da S de gener comenearan les classes de taquigrafie catalana l'arnés (corregida en la seca sebona edició per l'Institut d'Estudis
Catalans) a l'Ateneu Barceloni (Canuda, 6).
Per a les inscripcion5 cal adreearse al local ele classes del susdit Ateneu enes el5 dilluns, dimecres i divendres, de les set a les vuit del vespre.
Deganat de metes nacionals de
Barcelona. — Denla, dissabte, dia
a les onze del mati, al Casal del Mestre Urquinaona, a, principal), t i ndre lloc l'asamblea reglamentaria.
L'ordre del dia serä el següent: Primer: Lectura de l'acta anterior. Segen: Exatnen i aprovació de cometes. Tercer: Lectura de la memoria
reglamentaria. Quart: Projecte sobre
socorsos. Cinque: Renovació cte Ci7re " de la Directiva. Sisé: Pronos:cions dels socis.

—No obstant, senyora—replice el rei—, aquests testimonie
que us semblen tan fidele eón els que us han enganyat. SI/en
girat contra ver i han ajudat a trair-vos, per& no as menys veritat que jo sóc innocent i fidel i que viís sou la muller del
conestable.
—I be, senyor—replicà ella—: ¡per Ventura jo no he sentir
com feieu a Constança el do de la vostra mi i del vostre cor?
¿No haveu prornes a la noblesa que complirieu les voluntats del
reí difunt, i la mateixa princesa no ha rebut l'acatament dels
seus nous vassalls com a reina i muller del príncep Enric? ¿Tan
fascinats estaven els meus ulls? Digueu mis aviat, infidcl, que
no havíeu cregut mai que Blanca hacia de pesar mis que una
corona en el vostre cor, i cense rebaixar-vos a fingir el que no
sentiu, que potser no heu sentit mai, confesseu que la corona
de Sicilia us ha semblat mis segura amb Constança que amb la
filla de Leonci. Teniu raó, senyor: tan indigna era d'una corona
resplendent com del cor d'un princep com ves. Era una ambició
temeraria pretendre Puna i Peltre, per6 v61 tenieu l'obligació de
desenganyar-me d'acimut error. Sabeu els sobresales que m'han
causat la por de perdre-us, cosa que em semblava gaireb6 inevitable. Per qué em tranquillitzeveu, dones? Per qué eavaieu les
meces temences? Jo n'hauria donat la culpa a la inrI i no a sois,
i almeja haurieu conservat el meu cor Si no podieu obtenir una
me que no hauria estat mai de ningú. No fa hora de disculparvete; sóc la mullen del conestable, i per estalviar-me de continuar
una conversa que avergonyiria el mea honor, permeteu-me, Senyor, que tense mancar al respecte que us dec, deixi un princep
al qual no m'és permks d'escoltar.
Despee de dir tot alma iallunye d'Enric amb tanta pressa
S OMIi permetia l'estat en qué es trobava.
—Atureu-vos, senyora—cridi el rei—: no feu desesperar un
princep mes dispoaat a trepitjar una corona que ti retraieu d'haver pteferit a vea que a respondre d'elle, que esperen d'ell els
seus vaaealls.
inútil —replicà Blanca—. Abans
—Aquest sacrifici ja
¿talan-vos amb nuera esclats gemelos m'harfeu d'heces- prea
al conestable; «un que ;a no e6c Mute, poc se me'n dena que
la Sicilia quedi reduida a cendres i que doneu la costra me a
qui vulgueu. Si he ungut la feblesa de deber sorprendre el mcu
con, almenys tindré el coratge de reprimir-ne ele moviments
de demostrar al novell rel de Sicilia que la mulle del conestable
j a no Ce l'amant del princep Ende.

LES FESTES DELS REIS
Es molt cisitat el pessebre del Centre Excursionista "Els Blaua,-",..de
Sarria (Bonaplata, 2). Es visible ifs
dies feiners, de les aet a les nou, j els
festius de deu a una i e quatre a nov.
Restara obert fins al cha a de
festa de la Candelera.
— La Comissió "Pro Infencia" de
la Societat Coral "El Pensament de
Sant Martí" Ita organitzat per al
vinent dia 6 de gener de 1936 la ¡esta per al repartiment de joguines als
nens pobres denuesta barriada. La
testa tindrä lloc al gran saló cinema
Versalles (Mallorca xamfra a Castillejos), a les once del mati.
Es indispensable per a retorne lea
joguines la presentació del val estés per la Comissió.
Preguern a les persones que desitgin afavorir-nos en aquesta obra
tan humanitaria que enviin llurs donatius al local d'aquesta entitat, Dos
de Maig, 24 3 (S. M.).
— Seguint una tradició que comenea fa vint-i-quatre anys, VInstitut Catalä de Ritmiza i Plastica, fundat i dirigit pel mestre Joan Llongueres, celebrara el dia dele reis a la
tarda, al Palau de la Música Catalana. una sessió de "Cançons i Jora
d'Infants" amb un programa ple de
petitts i exquisides novetats dins
aquest genere.

EPMASE? EPMASE?

1 dient això, com que ja arribase a la porta del parc, hi entre
bruscament amb Nise, i tancant-la d'una revelada, deixà el oríncep atuit de dolor. No podia avenir-se del cop que Blanca Ir havia
donat amb la noticia del seu casament.
—Injusta Blanca—exclame—, no et recordes de la paraula
que vas donar-me. Malgrat ele nostres juramenta cna semi separats. ¡La idea que m'havia fet de tenir-te meya fou, dones,
una illusió enganyadora! Ah! cruel, i que cara he pagas la fon.
tuna d'haver-me Set estimar!
Aleshores la imatge de la felicitat del seu rival se ii presenté
amb tots els horrors de la gelosia, j acuesta passiú s'apodera
talment del seu esperit que durant un moment sentí el desig
d'immolar el conestable j fino el mateix Sifredi al seu redsentiment. La raó, peral, de mica en mica apaivaga la violencia del;
seu furor. No obstant, la impossibilitat en que es trobava de
contrarestar la impresaió que la seva infidelitat havia fet a Blanca
el desesperava. Ell erija que si podien parlar amb llibertat reconquistaría el seu cer. Amb aquest designi acollé que el millar
seria allunyar el conestable, 1 decidí fer-lo emp resonar com a
sospite, de conspirar contra l'Estat. Dona l'ordre de detenció
al capità dela seis guàrdies, que se n'anà a Belmonte, i a entrada
de fose s'apoderà del conestable i se l'endugué al caatell de
Palermo,
Aquest incident ompli B e lmonte de consternació. Sifredi
mareé immediatament per anar a respondre de la innocència del
seu gendre davant del rei i representar-1i les enutjoses conseqüencies que tindria aquell empresonament. El rci, que esperase
aqueet pas del seu ministre, i que si mes no volia proporcionar-se
inianya iaenptrroe hv i bstiat eaxsporleessament
s amb Blanca abans d'alliberar el conestable,
que ningú no li parle fina l'enciente,
perd Leonci, malgrat acuesta prohibici
ó, pervingué a introduir-se
a la cambra del rei.
—Senyor—li digué en presentar-se-li al davant—, si Es permes a un cascan respectuós i fidel de queixar-ea al seo mayor,
jo vinc a queixar-me de ves. Quin crisi ha comes el mau gendre?
¿La Volea Majestät ha pensar l'eprobi que Ilança damunt la
meva faintlia i les conseqUencies d'un empresonareent que pot
allunyar del vostre servei les persones que ocupen els Ilota 1/1 4
importante en el ¡oyere de l'Este?
—Sé del cert —replica el rei—que el conestable té pactes cri.
rninals amb l'infant don Pere.
—Pactes criminale?—interrompé Leen"' ara b sorpresa —. Ah)

I

CARNET DE POLITICA

CARNET DEL TREBALL

'huy Ford per als americans simbolitza
la *teta del treball
Henry Ford és, amb John RockefeIler, lhorne mis ric d'América. La seva
Societas representa uns 600 milions de
dòlars. EH té la meitat de les accions
i el seu fill Edsel te raltra meitat.
El poble america no sha lliurat tatopoc de les doctrines extremistes que
fan un crim de posseir una fortuna
grossa. Les miseries, augmentades per
la crisi, fan que ara s'escolti amb mes
tolerancia els oradors populars que crisiguen els prócers dels grans capitals.
Pene es considera just, encara, que la
fortuna afavoreixi els treballadors.
ser porqué es té l'esperança de veme
el:s o els seus fills amos d'una perita
fortuna. Henry Ford és el lider modem per excelléncia, legitimarnent ric
perquè ha sabut posar-se al servei de
la comunitat.
No és solarnent cont a fabricant
dautomObils que Henry Ford té un
prestigi, amb tot i que ell sol ha venut
el mes gran nombre d'automóbils, avui
la primera indústria dels Estats Units.
La simpatia particular que els 2111ericans senten per ell, sembla provenir
del que ell personifica que és l'ideal
de tipus humil, ei treballador que pel
seu enginy, perseverança i concepció
demócratica d'una empresa comercial,
ha sabut realitzar un exit remarcable.
Ford és fill d'un granger. De petit ja es dedicava a muntar i desmuntar el seu rellotge. A setze anys marxâ de casa seva.
Anä a un taller craprenent guanyant
dos &lees i rnig cada setmana. La
pensió n'hi costava tres i mig. Aleshoces va a casa d'un rellotger, en treballa cada dia de set del vespre a once
de la nit, guanyant dos &dais setmarals. La seva aspiració és conèixer la
maquinaria agrícola.
Fa molts experimento, construeix
una máquina amb vapor que no va
bis. Mis tard serra arbres amb una
serradora mecanice que ell ha construa. Es casa. Instala un petit taller en una quadra. Obté una petita
gollocació en una fabrica d'electricitat
d'Edison. Guanya 45 dòlars mensuals.
Orlan archa la seva jornada de tribal! es dedica als seus experiments.
En liqs construeix el seu primer
autonvibil. Te dos cilindres i una loe.
'ea de quatre cavalls. En aquest interval ascendit a enginyer cap de la
/al/rica eléctrica. Guanva /23 dòlars.
Li ofereixen el cärrec 'd'inspector general amb una condició: que renuncii
g a seTa máquina i que es dediqui a
estudiar l'electricitat.
Ell ho refusa. Té 36 anys i es cap

Gestes dels Sindicats Lliures
Una protesta
L 'Artittica Cul i nria de Catalunea ha
enviat al governador general i al fiscal de l'Audiencia el document que reproduim:
"Excel-lentissim sensor.
Les sotasignants societats professionals
obreres s'adrecen a la V. E. per a dirigir-vee" una respectuosae perú energili: protesta davant el cas del unstet coml ene de professió Manuel Trueba Mirones. president de la Secció Autónoma
(I'.Auxiliars de Cuina de l'Artistica Culinaria de Catalunya, el qual el dia 29
sie novembre proppassat, ultra ésser víctima d'una agressió en plena Rambla
d'aquesta ciutat per elements del Sindical Lliure, s'ha vist enredat en un pro:
ces per virtut del qual Osan canviat eis
papers; sha aconseguit que de víctima
passi a ésser presumpte culpable amb
el corresponent procés i presó governativa.
Sha pogut arribar a aquesta enormitat mitjançant la intervenció deis mateixos agressors, els quals, en el sinoment del fet, van convertir-se en testimonis d. uns cerrecs imaginaris que donaren llot a. la formació de sumari contra la víctima.
Davant d'aquesta enormitat d'ordre
juridic i hurnä ens dirigim a la vostra
autoritat amb oree de l'adequada intervenció de la V. E. per a desfer tosa
aquesta indigna preparació en contra
d'un honrat cempany nostre.
Visqueu molts anys per be de la República.
Signen el present docurnent les sacietats professionals següents: Secció Autónoma d'Auxiliars de Cuina de l'Artística Culinäria de Catalunya, Artística
Culinaria Marítima, Sindicat de Cambrers, Sindicar de Rehosters. Sindical de
Dependents de Taulell, Sindical de Consergeria i Cambra."

Ja han estat nomenats els
presidents dels Jurats
Mixtos
En rebre ahir al migdia els periodistes el gestor de Treball, digné que en
ei Butlloti Oficial d'abir shavia publicat la !lista dels nous presidenta i vicepresidenta de Jurats Mixtos.
El nomenament ile presidents s'ha fet
per concurs entre funcionaris de la carrera judicial, havent-me cenyit — afegi
el gestor — a promulgar el que el Tribunal qualificador ha decidir.
Els arrees de vice-presidents eren a
discreció del gestor, i seguint el mateix
traer; que amb els presidenta, he fet que
predomini l'element judicial per a exercir els dits càrrecs.
Referint-se al conflicte de Terrassa.
digne que continuara treballant per tal
de cercar una fórmula d'arranjament.

El treball d'estrangers
L'ordre del ministeri de Trehall, Justicia i Sanitat de 4 desembre ("Gaceta
de Madrid" del estableix que els espeleeis que figurin inscrits en Associadono professionals i desitgin oferir Ilurs
serveis, en els termes que prevé farticle
darme del decret de 29 d'agoat últini,
podran formular llar petició directarnent
al Servei de Collocació Obrera i Crisi
de Treball del Ministeri del ram, o per
mitji de les Associacions professionals a
qui pertanyin, les quals, en tot cas, frui.
ran de personalitat per acudir al minis.
teri de Treball. justicia i Sanitat durant
la tramitació del procediment a que rer_
tide cinquè fa referencia, exposant tot
el que creguin procedent sobre la possibilitat d trobar professionals espanyols
de l'especialitat que es requereie, i sobre qualsevol altre extrem que conside.
rin convenient deduir.
Quan es coocedeixi una carta de Ire-

ALEGRIA

de familia. Al cap de poc forma la
Detroit Automobil Company per a fabricar l'automóbil que ha concebut.
cap de dos anys se separa de Ilurs socis. No pensen com ell voldria. Lloga
una fabrica sella de bicicletes i construeix cotxes. Organitza curses i les
guanya. Sha llançat,
Ford és un cons,ructor aiortunat,
vol fundar una institució, un sistema.
Les innovacions que institueix al szu
sistema de treball se les designa amb
el nom de "fordisme". És el primer a
fer Cl treball en cadena. Troba més
econennic que la cadena trasliadi el
cotxe que es construcix que no pas
que ho facin els obren. Lomença rudin/enredan:eta: una cerda tira el colxe d'un lloc a l'airee.
Fort te [anillé la teoria, i la posa
a la práctica, de:s salaris elevats. Filosona que s'estén a tot América, malgrat l'experiencia de la crisi,
Existeix un episodi cómic de la seva
vida. Quan la guerra europea, noliejá
un navili que anomeni el "vainell de
la pau", i dl i uns quants pacifistes
americans vingueren a Europa. La
seva missió bou un iracas. Pene aquest
exemple serveix per a mostrar el seu
cor i la seva personalitat cont a apóstol del progrés huma.
A Finrevés de Rockefeller, que ha
fet la seva fortuna amb crédito llarguissims a les banques, Ford no ha
volgut mai res atub els establiments
de créela. Huey Long. baria promes
fer que ningú no tingues inés d'un
milió de dólars; els dels que en tinguessin mis serien repartits als pobres.
Ford te 398 m ilions de dòlar s- El que
hom no sap és si el dictador de Luisiena aplicaría les seves utopies en el
cas Ford.
El President Roosevelt halda amenavas amb "rep artir millar les riqueses", arnb forts impostos sobre les
deixes importants. Ford té ara 62 anys.
Un expert del Tresor convocat esnecialment exposä que, evidentment, una
part de les accions de Ford havien
d'ésser venados. Si aquellos accions es
venien a les potencies monetäries del
Wall Street, aquelles podrien exercir
un control sobre una indiatria que
sempre ha viscut allnyada de les ballques. La Comiosió féu caure del pru¡ene del senyor Roosevelt la part relativa als impostos sobre les dcixes
de les fortunes imnortants.
Heus ací la vida neta i exemplar
d'Enry Ford. que cualifica la victòria rä la relació de les cartes de Mellan que
del treball, considerat cotas es densos- hagin estat concedides.
tra degudament poi poble americà.
La reciprocita t a que es refereix el
parägraf últim de l'article rime haura
dentendre's
per serveis i proiessions.
ball en atenció a fespecialització de l'interessat en una determinada materia, i
Els Serveis Tècnics de l'Estet, en Ilurs
en la professió l'especialitat de qué ,isites oficials, vigilaran especialment el
es trae; existeixin esranjnIs en atur in- compliment del decid. de 29 dagi,st
voluntari. aquest ministeri podrá con- darrer, aisecaran antes de les iniracdicionar l'autorització que concedeix al cions que obseso in i donaran comete
fet que pe) pateó respectiu es colla/vi un d'aquestes al Servei curresponent del miespinyol, com a adjont, del súbela es- nisteri de Treball.
tranger autoriteat, omb l'obligació, per
rart d'aques t L de l'Empresa, que el primer ensenyi l'espansol en les seees L'horari del comerç a la
practiques professionals durant el temps menuda amb motiu de la
que es consideri precio per a la normal marxa de les indústries, quedant,
festivitat dels Reis
en acaber aqueas periode de temes, en?
La Cambra Mercantil de Barcelona.
clusivament el personal espans 01 al serdavant l'acord relatiu a horari de Reis,
vei de n'Impresa.
A la "Gaseta de 'Madrid" es publica- adoptat per la Gestoria de Treball de la

DE LES FESTES...
PREOCUPACIO PELS REGALS

L'alegria de les festes
presenta comporto una
preocupació pels regals

Les creacions J. ROCA,

1ST

Les profecies electorals
del senyor Gambó

•••

:Des de quan eh senyor Francesc
Camina é 3 contradit a les pagines mateig es de "La Veu de Catalunya?"

¿Anirà sola la Lliga
a les

A L.4 HUMANITAT el sonyor Ro'
Virgili recull un paragrof d'un
eleccions?
del: discursos del scnyor. Catubd, en el
qual el líder de la Lliva te a dir que
Es a d. r
anira sena, la comPanYln
de Ics próximes arrecian: sortirá un
augment considerable de diputats C.SqUer- de cediste.: i straperlistes! La VEU DE
C. 1 TALUNYA. almeny, flt Ci sea ediristes:
torial, desPris de doldris, tina vegada
"Essent segur l'augment de dipu- mis, que frs torts achtals — tan botats de les esquerres, i tractant-se d
n es que fins ZU/s paralit.:ar l'autonamia
augnient considerable, resta un pro- de
Cataba:ya siguin dissoltrs, denlablema d'importancia cal/sial: saug- no que els partils es prescntin a les clecmentaran prou les esquerres per a cions sense males comPanYics:
tenir majoria i conquistar el Poder-:
"I. dintre d'aquesta realitat, PúniEl senyor Larnbó no ho asirme cla- ca cosa ja possible fóra que tots els

Visa

rament. ferä tampoc no ho nega, aas
be argumenta sobre la hipótesi que
la coalició republicano-socialista triomfi, En arribar a aquest punt, el te'
nyor Lambe taima Vaixeta de la sinceritat i es tres/ de l'infern de I samericana reepantall del boIxevistne. Segons el conferenciant, la missiä del;
republicana burgesos, cas de triontlar, "Una la missió tristísima que
tingué Kerenski a Rússia: la de facilitar el pas a la dictadura bolsevic". Heu-vos aci ata clixé veil i fet
malbé do test que va servir els an3s
1930 i 1931.
El trionsi de la coalició, que quasi
tothom considera as-ui segur, no dura
a la dictadura bolxevista, com no
hi dugué el triomf esquerrista de
rally 1931. L'única possibilitat de ter
entrar les masses populars pee aquest
cerní, la creen el llenguatge i eis procediments de les dretes feixistitzants.
La possibilitat esdevindria probabilitat si aquestes dretes, auxiliades per
determinats elements, intentessin
cop de força.
Es curiós d'observar que no tots els
redactora de rárgan de la Lliga Catalana catan d'acord amb el sensor
lartibá en materia di profecies ciectorals,
El conferenciant del Palau de la
Música Catalana declare, cont henos
vist en un tragment del test taquigrafie, que auginentarà considerablement el nombre de diputats esquerristes. I a la primera pagina del diari
Iliguista ¡legua': "Aqueas any 1936 arriba per a nosaltres amb un decret
de dissolució dé Corta i amb la profecia d'una ensorrada de les esquerres. /lig ó es més clar que el sol."
Aquesta profecia, en tot ras no és la
que va fer el senyor Cambó.
El tal redactor encara alegra', reblant el clan: "Ni, as facin por les
éleccions. Precisament les eleccions,
tan temudes per les esa tterr ea- cine
aquesth poma electoral no se la menjaran les esquerres és una cosa que
esta escrita en un full del calendari."
1 el profeta del full de calendari assegura que la victòria "contra la re.
volucii" és segur, certa i gatidinaa.
geg011a cía ig Prt,PM artie(4.

partas procurcssin eliminar de la próxima campanya electoral els tactors
de violencia demagógica i evitar eis
contactes amb elements que despees
constituiran per a ells, g la dreta o
a l'esquerrä, en la hipòtesi d'un atolla,
una positiva pertorbació i, com vulgarment es diu, els ferien més nosa
que servei. Si cal aliar a la liuda
electoral amb una del majoritaria que
estimula les grans concentracions i
afavorm els extremismes, e n elim i
-narelsmo,yqupdricm
desitjar és que els partt ‘ s atenuessin amb Ilur seny el; efectcs inherents
al sistema, en lloc d'agreujar-los encara amb una inconsciencia suicida.
En la situació actual de la politice
espanyola, record d'ahir ve a essen
com una niena de parèntesi obert.
Sembla que el propòsit del Govern
ha cstat aprontar aquest paréntesi
com una mena de treva per a facilitar la pacificació dels esperas i donar a la lluita electoral un ambient
civil. Ho aconseguira: No ho sabem
sao ningú encara.
n;
Corts actuals no hagi estat encara portada a la "Gaceta' no vol dir que
les eleeeions no siguin imminemts.
Els primers dies de març, o cha primen dies d'abril els nobles espanyols
serie cridats a les sumes. Cal que
ningú no oblidi aquella realitát. I cal
que tothom ohi prcpari. Perqué del
resultas d'ayuntes cleccions depenen
tantes coses que tots e/s esforços
que fent per aconseguir el triond dels
nostres ideals ens semblaran sempre pocs."

Em comuniquen de Tarragona aquesta bona noticia:
"La Sala de l'Audiència de Barcelona que entenia en el sumar> insana
contra el nostre benvolgut arnic senyar
Pere Llores com a alcalde de la nostrá
ciutat durant els fets del 6 d'octubre.
ha acordat el sobresseiment de la causa a petieió del Ministeri fiscal. Ab 'sí
ho comunica ahir al sen interessat el
5tU defensor, senyor Joan

El senyor Vilallonga
i la Lliga
Ens diuen de Tarragona que ahir es0qt:e es aquella ciutat el senyor Ignasi
Vilallonga, el qual a la tarda marea cap
a Barcelona. Segons sembla. els mObils
del viatge de l'ex-governador general
obeeisen a qüestions politiqueo arnh anim
de Himen asprors i recoequerir afectes
entre els clements de la Lliga.

joieria, rellotgeria, argentario, són la resposta definitiva que heu d'oposar a
la voseo indecisió i als
vostres dubtes

JOIER Passeig de Gràcia, 18

Generalitat de Catalana, ha d'adsertir
el públic en general que les ihres i establiments estaran tancats, tot el dia, el
diumenge dia 5, vigilia de Reis, i el diIluns dia 6. festivitat de Reis.
Pcr tant, convé que el públic es previngui a temps i efectui les seves compres per tot el dissabte.
Dema, diasabte, eis etabliments colaran oberts ¡ins a les dotze tic la na.
La Cambra Mercantil celda fatenció
sobre l'horari amb el sol propósit d'orientar el públic i evitar-li les mastica i perjudicis que el desconeixement
d'aquel) podria irrogar-li.
Així mateix ia as inent que feamentat
llorar; sha final preseindin t del criteri
exposat a aquest respecte per les entitats
patrunals, partidäries d'un liaran mis
flexible i adequat a les necessitats de la
festivitat de Reis.
•
cias aostenidas entre elementos del
Gobierno y otros de la izquierda moderada, e incluao se asegura que el
eropio jefe del Gobierno se ocupo
también de ello e ne:erta reservada
entrevista que se le atribuye haber
celebrado esta tarde en la Sierra con
una personalidad politice que algunos afirman que es el señor hinches
Román.
Por lo que respecta al acuerdo de
la prórroga de la suspensüln, parece
que no va a encontrar el ambiente
hostil que se decía. Algunos pereonaI e s del bloque derechista, como don
Melquiades Alvarez y el seüor Martínez de Velasco, han declarado hallarla razonable, y don Santiago .Alba,
que mantiene una opinión contraria,
y del que se decía que estaba dispuesto a convocar el Parlamento si
la suspensión se decretaba, ha cantado la palinodia, sometiéndose y dejando el asunto para que lo discutan
las Cortes futuras. De lo que resulta
q u e, inhibidas las izquierdas del pleiELS MILLORS RELLOTGES ALS
MILLORS PREUS

0, SALES BALMES
PORTAFERRISSA, 4
to, sólo quedan manteniendo una actitud contraria y de oposición al decreto la Ceda y los monárquicos;
pero como en el fondo tampoco lea
vg mal este mes de tiempo para Preparar su organización electoral, lo
más probable es que se resignen y
no hagan nada por perpetuarlo."

Però les realitats electorals..
EL 111.4TI sembla que discrepi,
mis no prl que afecta a les dretes, de
les SliViCS ralerions que es fa "La Ven"
sobre Ir: alienas electorals. Després
d'un examen de la situacid politica a (atalun ya i d'exPosor lo idea — pobra
idea! — que ICJ forres esquerranes
!tolmera:una, es mosto farfiduri
que chi dirigatts deis Partits s'afilies de
dreta Iiqisisiiss ¡jura diferMcies i s'una:

"L'examen dels resultats de les darreres eleccions a diputats convida
meditar ¡ a cercar tots els mitjans
possibles per a acoblar el mejor nombre de voluntets. En el decurs de les
diverses eleccions celebrades a Catalunya durant el regini republica sha
L'ajornament
observat un descens de les iones esquerranes, però no pas tan accentuade la dissolució
da que perineti distreure elements.
LA VANGUARDIA Crels que agries, Cal no oblidar que a Cataluuya
ajornament no desvallara l'hall:lita, que lució politica de les mases sempre és
es 'etnia:
lent, mole mis que en altres regions
"De este modo ¡sabrá la tregua de d'Espanya. De totes metieres, res no
unas semanas de negociaciones y tan- ens donara una sensació tan exacta
teo s antes de ir a la contiéoda elec- C01/1 fer recordatori del resultat d'atoral y el Gobierno tomará sus mesuelles eleccione. En la circumscripdidas y precauciones para presentar ció de Barcelona-ciutat, on guany
tambiin de ello en cierta reservada la candidatura de dreien, el nombré
!Atta trabajos han comenzado )1 esta de vots de leo candidatures esquer;dux tarde eon diversas conferen- canes sobrepujé en mis de 30.000 eta

L'òrgan radical ha plegat
Ha deixat de publicar-se cf diari "Renovación", &gan que fou del partit radical. El dirigia "Amichatis" i el pagava el senyor Pich i Pon.

Associació
Pro Infancia Obrera
Aquesta Associació té al seu canee
la missió d'atendre els infares de les
fastidies que fets que són a la membria
de toa els han posat en anudó de
con/piar arieb la solidaritat de tots els
bornes i les entitats de sentiments bumanitaris.

