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BARCELONA

Falta un mes just per a lea eleccions i per ara els qui es bategen amb
el /toril d'antirevolucionaris no es posen d'acord; sabem que aquests ajustaacata de forces afina acostumen a ésser laboriosos, pena sorprèn una mita
ve els qui han triat un apellatiu tan ampli no hi puguin trobar la jeia.
/ es que. ben mirat, sota d'aquesta denominació no hi ha res positiu; no
descobreix cap 'ligan" generós, cap coincidencia emotiva, cap programa
coestructiu de govera. ¿Quin programa poden tenir els qui han ocupat el poder
de dos anys i no han sabut satisler alba que Eón obligacions elementals de
Zis
valrecol gcvem? Dele manta que eren la base de la seca plataforma electoral
;ames hart realitzat el de l'amnistia deis condemnats del ro d'agost, la
reforma de ia reforma agrària en benefici del; seas clients, han decretat
devclu ció deis bina als jesuites i han afavorit amb una partida del pressuant una ciaste la majaría de la qual els és afecta. En canvi la reforma de la
Ecasti tució, que segons deien era la clau de volta de les cecea ambiciona
gcverna mentals , ni l'han comentada; no han tingut temps ni esrna per modificar-ea una scla lletra, i han d'anar a les eleccions amb la mateixa llei que
Talaren tan nefasta. Per què no l'han corregida o n'han fet una de noca?
eaeplement perquè no han sabut ccm posar-s'hi. Oualsavol iniciativa en
iquest sentit, qualsevol provatura de reforma constitucional, hauria disgregat
majoria ficticia que els mantenia al poder. Ni reforma de la Constitució. ni
ei electoral, ni pressupostos, ni !leí de restriccions, ni cap deis projectes
aaslatius que no hagin tingut per cbjecte afavorir materialment la seca
aeräquia.
Peras abans d'arribar a aquestes realitzacions practiques posaren tot el
sea esforç a cbtenir l'arnnistia deis seus amics, ¿com voleu que els seus
ijversar is, que tenen milers d'antics condemnats, no intentin fer el mateix
ae van Lar ells pels seus? ¿Com poden evitar que eis seus contraria no
pleixin els deures que l'amistat, el; llaços de familia, la comunitat d'idees
ide sentiments els impcsen? Per cada un dels condemnats pels fets d'agost
aa ha cent que pateixen presidi pela d'octubre. ¿Qua han de poder contra
reacció humanitaria de les macaca, contra Fesocntaneitat del sentiment
,:epalar, ei el rigor inconcebible que posaren en la persecució sha convertit
o el seu piticr enemic? Perqua tothom estä convençut que un deis objectius
a la seca victòria es mantenir en el captiveri els que hi són i Privar-los
tatervenir en la vida pública. Les seres prcpagandes els denuncien; no
la les raons i els argumenta ailb que els interessa, es la passió, l'egoisrne
2, que miren d'excitar amb la seva pirotecnia verbal. Pera en el pecat
roben la penitencia, parque ni la passió ni els interesaos materials els
sndeten avenir-re. El regateig per les actes a usufructuar es converteix
n altercat, en batalla campal entre firaires. A Catalunya, a tot 3:apanara,
esquerres, si no tinguesein l'interés sunrem de conservar la República
art entendre's les lligaria l'afany comú d'alliberar els seus amics, els seus
Unrents que es ccnsunueixen a presida Aquest sentiment es la millor garantia
fe fadherió popular. Ara fa dos anys les dretea donaven l'eaemple d'aquesta
faclhesió popular. Ara fa dos anrs les drctes donaven Feeemple d'aquesta
ralidaritat sentimental, per conquistar l'amnistia. ¿Per qua no haurien de
ce.quistar-la les esquerres, que són Inés i que Cenen mas captius a alliberar?

ESTANT FONDEJAT A PENSA.
COLA, UNA VENTADA L'HA
ARROSSEGAT

Nova York, i. — Comuniquen de
Pensakola que l'hidro gegant trances
"Lieutenant-de-Vaisseau-Paris", s'ha
tatua a conseqüencia d'una violent
retada, quan es trobava fondejat a la
atia d'aquella ciutat.
ignora encara sj hi hacia algú a
bota si sha produit alguna víctima,
aati ccun l'abast de les acerico soleras per l'aeronau. — Fabra.
Perisacola, 15. — Es coneixen nous
canas sobre l'avara soferta per l'hiero gegant francés "Lieutenant-deVaisseau-Paris".
Com sol ésser freqüent en aquesta
época de Fan. una mena de cicl
ó,
araba l'hidro amb eextraordinäria vio>aria.
Un testimoni presencial ha dit que
:.aPar ell, despees d'ésser durament
/aesejat, trenca les amarres 1 el case
ea a embarrancar-se prop de la base
:aval nord-americana.
Els técnica de la dita base &han
regat a donar cap informe sobre
abast de les avaries fins que exa:irán detingudament l'aparell.
S'ignora igualment si els membres
tela tripulació es trobaven a bord en
;roduir-se l'accident. — Fabra.
Pensacola, 15. — L'hidroavió "Lieutemant-de-Vaisseau-Paris" es troba a
tra profunditat de set metres.
Els elements de la base naval han
eaueneat els treballs necessaris per
'pasar a flor d'aigua el casc, i sertea aconseguir-ho per s poder calcar' les avaries.
ala confirmat que no hi haría ausPu bord en el moment de produir-se
7o ccident. — Fabra,
SEMBLA QUE L'APARELL NO
HA SOFERT GAIRE
P ensacola, 15. — Els oficials de
la idroavió francas "Lieutenant-delai sseau-Paris, han expressat resPerar Sa que l'hidro podrá quedar
aviat en condicions de reprendre el
OC!, d'acord amb Ilurs desigs, ha coreinar a construir-se una plata:orina
permetra traslladar l'aparell a un
apropiat per a procedir a la ser eaaració. — Fabra.

La Conferencia Mayal

La delegació ja
ponesa es retira
Londres, 15. — A tres quarts de
guatee d'aquesta tarda ha abandonat
la Conferencia naval la delegació japonesa.
Abans, j atenen t requeriments del
senyor afonsell, l'altnirall Nagano ha
fet una exposició de la tesi japonesa sobre la base comuna, el tonatge
global i la reducció deis elements
ofensius, tuls com portaavions
:resero.
Pel que es refereix als elements
defensius ha dit que podía admetre's
una cerat elasticitat per a casos especials. com ei d'Anglaterra, per exemple, -que necessita una gran marina,
superior a la de qualsevol altra potencia".
Tots els altres delegats han expressat Ilur opinió contraria a la base
comuna, i tot seguit s'ha acordat suspendre la reunió fine denla a la tarda.
(Segueix a la pàgina 7)

manifest de la coalició
d'esquerres espanyoles
Els partits coalitzats rePosaran en el seu vigor
la Hei autonòmica y otada per les Corts Constituents i desenrotHaran
els principis a uton6rnics consignats en la
Constitució

LA NOVELLA
DELS REIS

Memòries de SIR BASIL THOMSON

EL QUE MANCAVA
Lacierva es reincorpora a la política!!!

Amnistia i reposició de funcionaris.

Reforma de la Llei orgänica del Tribunal de Garanties.
Reforma de la Justicia.
Mesures a fay ar de l'agricultura i 1

illüstria.

Per les costes d'Alemansa sisan posat en serrei embarcacions rapides,
la finalitat de les quaLs és prestar socors als asiere que en necessitin.
Heus ad una d'aquestes embareacions al canal de Kiel, després d'havAi
recollit un hidra amb el eral es terca les preves

Graus obres piibliques.

Lt Sr. *Sánchez Román no ha signat el manifest
(Conferencia telefónica a la una de a mafinada a:n.5 el nosire redactor a Madrid)
Cota drijesoi ahir, fa está formal el
front clectoral de les esquerrcs.
ran cls partits republicans i les ferres
obreres en les visten!: elcccions, units
tots plegats per un programa trinint
electoral, que es també 101 programa de
Gavera. Agotes! front popular ja te precedents a Espanya: la conjunció repumes innplia
blicano-socialista i
que. enderroca la monarquia Fany 1931.
d'ovni
es
mes
extensa
que la
L'aliança
darrera a la grial ens he»; referir. Del
coste: dels rcpublicans ha faust sois gruP,
ci del sen2.'or Sánchez Reman, que ahir
a darrera hora, quan estazu aprovat ja
e l document pels partits Socialista, Unió
Republicana i Es guerra Republicana, condiciona la seva aprovació a l'acceplaciá
d'una modificació que consisteis a pactar salames!! amb les forres obrcres deis
socialistes, sense inconvenient de dei.rar
la porta abcrta i pactar l'adhesió deis
catres gruPs. obrers .que el -subscriguin.
Altrcs observaiions.cs refere&en a dos

punts que afecten a gliestions ea detall
alteres secundan. Aquestes randictona
¡oren rJfusades pelo represe:limito obrero,
havent-se limitat, dones, l'al:an;a
partits que ja rhavien aprovat.
per tant, exclòs del pacte el parPt del
senyor Siniches Romas', tot i haver collaboral crna manera mol l intensa en la
redacció del document que avui es publicara. Les organitzacions abren: firmants del document han acceptat sense
cap mena de reserves el programa Ira gal. Es tracta d'un pacte cosos pletan:cut
net i clar, acuse clausitles secretes de
cap mena . El docutnent que aval co publica és las programa republicà per a
¿roer execulat per republicans des da
Poder. amb el szsPort de les forccs politiqueo obrcres. No canté corp ex tre
en molts asPectes és istola mo--mise
derar que el programo del Front Popular Francés. La base d'aquest Programa ir la defensa de la República i del
sea codi fonamentd1. El primer compro-

Manuel Azahar

se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.
Segundo. — El funcionario o empleado público que haya sido objeto
de suspensión o separación acordada
sin garantía de expediente o por
livO de persecución política será repuesto en su destino.
El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en
sus respectivos puestos los obreros
que hubiesen sido despedidos por sus
ideas o por motivo de huelgas politicas, en todas las Corporaciones públicas, en las Empresas gestoras de
servicios públicos, y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculos
directos. Por lo que se refiere a las
empresas de carácter privado, el Ministerio del Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despida
que hubiesen sido fundados por un
motivo político social y que serán
sometidos a los Jurados Mixtos, para
que estos amparen en su derecho con
arrgglo a la legislación anterior a
noviembre de 1933, a quienes hubieren sido individualmente eliminados.
SEGUNDO: En defensa de la libertad y de la justicia como misian
esencial del Estado republicano, y de
SU régimen constiucional, los partidos conligados:
L° Establecerán el imperio de la
Constitución. Serán reclamadas las
transgresiones cometidas contra la Ley
fundamental. La Ley orgánica del Tribunal de Garantías, ha brá de ser objeto de reforma, a fin de impedir que
la defensa de la Constitución resulte
encomendada a conciencias formadas
en una convicción, o en un interés
contrario a la salud del régimen.
2.° Se procederá a corregir las Leyes
orgánicas permitidas por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente
las Leyes provincial y Municipal que
deben inspirarse en el respeto más
riguroso a los principios contenidos en
aquélla. Se procederá por las Cortes
a la reforma de su Reglamento, mo-

El partido republicano de izquierda, Upión Republicana y el partido
socialista en representación del mismo y de Unión General da Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, partido comunista,
partido sindicalista y partido obrero
de unificación marxista, sin perjuicio
de dejar a salvo' los postulados de
sus doctrinas, han llegado a campeometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la representación de sus fuerzas en la inmediata contienda electoral, y de norma
de Gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda con el apoyo de las fuerzas
obreaas en el caso de victoria.
Declaran ante la opinión pública las
bases y los límites de su coincidencia
política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras, por ai
estiman conveniente a los intereses
nacionales de la República venir a
integrar en tales condiciones el Bloque de izquierdas que va a luchar
frente a la reacción en las elecciones
generales a diputados a Cortes.
PRI al ER0.—Como supuesto indtspensable de paz pública, los partidas
coaligados se comprometen:
Primero.—A conceder por Ley una
amplia aninistia de los delitos politizo-sociales cometidos posteriormente
al noviembre de 1933. aunque no hubiesen estado considerados como tales
por los Tribunales. Alcanzará también a aquéllos de igual carácter ne
comprendidos en la Ley de 24 de
abril de 1934.
Se revisarán con arreglo a la Ley
las aentenciaa pronanciadas. -en aplicación indebida de la de Vagos; por
motivos de caracter politico. Hast.
farstes que se habiliten las instalado.
,
nes que en dicha I.er se prescriben
se restringirá la aplica e icin de la mis 1'""'"'"""'"'"''—"."."
Besteiro
Mpedirá que en lo sucesivo
I ma y

I

Eis viatges i exploracions
de Fèlix Cardona

mis ‘'s a conseguir l'amnistia Per als presos mi., sol reixe.z. condentna que esperen iSSer jutjats per llur intervenció
cl o feto dc/ ó d'octubre. Res ;I d hi ha
en e! pla que han establert les esquerres
i proletaris que no respongui a inla csII
fórmula de democracia. Ama
En espera de reprendre el seu proPublicad:, dcl Programa es convencertm
les dretes, que borricos fet córrer maltés per viatge a la recerca de les fonts
fantasies sobre el seis contingut, que no del riu Orinoco, Félix Cardona s'ha
traslladat a Barcelona, des don està
era col res del que havien dit.
en constant contacte amb el Consolat
En el document fa signat lij ha la de Venezuela i amb els representante

De Caracas a Ciudad Bolívar: 800 quilòmetres de muntanya, erm i fang

cláusula "Els partits coalitzats
reposaran en el seis vigor la lid autonòmica votada Per les Corto Constilacurt,
i desenrotllaran ei0 principis autonòmics
consignes CIL la Constitudj".

Cap mena de claudicació no han Itaget
de fer els republicans ni els serialisles;
han ealablert punto da coincidencia per
danutnt de coses comunes qUe-poden re-

suntir-ie t'a .ocateltd parada: EePriblife.

Per tal de respectar en tot el
possible Fe.xactitud de la redacció
d'aquest document, el donem
la sera sersió original.

Es denegada

A LA PAGINA 2:

EMBARCACIONS PER A SOCORRER ELS AVIONS

Ha quedat establert el front d'esquerres

Rildyard Kipling, malora

Tremola 15. — EI jume Warren Dacio ha negat la concessió de llibertat provisional de Hartman que havien demanat
els seus advocats.

SS ta 1 soy a.
La raixima d'ante a Tarragona ton de dtsset
gratis. I la minino d'Ud!, a l'Estangento,
estat de 7 graus sota zero.

Un niagnific programo de govern, seré i constructiu

Londres, 15. — El lambo escriutor
Hudyard Kipling ha passat la nit amb un
son molt tranquil, pera, segons el butlletí medie facilitat aquest mata el seu
estat continua essent summament crític.
Londres, es. — El butlleti que ha estat facilitat a primeres hoces de la nit
sobre l'estat del senyor Kipling, diu que
malalt ha passat la jornada molt
tranquil i que es muté la minora que
s'havia iniciat aquest mati.

la Ilibertat provisional
de Hauptmann

A la vall de Mes I Penedes el r ol esta completament sede. I per la reata des pala, la aucolositat es intensa. I es registren boires ata
juans 5 valle. Els vents sdn n'en nutzos, amb
predominancia del sector nord.
Continua el descens de la temperatura a tot

TALLERS D'IMPREMTA:
BARBARA, 11 I 13. — TELEFON 19003

PER L'AMNISTIA El

El "Lieutenant - de- Vaiseau-Paris" a set metres
sota l'aigua

IKL T1MPS

PUBLICITAT

350 Me,.
catalun y a t territorio do la Cepa10'50 1"
allea. trimestre
América Hacina 5 Portugal, trimestre 12,—
Falsos «laven' posta/. tu.
18' —
30'—
Aures Palsos, lel.

de les entitats cientiiiques de la nostra ciutat, els Museos i Colleccions
de les quals vol enriquir amb els
fruits d'aquest futur viatge.
Al seu pis dcl carrer del Consell
de Cent ha començat a explicar-nos
la histaria de la sera vida agitada.
Amb gran senzillesa, i sense donar
gaire importancia a la seva labor,
Cardona ens parla dandis, de ¡eres,
d'exploracions arriscades, de selves
verges, d'escenes pintoresques i d'altres més penoses; tot un món d'aventura fa desfilar davant la costra
imaginaeió.

Caracas

Diego Martínez Barrio
dificando la estructura y función de
las comisiones parlamentarias, a cuyo
cargo correrá con el attxilio de los
organismo; técnicos a ellas incorporados los trámites formativos de las
Leyes.
3.° Se declara en todo su vigor el
principio de autoridad, pero se compromete su ejercicio sin mengua de las
razones de libertad y justicia.
Se revisará la ley de Orden Público
para (un sine perder nada de su eficacia defensiva garantice/1 mejor a lo; eindadanos contra las arbitrariedades del
Poder, adoptándose también las medidas
necesarias para evitar las prórrogas
abusivas de los estados de excepción.
Quarto. Se organizará una justicia
libre de los viejos motivos de jerarquía
social, privilegio económico y posición
política, lat justjcia, una vez organizada, será dotada de las condicione; de independencia que proyecta la Constitución, Se simplificarán los procedimientos
en lo civil. Se imprimirá mayor rapidez
al recurso ante los Tribunales contencioso-administrativos ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales singularmente los correspondientes a los delitos
netamente militares, y se humanizará el
régimen de prisiones, abolicado malos
tratos u incomunicaciones no decretarlas
judicialmente.
5. Los casos de violencia de los
agentes de la fuerza pública acaecidos
bajo el mando de los gobiernos reaecionarios aconsejan llevar a cabo la illVe3••
tiaación de responsabilidades concretas
hasta cl establecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procede a encuadrar las funciones de cada Instituto
dentro de las finalidades de su respectivo
reglamento. Estaran seleccionados sus
mandos y se sancionará con la separacian del servicio a todn agente que haya
incnrrido en malos tratos o parcialidad
rolitica.
I us cuernos de vigilancia se organia-ran con funeionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
(Segueix 3 la pág. S)

—A Caracas vaig arribar-hi pel
maig de l'any 1957 — comença a explicar Cardona —; ja us Inc contat en
una altea ocasió (5 ) que la Primera
vegada que vaig hangar-me a aquesta
vida vaig fer-ho a requeriments del
conegut geólcg lar. Doyler, cl qual
es proposava estudiar detingudament
la conca del riu Garoni, afluent de
l'Orinoco, per tal de fixar l'emplaçament dels terrenys diamantifers que
es creia que hi existien; a mi m'encarrega la missió d'aixecar els mapes de la regió que exploréssim.
Caracas is una ciutat bastant perita; cornpta un centenar de milers
d'habitants, i el fet que el seu port.
La Guaira, estigui allunyat de la capital i que el Govern residis a Maracay, la ciutat ahuecada pel general
José Vicente Gómez li resta importancia. De totes maneres', Caracas
C:3 el punt obligat d'oil parteixen les
expedicions cap a l'interior. Nosaltres. dones, férem a Caracas els /lastres preparatius, ben senzills per cert.
La nostra expedició hacia despeetat imita expectació a Caracas. Sentbla que un any abano els india arecunas. que habiten per les ribes del
Caroni, havien matat dos exploradora
en circurnstäncies coninletarnent desconegudes. La Cornissió enviada set
Govern per tal d'aclarir els feta havia recula t davant l'amenacadora actitud de les tribus, i 'des 'd'aleshores
ningú no salaria aventurat per aquella regló. Excuso dir-vos que els avisos que ens donaven eren poc tranouillitzadors. perla stiel i tot en dula.
tarem-ni un moment, i cl =teje mes
empreniem la ruta.

temps sec, cosa que semblarà estrany;
un iang eapés, compacte. Més endavant es troben petits rius, que cal
travessar amb mil peripècies.
El clima és extremadament calod'acudir a a sPevream"r
en" ed;*
rt oó ts si e gdueista gi randab
sa
fang per obtenir-ne la necessaria per
al radiador; mes endavant l'aigua ens
la proporcionaran els cactus, que
abunden en aquesta regió seca. La
molestia principal, pera, scin els mosquita, que envaeixen materialment
faire l que porten les febres; això
cus obliga a portar caretes de tela
reixada, unides al salakof, per defenear-nos.