Per a aqueas infanta de perseguits,
desapareguts i empresonats 1 .esmentada Associacie prepara una leste per
al Dia del nen, en la qual seran repartits joguMes i objectes d'utilices. Lalot arriba de tots ei, indrets, encara que
la quantitat d'infants que es troben en
les cond i cions d'ésser atesos s en nombre considerable i exigeix el maxirn
de' fang.
El nostre prec és apremiant <Imanen a tots, entitats i particulars, que
en- ajudin tan com puguin i trametin
a seva contribució a l'Aterteu Politicnic, Alt de Sant Pere, z7, cada dia, de
set a nou del vespre.

del Llibre es trasllada a Madrid per
gestionar la prórroga d'aquestes bases
de treball i la conveniencia que es di c
-tesinlmurcespvi- Acció Catalana Republicana
tar que en algunes proeineies s .infringissin els preceptes de l'Estatut, migala
NOTICIARI DEL PARTIT
jornals inferiors ala estipulats, tal com
ha ocorregut fins a la data.
.1.111.n
Grades a les gestions realitzades per
Fins al dia 2 (lel corrent hl ha
aquella Comiesió, la "Gaceta" del din
temps per a fer les reetificaeions
27 de desembre ha publ jcat rordre proral Cens Electoral. A les nostres
rogant l'Estatut Nacional, i, encara que
°flanes, Corta Catalanes, 589,
la part referent a la forma de fer-se les
principal, cada die, de quatre a
inspeccions no reitecteix exactament el
nou del vespre, podran consulcriteri de la Comissió, és d'esperar que
tar-se les Instes d'electors, I poen futures gestions s'aconsegueixi dodran fer-se les moRkitudsdinnar a aquelles inspecciono la suficient
elusi6 o reetificadó. No esperen
garantia, Selle la qual l'eficacia de l'Esa (lanera hora i tenlu en compte
tatut és gairehé nulla.
que per a fer aquestes gestions
Serveixin aquestes tafias de contescal dunianar uns domaments
Sacie a les versions fetes córrer per eleaquests triguen uns quants dies
ments interessats a portar la pertorbaa ésser despatxats.
ció entre els obrers d'arts gräfiques, publicant noticies en les quals es falsejaven els fets, assegurant que els treballa
JOVENTUT
de la Comissió tenien per objecte aconD'ACCIO CATALANA
seguir una rebaixa en els salaris que
REPUBLICA1NA
actualment fina l'Estatut."
Assemblea d'operadora de cinema.
Ha quedat constituida la Co— Es posa a coneixement de tots els
missió de Cultura d'aquesta Joassociats que dema, dissabte, a la
ventut integrada pels senyors
una de la matinada (sortida dels esEirrie P. Gual, Guifré Bosch 1
pectacles) ¡ a l'estatge Sala Moreno,
CCsar Senties. Portaferrissa, 7 i 9. primer, se celeAhí mateix iba constitult la
brará assemblea general extraordinaCondssló de Politice. constituintria Per a únicament i exclusivament
la els senyors Enríe Bisbal, alma discutir i aprovar el projecte de Reden Pomar, Ferran Alages, FrauTancament d'una fábrica glarnent
de l'Atur Forçós.
cese Mallad 1 Victor Artis.
L'horari de les festes de Reis. — El
Diuen de Gimes que la fábrica de
Gremi
de Confeccionistes-Venedors
filats Societat Anónima Fluviä Textil,
CURSET DE GRAMÁTICA
endeuda al terme municipal de Monta- al Detall de Camiseria i Similars reCATALANA
gut. taita ahir les seres portes, de con- corda al públic que, d'acord amb el
•
fort/1nm amb el que anuncia la gerencia que disposa la Delegació de Treball,
Aquesta Joventut ha organitzat
de la fábrica el dia 16 de nmembre pas els establiments de camiseria restaran
un eurset de Gramática catalana,
que tindrà al seu cärrec el pros al A come/tienda d'aix6 han quedat tancats el dimenge vinent i oberts
Cii atur ioreús 352 obrero d'ambdós se- fins a les dotze de la nit demä, disfessor E. Artells. Les classes tinnes.
sable, que és considerar enguany con/
dran !loe cada dimarts 1 dissabte,
a vigilia de Reis.
de vuit a nou del vespre, i comen
— L'Associació de Comerciants i
earan el dia 18 del corrent. Per
Noticiari
Confeccionistee de Teixits i Novetats
a inseripeions. cada vespre ,
L'Estatut de les Arts Gráfiques.— recorda al nüblic que, d'acord anib
vuit a nou, al nostre estatge.
H riss rebut la nota seguent de "Unión el nye ha disposat la Delegació
Corta Catalanes, 589. principal.
Patronal de las Indystrias del Libro": Trehall, ele establiments de venda de
La matricula costarle 10 pres. el
"Degut a que a ti d'enguany finia el teixits restaran tancat= el diumenge
sucs complet per ala sosia 1 15 , pestermas' de vigencia de l'Estatut Nacio- vinent. dia 5 i almete fins a lee dotze
eetes per als que no siguln soeis.
nal de Salaris de les Arts Gräfiques que de a nit. denla, dissabte. que és conregoix per a tot Espans a, una C omis- siderat, enguany, com a vigilia de
sió de la Unió Patronal de les Incinstries Reis.
ACCIO CATALANA REPUBLICANA DEL POBLET
Sardenya, '253
Tots els socia d'aquesta entitat
...DE
sún precias d'assister a la reunió
ordinäria roe per a la renmació
de (arrees se celebrara el dinde les sandidatures de dretes. A Bar- rós, de la propietat rural; les apeanmenge vinent, a les once del mati.
celona "provincia on °Mitigué la cies de partit; la sistemática conculcació
victória l'Esquerra, el nombre de de la Llei per pass de les /orces de
vots de les candidatures esquerranes dreta i la persecució implacable contra
Noticiari
fo il superior en 315.000 vota. Una di- els homes d'eaquerra, havien de portar
ferencia aproximada hi llagué a Gi- fatalment a aquesta tensa pugna daven,
Gran míting
sunnistia i contra
rona, i d'IBI S 10.000 a Tarragona. descarnada i tremenda. Ja és tard per la reacció. — Elpro
diurnenge vinent,
Aqueata fou la realitat electoral pas- endolcir-la. 'fet Se al mig del carrer, so- les deu del inati, tindrà lloc al local
eada. La victória que obtingueren les ta la Ilum crua de la realitat, i allä hascandidatures de dedo a Barcelona, ran de discernir-se a la seva hora i des del Gran Price, el miting organitzat
!Acida ¡ Tarragona no hauria estat de les untes electorals les raons de pel Partit Obrer d'Unificació Mar.
possible dhaver-se presentar unirle, cadascú. No és una qüestió de boiles xista (Bloc Obrer i Cansperol i Esles esquerres. Per tant, desala la pers- manerea. Es molt fácil dentanar bones guerra Comunista unificats) a favor
pectiva d'una solidaritat eaquerrana, maneres quan no sha passat per la de l'Amnistia, de la unitat integral de
l'estudi d'aquells resultats diuen prou presó, quan no es té el germä a presidi, la classe treballadora i contra la
clar gulas són els actuals deures. Es quan l'ofensa i l'egravi no s'han anat reacció.
Els federals d" El Pacte. — El
hora d'ajumar voluntats, d'eliminar clavant, com a agulles en un coixi, en la
dificultats i de preparar una solida- carn viva dels millors i mes nobles sen- Consell Executiu del Parta Republiea Dernocratic Federal "El Pacte",
ritat que faci possible la defensa de timents dels homes."
ha donas instruccions als respectius
la societat amenaçada per l'odi i el
delegats perquè ' les entitats que intesectarisme."
gren el partit celebrin reunió gene"No cal mis que una lectura de les ral extraordinaria de socio per tal de
El llenguatge periodistic pagines de "La Veu", que Ulla mirada iixar la seva posició i anar a la cona l'aetuació dels homes de la Lliga , dos
Manuel Bruna, a LA VEU DE C.4- del 6 d'octubre. Mentre a nosaltres la vocatòria d'una assemblea conjunta
TALUNY A, referint-se, tina regada censura ens obligava a callar, des d-as- que, ultra desfer equivoco, permeti domes, al to de la polemica Periodística, sassins", seno ha acusas de tot. Podem nar a conèixer a l'opinió pública la
recortas- que alguna vegada ha relliscat: reproduir textos. Podein aportar pro. posició política del parta en els ac"El senyor Peypoch em retreu -Í al- ves. Pedem precisar conductes. Ara es tuals mornents.
Petició d'indult. — Ha estas curtres mlian fet aquest retret — que, amb demanen bones maneres! Ara? s Deeprés
motiu de les eleccions paesades, vaig dir d'haver-se'ns bufetejat quan nosaltres te- sas el segnent telegrama:
"Excellentissim eenyor President
que Acció Catalana sisada aliat amb niem les mans lligades a l'esquela?
Ja ens dispensaran si en una hora de la República. — Cooperativa ObrerEsquerra per qüestions de "ranxo",
ra
"La
Canetenca" sollicita de V. E.
prou cm dol, senyor , Peypoc, (nieves tan grcu, davant de l'apremi de temes
dit aiscó. Em dol perque la frase es de exigencies collectives a reivindicar, tro- indult condemnats a mort i abolició
mal gust. Jo havia dhaser dit — ho bem Puerils les disquisicions que hem pena capital. — El president, Lluis
recome i ho confesso — que si Acció Ilegit aquests dies sobre les pagines d'un Cases: el secretari, Benet Salicrú."
El viatge das federals a Palma.—
Catalana cometia l'enormitat inexplica- estimas colIega, recollides arnpliades
ble d'aliar-se amb l'Esquerra era per posteriorment a "La Veu". No es un Dcrnä. en el vaixell que surt a es
nou
del vespre, sortiran cap a NIla necessitat en qué es trobava el partir problema de paraules."
Illa de Mallorca, en viatge colleetiu,
d'obtenir alguns canees de gimen. Realun grapar de federals catalans, els
meta, no costa res parlar ande una mica de diplomacia, pesó la conveniencia
"Per acabar: sabem tota la iminensa quals es proposen assistir als acres
de donar una mica ele relleu al Ilenguat- gravetat de l'hora i tenim clara cons- de concentració federal i republicana
que tindran lloc a la capital i en dige es converteix sovint en la ',enoja
de taronja que ens fa relliscar i caure."
'i ersos pobles de Villa els dies 5 i 6
del corrent. Acoinpanyen els expediTé, pena, un doble:
"Peró hi ha un altre aspecte en aquest ARTICLES PER A PRESENTS cionaris alguns presidents de centres
afer. Ni a nosaltres — he da — ni a
federals adherits a la política del Pa:ELS MILLORS RELLOTGES
LA PUBLICITAT — ¡ d'aix6 n'estic
tit Federal lberic, ¡ els coneguts o:-asegur — no ens costará de mantenir el
ALS MILLORS PREUS
dors senyors Madi
Conte0"es
to que mereix un diari escrit en catalä.
islobet, Berrean de Quintana. Pe,
Peró LA PUBLICITAT, que manti retaña i Eduard Barriobero.
laciono d'amiste amb l'Esquerra, no que- PORTAFERRISSA I 4
També prendran part als actes
darla gaire bé no protestant quan "La
propaganda eis clements esquerristcs
Hunianitat" comenci a dir disbarats."
Guerrero, Abell js i Lanan.
ciencia de la riostra responsabilitat. SeLA UMA N I T
Homenat ge a Francesc Maciä a
nyors
de
nosaltres
mateixos,
per
dures
Pont de Vilumara. — La joventut
senyor
Brimet
les
Les preguntes del
contesta directament el HOSire C011eya. que signa' les botes de la llalla electoral, d'Es q uerra Nacionalista Radical "Pa.4lludei: l'article publica, fa alguns dies no perdrein la coció del que len ni l'e- tria Nova" prepara un acte d'hemea les scuee pcigirics "L'hora de la U:- quilibri que reclama el nostre lloc d'o- natge a l'ex-president de Catalun y ai
rientadors d'una in/mensa majoria del ex-president d'honor que fou des de
ya", r
"Ilern de començar per dir que no poble carate. Pena que es recordi tot- la fundació de la dita entitat. En
tenim per que retirar ni una coma del hom que no AolO nosallses els qui han Francese Hacia i Lluesà, el qual se
teneu Obrer Republici
nostre article d'aquell dio ni dels que clave bestialment al cor de les twasses celebrará a
segurament haurem d'escriure. No és catalanes set Hargues espines d'amar- del Pest de, Viluniara.
gura
i
rrocli."
De moment es pot anunciar Que
riostra la culpa si els pistolers de la
els oradora que hi prendran pare
ploma ¡ el frenesi d'una politice d'odis ml•nnn•nn•n•
••nn•
a".
i d'encegaments inaudits ha portal la
seran socia de "Pi 1 r ia . 1k:
nresidira re e mentet arte un diputat
liuda política dels nostres dies a un grau
MALALTS
catalanista d'esquerra ecici de la dita
d'irritació al roig blanc . Aquesta i no
altea km la realitat. Els problemes del • alman.. Co.. abomino generas. 115105. entitat, aixi com N'Antoni Clon*.
Momeas, la penosa i dramática cursa del Ralea a. Sea artifiaim. 011 ttU5S CUITA actual president de l'Ateneu Obrer
segon bienni; l'esperit venjatiu, rano> Ot 4 • 5. io• al.. a.. T. atan Republicä del Pont de Villana...1..
•

Les creacions J. ROCA,
perfectes i amb la marca
inesborrable de la distinció, representen una gran
gamma de preus i una
varietat d'objectes dins
una mateixa qualitat
insuperable i única

J. ROCA .

R E

Sobresseünent de la causa
contra l'alcalde de
Tarragona

PREMSA
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TRIBUNALS

JUTJATS

CAUSES VISTES AHIR
AL TRIBUNAL D'URGENCIA

Els processats ami) motiu

na de la casa del carees de Fiveller,
cantonada a l'Arc del Remei sorprengué uns individua que tractaven d'obrin aquell magatzern i en pretendre
cridar un d'ells amb un ganivet Ii digné: "Si crides ets marta." Malgrat
alzó la noia cridà i rebé un fort cop
al cap que la deixa sense sentits.
Els Padres fugiren sense poder esser detinguts.

Davant d'aquest Tribunal se celebra la vista de la causa seguida pel
delicte contra la forma de govern, a
Salvador Roca ¡ Roca, Josep Trigoyen Inesta i Albert Ginesta Coloma,
acusats d'haver proferit frases considerades com a delictives, en el míting
que tingué lloc al Gran Price el dia
24 de novembre últirn. En aquel acte, com se saz, sorti a relluir una bandera catalana amb l'estrella solitaria,
foren detinguts i processats els tres
Els quatre germana abandonats pel seu pare, per no poder-los mantenir,
que ahir foren jutjats.
El fiscal, en les seres conclusions que ahir es presentaren al Jutjat sollieitant que algú es les eitrree d'ells
provisionals, sollicitava per cada un
dels eneartaats la pena de dos anys,
quatre mesas ¡ un dia d'exili. Les dejutjat militar !tintero u sobre un eafenses, a cauce dels senyors Pujol i AUDITORIA MILITAR mentari que feu un lletrat amb referencia al sumari que se segucix per
El Consell de guerra pels l'autoritat militar i que es refereixen
a unes suposades estafes cameles per
fets del 6 d'octubre a Tor- un paisä que té pendent causa sobre
els fets d'octubre.
roella de Montgrí
Causa que pasta a l'auditor.—L'auditor daquesta divisió ha rcbut, per
Font i Rubió I Tudurí. demanaven ELS PROCESSATS CONDEMtal
d'acceptar-la a plenari, la causa
NATS A 12 ANYS DE PRESO
Yabsolució.
seguida contra Josep Bogues, de
Començat el judici, es procedí
Ahir, pels volts de les cinc de la Reus.
l'interrogatori dels processats.
tarda, corneneä el consell de guerra
Actuacions acabades. El scnyor
El primer a declarar fou Salvador
Pcfialver ha donat per terminades
Roca ¡ Roca, que va prendre part en
les actuacions del surnari contra un
ej mfeng com a orador. Negi que
oficial dcl cos de seguretat sobre suparles de república federal, en el senposada negligencia. Ha passat el sutit que havia de reformar-se la de Camari al fiscal, per a la seva qualifitalunya i afegí que el seu discurs loe
cació.
com una conferencia sobre les forme,
Causa acabada. — La causa pels
de govern, pub sense pretendre ex- pels feto ocorreguts al poble de Tor- fets de Sant Boi sba donas per tercitar les multituds.
roella de Montgri el 6 d'octubre del minada, i ha passat a les acusacions.
Josep Irigoyen digné que estava en 1934.
un dels pisos i velé que apareixia una
Figuten com a processats en aquesbandera amb restrella. S'aboca a mi- ta causa el que era alcalde d'aquella
rar-la 1 fou detingut. Negä que hagués població, Pere Vicentes Caselles, el
preferit cap crit subversiu.
qual, en l'apuntament, es assenyalat
Tumbé Albees Ginesta ssegé que ha- corn a autor principal, i se l'acusa
Os donas cap crit i afegi que es d'haver proclamas l'Estat Catalä
trobava en un toc distant al loe on hissat la bandera a l'Ajuntarnent.
VARIA
aparegué la bandera.
Els altres processats sótt els tincnts
La prova testifical fou favorable kls d'alcalde Francesc Mas Surcda, Dalprocessats.
mau Bruguera i Felip Masó; regidors Quatre nois es presenten al
Com a testimoni declaré primera- Joan Pagès ¡ Celestí Ferrer; jutge mument Vagent de policia Innocenci Sen- nicipal Miguel Puguet, mestre nacio- Jutjat de guàrdia perquè els
tís, el qual manifesté, que en senyor nal Josep Costa, caporal del some
recullin
Roca parlé de recuperar les llibertats
-tenMarísó,mod'equar
de Catalunya, i aleshores feu la seva Jaume Pey i Francesc Riera, ¡ els
Ahir al mati es presentaren altre
aparició la bandera arnb
veins Joaquiin Bret, Manuel Serra, cop al Jutjat de guardia eis quatre
Dos agents de policía que foren cri- Josep Vilardevall i Ginés Serrats.
germans que, en unió del seu pare,
dats a declarar, no comparegueren.
El fiscal dernanava per a l'alcalde solicitaren el dia abans scure el jutEls testimonis de la defensa foren i el jutge municipal la pena de cinc ge per exposar-li cl pare que no poLluís Luque, periodista, qu e es tro- anys de reclusió i per als catorze pro- dia atendre el sostenimcnt deis seus
ba ya en lacte. Digné que no oi cap cessats restants la de tres anys, pcl fills.
Aquesta vegada els quatre ncns atud e les paraules que puguessin consi- dclicte d'auxili a la rebellió.
Oberta la prova testifical, els testi- sen sols i portasen una carta cn la
derar-se ofensives per a la nació, ni
monis que acudiren a declarar, i que qual el pare, anomenat Josep Manuel
Inenys contra determinada persona.
Pere Foix, que tumbé estava pre- (oren quatare, ho feren en sentit fa- Criado Belmonte, diu que no podent
sent, manifesté que mes que míting vorable per als proccssats.
atendre la seva manutenció els atanfou una conferencia sobre el sociaEl defensor, senyor Manuel Tei- donava perque la justicia es les cal-xidor, fonamentant-se en que aquells rec d'ells. Afegeix que la protecció
lisme.
Manuel Galés, que hi parli, (ligué no feren altra cosa que complir les de la Infancia té totes les documentadisposicions
del conseller de Gover- cions dels seus fills.
que
usaren
tots
els
oradors
to
que el
Els nois S 'allOWel/ell Josefa Criado
fou molt mesurar, sense extralimita- nació, &maná l'absolució dels seus
Pareja, de 13 anys, Francesc, Manuel
patrocinats.
cions.
i
Josep,
d'onze, sis ¡ cinc anys.
é
El diputat senvor Traba!, dign
A les deu de la nit acabé la seva
La nena gran, que s'explica amb
que es parlé de federació de repúbli- deliberació el tribunal de guerra.
ques i que velé la bandera, tense poLa sentencia dictada, segons les facilitas, manifesté que viven al Pasder dir qui la tenia.
nostres noticies, fou de dotze anys de satge de la Vinyeta, que no tenien
El periodista Lluís Ayinami, explicä presó major per a cada un dels pro- mace i que passaven dies sencers seisla forma cona es desenvolupà lacte i cessats, si bé, en un vot particular pre- se mcnjar. El seu pare els havia abandigné que ningú no s'extralimiti en sentat i que sembla que seré subscrit donat dient-los que anessin al mateix
l'ús de la paraula.
per tots els vocals, es considera ex- lloc on havien estas el dia anterior,
Tots els testimonis de les defenses cessiva la pena i es proposa a la su- cosa que efectuaren, i s'asseguercn
en un banc, esperant que algú els proho feren en català.
perioritat que sigui la de sis anys de
Terminada la prova el fiscal, se- presa per a l'alcalde, tinents d'alcalde, tegis.
Com sigui que a l'hora que aixó pasnyor Valdecasas sol-licita suspensió jutge municipal i mosso d'esquadra,
del judici per a presentar les canelo- i la de sis mcsos i un dia per als say a era precisament quart sortien els
jutges dels seus despatxos, majoria
eions definitives.
altres.
d'aquests, compadits els donaren unes
Represa la vista i després de les
Aquesta sentencia, cana totes les pessetes pesqué, de momear, mengesconsultes que el senyor Valdecasas dels consells de guerra, no aeré fertingué amb el fiscal senyor Bonilla, rita fins que l'aprovi l'auditor d'a- sin.
pronuncié, les següents pasantes:
questa divisió.
Una amenaça que sortosa"El representant del ministeri Esment no es compleix
-cal de la nació espanyola, en vista del
Diligencies. — El senyor Urrutia
resultat de les prnves, retira l'acusació
Sta donat compte al jutjat de
que sostenía contra els processats, i efectué ahir al mati diligencies amb
motiu d'havcr-se aixecat unes actes al guärda que Carme Vinardell, portesolicita Ilur lliure absolució."
Les defenses s'adheriren a' aquesta
petició. El tribuna/ dicta una sentencia absolent lliurement els tres processats.
Assistiren a la vista molts atines
aels processats i molt element femeni.

PRESENTS

HINES

ARCS

Quan passava pel carrer de Berenguer Joan Tetillas Hernändez, dos
subjectes ii demanaren que els
els diners que portava, ¡ com sigui que s'hi negä, E donaren un fort
cop al cap amb un pal i li causaren
lesions de pronóstic reservas i desaparcgueren els lladres després d'enportar-se de la butxaca de l'agredit
cinc Pessetes.

LLEIDA

Clar:s.

Fets diversos
Lleida, 2. — A la carretera de Ealaguer, a la frontera francesa, prop de
la finca anomenada "La Piqueta", ha
estas atropellat per un camió d'aquesta provincia el ciclista Ramon Pares
i Badia, de 20 anys, que ha resultat
amb terides a les dues carnes.
— La guärdia civil del terme d'Alcarraz Sorprengué anit passada en una
habitació particular de la casa del tavcrner Marcellí Sisó, una partida de
jocs prohibits. Foren detinguts el propietari i vint punts.
— Josep Aragall ha 'denuncias a la
Comissaria de Vigilancia que durant
la passada marinada van entrar ladres
al corral de la casa seva del carrer
de l'Alcalde Costa, i que s'havien apodcrat de gran nombre d'aus.

MARTORELL

Assemblea general. — Inauguració d'una sucursal. — Exposició
Martoreli, ,31. — En l'assemblea
general ordinaria de la Societat El
Progrés, la qual havia desvetllat un
gran interés degut a les dues tendencics polítiques dels seus associats, en la votació corresponent a
la renovació parcial de la directiva
obtingué la victòria la candidatura de
l'Esquerra Republicana, per la diferencia de quatre vots. El nombre de
votants fou de 55 0. Hom acosdé, la
suspensió de la reunió i continuar-la
un altre dia, ja que en la votació
de referencia s'empraren quatre hores.
- Preximanient s'inauguraré, a
la plaça de les Hores, la sucursal que
el Banc Comercial de Barcelona instala a Martorell.
— Sota el patronatge de l'AjunLA VICTORIA
tament, a la sala del Progrés Ven,
l'artista
de la localitat senyor Miguel
(tolo dormir). Habitacions moblades
Sales Suau exposa obres de pintura
tot confort den de 8 pessetes. Garat ¡ escultura. L'estuentada exposició
gen Indlviduals. Carees Nostra Dona quedaré clausurada el vinent dia 3
del Coll, n. 30. ',Tramen 3r. Tel. 78712 de genes.

yti.

(Xalet)

Els nomenaments de funcionaris efectuats pels gestors després del 6 d'octubre
La part dispositiva del Decret
cessació deis funcionaris nomenats
pels gestora, que afecta principalment
funcionaris del Departament de hanitat, nomenats durant el pas del doctor Huguet per la Generalitat, diu
com segueix.
"Primer. — Per termini del període
de vigencia de les consignacions del
Pressupost de caracter global contra
les quals perccbcn els seus havcrs. el
31 del mes corrent ha de cessar automaticament aquell personal temporer o provisori nomenat, a partir del
6 d'octubre de 1934, per a tasques d'organització ¡ funcionament de serveis
que no tenien en Pressupost aprovada
la plantilla de personal ni tan sols
la consignació concretament especificada en dl.
Segon. — Els consellers respectips,
estudiant cada cas i atenint-se absolutament a les possibilitats del Pressapost ¡ a les necessitats dels serveis,
amb autorització del Consell per a
cada cas, resoldran la continua-ió
d'aquel! personal que resultes indispensable, el qual continuará arnb el
mateix carácter d'eveutualitat per durant el temps que perrnctin en cl successin les consignacions del Pressupost.
Barcelona, 30 de desembre de 1935.
— El governador general de CUalunya, president de la Generalitat, Felix Escales; el conseller de Finances,
Economia j Agricultura, Antoni de
Sabaters."

Jurats Mixtos de Trcball de les Agrupacions primera a la divuitena, els
senyors que sän esmentats.
Obres Públiques. — Ordre outoritzant definitivament la Societat Trarnvis. o Ferrocarril Econämic de MauCesa a Berga per a l'establiment d'un
nou itinerari entre Manresa i Guardiola
I en la dahin:
Treball. — Ordre disposant la celebració d'eleccions per a procedir a
l'ampliació de la Secció de Cansaladers del Juras Mixt de les Indústries
de V.Alimentació, de Barcelona.