Incidents pintorescos,
però molestosos
Arribats a la regló deis rius, comeneen per a nosaltres els treballi;
cal travessar-ne una gran serie, i les
barqueo no poden conduir a l'alt,iula
riba el nostre cotxe. Per tant, se'ns
imposa una solució extrema, a tot
seguit henos de desmuntar el cotxe;
tot el carregament es transporta en
barca, aixi com també les peces mis
delicades del cotxe, i una regada fet
ni:vi, es llança la carrosseria al riu,
bel' !ligada amb cordes. Els rius tenen una profunditat de guatee o cinc
metres, de manera que el cotxe queda cobert cada regada que se'n pase
un i s'arrossega pel fang del fons.
Calcules en quin estat, surt de l'aigua!
Mentrestant, des de dalt i damunt les
fa
lqu eniriba
bcza r rqóuse5seriia andiebl ceon rud ees lireestnoala
oposada; olla ens toca netejar-lo i
muntar-lo de nou. Una vegada, en travcssar el riu Guarico, que té uns set
metres de fons, el colee es tombi i
queda encastat al fang; nosaltres prou
estiraren' les colu des, pera el cotxe
no seguía. Uns soldats que estacan
alta disposaren que mis ajudessin els
penats, que són condernnats a treballa
forçats i es traben en aquella regió, però res no s'aconsegui. Finalment. un d'aquests troba una idea
lluminosa, que consisti que estiressin
les cordes un (rose de bous, el qual
ens serviria per a arrossegar també
e l cotice un bon tros del emití envait
pel fang. No ens queda més remei que
acceptar, i d'aqueata manera poguérem avançar en el 'lastre atase.
Mis-endavant, al (loe conegut per
Quebrada Honda, construírem un
passt amb tronco de palmera, que
ens evita de perdre el nostre cotxe,
tota cegada .que el gran desnivell del
foil; 'fa 'la travessia en extrem perillosa.• -

Comença l'Expedició

Final de l'etapa

La primera etapa del viatge que
anàvem a emprendre era fins a Ciudad Bolivar, ciutat alterada pels bus.
cadors d'or i cautxers, que abunden
per aquella regió. El camí té vuit o
nou-cents quilignetres, part de muntanya, part plano. dita "sabanas'', i
terreny fangós. Demés nornbrosos
petits afluents tallen el canil i cal
travessar-los. En aquella época no
existia encara carretera.
La /costra primera mesura loa l'adquisició d'un cotxe, un vell "Chevrolet'', que adquirirem per cinccents bollases (unes mil pessetest
ama el qual ens proposivem arribar
al terme de la pelotera etapa o lié
fins al limit de la civilitzacia a Venczuela, el poblat de La Taragua,
fundat per catalans. (lacren:aren' cl
cotxe d'aigua i bencina, peces de recan v i, que es necessiten sempre, i un
nombre de . tanlons i eadenes per eatender" sobre el fang i poder pastarbi. No calia nensa r en alienen'', iota
vegada nue fins a Ciudad Bolivar rs
troben. hastant distanciades, pecó, algunes hisendes dedicades a la aria
de hestiar i en les quals horn es proveeix.
lsininrèu et rami. es tr o hen nuult an'es fina a San Juan de los afónna
vint-i-cinc nuilametres de la capital:
fins a Calabozo el terrena- eta d'a 1.
després, fina al Serme del viatge, és
eompletament fangós, perS al mateix

Aquestes sóot les principals ineidencies de la primera etapa del nostre Viatge; com poden observar, migra les dificultats, tratiscorre tot dilltre la regió explorada i habitada. No
olistant, ja heu pogut observar que
s'In passen grano treballs per a reciairer-la; els accidents del terreny
sdil una gran molestia, ja que ens
obliguen a ralentir continuament la
ntarxa. D'aquesta manera, en aquest
re c o r
nt squu I el
ötin creup a s s eni
i t ei epcde
reg tlo
ut t zdee dies,
aquell any era
el/
re que
eord; non/es per passar el tortinun ri.
Gu
rico , anta les dificultato gire its acaa-ao ila dir, empräreni tres dics.
El final del viatge ja és mes faCA: de Quebrada Honda arrihasem
ama tacilitat a An gostura. noblat situar a la riba nord de l'Orinoco i
d'es d'on nmb vaixells de vela es
passa a Ciudad Bolívar, situada a l'altra batuda. Aquests petite,
transporten tantita el catite, que hem
de dur arta, nosaltres fins que les escalmositats del terreny cris obliguin a
deixar-lo.
Demil os expliczei l'accidentat vletge de Ciudad Rolivar fins al darrer
rechlete de la eivilitrac/a a Venezuela:
La Paragua.
Guifré BOSCH
(4 ) Vegeu LA PUBLICITAT del
dia ad-X11-ds.
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Das LIS

Memòries de SIR BASIL THOMSON, ex-cap de l'Intelligence Service,
medidas per Maurice Verne
aora

Un crim de la raó d'Estat
L'emperador
que s'arrossega
•••n,-

Fins al darrer moment, Bismarck i
Guillem havien esperas el gest: l'abdicació de Frederic. Però el lo de mara,
el moribund s'embarca a la patita estacha de San Remo; els metges anglesos van en el tren, atenta a la primera alerta. A Leipzic, parada, Pugen
Bismarck i el seu seguid, i ofereixen
llurs respectes a la nova parclla imperial. Després dc dos dies d'un cami
penen. arriben, de nit, a Charlottenburg. Neva fort, el malalt es ressent
del ¡red. La gentada que ha acudit
veu entrar al Konigliches Schloss, entre dues rengleres de guardias que
aguanten antorxes. un emperador vaembolicat de mantas.
Frederic arriba a la sena cambra,
es deixa amar sobre ei 'tlit, aclaparat
de cansament. Els metges anglesos
han de treure la cánula i netejar-la.
Bismarck encara espera que el nou
emperador renunciara dcspras dels
funerals del seu pare. L'endernä, el
nou emperador va a veure son pare
en el lit de mort. Cau sanglotant,
afegant-se. Cal endur-sel. Despees
d'aquesta escena, calgué treure-li tres
cops la chula.
Bismarck, es fa tenle al corrent, minut per minut, d'aquest calvari, va
creare que Fredcric tumbé es moriría:
la tráquea havia caigut a trossos dintre la gorja.
—Aquestes foren—digué sir Basilles primeras hores de regnat.
Els metges anglesos tot just s'han
instaHat al palau reial, que plouen les
l'ateas d ' amenaces. Una delegada de
"patriotas alemanys" adverteix Moral afackcnzic qua scrä suprimit; eis
conjurats han jurat sacrificar llur vida
en profit d'aquest acta d'alliberació, i
donen tres dies de temps parque el
mctge anglas sen vagi de Charlottenburg.
— Abre. equivalia —remarca. sir Basil — a abandonar el nou emperador
entre mana dels metges alemanys de
la raó d'Estat...
Morall afackenzie anota, imparto>
bable, en el seu diari: - Crac que era
ha "Kölnischa Zeitung" que fa declarar que no gosaria passejar-me per
Untar den Linden, perquè, "en acure
la meya persona, el poble cnt faria a
airees o cm lapidaria".
Bismarck, amb un zel irania, fa avisar els metges anglesos que posa a
llur servei una guardia de corps per
anar per Berlín. Moren Mackenzie
rebutjä rajada tutelar deis policies de
Bismarck; no sen tornarais pas a
Londres, restará al costas del moribund.

La cort d'un agonitzant.
Bismark ha dit: "L'anglesa
vol, a despit de tot, ésser
emperadriu..."
havia tingut un d'aquella grana
accessos d'alegria cruel que li aren faEra veritat, Victòria, que ja no tenia cap esperança, folia ésser enmaradrita Aixi pensava garantir-se resdevenidor.
Com de costana cscriu a as mare,
contant-li en detall la vida lamentable: l'emperador voldria fer una hora
de passeig pel para dibuixat per Le
Nótre, pera s'ha d'acontentar avala una
estada en una "chaise-longue" en el
taronger del castell, on eis tarongers
es moren de valla en una atmosfera
espessa i humida.
La petita cort — la que es ben seva, fidel i abnegada—es compon de
dos lacais, dos uixers i del vell ordenanaa de Frederic, company dels
camps de batalla del 70, rancia soldat
Wetterling, que prepara les sopes de

que s'alimenta el nubla Enllà
gustes persones i dels dos metges
anglesos, comença el camal d'espies,
d'anemias, de simples cortesana oportunistas. Qui pensaria a tenir miramenta amb un moribund que ja no té
forces ni per aguantar el ceptre? La
cort, sota s'encera, pertany al kronprinz
Un matí e 3 dracubrcix que rinfermea que era tingut per compras en
el petit cercic dels fidels, redacta informes diaria per al cap deis inetges
alcmanys i ci cancanea i que ahmenten les "tonta oficials" de la carnpanya de premsa reptilesca.
Moral afackenzic agafa la ploma
i consigna el nou fet cn el seta diari,
no sense humor: "No m'as pus possible d'admirar el sistema dc policia al
qual sean sotmct, i que pot assegurar
una collita constant de "fonts oficials", perra es un insult per al metge
i un perill per al malalta.
Las canes trasbalsen la vidua dc
Windsor. Ha volgut buscar atenuants
per al sea liét Guillen', ha provat de
calmar la seva filla; pera ara ja sap
que el kronprinz ni tan sois prova de
dir cap anodina mentida filial. Cada
dia va a teure l'amparador, perra durant • una audiancia oficial, a tall de
peaxim successor del tron, Bismarck
el posa al corearas dala mas írnportants
afcrs d'Estat, n'entre que el cancanesni s'amoi na per dir-ne res a Frederic

La jueria internacional
La proclama dc Frederic III hacia
fet bon afecte a Londres. Hl declarava que Alemanya anava a convertir-se
en e! focus dc la pau honorat Pal
Consell de les Nacions. El nou emperador anunciava al seu poble que volia servir la Constitació del país,
"mantenir i salvaguardar consciencioamenr els drets constitucionals dels
Estats federals i els de l'Inmerja.
La reina Victòria hi reconeixia el to
de l'espera enyorat. Els progressistes
alemanys alçaven el cap, els parlamentaria liberals preveien que avías es
veuria regnar una reialesa semblant
a la de la vela Anglaterra. Sonata
l'hora d'Albert de Saxónia-Coburg...
Si, paria remperadrin cada dia era una
mica mes impopular. Havia resultat
difícil de trobar firmes per al missatge
de benvinguda qua is costum que les
dones alemanyes adrecin a l'emperadriu que puja al tron.
Faltava un heroi en aqueas drama
on s'agiten tots els com parsas habituals: la tiradora de aorta
Una molt bonica comtessa alemanya corria pela tristes passadissos del
castell reía' i clamava, en lo de teror, a les nobles damas estrernides de
la con;
—La nota emperadriu dóna "jettatural"
Desde l'arribada a Alemanya de la
princesa Victória, la comtessa von
Hollenthal, que havia estat nomenada
dama d'honor, havia remarcas amb admirada, que l'iris dala ulls de la princesa eren yarda com la mar"...
En la mirada clara de la princesa,
en afecte, cremava una flama de maragda preciosa: la mirada del "jettatorea L'emperadriu portaria la desgracia a la familia regnant, a l'Impeni! La bonica comtessa que anava a
llançar —per consigna dc qui? —l'anatema per tots els salons de Berlín,
eslava, semblava, d'allá més be amb
el kronprinz.
-a-Pería Guillem podia creure aguastes cosesa — tal g preguntar al cap de
l'Intelligence Service.
—Qui sap's Tot és possible amb
aquesta naturalesa nerviosa, inauieta
supersticiosa.
I després horn inventa- s
iría
de la jueria internacional a (Seguird)
(Copyright Opera Mundi)

Fulletó de LA PUBLICITAT * Núm.

69

LESAGE

GIL BLAS DE SANTILLANA
de ganabais Es fäcil de tracte i no amoina gaire ch, que la serveixen; és una de les dones de posició de les mis ben enraonades. Es pot dir que no té cap passió; no li agrada el joc ni, la
galanteria, nomas Ii plau la conversa. La vida que ella fa seria
ben enutjosa per a moltes dones. El majordom, amb aquest elogi,
em disposa favorablement per a la nieva mestressa; no obstant,
al cap d'una quanta dies em vaig veme en el cas de suposar-la
In és amig a de l'amor del que semblava. ja us diré el fonament
que tenien les nieves ¡espites.
Un mata mentre ella arar al tocador, sean presenta un home
d'una quaranta anys, rabassut, lleig, mis Bardas que l'autor Pedro
de Moya i geperut per acabar-ho d'adobar. Em digué que volia
parlar arnb la senyora marquesa. Vaig preguntar-li qui era, i ala
amb un regany, em respongué:
—Dignen-li que sac jo, el cavaller que abans d'ahir va parlas
ame ella a casa de donya Anna de Velasco.
El vaig anunciar, i en introduir-lo a la sala, la marquesa va
Lee una exclamad() i l'invita a pasaar amb un esclat d'alegria.
I no s'acontentä de t'abrei ami) grans demoitracions d'afecte, sin6
que ordenà a tot el servei que es rettris de la cambra; de maneta que el geperm. més afortunas que una persona feta i dreta.
es queda sol amb la senyora. Les cambreres i lo ens riguérem
una mica d'aquell colloqui tan divertir que dura gairebé una hora.
rampas la nieva Melaren' acomiadi el geperm fent-li tanta can-

per J. V. Foix
lan estará tracurd; o, púdic, girara la testa i Jara cprn qui no veu,
ni ' sent. O, amb paraules industriosas,
amagará la seva indulgencia i asta el
creurem dur i implacable. Pera is ben
cert que aquests i aquella han convingut
a rectutaixer que els poetas inexorables
en !lar arofessi6 de fe han parlas aqucsts
<farrera alas arah mots que semblaveu
nous, pera que eran eterna: la ma que
passa, que ea la meras-ella dcl segle, els
hipnotitzava i els donava acaten aire
trapareguts que sair rencis de les animes
cándidas i reseandol dcls impostors,
La urá passo es el titol d'un nou libre
de poemas que acaba d'enviar-me un dels
acates mes enginsosos a limar el, anglas deis mots per a ordenar-les di un
pactas desorden que is, aproxitnadarnent,
un alga ordre, que potscr no es cl incu
ni el vostre, i no dic. o capas pedant!
rordre non. Tristan Tzara ha próduit
poèticament prou perquè els qui el lleacixen hagin apres de submcrgir-se en
el doll fertil del seu verla En el laberint deis sens versos l'entrada i la sorsid a porten a horas d'ara un reto! p uminó, ; ningú no s'Ir' enganya. Ens
crèiem que la ma que passa era un minade celeste, paró robservació atenta cus
ha descobert que era un pando'. Vull
dir que allá on tots prodigavern les veus
d'alarma per tal com els inots, deien,
eran barrejats dins un capell i ilanaats
a fatua per a compondre el poema, hi
han' descobert una regla.
Es ben cer que aquests darrcrs poemas
de Tzara, tan proa dels altrcs cons tán,
en resten allunyats per mateixa estructura. Ja la guspira que els l'urna
nava i l'espurneig que els fcia com incandescents pel frtgadis de mot a mor ha
esa substituida per una claror d'alba
qua cobrcix tot el poma. Si cada mot
era una espuma amb brill autònom en
el; poemas dadaistes, ara la Hura te, per
dir-ho aixi, a noció" de la seta Juncia.
Darf que aquests versos siguin, sintactiran/cm, mes dag as a rorella. El InOt
pur ha cstat arbitrat per la imatge pura;
la sillaba rabel sha sotmes al vers:
(1) "La luan, paste". per Tristan
Tzara (Editions 0, L. M.—Paris).

EL CORREU

D'AVUI

ELS LLIBRES I LLURS AUTORS
* "Mirador", que ha sortit avui, publica, ultra les secciona de costum, arOcies de Just Cabot, Martí de Figure,
Roben Gerhard, Jules Romains. Miquel
Capdevila, dc Tiggis, Josep Palau, Scbastia Gaudi, R. Tasis i Marca, Tusal) af. Xicota, Enric Soler Codas, Xavier de Sales, J. Petit i altres.
L'ART I ELS .4RTISTES
El banquet d'homenatae a 3Iei*
frén i Casanoves. — Densa, dive
ndres,
a les nou de la nit. se celebrará a l'Hotel Colom el banquet d'honienatge a afea
fren i Casanoves. assistiran, ultra els
admiradora deis homenatjats, representacions de les entitats artistiques barcelonines. Els tiquets poden adquirir-se al
Cercle Artistic, a l'Hotel Colom i a
Can Paré,.
* Salva Mamita.— Dissabte es van
inaugurar amb molt d'èxit les exposicitan que han presentat a la Sala Barcino els pintors Rafel Salva. i J. Ma
caut. El primer exitosa paisatges de Mallorca i del Valles. J. Manaut presenta
paisatges de Tortosa i de Wanda.
*
Picasso, — Més de mil cinc-centes
persones han desfilas durant dos dies
per la Sala Esteva, on te lloc la important exposició Picasso presentada per
A.D.L.A.N.
*
L'exposició del pudor Darius Viläs a Can Busquets és una dc
les mis interessants de la quinzena.
*
Revira. — Ea diu que Josep Rovira presentará en la seva exposició de
pinturas alguna retrate ile conegrdes personalitats del món de les arts i de les
Iletres.
* Exposició-visita al Palera GüellComilles. — La Junta Directiva de l'entitat Ajut als Artistas Pintora i Escultora de Catalunya ha acordat que resti
oberta sota aquesta setmana i sigui clausurada diutuenge. Actualment són to.000
lea persones que l'han visitada i Jet
relogi, alai ron samba assahentats
les finalitats bonifiques que l'han motivada, diversos ciutadans, espontaniament,
fan aportacions amb destinada al capital serial de l'emitas. Els artistas i caeporacions organitzadores as cornplauen,
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LLIBRE CADA DIA

"Anuari de les Biblioteques
Populars" (1931)

(Direccid Ticnica de Bibliolcques.
Palati de la (encralitat)
Pel cami dels cantins llegns a la ma de
camineJi ataconadors rcials [les casades
per mil refugis sostrets a la vida
Ileu, sei cliCurat;acis-r Di•
i antb tot ancora': a la simpliciiat de les
vuit biblioteques populars sostingudes per
dc les Mara
[nunca la Generalitat de Catalunya, i alguna
°Infle:len Pits amb la crida del ferro sal- altea
práxinia a inaugurar-se, voten dir
[valga de Ir: !empastes
la casa del vent rosalires que trave.f.seu un nombre considerable dc lectora qua
asirá encara en aug ment. o afirmen
Escasa funi
sense ombra dc taró acuse loe sota les amb això guro a Catalunya Ca Ilegeixi
massa; ben a rimares, les estadistiquas
la pacinnicia de l'ombra
[soles ¡ les mamarias dc les bibliotecarias, inPer la ira soblada dels cursas daigua
han: ha comPris el scntit de la vida que seridas cii aquest voluin, assenyalen, en
gairebé la majoria dr les publacions, una
[ereis
les fornica no han edil encara a la !rosa- mitjana diaria de nou a crianza lectors per
mil habitants. Certamcnt que la
[ba elevadora cada
xifra no es bona, pera si sellan en compde les reis de mil serpcnts
re
qe
els anys anteriors era encara mas
els 'mudes no s'llan afeblit sota la IIC14
desproporcionada, resperanaa es justifica.
iCS Casta esguardades no sisan pus actaper al bon plaer de les falles vergas Dit Aqueas augment da doblernent encoratjador ptrque ru la vida cultural els dalsola els bossals vire les guarden intactas
que ja de dalt cstant dc les piantes +nieta tabaixos política aflueixen força, i el 6
d'octubre, ultra obligar a tenir uns
de les agilites
[a la tornada
guares dies les biblioteques populars tanhan dazallat les rodcs de ferro.
cades, influi en la minva de lectora El
prefaci d'aquest llibre assenyala aquest
I en els poemas en prosa—o força de fet i remarca samba aquesta experiincia:
la irresistible reacció reial, im- qualsevol agitada popular, el 54 d'abril
perial o moscovita—, els puiits, els Punta es retrrt com a exemple, es traducía
i coma i altres natjans rcträgrades de sentare en una disminucia dc sollicituds
cohibir la 'libertas deis mots, basteixen de libres. No obstant i aixä, el 1934
llurs airosos trapezis com en tus parc assenyala en la gráfica dels 'N'ores llenr
cívic
un augment que hem d'esperar arribi a
"Ili ha alga qua crs ha una una proporció justa amb la densitat de
alba justa a la boca del polsós. Ili ha les poblacions on san establertes les biSilla aigua que puja eristallina inentre blioteques populars de la Generalitat de
nosaltres ens realitzem co cala dalegria, Catalunya.
ini:airbrablcs.—La ?Tila de la testa perLa memòria de les bibliotecaria: de
sisient.—El rase de fulles.—Veat, Vcittl Valls, Salara Olot, Les Borges BlaniQui no aprcgonaria visera a l'obc!isc ques. 's'aires de Mar. El Vendrell, Pineda,
deis farratges, quiso cl gall es mira a Figueres, Tarragona, Granollers, Manl'engruaament austral dels sertya/sa Lli- rasa, L'Ildecona, Vic, Calda. Tortosa
go al hm 11071 1 LIS pitays de la meza Cervera, per nmarcar les de j ora dc
vull revelar cl teu nom, que is el Barcelona, inserida en aquest volant, ¡Ilalegria i dc la conlinuitat dels braços lustra força sobre la psicologia de les
l encaramad dcl mán: aquesta es nostres comarques. les quals u aren en
lalegria. No hi ha retrocés,
mica ansias culturals distintas segons llar
eón del tot abolifs es la profunda boira vida i ambient. Les activitata industrials,
de les sines. Re u . no s'Iza pardut agrícolas, característica d'algunas d'elles,
encara. ¡ti ha !in país alt darrera l'a- es tradueixen en aquestes estadistiques, i
margor del temps, els arnesos duna ter- també l'estat espiritual i la tendencia porible aurora."
litica hi són manifestadas. Posean, per
Qui ho diaria que hi ha una hégira de exemple, la mamaria presentada per la
la irrealitat.
directora de la Biblioteca Popular de
Canet de Mar, senyoreta Maria Roca.
La bibliotecaria, en un estudi manadera
en nom deis companys, a donar les gra- de comparada de dadas estadistiques, ens
des a tots els visitants i especialment (liana el conjunt de les activitats de rally.
al Museo de Catalunya, als Granas bar- La biblioteca dc Canet ha experimentat
celonins i sens-ors coleccionadora que tan del 1933 al 1934 una petita disminució
artaiblamant han ctdit obras per enri- de lectors. Maná Roca ratribucix (cal
quir la presentació i la qualitat de la tenir en compte que aquesta diicrancia
nostra primera exposició.
e5 gairehé insignificant) a monín d'ordre polític, social i econòmic. A. més, la
diferencia del nombre de dies que la biblioteca resta oberta co 1933 i 1934 aju"La Novella Catalana
da a comprendre aquesta minva de lecModerna"
roes. Canet de Mar, poblada cminentment industrial i on hi lia establerta
Dintre de poca dies, i a les henar/la-- l'Estola de Teixits de Punt, és natural
raes adiciona de "La Revista", será que en datar-minarles apegares s'observi
publicat un libre de Rafel Tasis i Mar- en la Biblioteca Popular una mes gran
ca titulat "La Novella Catalana Mo- activitat a les seccions de ciències Pares
derna". Aqucsta obra estará composta, i ciencias aplicadas. Alai Maria Roca,
principahnent, per una séries molt com- per explicar l'augment de lectora franpleta (l'estudia sobre la producció de gas cament destacat, transcriu a la mamaria
els novellistes catalana conternporania algunes notes del llibre diari on s'explii constituirá un aceitabas inventan de ca el per que de la mas gran activitat
la nostra novela en els vint anys dar- d'aquesta secció en l'any 1934. Mal marers.
tela raugenent en les seccions de 1-eligió
i filosofía (una bona part sic l'any ben
Maria Roca l'explica
pee
Conferència sobre Picasso pc1 consultadas)
retorn deis estudiaras seminaristas.
Es
curiós
de
remarcar
l'estadística de
per Paul Eluard
la novela i el fet de la suggestió del
Denla a. la nit Miden lloc a ca l'Es- titol que la bibliotecaria recull en uns
leve l'anunciada conferencia sobre "Pi- quants epígrafs. Es compran la decepcia
casso", a canea del poeta ele Ilengua que ha de produir la iamo5a obra dc
francesa Pata! Eluard, un dels escrip- Manzoni per aquell qui vetan endevinar
tors mes destacats del grup surrealista el contingut pel nom de robra. Maria Ropar-asan,- que accepta les directivas d'An- ca explica uns quanta desencisos duquesdre Breton.
la mena. L'observada directa ac les
obres mes solicitadas i de les quals fa
una Hista foraa extensa, ajuden forma a
el taranna del lector. HM
Dilluns, als Amics de la comprendre
ad com a través d'aquestes meniasies,
inseridas
a
l'Anuari
dc les Biblioteqee5
Poesia
Populars, es constata, pas par ras, cl
Paul Eluard, de pas aquests dies a procés espiritual i les tendencics Mes
Barcelona, ha estat sollicitat per a de- destacarles del conjunt de la nattra sandicar una lectura de P Oemes MIS als sibilitat nacional.
Ansias de la Poesia. Paul laluard, un
deis capdavanters en les oriclitacions de
J. M. MIQUEL I VERGES
la poesia contemporania, es un remarcable poeta de !lengua francesa. Una sessió a càrrec d'ell sera interesantissinia.
Aquesta nova sessió del s "Amies de
la Poesía" tiadrá lloc el dillunsque ve, a
Isis quart de vuit del vespre, a la sala VILLA VICTORIA (Xalet)
de la Llibreria Catalania.
(sols dormir). Habitacions maldades
Per a inscritire's als Amics de a Pocde 8 pessetes. Garat•
sia cal adreçar-se al domicili social d'a- tot confort dee
questa entitat: Joieria Sunyer, Corts Ca- gas individuals. Carro/. Nostra Dona
talanes, 66o.
del Cola na 30. Tramvia 35. Tel. 78712

pliments que no podían% dubtar que lamas quedar satisfeta de la
seva visita.
En afecte, ho havia quedat tant que al vespre en3 cridà a
part i em digne:
—Gil Blas, quan el geperut tornarà, l'acompanyaràs a la meya
cambra, però procura que ningú no n'hegui esment.
Aquesta ordre, ho confesso, sem ya fer molt sospitosa. De
totes manares, atenera-me al que m'havia manat, alai que l'homenet es presenta, i aireó passa rendemä al mata vaig acompanyar-lo
fins a la cambra de la senyors per una escala secreta que hi
conduia. Vaig fer el mateix dues o tres altres vegades, d'aquel/
misten vaig deduir que la marquesa tenia unes preferencias
ben estranyes o que el geperut Ii tela de mitjancer. En bona fe,
em deia j o, si la me ya mestressa ¡'hagués agradar d'un bon
maese, ii ho excusaria, però si iba enamorat d'aquest mamarratxo,
francament, no sabfia perdonar-li el seu mal gust. No anava Pea
lluny d'osques amb les meves sospites! Aquell geperut malgirbat
es dedicava a la magia, i com que havien elogiar molt la saya
dandis a la marquesa, que tenia molta fe en el prestigi dels xarlatans, havia volgut tenir-hi unes guantes entrevistes reservadas.
El geperut era d'aquella que lela veme coses dintre Un got
d'aigua, que ensenyava a fer giravoltar el sedas i per diners descobria els mistada de la cäbala, o, si hem de dir les coses pel seu
nom, era un nturri de set soles que vivia a costa de les persones
mamo craittles, i si es vcritat el que deien, tenia Per clientes
molter, ¿ames de guatitas.

espito' IX
PEP. QUIN INCIDENT GIL BLAS SE NANA DE CASA
LA MARQUESA DE CHAVES I QUÈ LI ESDEVINGUÉ
Feia ja tia meses que scrvia a casa la marquesa de Chave-,
estava s nitras de la meva olaocaci6. El meu dese:, per a
no em permete de fer una Ilarga estada a casa d'aquesta clarnt
ni fins i tot a Madrid. Heu-vos ad l'aventura que m'obliga a
Usar-mea. Entre les cimbrares tic la meya mestressa n'hi havia

NOTICIAR' ESCOLA*
Les publicacions
del "Bureau International
d'Education"
Ilem rebut de Ginebra la darrera
publicació del "laurear/ International
d'Education" dedicada a les sessions
i resolucions de la IV Conferència Internacional d'Instrucciú Publica, que
tingua lloc a Ginebra del 55 al 19 de
j uli del pr
proppassat
p risrlsnai,tn ran.y
d oi se ngolareqinna51
participaren
La couterancia estudia els intercssanta temes de la formad() professional del professorat densenyament primara la del professorat d'ensenyament secundan i els Consells diostrucció Pública. El volara' que contentem, publica integres els "rapports"
intraductius presentats pels senyors
alaciszewski, delegas del govern polonès; Oliveira Guimaraes, delegat de
Portugal. ¡ Lachenal, delegat del Govern federal avis.
Aquest volum, con] tots els publicats pel - Bureau" es interessantissim
¡ ofereix una completa visió deis diversos problemas pedagógica Es,
dones, indispensable per al profesararat.

"Higia"

jous. a les vuit del vespre, el doct
F. Oliver-Braclifeld donara a l'Ates%
Polytechnicum. Alt de Sant Pare, e
principal, la primera Iliaa del cura;
"Introducció a la Sociología". E,
aquesta primera ligó parlará dels ta
mes segiients: "August Coarte i
teoria del positivisme". "El sistema
de les ciències segons Comte", "pr,
mera definirla ¡ constitucia de la sa
ciologia". "Els precursora: eh "so.
cial-filasofs".
Tambei asistí, d'un luan de nou
quart de des, tindra lloc la primera
Iliaó del curs de perfeccionarnent
a fadrins electricistas, paletas. fna
tens. fonedors, modeliates, calderen ¡
manyans, a canea del profesase st.
nyor Josep Sallés.
A la Secretaria de l'Ateneu tonta
nuen °hartes les inscripcions.
Arenen Enciclopedia Popular.-..E.
dilluns vinent. dia 20, comenaara
l'Atetars linciclopédic popular, Da
ganitzat per la Secció de Cía/Irise, ts
curses d'Educada Sexual.
Constara de 15 llicons que ani•
a canea del doctor F. Duran .Jorda
ami) la collaboració del= docton a
Pla Major, F. Bergós Ribalta. Jezori
Moragues, J. Gataza Duran, F. esa
reres Verdaguer, Josep Córdoba. a,
Martí Granel'. J. Mercadal Peyri. Je.
55151 Erutar i Leandra Cervera; ass.
dran loe cla dilluns. els dimecres ¡
divendres, de den a onze de la
maior part d'elles seran ¡Ilustrada
amb projeccions.
Per programes. inscripcions ¡ ata
detalla. a la Secretaria de l'Atener,
carrer del Carena. 30. primer.
— La Sarda d'Estudis Universita
r i s de l'A. E. P. organitza per al ra
20 dinuest mes. cla s aes de químicri
ruatentiques superiora.
Matricules reduides.

Hem rebut el número T 2 de la hitportant revista catalana d'higiene i divulgació sanitaria "Higia". de la qual
ja luan parlas en altres ocasiona que
publica el següent suman: "La cultura física i la Graria elástica". per Jos ep Sol: "Las primeras impresiones
del Maro", pel doctor Falla Martí
ez: "Higiene del caben", pe! doctor
Francesa al untanya: 'Por q ué sangran las encías?". pel doctor Joan Bel
trust; "Per a ésser esvelt". "La Pubertat", pel doctor Jesús Nogué More: "La Higiene en els Ferrocarrils
pel doctor I'. Bascemptc: "Com es
treuen les ta q uea produides per les CONFERËNCIES
medicines"; "Els orins tarbols" , pPI
PER A AVU1...
doctrir Ignasi Orsola: "Les vacenes".
pe) doctor .1. Reventas: "Curanderi5a les sé. al Casal del afest.t.
me. problema social, sei doctor J. quinaona, 4. pral.), Alcaandre Gall:
Olibert. i racostunrada Secció de cor- provea de Burt en raritmetica".
respondencia.
••• a les /9, a l'Institut Francis. Pie.
rc Vilar: "Le travail la vie de Paris'
Deganat de mestres nacionals de (arnb projeccions). et
Barcelona.—Oissatac
día 18,
...a les 19. a l'Institut i Biblioteca Pv
a les quatre de la tarda, tindriu lloc al
pulan de la Dona que Treballa, Gana'
Casal del Mestre (Urquinaona,
principal), la continuadii de l'Assem- de Reparaz: "La mujer a través de le
blea per tal d'estudiar el proiccte de pueblos".
...a les rgat.s, a l'Associació Corma
socurs.
Institut Plicoracnic de la Generan- (Corta Catalanes, 633). doctor Jala?
tat. — Ha estat oberta a la Secretaria Maria Boix i Raspall: "La nova lesia
de l'Institut Psicotècnic de la Gene- lació civil de la República espanyoa
ralitat, la matricula per al curses que dei Parlament sie Catalunya, en relata
donará els dies an, 23. 27 i 30 d'aquest amb cl Dret Comercial".
mes, el doctor Joscp Córdoba sobre
... a les i9'30, al Centre Excursionia
"El problema medico-pedagògic dels ta de Catalunya, Josep Maria 'triasen
infants nerviosos", d'acord amb el donara una sessió de projeccio,
seriient programa:
fotograiiques.
Primer. — Perfil del desenvolupa... a les 19.30, al Circo' Artístic, VE
meta ¡ maniiastacions nerviosas.
ton alasriera: "Pedagogía de les Ara
Segon. — Desordres funcionals ner- Gratiques" (amb Pro/acciona).
viosos en la ;Malicia.
... a les 21'3o, a l'Ateneu Enciclopie
Tercer. — Gènes¡ dels transtorns Sempre
Avant, Carlea Boigues i Sara:
nerviosos en linfant.
"La
nau Iluminosaa.
Quart. — Pronòstic generala.Edu...
a
le
' 22. a la Societat Cata..
cació - Tractament - Higiene.
Aquestcs Iliaons cataran ilustradas de Pediatria. Doctor I.. Torres
"Sarcoma de fémur".
amb alguna casos chinas.
... a les 22, a l'Institut de Medicina
Drets d'inscripció, ro pessetes. ProPractica:
Doctor Esteva Ferrer: "Ce
fessors ¡ alumnas. 5 pessetes.
Arenen Polytechnicurn. — Avui, di- tribució al diagnòstic de les hemaPaties..
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una que es deia Penda, que a la bellesa i a la joventut afegia
curiós, un dia, en sentir el sol, vaig emprendre el cami de Cuenca
una bondat tan atractivola que m'enamora amb tots ala santas,
amb el propòsit d'anarant'n a Aragó. L'enderna vaig entrar e:
sense que em passis pel cap un sol moment que havia de disun hostal que hi havia al comí, per reposar una mica, i helares
putar-me el scu cor amb ningú més. El secretan de la marquesa,
aci que al cap d'una cstona que hi era entra una partida de qua.
home altiu i galas, estava bojament enamoras de la me ya prefedrillers de la Santa Hermandad. S'assegueren, dimanaren vi, 1
rida, ¡ aixi que s'adonà dels meus sentimcnts, sense volar saber
mentre bevien vaig sentir que feien el retrat d'un honre al qua
tenien ordre d'agafar. "El cavaller—deia un d'ells—no ti pal
si Parcia hi corresponia, decidí que ens ho féssim a colas d'espasa,
mis de vint anys, porta els caballa llares j negres, is de bona
i amb aguaos motiu un mati erta cité en un indret solitari. Corre
alçaria, nas aquili i imanta un cavan roig."
que era un home desnarit que amb prou feines m'arribava a re s
-patl,id'secmo(ba quernivalgs
J o el s escoltava di ssimuladament, i la veritat és que no ert
perillós. Amb aquesta confiança vaig anar-mc'n al loa de la cita,
preocupava gaire del que deien. Quan vaig anar-me'n, ella varen
quedar-se a l'hostal. Encara no lela mitja hora que caminata gas
convençut que la victòria em seria ben faca i que me'n podria
fer un marit davant de Parcia. La realitat, pera, no correspongué
cm vaig trobar amb un jove cavaller de molt bon aspecte, manta'
a les meves esperances. El pctit secretan, que havia practicat
en un cavall roig. En bona fe— vaig dir-me—, vet acf l'hoce
que, si no m'enganyo, es el que cerquen els quadrillers. Ti el o)
l'esgrima dos o tres anys, al primer pas em desarma com una
aquilí i una cabellera negra Ilarga; no hi ha dubte que as ell, i
criatura, i posant-me la punta de l'espasa al pit em digné:
bi val que li faci un bon servei.
—Dóna't per mort o jura'm que avui mateix te n'aniràs de
—Scnyor—vaig dir-li—, permeteu-me que us pregunti si
casa la marquesa de Chavea i que no pensaras mai mis en
tingut alguna qüestió d'honor.
Parcia.
El minyó no em respongué, cm clava la vista i va temblar
Vaig jurar tot el que va voler i no em costa gens de mantenir
el jurament. Em donava vergonya de presentar-me vençut daque quedava molt sorprès de la mesa pregunta. Vaig assegurara
que
no
era per tafaneria si trahavia atrevit a dirigir-li la parada
v ant del servei de la casa i sobretot davant de la bella Parcia,
Quan hagué sentir la ralada qua Ii vaig fer del que havia pasan
que era la causa del nostre combar . No vaig tornar a casa, dones,
a l'hostal en resta ben persuadit.
sind per prendre tot el que lij tenia de roba i de diners, i aquell
—Generös desconegut--em diana—, no he d'amagar-vos qua
mateix dia manzava cap a Toledo, amb la bossa ben proveida
en afecte, fine motius per creure que és a mi a qui cerquen ea
amb el farcell de la roba a l'esquena. Encara que no Mhavia
de la Santa alermandad; de manera, dones, que tombaré de carta
compromès a anar-me'n de Madrid, cm va &amblar que faria
per fer-me fonedís.
malt iré d'allunyar-me'n uns quants anys, i vaig formar el deter--Jo crec—vaig replicar-h—que valdrá mis que busquern US
mini dc recarrar Espanya i d'aturar-me a totes les ciutats que
indret segur i que cris puguem aixoplugar de la tempestat
trobaria. Amb els diners que tens pots anar Iluny, cm deia jo;
ens antenaça, que no trigal-a gaire a descarregar.
no elc malgastare amb ximpleries i quan els haute acabat ere
En dir aix,r, värern descobrir un cami iianquejat d'arbres
posaré a servir. Un minyó com jo trobaré facilment convenienmolt espesscs. que ens condui al peu d'una muntanya, oc ola
cias sense altres maldecaps que el de saber-les triar be.
barem
una ermita.
Tenia moltes ganes de veure Toledo, i vaig arribar-hi al cap
de tres dies. Vaig anar-me a allotjar en una bona posada, on graEra una bauma gran i profunda que el temps havia cavat
cias al meta vestit de les aventures amorosas, que no m'estava
la muntanya i al davant de la qual havia estat cOnstrait
pedruscall una mena d'aixopluc cobert d'herba per tot gnu. En
¡luir tant com podia, em prengucren per un cavaller d'importància.
i amb els posats de petimetre que afectava, m'era ben fàcil fer
voltants eran sembrats de flors de tota mena que embaumaven
raire f prop de la bauma hi baria una csquerda a la muntanya
amistar amb lea donen boniques que vivien al barri. Havcnt-me
informat, perla que calia obrir las relacions amb una desposo
de la qual brollava una font temerosa que regava tot el Pral'
considerable, eis meus maigo se sentiren refrenara i empès pel ! A l'entrada d'aquella coca solitaria hi havia un bon emita qus
gust de veure temes, després de visitar tot el quo Toledo tenia de I semblava ate per la vellesa. S'arrepeniava en un gaiato i a l'al
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POLiTlICA • iragicau.
TEMPORAL
PER LA REPOSICIO
BARCELONETA
DEIS CONSELLERS MUNICIPALS SUSPE9S AALA
la Lliga hi ha moviment; no gran
16-1-1936