Ha estat posat a disposició del jutjat núincro set, Salvador Gómez Toloso, acusat d'ésser un dels autors del
robatori a mä ansiada perpetras pcl
desembre de 1934 en una fleca del
carrer de Pinar del Rio.
Aquest sumari fou començat per
l'autoritat militar ¡ després l'acabé, la
jurisdicció ordinaria i per aquest mateix motiu fosen condernnats dos processats més a set anys de pensó ski
robatori ¡ tres per tinença d'armes,
i faltava un autor, que es creu que
és el detingut.
— E l jutjat número deu ha rebut
un exhort del jutjat de Sant Feliu del
Llobregat porqué es procedeixi a comunicar raut de processament i presó sense fiar-tea contra el detingut en
aquesta presó celular Anton¡ Royo
Galindo, detingut per tinença d'explosius, armes útils de sanitat ¡ reunió clandestina al Prat.
— En un bar del carrer de la Creu
Coberta, anomenat Bar Tupinat es
camelé un robatori consistent en geTelegrames creuats entre els seneres per valor d'unes 400 pessetes.
El denunciat ha manifest-at al jut- nyors Portela j Escales. — El telege que en l'espai de deu dies han es- grama, de ratificació de confiança i el
tat robades d'aquells voltants unes 20 de remerciament, diuen així:
"Por excelentes dotes que en V. E.
tases.
— Joan Domenech , que habita al concurren por su significado independiente
ratifico confianza Gobierno en
cartee de Còrsega, ha denunciat que
ha estat víctima d'un robtaori con- su cargo para bien región autónoma
sistent en mil pessetes en metéHic i y de España saludándole con todo el
afecto que sabre le profeso."
joies per valor de cinc mil.
"De Gobernador General de Catalu— Sisa declarat conclús j alta enña a Excmo. Sr. Ministro Gobernacion: Amables términos telegrama a
V. E. ratificändome confianza Gobierno para continuar en este cargo,
oblígame especial agradecimiento y estimúlanme cumplimiento deber seguir
sirviendo en él con imparcial y paITALIANS I ABISSINIS
triótico espíritu á Cataluña y a Esn ata ; saludándole respetuosamente
viat a l'Audiencia el sumari instrult reitérale sincera expresión cordial
pel jutjat número onze amb motiu afecto personal."
de l'assassinat de dos guardians de
presons.
En el sumad no apareix cap detingut.
— El mateix jutjat ha !liti gias a
l'Audiència, acabas, el sumad contra
Antoni Minyana López, acusat d'haver agredit uns guardies.
Butlieti Oficial de la Generalitat.—
El dit sumad s'ha instruit pc1 pro- En la seva edició de dimecres publicediment d'urgència.
ca el següent sumari:
Finances, Economia ¡ Agricultura.
—Decret disposant que el 31 de deAssenyalaments per a avui sembre de 1935 ha de cessar autonfaticament el personal temporer o provisori nomenat a partir del 6 d'octuAUDIENCIA TERRITORIAL
bre de 1 934 Per a tasques d'asga:litSala Primera. — Major quantia: sació i funcionament
de scrveis que
A. Riu contra R. Rin. Menor (pan- no tenien aprovada en Pressapost
tia: Baile de Catalunya contra Pere plantilla de personal ni tan sols
Castanys. Divorci: Antenia Diez consignació especificada concretaCambra contra Eusebi Gaya Grau i ment.
Ministeri Fiscal.
Decret prorrogant per al Primer
trimestre de 1936, en la forma s'ye
AUDIENCIA "PROVINCIAL"
s'esmenta,
el Pressupost de la GeSecció Prinsera. — Dos orals per
estafa ¡ robatori contra Vicenç Ba- neralitat de Catalunya votat per al
segon semestre de 1934.
llester j Anicet Balcells.
Cultura. — Ordre obrint concurs
Secció Segona. — Tres orals per
per
a la provisió de la plaça de prodanys, catatan i temptativa de robatori contra Francesc Dosti, Ramo- (cosos de dibuix per a paletes de l'Esna Ynojas i Antoni Rodrigucz ¡ uri cola del Treball, de Barcelona.
Treball. — Decrct resolent el conaltre, respectivament.
curs convocat per decret de 18 d'ocTRIBUNAL D'URGENCIA
tubre de 1935 per a la provisió de les
Secció Quarta. — Un oral per di- Presidincies de quinze Agrupacions
pòsit d'armes contra Genoveva Ven- de Jurats Mixtos de Treball.
drell,
Ordre nomenant vicc-presidents de

DE LES TERRES...

La pena solicitada pel fiscal per
al processat fou la de uos MesOS j un
dia de press la indemnització cut-responent.
Secció Tercera. — La policía tenia sospites que el proccssat, Salvador Guribes, es dedicava a falsificar
monedes d'argent que venia a baix
preu.
A l'efecte, féu un escorcoll al seu
domicili del carece de la Riera Alta
¡ troba algunes monedes falsificades.
La pena que el fiscal solicité per
al processat fou la de multa de 500
pessetes.
SeCe3e. Qllarta. — E5 velé una causa contra Albert Vila Cases que en
l'estació de Gelida, en frenar un tren
que conduia, ho feu tan bruscament
que causé lesions a diversos passatgers, un d'ells, Cesar Roqueta, quedé
de tal gravetat, que morí.
El fiscal, com a un fet per imprudencia, dernanä que s'imposés al del
banquet la pena d'un mes ¡ un dia darrest.
Ocupé el banquct davant d'aquest
tribunal Tomas Sanchez Díaz Guerra, que sortí de la presó ara l'ordre
per una sentencia de llei de desvagats
de no residir a Barcelona, on torné
despees d'estar uns qu aill l s dies a
Madrid.
Et tribunal el condemni a dos mesos i un dia de presó.

GENERALITAT

Atracament
de cinc pessetes

• del rniting del Gran
Price, absolta

A L'AUDIENCIA "PROVINCIAL"
Secció Primera. — Es veieren divorcis a porta saneada.
Secció Segona. — Ccmparegusi davant d'aquest tsibunai Joan Burria.
Izaba], que, amb l'auto que guiava,
atropella un transeSms al carees de

ELS CENTRES OFICIALS

IGUALADA
Commemoració. — Política.
Conferencia. — El sesea pro
Infancia. — L'Associació
Protectora de l'Ensenyança
Catalana. — Un manifest
Teatrals
Igualada. 2. — El Centre Coral
Apolló, entitat recreativa obrera coneguda pel "Cor Vell", que compta
amb cent-sis anys d'existència, ha
celebrat diversos acres commemoratius amb motiu de traslladar el seu
local social al passeig de Verdaguer.
— El vinent dia 6, diada deis Reis,
s'escau la lira de la 'lastra ciutat, la
qual enguany tindrà un atractiu mis.
Els nostres cedistes, suara tots "ex"
una cosa o altra, s'organitzen un h.>
menatge pòstum, un banquet antb assistencia dels "ex" mas grossos de
la capital. La diada política comencara amb un solemne ofici al Sant
Crist, per tal de dernanar-li, segurament, que també es faci de la Ceda.
Ens agradaria saber de qui tia sortit la pensada genial de celebrar-lo.
Algú hi ha volgut veure el desig de
comprometre el líder local del ciredisme que, ultra ex-director del Treball, és ex-heretge. Hi ha, pesó, qui
assegura que no es tracta de cap trsveta "inter nos", sinó d'una conversió
shicera í pública, d'un impuls d'ovella
esgarriada, tan autèntic com el que
tots hem vist als "Pastorets". I si
és així, que toquin fort totes les sampanes, que el miracle bé Oso val.
— El dissabte passat, Maria-Dolora Bargalló va donar una conferencia pública al Centre Republicé. Hi
assistiren moltes dones.
— Altir, al camp de l'Ateneu, es
jugä sin partit de futbol a profit del
Segell Pro Infancia. Sigui perque el
temps no hi acompanyava, sigui pel
poc interés que desvetllava
ció de les dues seleccions locals, el
cert és que hi va assistir molt poca
gent i és una Ilistima.
— A les planes del "Diari d'Igualada" ha aparegut un bell article sig-

SOLDATS
DE PLOM

GRAVATS

nat per Octavi Saltar estimulant
tothom a ingressar a l'Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana.
As/lb veritable complaença hem de
consignar que darrerament la nostra
Agrupació Fotográfica ha estat alta
de la benemérita institució.
— Els nostres gestors cornencen a
sentir el calfred de la seva falsa posició. El seu alcalde, el dimarts passat, va publicar un manifest a les planes del "Diari d'Igualada" que ve a
essen una mena de "mea culpa", cóm
un comiat trist i ernocionant en veure que s'acosta el moment d'abandonar el lloc de "sacrifici" que, grades
al 6 d'octubre—tan blasmat—lia sinocupant durant un any i escaig. L'esmenta, manifest conté passatges sucoses i xocants, i potser valdrá la pena de fer-hi un contentad. Ja ventera.
— Alrir, diada de cap d'aus. , al
Círcol Mercantil va actuar la companyia V i 1 a-D a y i. Representa les
obres d'En Segarra "Reina" i " Fidelitat". El públic. sohretot en la fundó
de nit, va omplir el local.

SANT ADRIA DE BESÒS
En una maniobra forçada un
cotxe estabella una farola.
Transferencia de crèdits
La població augmenta
Baralla de xicots
Sant Adrià, 2. — Poc després de
les cinc de la matinada de cap d'any,
sortint el cotxe número 39224 B, que
conduia Hipólit Rodríguez Vera, de
Badalona, dcl careen de Fermín
sense que 11010 pogués comprendre la causa del fet, atta a topar contra una farola de la Ilum pública de
la 'carretera, a la placa de Maria
Grau. A preguntes del representant
del Jutjat municipal, el senyor Rodriguez, que es el propietari de l'auto,
declaré que havia de prendre la direcció de Badalona, ¡ en adonar-se
que no ho feia maniobré d'una resalada ¡ ané a parar a la vorera. No
hi llagué desgräcies.
— Dimarts, a les vuit del vespre
els gestors es reuniren en sessió extraordinaria per acordar i aprovar
unes tránsfcrencies de gredas dala

AJUNTAMENT
Visites. — L'alcalde, senyor Coll i
Rodes, va rebre ahir, entre altres, les
següents visites: conseller senyor
Alfred Lorca, sernos Ignasi de Segarra, director dcl Jardí Zoològic;
una comissió de senyoretes del Club
Fcmcni i d'Esports, les quals han
dernanat l'auxili de l'Ajuntament per
tal de remeiar l'estat crític d'aquella
entitat; senyor Evarist Segur, subhastador municipal.
Avis als contribuents de solars. —
La Conselleria regidoria d'Hisenda
avisa els contribuents que tributin
per l'arbitri de "solars estiguin o no
edificats", corresponents a l'exercici
de 1935, que havent-se acabas Finten
de cobrarnent a domicili dels trimestres tercer i quart i anual, estacan els
rebuts a Ilur disposició fins al dia 15
del corrent, al Negocias de Recaptació (Passeig de Pujades, 1 ¡ i que
transcorreguda l'esmentada data pass
sarao a l'Agència executiva. Els contribuents a resmentat arbitrisque per
una o altea causa no hagin rebut
Facostumada papereta d'avis, poden
passar pel Negocias de Recaptació,
acompanyant el darrer rebut satisfet, on els daran facilitats tot seguit
els que tinguin pendents.
Avis a una reclutes. — Corn que
els minyons que a continuació es relacionen, i el parador dels quals s'ignora, figuren en el cas primer de
¡'anhele 96 del Reglament de Reclutament en l'allistament que forma la
Secció de Recluta del districte VII
per a la próxima. lleva de l'exercit,
sets cita i emplaça, així com a Hurs
familiars, per tal que amb la deguda
urgencia es presentin, en dies ¡ hores
häbils, a la Secció susdita, Creu Cobata, to4, per a ésser allistats i sota
apercibiment del perjudici que els
correspongui si no ho verifiquen:
Lluís Alentany i Erasa, Francesc
Balata ¡ Lorca, Joan Campos i AleEdison Carso i Mari. Llorenç
Cebolla ¡ Guajardo; luliä Fernändez
i Soria, Antoni García i Fernandez,
Pere Jorquera i Gutiérrez. Francesc
Mareé i Camacho, Joan Márquez i
Carrasco, Francesc Martinez i Hernändez, Joan Mas i Castillo, Albert
Maza ¡ González, Fernü Ncgredo i
Ranz, Didac Pérez ¡ Pérez, Ferran
Pérez i Pitar, Ramon Serrano i Potau, Ramon Miguel Serrano i Botam, Pasqual o Joaquim Soriano i Peiró, Julia Vensal i Rebollo.

continuará, la cobransa de l'arbitri durant el present any 1936, en la ~eta,/
forma i proporció que figurava en els
Pressupostos anteriors.
Mores de visita. — Les bares de vi
-sitaquelconrgdp','Ciments senyor Frederic Antat
assenyalat definitivament per a rebre
cl públic sin/ de les dotze del migdia a
la una de la tarda dels dimarts i divendrcs,
La Biblioteca de l'Arxiu /dunicipaL
— Durant l'any 1935 la Biblioteca Pública anexa a l'Arxiu Municipal Ad.
ministratiu ha estat visitada per /.142
persones, éssent 7.768 el nombre
d'obres i publicacions consultades.
Aquesta Biblioteca, situada al tercer
pis del non edifici de la Casa de la
Ciutat, esté oberta al públic cada dia
feiner de 930 a 1330 per a la consulta de publicacions oficials i obres
legislatives rclacionales amb l'Administració Municipal.
-

PREFECTURA POLICIA
Rétala de la policía. — La Brigada d'Investigació Criminal, en la seva última rätzia, ha detingut dotze
bergants, coneguts com a ¡ladres professionals.
— La guardia civil sorprengué al
carrer de Badal, al pas d'un tren, dos
individus que en saltaven en marxa.
Procediren a detenü-los, i resultaren ésser Arturo Rebolledo Vázquez,
de disset anys, sense domicili, natural de la Corunya, José Pamplona
Galän, de dinou anys, que habita al
carrer de Piquen. En ésser 4SCOTC0..
Ilats sels trobaren 'documents retacionats amb les organitzacions eomueis Ces.

Ingressaren a la Prefectura deroVsites.
i
Durant tot ei mal el
licia

delegat d'Ordre Públic dirnilit. senyck Martín %nenas, estigui rebent,
visiteo de comiat.
Denúncia a 3. policia. — Ernesf
Notter, que viu al carece de Muntaner, 210, denuncié a la policia que un
noi, dependent d'una botiga que ti
serveix laS, n'hi porté ahir un cäntir
i en pagament ii doné, un bitllet
tent pessetes.
El noi, allegant que no tenia eanvi.
digué que sei tornarla, i maná sense apareixer novament.
Detenció d'un drapaire. — En poder
del drapaire Joan Creixen Súria es
trabaren unes robes que han estas reconegudes com a propietat dels mariners del velen "Hernio Cortés", on
s'efectué un robatori fa uns quants
dies. El venedor ha queclat detingut a
disposició del jutjat que té el sumari co trémit.
A disposició del jutjat de guardia.
— La ¡solida posé a disposició del
Jutjat de guardia Antoni López Garcia, reclamas per un delicte de furt pel
jutjat número deu.
El comiat complicat del delegat de
l'Ordre Públic. — En Fordre de la
Prefectura de Policia del dir
es fa pública la seguent allocució del
senyor Martín Baguenas:
"Al cesar en el cargo cumplo gustoso el deber de dar las gracias a ins
organismos que por su misión peculiar y consecuentes, han atendido al
L'impost sobre els cabarets.—Amb
motiu dhaver rebut l'Alcaldia de mantenimiento del Orden Público, deBarcelona la visita d'una comissió jando constancia especial de consided'empleats de calés concerts i cabarets, cls quals expressarcn l'alarma
produida pel suposat augment de
l'arbitri nninicipal d'espectacles que
afecta aquells establiments fins a un
23 per cent del cost de les consumacions, en perjudici de tal mena d'establiments, Isa de fer-se avinent que ración a la singularidad del abnegado
havent estat prorrogades les autorit- que, rebasándose, fué ejemplo para
zacions en mérits de les quals fou todos.
imposat aquell arbitri, en la mateixa
Con deseo anhelante de saber siemforma i quantia de tals disposicions
legals, l'Ajuntament resta autoritzat pre i compartir los lauros del Orper a percebre nomes el /o per cent den Público que son los éxitos de
que fins ara venien satisfent aquells aplicación y austeridad, dador al con
establiment s . En conseqüencia, es junto social por esas corporaciones
gloriosas, acreditadas por su inteligencia, y cuyo indiscutibk mérito
esté cincelado con sangre nobilisirna
en la historia contemporánea de Espata, pasa gustoso a formar, come
uno mas, entre las filas de los funcionarios del Cuerpo de InvestigaAixi mateix s'han donas de baixa del ción y Vigilancia, el que ha sido Delegado
del Orden Público de CataluComise local del Partit radical, el
qual está actualrnent en franca dis- fia.
Barcelona , primero de enero de
solució.
— Continuen les altes de socis al 1935. — Santiago %urnas."
Circol Republicà d'Esquerra. El olaRellotges procedente de rotaboris.
nifest que dies enrera adregi a l'opinió local ha estar molt ben rebut. — Entre els detinguts per la darseActualment horn està preparant la ce- ra rätzia de la Brigada d'Investigació
lebració d'un magne acte públic d'es- Criminal, s'han pagas recollir uns
querres per a mitjans d'aquest mes. rellotges, alguno d'ells arnb la seva caAquesta vitalitat creixent de l'en- dena, que els mateixos detinguts han
titat d'Esquerra Republicana contras- manifestat que procedien de robasen,
ta anda el &candil-11cm que hom nota encara que no poden precisar á qui
a les entitats bloquistcs d'aquesta lo. pertanyen.
La Brigada d'Investigació Criminal
calitat, en les quals sabem que cada
esté fent les gestions per a saber a
dia ploucn les balees.
qui pertanyen aquests rellotges, per
a ésser tornats als que acreditin deLLIbTARS DEL VALLES ser Ilurs apios.
Acte contra la guerra i el feixisme
Venedors de COCaind detinguts.—
Diumenge, al Teatre del Centre Re- .si, l'Avinguda Mistral els agents de
publicé Federal, Migué nos un acte de noticia que presten servei melosas
propaganda contra la guerra i el fei- de persecució del tráfic de tóxica,
xisme. Contenga a les tres de la tarda tenien noticies que dos individus es
amb una representació escénica i dis- dedicaven a la venda de cocaina.
sertació de poesies allusives a cétree
Muntaren el servei seguent:
dels nois de la "Penya Foc Nou".
agent de policia, poc conegut, es fingí
comprador. A l'efecte, quan estaDespees d'unes paraules del ciutadà
Martí Puig explicant raetuació del ven preparant la venda, els agents es
Comité Local contra la guerra, cedí donaren a coneixer i procediren a la
la paraula al president del Comité Ca- detenció dels dos venedors, els quals,
talä, senyor Josep Bertran de Quin- en veures descoberts, arrencaren
tana, el qual disserté sobre el tema córrer perseguits pels agents. Gricies
a l'agilitat d'un guàrdia de seguretat
"La guerra i les seves causes".
Entre les canses de la guerra va as- pogueren emes detinguts.
Un dels dos llançà a terra el lascó,
scnyalar cl feixisme com a una de les
principals, per al qual regim tingué que contenia mig quilo de cocaina,ia
paraules d'extremada durcsa que foren qual
g iamde vendre a tretze pessealelhat,:a
te
molt ben acollides.
Els detinguts, que foren traslladats
L'aete acabé amb uns mota de chaua la Prefectura de Policía, digueren
sura del senyor Puig.
anomenar-se Josep Terol Garrido 1
Agusti Batista Domingo. També es
recollí la mercadería, en la qual, segons sembla, Id ha mis icid bonic
que no pas cocaina.
Seran posats
dispesició del jutIFIVELLER, 11
jat de guardia.
Presents practica; mitges, mitione
Arribada de llicenciats. — En r eleguante, sueters, porta -monedes, car- eré& de Sevilla arribaren 300 dicentetes. Mitges seda natural. 4'5 .1 parell. Ciats de la marina de guerra.
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...CATALANES
pressupostos que féu l'Esquerra i que
segueixen prorrogant-se.
— En lany 1935, el transcurs del
qual representa un borrall indesitjable en la bona histeria d'un noble,
l'estadistica demogräfica de la nublació ha estat de 72 casaments, 89 defuncions i 193 naixements. Que representa un augment d'habitants de
cent-quatre.
- Jugant a pilota, alón, el xicot de
divuit anys Joan Rampérez, de l'avinguda de García Hernandez, es barallé amb un altre bordegés. Aquest
Ii etzivä un fort cop de puny que
1: causa una ferida contusa al llavi
superior. I os curat al Dispensar,.

BADALONA
Representació teatral
Badalona, _t. — La compatts la ds
l'eximia actriu Margarida Xirgu, abans
d'emprendre una ¡larga tournée per
América, ha tingut la gentilesa
comiadar-se de la nostra clutat. Aixi,
dones, el dijous vinent representaré
a Badalona, al teatre cinema Nou,
l'obra de gran éxit "Dota Rosita
soltera o el lenguaje de las flores".
Aquesta fundó és a benehci d g i'Hospital badaloní. No dubtem, tsntdt
cumple l es gratis sininst i s amb
«mima a Badalona l'exim i a aztritt i
alhora la finalitat de la representació,
que aqutsta assolirà • un San reinarcable. Afegim que no es rasta
cap "maniobra" de les esquerres Ho
dieni per a tranquillitat d'aquests senyors de la nostra ciutat que sempre hi s'usen "fantasmes".

SURIA
Notes politiquee
Els dos membres de la Comisoió
gestora d'aquest Municipi, pertanyents
al partit radical, senyors Antoni Tena
i Joan Baronet, presentaren dies ert.
reta la dimissió irrevocable dels seus
arrees per incompatibilitat amb la
poltica inepta, partidista persecutera de la majoria de Lliga Catalana.
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TERRES D'ESPANYA
Els monàrquics intenten una maniobra
El front electoral d'esquerres

DE MADRID

La jornada politica
a Madrid

als passadissos del Congrés

Madrid, 2. Publicas asta per la
'Gaceta" el detret de prórroga de suspensic's de sessions, per alguns elements
s'ha arribas a dir que s'intesnaria celebrar essió per alguns diputats. per
considerar que l'acord dl Govern ac, ti
estat legal.
Els periodistes s'han entrevistat arnb
aleuns diputats, la majoria dels quals
s'han mnstrat rentraris a aquest intent,
per considerar-lo teatral i d'escassa eficacia.
El senyor Alba creia que el suposat
neme de celebrar sessió avui no passaria d'una manifestació verbal.
El Gavera canija que no passark rce.
car entin que la prórroga és completament constitucional.
En tot cas, aquesta qüestió podría esdevenir important el dia que el Govern
es vegi obligat, per qualsevol causa, a
comotar la Diputació permanent de les
Corts. En la dita reunió de la Comissió
pedria plantejar-se la qüestió de la constituzionalitat o incOnstitucionalitat del
den-et de prórro g a de suspensió de sessions per un mes, i potser, o millor dit:
arnb tota seguretat. de plantejar-se la
niiesti& i donada la composició de la
Diputació permanent, el Govern sortiria
enderrocat. i podria la Diputació adoptar l'acord d'illegalitat del decret de
prórroga de sessions, i en aquest cas,
el Govern es veuria obligat. amb tota
seguretat, a publicar immediatament el
decret de dissolució de Corts. No obstant, d'aquí a llavors, hom confía que
eis partits reflexionaran i convindran
ane l'acord de suspensió els aiavoreix a
t o t e • tant en les teces propagandes clectarals eran en llurs trehalls d'organització
per a la lluita que s'atansa.
El Govern compta con/ a mejor forra
per a oposar-se a qualsevol atac dels
partits contraríe, arnb la seca unitat, que
en alnests moments és absoluta, car na
es traben conjunts debils com en l'anterior Govern nresidit Del senyor Porsea. er, el quai la posició deis agraris
liberals demócrates presentara a cada
m e ment una dissensió en el si del propi
Gmern.

Lis mondrquics,
ara, defeusen
€011511 lució
Ls possible que el
deeret de dissolumí sigui publical
abans del que
sein blava