lis estat adreçat , al governador general de Catalunya el següent docunicnt:
a Ecm. eenyor:
Els que subscriuen, consellers muna
apals designats per sufragi en les cleccio ns celebrades el dia 14 de gener det
1934 i que contienen suspesos per disposicio governativa de l'exercici de llurs
arrea, tot i no tenir cap causa pendent,
en ama propi i en representada de mes
de tres mil consellers municipals que es
traben en la mateixa situació, davant la
irnminencia d'una consulta electoral i
per rús dun dret i pel comparecía d'un deure, rinda a exposar el que
segueix:

Que a conseqüència dels fets ocorreguts a Catalaunya el dia 6 d'octubre del
1934, les autoritats militara, en atribuirse un facultat que confereix l'article 55
de la Hei d'Ordrt Públic, suspenguerzn,
com a mesura preventiva, la major part
dels constllers municipals de Catalunya,
d'entre els quals a la immensa majoria
co seas intna causa de cap mena, a una
altra part la causa els fou sobreseamda
i en resta una part petita subjecta a
rasció de la Justicia.
En cessar l'estat de guerra i quedar,
per tant, virtualment tense cítese rarticle 55 de la Dei d'Ordre Públic, per
manament taxatiu de la Elda correspotia de ple als consellers municipals
subjectes a procediment judicial el dret
i ci deure de reintegrar-se a llurs caza
recs. Centra tosa norma jurídica asís
d'aquest dret i d'aquest deure va voler
esser interdit pels poders pública ami)
la publicació del decret del Govern de
la República de 28 de febrer del 1934,
el qual autoritzava el Governador General de Catalunya per acordar la suspcnsió "dels Aja:latamente de la regió
autònoma que s'haguessin sumas al manimmst subversiu del 6 d'octubre o adoptan acorde o pres actituds concordants
amb els propasas, tendències o senas
marcas pel govern de /a Generalitat",
decret mancat de base legal de dalt a
baix i que va menixer per part d'un
periòdic de tanta significada. com "La
Veu de Catalunya" el comentari que
"ci la Llei MuniciPal Catalana ni la
L:ei Municipal Espanyola dc 1877 co
vtoritzaven el que dispara el Dccret,
ei cuece pee Pa* del qual rccorden
massa bé el (enes de la Dictadura", tut
acabant per preguntar: " ss Qui cl Gavera per a assumir aquestes funciona legislatives que les Corts no li han assignatf ".
Per decret del Governador General
de Catalunya datas el 26 d'abril següent
es fiu ús de l'arbitrarietat que facultava el decret anterior i a continuació
de la seta inserció al Butlletí Oficial
foren publicades les llistes dels Ajuntaments governatius que afecten a la matas dels municipis de Catalunya i a la
quasi totalitat del cens d'habitants dc
la seva eoblació total.
Davant l'aplicació efectiva dels des
decrets alludits els consellers municipals
suspesos i seise causa pendent. conscients
de Ilurs drets i deures i amb rae sentit
de l responsabilitat que com porta el
mandat del poble, volgueren celebrar una
Assemblea amb l'objecte ele deliberar
sobre els drets que atrga la legislació

NOTICIES SOLTES
La Caixa d'Estalvis i Mant de Pietat
de Barcelona pesa a coneixement dels
seas imponents que, segons ordre del :5
sie setembre últim, ha de rebaixar al
2 . 50 per 100 el tipus del 3 per ton que
abonava a les llibretes ordinäries o a la
vista.
Al mareta temps els participa que així
can fine ara les imposicions començaven
a comptar interés des del primer dia del
mes següent i els reintegraments els perdien des del primer mes en que s'efectua real, eer acord del Consell crAdministracia a partir del primer de genes- actual les imposicions ccmenearan a comatan interes, des del dila següent en que
s'efectuin i els reintegraments ele verdran des del dia en que s'efectuin.
També acordé el Comen d'Administració que des del primer de gener del
corrent any s'ebren Ilibreses d'estatal a
sis mesos termina en les quals s'ab'anar a lanteres del j per ¡no anual.

NOTES LOCALS

ça un document de protesta i de reclamada al Governador General de Matelunya, el qual posava de militeis cum
baria estat transgredida la legislada vigens amb la publicació i ús dele das esmentats decrets
Basas amb el text d'aquest slocument
els consellers municipals de moltes poblacions de Catalunya, en ais de la facultas que els concedeix ianticie lao
la Llei Municipal de 1877, plenament vigent a Cataluns a, per Llei de les Cont;
de 15 de setembre del 1931 , com aixi ho
reconegué la Fiscalia General de la República per circular publicada a la Gasea de 8 cra,gost del 1934, presentaren
un me:crin:ele fonamentat en l'article
alludit, el qual din textualment:
**La suspensión gubernativa de los regidores no excedira de cincuenta días.
Pasado este plazo sin que se hubiera
mandado proceder a la formación de la
causa, volverán los suspensos de hecho y
de derecho al ejercicio de sus funciones.
Los que los hubieran reemplazado :aran
considerados como culpables de usurpación de atribuciones si ocho días despuas
de expirado el plazo y requeridos para
cesar por los concejales propietarios continuaran desempeaando funciones murúcipales."
La prescntació daquest document, que
representa virtualment la defensa dc la
Llei, va merèixer par part del ConscIler gestor de Governació la publicació
d'una nota deplorable en tots sentits
que emparava les transgressions de la
hei i pretenia coaccionar, per ramenaça,
els que es movien dintre les IMies estrictes del dret, amenaça que per y ergoaya del país fou acomplerta, tota regada
que els consellers que feren lis de ratribució es van haver de presentar als Jutjats per un sumari que seas instruí por
desacato a la Autoridad.
Aquesta és en síntesi l'exposició de
fets que han volgut adreçar a V. E. cls
que subscriuen aquest document per
demostrar la illegalitat de la present situació de la vida municipal a Catalunya. I es ara el ple sentit de la responsabilitat que imposa el nrrec i amb
l'afany de contribuir a l'imperi de la Lid
que vénen a posar de manifest que si
la reposició de tots els consellers que
no estiguin subjectes a procediment judicial havia d'haver estat feta fa molt
temps, no té excusa possible no portarla a serme irnmediatament, sense limitació de cap mena, sense Vestal de cas
per cas, perque el sentit de la responsabilitat el determina imicament l'actuació de la justicia.
Visqui V. E. molts anys.
Barcelona, 15 de gener de 1936.
F. Arrua Cortina , alcalde de Maleras: :loan Illa, alcalde de Berga; Josep Morera, alcalde d'Igualada; Aneel
Serra. alcalde de Puig-reig ; afana Pujolar. alcalde de Figueres; M. alerce,
alcalde de Sabadell: Pere .Aguilera , alcalde de Rubí: Maten Viera, conseller
regidor de Sant Adria de Besas; Manuel Ripoll, conseller municipal de Badalona:. D. Ermengol, alcalde segon
Terrassa; „T. Vila, alcalde de Pineda."

tinuació d'aquella rnentalitat' vuitcenlista que estava convençuda que els
"palaciegos" creta gens superior. Catalunya es un pala que toca de peus
a terra, que té la gracia de la senziIlesa i l'honor i el respecte de la
pròpia personalitat. Si la Lliga
es fa responsable que prosperi a Catalunya aquest assaig de reaccionarisme poca-solta haurá camas un pecat
inconfessable i imperdonable.
A Catalunya hi ha un Front deca
dit a la derogarla de la Llei del
de gener. No solament a la derogara
de la Llei del 2 de gener. sinó a la
derogada, dels homes que la feren
i de l'esperit que la fiu possible. Serem partidaris del revisa-mis/7/e de
l'Estatut el dia que el poble ho demana Els qui en parlen poden fer l'experièneia. A condició. nattralment.
que estiguin disposats a admetre que
de catalanisme n'la ha de moltes menes i que moltes vegades la finesa
amb que es manifesta no és penyora
de sinceritat •

nir-ne o no un senzill refredat.
En el cas present la barriada és la
Barcelonesa, i el refredat el doctor Josep Alomar, ex i futur regidor i decebut conseller de Sanitat. Ara, quo en
dir refredat no diem prou te, pesque el
que estava era acaloras, acaloradissim,
quan havia presentat la dimissió de
presídela del Casal de la Barcelonesa
adherit a la Lliga, dimarts a la Oil, desases duna Junta tumultuosa.
Que hada passat? Senzillament, que
el senyor Roda i Ventura, conseller gestor de Governació i de la Lliga també,
charla permes de visitar les platges de
la Barcelonesa i ten declaracions sense invitar-lo a el! ni a la visita ni a les
declaracions.
El doctor Alomar va dimitir, dones, i
va sortir acaloradíssim i refredadíssim.
D'aquest fet no se sap quines poden esser-ne les conseqüències. ja que el Ca
-saldeBrcon,qualésppietari el doctor Alomar, no és de la
Lliga, saló simplement adherit, cosa que
fa possible la desadhesió. sEs desadherini o no es desadherirä? Ah! Depon.
Depen que el senyor Cambó cridi al seu
despatx el refredat i ii faci un discurset
per al seu mis exclusiu. Si es produeix
aqueas fenomen, amh els ulls plens de
;lagrimes democi di la aula de sanglots
d'agraiment el doctor Alomar i el seu
centre s'adheriran, és a dir, es readheriran risas que mai. Amb beta poc esforç
conservan, dones, la Lliga uns guante
milers de vots.

Contra la dictadura
de Lliga Catalana
Una reunió de representante
dele Municipis
S'ha celebrat una nora reunió de
representante dels Ajuntaments legals
de Catalunya. En aquesta reunió, el
nostre amic F. Arnau 1 Cortina , va
donar compte de tota la sera actuacM en defensa deis drets deis conseIlers municipals suspesos, en nom i
representació deis milers de represen tenis que es troben en aquesta situació. La tasca realitzada pel nostre
ande va mereixer la plena aprovació
de tots els reunits.
Es va acordar després continuar
l'actuachl adreçant al governador general de Catalunya el document que
publiquem en l'ediciú i si la
reclamaelö del dret no as atesa pela
que teilen el deure ineludible de cumplir-la, es convocarla dintre de molt
poca dies, a Barcelona, i en un acte
magne els consellers municipals de
Catalunya per a obrar amb la niäalma energia dintre els termes de la
hei que tota ettin de la banda dels
consellers municipals suspesos 1 en
contra dele usurpador; d'atribucions
i de les autoritats que per convenien•
eles politiquee i per ganes de forçar
la inequIna electoral els emparen.

El senyor Casabò
està trist

Sobre una resposta
uns comentarle.
NOTICIARI DEL PARTIT
CONVOCATORIA DEL CONSELL GENERAL DEL PAICTIT

El Consell Exeeutiu d'Acc16 Catalana Republicana ha acordat
convocar reunid del Consell General del Partit per al diumenge
dia 19 del corrent, a les deu del mati. Aquesta reunió, ultra el
seu aspecte reglamentar!, pel qual II correspondré renovar la meitat
del Cornea Eaecutiu i aprovar el balaste eroarnic del partit, tindria
caräcter extraordinari, per tal de finar la posició d'Acció Catalana
Republicana davant les pròximes elercions generals. El Consell Executiu recomana als Consells Comarcals que :someta ràpidament els
delegats eorresponents amb les Matruccions pertinents per a marcar
un crIterl en la reunió del Consell General.
di Per un regidor de rada fine
Reproduan a continuada, els
realdors o fraccIó que fortntu part
articles dels Estatuto que fan den sie Barcelona 1 careferéncla a les reunions del pitan de neglú.
es Pels ttlilals Que in tegrara n al
Consell General.
Cansen Encuna.
Art. 110. El Cen s en General te, per
r) Pel Seerelarl del Partlt.
delegada de aassemblea, la repre•
el Per un representaut de les 35sentada del Parla. Estara Integras
rentuts
organitudes del Fartlt.
alai:
Art. 2t. El (tensen General es
Pets representants de cada
reunira a Barcelona, ahume mies
una de les Delegaclons Comarcas
regarles rany. i sempre que sera
esa/wats en l'antele 12.
convocat pel Censen Executlu espon1%) Pels representants de l'EntlUnitament o a petleld de deu meartat Central, nomenats en la forma
amista pel seu neglament 5 en la ares del maleta Censen tienen!. Una
de les rounlons ordlitarles sera cepropOrcld d'un delegas per cada los lebrada cada any dintre el mes al
cenit desvaina socis o tracen).
gener. per tal d'elegir els consellers
c) Pels afillats al ParlIt que os.
tenaza per elecció popular, el carree del amen Executiu I escollar
abrevar el balanc econtanic del Pardu Dlputats al Parlament catan% o ai
t I t.
Parlament espanyo/.
ACCIO CATALANA
REPUBLICANA
DE BARCELONA

Corts Catalanes, 589, pral.
—
JUNTA GENERAL

ORDINARIA
Es convoca els socia a
Junta general per al dicentires I de gener do 1956, a
les deu del vespre, m'o el segilemit ordre del dlu:
Lectura 1 aprovació de
l'acta de la Junta anterior.
Estat de consistes.
Acorde sobre les pròximes
eleccions i nomenament de
delegats per al Consell General del Partit del dia 19.
Renovació de carrees.
No Id manqueul
PEDERACIO DE JOVENTUTS
D'ACCIO VATALANA
REPUBLICANA
Concoeathria del Consell
General
En la sera darrera reunid' el
Consell Executhi de la Federació de Joventuts d'A. C. 11. acosa convocar per a denla, divendres, tila 17, a les volt del
vespre, el Consell General de la
Federaci
ó, per tal de marcar una
orlentaciú de les Joreututs del
Partit.

El senyor Casabas esté trist. Va
•
i ve de Tarragona ¡ sempre en torJOVENTUT
na amb més males noticies. La forD'ACCIO CATALANA
midable tasca parlamentaria descabREPUBLICANA
dellada pel senyor Casabò ha augmentas, d'una manera extraordinaria,
CURSET DEORAIIATICA
el prestigi del senyor Casabia les
CATALANA
seves sensacionals intervencions a les
Aquesta Joventut ha organitzat
Corts de Madrid han cridat rateada,
un curset de Gramatica catalana,
dels seus electora.
que tIndrä al seu c:lrree et proPera l'home esta. desconsolat. Tefessor E. Anteils. Les classes tinnir En Palau de company i perdre
dran llixi cada dlmarts I dissabte,
es una mala perspectiva.
El senyor Casabò té una seducid.
Demostrar, una mica mas , que is un
na sembla que el pla de carreteres i
gran politic i un gran orador.
camins mellan, o almenys es desitja
que meni, a la consecució d'una acta
¿Política de carreteres per al senyor Valles i Pujals.
L'ex-president de la Diputació de
o política electoral?
Barcelona ha visitat recentment el
El senyor Valles i Pujals, segura- Baix Emporda a en els seus viatges,
//lela per documentar-se millor per al demostra una predilecció per les coseu pròxim Elogi de Catalunya", va marques de Girona.
Tot està aclara. El senyor Vallas
de noble en noble pregonant l'excellencia del pla de carreteres i camins. i Pujals aspira a esser diputas i
una mica mes, per la pätria.
Tots els camins sanen a Roma. Pe-

de smit a nou del vespre, 1 comencuran el día 18 del corrent. Per
a inseripcions, cada vespre, de
malt a nou, al nostre estatge,
Corta Catalanes. 589, principal.
La matricula costara 10 ptes. el
tare complet per als socis 1 15 pessetes per als que no elguIn socia.
ATENEU NACIONALISTA
BARCELONA S'ELLA
Bellafila, 3
Aquesta entltat celebrare avui,
dijons, a lee deu de la renta,
assemblea general. Motu recordu
a tots els socis la couvocataria
I recomana l'assIstencla a l'acte.
COMITE COMARCAL
DE BARCELONA-CIUTAT
Avui, a les vult en puut del
vespre, es reunirn el Comité Comarcal de Barcelona:Cintat. Bous
presa la puntual aseistencla dele
senyors delegats.
A. C. R. DE SANT ANDREU
(Sant Andreu, Mi
Densa, d' ye/idees, din 17, a
les den del vespre, celebrara reunió general ordinaria aquesta
entitat.

Es prega als senyors consocia
que fingida la boudat d'assistir
a la dita reunió.
CASAL D'ACCIO CATALANA
DE SANT GERVASI
Sant Gervasi, 1:17'
Ha estat oberta al püblie
l'oficina electoral d'aquest Centre. Els arules de Sant alervasl
poden utilitzar-la per a tot el que
es retereixi al cens electoral.

obeeix a una taetica molt simple, puix
que es tracta de no abandonar sixf
om aixi les posicions obtingudes.
Una gran part de la resposta del
senyor Maristany esta destinada a fer
unes consideracions personals sobre
1 senyor la Grau i Ros, el qual ahir,
a "La Humanitat". les contestava degudament en referir-se a la manera
que es va concedir l'ajut a U
U. I. A. S. A.:
"Per a tenir una major garantia de
l'eficacia de l'ajut, es va acordar nomenar dos interventors, un per a la
inspecció tècnica de les fabriques, i
un altre per a la inspecció iinancera
de la comptabilitat de l'empresa. El
primer havia d'estudiar l'organització
tècnica de les fabriques, proposar les
modificacions que consideres conveniente per a obtenir majos rendiment,
abaratiment del preu de cost, millor
organització, i les un peritatge del
valor de la maquinària que existeix.
El segon baria de controlar la inversió del capital prestat, i la comptabilitat i baiansos de l'empresa. Per
al arree d'interventor tècnic va ¿Caer
proposat el que abra signa. en virtut
dels titola que posseim de director
d'indústries tèxtils, director d'indas:
tr'es tintoreres, ex-professor de r Ese ola Industrial de Barcelona i ex-cap
de la secció técnica d'una de les cases
El senyor Parpal,
mis importants de maquinäria textil
de Barcelona, on, precisament. havient
gran electorer
portas a terme diverses modificacioná
Quan parleu del senyoa Parpal amb i reparacions a fabriques que després
algun prohom de la Lliga aquest som- van ésser de la U. 1. A., S. A., 1
riu i us pica l'ullet. ¿Que us sembla, per tant les coneixem prou a fons
eh?—diu el maquiavèlic Iligaire—. i per hacer estudiat a diversos paisoa
S'ha acabat la 'nona te, Sembla que industrials d'Europa organitzacioni
En Parpal ens donará bon resuitat.
semblante."
Efectivament, sembla que el senyor
Sobre els tres tnilions concedilg a 14
Parpal donara bon resultat. Passa Industrial Cotonera, que no són que
a la histbria com l'home del Carnet tre, com deia el senyor Maristaniii
electoral, és a dir, cont l'home que hem d'observar que mis d'un i de dos
aprofita el Carnet electoral.
dels senyors que formen el conglonabl
Per a la Lliga no n'hi ha prou que rat de les tretze fäbriques agrupadei
tots els Ajuntament de Catalunya es- a la U. I. A., S. A., són socis de le
tiguilma mane d'amics i correligiona- Lliga. Es per aix6 que trobävem des.
ris. No n'hi ha proa que el senyor mesurada l'alegria de "La Veu"
Escales sigui "independent". Tenen parlar dels diners que foren donats g
la sort, feliços senyors de la Lliga, la La I. A.. S. A.
de tenis el senyor Parpal, director
També és curiós observar la carti
d'administrado' local.
que en l'edició d'ahir publicava r6rgan
El senyor Parpal, a base d'emprar de la Lliga, signada pel senyor Grau
els procediments que va seguir per i Ros. En ella es queixava que menarranjar rassumpte de a El Progre- tre "La Ven" va silenciar la denúnso", de Martorell, i a base del Carnet cia que ell fati contra el. C. A. FI.
electoral, anin endavant en la consi- es desfeia en grans alegries amb mo.
deració de la gent de la Lliga. Co- tiu de la resposta del senyor Mari amença de baixar el paper Duran i
Ventosa. Si reix l'operacioneta del tany.
Resulta tumbé, i cada regada ea
Carnet electoral, el senyor Parpal entrara dintre la majestuosa jerarquia veu mis dar. que el mig minó de
pessetes
concedides a Vie bou pez
Higuera. Te segura la consideració
obra de l'ex-diputat senyor Badia.
dele grans clectorers.
A menys nue passi com. el retraspäs
d'Obres Paliques. que encara no se
Acte d'esquerres
sap si és obra de la C. E. D. A. (segons ella es deu a ells) o de la Llia Caçà de la Selva
ga ( q ue segons ella es den tumbé
El proper dissabte, dia i8, tindrà a chis).
lloc a Caça de la Selva un ante d'aTambé són interessants les acusafirmació catalanista republicana, orga- cions que la resposta eri qfiesti6 la
nitzat per .Acció Catalana Republica- contra cl primer ple de l'I. C. A. F..
na i Esquerra Republicana de Cata- seria el que veritablement tindria im
lunya.
seien
Hi prendran part els senyors interes és saber la gestió del
Eduard Ragasol i Miguel Santaló. nle. compose a excepció d'algar/ raL'acte, que es esperat amb gran in- dical eseadusser, totalment per gent
terés, se celebraré a dos quarts de eme paga quota de sod de la
deu de la na al Centre Unió Repu- C. E. D. A.
blicana.

Els nostres lectors ja coneixen la
resposta que el senyor Jacint Maris
-tanyiMrs,culve-pi
dent i director de l'Institut Contra
rAtur Forçós, ha donat a les denúncies que el senyor F. Grau i Ros fea
contra aquell organisme, sobre irregularitats administratives i per desconeixement dels preceptcs legal; que
sisan infringit.
La resposta del senyor Maristany,
que ja havien anunciat amb temps
els senyors Torrents i Gallard, va
dedicada en gran part a allusions personals. El senyor Maristany, fill de
l'ex-conite de Lacero, coHocat a l'Institut pel mera d'ésser soci de la
C. E. D. A. ¡ gräcies a la recomanació del "jefe". Cirera, que encara és
l'hora que dimiteixi, amb tot i que
el senyor Torrents, que va signar el
seu nomenament, ja fa estona que no
té res a veure amb l'Institut. De totes
maneres la posició del senyor alaristany no obeeix a altra cosa que a
un sacrifici —tal com es diu ara dcl
fet de gaudir llocs de govern— irnno5at pel "jefe" Cirera. el qual saben/ que li ha dit amoritariament que
no té cap motín parqué abandoni
11. C. A. F. , criteri que, naturalment,

ACCIO CATALANA REPUBLICANA

ACTES PER A AVUL.. A Terrassa hi torna a haver
... a les 20, al Sindicat Mercantil de
vaga

Barcelona. Jordi Arquee: "La influencia de la política en els Sindicats".
... a les 2130, al Sindicat Fabril i
Textil (Meridiana, 128), miting organitzat per la Joventut Socialista.
... a les 22, a la Delegació del Districte Segon del partit Nacionalista
Cinc candidats, cinc!
d'Esquerra (Francesc Layret, 28). AnEls tenen preparats straperlis- toni Vilalta Vidal: "L'obra del bienni
tes catalana. O millar dit, els stra- negre
perlistes residente a Barcelona.
... a les 21. Partit Federal Iberia.
La noticia ha causas exceHent efecte als rengles aje la Lliga. El senyor Leonci Motu: "Per qué sóc federal".
Carnbó, que una negada va dir a En
... a les 22. Casal d'Esquerra RepuPich i Pon que nornés Ii faltava és' blicana del Camp d'En Grassot (Roser bisbe. poc es devia pensar que ger de Flor, 281), Maria Rabió Tuposeer se'l trobaria diputas al costat duri: "Sentit social del nacionalisme".
seu.

REVISTA...

control, etc. Resolt el problema previ,
queda via laure per a Facció immediata. Cal pensar-hi i actuar sense ...DE
pèrdua de temps."

hoy a prohibirnos todas las verdades.
Y no es otra cosa que la verdad, Pura
y simplemente esbozada, lo que el
EL SOCIALISTA afirma—i ho pro- Gobierno ha señalado con el dedo
va—que la legalitat que ces deixa fruir para que el fiscal de la República le
e s una Icgalitat a mitges: is a dir, una ponga mordaza."
legalitat illegal:
"No pretenderá cl Gobierno, ni naNo ih ha temps a perdre!
die, que le agradezcamos el restable.
cimiento de las garantías constitucioLA HUMANITAT encoratja a !arrnales. Lo primero, porque, de ser efec- ufar
al:lb urgencia les negociacions
tiva su vigencia, a nadie le debemos
ciades per a la constitució del Front
gratitud por el ejercicio de ese dere- d'Esquerres:
cho que a mansalva se nos viene escamoteando desde hace dos años. Lo
- La lentitud és cl pitjor cuernic del
segundo, porque sólo a fuerza de ilu- rnoment. Seria exasperara perdre ara
sión resignada podríamos hacernos dies i mes dice en la tasco previa dz
a la idea de que las garantías consta coordinar posicions i forces politiques.
tucionales están en vigor. Semejante Es absolutament necessari que la decandidez nos está' prohibida en abso- legació encarregada de practicar les
luto. Si las palabras del Gobierno in- gestiona que li han estat encomana.
tentan sugerirla, sus hechos, en cam- des ca ctsnstitueixi de fct en sessió
bio, la niegan de manera tajante. ¿Qua permanent, sense estalviar sacrifici, i
suerte de legalidad es la que se nos realitzi tot seguís la misssió que li
otorga. si comm ella sigue en secuestro estat encomanada.
Els moments apressen corn mai
lo fundam ental de nuestra ciudadania?
El signo más claro del cambio po- Aquesta es la primera consideració que
lítico prometido por el Gobierno lo han de fer-se tots els qui, des de la
constituía la libertad de Prensa. Pues direcció dels partas, participio en la
bien: desde ayer está ahogada virtual- responsabilitat d'organitzar la Iluita
mente otra vez la voz de los perió- electoral. Cal deixar de banda suspi.
dicos. Poco importa que el Gobier- cines i recele, personalismes i vana
no imponga de nuevo la censura. De tats i hangar-se de cap a la (tina. Siim
hecho, la padecemos ya. Pues la re- de vida o rnort per a la democracia
comendación del Gobierno al fiscal d'esquerres les pròximes eleccions. Eil
general de la República se traduce, una sola carta iii va renvit de rimas
como era de esperar — y anuncia. anys de lié o de mal, l'existència de
ruca —. en una negación absoluta de la República. l'Amnistia i l'Estatut
la libertad de escribir. De nada sirve Catalunya. Des de totes les presons
que se nos consientan uno; com-tim• del pala la illuaió da ermita mil homes
nos innocuos a la situación politica está presa en la jornada del 16 de
general, si el tema sustantivo, ei que l'Harca per la qual falten solament
esté clavado en la conciencia de los 33 dies.
Trenta-tres dies! Tot just un mes.
trabajadores. se retira de la circulación. Aludimos claro es, a la repre- al Ilarg del qual espera una tasca
sión del movimiento revolucionario de formidable als responsables ale l'orgaoctubre principalmente en la parle lateada de la Iluita. candidatures. pronue se refiere a Asturias Prohibir nue paganda. viatget coordinada, delesaquemos a la luz esa verdad equivale ments, enllaços, mitings, intervenció,

L'impudor dels monàrquics

Una legalitat a mitges

Pig_

Les irregularitats de PI. C. A. F.

/lacia per a reintegrar-se ale carel:os moviment, perb sí petit moviment; moAquest arte de defensa de la Llei no iota viment de barriada, que podria tenir o
autoritzat, i va essen ilavora que s'adre- podria no Unir importancia cont pOt te-

Contra la política de provocació
Quedem que la Lliga aniré amb la
Ceda. Quedem que els quatre botillera
de la Ceda rebran el suport d'un parta 09M la Lliga. A nosaltres eno és
absolutament indiferent. l'ames volem fer remarcar, als honorables lector s de la premsa de dreta, que totes
les atzagaiades que s'imputen a les
esquerres no troben pas, pel que es
ven. una rectificació en un partit com
In Lliga.
Que consti que, almenys pel que
a nosaltres fa referencia, no hem de
reivindicar res que no sigui prapiament nostre. Perú això no ha d'isser
;as obstacle porqué, amb la serenita t
necessäria, no deixem de criticar allò
que constituí premiosa indispensable
pesque es produissin fets que tots lamentem.
S Que hi feia el senyor Anguera de
So lo al Govern el dia 4 d'octubre?
sEra indispensable. aquest monument
de ciencia jurídica en aquell govern?
Si era tan necessari, upen que els seus
prapis amics de llavors no l'han pogut conservar al partit?
Quan es viu en un esta t de sobreexcitada) política com la de llarors. els
I mmes dirigents tenen l'obligació
fer una política intelligent. En cas
ccntrari són tan responsables corn el,
altres dels esdeveniments lamentables
que solen esser conseqüència directa de la política de provocació.
Cap element d'esquerra no signara
documents ni declaracions co q ue els
punta de vista bäsics dels partits democràtics siguin descrmeguts. Tothom
pos fer la propaganda que li semhli
bé—i Ilavors no ahan de donar lliCona a ningú — . Perú si es vol oye
certs nartits acceptin la responsabilitat del cae pugui dir o fer qualsevol
orador de la coalicia, en aquest cas
sentint-bo mole preguntaren, als elereents eatalanistes de la a li ga cona
vetirn raliança amb rinteHigentissim
senyor Cirera que per anar amb la
lalaza no té ni i'eX^U5a d'haver fet
milita en la inchistria o el cometa:.
La Ceda a Casal/laya representa
laa taatalanisme. Re'rs re c en t a in cem.

LA PUBLICITAT

PREMSA

eanchar sus aprovechamientos indiviEl lerrouxisme
duales, sin que les importe el crédito
de
la
nación."
en
el
bloc antirepublicit
¡
'
audaLA LIBERTAD posa de rellert
cia de la premsa monárquica davant de
posa de relleu que els moPOLITICA
El programa mínim
les institucions de la República:
nàrquics i els lerrouxistes no sets fa incompatibles:
"Nos produce espanto el pensar lo
de les Esquerres
que hubiera ocurrido en pleno regi•
"Virtualmente, ya esté constituido
men monárquico si los hombres y la
LA RAMBLA considera que aquest el bloque electoral antirrepublicano.
Prensa republicanos, a excepción del
nrininr, CO cl qua/ coincideixen Sera todo lo amplio y todo lo híbrido
ex hombre republicano Alejandro Le• programa
que las públicas o inconfesables comrroux, que fue republicano en la mo- (co csquerrcs burgeses que no són socia- ponendas del segundo bienio imponen.
són
burgeFormarán en el, como elementos prenarquía y traidor al régimen en la Re- lijico i els socialistes que no
pública, se hubieran producido en los soa, será la base del trion:f:
dominantee, el vaticaniemo; los moferina/os soeces, insultantes y desafianárquicos, como principales beneficia"L'experiencia
del
que
ha
passat
dores con que en plena República lo
rios; servirán de ripio los agrarios
hacen ahora los hombres y los peda. en els dos anys darrers, conseqüencia y fracciones menores, y entrará el
dicos monárquicos. Para obtener una de la victòria de les dretes per no ha- maurismo en calidad de ingrediente
medida aproximada de las "represión". ver anat units en les eleccions del 33 nuevo. También se contará entre sus
recordemos cómo actuaban los jueces socialistes i partits d'esquerra — com componentes el lerrouxiemo.
de la monarquía. Lo que ocurre aho- hi havien anat el 31 —, ha creas la
Los monárquicos, dándoselas de pura no tiene explicación. Y mucho me- necessitat de convenir aquest progra- ritanos, habian simulado varios vetos.
El de apariencia más inflexible afecnos justificación. Los Periód i co s y los 111a minim que seré desenrotHat
oradores derechistas y monárquicos, diatament després de la victória elec- taba a los lerrouxistas. Perolos earcomo aquella canalla descrita por cl toral que ami) aquesta unió s'obtindrà. loalfonsinos transigirán con ellos V
Potser la teoria lilés democratice C011 los agrarios y procurarán dar a
clásico que se espulgaba en la cumbre de la maledicencia, llevan su au- seria sempre que cada partit acudís als Miguel ideara las actas que le tienen
comicis
amb el seu programa particu- prometidas. Cuando se trata de dar
dacia punible — ¿por qué los oídos
lar ben defina, pesqué els ciutadans al régimen el único asalto • posible
que deben am r ensordecen ahora?
no sólo a atacar el régimen, sino a poguessin triar a l'hora de votar, Des- — de soslayo y por mano ajena — los
decir que van a la destrucción y ex- pres un cop ciegas els diputats, s'es- monárquicos no mantienen ninguna
terminio de sus znás altas represen- tabliria el programa minan conni que exclusiva,
faria possible el Govern. Perú com
La Ceda deseando igualmente romtaciones.
Maestros en deformar la realidad, sme aixa no es possible que la de- per su coyuntura con el lerrouxismo o,
todo lo invierten en calumnia. Son mocracia actualment ho practiqui al por lo menos. ocultarla. Con ese fin.
cobardes y se refugian en la defensa nostre país. perquè, enfront, s'unei- el jefe de la J. A. P.. anda lanzando
del Ejército — que éste no necesita —, xen teta mena ale brees de dreta que por esos mítines terribles catilinarias
a quien ningún periódico izquierdista no tenen res de constructiu Loma, contra la ética del partido radical. a
ha atacado ni siquiera con la inten- ans s'entredevorarien, no hi ha altra la hora misma en que Alba v Gil
ción. Son delincuentes — ampaeadoa solució sitió establir el progiallia 1111- Robles acoplan las candidatura. s de
por no sabemos qué fuerzas oculta « — 11t111 per endavant, ben concret, per ol ambos grupos y los vaticanistas ponque propalan falsedades dirigidas a complir-lo al peu de la Itera l'en- tevedrensea se aliso con el mas rehacer dafio incluso a las peraonas. denté del triads f, no pronzetent res que presentativo de lo! lerrouxh.las: EmiSon malvados escondidos balo el sig.. no es pUgUt complir. no fent dema g ò- liano Iglesias."
no del "orden", de la "paz" y de la gia, no fent coutusionisme, pera ini"contrarrevolución": Son indignos del plantant sense tardanca. de seguida
honroso titulo de espanfioles. porque d'aconseguit el triond a les untes, tot BADRINAS Mobles
han venido arruinando moral y mate- el nue ha mogut els ciutadans a
DIAGONAL. 460 TELRFON 13263
rialmente a Engallas a cambio de en volar."