E Is partits d'esquerra només s'aliaran amb els socialistes

Un

Alba, pel qual Ita estat cridat i ha pasas conservador q ue concia el sets
sostingut asid, ell una conferencia que pensament politie i ha. dit.
—El no sigilar nosaltres el duroha dura; mitja hora.
En terminar la dita entrevista els s/lene, es parqué ens sembla un altre
periodistes han intentat saber l'abast error mes de les dretes. Segons la
Al qua assegUra‘a arco Un dipute
ó, la suspensió de
Madrid, z. — Una personalitat de les d'anar acottpanyat ele la _dissolucí a de
del que s'havia tracias, mi) el sots- nostra interpretaci
que han intervingut en les neguelacions les organnzacions felalstes ï manar- li ha preguntat sí apuesta noticia reus
secretari de la Presidencia tut san- les sessions és perfectament constiponla
a un pacte en fenm. i aquell
per a satinar el trollt popular, ha dit: quiques.
tucional, 1 de la !hure facultas del
eas en un hermitie mutisme.
contestas afirmativament. afegint que per
—Ineni a la unió amb g is socialistes,
Els periodistas li han preguntas de; President de la República. Entre juDE
BUGEDA
evitar aquesta unió ohavita uasat en
pera solament amb ella Es a dir, els DECLARACIONS
que han transas amb el senyor Alba. ristas tan cminents no poden havirrtres parets d'esquerra i ela sonialistts.
i el senyor Lacearen Isa contestat hi errors tan gratos com es presea
'Madrid, 2. — " La Libertad" publi- loe tosa meno de gestions i suggerimetes.
No
formaran
pan
del
Comise
els
que
en
aquest
cas
aparegui.
botan
jerOal
repre ca un interviu amb cl senyor
que han cstat una cstona de tertúlia.
partits obrers, de ma--sentad'lr Bugeda.
equivocats. Estera en un momeas tan
GIL ROBLES ANIRA A GALICIA
EL SENYOR CALDERON
nera que si se sumen a la unió, cOm
greu com la consulta del cos electoPreguntas pel periodista sobre la
ES NEGA A FIRMAR
ral per ä saber quina él la seva opis'espera, será per un altre pacte a part conjunció republicano-socialista per a les
El senyor Gil Robles prepara aus viatamb els socialistas, i acceptant les mis- properes elecciens, diu que el momeas ge Per Galicia per a final, d aquesta
Els periodistes han preguntas al ni6. No t3 repetirá alta de l'any 33.
ereo bases comunes. Igualment pedrea politic espanyol requereix un anal setmana per tal de peinar l'estat d'opisenyor Calderón si ha estas invitas Ara com a replica a l'actitud de les
sumar-se amb nosaltres els republicans front d'esquerra per batre les dretes es- nió de la guarra de les regiass que ha
a estampar la seva firma en les data dretes no calen més que dues solaSise ho vulguin, acceptant les bases con- panyolts, que han demostrat en el Go- visitat darrerament.
proposicions conegudes aquesta tarda cion3 per part del Gevern. La publisingudes. lila socialistas estan en un vern no solanent Ilur incapacitas per
al Congrio, i ha contestat afirmati- cació immediata del decret de disso(CONFERENCIA TELEFONI CA
carnctit, pera alegint que elta negat lució que porta j'un un altre decret A318 EL NOSTRE REDACTOR A tot d'acord amb el nostre programa co- governar, sine un sentit mesqui del Po- COM INTENTEN LES DRETES
mú, a base di realitzacions acordat peus der.
de caräcter provincial i municipal, per
a posar la seva firma.
CONSTITUIR UN FONS ELECLA CAPITAL DE LA REPDBLICA) tres caps d'esquerra coalitzats, i no In ha
EL SENYOR ALBA ESTUDIARA a desplegar en tots els càrrecs de vaLa unió dels repblicans amb els par- TORAL. — SEMBLA QUE ELS
s'ha
afirmat
tot
que
en
elles
de
res
alta
lió els que queden de l'extingit bloc.
LA QUESTIO
L'astrónont Mario de Luna, que pu de supressió d'Instituts armats i de so- tits obrero era indispensable i es tracia ELEMENTS BANCARIS S'HI
Es molt possible que es repos:n els
d'una necessitat obligada per l'obra a
Poca estona després de les set del Ajuntarnents del 12 (l'abril, perqui la ten deis mis ferms punta!: de l'astrono- cialització.
HAN NEGAT
realitzar,
vespre, ba entrat a visitar el senyor maniobra de les dretes, en Provocar ntia stadrilenva, qua,' Paracitu de l'esNo seran menys de set i mis de den
Madrid, a. — Un periodista ha contrella
que
haz;la
descobert
certa
nit
poLa unió que ha de formar el gran
Alba el senyor Suárez de Tangil, el aquest conflicte era el de Precipitar
les
bases,
i
toses
elles
molt
breus,
moit
sarla pel correr d'Alcalä, acostuntava a
versas avui amb una alta persenaiitat
q ual duia a la lila la proposicia acu- la publicaría aeui inercia, del decret
clares i molt concretes. a ji que sobre front popular esta ieta. Falten detalls que
dir: ...la modesta estrella que he tin- elles no pugui haver-hi cap dubte, tota seran resolts rápidament. Però les ba- bancäria que ostenté un cartee preerninent
Satória contra el Gavera. Anava acom- de dissolució de Corte, perquè
descobrir.
quan el bienni, l'arrelament politic del
yut
l'honor
de
estas
convertides
ja
ses
primordials
panyat de diversos diputats, periodis- [tuesta manera el Govern no tingues
Parodian/ ara aquesta frase seo -a, po- cegada que han de servir de cartell elec- realitat. EI que s'ha de discutir es la Val éS ben congut a Biscaia.
tes, fotagrais i corresponsals.
an cop entras en el periode drieut parlar de la modesta convenció que toral. Per ella es ¡aran públiques ama) foro de cada partit en la conjunció.
ternos,
Assegura la dita personali tae que ei
En saludar el senyor Alba al se- electoral, de cobrir Ajuntaments i
oryasitaaren la tarda d'al:ir al Conon's la 'Pajar difusió possible.
Després dóna compte de quins han senycr Gil Robles i els elements que
nyor Suarez de Tangil, Ii ha prcgun- comissions gestores.
Es, no cal dir-ho, un programa miels diputats mouárquics. d'assudirigeixen
els partits de -Renovación
d'esser
els
principals
Ens
de
la
tinió
tat si es tractava d'una comissib o
Després els periodistes han parlat
ells le defensa de la Constitució de nim eleetnral, sense tan altra finalitat un top aconseguida la victoria, que con- Española i tradicionalistas sanan dirigit
d'una manifestació, i el diputat monär. amb un ministre, el qual els ha lila- emir
la República resulta d'una coinicitat fan- que la d'unir-nos davant els comicis
a
distins
consellers
d'entitats bancaries
quic ha respost que per be que era una Infestas que el
en la futura Iluita electoral. Després, sidera que no es pot estafar a l a usa- per dernanar-los una crescuda suma, que
Govern Isa
tastica, pera anee bufa ha estat encara
eeselquperiionfeerreix
es
comissió, ptl seu nombre es pocha con- esdevenirnents per a no ferPrevist
el joc de la subictació organitzada ner aquests amb el resultas que s igui . cada Partit r)teCsi tóabel i' er sqtcu seersra iesi dg il qnuti
oscilaría entre 12 i 12 milions de paseesiderar coas a una manifestada. Des- les dretes, que no han tingut present mateisos elements Cm tractor de defen- recobrará llcr independencia total i
la Constitució, concedir una amplia tes per realitzar la próxima campare..4
prés ha elegir.:
que aquest Govern ha cingla a realit- sor la Constittició de la sufocada ittitiria significadó plena. Que tot alai) quedi
eectoral. S'n reunit les' entitats baria-—Venim ernparats en Partirle Izo del zar una obra de tanta transcendencia que li ha inferit Cl Gotern en suspendre mole clar, per tal d'esvair tota mena de amnistia per a tots els presos polítics cíes a les gneis sala fet la petitió, i
Reglamcnt de la Carnbra per a Iliu- com la consulta al cos electoral. No les sessions de Corta,
dubtes, aixi com tot allò que sla es- i oscials, restablir la legislació social han contestas que no é adequada, ja
derogada jacl segon bienni, ea., etc.
rar-vos aquest escrit d'acusació, i no anáve Ira esser tan candids que ens
Des de tris:eres horca de la tarda campat. perquè nosaltres no ella liem proque tant els Bancs com les indústries eaEl senyor Bugeda acaba manifestant- panyoles han d'estar al costat del Poder
ens limitern a això, sine) que tambe deixéssim impressionar per estriden- quinze o vi g a diputo': off onsins i Ira- pasas fer mai el joc a ningú, sitió seri emparats en la segona part del pre- eles la finalitat de les quals es percep dicionolistes capitanejats per constiturio- vir el regim republicá. Es clar que ha se en extrem esperanot d'un triorni cíe legitiniament constituía i porqué a méo
cepte citat, dementa/ la convocatòria claramcnt. Cal donar temps al tentp ;taliste: tan significas cona Calvo So- d'ésser una República esquerriata com les esquerres,
el senyor Gil Robles s'haaliat, mis han
inmediata de les Corta
i vindré la replica adequada a aquí:se ido i Goicoecheo conspiraren misterio- nosaltres volem.
expressat, fa el comparatge amb elements
Units circumstancialment per a aquest FANTASIES PERIODISTIQUES enemics del règim.
El senyor Alba ha contestas que ho exabrupte de les dretes.
satnent als possacksaos del Congrés daDE "YA"
Després.
estudiada.
Vist el fracàs d'aquestes gestiona
Després el cap de la Ceda, parlant 7 (10 l'exPeclaci6 Canica de periodistcs cas concret de les electivas.
A continuada, el aell Y or Alba en ce- amb els informadors, referit a i parlamentaris rePublicans que amaren naturalment, podria seguir la unió per
Madrid, 1. — - Ya" diu aquesta nit Ola requerit el senyor Chapaprieta.
de
la
dintre
bre els periodistes, els ha dit:
que les afiances electoral: entre cls emprant prop d'ell les formes mis
l'escrit que s'havia presentas i ha al Poluta de les Corta en espera de pos- a Ins programa de govern
—Tot el que jo us podria (lir ja ho afegit que al seu judici la Diputada: sibles esdeveniments. Les Portes del Sa- República. Aixi senten mi-1h els tres caps, partits republicana d'esquerea amb els diplomátiques, tenint en compte que
coneixeu per hacer estas testimonis del Permanent de les Corts llama de la de Se.f.fiOili esteren tancodes. La mo- senyors Azaria, Sánchez Romea i Mar- elements revolucionaria, acredita l'e- l'ex-president del Consell está disEL CAP DEL GOVERN
Iliurament que horn nl'ha fet d'un es- reunir-se en el termini mes breu pos- desta Coas coció es reuní al costal del tínez Barrio, tots els qui militen en xistencia d'un (atan residu de pudor. gustas ainb el senyor Gil Robles, perNO DONA IMPORTANCIA
mostrador os es reparteixen els bolados, aquests tres grups esquerristes.
crit que he prontas estudiar-lo i sobre sible.
Alcacix que ha estat decidit que oaquest no hacia defensat els seas
ALS RUMORS
Preguntas sobre el que s'ha vingut guSs els socialistes qui s'entenguin i qué
pera durant la tarda ti a trasIladant-se
el qual decidiré.
projectes etonómics. Al senyor ChaEl cap del Govern ha rebut a la Prede ¡loe; l'el que es ven, era una modesta parlant de veis a determinades persones, s'encarreguin de tramitar-los els acords paprieta solarnent se ii ha demanat
—Trigareu n'oh a estudiar-lo?
sidencia les visites deis diputats socialisha contestas que no hi ha tal cosa, pel Les negociacions són confiados a Lar—No. Ho fase denla perqua me Sembla que el Govern convenció portat:71 els
tes senyors Alvarez Angulo i Lozano, l'acaben de lliurar fa Por i l a saben
que a republicans fa referencia, puix que go Caballero pels socialistes; a Pes- pinió sobre la necessitat imprescindi¿'ultra bando, no estaven autoritaats
ble de continuar la política empresa
te
inconvenient
que
no
que li han demanat la reobertura de les que jb no apello a efugis.
i eis allre cas ho hauria prohibit Si ho llagues comunicat l'organisme ade- tanya, pels sindicalistes, i a Hernan- pel bloc. L'ex-ministre de Financess
Cases del Poble de la Carolina i Sanquat, mie és el que ara anua. i quant dez, pela cornunistes. L'acord entre ha contestas que estudiaria l'assumpte,
--Es convocara inimediatament la es reuneixi la Diputació l'autoritat.
tonina. sobre les quals pesen sentencies Diputada Permanent de les Corts com
Realment excitots, runb zeritable exci- als sacialistes, no existeix tampoc rl vet els tres ha d'ésser molt fácil, puix
pera sorgida la darrera erial i amb ella
judicials, i la reposició dels Ajuntaments a conseqüencia d'aquest escrit?
Permanent
taciä, aliaren ultimara llurs acords, que per la seca part, car ele candidats no que són molt peques les diferencies
de l'any 1931 a la provincia de Jaén.
es
limitaren a redactar una acusació con- els assenyala aquest o aquell personatges, que els separen. Largo Caballero está, la sortida del senyor Chapaprieta del
—La reunió de la Diputació Perniodels
esdeveniGavera. la fe dels monárquics ha vist
Madrid, 2. — Després
Tumbé han visitas el senyor Pericia nene com ja us baria (lit era anunciatra cl President de la República, i iota sinó Yorganització.
des de fa bastant temps, en contacte anar-se'n avall totes les esperances
ments registrat; areca tarde e la Cam<as semors Blasco Ibáñez (Sigfrid) i da
haver infa
dies,
poli( que ha d'estudiar un bra, que han cullninat amb la presen- ultra contra el Govern, per
EXPLICA amb els dirigents sovietics; Pestaña, que tenien posades en hex-ministre de
Boj careo.
/ringle els PrecePtes constitucional:. ke- TORRES CAMPAÑA
de poca torea entre els obrers d'ença Finalices, i s'ignora, per tant, l'actiL'ABAST DEL FRONT
En abandonar el set' despatx ei cap suplicatori, el projecte de Hei de fixa- tacM de l'acta acusatória. contra ei Go- dactats ja els dos documents, es preoque suavitzi el seu anarquisme, ne- tud que adoptaran els politics esD'ESQUERRES
del Govern ha conversas amb els pe- ment de les forres nacals i un altre vern i amb l'intent sIe recollir signatures cuparen tot seguit de recollir firmes,
de
construccions
navals,
pera
projecte
cessita el suport dels altres grupo per mental s.
per a la que sanare a presentar consta pera salan:cut n'aconseguiern
riedistes, als quals ha dit que no tema
Madrid, a, — "Heraldo de Madrid" a intervenir eficaçment en la política
no
l'he
convocada
per
esperar
el
Decstä
l'interessant
l'estat,
de
el
cap
cap noticia i que, a pare de les anteriors
.4gro ris i cedistes es u:ostra:en indecisos, continua avui l'enquesta sobre la propeCARVIS DE COLOR
com desitja; els comunistes, en pactar
visites hacia rebut una representació de cret del Govern, que no ha vingut en- a saber si el decret de dissolució de les i per decidir alguns d'aquests darrers que ra Huna electoral.
Carts s'anava a publicar o no immedia- semblavo que dubtaven. Calvo Suecia
amb els seta enemics d'ahir i amb la
les classes mercantil, d'Espanyia que li cara a la Cambra.
Madrid, 2. — El diputat per CartaEl senyor Torres Campaña diu que burgesia republicana, no fan mes que
res'aprofitarà
aquesta
—.2Aleshores
que
aquest
assuinpte,
dir
tarnent.
No
cal
haersr presentas unes aspiracions respecte
arenga otarta un in flamat discurs. Al- la campanya realitzada per les dretes ha
gena senyor Tomás Maestre, s'ha seunió per a tractar de l'escrit presen- segons sembla, es traína en l'eurecista els
complir les ordres que han rebut de la parat de la minoria agraria i ha ina l'anomenat fons de comerç.
gnus cediste: lamba, firmaren, pera en
entre el senyor President de la Re n n - genere: tots esperaven l'arribada del estat una obra negativa. de petits (Dais tercera Internacional.
Un periodista li ha dit que circularen tat?
gressat a la Ceda.
—Preguntes capcioses, no — ha con- Mica i el del Consell, per?) fins ara no "jefe", que moments després era rebut i favors perscnals, amb diversos errors
rumors sobre possibles actituds d'alguns
s Moscou de ich l'inspirador i inEl diputat senyor Moreno Quesafonamentals: la destitució d'Ajuntadiputats aquesta tarda a la Cambra, i testat el senyor Alba—. Precisament han pogut esbrinar res els periodistas amb aplaudiments pels ¡rus correligiona- ments sense justificació ni encere; la ductor de lilianga que ara es prepara. da, d'Unió Republicana, alta separat
l'estudi que he de ser es refereix a sobre el particular.
el senyor Portea ha respost:
amb
el
propbsit
acordat
que
en
cas
ris i aliats.
del dit partit l sembla que ingressará
táctica equivocada en relució amb la
Segons sembla. el Gorern no posa tap
—Va, borne! A que no? Aix6 no dei- aquesta qüestió.
La mcdesto convenció ¡acalorase i
Madrid; el pro- que amb alocó s'obtingui el triomf elec- al partit governamental de centre.
A les set del vespre &han tornat a inconvenient a qui es reuneixi la Di- es to r tiata :aranosa, Mentre Gil Robles gestora provincial de el
xen d'ésser rumors que vosaltres seguratoral, siguin els republicans els qui per.
problema
del
blema
remolatxer,
i
Permanent
de
les
Coses
P
er a conferenciava atta, el presiden( de lea
reunir a la Cambra el senyor Echegu- putació
ment no creureu.
rnetin l'entrada deis revolucionaria a A ASTURIES S'HA FORMAT
examinar l'acta presentada, en la segu- Corta, i els sola-secretaris de la Presi- biat.
Per últirn se li ha preguntas si hacia ren cl president de les Corts.
EL FRONT DRETISTA
Trenta-sis Ajuntaments de Madrid (o- la ciutadella.
El senyor Echeguren ha dit als pe- retat aspa l'assumpte será guans-t
signas al guns alts cärrecs, i ha contesdencia i de Governació es Passejaven ren substituits erran dels successos docExisteix os, document que haurien
Madrid, 2. — El seriyor Fernandez
tas que no s'havia ocupat de l'assumpte riodistes que anava a parlar amb el ell.
grerts i taeiturns pels Passadissos del
dc
umeixer
els
republicans
aliats,
pertubre • Ea ca la absolutament, ocorre- enne sabessin la Manera escrupolosa Ladrcda prediu per a aquest any ei
i que encara mancacen per designar gel _ President del Consell i que no podía (17
Canaria; com 4 i representessin als in/- gué
el menor instas revolucionan. Afo
rebé la majoria.
donar cap referencia de la reunió que U
pa/lene PaPer. Es creM, ignorent amb anas foren substituits un mes despris: com sala fabricat el parany en el qual trionif de les forces contrarevolud
-näries.Malgtobces,
erra portodors del
acabara
de
celebrar
amb
el
senyor
quin
fonament,
que
van
a
caure.
Aquest
document
ks
el
ni un sol del, seas consellera esta pruLA MANIOBRA NO TE- L'ACO- Alba.
aquestes forces ocuparan el poder i
decret de dissolució per a Ilittrar-lo al ceseat.
de la composició del Comitè Executin portará plenament la direcció de la
LLIDA QUE ES PENSAVEN ELS
Eiectivament, e) sencor Echeguren
president de la ( - cimbra si calia; nO
Les praximes eleccions a le provin- de la Tercera Internacional. Aquest
AUTORS
ha telefonat a la Presidencia i al cap
s'aconsegui (Volts la menor indisercrió; cia de Madrid donaran el triomf a les organisme bou elegit el dio 20 del política el senyor Gil Robles,
vos, s'aconseguira que sigui realitat
Els senyors Echeguren i Cámara, sota- de pocs moments de parlar per teleeres personatges hermitics i enigmatics
enCara que no amago que passat mes cagant al fina! del Congrés la implantació del programa d'Acmé,
esquerres,
„e;retaris de Goccrnació i de la Press? fon, ha dit que se n'anava a la Preque vililaven la modesto convenció.
internacional
celebrat
a
Moscos:.
En
eil
les
forres
catan
molt
equilibradas.
No
delicia. persones de la confiança del se- sidencia del Consell per tal d'entre- ELS NOSTRES LECTORS
El s' enyor Gil Robles, acabada /'entre- crec probable que hi hagi una candida- figuren Stalin, Dimitrov, quatre re- Popular. Espanya entraré en un peo or rodela Valladares, han estat a la vistar-se ami) cl senyor Portea,
riode de tranquillitat i de pan que tu
vista antb el presidcnt de ics Corto.
intermitja. Lluitaran front a ¡roe presentants de Freno i tres d'Espa- ha viscut des de fa molts anys, fa
Címbra tota la tarda, i encara romaHAN DE TENIR PRESENT firma l'acusació contra rl GoLcrn, Pera tura
denya.
Les
instruccions
donades
als
les
esquerres
totes
anides
contra
una
nen als passadissos. Sembla que tenien ELS MONARQUICS HAN DOcosa permetrà el descabdellanega la seta firma a l'adrecada contra
típicament clerical de ce- legats cliquests dos paisos, consten qual
NAT UN MAL PAS
ordres efel Govern en relució arnb Eintens
QUE Hl HA ESTABLERTA el cap de l'Estat. Aisò darrcr aroduí candidatura
distes i monárquica. El partit radical ile cuit capital:; la part mes essencial ment de les fants de producció i ridels diputats de "Rnovación Española” i
una gran irritada entre els motoit yuics,
En sortir el5 monárquico a darrera
queso.
es refereix a la constitució del front
ja no existeix a la provincia de
tradicicnalistes de penetrar a la Cata- hora de la nit de la Cambra, entre
LA CENSURA
Contestant preguntes sobre quina
Hie semblaven veritables subleva!s, pera
i els grupets independents 56;1 Ca- cornil electoral. Alvarez del Bayo, que
bre, is a di r , al saló de sessions. A tal els quals figuraren eIs senyors Calvo
aquesla vegada contra cl cap de la
dels partits
que
seran
facilment
abpelletes
personals
pelo dies del Congrés internacional era crea que sera l'actitud
eferte cl , senyor Cámara ha estas cona- Sotelo. Goicoechea, Honorio Mama i
CEDA.
laico a Astúries davant les Circurnssorbides
sense
pena
ni
&aria
el
dia
de
a
Rússia,
ha
dit
en
un
miting
recent,
tantinent recorrent les portes que do- Rodezno, comentant l'entrevista que
desDe toles mancres l'acusació contra els
celebras a Málaga, el que ha d'ésser táncies que visiten les force
nen i»gres a l'hemicicle per veure si !sacien celebrat amb el senyor Alba
ministres reuní, gräries a les firmes ce- les eleccions.
dels
En la rnateixa enquesta el directiu co- l'aliença dels republicans; una etapa quema, es formará un front únic totes
es produia aquest fet o s'intentava por- P er al lliurament de la proposició, MUSEUS BARCELONINS distes, les 1:trenes-les perque sigui traintermedia de labor comuna en la qual partits obrero. perque aquelles i no
tar-1a a cap.
mitada, pera es plateja ara el proble- munista Josep Díaz diu:
soles
no
san
absolutament
res
celen:
Museu de Catalunya (Palau Nacio—No pot parlar-se concretament de els republicans dissolguin eis focas
El senyor Echeguren ha conferenciat
—Acaben' d'armar un petit encestan. nal). — llores de visita: de 9 a 5330. ma de la neta tramitació. Pot Cl la situada actual sense mirar Ileugera- feixistes i depurin les institucions ar- podrien tenir la pretensi6 de emane mi
extensament arnb el P residen t de les
Pre3idelle de les Corto davant de la CeUn
diputes
independent
del
grup
dcl
Els
segons
diumenges
de
cada
mes,
ment
enrera. La nacela feixista no ha marles, perquè despris els socialistes un sol diputas.
Corta i ha dit als periodistes que baria
senyor Abilio Calderón que els es- entrarla gratuita. Pot visitar-se teta missió Permanent; tot cas la leva aconseguit els seus propasas i la CEDA instaurin la dictadura del preletariat.
Tune la convicció que es formará
tingut in/ cami d' impre s sio ns a mb el se
reunió ha esta reclamada seguidament
. el triomf del
coltava,
ha
exclamas:
menVs
els
dilluns.
Entrada,
,
e l s di e s
ha estat foragitada del Poder.
L'aliança csquerrista és, dones, una un front avasSalladO r
-nyerAlba.
pel
sonar
Gil
Robles.
—El que acabe/ de fer, les dretes, asia peSSetd.
qual será la condemnació energía 1
Un elemental deure de justicia social allano únicament comunista.
Ha corregut el rumor a la Cambra
El president del Conscll félt ahir a
en
el
joc
elecrotunda de la barbärie ‚ente parió que
museu de les Arta Decoratives (Pa. la nit un's declaracions sense donar imposa confiscar sense indenmització els
Que el senyor Echeguren era portador són les deu Ultimes
DE LA CEDA patito toll.
clel decret de dissolució, que hauria de toral que us prepara e! senyor Por- han de Pedralbes). — Flores de visi- gran importancia a aquests ineidents. Na biss d'aquests senyors i lliurar-los al no MAURA ALIAT
tela.
ja
mIso
direu
quan
tornen
de
d'entrada,
una
Al
Congrés
es
donara
9
a
7330.
Preu
ta:
de
Madrid
,
2,
es
b
l
e
,
a
t
s
p
r
d
v
i
'
c
t
a
e
lliurar al president de la Carribra si
tindria, pera, res de particular que si
pesseta. Pot visitar-Se tots els dies, es volia donar cOndinatitat es l'antena accianäria dels alta dignataris de l'Es. aquesta tarda cam a segur la unió esparta:a a cap el propòsit de celebrar les eleccions.
del grup
intuyo els
sessid. Com Es sahut el decret dz (lisdahin, ei decret de dissolució aparegués &lisia, supon de la CEDA. Traient a treta i cordial als fins electorals
I A DESHORA
solutiO esta firmat pel president de la
Museu de Ciències Naturals (Pare G fa "Gaceta" abatts del que ttt- aquests elements llur base material el que acabdilla el senyor Miguel Mama
El activar Gordon Ordax, parlant
República i solament falta el requisit de l'actitúd de les dretes ha da:
feixistne rebré un cop de use n, que ha amb les (oran cedistes.
de la Cintadella). — Compren les hom creta,
de la data.
—Si les dretes creuen que la Cona- drpendencies següents: aluseu de Casots-Secretari
Postenorrnent el
de la tisuria els autoritza a reunir-se. ha- talunya i Museu aterieren. llores de
Presidencia, senyor Miguel Camera, cien de fer-ho, pera en deixar pes- visita, de lo a 13 i de 15'30 a 18.
maníes-encía ama) el di P ut d t: d e -Re sar els dies sense reunir-se en sessió. Entrada a tots dos, 025 pessetes. Per
-novacióEspd"eyr.Funt elanacen la raó
s'en prOdult a Mellase loareis de FranGovern. Ara pre- la visita d'entitats culturals, cal deLe mort is deguda a complicacions a Xile el rabee els representants del ca Cornearen a ealendre's a Dretanya. en
Pila, iIi posé de relleu la improce- senten un acta d'acusació. Pero, da- nianar-lio arrib un dia d'anticiparie,
dencia del que s'intentase portar a vant de qui? Car no és la Diputada, la Junta de Cienciea Naturals (Pare La circulació fiduciaria produides per la ¡mida q ue v a sofrir treball panatneriei, que són els ve- els rius N'llalne 1 Gua% han eXperlMenlat
ricables obrera del progrés
en aquella oasis). — Pabra.
,onSlaterable n'escuda.
cap. Semlaa que cl senyor Fuentes Permanent Porganisnie adequat per a de la Ciutadella). L'entrada per
al Japó
Fabra.
Les Sigues han envatt la el roble de
Pila quedé en printipi convençut.
rebre-la, j es absurd protestar isolada- aquest concepte es gratuita, i es pa'seden. on sdn mettes tes personal que
2111111L'Agencia
Domei
Táquio,
2.
—
canteden
visitar
tumbé,
gratuitament,
la
Després el senyor Cimara
ment quasi de tenir la niajor¡a j
quedat sanee 'Ibera; monea d'antes
asa
cia que el 3/ de desembre la circulació Negociacions comercials
rencia amb el senyor Lara, d'Unió radcea 3uficient slauria pogut fer pa- collecció zoológica 1 l'Aquariuna
nan d'emir provetaes per mutis de barfiduciäria al ;rapó arriba a 1.837 fuiRepublicana, i Ii participé la decisió teas la protesta reunint-se en sessiO.
comercial
Tractat
quea.
lions de iens, o sia /60 milions de mes
anglo-irlandeses
del Govern en relució amb els proque el passat any, i 6% de mis que el
Units
entre
pasas que havien exterioritzat els di- LA COSA VIIA DESINFLAT EN
UN FISCAL QUE PARLA
2. — Amb objecte de r e
Londres,
7923,
que
foil
l'any
del
pänic
financer
POC TEMPS
putats de filiació monireuica.
TRES DIES
HOSPITALS BARCELONINS i de la inflació.
-novarelPctxis Anglai
Suïssa
El sots-secretari de Governació, seterra
1
Irlanda
per
al
desenvolupaMadrid, 2. — L'actitud de les dreque
se
O.
—
La
tontita
wastunalun,
nyor Echeguren, conferencie extensa- tes ha estat la nota destacada del dia
Chinin: Casanova, 543.
ment dels intercanvis comereialsi s'han signara un Trartat comercial azul) naliall
Els aasaasms
mane amh el diputas de "Renovación ah passadissos de la Cambra. A meEpiitptics; Carretera d'Hoste (Tornegociacions en les quals Ila Causal gran sorpresa, fa que ala caeA la busca de l'aviador entaulat
ESpaliola" senyor Honorin afaura, i sura que sanasen desenvolupant els re Frases).
de Pieracki
presten part els ministres de Dominis eles Interesen; estilla la ereenca que
tracta de la qüesti6, que es tema de esdevenimen t s la tenaió política ha
Infermeria de la Clerecía Secular:
i de Comerç anglesos i rePresensants alma se situarla el Troetat anna Espanya.
Varsòvia,
3. — En li vista del proEllsworth
a
d'avis.
telt els cementad , en el d í
una segada acetato annosts do s TM:- Ces instruit contra els terroristes ukrade l'Estat lliure.
redil, pula que sha vist que la cosa CallUdat to.
El tensor Alba ha romas al seu no passava a majen.
Evangèlic: Carnales, 25.
La principal dificultas amb qué s'en- 1115, s'Iniciaran les gestions per esta- nians complicats en l'assassinat del miWellington , 2. — El vaixtll explod e snata de la Presiencla en e<pera
Fundació Albä: Passeig Vali d'He. rador "Discovery" ha salpat cap a la trebanquen aqueites conversacions e3 bur•ne Uhu altre antla Franca, 1 lambe ea
nistre de l'Interier, senyor Pieracki.
bron.
dels passibles esdeveniments.
UN NOU
Baena de Galles, per tal de prendre pan la miestie, que es refereix al earba gestionare la conduela, craltres eruta Dt- comes el dia 15 de juny del 193e, el
[un/tarea. llalla 1 Portugat.
De Sant L'atar (Leprosos): Ma- en la busca de l'aviador Ellswerth, el angles. — Fabra,
DE LES DRETES
UNA ESTONA DE TERTULIA
fiscal, en la sea intervenel6 que he
tes
Manantes
del
Tesciat
nespecte a
sse Maseleu (Mortal.
qual, carn se sae, e% troba perdut u les
unts 5inaas, ne ita estas muele citfienie.ne duras tres dies, ha demanat la pena
En arribar a primeres horas sle la Encara q ue els periodistes no han
Da Une Pala 1 de la Santa Creta: regions antartiques. Porta combustibles
de mert per a un dele actinia, prese
rae IntOrinactó.
tarda a la Cimbra el senyor Eche- nogal parlar amb el g anyer M'aura. ltf í ítualitat, 165.
i quedares. Pensa arribar a la Badia
La Conferència
perpetua per a dos mis i per a sota
varen ha passat al despatx del emires han pogut entrevistar-Sc amb un diDe Sant Rafael: Cäbestany, 5,
a mitjan mes actual.
el$ anees ha sollícitat que siguin seveDe Sant Sever (eclesdistic): Pedel Treball panamerick
rament castigats, perti tense precisar
lla, 21.
inundacions
la pena que els tafia impetssar.
Santiago de Xile, 2. — Avui tala
Dels Nene Pobres: Consell
Tanteasa
ni,
eii
nel
un
ferit
en
l'atempSil
2.
—
Mor
teneres,
lene, 437.
celebras la g este:, inaugural de la Con- calamita
ARTICLES YOTOGRAFICS
g
aten?,
la
Mea
pujan;
!en
Q
ual
ferencia del Treball, amb assistancia na mufa lCs autornala a adtquar fe•
De ig Magdalena: Esteraner. 57.
tat de Marsella
Treballa de laborated
Taller eapeclalitzat en la reparael d'aparel/s.
El Banc d'Anglaterra
de nombreses diputats, senaders i di- versa MesUre3 P er tal d' av ilar que o
De la Creu Ves-anella: Maneras, 4g5.
Materials de les minora marques
plemät ic s.
ha
mort
un
Del Nen Jesús: Dos de Maig-MaMarsella, a. — Aruj
producto' una railisicete.
compra mis or
En norn del president de la RepúLea nOtteles que es caben del sUd
guardia de pau anonienat Galy,
CORRIBIA, 15 (davant les escales de la Catedral) - TELEFON 12520 llorca.
Londres, 2. — El Banc d'Anglaterqual va resultar greument ferit quan blica ha prOnunciat el discurs d'ober- d'Analsterra Indiquen terne& que tes mun:
Del Sagrat Cor: Barran. 303.
ha anunciat que ha comprat er en
el clas a d'octubre de 434 es comete tura el ministre (l'Ates, Estrangers dachlrie can adqutrilit a cala m'unen( ra
FELICITA ELE SEU CLIENTE I AMICS
Sanasen sie l'Eaperit Sant:
Bengels per valor de lop.ono Sauna
l'ateruptat contra el rei Alexandre de senyor Cruehaga, el qua!, entre altres mea gravitas.
I ELE DESITJA UN PROSPER ANY NOV Colonia de Gramenet. —
Li;
lnUndeC10111
esterlines.
— Fabrt,
•
que
Manea,
1.
—
un
honor
per
coses, ha dit que ere
lugoslitvia i el senyor Barthou.
postal. Sant Adri g de Beses.

programa de realitzacions i plena autonomia dels grups
tics Rumors i fantasies de vigilia d'eleccions

EPMASE? I'MASE?

COMPLEMENT

DINFORMACIO DE L'ESTRANGER

els Estats

FOTO MECANIC SOTERES

. Pkg.

Rifa

Madrid INFORIIIIACIO DE VESTRAINGER
ONZE MIL

Premiat amb soo.000 ptes.

•

35.920 Barcelona, Múrcia, Bilbao.
Premiat amb 300.000 ptes.
26.364 Madrid.

000 038 092 124 162 163 169 194 225
263 323 352 4 22 4 29 447 466 470 577

699 738 751 48 773 781 871 902 911
9 9 1 974

Premias amb 200.000 ptes.

DOTZE MIL

3.438 Barcelona, Benicarló, Saragossa.
Premias amb 150.000 ptes.

0 28 046 075 099 149 1 36 2 51 3 22 333
4 10 4 66 4 8 9 5 2 5 553 5 6 1 61 9 639 705
745 82 9 8 4 2 8 39 882 8 93 9 1 4 9 6 4 972
988

40.985 Barcelona.
Premiat arnb 200.000 ptes.
24.339 Madrid, Oviedo, Saragossa.
Premiats amb ts.octo ptes.
15.109 Barcelona, Madrid.
46.240 Sevilla.
20.077 Barcelona, ValiliaSeCia.
42.115 Segar).
28.800 Madrid, Valencia, Vilafranca
dcl Penedès.

VINT-1-SIS MIL
024 029 039 040 077 sor 148 164
199 221 264 298 347 350 370 375
443 45 0 459 4 8 5 473 474 556 607
648 678 683 728 777 812 838 870
94 1 974 97 6 969

165
386
633
913

VINT-1-SET MIL
051 068 07 0 076 146 1M 191 213
220 251 321 368 384 456 468 47 0 578
609 653 682 726 806 876 897 899 946
974 998
VINT-I-VUIT MIL
042

TRETZE MIL
013 0 41 061 062 075 to6 128 208 220 018 203 270 291 293 329 378 388
430
254 2 59 3 2 5 35 8 395 4 21 479 5 1 7 563 450
463 .9002 5 0 4 5 26 543 568 5,8o 618
5 69 602 652 696 703 730 731 779 783 641 682 698 704 709 743 8 0 7 828
833
800 899 831 838 916 944
982

CATORZE MIL

VINT-I-NOU ML

114 205 241 248 265 299 321 35 8 491
300 571 581 6oz 603 616 682 73 2 740
770 786 804 842 876 892 971

004 015 047 083 114 120 145 201 209
248 2 73 3 0 3 3 2 3 33 2 344 360 364 423
427 43 0 48 1 507 5 21 526 53 1 539 563
604 682 7 26 7 29 745 75 0 8 43 86 a 411.3
9,7

LA POPULAR

TRENTA MIL

afortunada ADMINISTRACIO DE LOTERIES número 35, de

nac./L.1E4LT"
RAMBLA DEL CENTRE, 26 (davant la Plasa de atada)

ha repartir en aquest sorteig entre els seus dient, el

014 028 066 123 i6 185 188 206 219
222 224 285 2 97 3 0 7 3 2 5 3 89 4 0 4 426
4 29 44 6 480 520 562 571 624 640 651
68 7 694 82 4 8 97 9 1 9 947

TRENTA-UN MIL
007 ol3 ono o61 070 092 120 193 202
203 269 276 283 33 8 357 44 1 449 457
47 6 534 54 8 555 59 6 6 0r 604 623 66r

QUART PREMI

706 717 736 785 836 868 874 882 952
976

número 40985 -- 1 STIe -^ 150.000 pessetes
número 40985 -- 2.' sèrie -- 150.000 pessetes
número 40985 -- 3.' serie -- 150.000 pessetes

TRENTA-DOS MIL
006 073 093 144 146 195 197 225 2-49

300 bitllets del centenar
3 de 13.000 pessetes números 834 - 1644
40 bitllets del centenar de la semilla
Immeo+M.M.....anPwr.

49.660 Barcelona.
33.235 Barcelona, Madrid.
42.920 Madrid.
46.307 Barcelona.
2.644 Barcelona, !mema.
13.763 Barcelona, Madrid, T'alibleque.
32.847 Barcelona, Saragossa, Bilbao.
Ciudad
Rodrigo, Sevilla.
13.988
33.258 Barcelona, Madrid, Valencia.
30.062 Barcelona. Bilbao, Tarancón.
9.373 Madrid, Linares.
34 . 7 1 4 Gijon. Bilbao, Madrid.
2.136 Barcelona.
43 .0 15 3' 671rid.
834 Barcelona. Saragossa, Ma-

drid.
Premiats amb 1.500 ptes.
DESENA
013 019 030

CENTEN A
1 2 2 126 1» 146 148 195 198 221 235
258 262
343 359 412 442 568 683
608 717 71 9 736 783 809 823 829 837
868 910 929 938 985 992

332

QUINZE MIL

099 126 128 160 177 193 205
242 260 279 280 290 3 0 3 317
40 1 4 16 4 2 3 454 489 491 565
639 675 713 73 2 800• 8 44 915
9 6 4 97 6 99 1 999
SETZE MIL
0 35 047 049 103 ron 112 165 242 277
29 0 303 3 1 9 36 9 4 09 6 4 1 667 699 712
827 888 9 1 4 932
017 041
227 241
353 388
571 603
.919 927

DISSET MIL

260 266 306 310 318 325 351 249 260
266 306 3 20 318 325 351 358 381 400
434 466 469 478 802 814 822 883 899
990 970 980

TRENTA-TRES MIL
011 014 036 038 047 071 078 100 121
113 136 144 153 157 209 259 286 291
35 2 4 2 8 432 463 472 457 504 .562 571
612 623 647 651 66 1 663 734 777 788
792 806 811 823 826 868 883 993 896
9 02 935 941 997

TREN'. A-QUATRE MIL
noz 968 071 074 083 120 139 148 164
157 189 199 216 218 231 234 239 287
302 342 335 3 6 5 371 384 4 2 7 432 469
521 543 600 703 712 736 745 75 8 834
894 8 97 9 02 9 26 93 6 938 943 9 99 989
NTA-CINC MIL

02 5 046 052 078 091 098 132 223 235
299 328 360 338 452 504 506 550 685
716 817 8 49 8 3 1 8 3 2 8 57 9 0 3 93 8 966
99/ 999
DIVU1T MIL

029 096 103 116 130 186 191 205 243
230 253 276 2 97 3 00 3 0 5 3 1 7 378 384
527 531 344 572 634 643 711 735 747
743 758 33 820 829 839 865 870 911
936
TRENTA.17.1 7.7

018 215 228 262 363 375 455 4 82 488
528 542 550 555 5 8 4 537 60 4 6 2 3 674
720 780 782 Soo 807 855 861 864 916
93 1 973 9 86 999

074 110 129 187 295 218 234 248 292
286 3 0 7 347 339 3 0 5 37 6 385 406 427
43 6 489 511 546 636 (>85 6 95 7 09 720
739 766 802 844 8 30 878 881 882 805

LA LOTERIA DE LA SORT

de MIQUEL VALDÉS -- Rambla de les Flors, núm. 13
MIL
032 014 071 079 ton 139 z68 20 1 262 DISTÉ DE LA DEESSA FORTUNA ELS DONS QUE REPARTEEK
ALS SEUS CLIENTS
288 465 466 4 81 5 0 4 539 5 6 8 609 670
690 699 7 20 73 8 7 5 2 893 9 2 3 94 8 972
Efectivament: després dIaver repartit els
981 989

15.000.000 de ptes. de la GROSSA DE NADAL,

DOS MIL

ha venut en el sorteig d'ahir Cl número 3138. afavorit amh el

042 073 ogt 092 099 115 120 164 206
3 2 5 .355 4 2 5 427 504 527 559 572 608
626 751 757 841 84.2 864 991

TERCER PREMI de PTES. 200.000

ale:1 cona les seres aproximarions CINQU.A.NTA bitllets del sen centenar,
a mis dels blillets números 2641, 83253 íleo tres series del 16307, premiats
amb 15.000 pessetes cada un
064 083 138 150 185 192 261 271 281
315 328 344 460 474 49 8 555 620 708 SEREC RIC C091PRANT ELS VOSTRES BITLLETS EN AQUESTA
ADMLNISTRACIO
737 799 809 8 35 8 67 8 9 1 9 09 9 2 5 941
97 0 994
(.1.14.111aM
QUATRE MIL
DINOU MIL
TRENTA-SET MIL
TRES MIL

019 026 032 164 197 198 241 314 365
374 40 2 462 498 538 583 605 634 659
7 00 728 739 772 779 7 8 7 8 3 8 863 916
991

CINC MIL
0/3 033 035 042 048 098 15/ 211 214
232 292 3 0 3 346 349 382 386 4 26 429
444 474 496 499 5 1 3 6 03 676 7 2 8 740
74 9 753 79 8 799 8 4 6 8 53 944 967

SIS MIL
023 026 078 041 o6o olls 122 132
135 168 260 302 334 34 8 35 1 35 2 397
443 456 54 2 578 608 6111 713 768 804
819 828 8 44 89 2 9 0 3 9 2 3 9 8 0 993
014

oo6 072'077 o85 135 142 166 184 191
220 234 236 279 288 300 326 384 408
4 12 539 545 566 583 642 6 54 6 74 694
701 720 721 756 783 809 840 85o 867
870 893

VINT MIL
010 019 0 43 053 072 108 139 151 178
192 233 2 54 26 3 26 7 34 2 377 3 88 423
46 8 648 662 701 704 722 729 732 736
74 8 777 781 802 811 824 829 896 960

VINT-I-UN MIL
014 016 043 086 109 1 39 1 44 204 248
247 285 335 3 66 3 88 453 4 60 493 495
5 92 974 597 6,5 682 694 758 791 812
822 833 835 86,

LOTERIA

TRENTA-VUIT MIL
007 0 28 0 41 0 47 0 74 0 7 8 1 3 1 1 45 175
202 213 218 281 368 374 37 8 393 399
4 02 4 10 44 8 479 5 1 4 531 614 643 644
6 57 697 7 0 5 7 1 5 75 2 813 866 922 926
97 6 992

TRENTA -NO U MIL
031 086 088 102 123 146 193 212 257
264 312 346 360 363 395
508 526 545 551 561 586
676 696 719 755 810 838
854 858 861 881 91 0 939

NUM. 6

de la senyora MORALES
RAMBLA DE LES FLORS, 28 (davant

023 032 117 153 160 209 220 288 299
322 344 353 368 434 493 387 619 651
674 688 708 732 735 760 769 802 837
881 9 2 9 94 8 949 96 3 97 6 99 2 993 996
998

la Virreina)

PREMI
500.000 Ptes.

PRIMER

4 0 5 4 09 430
614 627 652
844 846 853
972

QUARANTA MIL
008 018 024 044 061 064 073 086 090
/43 251 162 164 172 301 372 374 375
398 405 4 2 7 439 450 487 587 616 624
626 649 676 724 726 746 775 783 808
817 823 826 829 842 887 894 948 961

QUARANTA-UN MIL
0:5 027 033 038 062 069 081 III 151
209 222 281 304 310 397 443
481 509 518 518 524 529 561 564 604
623 631 634 69 2 701 703 713 729 731
74 0 74 2 75 2 766 841 857 866 889 897
907 909 926 932 97 8 983
134 206

QUARANTA-DOS MIL

Núm. 35920
mes les aproximacions i centenars de les cinc primeres

008 020 030 039 o8r 112 113 129 /80
205 221 233 321 324 330 331 382 384
4 0 8 435 444 434 4 6 7 4 80 4n2 539 573
6o1 631 636 655 683 687 688 711 721
74 0 759 761 777 7 8 4 795 797 816 822
832 852 872 885 887 889 906 918 924
9 2 5 9 26 97 2 975 9 80 991

SET MIL

VINT-1-DOS MIL

QUARANTA-TRES MIL

071 098 102 109 118 124 127 167
210 234 280 283 388 456 470 324 527
554 559 607 650 670 672 71 1 728 735
779 782 821 852 992

038 o69 089 092 103 131 225 226 279
306 325 355 356 357 392 428 4 29 441
447 455 496 54 1 554 565 boz 6 10 1:61
673 676 689 8r1 812 829 930 952 973
993

007 027 039 069 071 072 106 120 131
1 60 183 214 236 266 3 1 7 333 349 382
39 1 393 474 484 487 491 497 519 529
56/ 563 570 623 627 660 677 710 762
7 89 805 832 833 842 848 887 908 924
925 946 947 958 903 97 0 977 97 8 988
994 999

6 58

WUST MIL

018 044 045
270 , 182 203
396 4 2 5 459
970 5 8 7 741

048 o66 073 102 105 113
222 251 253 258 275 278
4 61 4 61 4 6 3 472 479 358
812 853 865 923 930 985

989
NOU MIL
092 133 1 61
335 339 365
534 5 60 589
906 823 846

169 170 1 95
375 3 8 5 455
641 642 649
852 922 919

261 28(.9 312
469 496 530
756 770 771
958

181 193 238
4 22 43 1 434
572 566 611
8 47 8 55 883

VINT-1-QUATRE Mg.
022. 024 066 085 148 199 218 »3 295
302 303 3 66 375 380 395 44 0 498 560
59 t 575 57 6 5 88 309 6t9 647 688 695
702
753 799 8 23 882 883 920 918 960

993

DEU MIL
022 034 170
310 329 360
5 06 53 8 571
768 794 819
993

VINT-I-TRES MIL
039 088 132 148 194 208 236 304 310
321 322 3 29 331 334 350 376 476 317
571 382 626 659 678 727 768 8i 6 824
8 19 9 12 933 947 988

275 276 304
463 482 485
6 3 8 6 43 762
891 993 921

QUARANTA-QUATRE MIL
ont 013 027 028 073 079 118 119 124
125 128 131 169 185 226 235 261 291
3 00 3 01 3 1 4 34 2 3 8 7 4 2 8 434 43 8 418
45 8 47 0 479 4 86 5 2 3 530 54!) 570 579
505 599 610 634 636 637 6 55 6 77 68o
681 6 84 6 97 7 1 9 77 8 779 82 5 8 44 843
8.5r 870 877 803 912 916 916 924 940
943 957 97 8 997

QUARANTA•CINC MIL
VINT-I-CINC MIL

0 04 031 57 051 079 086 091 121 129
1 3 6 188 20 3 296 3 0 3 3 0 7 343 377 409
446 510 575 644 744 749 788 825 855
67 949 954 967 995
9

002 004 009 013 014 110 126 146 171
2,6 344 359 377 388 451 486 491 494
508 55,5 567 580 669 620 676 677 733
767 780 820 829 86i 866 892 936 946
•
9;9 994 997

LA GUERRA A ETIOPIA
La indignació pel bombardeig
d'una ambulància de la Creu
Roja Sueca
EL MARISCAL BADOGLIO
NO COMUNICA RES
Roma, 2. - El comunicat oficial
d'asid din:
El mariscal Badoglio telegrafía que
no ha passat res digne d'esment als
fronts de Somälla i (l'Eritrea.

cuser

glis, el Foreign Office ha accedit als
desigs del Gabinet d'Estocolm, i ha encarregut el senyor Sidney Barton, repre_
sentara de la Creu Roja internacional a
Etiopia, que redacti un informe complet
i detallas sobre el referit bombardeig.

ELS DIARIS SUECS FAN EDICIONS
ESPECIALS
CONFIRMACIONS DEL BOMBAREstoColtn, 2. - Contra el costum
DEIG DE L'AMBULANCIA SUECA
diversos diaris s'han publicat el dia
Amas Abeba, 2. - El bombardeig primer d'any, fent edicions especials
47 l'anlbuli2lleiO slleca fou executat per a donar compte del bombardeig
per dotze avions italiana. Un tele- de l'ambulancia de Dolo pels italians.
grama del ras Desta, rebut asma diu
El "Social Demokraten', (irgan del
que 28 ferits hospitalitzats a l'es- partit governamental publica un artta
causa
mentada ambulancia moriren
ele particularment violent i anuncia
del bombardelg. El nombre total de que per part de diversos sectors s'ha
tenis As de aumenta. Les bombes de/nanas pernio per a organitzar una
llançades pelo vicios eren totes de gran =Infesta:ció de protesta. A
gran calibre. Els avions deixaren cau- aquest efecto haría estat ja fixada una
se tambú ims opuscles signats pel proclama, però el "Svanskadagb]ad”
general Craziani, en els quals es din considera que aquest acre permetrla
que l'esmentada ancló es una me- als italiana atribuir un carácter exclusivament socialista a la indignació
sura de represalia.
El ceinsol anee a Addis Abeba. doc- que set tot Suecia per lacte vergotor Balines, confirma oficialment que nyós que s'ha realitzat a Dolo. El diales tenles de la Cero Roja bombas- ri conservador exigeix que el ministre
&jadea ostentaron els dIstizttlus orde- de Suecia a Roma clevi una protesta
nato per 1,t Convenció internacional. enèrgica i rectas/1i el castig dele culpaEl doctor !latines confirma que única- bles, aixi com una indemnització per
danys i perjudicis. - Fabra.
ment dos sueca han resultat ferits.
Dos avieso etiòpics sortiran demft
ntub destinaciú al quarter general del LA CREU ROJA SUECA ENVLARA
UN REPRESENTA:4a
ras tiesta, des d'on traslladaran a
Addis Abeba els dos metges sueco feEstocolmo, 2. - Amb referència
rits. A bord d'un daquests avions al bombardeig l'ambulancia sueca
riatjalä el senyor Junot, delegat
a Dolo, la Creu Roja Internacional ha
la Cren Roja internacional.
declarat que enriara un representant
La Cren Roja internanional ha de. seu al lloc del sucres per a examinarmanat a les autoritats militars
lo i obrar en consciencia.
nes que donin ordres als seus ariaSESSIO DE LA Crin* ROJA
dors de no atacar els dos aparells en
SUECA
qiiestin.
Et Govern suec ha demanat al miEstocolm, 2. - La Direcció de ha
nistre britanic a Addis Abeba, encar- Creu Roja sueca ha celebrar una reregat deis interessos anees a Addis unió, en la qual el princep Garles que
Abeba, que obrinspii del Govern etiö- presidia, la pronunciat un discurs
pic un informe oficial relatiu al bom- dient que el poble suec experimenta
hardeig de l'ambulancia sueca per una intensa indignació per haver estat
esquadreta d'arions italians. destruida una ambulancia que constituía un regal i un favor, tant per a
EL MLNISTRE AMERICA
les viethimes italianes com per is les
A ETIOPIA TAMBE DONA
rictimes etibpiques.
LA NOTICIA
Afegeix que el fet que el personal
Washington, 2. - Al Departarnent de l'ambulancia no hagi sofert les
prdues
que en un prinsipi es cregué
d'Estat sala rebut un telegrama del
ministre nord-amerleit a Addis Abeba no redueix en res la responsabilitat
(onfirmant el bombardeig pelo ita- de ragressor.
Per la sera part el president del
lians d'una ambulancia sueca 1 la
destrucciú del material sanitari, aixi Consell, senyor Haussen, ha parlat
coas que el cap de resmentada tuissiú amb els periodistes daquest assumpte i els ha dit que es tratara d'un "fet
resultà ferit. - }'abra.
abominable". Ha aiegit que era veriTELEGRAMA DEL CONSOL DE tablement admirable la unanimitat
SUECIA A ADDIS ABEBA
ainb 911 la nació sueca condemna l'aEstocolm, 2. - . 6 1 ininisteri d'.Aiers gressió portada a terme pels italians.
Estrangers sala retan avui el telegra - Fabra.
següen t del cònsol dc Suecia a Addis-ma MISSATGE FRANCES DE SIMPAAbeba;
TIA A SUECIA
"Les darreres noticies oficial; anuncien que el eampament suec dc la Creu
Paris, 2. - En absencia del pre[soja, que ostentava distudament les en- sident de la Comissió d'Afers Estransenyes prescrites per la Convenció in- gers de la Cambra. el vire -president,
ternacional, fou bornbardejat el dia 30 senyor I.onguet, diputat socialista, ha
de desembre.
pres la iniciativa d'enviar al rei de
Les tendes dels malalts queciaren des- Suecia, per mediació dcl ministre a
truirles pel fos de les metrallarlores.
París, un rnissatge de
ami)
El dolor llylander rebé ferides greus motiu del bombardeigsimpatia
d'una ambual (amó dret, i altre suec rebé fc- lancia succa
a
Eetiopia
pels
avions
rides de consideració a la regló maxilar.
La resta deis nostres cumpatriotes re- italians.
ENTREVISTA
sulta illcsa."
SUECO-ITALLLNA
EL DELEGAT DE LA CREU ROJA
Roma, 2. - En una entrevista ceINTERNACIONAL DONA DETALLS
lebrada pel sots-eccretari d'Ales; EsAddis Abeba, 2. - Segons ha infor- gangas i cl ministre de Suecia a Roma! el ›enyor Brown, deiegat de la Crea ma, el primer ha donat compte
Roja Inteniacional, l'ambulancia sueca les circumstancies en que ha tingut
que fou bolithardejada pels avions ita- lloc el bombardejament portat
a cap
liana era a Melka Didcka, i tina ella per raviació italiana prop
de Dolo.
era rodejada per banderes dc la Creu
Segons les noticies rebudes, el 601/1Roja. Les tropes mes properes eren, albardeig al front dc Somália fou ormcitys, a un quilOmetre de
corn a represalia per les barFas ario/2s italiano volaren per damunt denat
de l'ambulancia bastant baixos, com si baritats comeses pels etiemics amb
tractessin d'efectuar un reconeixement, cls presoners i morts italians i anava
quan hom creia que s'allumaven, ini- dirigit contra un grup de guerrers i
ciaren un sinlellt bonibardeig, i dispara- diversos tancs pertanycnts al Govern
ren amb llurs metralladores des d'es- etiópic.
Una de les hombes setnhla (lije caicassa idearla. Tots els queviures, medicaments, tendes i dos autocamions que- gué prop de l'hospital i frei el set/
director,
doctor Hylandcr, i el sots daren destruits, i s'origina un gran panic entre els imito i el personal de l'am- secretan, en expressar el sea se".
bulancia. llom creo que els italiano em- ment per aquest jet, ha cridat l'atenció del ministre succ sobre les vcrpraren també gasos asfixiants.
El doctor Hylandcr, cap de l'ambulan- sions tendencioses que s'han fet circucia, ha resultat ferit al cantó dret, i Ni- lar per tal d'enganyar l'opinió pública
surca.
tre succ presenta ferides al rostrc.
UNA NOTA DE L'AGENCIA
EL GOVERN SUEC
STEFANI
DEMANA UN INFORME
Roma, 2. - L'Agència Stefani coLondres, 2. - El Govern británic ha munica la següent nota:
rebut del de Suecia un comunicar en que
Recentment la nostra aviació eh:cse sollicita un informe, tan urgent com ill 6 un bombardeig de represalia soes pugui, de les circumstäncies en qué es
bre les Hieles enemigues, després
produi cl bombardcig de l'Hospital de
tenir coneixement que el sots-tinent
Dolo.
Com sigui que els intercssos suecs són pilot senyor Titniinniti, després
ser fet presoner, fou harbarament derepresentats a Etiopia pel ministre ancapitat. Junt amb les bombes els
ai ions deixaren caure nombraos luna
impresos en els quals es podia Urgir
QUARANTA-SIS MIL
el següent.
"Haveu ntort un dels nostres aria06 5 0 7 8 1 4 6 19 2 2 33 3 0 7 333 34 0 334
4 12 4 2 4 464 4 69 47 0 4 8 4 505 536 573 dors caigut presoner a les vostres
623 658 685 689 762 780 811 812 824 rnans. Fiaren decapitas aquest soldat
843 847 873 899 906 922 944 961 971
violant totes les Ileei humanes
i internacionals, en virtut de les quals
QUARANTA-SET MIL
els presoners són sagrats i han d'és021 038 046 064 07 6 097 099 110 116 ser respectats. A canvi d'aquesta bar254
260
228
126 137 167 208
265 273 bara acció tindreu el que us inerei281 28 9 3 0 4 3 09 3 1 7 3 60 394 4 1 5 545 Xell."
476 501 609 512 518 524 526 540 550
el curs del bombardeig 11114
354 5 0 8 60 q 629 658 701 718 7 26 755 bomba caique sobre una renda d'un
782 814 816 867 900 936 967
ramparnent de la Creu Roja sueca
Sernhla nue dos ciittadans sueca han
QUARANTA-VUIT MIL
resultar Irrita Els morra i ¡cito abi s
-Dones refrene si ene
TERGIVERSACIONS
Roma, - Ele periòdics. en °muele del MOVIMPIII de protesta produit
tot el mili amb motín del botubardeig
QUARANTA-NOU MIL
d'una ambulancia sueca de Dolo, pelo
042 08/ 087 III /20 1 36 1 40 139 173 avions italians, mutilen que els súb168 205 220 212 310 383 371 474 597 dito sueca que ran resultar ferits per581 604 588 670 6 74 70 3 780 783 817 tanyen a utr, missió milita, sueca i no
8.1° 873 887 909 • .kaasaa,aak. andmI118.11 .31 pele 1311111. 4 et.,..dt.n
" 1.e. e '01".

jugo. din:
dio:

•

ie-ie

DOS AVIONS ITALIANS MES
CAIGUTS

"Tots el, homes d'aquesta ProvMei.que es troten en estat de prendre les
armes, han de presentar-se a Djijiga.
quartel general deis exercits del sud i
del ministre de la Guerra, per tot aquest
me s . a fi d'incorporar-se a l'exircit.
Es crida igualment a files els deseetoro o condemnats per altres delictes, que
foren amilistiats i que actualment stin
en llibertat.
Els desertors i el' qui intentin aludir el servei militar seran castigats
anib severitat, coMengant per la confiscació de tots Ilurs béns a profit de
l'Estar, sense perjudici d'ulterior mesures rigoroses a que llar actitud o

Dessic. 2. - Amb carieter
horn anuncia que els etiops han' aconseguit fer caure dos aparells mis italians que volaren a poca aleada a la
regió de Welkait.
Sembla que els tripulants d'agoeits
apareils han resultat mort.

fets donin
Recomanem especialment a la població civil que ajudi a la iorsa pública en la busca i detenció dels qui
es resisteixin a incorporar-se a l'exercit en defensa de la patria amena-

cada.