Ahir, després d'unes gestions que
van resultar fracassades, el Sindicat
de genere de punt declaré novament
la vaga.
Per aquest motiu l'atur compran
tic 5 roa obrers. Sembla qae les caeses són degudes al fet que la solada
que s'ha donat al conflicte que fa
poca dies es deia reaolt afavoria mini.
cansent els teixidors i res na c3
pels n'untador; i ajudants.
Recordern que de resultes daquesti
conflicte tambe es troben cense feina
dos mil obras s de les fabriques de tapses cie cartó i de les tintcrinies.

La Secció Permanent de Socors
Mutua contesta unes consultes. — Les
entitats mutuale que actuaven al Centre Autonomista de Dependents del
Comerç i de la Indústria i que actualment funcionen al carrer de Fetal, II,
responent les moltes consultes que els
respectius associats els adrecen, hau
de manifestar clarament i concretament que tan sols es causan balsa
per voluntat premia o per mancament
als estatuts, no pera cap altres den..
raciona o causes alienes a Hurs acta,
vitats ¡ jurisdicció.
La Federació Industrial d'Abrotransporte de Catalunya no assistiré
a l'assemblea convocada pel ministre
d'Obres Paliques. — Davant la forma cont ha estat convocada per ordre ministerial del dia 4 del corrent
l'assemblea nacional de transports,
la qual lustra de començar les deliberado/1s el dia 10 d'aquest Mes, aixi
com les representacions que han estas
convocades per a concórrer-hi, resmentada entitat ha adreçat al ministre d'Obres Públiques el telegrama semient: "Federació Industrial d'Autotransporta de Catalunaa, adherida al
Comite Central d'Entitats d'Auto.
transport d'Espanya, ha acordat no
assistir a l'assemblea de transoorts
convocada, ner considerar-la confusasnista, completament inútil i incapacitada per e resoldre el problema ¡le
la tributada, del transport per carretera. El saluda respectuosament,
Manzanares, president".
Obertura del local del Sindicat
d'obrers de productes química. -- La
junta d'aquest Sindicas comunica a
fets els seus afiliats que ata l'obertura del seu estatge social. carrer del
Primer de litaig, 7 (Casa del Pohlel,
secretaria número 9, es proposa normalitear les seres activitats. i presa a
tots elt sens afiliats que passin per
secretaria de les sis a les nou de dilluns a divendres, de les quatre a nou
els dissahtes, i de les onze a la una
als ditunenges.
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manifest de la coalició
Je les esquerres espanyoles
El

CaP"°Ide

L'ACTIVITAT PREELECTORAL

CAmmelis

de guerra

Pamplona, 13. — Per al cm :o sha
assenyalat la vista davant el t'Amena de
guerra de la causa pela' tels revoluelonarls registra ts a Elbar ef 5 d'octubre
de 1934.
lit ha encartals 170 processals. La vista se SUSpengud al desembre aarrer, per
no estar un procesar convalescent d'una
°pereció quirarsica.

Sánchez Roman no signa el minifest de les esquerres

...Sembla que Portela li ha ofert deu diputats

bario requiere ciertos perfeccionamien- ripios de la Sociedad de las Naciones.
tos si ha de cumplir la misión que le
Madrid, 15 de enero de 1936. —
está encomendada para la reconstitu- Por izquierda Republicana, Amós
ción económica de España.
Salvador; por Unión Republicana, Ber
Como tarea de orientación ejemplar nado Giner de los Ríos, Por el partido
se señalan las siguientes medidas:
Socialista Juan Simón Vidarte y Maan El Banco de España si ha de nuel Cordero; por la Unión General
Palencia, 15. — Á la caserna de Ca•
cumplir su función de regular el cré- de Trabajadores. Francisco Largo
dito conforme a lo que exija el interés Caballero; Por el partido comunista, melón Out celebrat el consell de guerra
els reghlors sOcIallstes sie l'amaMadrid, ay. — Aquesta tarda han
Una altra personalitat del partit so- tres elements republicans, que el sede nuestra eConOmía, ha de perder su Vicente Uribe; Por la Federación na- contra
e:I aquesta capital manso corma, estat reunits els elements que cominunediata als seus re- nyor Sänchez Roman, no s'hagi
carácter de concurrente de la Banca cional de Juventudes socialistas. Jo- tament
Mato Bernendez 1 Mariano ColmenaJes, ponen el Comité electoral d'Esquer- cialista, molt
que han intervingut en la cidit a estampar la seva signatura.
presentants
y liquidar sus inmovilizaciones.
sé Cazorla; Por el partido sindica- acusats d'haver presta( ansia a la rebellfd
—Es clima ara — deia el senyor
2.' Someter a la Banca privada a lista, Angel Pestaña, v por el partido d'octubre. La sentencia condemna els tres res — reunió que continuava a dos redacció del manifest, ha esat pregunreglas de ordenación que favorezcan Obrero de Unificación Marxista, Juan processats a tres anys, set mesos 1 al dies quarts de sis de la tarda—, deliberant. tada aquesta tarda sobre la seca opi- Lara — el cas paradoxal. que el sesigui
que
hi
havia
gran
desnyor
Com
Sánchez Roman no signi un dosu liquidez sobre los principios bási- A ndrado,
Me) referent a l'actitud que el Partit
clo presa.
cos que han puesto de relieve las exA la matelsa caserna s'ha celebra% el orientació sobre l'hora que sera fet Nacional Republicá observa pel que fa cument que un noranta per cent esperiencias de las últimas crisis, a fin
comen de guerra contra el snärd i a civil públic el nianifest d'esquerres i han referencia al manifest i ha contestat: tá redactat per eli mateix.
d'aquesta Comandáncia José U:pez, pro- corregut insistents rumors sobre l'acde ofrecer garantías a los depositan—El senyor Sánchez Romin passa
El Cap de l'Estat
EL MOMENT POLITIC
cessat pe] suposat debele trassassinai.
titud en cm; s'havia coNocalt el par- en aquests instants per un morlacos di.
tes y al servicio de la necesidad de
la política de reconstrucción economía
El processat, rorznant parella amb un tit Nacional Republici que acabdilla fícil i es pot quasi dir que está deMadrid, 15. — El moment politic
Priego
a
comandancia,
matetza
el
senyor
Sánchez
Romas',
actitud
que
guardia
de
te
que aquí se proyecta.
astre
cidida la seva no participació en el ofereix acui un interés extraordinari.
assisti a Pembargament dels ben del sei diiicuitava l'acabarnent del pacte, al- pacte electoral. L'organització política El que es digné
3.• Mejorar el funcionamiento de
dies passats sobre rede Duella Tomas Medina, el qual agredí guns periodistes han aconseguit canlas Cajas de Ahorro para que cumCòrdova. 13. — Aguest migdia ha arrl. la parella I desarma es conspany de José ciar algunes paraules amb diferents del senyor Sánchez Román, desitjava posició d.alguns Ajuntaments no s'ha
plan su creación de capitales, dictandur al manifest preelectoral la pro- fet esperar. El Govern no vol fer
Presideut de la República, López, 1 aleshores aquest dispara sobre
a
Pliego
el
Lt
do también medidas necesarias para el qual na estat rebut pe) governadoz aspen 1 tI prodill /a mort. Despres de elements dels qui intervenen en les posicie de divulgar algunes lleis re- claració expresas del que ha realitdeliberacions i tots han assegurat que pressives, que els altres no hem con- zat en concret, responent als seus proproteger al ahorro privado con la res- mustert de la provincia t direrses persona - lis prova, el fiscal ha rettrat l'acusació.
asa; coneixerà l'opinió el text del
ponsabilidad de los promotores y ges- lilas s eordoreses.
siderat oportuna. Tot partit és Iliure pòsits i a/ seu pensament.
lores de todas clases de compañías.
Els elemento governamentals disten
dc les seves iniciatives, i pot proposar
Respecto a la Hacienda se comproen qualsevol mornent Ileis repressives que la fonnació del partit centre va
meten a llevar a cabo una reforma
adquirint
o
del
sentit
que
vulgui,
i
els
altres
proporcions que no podien
fiscal dirigida a la mayor flexibilidad
partits les examinaran, les discutiran sospitar cap dels sectors política. Són
de los tributos, y a la mäs rápida disi donaran el seu vot en el sentís que molts els ex-diputats radicals
tribución de las cargas públicas, evicrcguin oportú; però votar-les a priori, tres fraccions politiqueo, sense oblitando el empleo abusivo del crédito
no era cosa que per part nostra po- dar entre clls els que figuren en el
público en finalidades de consumo.
guéssim acceptar-la i molt menys por- partit que dirigeix el senyor Sánchez
I. Revisar a fondo la tributación
tar-la a una declaració del to que té Roman, que s'acosten ah Govern soldirecta detenida en su desarrollo norlicitant la seva inclusió en les candiel document que hem redactat.
mal realizándola sobre bases progreL'esmentada personalitat ha scguit datures governamentals, per a lluitar
sivas.
en les pròximes eleccions.
dient que a dos quarts de dues
2.° En lo que se refiere a la tria la n'atinada, els representants al Cobutación indirecta buscando la reviREUNIO DELS BLASQUISTES
mité
preelectoral
del
Partit
Nacional
sión de los gastos privados y de los
Republica van fer saber als represenCunera, 15. — Sha celebrat l'anungravarnenes del consumo.
Eritemes,
Sicosis
de
la
barba,
Acnes,
Psoriasis,
tczernes,
tants dels altres partits, les observa- ciada assemblea del Partit d'Unió Re3.° Perfeccionar la administración
cions que havien de formular en l'in- publicana Autonomista, de Valencia,
fiscal para que sirva de instrumento
Taques roges, Furóncols, Erupcions, Urticària.
eficaz a la nueva política tributaria.
amb a s sisMncia dels ex-diputats sedicat sentit.
No se —ha afegit— que hauran pen- nyors Martínez Salas, Puig i Blasco
SEPTIMO. — La República que
conciben los partidos republicanos no
sat els altres partits republicans que Ibáñez (Sigfrid).
seus efectes ràpidament, i allibera la pell d'aL'assemblea ha- deliberat sobre el
e; una República dirigida por moti- Es particularment en els canvis d'estació
ja havien signas el document. El naquests estignms que l'enlletgeixen. Amb l'ajut cional republica posava com a condi- moment politic. Ha parlat en prime
vos sociales, o económicos de clase, quan aquestes malallies envaeixen la pell i
sino un régimen delibertad y demo- adopten formes diverses, segons la naturalesa
del Baba Riohelet s'esborra completament el més ció aquesta esmena per a. signar. Nos- terme el cap local senyor Bolufer,
cracia impulsado por motivos de in- de la persona, però sempre causen alteraclons
petit senyal o vestigi de la malaltia passada altres hem ofert estudiar-la i aquest gestor provincial, el qual ha fet una
terés público y progreso social: pero
dolors, Inflors, nafres, etc., que malmeten el
i l'epidermis recobra el seu aspecte sa i natural. n'así ho hem consultas amb els re- exposichi detallada de la tasca del parprecisamente por esto concebida la
presentants de les diverses force; obre- tit durant Eúltim any i encoratjá les
reacción politica, la República tiene el cutis i el deixen marcat amb senyals i cicatrius
El triomf del Depuratlu RIchelet com a purifi- res, el nostre partit pròpiament dit, la masses blanquistes per a la huila elecque desfiguren i avergonyeixen.
deber de instaurar las condiciones mocador i regenerador de la sang, el proclamen U. G. T., comunistes, sindicalistes,
remei que actua
rales y materiales de los trabajado- El Depuratiu Rlohelet és
CoLnstituida la noval mesa. ha pretrotskistes, etc., i tots han estat d'a- tora
els seus anys d'experiència avalats per milers cord que no era possible acceptar tal sidís el yema Joan Valles Armengol,
res hasta los limites máximos que directament sobre la sang, i el seu poder puripermita el interés general de la pro- ficador és de tanta eficacia, que fa sentir gla
d'èxits, com . els que més avall es transcriuen. pretensió.
cl qual ha pronunciat un discurs de
ducción, sin reparar fuera de esta luFins ara no s'ha formulat cap ob- calorosos tons republicano.
cha en cuantos sacrificios se han de
Ha estat elegit el nou comité Poservació sobre l'amnistia. Abans es teimponer a todos los privilegios socianien tumbé determinats punts de vis- lisie i ha passat novament a ocupar la
les y económicos.
presidencia
el metge senyor Joan Bota tant sobre l'amnistia com sobre els
No aceptan los partidos republicaseleccionats, però sembla que en això lufer. El senyor Andrés ha fet la pronos el control obrero solicitado por
s'ha arribat a un acord. Ara la repulsa posició que els candidats a diputats
los representantes del partido sociadel Partit Nacional Republicà, que se- signessin les dimissions en blanc peslista.
gons les meces noticies está ert vies de qué no tornés ningú a traicionar el
Primero. Conviene en primer lugar
rectificació
sanguinia
per
a
la
tractament
més
eficaç
dissolució corn 'a partit, ha estat degu- partit aprofitant-se de les &caes; desel
és
restablecer la legislación social en la
da exclusivament al propòsit d'inter- prés de breu discuro. s'ha pres en conpureza de sus principios, para lo cual
esandiefesrituel'esibmannliaucsiópadre- sideració la proposta.
hciaellasr reepnreseslivm
se dictarán las disposiciones necesarias.
També han fet ús de la paraulu
DE
GRATITUD
CARTES
a fin de dejar sin efecto aquello que desbreument els ex-diputats senyors Puig
lava.
virtúe su sentido recta de justicia,
Desapareixen els furencole
Grans a les mana
Martinez Salas.
La dissolució del partit del senyor
revisando la s sanciones estable En disposar-se a parlar el senycr
Sánchez Román és <legada, sens dubcidas con objeto de asegurar el más
Patia de furonoulcsi, malaltia molestissima. molt do/tac veeitable plaer a dirigir-vos la preferir per a meBlasco
Ibáñez ha estat aplaudit. Reste,
a
la
disgregació
lela
aquests
darlea: cumplimiento de las leyes sociales. nife.ear-ver que he tingut un cas d'erupcid a les dues
i arnb febre mates vegodes, que ,n'impedia d'atentablert el silenci, ha expressat la neSegundo. Reorganización de trabajo rusas, ami> gran picor i molèsties insofribles. He emprat
dre los mczes obligacions. De les moltes coses que he rers dies pels seus principals elements, cessitat que tots els republicans regia
en veure Ilur
en condiciones de independencia a fin, pe, a ds c.rfers la Pomada Galia, i per a lis intern el
emprat,solann ent el vostre benefactor específic ha tingut el sens dubte, contrariats
cap pactant en estreta relació amb units a la propera lluita electoral; per
no sólo de que las partes interesadas Depuratiu Richelet, anib tan exceilent idt, que en poc
poder de guarir-me completament i f er doscpc.Oirer 5
comunista
i
altres
elements
que ells tal de conquistar les majories a la
adquieran conciencia de la imparcialidad més de tint dios ha dcsapzzegut el me» safritnent, perd
vestigi de .a me ya afecció amb una rapidesa sorprenent.
consideren extremistes. Es indubtable provincia i a la capital de Valencia.
de sus relaciones, sino también para que caos que n.'han quedas a la pcil les laques dels gran: asLa 711 , 7-O satisfaccid i gratitud Woblimic55 u, fe, cosa "s que a l'organització del senyor SanLimes ha die que el dia 3' de deen ningún caso los motivos de interés sen5alades,t5s agrairia que em dignéssiu si usant Sobé
manifestacions per si poden afavorir la propagacid d'un chez Román ha produit bastant males- sembre del 1935 termini el pacte que
general de la producción queden sin la Richelet en , desa Pareixeran.
laica les
tractainc,.t que nterci,
tar la baixa del senyor Salgado, des- el Partit d'Unió Republicana Autoresolución debida.
p ades, queda
efusives gràcies antici
Donant-z
les
eones que patefrin enalalties de la sang.
tacat membre de la Zambra de Co- nomista de Valincia tenia ami) el ParTercero. Rectificación precisa que e! slost 10 mis uit. i a. s.
malt
evite el derrumbamiento de los salarios
31 UEL.4 M AESTR( mere, que era un dels seus elements tit Radical Español. Sentint-ho
ANICETO R.42lION MORENO
de més {orca a Madrid. Anal mateix i separant-se amistosament del senyor
del campo, verdaderos cabrios de hamha causat disgust la separació del se- Lerroux, Blasco Ibáñez li digné que
bre, fijando los salarios mínimos, a Sin
Dormida: Costanilla de los Angelcs, 16, Pral., Madrid.
Carrer Qu in tan a, 3. jCr2,:.
nyor Iglesias Corral, i l'apropament el partit valencia no podia exposar-se
de asegurar a tcdo trabajador una exisdel senyor Rodriguez Pérez a la si- a perdre la seso significació de tosa
tencia digna y creando el delito de enpodeu adquirir un nou flascó, més petit que el corrent, que s'ha tuació governant en vista a les la vida, per les conseqüències que Dovilecimiento del salario perseguible de
Nomis per
oficio ante los Tribunales.
Ptes• posat a la venda per a donar més facilitats al consumidor modest. eleccions a Galicia, que era una de les dia portar el pacte del Partit Radical
regions en la qual el partit estava més arnb les forces de dreta, enemigues
Aunque la política de reconstrucción
El /lascó gran es ven, com fins ara, a Ptes. 780, timbre a part arrelat, tant per la personalitat del seu sempre dels autonomistes valenciano.
T. A.
económica debe conducir a la absorción
cap, con' per la d'alguns dels seus
del paro, es preciso la organización de
CALVO SOTELO RECULA
administradores y técnicos de trabajo, De venda a les farmàcies. Demaneu avui mateix opuscle gratult; poseu bé aquestes senyes: principals elements.
En veure's aillat d'ells, el senyor SanMadrid, 15.—Sembla que s'In acon.
estableciendo los servicios que sean ne"LABORATORIO RICHELET - Z ervi cio do Publicaciones - San Sebastian"
dez Roman ha degut pensar que li con- sellat al senyor Calvo Sotelo que pm-.
cesarios de estadística y clasificación, a IIIIMemocess
'macas.
venia mes, si unir-se d'una vegada amb senti la seva candidatura per Toledo
fin de clasificar las clases de trabajo
els elements republicans d'esquerra o be en unió del senyor Lequerica, a fi
y preocupándose de modo especial del
a
amb
ia
pastilla
econòmica
que
establir un parentesi en la seca actuació d'evitar-li qualsevol contratemps si es
Feu
la
oro
y
paro en la juventud, sin salvidar tampopolitica que en un dia posterior li per- presentes per Orense, on el Govern
co las instituciones de pevisión y segumeti reagrupar les forres que ara se li presentará una candidatura ate força,
ro, que proyectadas por la Constitución es Indispensable per a la preservaci6 curativa
costa
han allunyat.
debe disponerse a ensayar sobre la base de la pell . Elimina taquea, arrugues I la brique demés con-senara anda tots els resSegons "Ya", l'oposició de Sánchez sorts propio del comandament.
A
les
perfuPastilla
gran,
'USO,
timbre
a
part.
de tipo social.
llantor greixosa. Es molt sedant I te un perfum
Roman
és
deguda
al
fea
que eta el preamfinfssim.
rnerles, drogueries, farmacles I basare.
Los republicanos han de dedicar a la
bul de l'acord de les esquerres es va dir MAURA NO VA PER VALENCIA
asistencia pública, beneficencia y sania continuació d'Unió Republicana lino
Madrid, 15. — Corn sigui que aldad, la atención que merecen en todo
a comunistes i esquerra revolucionapueblo civilizado. Se unificarán bajo la
document. Especialment el senypr ria" Volia el senyor Sánchez Roman guns periódica han publicat la notWa,
El Consell d'avui
El problema
que
el cap del partit conservador, sedirección del Estado las diversas instiTorres Campanya, secretari de Unió que en el pacte s'indiques com a partit
tuciones de fundación privada, reorganinyor Maura. colla presentar la seca
9 •
Republicana, ha dit:
d'Unió
Republicana,
Esrepublicà
els
construccions
de
les
s ajorna per a demä
zándose sus recursos, sin perjuicio de
— En la reunió celebrada aquest guerra Republicana, Nacional Republicá candidatura per Valencia, alguna perespetar la voluntad de los fundadores.
mati i en la que ara estem celebrant
Madrid, ty. — les a'ao ha deixat
escolars
socialistes, i solament com a adherits riodistes loan aconseguit entrevistarOCTAVO.--La República tiene que con la Presidincia el A
s'està
perfilant la redacció del docu- els sindicalistes, comunistes, anarquis- se arnb l'ex-ministre de Governació,
senyor Portcla Vasiderar a la enseñanza como atribución lladares, el qual Ira dit
el qual els ha dit:
saben,
és
bastant
ja
ment
que,
com
als periodistes: S'HAN HAtitiT DE SUSPENDRE
tes, etc.
indeclinable del Estado, superior empe—Això és completament tale. Us
extens. Són questions de detall les
— Suposo que ja sabreu que el sucA continuació din: "Això s'atribueix
ño de conseguir en la suma de sus ciu- cés d'Albenojar no existeix. Aqueas MOLTES OBRES PER MANCA DE que s'estan ultimant.
captació prego que ho desmentiu rotundament.
a
un
triomf
més
del
sistema
de
dadanos las mayores garantías de cono- fet va passar ja fa sul any. Amb moCONSIGNACIO
Jo no presentaré la mesa candidatura
posat ea práctica pel senyor Portela,
cimientos y por consiguiente el más alto Sin de la celebració del Consell de
En rebre el ministre d'Instrucció PúLa reunió del partit
car s'afirmava que d'una manera o una per Valencia.
nivel moral por encima de razones confe- Guerra alguns han cregut convenient blica els periodistes els ha manifestat
altra el senyor Sánchez Roman hauria CINC CEDISTES PER MADRID
sionales y de clase social.
ressucitar-lo com d'actualitat, no sé q ue havia celebrat una conferencia atub
de Sänehez Romim
trencat l'aliança amb les esquerres, i
Primera. — Impulsará con el rit- amb quin propòsit.
Madrid, 15. — A Acción Popular.
el ministre de Finances, sensor Rico
s'hauria aliat al "portelisme". A mis,
mo de los primeros años de la ReAveno,
a
if
de
resoldre
el
problema
de
Els
informadora
han
dit
al
cap
del
s'afirmava que el senyor • Portela li ha segons han manifestat aquesta tarda,
No signa el manifest
rrenos.
pública la creación de escuelas de pri- Govern que efectivament havien par- les construccions escolars. Aquestes ulMes una minoria, encara que redada, pensen presentar cinc candidats per
2.° Para llevarlo a cabo se proce- mera enseñanza, cantinas escolares,
Madrid, /5. — Sembla que el pan- en les futures Corts. També es diu — se- la provincia de Madrid.
derá a una ordenación legislativa y colonias y demás instituciones com- lat telefónicament amb el governadc,r trapassen, actualment, per llar quantia,
les
escissions
fetes
de
civil
de
Giutat
Real,
els
quals
els
ha
l'emprèstit
tit
Nacional
Republicà
estigué
reuninaciogons el dit diari — que semblants gesadministrativa que garantice la uti- plementarias. Someterá a la enseñanEL XERRAIRE GARCIA SANl idad de las obras, su buena adminis- za privada a vigilancia en interés de manifestat que no habia ocorregut nal de Cultura, i això ha provocat una da ahir nit en el seu dornicili social, tions de captad() ha assajat el sensor
s'Unció dificil a moltes localitats d'Es- sota la presidencia del senyor Sán- Portela prop del senyor Martínez BarCHIZ SERA CANDIDAT
tración y contribución a las mismas la eultana, análoga a la que se ejerce cap fet d'aquesta mena.
El senyor Portela Valladares Isa dit panya, on estan suspeses les obres, i en chez Romän, fins a hora mole avan- rio. perla que s'ha estimat mes romandre
de los intereses directamente favo- cerca de las escuelas públicas.
Encara
no CO formada la candidadesprés als periodistes que no tenia altres indrets l'auras' de suspendre's, per. ada de la :p atinada. En dita reunió amb les esquerres i rebutjar totes les
recidos.
tura antirevolucionaria que lluitarà
Segunda. — Creará las enseñanzas
Los rcoublicanos no aceptan el sub- medias profesionales que sea:1 necc-ss- altres noticies per donar-los més que quèels contractistes no cobren el que s'examina el manitest redactas pel Co- proposicions.
per Madrid. Se sap que en formará
visites rebudes i que suposava que els correspon de les obres, i els Ajan- mité pre-electoral, i es decida fer alUn perificlic d'aquesta nit recull la nosi dio de Paro, solicitado por las repre- rias para que todos los ciudadanos es- les
el senaor
lamenta les subvencions concedides. Ul- ganes observacions que fosen forma- ticia segons la qual la dissidència dc part, per proposar-lo a la Ceda, el
sentaciones obreras. Entienden que tén en condiciones de recibir este els periodistes ja les coneixien.
Els periodistes li han dit que no tra el greu dany per a l'ensenyança que hades immediatament als representants Sánchez Roman obeeix a l'oferiment que Robles, si bé no figura
mediante la política agraria, la que se grado.
les hanien vistes passar, i el cap del significa la suspensió de les obres cita- del partit socialista. Aquestes obser- hom li ha eft de no mis d'una (Muna senyor Garcia Sanchiz. ?alabé és posha de llevar a cabo en los ramos de
Tercera. — Concentrará la ensedes, la paralització d'aquestes deixa sets- vacions, sobre les quals es guarda d'actes per a Al i els seus arnics en les sible que vagi en la dita candidatura
la industria y para las obras públicas, fianza universitaria y superior para Govern Isa dit:
l'ex-governador general d'Astúries se— Doncs mita visitat el ministre se feina milers d'obrera. Ja s'han pro- reserva, afecten un parell de punts properes eleccions.
Pest suma todo el plan de reconstru c que pueda ser debidamente servida y
nyOr Angel Velarde, la gestió del val
d'Agricultura senyor Alvarez Mendi- dais alteracions d'ordre públic en algu- que ells consideren substancials i al-ciónaol,umpesóna
a Astúries després de la revolució
pondrá en ejecución los mé- zábal per a pregar-me que ajornés nes poblacions, segons noticies que s'han ares de menys sellen.
NO ES POT PARLAR
finalidad pròpia, sino también el co- además
d'octubre i al cap del Govern civil de
todos necesarios para asegurar así fins divendres la celebració del rebut al Minister; d'Instrucció Pública.
AMB SANCHEZ ROMAN
Un membre del partit Nacional Remetido esencial de absorber el paro.
Bilbao, on féu fracassar el moviment
El ministre de Finances proposarà al publica ha estat preguntas aquesta
SEXTO.—La Hacienda y la Banca misnso la enseñanza media superior a Consell anuncias per a denla, puix ea
Madrid,
13.
—
En
saber-se
de
manera
revolucionaA, Ii loan conquerit gran
tienen que estar al servicio de la em- las juventudes obreras y en general a troba indisposat. Com jo no tinc in. Govern que solliciti de la Diputació per- tarda sobre aquest extrem, i ha mano
Roman
Sánchez
que
senyor
el
prestigi entre els elements d'ordre.
Presa de la reconstrucción nacional, los estudiantes significados por su convenient arnb això he acordat que manent de les Corta les necessäries au- nifestat que no tenia cap noticia nova certa
es faci com ho ha demanat el minis- toritzacions perque es posi a la dispo- després de la reunió d'ahir a la nit i subacrivia el manifest de les esquerres, senyor Velarde figuraria :orla a rac. :n desconocer que fuerzas tan vita- capacidad.
els periodistes han tractat de parlar per dical.
Los
partidos
coaligados
repondrán
tre.
També
m'ha
visitat
una
Comissió
podria
de
Finances
les
ministre
quansicita
del
equina
que no tenia judici clar d
les c omo el crédito no pueden for- en su plenitud la legislación autonó- de constructors de vaixells presidida
teL :on amb el ‚St senyor; però' tots els
titats del pla nacional de Cultura, que ésser la decisió del partit Socialista.
zarse por métodos de coacción ni
senyor Pere Becerra, interesant-me taus s'invertiren en els pressupostos, des No obstant entenia que en formular- intents han fracassat, aixi cono les en- GIL ROBLES ALIAT DE MARCH
recelo. Fuera del campo de aplicación mica votada por las Cortes Constitu- pel
trevistes. En la seva visita els informapoeseclioso, no aceptan los partidos yentes y desarrollarán los principiaos la concessió de prime:, per a la cona- de tea a 1935. Amb això es podrá se les repugnancies, als representants dora han parlat amb Antoni Sacristán,
Madrid, 55. — Segons han esbranat els
r epublicanos las medidas de naciona- autonómicos consignados en la Cona- fruti() i veme la manera d'ajudar reso/dre aquest problema que tant afecta socialistes, aquests no les havien re- representant del partit en el Comité periodistes, ahir celebraren una entrevisdita
construcció.
S'atendrá
en
el
posla cultura nacional.
budes en posició tancada i que havien
lización de la Banca propuesta por titaci n.
ta
el, senyors Gil Robles, March i ZaLi han preguntas si facilitarien
Orientarán la política internacional sible les peticiono i dintre les conquedat a consultar amb llora caps una nota explicativa de la seva acti- fortexa. Tractaren de l'atianca electoral
los partidos obreros. No desconoces
signacions
pressupostaries
a
fi
que
no
en
un
sentido
de
amparar
los
prina
judici
d'aquesta
de
resoldre,
i
embargo
ene
nuestro
sistema
ban
abans
de Balean en March té el propòsit
sn
augmenti l'atur obrer que en aquesta
personalitat del partit de Sánchez Ro- tud.El aenyer Sacristán ha contestas que d'allRr al "cono" a base daconsegulr
Esclata una bomba
industria existeix.
mar], era d'esperar que s'arribaria a
fina
i phtae. afirmat que ni Al ni Sánchez una alianca que va des de les dreuss
ano:um
El sots-secretari de la Presidencia
una solució de concòrdia.
i ferene
.
un nen
g xv e rdzmleioncta l3a. aSemb la
Roman farien declaracions sobre aquest que exattatelTi,elha tos ere
ha facilitat la següent Ilista de visites
Coda,
Liudad Real, st. — Un neta de 7 anys,
rebudes: Comissió de constructors naque aguce parid en vol tres.
vals; seuyor Sigfrid Blasco Ibáñez anOmenat Angel Arreyo Duena,, ha trobat A LA PAGINA 8:
al lloe Denominat "Los Chimires", amaLARA PARLA DE L'ACTITUD
amb l'alcalde de Valencia: senyor gada entre unes rases. usa bomba, que
REUNIO MELQUIADISTA
DEL PARTIT NACIONAL REJoasi Martínez Ruiz "Azorin”, Juli es donar-II erms, Ita fe( explosld, I II ha
LA VERITAT
Oviedo, i5, S'ha celebras una reCarabias, Llufs Coe nide, governador produfl g ravlealutes resides.
PUBLICA
unió de! Cercle republicà liberal dede Castelló, semen' Salvadores, senymr
Als saltante de) Iltn) en el nen ha Irobal
SOBRE ELS FETS
Madrid, 15. — En coneixer el se- mócrata, sota la presidencia del seuvor
Martínez Sureda, senyors Arizcunt la tentaba, la malicia troba fa poc &gime>
nyor Lara l'actitud del Partit Nacio- Alfredo Martínez, el qual ha exposet.les
Montero de los Rios, Reguera o armes 1 'n'alelen, aman dele fe1s d'ocD'ASTURIES
nal Republicà, s'estranyava, cona al- gestions per a l'acoblament de la ;ese
tubre.
Rambla de Canaletes, núm, 3 (xandré Tallers) Franch.
(Ve de la primera gagina)