Jo mateix lluitaré al camp de batalla contra l'encinic invasor. El qui
no prengui les armes amb nosaltres
no pudra tenis rorgull d'ostentar cl
titol de defensor de la Patria.
El país espera un nou esforç dels
nostres valents soldats. - Firmas:
Hallé Selassid 1." - Fabra,
Aquest edicte la preveure una próxima ofensiva per part de les tropcs
del ras Nasibu, comandant en cap de
l'exercit del sur. - Fabra.
Cx COMBAT A PONENT
DE GORAHAI
Addis Abeba, 2. - Es reben notic cs donant compte que en el dia
d'ahir es lliurà un important combas
a foest de Goiahai, en • el qual sembla
que tant els etiòpics cont els italians
hall tingut importants baixes.
Segons una iMorinaciói, com a
conseqüència d'aquest combat, la ciutat de Danane, cosiderada cont
posició important des del punt de
vista de les comunicacions, ha caigut
a Poder dels italians, mentres que
les noticies d'origen etiòpic afirmen
que si he dita cintas ha estas ocupada
pels invassors, no pot considerar-se
que estigui encara definitivarnent en
llar poder. - Fabra.

ELS DIARIS FEIXISTES TionEN
QUE ENCARA FAN LA GUERRA
MASSA MANSA
Roma, 2. - Tota la psemsa prote3ta amb indignació contra el fet une
a Somalia hagi estat decapitas un fieldat naba, i contra l'ús abusiu que els
etiops fan de les insignies de la Crea
Roja,
El "Giornale d'Italia" diu que cal
Que siguin emprats tots eh añilan:
que imposa la guerra, ja que els etíope
lluiten emprant sisteines de guerra
inhumans.
"Il Lavoro Fascista -, per la seca
banda, dar que els italians han d ' abandonar la reserva que Imposay sn a •
l'exèrcit els mitjans moderns i ciicasos de que dispuso.

BOMBARDEIG DE DAGGAECR
Addis Abeba, 2 (Urgent - La re
blaciti Daggabur al front sud ha estat violentament bombardejada per (suave avions italians.
Xonibroses bombes no han esclusa!. i
fins ara no se sap que el bornbarieig
hagi produit victimes.

CUIRASSAT ANGLF.S
CAE A ALEXANDRIA -

Gibraltar, 2. - El cidro sat
nosvn" ha sortit de Gibraltar per unirse a l'esquadra britànica arracada a
Alexandria.
REBAIXA DE LES ASSEGURANCES
MARITIMES

Londres. 2. - El Lloyd, tul:arre:12A
de fixar les primes per a les as.egstrar.ces maritimes, ha decidit que els
de guerra per a les mercaderies navegant per la mar Roja i per la MéditerLES TROPES ETIOPIQUES DEL rania sigui rebaixat de cinc xíllings cine
FRONT DEL TIGRE S'HAN
paguen actualment a tres xíllins Citatre
REPLEGAT
penics per cada cent Bistres esternne,
Addis Abeba, 2. - Segons noticies
DESTACAMENT SUBLEVAT
que encara no han pogut ésser conA LA TRIPOLITAN1A firmades d'una manera oficial, les
Roma, 2. - La informació publicada
t r o pe s etiópiques que operen al front
del Tigre, especialment les del ras a l'estranger segons la qual un .11octiHulugueta, s'han replegat a les pro- nent mejarista anomenat Biondi baja
xiniitats de Makalé.
estat assassinat pels seas homes a TriEn alguns cerdeo es treu importan- politinia ha estas recontanda com a ex tecia a aquest moviment de replegar-se la pels medis autoritzats.
i en altres s'atribueix a que els itaEs precisa que cl destacament que
liana han utilitzat co la lluita gassos sla sublevas es componia de vuit hoasfixiants, contra els quals els etiò- me:. Es tracta dun accident de caraspies no tenen defensa per manca de ter local, ja que la regió es' troba en
caretes. - Fabra.
calma absoluta.

Philips 1 Cerroll

L'atur forçós segons
l'O. I. T.
H (=aire. 2. -

S'ignoren encara les

circumstancies que rodejaren l'accident
de l'hidroavió trimotor - City of
lurt7".

Pero es diu que aquestes ites 110 teueu
caracter politic
avis, 2. --- Ais cueles 11)101 1(015
declara que te visita tela squesta larda
a1 g enyor Las-al per sir Will)am Phitipps
no ha reyes' O earAeler politic especial.
El sou-serretari amerieä, que, a censequencla d'haVer-PC In g errumpul, per les
restes, la Conferencia de Londres, passa
alguns (Pes a Parts, abs limitar a salit•
dar cortesment el president del nomen
de Ministres trances.
- aquest matt eis ,enyors
Laval 1 Cerruli han celebrat una entre-

'i'llnhimisla
.a'e
en qüeSlie ne prerentits&
earacter omitir parIlcUlar. Lamba)
sador d'Halla ha visitas el ¡caree Lasal
amb l'ohJerte de presentar- II dOs diCs
seut 0063 collaboradors.

BELGICA NO INTERVINDR4,
I5 lusiel4es, e. -- ala cerriles Den luto,
Mais es inanIteila q ue Da 1. 1005MP4I
el rumor que BelgIca es propOsi Inlee•
senil. en el cOnnIcle 11215-etibple .
Es el eu qua aquest rillnor ha muna
el seu origen en el record da la P rono aleló que ten el senyor van Zeeland Gua
es confié% a Franca I anglalerel la rara
do buscar una :rotuló al lii conflicto,
en el rerent 1141111 del rei tropold a
.tnglaierr a.

El Banc Suís

-sineómoltbrs.

Oil 0 14 016 067 tt8 136 141 148 160
162 223 241 260 3 20 324 330 370 393
397 398 4 0 3 43 6 44 8 4 6 1 4 66 473 479
494 5 0 4 5 06 3 60 575 601 6 35 6 4 8 735
71 0 753 77 2 7 8 7 79 8 81 7 831 898 920
9 22 966 97 0 994

PERO UNA ALTRA NOTICIA DIU

DESMENTLMENTS

Addis .Abeba, 1. - Pel ministeri de QUE LEA QUE EFHAN REPLEGAT
SON 128 ITALIANES
Negocie Estrangers ha retar trames a la
Societat de les Nacions un telegrama en
Addis Abeba, 2. - afirma que
itael qual co desmenteix la inforinació
forces italianes situades a les linies
liana que assegura que els capo etiops lea
del sud, sud-est i suei-oest
es refugien sota rernhlema de la Creu avançades van
replegant-se davant ras
de Makalé
Roja.
valic de les tropes del ras Mugugueta,
També ha estat tramcsa a Ginebra una
ordres una part de
que
té
a
les
seres
nora nota desnientint rús de bales dum
la guardia imperial.
dum per les tropes etinpiques.
A l'objecte que la pressió exercida
Ginebra, 22. - El timen( etiópic ha
lliurat una nma al secretariat de la So- per aquestes tropes sigui mes efectiva,
retorçades amb les que comanseran
cietat de les Nacions negaut que l'exercit
da el fitaorari Gorma. etiòpic mi bales dum-durn.
Addis Abeba, 2. - El Govern 06(1UN AVIO ITALIA
pie ha publicat una declaració relativa a
Dessie, 2. - lid comunicat oficial
les noticies de fon ttalana en les quals
es din que els etions decapitaren dos anuncia que dimarts va ésser enderrrcal, prop de Makale, un avió Italia
capturat!.
ariadors
El govern etiimic quali ;lea aguce/a per un tirador indígena. Sentida que
declaraci6 le "mentida odiosa destinada els dos aviadors que ocupaven l' apaa encobrr un perfecte acte de pirateria". r e l l han estat morts. Una metralladera que hi hacia dins l'avió, ha est
EDICTE IMPERIAL
()frenada al tirador Vio-pie a titol de
narrar, 2. - L'edicte imperial que ha recompensa.
estat publicas en aquesta cintas i a

no ha fet fallida

El pilot Wilson, que ha estas l'anee
que olla salrat entre els tretze paeeat.
gers que viatjaven a bord de l'esmental
aparell, ha declarat:
--Tots els motors de l'aparen -salorare n alhora. No cal dir que l'hidra
avió es precipita a mar.
\Vasos' tractà d'arribar nedant a la
costa. però bou recolIllit pel destreier
Brilliant". Aquest =ti han estas receIlits quatre cadasers, que hom suposa
que eren passatgers del ' City of Khartum". No ohstant, rnalgrat lote els estoreos. fine ara no s'ha pogut identificar
cap deis quatre cadavers• Els trehalls de
salvament es fan amb desesperant >Mis
tini, degut a les pissimes condisions e.
moeferiques.
Aquest mati, despres de grane treball'.
s'ha pogut tro- o re de ragua ti5 trel
motors de l'apare ll .

L'accident del
"City of Khartum"
Ginebra, 2.- Les estadistiques formades per l'Oficina internacional del
Treball indiquen, amb relació a l'idtim dia del mes de desembre del 1935.
que el nombre d'obrers en atur forcéis
ha disminuit a la majoria dels paisos,
respecte a l'any anterior.
En eiecte: a Bélgica el nombre rle
parats ha minvat en relació a fans,
2934, en 42.387; al Canada aquesta
minva ha estar de 3.681; a Franca
de 841; a Anglaterra de 202.223, i al
tapó de 18.070.
Les xifres dobsers ocupats confirmen aproximadament aquestes >aires,
que de totee maneres cal aro/lis-lea
amb reserva per la diversitat de la

Be, na, 2. - L'agencia elegt anca 3101- sera procedencia.
desmantela catefdricarnent el rumor
que he encuna a l'estrenen sesons el
qual el Palle Sula bavii ' p i fallida. I e)
Lea
gregues
fruir Stllä PI trohava en situarto dittru.
Ateten resale/nada agencia que el
Atetes, 2. .- El seny er Demer).?..,
cansen Federal ha conreellt a un matan.
ment honrar) penad tic :lurte una prtir. president del Casero antem1,4t
enea 411 tres mese., per efertUar 44 :fij a - que les tics-lene 50 sclehravan el 26 de
menta que 'enteren a derrer tueny al gene, ja que. la sittlyie os, perinetrajor.4

eleccions
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EL TEATRE

ELS ESPORTS
leiataeld

e4i;

AVUI, AL TEATRE BARCELONA:

Balanç teatral
'

Pje.01

Als pares del jugador

EL DIUMENGE QUE VE, A LA
134 1i l lill e lo
.
al
PISCINA DEL C. N, BARCELONA ,
" eu•
Enric Mayas
LA SEGONA JORNADA DEL
g
TROFEU ANTONI SABATA
Divendres loo lliurada als pares del
el11111'
(III soy)
disertas jugador Enric Mayas (e. p. r.)
La reunió del Tole' Antoni Sabata
la Testa de la quantitat recollida per la
r
Lliga Amateur de Fútbol, que pujava (III anys), que el diurnenge s'insta se
2.03905 pessetes. El pare i la mara de celebrará al C. N. Barcelona, és altal'esmentat jugador feren constar davant ment interessant ja que possiblement
el Consell Directiu de la Lliga Ama- quedaran proclamats virtulament els senteur llur agtaiment a tots . els clubs i cedors de la majoria de categorics i
persones que han contribuir a la subs- poder-se augurar una forta competició.
La prova de roo marres dors, que concripció iniciada per la dita entitat.
respon a aquesta jornada. actualment
L'ATHLE-TIC DE BILBAO I CA- és compatible a les possibilitats de tots
RENAS A LES CORTS CONTRA EL els concursaras d'aquesta simpática co yaBARCELONA.—Per als propers diu- petició, rota segada que durant aguasmane i dilluns es preparen dos grans ta setmana slan singut preparant anib
esdeveniments futbolístics al ca m p de gran cura.
les Corta amb el concurs dels equips
Calero, Rovira, Bernal, M. Trigo, C.
bascas Athletic de Bilbao i Arenas de Ponsati i C. Soriano té en la matinal
Guacho, liders, respectivameet, de la pri- de diumenge una jornada decisiva per a
mera i segona divisió de Lliga.
l'adjudicada del primer lloc de les caEl primer d'aquests dos partits, Athle- tegories respectivos per tractar-se de
tic-Barcelona, correspon a la novena nadadora en la majada especialitzats en
jornada, tota cegada que del resultat la inodalitat del dora
que es registri daréis que l'Athletic
En la categoria deis senior, Ricard
continui o no ocupant el pritner !lec de Bru haurä d'esforçar-se a aconseguir
la classificació, que si los vençut pas- una bona marca per recuperar els cinc
saria a ocupar el Madrid si, com és segons i sis d écimas que li porta d'ade suposar, tensaría de l'Osasuna a Cha- vantatge Carulla, que en dora, is consimartín.
de ra t t arn be com un excellent especiaEl segon encontre, Arenas-Barcelona lista.
latah n ba toe 010 00000
—que tindri. Iloc al masaje camp dire p ortarte. de 5uoattes .1n1020.
Iluns, ti una doble finalitat: la de perEL FESTIVAL INFANTIL DE
petuar la memòria del malaurat preREIS AL C. N, BARCELONA
sident honorad i fundador del E. C.
Barcelona. Joan Gamper, i destinar el
El C. N. Barcelona posa tots els anys
produete que s'obtingui a la seva vídua. una especial mandó en l'organitzacin
Un delire de gratitud envers la fami- del festival infantil de Reis, que en ei
lia del que fou un veritable apóstol present se celebrarà el dilluns vinent al
LA VOZ IX SU
de la causa esportiva hauria de consti- mari a la piscina de l'Escullera ; aquest
tuir un motiu suficient, a part l'indis- interés és correspost per l'entusiasme
eutible interès del partit, parque el camp que posen els petits nedadors del club
AVUI, PRESENTACIO
de les Corts dilluns registeis un deis daga en la preparació d'aquesta maniDEL CAMPIO TURC
festació.
plens mis graos.
YOUSSUFF HUSSANE
En el festival de Reis d'aquest any
HOTT1 diu que per al primer partit el
En la reunió cjavui al Gran Price
Barcelona presentara lborra. Zabalo, és d'esperar que hi prendran part la
Areso. Argerair, Berkessy. Balmanya, totalitat dels infantils que figuren en (ara la sera presentació el campiä
turc
Youssuff Hussane, vingut exliantolrä, Raich, Estola, Fernández i els renales del C. N. Barcelona, ja que
s'ha establert un programa per a lotes pressament per disputar el titol de
Torredeflot.
carnpió a qui actuament el detenta,
el gran catcher Wladek Zbyszko.
Existeix un veritable interés per veure actuar al turc Youssuff, el qual
compra amb un record veritablement
impressionant, ja que de cinc-cents
combats celebrats solament nlia perdut un. En el seu debut s'enfrontará
PASSEIG DE GRACIA, 28
arnb el crack italiä Humberto Arpino,
el qual, si be no el consideren' ainb
prou fons per poder batee un liorna
BIBUTERLA — Veritables novetats
que com el turc ve precedit d'un tan
de París, Mena. Alemanya, etc., en
brillant historial, el considerem amb
proas
coneixeinents per a fer que la
bosses-carteres, cigarreres, rabies per
imita sigui altament disputada.
a jotas 1 tabac. Bosses i carteres
En la vetllada d'avui reapareix tarnper a teatre, etc.
bé el lluitador base Pau Gardiazábal,
campin universitari de les Ameriques
que ha merescut les simpatías del
públic. En la Iluita d'avui veurä posada a prova la sena fortalesa i resistencia. ja que el seu contrinca»t,
NOVETATS, ASSORTIMENTS I PREUS
el campió rus Martí Zikoff, demosträ
SENSE COMPE1ENCIA : : : : ti
a bastarnent la seva gran classe en
el seu combar amb el conste Karol
Novilla, combat que si be acabó sense vencedor, o sigui que bou declarar
mate
nul, tingué mornents de veriL'ESPANYOL A VALENCIA.—De- les possibilitats, ço que constitueix una table enlodó, puix el conte estigué
mì sortiri cap a Valencia l'equip
nota d'estímul per a tota aquests rne- alguns moments molt aprop de la
l'Espanyol que ha de jugar a Mestalla. nuts, que representen el millar expo- derrota.
Els jugadors que amb tota seguretat nent de l'esdevenidor de la !lastra naEn la primera serniiinal Iluitaran
sornran són: Martorell Pardo, Pérez, tació,
el campió alemany Alfred Koch ¡ el
Espada, Soler, Lecuona, Prat, Costa,
can/pió armcni (=barbe Manuk.
Edelmiro, Manolin i Bosch,

Durant rally passat foren estrenados a Barcelona int-i-cinc obres catalanes.,.

vrI nicu ju

y

...inc)oent-hi tres traduccions del francas: "Fanny",
"Llibertat provisional" i "Mercaders de glòria"
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Pilota a mà
Els Campionats Social, del C. N.
Barcelona. — Corresponents als Carnpionats Socials del C. N. Barcelona,
el proper diumenge al mati, al Frontó
de l'Escullera, es celebraran els seguents partits:
A les 9: Salvador i Casamitjana
contra Coll i Viola.
A les 9'30: Sust i Castells contra
Castellä i Escamé.
Ales 9 . 45: Cots i Garcia contra Castellä i Roses.
A les 1015: Mullor i Joan contra
Arnalot i Pere.
A les tojo: Montesinos i Martinez
contra Gornals i Sanjuan.
A les 10'45: Lar/urca i Daniel contra Marco ¡ Chorly.
A les 11'15: Sagrera i Canari contra Sancho i Arroyo.
A les 12'15: Zúñiga i llamen con-

aci, per als curiosos i entusiastas del teatre catalä, una llista de les
obres estrenadas a Barcelona durare
l'any que acaba de transcórrer
GENER
"Don Joan de Terrassa", de Navarro Costabella, al Coliseu Pomada, per
la Compansia Torres-Torrents.
"Els horneo (t'eh". d'Albert Piara. al
Poliorama, per la Companyia NicolauMartori.
"Roda el truin i torna al Born", d'Aeusti Collado i Roig-Guivernau. a 1 . Espanyol, per la Companyia de Josep Santper e.
"Churaca", de Carme afontoriol, al
Poliorama, per la Companyia NicolauMartori.
"La desgräcia de la sort". de Peal
Aregall. al Coliseu Pompeia, per la companyia
FEBRER
"Lilí vol ristre", de Lluis Elier. al
Coliseo Pompeia, per la companyia VilaDan.
"Necessitem senyoreta", de Cartas
Soldevila, al Poliorama, per la companvia N icolau-af artori.
- "Adela, la mal casada". d'Alfons Roure i Creó. a l'Espanyol, per la companyia de Santpere.
"La senyoreta Oest", ube Vidal
ser. al Poliorama, per la companyia Nicolau-M artori.
MARC
"Eruita yarda". de Isfillis-Ratirell. al
Poliorama, per la companyia NicolattMarrad.
"Miss-Thery". de Casanoves, al Principal Palace, per la companyia VilaDas-i.
"La Rambla de les floristas". de Josep Segarra. al Poliorama, per la companyia Nicolau-Martori.

CONCURS DE NADAL F. C. DEL
TUR0.—Resultats dels partits d'ahir:
Handicaps: senyoretes Cardenal-Serra
ceo senyoretes Rife-Riba per 6-4, 6-4;
Castellà-Cobos a Alzamora Echavarria,
6-4, 6-o; senyora Duran-Fabregues a
setlyoreta Pitol-Castells, per 6-2 6-2;
Gut i a Jenkins per 6-3, 5-6, 6-o; senyoreta Solsona Gran a Srta. EsquiIsern per 6-5, 6-4; At2alt1Ofd a Sorjüli,
per 6-2, 6-1; Trias á afirapcix per 6-4,
z-6, 6-3; Soler-Minguella a AguaOChassaigne, per w. o.: Boeufve-Paris
a Amigó-Sobregrau per 6-3, 6-5.
Per al diumenge i el dilluns vinents
s'anuncien les finals de les proves d'innividua/ bornes entre Mercier i L. Carlos
i la del doble, els finalistes de les quals
han de determinar els partits que es
jugaran denla.
EL TORNEIG INTERNACIONAL
DE PARIS. — París, 2.—En la final
del torneig internacional de Nadal ei
set Schroeder ha resultas . vencedor del
francès BOUsSUS per e-7, 6 -3, 6 -4, 6-4.

Avui, divendres, tarda
GUILLERMIN-BASABE
contra
GOENAGA II-ELOLA II
ARGARATE-GUTIERREZ
Contra

ISIDORO-TEODOROURRESTARAZU
EL JUPITER DEMANA UN PORTER. — El Júpiter ha sollicitat al
Barcelona que la cedeixi el portee Panne
pel que resta de Torneig de Lliga i
per al campionat d'E,spanya. Aquest jugador seria retornar al Barcelona en
acabar els dos esmentats torneigs, El
Barcelona no ha contestat encara.

FRONTÓ NOVETATS

CATCH-AS CATCH-CAN

Avui, tarda, a les 4, a pala:
FERNANDEZ-ABASOLO

Frontó TXIKI-ALAI
Plaga del Bonsucas, 1
avtt de a a 5: Nati 1 Lo1111• contra
Antanla I Total. Sit, a les 10'15: Luml
Aurar• contra Angellnea 1 Toni.
Tarda 1 nit, allana deis l'ardes anun•
eld13 se'n
d'altres. 1 dlyerst•ti

q uinielas amertcanes

NARRU II-PEREA
Nit, a les 1015, a cistella:
ANTONIO-BLENNER
contra
FIDEL-LIZARRIBARTRECET
netans por eartells

vetllada popular
a l'Iris Park
Al local del carrer de V al encia tusdrá lloc demi al vespre una ¡meressant vetllada de boza.
Peiró, que debutará com a professional, sortirä contra Arnau. El Caenpió de Catalunya amateur Cespedes
Paseana amb Acin.
En combat base, Santandreu lluitara amh Guillén, eampió oficial d'Aragh, ambdós dins la categoria deis
mirlos.
Completaran la velllada tres combits entre amateurs.

Demä divendres tindri lloc al ¡'rice
una altea sessió de Catch-as catch-can.
Ofereix aquesta reunió la »avatar del
debut del Tus Martín Zikoff, el qual
en aquesta seca primera aparició davant l'afició catalana, con/barra amb
Pau Gardiazábal. Hom espera el xoc
entre aquests dos Iluitadors amb expectació, car el rus ve precedit dc
malta anomenada ¡ existeix curiositat
per tal de veure que donará de si davant el potent basc.
F.41 el mateix programa, el turc
Youssuf Ilussanc, també en combas
debut, se les heurä amb l'italiä Arpiro, de qui hom sarna bou record.
L'alemany Alfred Alfred tindrä un
adversari perillosissim en l'armeni
Manuk, del qual s'espera una actuació
emocionant.
Com en les altres sessions, ron/aneará la vetllada ah des conihats de
lluita greco-romana.

Anonenlvuen.mrA nemAA-1”,m,n..m....

Alti, DIVENDRES, A LA MT

CATCH AL GRAN PRICE
AMI LES LLUITES

CARDIAZABAL -- ZIKOFF
Espanyol

Campió rus

YOUSSUF -- ARPINO
A

Campi6 turc. DEBUT

Italia

KOCH —

CH. MANUK

Armara
Campió alemany
i 1MM:S POPULARS: MES PESSETES ENTRADA GENERAL

I

eagampamp-~artpefflealMe«••••n•••dre

IN)

BEIS

NO

D'ENGUANY?
PENSEU MES

UN CINEMA!
APARELLS DE TOTES LES MARQUES
DES DE 40 PESSETES
LLOGUER DE FILMS A 1 PESSETA
OCASIONS REGALADES

CINEMATOGRAFIA

AMATEUR

LA CASA ESPECIALITZADA EN CINEMA

RONDA

UNIVERSITAT

NOTICIES SOLTES
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exemplar tipogräfic, que sen ä ben rebut.

A v u i , a dos quarts de vuit del vespre, al Foment de la Sardana de BarUN BON MIME
celona, quedará inaugurat cl curset
ES EL MILI.« PRESENT
per a aprendre de comptar i repartir
les sardanas.
Será indispensable la inscripció al
El vinent, dilluns, diada de Reís, a
curses per a prendre-hi part.
Aquest curses continuarà sota e, dos quarts de dotze del inati, davant
divendres, de les vira a les nou del l'estatge del Fornent Autonomista Cavespre, al mateix estatge social, cor- tala, Saló de Garcia Hernández, "13,
cobla Barcelona, oficial de la Cerer del Pi, número 11, principal.
neralitat, executarä cl següent programa de sardanes: "Pasqua Florida".
Blanc: "Sardana de carrer", Casals;

EPMASE? EPMASE?
"Amics deis Jardius" (G ardan

Club) tenen la satisfacció de conm.
nicar al pnblic en general i a les persones i mm teressacles Cl j ard i ns en par-

ticular que la important entitat hortícola "Agrupada de Jardiners i Floricultors de Catalunya' Ima honorat el
local del Carden Chita (Pedralbes) establint - hi el s e u domicili social, on
podrá estar adreçada la torrespouu.
així com trobar-bi algun dels
seus directius en l'avinentesa deis actas que s'Id celebren cada diumenge. Recordent que ternps ha es traba
lambe domiciliada al Garden Club 14
benemérita Assosiació "Amirs de les
Rosas".