6 . . Revisará las faltas de disciplina
ee loo funcionarios estableciendo saladores graves para toda negligencia o abuso en sus funciones de interés politico o
ea dais° del Tesoro público.
Tercero. — Los republicanos no acepto el principio de la nacionalización de
• la tierra y su entrega gratuita a los
ampesinos solicitada por los delegados
del partido socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas que se
proponen a ia redención del campesino
del cultivador colectivo y pequeño, no
kso por ser obra de justicia, sino posee constituye la base más firme de
Tetonstrucción nacional:
I •. Como medidas de auxilio al culti,ador directo: rebajas de impuestos y
tribut os . represión especial de la usura,
escalón de renta y abusod intensificasitia del crédito agricola y valorización
de !sis productos de la tierra. especialmente del trigo y demás cereales, adoptando medidas para la alimentación de
104. intermediaries y para evitar la conSabula ción de los harineros; estímulo
del comercio de exportación de producras agrícolas.
Como medidas para las mejores
adiciones de la producción agrícola:
organizará eusefianzas agrícolas y facilitará auxilios técnicos por el Estado; se
maza rán planos de sustitución de cultiros o implantación de otros nuevos con
a ayuda técnica y económica de la ada.istración pública; fomento da los
laat03, ganaderia y repoblación forestal;
doras hidráulicas y obras a puesta en
•
con transformación de terrenos paregadío; caminos y conatrucciones rumies.
3 • ; Como medidas pasa la reforma
ie la propiedad de la tierra: derogará
diediatamente la vigente ley de arrendamiento ; revisará los desahucios practicados: consolidará en la propiedad, preTia liquidación, a los arrendatarios antiguo, y pequeñas; dictará nueva ley de
arrendamientos que aseguren: la estabilidad en la tierra. la modicidad de
;as rentas susceptible; de revisión, la
prohibición de subarriendos y sus formas encubiertas; la indemnización por
mejoras útiles y necesarias llevadas a
nbo por el arrendatario, haciéndolas
rfetivas antes de que el cultivador
inandone el predio, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultiranda durante cierto tiempo.
Estimulará la firma de cooperación y
fomentará la explotación colectiva; Helará a cabo una política de asentamientos de campesinos dotándoles Qc los
auxilios técnicos y financieros precisos; dictará normas para el rescate de
bienes comunales; derogará las leyes que
acordaron la devolución y el pago de las
fincas de la nobleza.
Ce.:ART0.--Nuestra industria no se po
era levantar de la depresión en que oc
me...entra ei no se procede a ordenar
lado el complejo sistema de protección
ene el Estado dispensa, según criterio
estricto de coordinada suub-coordinación
si interés general de la economía. En
innsecuencia procede:
Palero. Dictar una ley o sistema de
Itts que fije las bases de la pretenden a - la industria comprendiendo la
¡rociada, exenciones fiscales, método
de coordinación, regulación de mercados y demás medioS que hace que el Estado dispense en interés de la producsida nacional; prcmoviendo el saneamiento financiero de la industria a fin de
aligerar cargas de especulación que granado su rentabilidad entorpecen su desenvolvimiento.
Segundo. Institución de investigaciones económicas y técnicas donde no sólo
el Estado pueda adquirir elementos para
su dirección política, Sino también los
empresarios para mej or regir sus iniciativas.
Tercero. Adoptar aquellas medidas
necesarias de 'especial protección a la
pequeña industria y al pequeño cornudo.
Cuarto. Levantar la actividad de nuestra industria fundamental mediante un
Van de obras públicas a que luego se
alude, urbanización y saneamiento de
las poblaciones rurales en la que se calculará de antemano material que habrá
de consumir y sus precios, a fin de asesaz la rentabilidad de estas obras.
QUINTO.—Los republicanos conaideran las obras públicas no sólo como
servicio habitual del Estado o como
mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como
medio potente para iniciar el ahorro
hacia la 'creación de poderosas fuente, de riqueza progresiva desatendidas
por la iniciativa del empresario.
s.° Llevará a cabo grandes planes
de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios corporativos
comunales, puertos, vias de comunicació, obras de riego e implantación
del regadío y transformación de te-
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Gil Robles s'alia amb March
Maura no es presenta per Valéneia
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klatura que a Asterias- s'oposarà a les
esquerres. També ha tractat dels treballa do la Joventut del partit i da la
propera aparició d'un periòdic bisetmanal òrgan de la dita joventut.
PIRCURS D'ABILI CALDERON
Madrid, 13. — El senyor .Abjlio Caliderón ha dit que diumenge pronunciara.
un discurs a Palencia. A la dita provincia las dretes van al "copo", tant si es
coalitzen com no amb els elements monárquica, car per a això sobren vots.
L'opinia dretista ha crescut des de les
últimas alecciona, en les quals les dretes
tingueren 50.000 vots i els socialistas no
passaren de -a.oeto.