EPMASE? EPMASE?
El mestre impressor "rohella ab,equia, com cada any, els seus mies
i clients amb un calendari de fulls
mensuals. El d'aquest any conté una
reproducció del formós Sara Jordi
de la clau de volta del brollador de
la Catedral de Barcelona.

El dia 11 estrenarà l'obra
"Despertar"
de Sebastià J. Arbó
Lblen e

Panyador del darrer Con-

anuncia l'estrena de l'obra en cinc

parts, original de I excellent novellista Sebastiä J. Arbó, - Despertar - . En

els medis literaris, en els quals és
tan ben coneguda la destacada personalitat d'aquest jove escriptor, i
entre els amaras de la nostra escena,
interessats sempre a descobrir nous
valors per al l'ostra tutee, aquesta
estrena

tocant Plaça Catalunya) -- Tel. 21047T(

En la vetllada de demà,
Pau Gardiazàbal lluitarà en
matx de fons contra el rus
Martin Zikov

contra

I

ELS

EL QUADRE ESCENIC MOSSEN
CINTO

ABRIL
"El jutge está. malalt'. de Fages de
Climent. al Principal Pelare, per la
companyia Vila-Daví.
"Reina", de J. af. de Sacarra, al
sastre Nou, per la companyia Vila
Davi
"Fanny", de Pavo! (Melcior Font,
traductor), al Poliorama, per la comranyia Nicolau-Martori.
MAIG
"El roble no vol la guerra", de Collado i Roig-Guivernau, al Coliseo Pompaja, per la companyia Casals-Comelles.
JULIOL
"Xavier", de Francesr Xabarté e . a
l' O rfeó Gracienc, per la companyia
Adriä-Claramunt.
AGOST
"Rialles", de Meliá i Almúnia a
l'Espanyol, per la companyia Pepe Alba.
"El femater", de Blasco Ibáñez. a
l'Espanyol, per la coinpansia Pepe Alba.
OCTUBRE
"Llibertat provisional", de Miguel
Duran. al Novetats, per la companyia
Nicolau-Martori.
"Rasar florit", de Segarra. al Navetsta, per la companyia Nicolau-Martori.
NOVEMBRE
"Amälia. Amelia i Emilia", de Llufs
Elies, al Novetats, per la companyia Nicolati-Martori.
"L'ambient", da Felip Mella. a l'Espanyol, per la cameanvia Pepe Alba.
DESEMBRE
"Mercader! de glória", de Pagnol i
Nivaix. a l'Studium. Der la companyia
Catalana de Drama i Comedia.
"Benaventurats els Iladres". d'Ignasi
Agusti, al Novetats, per la companyia
Nicolau-Martori.

"Jolitia", Serra (fill); "jorn de ¡esta", Serra; "Una mirada", Baró, i

"La diada sie

Serrat.

r—
i TEATRE NOVETATS !
!
1
,
l

i
!

1
!
j

Apareas fotogràfics

Discos, etc. etc.

JOIES • BRILLANTS
Tot de verltablo omitid
Compro, vende I cama

CASA BAGUtS

c

do gana Pau,
Simblell • T 1 4513

1

Pro, nl. le1
BAIICIIUNA

Epvisi-EplAsE?

TEATRE CATALA
1
Company'. NICOLAU-MARTORI
1\1 - 1, DIVENDRES, tarda, a Sr, rnl, !
L'especiaci p en 6 artes 1 13 quedres,
(le Folch I 'forres
ELE PASTOT
REII
o L'adveniment de l'Infant Jesús a•
prenent - In pirt l'Esbart de Dansaires ?..
•'Beraino". En aguaita sesild eta Rala I
d'Orlen% sortiran • re 00 111r lea aartea
qu• eta nene I n•ne• vulguln &deneIr- loo
:A I I, :I un (piar! (tonto,:
I. - Cci trIgnasl Agustl
1
RENAVENTURATS ELE LLADRES.
1.enut. lardn: ELS PASTONETs
1
VII; AMPLIA, ALIA I AMPLIA
¡
1

ounnybennweeomme.neesmnAwnNnweempon.a.many

ROMEAA

Telefon 22028
Resten tres dles d'actuarno a la
I Companyla Argentina de Cernacha de
PAULINA SINGERMAN
A le.s 650 t 1013: ;CARAY, LO QUE
IIAISE ESTA CHICA!, una atina n ces
rió de Paulina Singerman. La runrin
de In nit tsu estar, ora:intitula 0,1
•• Numerart Club". a benerid del -r(e.
ge n Pro-Inräucta", arabairt tu T elliuda unta un Fi de Festa a cirro,
Cris artna es Carmona Aubert, Arnparito autillo. Cecilia Gubert, ftlipy
Cenes, Maria Tarea. Moreno, lee °Irle
del Canal°, Godayol, Mlret, Royo 1
Sanase, - lterrit. ‚rOm m no: 1CaRAY, LO QUE SAIIE ESTA CHICA!
Inulornr• n les 3”tn• ANOCHE mg
CASE CON V., DOCTOR; a lec A
1 , 13: ;CARAY, LO QUE CAPE ESTA
CHICA! - LOniarts. n111 unte. pre"(luy ere mir l'estrelle del l'en, Carunen RodrIgust, en el vemt asea r te de

Irerliodora, s'emanen detatis traques

EPMASE? EPNASE?
Prisma tb.s, Binutles, Cinernel
net Fondgrais de toree manes
Panículo, Pethé • Baby, Mäqui.

desvetllarà indubtablement

visíssim interés. Així ho demostra el
fer que, tot just anunciada i rnalgrat
els dies que falten encara, són ja
moltes les demandes d'invitacions que
s'han rebut al Foment Autonomista
Catalä. Això fa aconsellar a aquella
que vulguin assi:tir-hi que s'apressin
passar els encirrecs a restatge de
jentitat. Saló de García Hernändez,
113 , Telefon 81953.
El Quadre Escènic Mos s èn Cinto
té en estudi altres novas produccions
que no dubta que seran rebudes tarnbé arnb la máxima atenció.

Dlinerrev. P. nit
ta atullrtd.
contestó de la roninan y la del Teatro
tontalts, de Madrid. Estrena de
nra p n 3 celes_ 114 EL NOMBRE DEL
PADRE, d'Eduard 14arquina, arnb
alsitnela de l'autor
44•nn••n••n••••••••

•• ••••••n•nImemene
•

CARMEN DIAZ
Primera actriu de la Companyia que
actua al Teatre Barcelona, la qual, per
a acabar la temporada que està portant a serme en aguan teatre, anuncia
per a aquesta nit l'estrena de "Dueña
y sedera", nova producció deis senyors
Navarro i Torrado, autora de "La Papitusa". "Dueña y señora", segons els
assabentate, Es una obra escrita expressament per a Carmen Díaz.

Escenaris
Ja esta soluciOnat el problema de l'obra inaugural de la temporada catalana
que la companyia Vila-Davi comeneara
el vinent dia 14 a l'Es panyol. No seta ni
la comedia d'En Segarra. ni la de l'Elies. Sera una "gangsterada" que Enríe
Casanoves, l'autor de "Miss Thery" —
un altre salvador del teatre catalä?
té enllestida des de fa algun rampa i
que es titula "Bon cop de ialçl". Tal
com ho llegiu: "Bon cop de falç:".,

!

* Al Novetats plouen les haixes. A
mis d'En Ventayols i la sera mullen,
Isabel Pujol, acaben llur actuació allí,
per Reis, les actrius Elvira Premorir, Dolor, Carnicero i Matilde Xatar t i els
actore Llorera Duran i Francesc Ferrindin, També se n'aniran, naturalment, les
dues filies d'aquest darrer.

i Extraordinaria I única repreientadd
de

DUEÑA Y SEÑORA

1 Gran Teatre del Liceu
e ra d e l gran divo tenor
h DEMA i PrimLAURI
VOLPI
I

¡

Aquesta nit: Estrena a Espanya
de NAVARRO i TORRADO

RIGOLETTO
pala 005

S CAPEIR - LAURI VOLPI - BASIOLA
Inianenge, larda: LA NUVIA VENUDA. per la calculas Compan y h Tvecoslovara. - 14 g ermano entranti LA
SONARE, per Cepalr - Laurl Volat, i
estrena de l'Ópera JACOBIN
es despatxa a COMpladdria

curo de Teatre amateur, el Quadre
Escnic Mossen Cinto, que ve actuant
amb regularitat a la sala d'acres del
Abad i Figueras.
Foment Autonomista Català, esta i
A les 1215: züçiga i Ramon con- preparant - se per donar-nos a cotra Esteban Yebra.
naixer novas produccions teatrals de •••n•n•n•nn••n•••n••••nn••Mdad.O.........•
gran interés ¡ qualitat.
Per al dia ti d'aquest mes, a la nit,
TEATRE BARCELONA

Tenia

HOPO PRINCIPIt PUB

Una nova comèdia del*
Srs. Navarro i Torrado

Cornpanyla de Gramalla CARMEN

DIME

AVUI. DIVENDREN. tarda. a les 4'15;
funcld ballenas. LA MUCHACHA QUE
TODO LO TIENE, per dIstInelts art
nonos Ssit, a le e 1 . 13, Estrena de
la comedia de Navarro i Torrada

En canvi es diu que reingressarà

*

a la companyia Nicolau - Martori, per

a fer el paper que tenia repartir Llorera;
Duran en "El blau del cal'', el segon ga.
lan Joan Estivill. No és massa segur, de
totes maneres.
* El que gairebé podriem assegurar,
respecte al Novetats, Es que a partir
del dia to, data en qué tornará • abrir
les portes, despees d'un repón de tres
dies que seguirá a la fasta dels Reis.
es consideraran contractats per setmanes
els elements de la companyia.
•

th

DUEÑA Y SEÑORA

DUEÑA Y SEÑORA

s'estrena aquesta nit

amo asalstenria deis seus II-Medres

Protagonista: Carmen Díaz

autors. - tierna. dissaate. tarda 1 MI:
DUEÑA Y «DORA. - InuntenaP, tres
misiona: 550 u 6 larda i 10'15 no.

t••n••nn••nnnn•n•••nn••nn••••nn••n•n••n•n••n•••••n•••••n

TEATRE TIVOLI
ertu, ni:. 1015: ESTRENA de
Nous quadres. Nenes *leones. Notas I
ahorma Meteos. Debut de 14Mtnent
ario/ . eúnIfc Joaqulm Vello. Tot alxit
en la ma g nifica opereta arrevislarts
en do s actes. ti TI. de Castro j mestre ~don

EL RANCHO AZUL
lta revista de tea FaMille3). Amb
assistencia a, ramandidissim amor

F. Ramos de Castro. InIT?rpret . divel;
TINO FOLGAR - IMILIA ALIAGA
NEUS ALIAGA - LIANA GRACIAN
JOAQUIM VALLE, eta., etc.
Galón Ballets ami, el hallar( Martino.
Les 1 0 Oeyelma GIMA 14 Tiro(' Boye.
40 'rival' Cuele. Oran (*nuestra Jasa.

* No tot han d'ésser nevem o romors pessimistes, però. .Sembla, per
exemple, que el conseller gestor de
Cultura de l'Ajuntament, senyor Saltar,
ha decidir distribuir en tres parts la
quantitat de quinze mil pessetes que
tenia destinada a la campa.nya de Ira(ne liric català que harían de f er En
Sugranyes i el tenor Tino Folgar, i
que una d'aquestes parts, o siguin cinc
mil pessetes. será ¡tongada a la cornyanyia Nicolau-Martori,
* I les airees deu mil pessetes? Les
altres deu mil pessetes rema el senyor
Saltor distribuir-Is aixi: cinc mil a la
companyia i cine mil a la
Companyia Catalana de Drama i Comedia.

ataarates usarais. Gran escamad

NAVARRO i TORRADO
estrellen astil, ditendres a la nit.

giratori. abotagues, 4 mostee

nema, tares t mi.
El. RANCHO AZUL

OLYMPIA-1
CIRC EQÜESTRE
h Ultims d is de la temporada
3511, ult, O e: 10
Granen,» 41ilt:
te graos
• 6n artistes
MI14 AURELtE. ROSA DE CASTILLA,
TONI-CAPRANI
LEE TROIS BELLEYS
ELE CAVALLS LILLIPUTENGS
de hl. Rama.°
LOS CARTAGINESES

Els 8 Zavatta - Zoppe
asirse:anual ti clercucis erlueerces

LES

CROTOS

TOMELLERIS

POMPOFF - THEDY
ami) eis sea 5 7, tina
7 HARTON'S

L'HOME GRANOTA

DUEÑA Y SEÑORA
* Es parla ja de respectarle Que
substituirá a j escenari del Principal Pa.
lace la companyia de Mangando Xirgu;
es tracta d'un conjure de varietats a hase del cantador de f lamenc Guerrita.
Mes endavant s'assegura s que debutará al
%lace la companyin ale revistes madritenses que actua al teatre Martín, de
la capital de la República.
* I al Netn Qua pa”arà al Yeti?
Segons hem sentit dir, Continuará la
companyia lírica actual. T'aró amh un
reforç de re s . Ens telar :" al bariten
Mareos Redondo.
* Al/ir al vespre dezuE estrenar-se
o Bilbao aquella comedia d'Elisabeth
Mulder i Maria Luz Morales, titulada
Romance de medianoche. que. com recordaran els lectors. baria d'é s ,er e,trenada an i per la companyia Diaz Arligas . Collado quan la sera actuaci0
3 Barcelona. L'ixit de "Nuestra Natacha" i les funcions de la Bärcena impossibilitaren l'estrella.

senenelonal t orlrinal atracci6

1 Els

ferotges Ileoos d'Abissulla
„er

Vi. ROUND. Alientos de solté*:
OLA 5, Feetivitat dais Reta Wat.
brandioeei funrion› un lre amb
OBSEQUIE D'INNOMBRARLIES I VA-.
LUOSES JOSUINES
Dama, tarda I nit: orans t'inflaos.
Crespa!' de ioralitats a Gomptadoria

t---

TEATRE POLIORAMA i
h C.* M.1 K LADPION DE GUEVARA
A\ t.l. I o so tt PIA
I

i

I Centre; ae Localitats
.0041•MKNMOM......11141n041.111.04.0n0•11..n041.

Tarda, a les 5 . 1 3. Nit. a
El /afectable hit

tes to

41.,•1. n0•IMMMNPM.M14••n•nnn••nn•J

.5e liwie411.0411.11n0 nMn0 nnnn•nn••nn•nnn•nn•••••n•n-•n

PRINCIPAL PALACE
j 221 `2,7Y,;sira",=`
1

n VCI
1 Tarda, a les Al a • ;ti!. a tes 1013
Formidable ball
de la cnmedit en tres actos. so rrosa
i 1 seas. de Frederic Gerele-Lortaa

Doña Rosita la soltera
o El. LENGUAJE DE LAR FLOREE.

Ma g istral crettetn de IlltrOblita Eirgu.
Dama, larda. a les 3'15 1 nit. a ims
in't:3: Ist rrandi n s tau
DONA ROSITA LA SOLTERA
o El lenguaje do hm fiares

L'

0055155 le NAEQARIDA XIRQU.
Grane oertelle

ORAN TEATRE ESPANYOL
Companyla Valenciana

PI1PII ALISA

55 I f. 1lIVENDPILS a les 3 blinda
butar• t pta. 1. or, «LA TRIS
NOVIOS 04 ?ONU& 0.01r: Cl so-

los:4d etit

ELS ESTIJDIANTS

s i:, 1, Cr, EL MALCANAT.
2.0n, UP‘It boint's

NI,. a ier

TOT

PER UN XIQUET

DUeS narra rient Inns a no poder mes.
Dama. (115 g abte. A le3 Cla, Entrada
1 butaca 5 pta. Lar:
IQUITA I
L'AIMIIENT, lit. i tes V e is: Entrad. t burar l 2 rea s VAS D'OPIOS t
TOT PER UN X!QU(T

I

MARIA DE LA O i

1

TEATRE

CÒMIC

PALAU DE LA .411111ITA

AVtl. T rillba, 5 Lt.l, e

.
Las de los ojos en blanco

/Butaque., 1 ate

per Mapy, Moreno, Ne p e, Hoy,
etintpare, Alerte, Afebellin Al
TRIO 44444 OVA
SS Cdfnloo taIrls
i mt, a Iss 155 5 50 rerestestiele de
revIlls

MUJERES DE FUEGO
n' ese

I

Se. 5055 els

selle interpreta. ei

Trio Zigani Spasaowi
Gran PresentacnS

▪

▪

3—I-19S6

LA PUBLICITAT

EL CINE

AQUESTA NIT, SESSIO
DE GRAN GALA A L'

INTERPRETS
DE "INCERTIDUMBRE"

RADIO FILMS, fi. A. E., presenta la primera de les seies producclone

de maxlma categorla
EL PIIIMER FILM •EGANTI I9S6

CADA MOMENT, CADA

simulo,

1

CADA ESCENA,

UNA OBRA D'HIT

NOTA: RADIO FILMS accepta totes les consertilencies de la seca
asseveració sobre la magnitud d'aquest film, segura quo va a presuntar
un cspectacle COM NO SHA V1ST MAI.
aras:

LONDRES, RIVAL DE HOLLY- i pedem fcr les nostres premies estrelles".
WOOD
Almenys dos, dels sis films que farä en els pròxims dolze mesas, seran
Així ho assegura Alexandre en technicolor, ha manifestat Korda.
Adineré toser un entusiasta respecte
Korda
l'esdevenidor del color. "Tetes les
Dintre de tres anys . Londres sera peHicules importants seran tetes evenun centre cinematogralic mundial que
rivalitzarà amb Hollywood.
NiXÍ ho va predir confiadamcnt Alexander Kenia, primer productor brasainc la sera recent visita ale }listan Units per convertir-se en co-proEl millo(' regal per als vestres
pietari productor de "United Artasts
Parlan: amb franquesa datant d'un
nens és portar-los a admirar la
grup de corresponsals de la prenisa esmés .simpätica estel
trangcra a Nora York, el productor
de "La vida privada de Enrique VIII",
La pimpinela escarlata" i "Bosambo",
a 11Ü5 d ialtres grans exits cinematografics, declara:
"Dintre de tres o potser dos anys.
ii cinematograiia anglesa sera tan gr..
en producció i rendiment econL
rom la cinematograria americana.
evident que Londres, que is cl
espiritual i cultural d'un gran im,
desenrotilara aquest important art..
la mateixa escala amb què produi
figures literäries.
Crec, per cert, que Nova York es
convertirà en un important centre einematogrefic. Te abundancia de tecni es i artistes en els quals pot confiar
Cada dia, a les tres (le la tarda,
i de mes a mes un punt de vista cosSESSIONS INFANTILS
mopolita que tara les pellicules acccpamb romplements garantits
laudes internacionalmcnt."
.1211:M•
Korda creo que, Iluny de considerar
Londres i Nova York com a rivals,
Hollywood acollirà be aquesta amis- tualrnent en colon", profetitza. "En
tosa competencia i cooperará amb els els tres anys immediats, veureu proaltres centres cinematográfica al per- gressar els films en colore de la mafeccionament i mes bon desenrotIla- teisza manera räpida com progressaren
ment de l'art cinematogràfic. Contes- les pellicules parlants."
tant una pregunta, Korda declara que
Korda si expressa entusiasticament
nootagig, la intenció de contractar es- sobre la sera collaboració amb 1-I.
trènene Hollywood per a les seres Wells que recentincnt ha anunciat que
properes produccions. "Hi ha prop es proposava dedicar exclusivament les
bons artistes que poden arribar a l'es- seres activitats futures a la pantalla.
trellat a Anglaterra", afirmá ami', em- Dos deis arguments cinematogràfics
fasi. "La nostra companyia ha fet fa- de H. G. Wells es troben actualment
mosos els flores de Charles Laughton. en producció: "Dintre de cent anys'
Robert Donar, Elisabeth Bergner i i "L'horne que feia miracles.
Merla Oberen. alitreveixo a dir que
El gran productor acabä el seu inLondres ti mejor nombre d'exceHents terviu retent un tribut d'admirarle, a
amaro i actrius que Hollywood o Nova Walt Disney ''Quan es tracta de proYork. Els productors anglesos no po- duir pellicules". Disney representa
den ésser paràsits de Hollywood. Hem per si sol una categoria.

Urquinaona

inen

n11.

"rffl'32.1.261.n

Avui, nit,

ESTRENA
La mes

important produceió

de

GR ET
Primer premi,
copa d'or de

l'Exposició Internacional
de Venecia

FR IC MARCH
REDIME BARTHOLOMEW

CZTELP)
P
.JlIfi
(ti ?E g l/Z110

Basada en
bra immortal
de

LLE0 TOLSTOI

Ramon de Sentmenat
Sempre se sent dir el mateix : el cinema espanyol no te galants, i quasi is
vernal. Pe ro qué passa que el nostre
ll e n e, tan replet de bons actora de caricter, no hagi donat tornés out tres o
quatre "galants", quan el cinema emerja, per exemple, els ofereix tan a raig
fet ?
Nosaltres ein volem inclinar a creure
que no es per falta de jarca actors dotats de sensibilitat i temperament cinematografíe. Mis d'un dels sastres actors de caràcter podrien encarnar tan
dignatnent com qualsevol artista ianqui
o angles el paper d'un galant. Hi ha
alties raons mes profundes i mis importants, I potser la mes decisiva sigui
la que els nostres productors no shan
preocupar molt de donar a Ilurs films
aquest caràcter de cosa jovenil, que, al
nostre judici, is interessant a l'art del
cinema Tenen a mar}oria dels ¡lastres
animadors un sentit tan barroc del cinema els fa parar mis atenciä en
elle circumstancial i anercletic que en
la s era essencia
La prora está que it'hi ha hagut prou
per oferir unes guantes ocasions propicies
percine aquest tipus del galant estrictanieta cinematografío que, en realitat, no
is mes que l'estampa de l'hoine jove,
arrencat a la mateixa vida i actuant
com en la vida mateixa. apareguis personificas en la figura d'un Ramos de
Scittmenat, per exeniple. Sentment és innegablement, avui per avui. el millor
galant del nostre lleno. Baronivol, ben
plantat, mesurar de gestos i d'expressió,
el seo art is profund, vitahnent cinematografic. N'hi hauria proa amb recordar les seres aparicions anteriors: a pot
a poc, però segurament. Sentmenat antasa mostrant-se com una realitat magnifica, mis que ruin una esperanca. Arui
ja pot dir-se que ha assolit aquesta maduresa artística que ens permet de parlar de les seres creacions com la de
cosa poc menys que perfecta. 1 is en
la sera labor per a "Incertidumbre" on
aquesta inaduresa, aquest just equilibri
entre el sen gest, la sera expressió i
l'ane j ó intensament humana de l'obra
sens ofereix mis netament.

PREUS:
Sessions matiDais „ 2 ptes,
Sessió corrent,
tarda , 3 ptes,
Sessió !lit 5 ptes,
Sessió especial
dies de festa
6 ptes,

Segueix presentant
solament
grans produccions
Aquesta nit, ESTRENA
el grandiós film

FILMS

Jean Parker — el seu veritable nom
e
és Mar Creen la meravellosa estreen abel la/G rav
lla. la delea "Beth" en "Les quatre genmanetes", va néixer a Den, Lodje, Monlana, el die 4 d'agost del /915.
En la sera sang porta la reuniè de
tres cordelera: la sera mare era francesa, el pare arietes i els seus avis poUna pellicula que recorlonesos. Jean ha tingut en aquest min
tres ambicions: bailar, cantar, pintar,
dareu sempre amb
escriure música i literatura.
En les arts pictòriques Jean Parker te una habilitat extraordinaria. Les
emoció
seves composicions a l'oh han despertar entre els seus amics una gran admiració, i els ha venut delicats paisatUn veritable alardó
ges. Va educar-se a Los Angeles i Pasadena; es graduà a High School, da'
del cinema europeu
queda darrera ciutat.
El sen debut al llene fou amh la gran
prodneció "Dirorce in the family" tany
1931. La Colúmbia la va contractar per
actuar en "El preu de la innocincia".
UNA NOVA EDITORA
aquesta fou la primera producció en qué
va actuar de protagonista. La sera acL'han
fundada Mary Picktuacid fea tan perfecta, que va interpretar tot seguir la dama ¡ore en "Daford
i Jesse L. Lasky
ma per un din". pellícula de la ma nema empresa. També ha interpretar,
Mary Pickiord, ce-propietaria d'Uni.
per a la Metro Goldwyn Mayer, tres ted Artists, i Jesse L, Lasky, vetera
gratis films: "El secret de Madame productor de pellicules, associat
Blanche'', "Rasputin i la starina" i "Se- tal con/ ja shavia anunciar, i han orquoia".
ganitzat les Pickford-Lasky ProducRadio Films, convençuda de les grans tions, de la qual és president Jesse L.
possibilitats de la notable estrella, va Lasky i vice-president Mary Pickford,
oferir-li el personatee de "Beth" en
Francis Lederer, Nina Mantini, co"Las cuatro hermanitas", on va sobre- neguda estrella d'òpera i
director
surtir amb gran èxit tan delicada ar- Harry cl'Arrast, sin Ics treselprimeres
min. Ha rodal per a aquesta mateixa
personalitats
que
seran
contractades
empresa una gran quantita t de realitzacions, i ha triomfat plenament en to- per la nora companyia. que es protes elles. El seu últim triomf fou en pone produir quatre F e ilicules a ranY
una de les quals seri feto a Londres
"El menstruo en acecho".
Jean Parker parla correctament el i será un film musical, anula Nino Marfrancés, ¡ is una entusiasta de la dansa tini per estrella.
Immediatament després de quedar
i de la natació. El seu color preferit
constituida la nora cotnpanyia, Lasés el verd.
S'encanta amb lee sedes i els teixits ky sortí cap a Europa per a realitzar
suaus. Jean juga al hockey per tal d'ad- gestions per a la producen', de la nova
quirir agilitat en els moviments i caer- peilicata anglesa i per a adquirir argucitar la sera esvelta i gräcil figura. El ments / concurs artistic i tecnic, tant
seis entreteniment predilecta és la lec- a Londres cona a París, capitals on la
prernsa li dispensa un entusiasta arotura.
No Es Jean una gran entusiasta de Iliment,

PROJECTOR
¿EL FILM "VARIETE", que s'es
trena asad al Fantaslo, te alguna cosa
a veure amb la MoblIdable
muda de Dupont, Interpretada per
Jannings 1 la dIssortada Epa de
Puti? Es ven que no. Heus ad el que
en diu el seu director Fachas, que
també fou el 'Tanteador de "La batalla": "i,E1 "Varieté" d'E. A. Du.
pont 1 el meu? Una altea cosa. No he
pensat un imitan a refer l'admirable
obra mestra del gran director alemany. He fet, segons un argument
tret d'una novena titulada "El trapezi", de la qual sic l'autor, un film
modern, on he cercat d'expressar la
humanitat, l'autor, l'amistat 1 l'odi
que poden nélxer entre dos Bornes 1
una dona en una atmosfera de music-hall..." Mesos 1 mesas d'esforcos.
Annabella, Jean Gabey, Fernaud Lirarey... La "rentrée" de, Nicolau Rolin.
Fine 5 tot un accident en, el curs de
tes presea de vistes... "Varieté" be
obtingut arreo on s'ha estrenat un
Axil sorollós, Aquesta nit el veurem
nl Fantasio. El presenta l'films,
marca de la selecci6 de les selecciona

"LOS ULTIMOS DIAS DE POST
PES -A"... — Aquesta pellicula s'estrena avui a l'Asteria. D'aquests dos
noma prestigiosos — S'orlan C. Cooper, el productor, i Ernest B. Sehoedsan, el realitzador, d'aquest film—
cal esperar sempre alguna cosa notable. Sen els animadora que feren
una Irrupeiú brillant en el món del
cinema arnh aquell meravelles documental titulat "Chang", ele que feren
"Las cuatro plumas'", 1 els que, eapecialitzantse en un atractfvol genere
espectacular, ene enlluernaren amb
l'obra — desigual, pere magnifica —
- King Kong".... Ara, han volgut presentar-nos l'estampa, propicia com
normes a seduir el pslblie, de la desDilecta de Pompeia per la t'Iris simM'ice del Vesubi. Han volgut fer una
obra per a tots els gustos. I ho han
aconseguit plenament. Perquè en ella,
al costat de prodigis técnica impressionants, agralts per la multitud, hl
ha delicadeses 1 matisos, agraits per
la minoria. Aquests "Unimos días de
Pompeya" no tenen res a veme, fora
de la identitat del Mol 1 del fet
culminant que evoca, arnh la novella
'Mehre de Slr Edward Bulner Lytton.
Argumentistes americana han tetan un
assumpte de directa eficacia cinematogrefIca, ben documentat sobre timo,
i costums, amb una histeria central
de fort dramatisme 1 una habilltat
constructiva de vigores interés. La
técnica d'avui, mil vegades mes perfecta que la que fa dotze napa emoraren Amleto Palerml 1 Carmlne Gallone en la sera adaptació del ubre
de Bulner Lytton, permet efectes extraordinaris, d'un realisme commoredor. Tot iin joe de complicats sistemes, den de la composle16 de graos
deciorats fina e la fotografia del “duaning" passant per les trinquetes i les
i les superposicions, s'ha utilitzat
ami, fortuna en acometa produccld de
la Radio Pintures,
"ANA KARENINA", el „film de
Greta Garbo que avui s'estrena al
Fémina, ja baria estat filme per
ella el 1927. En aquesta nora versie,
Fredrie March juga el paper que interpreta John Gilbert.
"LA PIMPINELA ESCARLATA",
el film del qual tot el min cinematoar:die parla, s'estrenare (traed al
Colisount. Es und pellicula editada
per la London Films 1 produida per
Alexandre Korda, el gran director
d'un grapat d'obres memorables, "La
dama de Chez Maxim's" 1 "La vida
privada de Enrique VIII", entre moltes altres. Aquesta adaptada de la
famosa novella de la baronessa
d'Orczy. ha estat acollida amb gran
entusiasme a tot erren on ha estat
presentada. En resum, la crítica ha
coincidlt a afirmar el següent: que
Leslie Howard, la inoblidable protagonista de "Berkeley Square", ha donat al personatge de oir Percy
Blakeney un relleu extraordineri; que
Korde ha assolit el ami èxit mes gran
com a productor: que :Verle Oberon,
lit inquietant Anna Bolena del film
"Enrique VIII", estä exquisida en el
seu rol de Marguerite Salta Just, lady

Anna Karenina
l'obra cim de LLEO TOLSTOI
editada per

Edicions Proa
d'una tra4urel6 íntegra 1 directa del ras,
ha estat portada al llene per la

METRO GOLDWYN

MAYER

interpretada per

GRETA GARBO
1 s'estrena asad al

FEMIMA

Una escena de "El campeón ciclista", un film de Jet E. Brasca qua aviat

s'estrenara al Capital
BlakeneT; que els ticoor.it, : . -I onats
per noms tan prestigios, vineent Korda i Neri Maitii,
guro, d'una grandiositat i d'una fidt,-'
litat exemplars: 1 que el director del
film, Harold Young, ha donat una
intenció tan gran a tots els detalla
que les escenes del ball de Greenvine 1 del ring de lusan a l'aire 1 de
les guillotlnes de París 1 de B,oulogne,
sen tan exactes que donen la impressie d'haver estat fotografiades quan
existien.

que somriure, arriba tiras a liss
orelles, 1 que, en rfure francament,
amenace cruter-se aquestes (melles i
,ot, Joe E. Brown, l'irresistible -Payaso de en.o' que lela totes len animatarles de que es capae a la pista
d'un eire, torna. Dimarts el veurem
al Capitol. En un film titulat "El
campeón ciclista", una pellicula
Lyold Bacon. Un altre exit de riallea
—diuen—, amb rúnica diferencia que
les rialles no se succeeixen a ra4
d'una per minut, sine que tot el film
As una riallada que dura del comenJOE E. BROWN, l'home de la boca eament a la fi.
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Dimarts, dia 7, Bit, a les 10
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ELS ESPECTACLES D'AVUI

TE

ATRES

Sanad. — "La novia del cante".
Barcelona. — Tarda: "La muchacha

•

mere

Fantäsio

Jean Parker

•

Clarence Brown

l'enamorament, per bi que la premsa,
fa poc, va donar coinpte do cert cornpronns matrimonial amb Pancho Leicus, un ex-company scu d'estudis a
Pasadena. Al rece, de la sena lla r Jean
es una doncta senzilla i modesta. Posseeix anyells, conills, gallines i un formes foxterrier, Fa i'so ni., i pesa 47
quilos. Munta a cavall meravellosament.
Els seus amics l'anomenen Robin. Es
bruna ¡ té ele ulls grises.

ESTRELLES DE LA RADIO

que Iodo lo tiene".
1s termo. — s tameree de fuego".

Director:

Piig. 9

Empanan', — Tarda: "Els tres ni:Mi»
de Toma" I "Els estudiante". Nit:
El malearas" I "Tol per un :amos".
• Nou. — "La mesonera del //ano".
1111 Novedats. — Tarda: "Eis pastorets".
sit. Benavent arete ele lladres".
• Otempia. — die Eqüestre.
• Pollorama. — Tarda I nit! "Marta
de la 0"
• Principal Pelaos. — Tarda nit: "Dona
Resite la soltera o el lenguaje de las
flores".
• Romea. — Tardn 1 n'u "Caray, lo
une sabe es t a rhire".
• Tleoll. — Tarda I ale: "El rancho
azul".

CINEMES
• Aotualltate. — notielari espanyol. Fa ih e Jounial, Sei Seta femenina, ere.
Rimeles. — "N'emblema Me", "Le
porrada perdida"i "La lata de aranaArme. — "Adoreble". "Lae hibe
la portera" t * q uilate compra Un hijo"
Arnau. — "Vaya pleito", "Abdui•
Harma". "La ley dei Oeste" 5 Es
un hombre".
Astbria. — "LOs 1.1111mos dies de Porn•
Pena".
• Avenida. — "La nödirin del oro".
"El rayo de plata" I "La diosa del
fuego".
• Barcelona. — "Don Canana et amarga n". "Le muj e r triunfa" l "Sucedió
en NUAVe York".
— "Un bre Inmute", "une
sa lirle de encaren", "t. remolino" I
"Nobleza baturra".
RoMmia. — "El delitor'', 'la cana
(b . los acatados".
B•80.
"Todes sernos unes" 5 "Li
v iuda alegre".
• roadway. —
ml nembre" "Apela
tendn a canuto" 1 "Eneadenadt"
p Capitel, — "Horror en al cuarto no• Catalunya. — "La e • ebent de la Pa-

loma".
~tela — "La legidn Mente", "El
poderoso lernum". "Murallas da oro"
I i• El na de In, bomberos".
Ce/Pala — "Cl guapo'. "Legionario

MIREU L'ANUNCI OETALLAT DELE NOMS
QUE VAN PRECEDITS DEL SIGNE III

estrandario" 1 "La locura de Sisanmarlveflo Carabel''
ceo
"El payaso del
chal".
Comal. — "Don ouintln ei amargan", • P
doaselep. ,17.0.0. 31,,o. viuda alegre" 1 "elan"Payaso del orco" I - El baile del
Pelase, — "Asile le reurroja".
CSZ'otoo._..
" . "La alegre divorciada". "Al • Pathé
"For unos ojos negros" I "Rosario la
de ases" I "No temas al amor".
cotillera".
Pomposa. — "Pescadores de Allega", 10 Publl Cinema. — Curlositate manabas.
"40 horas en el cle10" I "El delator".
Noticiario tos, Nones d'Es p ina I
Coliseum, — "Alas en 13 noche",
iniceorn,.amonals.
cn
"RuSrn un mnionario", "Sr
Princlpal. — "El coarte núm. 309".
necesita ni& rival" 1 "Iluithres en
"Nido de tirillas" I payaso del
Diorama, — "La !olerle del amor", •
"Centones rulos" 1 "El hombre que
•

soma por su cabeza",

Intenta. — "Nuestra hijita". "El
hombre que velvhs por en cabeza" 1

iicliondo eI dinblo asoma".
E eplal. — "Fll cuarto naco sea",
1 "Es ml hombre".
•
itatelslor. — "Per unos ojos negros»,
"Vivamos de nuevo" 1 "Todos somos
funtivo.
.Varlefe".
Fämina. — "Ana screnira".
Florida. — "apostando a eneldo', "Es
•
Oil hombre" 1 "Eneadenada".
Feo Nou. — "Vampiresas :CM", "I e
enzuarillaupertlich" 1 "La Irle (In arada"
Coya. — "La nenas de oro" 1 "Las

%robles. — - canovm nr atardecer" I
"Los dioses se divierten".
Boyal, — /00 ellas" (Napoleón), "El
bólido" 5 "El pendan recobrado".
806 Vletbria. — "La ninfa constan-

te". "Los dioses se divierten" 1 "La
diosa del fuego".

'my. — "A breen pulido" I "La
casa de Relhschild".
dele«. — "Rasarlo la cortifera". "Per
linos OJOS negros" t "sucedió Une
vez".
amart.—"Las cruzadas" 1 "El aman-

te escrupuloso".
cacique". "I 4 alegre
anieneia. —
(1 1v Orrlada" 1 "N1d0 da l'unes".

Tatuan. — "El payaso del circo",
"El delaler" I "El cabällero del Folies Innere",
T.„elertn. ,i—
e osImu
m nurIn dLe Parts",
n„," sin
satret ts".
Igual"
"La
er

Intim, — "Bosques de Vena", "I.n
vide ei dura" I "Dejada en prenda".
divorcieda".
Irle. — "Contra el imperio del crina. — "La bija de luan El.
raen". "El baila del Caney" 1 "Et • Crin/Mag
MOn".
dere c ha o la felleidad".
Verdi. — "Ha ahombres con suerte",
Kursaal. — " p or unos oloS negros"
"MI vida entera" 1 "El eartindelo".
I "re viuda alegro".
Laman., — Vidas f0111 }1 ". "Solees" •so Voloa.—"Caballerns do ladro", "sol Walleyrue. — "Pon (asimila el amar.
1 "Ja g uar el Alma de un caballo".
Feo", "loa noche de amor" t
et riein —
.Mra n m
eroi-Tdaerr.jeunerygas,i,i ir orrl.enfigearnez"i
lamer triunfe".
XII*. — "El ren»rlo deseenteuto",
'",
tipo frearo". "El ffildlle de hierre"
l"1
ifla 21;.— "701 ndstertee de Parle".
I "El cabnllero del Folies Berrera"
d"i ly'll1 ,3,1ad
d er. sin Igual" 1 "La alegre
allerylend, —

"El somni d'una nit free.

MUSIC-H/-.LLS

Ilu".
Menear — "Le sluda alegro".
Wats lo. — "E ml hombre". "Abdul ko Sena Sombra,
anua" 1 "Eterno ensuelle".
lig o Mundo
Mundial. — 'Sucedió una voz", "Por
unos ojos negros" 1 "Enserio la ene_ e ta ley del Oeste", "Ab"d'Efen.e. o d (e xnai dp eoi"e. e). 9... • Preste
Orena perlita de
tioe trerroira ,.. del amor" 1 "La nave del • errente PrInotpai Palee,. — Grana parBorla, — "La venta de oro", "El fj Freat4
— Grana partlts de

pizrjr

ESPORTS

uiätäL

La més humorística visió de l'esport!
El fdrn campió de rialles

La recaptació integra de la sessió d'estrena
sera a benefici de la Mutual Esportiia
de Catalunya
Amants del bon cinema
NO Hl

MANQUEU

-1-194

LA PLNLILLIAT

Pàg. 10

FINANCES ANUNCIS D'ESPECTACLES; LA BELOIC
TEATRE NOU

110V1MENT BORSARI
-MERCAT LLIURE
El mercat d'especulació inicia les tasques d'enguany amb moderació. En particular, pel que respecta a ractivitat desplegada, hom aprecii marcada retenció
entre l'element contractador, el qual espera que passi la jornada d'aval, de liquidad& general, i ensems veurc si s'aclareix un xic el panorama politic peninsular.
Eis enain ¡sal els resums de tanca que
reprodoim a continuació hom sadona de
la poca di,pcsició operadora que domina
en les dues sessions celebrades, en par-.
tizular al Borsi, on el nombre de valors
con!ractats foren en nombre molt reduit.
Pel que respecta a la tendencia, ja des
de l'obertura de la reunió del mat' els
canvis aconseguiren superar lleugerament
nivells ans.riors; en general els guanys
assolits foren d'un a un enter i mig, Ile_
rat de les accions ferroviäries, que no
aconseguiren ceixir amb la mas.:ixa irtensitat: en canvi les Ford, clavh:st la
sellicitud persistent, remontaren Lvs a
dotze enters en a sessió de Sonsa.
Tanta del Mercas Lijare de Valera:

BORSI
ralo",Dio 2 Dif.

BORSA
Dio

2

Nords
3515
Alacants 3560
287'00
Ford
Explosius 12225
6135
M. Rif
3775
Colonial
Aigües
Gas E

-

Plates

Dif.

t.

t. ara.

ant.

+0'30 3510 -005
+045 3150 -kilo
+9.00 290'50 +1200
+2.00 12275 +1'00
+110 6175 +100
+0.75 3800 +150
18625 +1' 10
115'oo t5'5o

BORSA AL COMPTAT
Els rotlles de comptat celebren una
sessió poc efectiva; el fet d'escaure's
aquesta jornada en venciment de capó en
la major part d'emissions és la causa
principal perquè es registri aquesta retenció operadora.
La desanimació és gran en el rotlle
dels Deutes de l'Estat, sense rcpercusfió sobre els canvis, la major part dels
quals es cotitzen sense altra variació
que la baixa natural en descomptar-se el
capó. Obligacions Tresoreria Genera li tat
davallen a 102'50 (-02 3 ).
Els Ajuntaments, sense efectivitat, no
ofereixen oseillacions apreciables, aixi
com les Diputacions. En canvi les cedales, en particular les Hipotecari, aconsegueixen una regular contractació, amb
tendencia més axia t de millora.
El rotlle carriler celebra una jornada
molt ensopida; el conjunt d'operac:ons
realitzades to ulttapassa de gaire lh
rneitat del vohim &as preceden:s ., es
canvis, pub, no m'usen variacio apreciable. El grup de tramvies, gairáé ¿el
tot inactiu, i po: disposat el navils.,.
El compartiment d'indústries diverses
tampoc no es veu gaire actiu en aquesta
jornada, en la qual domina tendencia

COLISEUM

sostinguda. Les accions, sense contractaGRAN COMPANYIA L1RICA
ció efectiva, queden a posicions iniaria- A3421, t8rda. 4'39. Butaimes, 2
des.
LA DEL
LA VIEJECITA, per NI. Martin, I 'LA
MANOJO DE ROSAS, per Fabrerral. Suri nach, Miras, ele. Nit, 155155 BOHEMIOS,
BORSA DE PARIS
per Sinos. L'exilas
Dia
LA MESONERA DEL LLANO
per G. Alcaraz 1 P. Hertogs
Gran presenlació
Renda francesa 3%
73.25
1617 allib.

70

75.90
75.00
103.70
83.20

1 9 18 4%

1920 4%
a 4 1/2%
"
Crèdit Liones
Banc de França

1700

eco°

1445
22305
17975
585
4200
467
835
970
470
3995

Río Tinto

Royal Dutch
Canal de Suez
Kohlmans
Wagons-lits
AL S. A. primera serie
G. 1. Marroc 1919 5%
Barcelona T. 5 1/2%
Nords primera serie

Filipines

MERCAT DE LLOTJA
La sessió d'ahir, primera d'aquest
any nou, bou regularment c o n corre goda, i les transaccions bastant cscasses. Es compren aquesta manca de
decisió a fcr negoci per esser epoca
que gairebé tothorn te alguna eXIStència i a la vegada per la possibilitat que lii ha d'adquirir genere a
millors condicions que no les actuals.
Blats: Heno de dir que la part compradora está a l'expectativ a per alló
que el govern pugui decretar per al
millorament de preus.
Com sigui que han estat tantes les
disposicions i tan diverses les opinions que per aquest genere heno n o gin constatar, que tot ens fa témer
que el iracas acompanyarà les naves

orientacions.
Farines: Horn nota una mica flies
d'animad& i per a algunes classes
s ' inic:à la puja, pecó com sigui que
les existències són tan abundoses , no
creicm pas que es mantingui. Podran
sostenir-se segons Eaplicació que el
govern doni al blat, en cas contran
la depressió persistirà en aquest wanere.
Arribaren per isf. S. A.: 12 vagens de blat. 14 de farina i 12 de ele s palles. Pel Nord: 20 de blat, 1 dc
farina j 1 de despulles.

Pianos - Pianoles
LLOGUER
VENDA A TERMINIS

REPARACIONS
GARANTIA
CARME, 8, PRIMER

EL CANTO DE LOS FAJAREIS
(rnmux en colon, 1

ALAS EN LA NOCHE
per Myrna Ley 1 Gary Grant
(86n filme Paramount)

AV41, tarda, a les A,
Darreres projectIons del gran ritus

OJOS NEGROS

Aval: 1 e 11 16 continua de 4 a 1230
ANITA LA PELIRROJA
. 4 5 8 20
()un
POR UNOS OJOS NEGROS
(Dolo! es del Me: 5'1; I
33)
ROSARIO LA CORTIJERA
(Estrell ) ta castro. 6 • 45 I 11)
Dliluns:
LA PEQUERA CORONELA I
RATAPLAN
DIJous:
CINEMA
LA VIUDA ALEGRE
Rambla g el C9•11.09, $15 • Tender 11912
33( I: NAT•JRAL
EL SECUESTRADO
NOTICIAR)
HEROES Y MONSTRUOS
DIBUIXOS
Et. RAYO DE PLATA, per
s
mane
LA DIOSA DEL FUEGO,
per ilei/en Gahagan

Nit, a les 10, Esi reno de Finteressant film
VARIETE, per Annavella

per Cuy Compton

I Floreile
Elessie continua des de les 4
per Ilein y Gai .i

LU U•4116.3 türu:t&S oft

LA VENUS DE ORO
LAS CRUZADAS
DIBUIXOS DE POPEYE
REVISTA PARAMOUNT

Grecia, Se. - Tel. 76938
1 Passeig deButaca:
1 pesarla

I
1 Noticiarla:
FOX - MOVIETONE
1 FRANCE ACTUALITES
I EN EL PAIS DE LOS PAJAROS
Dibuix de Terry Tono
EN BUSCA DE LOS EXPLORADORES
Asentases d'un earneramsn
RESUM GRAFIC DE 1636
Reeopflacie del% successos mes 1mportant d'enguany

IRIS-PARK
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COMI

fi«

-41r40

laboa
Praga
Al1511111
Argentina

Prop de l'Opera
en 1932
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PROPAGUE° . LO

si la seborrea amenaço el seu cabell

a base de sofre,

el gran especific de la pell

me.,

•-•941,r--'

usi SULFOPILOL o resigni's a ésser calb si té

seborrea

,
Lo frase definitiva: SUIFOPILOL evito la calvicie

u

Tollte Carmlnat11.

LA MUJER TRIUNFA, per Juan 'Monden
DIBUIXOS

Dia

2 de gener del 1936
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4, rue Mont-Thabor
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Iquan fracassin els articles d'aficionat, SULFOPILOL
,
La grbeixor del cabell ós vençudo pel SULF0P11.01.
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HOTEL MONT-THABOR

ressin imnimua de 4 4 1230
DON QUINTIN EL AMARGA°, prociur•- n 0
espanyols. per Alfonso 0108 01 1 Ana
51arld Custodio.
UNA NOCHE DE AMOR, per Grace Moore

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME

LONDRES P411 18
20233
25487
BelgIca
19130
llalla
6155
Alemanyi 12215
Sulsi4
13137
4937

PARIS

14111LItYAMI

CLARIS, 4

n'yola/. oo kiron a P ce9.964 9606

cTICIDA
PAR ADELIt-

•,1Parli'n al seu metge; no temem el seu dictamen'

Marta Custodio.

AM.1111••n0111.112211.7111--.51-

VALORS

LAS

O btindrà un cap net i un caben lIii amb SULFOPILOL

PAYASO DE CIRCO, per Joe Brown (130cazas) . 1
EL BAILE DEL SAVOY, per GlIta Mar.
DIBUIXOS

AN0Q1/11G0

LONDRES PARIS
7442
3111111 \ LOPeres
45 105
N. Yerk 49293
102 5
72175
.eißnda
FJ/2,164 .r1/1
1 147444

Fet

Aval: malo continua de 348 a 12 3 0
DON QUINTIN El. AMARGA°, produrcle
espAnynIo. por Alfonso Menor I Ana

RECORDEU-HO

6.3,« Pn<assel

DI

DIBUIXOS.

UN PREU AVANTATJOS

VALORS

sota IR direecie del mesure
JOA14 LLONDUEREII
sls primeros audiclons l'oLres de laque.
Palermo 1 Llongueres, Vesilis I dec o rats
Se Bartomeu Llongueres. Programes 1 loeallInts:
11f. Co,. Werner. Pasme do
GrItcla. 154. Condiciona e s peclals p e r als
senyors soris de l'Orteó Catala

: Ej

La seborrea es causa del 90 per 100 de les calvicies

er9iu continua oc 4 a 1230
HORROR EN EL CUARTO NEGRO, per
E,015 4961611, 1
CARNE DE ESCANDALO, per ay %Fray.

EXC(i

MOC11/11C0
MOC1 1/9 1 G0

VALORS

A

COCOS 1 JOCS D'INFANTS

SULFOPILOL

Uf. 219“

EL SOMNI
D'UNA NIT D'ESTIU

li

Dolar., Diaria dele Rels, a bes 5 tarda.

CONTRA EL IMPERIO
DEL CRIMEN
EL BAILE DEL SAVOY
EL DEI:ECHO A LA FELICIDAD
REVISTA I DIBUIXOS

Preus: Tarda, 330 Mes. Alt, 440 Mes.
Impostos Inclusos
Nota: Es versen IocalitaIS per a lea ..ett
PARRAMON smns
dels dies a - 5 - 6.
11rui: tiento continua de 4 tarda a lrao
POR UNOS OJOS NEGROS, per Dolores
tel mo.
UN PRESENT DISTINGIT
VIVAMOS DE NUEVO, per Frederic March
TODOS SOMOS UNOS, per Mica Brady, I

I P.., g,...4.4t

Palau de la Música Catalana

Mercat d'Ocasions

DON QUINTIN EL AMARGA()
LA MUJER TRIUNFA
SI7CEDIO EN NUEVA YORK
REVISTA i DIBULXOS

Nit, a les 10
Segona selmarm il'exIt del nou especlacie
ClneMatOgrafle

Metge especialista
PELL - URINAR1148 - CHWECTES SEXUALS
Rbla. Canaletes, II. ten. De 12-a t 4-8

Canse° do Cont. 217. • /ateten 1101115 •••n•••n••n••n••••••n••n••n•••1
AVUI UN PROGRAMA EXCEPCIONAL
A lee seo i 820(
EL CACIQUE
En Espanyoi
COMPRA - VENDA - CARVI
pel mala g uanyat gran cOmic vr111 Rocen
de /Robles, Pianos, Radlos,
4050 I
y Calxes de cabals, ftlitquInes
NIDO DE AGUILAS
I d'escrIure I de coslr, Maletes,
En EspanynI
per Wallace B e ery, Alaureen 0.Sulllvan
DISCOS, etc.
1 Lewis Stone
1 TOT D'OCA810
DIBUIXDS SONORO!
8'30 I 11
Corta Catalanes, núm. 414
LA ALEGRE DIVORCIADA
Telèfon 30422
amb •• 1 seu tamOs ball El Contlnental,
per Ginger Gneis 1 Fred astalre

BARCELONA

Tarda, a les 5 -

1

FARRE PIJUAN

1

GOYA
9>

TELEFON 52085

SPLENDID CINEMA

LOS DIOSES SE DIVIERTEN

UNA ETIQUETA DE QUALITAT

NOTA ES

per MacDonald 1 Chovaller

Aval: emule continua de 4 u 1230

Pe,01:11/91C0

D.... Ilte...4.t

LA VIUDA ALEGRE

AVENID A

C ANC1ON DE ATARDECER

1. N. C. A.
CLOT, 121 - 31117NTANTA,

EPISODIO

RAMBLES

Frieltri

REIS
REGALEU BICICLETES

VOLGA

La Verbena de la Paloma

per miguel Ligero, Raquel HOdrig0, RO- Corte Catalanes. 499, • Teléfon 80E49
berto Rey
Ave!: Tarda, 345. - NL!. 930
Hines de proJeceM: 410. 625, 810 I 11
A mes: Sketch musical, Còmica 1 Dibulsos.
CABALLEROS DE LUCRE
n no( 0 es larda)
Es despetxen locallials per a la sessId
numerada de les 6 sarna
DOCUMENTAL - DIBUIXOS
Paula Westety I C. Ludwig en

1 la produccló M. G. M

CASA

-9aRaM111.»n«..4

tVALORS

Continua do 4 tarda • 12110
Eilt creozent de la ma g na producen)

Doménee Guaseh
Telidon 23211
HOSPITAL 108
Gran amortiment en »lee 1 reIrtoes propia per a preeent• de Nadal 4 COM d'Any

CINEMA PARIS
Tele 14244. - Somero el programa mér
atraollu de Barcelona. - Tarda, 430. No.
a les 545. - Claudetle Caber l MUNDOS PRIVADOS, amb Charles Boyer
Maurice chemallec 1 Jeannette Maebotold
en la famosa opeceta de Franz Lebar
LA VIUDA ALEGRE (xersii5 original). Diumenge: Matinal, 1020. Es despolvo,
localltals numerarles per a les sessions
de dnimenge 1 alnuns larda a les a. La setmana entrant: Grandida mocean,
chtnic. Edite cantor Pll £1. CHICO MILLONARIO (VP•516 anaies.i) Amo . Ondr..
I Mas Schmello g en KNOCK-OUT; Lomse
Fazenda en EL BILLETE PREMIADO.

91.416 InfalAaa. S.
INSTRUMENTS

AVE!: Tarda, a les 4. Nlt, a les 10:
MELODIA EN UN RASCACIELOS
(tarietat musical)
PARAMOUNT NEWS nem. 1 7 (Rey.)

CINEMA CATALUNYA

JOIER1A - RELLOTDERIA - AROVITERIA

LONDRES PARIS
11012
11330
9617
1825

LONDRES PARIS
RIO ;Marre eos
A/enterrase 2225
Buenos Airy
sobre L.
1323

COTONS * Informació de la casa Emili M. Gaissert * Dia 2 de gener del 1936
DI" lle118•lien. leele 501501 flei. Obre. Can FI. 9.-C. 0A" Dup. Marc f Mar junol 61Dre 1 tele
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