LA CANDIDATURA
DE CIUDAD REAL
Alcazar de San Juan, 15. — Encara
que no catan ultimadas les candidaturas, van coneixent-se ja alguna noms
dels qui integraran la candidatura
antirevolucionària d'aquesta. provincia. En ella figuren Daniel Mondéjar,
Lluis Ruiz Valdepeñas j Arscnio Martínez de Campos. ex-marques de Biasca de la Sierra. La Ceda ocupara. tres
llocs, ¡ els candidats seran designats
en l'Assemblea provincial que el pròxim diumenge celebraran aquests elements.

RICO AVELLO AMB LA CEDA?
Oviedo, 15. — En alguns cueles
s'ha afirmas que el ministre de
Finances senyor Rico Avello presentara la seva candidatura conjunta amb
la Ceda i amb els reformistas. També
es diu que els adiases i ala elements
dI.Acción Popular es neguen a que figirin en la candidatura. Aquests presentaran candidatura independent, coto
també Renovación Española. Per la
seva part els elements d'esquerra
partes obrera asparen instruccions de
Madrid.

gLs AGRARIS, RECOLZATS PEL
GOVERN, PRESENTEN CANDIDATURA A BURGOS
Burgos, r5. — Es troba a aquesta
poblada cl doctor Albinyana. Amb
motiu de les properes cleccions el
Centre Nacionalista Espanyol da Burgós est à molt concorregut.
Se sap que cl Govern no presentara
'Candidatura ministerial per aquesta
provincia. Seran cls agraria eis qui
representaran la candidatura centre
composta per cinc floras de dit parait, recolzada pel Govern.
'Actualment s'esta, acabant la candidatura d'unió de dretes co la qual
figuraran dos elements de la Ceda,
cTs actuals diputats del bloc senyors
'Albinyana i Estévancz i el tinent coronel Yagüe, que va sofocar la rabellid d'Asturias.

Exercicis 'de tir
satisfactoria
Madrid, 13. — Aquest mati s'hats
efectuat al campament de Carabanchal les provea d'una casinos i uns
carros de fabricació suissa j alentanya. Els exercicis de cama han consistís a disparar contra un 'dalle consistent en una màniga arrossegada per
un avió. A continuarle, sisan celebrat
les proves d'un canó de 75 millimetres, i d'un cartutx especial construit
a la fábrica de Trúbia, per tal d'aconseguir majors distancies possibles en
els trets. Alguna d'aquests arribareis
a 10.000 rnetres.
Han assistit a aquests exercicis el
ministre de la Guerra i els generals
Franco, Cruz ¡ Núñez del Prado. alai
com els caps i oficials de l'escola de
Tir.
El ministre s'ha mostrat molt complagut del resultat dels exercicis,
Poc abans de la una ha arribat el
general Molero al Ministeri de la
Guerra. on ha rebut els generals Queipo de Llano, Cano i Cardenal; una comissió de sots-tinents d'oficines militara que han sollicitat millores per a
la saya classe; el tinen senyor Maestre, el qual ha demanat que es realitz-jssin gestiona per a esbrinar si bi
lía presoners espanyols al Sahara', i
l'ambaixador extraordinari d'Espanya
prop dcl Vatica, sanear Pita Romero.

Declara Salazar 'Alonso
2 EL JUTGE RATIFICA L'ORDRE
DE RECOLLIDA DEL SEU LLIBRE

Com es confeccionen
les noticies alarmants
Madrid, 15. — tres quarts dc sis
ha arribas a la Presidancia el :enyeta
Portala Valladares, el qual ha dit als
periodistas que no tenia cap noticia.
Aquests Ii Ini dit que al poble d'Avenejo, amb inotiu de la reobertura de la
Casa del Poble, la multitud ha assaltat
la caserna de la guardia civil i ha /nota
un guardia i
ferit un altre grcurnent.
El senyor Portela Valladares Isa dit
que no tenia noticies d'aquest succés
i que suara ràpidament al seu despatx
per assabentar-se del que Iii llagues respecte al fct.
Davant els rumors que aquesta tarda
circularen per Madrid, segons ala quais
al poble d'Abcnojar (Ciudad Real) salaria intentas assaltar la caserna de la
guardia civil, i que en els successos baria mort un guardia civil i resultar irvides altres persones, els periodistas han
parlar telefónicament amb el governador
cstil d'aquella provincia, El soto-secretari del governador ha dit el segiient:
—També han arriba: avui an i aquasts
rumors. Com que mancareis/ de noticies
ofíciala sobre aqueas suposat succés, hem
confermciat immediatament amb la caserna dc la guardia civil d'Abenojar,
(ron ens han (lit que la noticia no tenia
cap fonament, i que la tranquillitat en
aquel/ Iloc cra absoluta.
Hom li ha preguntas dc qué podien
haver sorgit aquests rumors, i ha dit:
—1Io igtioro. No cal dir que aquests
fets es van produir, tal com es registren;
pera en el mes d'octubre del tosa. Actualment, segons informcn, no passa res
cn absolut.

A la Presidencia del Consell i al Mi!listad dc Governació no es tenia la menor noticia d'aquest f et.
El senyor Santiago, interrogat pels
informadors, ha di!:
—En tenir noticia dels rumors. hc
parlas tracia/ticas/7cm amb el cartita del
lloa de la guardia civil d'aquell noble,
cl qual hs desmentit rotundament nue
s'hagi prxitsit cap fea Satis dubte. l'origen del rumor es aquest: fa alguna
dies ein vais preguntar del poble d'Abenojar si es !sosia autoritzar o no la
reobertura de la Casa del Poble. M'indicaren que durant el mes d'octubre. en
aquell !loa hi havia hagut un intent d'assalt a la caserna de la guardia civil. en
el qual resulta mort un guardia, fet que
motiva la clausura dels locals obrer.
Vaig respondre per telegrama que s'harica d'atcnir a la Ilei, i a les recents
disposicions per a la reobertura dels
locals , i segons aquestes, prendre datarnanacia que ins del cas. Sens dubte,
aquest cansa crimpressions entre les autoritats d'Ahenojar i jo ha estat mal interpretat per alpinas, i han sorgit les
alarmants noticies circuladas. Solarnent
alai puc explicar-me aquests rumors,
que queden, per conaegitent 'coma:etament desmentits.
—

Els estudiants sevillana
no tenen ganes d'anar
a classe i promouen
avalots al carrer

Sevilla, 15. — Prenent com a prelcat
la raga que ha litem Roa It Barcelona
pels estud1ants d'aquella Unlversitat, uns
quants estucllants universItaris sevillans
han realitzat aquest mati una manItestacid
al crit de -Viva Esposa tunca:"
A les nou del mas s. un nombras grup
d'estudlonts ha entrat a la unireronat
amb gran aldaruh. El grup ulla repallit
per les classes 1 ha obligat a suspendre-les. Per on passaren els avalotadors
aliaren pegant cops a les portes 1 finestres, 1 malta vidres han quedat reta a
trossos.
Cl Rector, per tal d'evitar trastorns
dIntre el recline unlversParl, ha ordenat
la sera clausura.
En la matelza actitud avalotadora, els
estuctlants sisan traslladat a la planta
balsa de Fellflel, 1 per les (Mesures que
donen al carrer Larana han tret uns eartells subversius.
Des de la Unlversitat sisan traslladat
a l'Institut Nacional 5 després a l'Escota
Normal de Mestres, 1 en un 1 altre centre han obligat, cona a la Entrefina!,
gut se suspenguessin les elasses, I han
causat dalos material,.
Han assaltat la Biblioteca de la Facultat de Dret, 1 han pen.lat cartells atnb
moris al separatisme 1 visques a Espanya
I a l'exercit. 111 ha hagut crits contra
ei ratedralle socialista senyOr Pedreso 1
el Reatar.
Els estudiams avalOtaclora ball mareas
a altres centres docents, I han fa seguir
Ilurs alumnas a /a vaga.
E/ neCrOf Ita donat immediatament orare que fossin suspeses totes les classes
de tots els centres dependents de la sera
rectoria, com sial s'ha fet.
Els estudlants avalOtadorS, una regada
satistet liar objectiu als centres crense•
nyament, s'hart tirat al correr en actitud
de manifestar-se. aran marra/ pel curven
de Las SiMpes, pan/ en arribar a la Placa
de San Francisco, els ha sortit al ;no
una sece16 de guardes, d'assalt. que. els
su dissolt a copa de porra.

Madrid, 75. — Davant el jutge senyor Hinojosa ha fet declaració avui
Pex-ministre de la Governació senyor
Rafael Salazar Alonso, amb motiu de
la publicació del seu últim !libre "Bajo
el signo de la revolución".
Es desconeixen el termes de la seva
declaració.
Per orare del Rector, na estat dona El jutge ha ratificat l'ordre de recollida í la policia ha recorregut di- gut FeStUdtant Navarro.
Els periodistas salan entrevistas anda el
verses llibreries incautant-se deis vo- flector de la 11nlversIta5, el [sial tia conlums que encara podien estar a la fIrmat tot ci que sao relatot, t ha afean
:venda.
que Ignorara per Quast temps seguirien
suspeses les elasses, pera creta que aqueo.
la suspensió nomes durarla et cua dame.
El governador civil ha elit als parlo.
El senyor Largo Caba- distes
que hasta reimt una comIssla d'eso:ah/ni; de distintas Ideologies, als qual‘

llero 'és reelegit president
'del Partit Socialista

Madrid. — A conseqiiéncia de la
dimissió de la presidencia del partit socialista presentada pel senyor
Francesa Largo Caballero, la Consissió Executiva ha procedit al referéndum reglamentari, entre les Associacions socialistas, per a cobrir aquesta
vacant.
Al si de l'Associació socialista madrilenya han sorgit dues opinions. tina
minoria es mostrava partidaria a cobrir
solament la vacant del senyor Largo
Caballero, i la majoría , en canvi, no
volia acceptar la decisió de l'Execittiva nacional. i ha proposat releed:,
d'una nora Executiva encapçalada Pel
mateix senyor Largo Caballero.
Sotmeses lec dues opinions al referial_
dum, el seu resultas ha estat el següent:
votants. 2.600 afiliats;
1.800 a
favor d'una nova Executiva 600
'
per la
eirnple reelecció del President
Els socialistas maddlenys han votat
la següent Executiva: president senyor
Largo Caballero; vice-prcsident, Alvarez del Bayo; secretara E. de Francisco: vice-secretari, senyor Wenceolau
C,arrillo; secretara d'actes, Pasqual Tomás; vocals, senyors Araquistain, Diaz
Alor. Llopis. Egido, Zabalza i Hernan-

clz Zancajo.

El guardia civil ràpidament alta tret
una pistola i ha disparat quatre treta
contra l'atracador fcrit i l'ha mort. L'agrcssor Isa estat detingut sense ofcrir
cap resistencia.

Els incidents amb motiu
de la venda de periòdics
extremistes
Madrid, 15. — El directOr general dc
Seguretat ha manifestat als periodistas
que cotana vivament contrariat per la repenca:, dels fets que es renca lammcasi aquests dies amb motiu de la venda de periódica extremistas.
Ha afirmas el senyor Santiago que
esta disposat que aquests fets no es repeteixin, per a la qual cesa ha donas
ordres d'intensificar cls escorcolls partitulara a qualsevulla hora del dia o de
la nit, i ha reiteras una disposició qua
eslava en vigor i que es con/pie/u rigoroaament, prohibint terminantment que
cap inclivitlit que no estigui afilias a la
Societas de Venedors de periòdics pugui
dedicar-se a actiusta ¡dita amb publicadono extremistas.

Inés, a aquello individus ele es dediquis a la venda com a tals venedors
antoritzats i reconeguts oficialment a
les Agrupacions d'aquesta mena, hom els
prohibirá que eridin altra cosa que els

titols dc les publicado/1s,

El senyor Pita Romero
creu que el senyor Alba
no és el Pontifex
Madrid, 13. — El senyor Alba ha unanifestat als periodistas que lluvia rebut la visita dc nornbrosos ex-diputats
que Ii han vingut a parlar de diversos
temas. Ha afegit que no tenia cap noticia a comunicar a la premsa.
El senyor Pita Romero, ambaixador
d'Espanya al Vatica, Isa cara: a la Catnbra per a a-55er rebut pel mayor Alba ,
ila estas fem , antesala durant molt de
ternas, i al final co ha poma ésocr r e
-butpelsnyor
Alba.
El senyor Pita Romero es mostrava
molt disgustas per l'actitud del Presicera de lea Corta, i ha dit que el Parlament no cra el Vatica. El senyor Alba,
per molt elevar que es creguh estar, no
es el Pontifex per a fer-tne esperar
tant de temps.

Ordre de reposició

d'un funcionan
Rcinosa. 13. — El governador civil
ha ordena: a l'alcaldcd'aquesta ciutat
que en el terme de 24 horcs rcposi Josep
Maria„Fcrnandcz, empleas nmnicipal,

el cauce que esencia a l'oficina de collocada obrera i del (mal fou separat arran dels fels d'octubre.

Se suspèn una causa Una nota del Sindicat
contra Manuel Font- d'Obligacionistes del

devila promoguda a Patronat de l'Habitació
de Barcelona
instàncies
del gene-

Goded

ral

aludria, 15. — Crt arti:Ic publicas
el dia 27 de novembre del loaa, en un
diari die la nit. Ya motivar, a instancias del general Godcd ailudit de manera personal en aquell article, el pruccssanictit del director de l'asistentas
diari, senyor Fontdevila, i la sera cona
parcixenga a la secció terccra de l'Audiancia aqucst n'así. Davant d'ella el
senyor Fontdevila ha negat que hagués
existit per part de l'autor cap SI/tanda d'injuriar eis ganarais Sanjurjo i
Corlad. Desurdo ha explicas per qua va
atribuir en la sera primera declaraciO
al diputas senyor Manuel Muñoz, la
paternitat de l'article. Aiasi va ésser
degut a una confusió pela molts treballa tramesos al dit peribdie.
El defensor, scnyor Vidal i Moya,
Iba sollicitat la auspensiú de la vista
fonarnentant-se en una carta rabuda de
l'ex diputas a Corts amor Hermanegildo Casas. En aquesta carta el senyor Casas es declara únic responsable del rcferit solt.
L'acusador privat, senyor Mana,'
Goda, s'oposa a aquesta
peral el Tribunal, ciegues d'una curta
dcliberació, acorda suspendrc la vista
i practicar una informacia supletòria.
Després al l'erras amor Goded desliabas que consti en acta la scva protesta.

Una esquadra anglesa
anirà a Villagarcia
de Arosa
vigo, 15. — una divield de l'esquadra
anglesa, integrada pels etitraSaats "Nelson", el portaavions n rutious", divers
sos caps de flotilla 5 les flotillas de destructors /Mineros 42 I , 13, cii un total
de 14 unitats, te anunciada la sera arribada a VIllagarria do Arosa, el d/a Ir,
5 rernandra en aquella da (ins al dia tta.

La condició de radical
ho admet tot
Almerla, 15. — El radical senyor Tundo
de Cara ha afirmar que ISt,er radical no
C s Mconvenient per a anar ala) es; ca.
vernamentals i amb la CEDA.
El senyor Vega de la Iglesia, fins ala
afiliat el partlt radical, s'ira delarat post/alista. El matrix lis rel el preside:u de
la DIputacia, senyor (mirado Romano
El senyor Tullön de Lara ha ME:
—Alatt esta malament. Jo no eree que
es Cada les eleccions. Es ciar que vale
M y que no co dissoldrIen les amas i salan
dissolt, en la qual cosa em vaig equi•
vocar; pera ara die 1 repetelso que ne
cree que nitl a g t alecciona

Volen alliberar
un detingut

Oviedo, 15. — El governador general
ha rebut noticies del noble de Cubelles
que havia estat detingut un individu que
es sida Pardillo, pertanyent a una organitzaciú de marinera. La detcnció d'aquest individu produí alteracions d'ordre
públic. Grupa de dones anaren al darrara de la tonta pública que conduia
el detingut, i feien esforços per a alliberar-lo. El cap de la força invita els aman
a que es dissolguessin, i cons si gui que
no en feren cas hagueren de disparar
ha amenaçat severament, t els ha anunclat
enlaire, i fugiren els avalotadors i es
que no permetria unos ahlarults de i'arestabli la normalitat
rader polilla, Despees ha ordenas la IIIharta/ de l'estudlant detingut.

Sorpresos tirant al blanc Un "plante" a Linares
Linares, 15. — Amb excusa d'una disSevilla. 15. — Als terrenys Immedlats
a la barriada de cases baratas anomenada cussió entre la força del 14 "Tercio",
-Las LabOrlosas", unS g uärd l eS de se. que venia custodiant ala serveis de la
furcias han sorprks u n o lores que s'asar- Compamia M. S. .\ i el cap de l'estacitaren a tirar el blaur. A la presencia ció de Baeza, tosa els empleats de la dideis guardias, als individua en miasma ta Companyia a la Loma han organithan nto, i nouses tuba estot acuna-as un , zat un "piante" que ha durat tras guatas
que ha dlt anomenar-se Antonio Rodri•
gUeZ (idmez. de 18 aove, i/ 5 1 de c lara/ 455/5 d'hora, i ola estas als obrero de leses que disparara era Iin tal Mateo. 3/11.1/ sacio d'E.speluy. El C3p ile linia de LidomIc111 a, in Maca de l'aureent, Corral del nares ha fet desistir els obrers ele Ilur
intent de vaga.
arilnillo, on no ha estat :robas.

Es pren la justicia
per la seva

LA PUBL/CITAT

El servei aeri
Madrid - Canàries

Valencia. 13. — Aquesta tarda olla
matufia, 15. — lia ar,b51 a I aatipon
registrar Un sagnant succés relacionas da Barajas al primer dalo nous arlons
amb l'atracament a l'estació de Puig 1 destinats a la linla Madrid-Canarias, kc•
en el qual resultareis morts un guardia tualment. p is aparad ., Q1/0 Veneren per.
servm /a dita unta fas el retorregui rat
civil i un entpleat ele l'estació.
Aquesta tarda un guardia civil ano- den O OnZe nore! . El; aparells AM I i puls
menat Matantala, gatuna del que rcsul- arrlbal aval pudran reamzur el %laido en
horas.
tb mort en cl dit atracament, alta presen- setaquests
nous aparells van paaparak
tat a l'hospital en es trobava Partacaelor per ais yola st traves del desert, I Ilur
que resulta ferit. El guardia civil ha Den d'alerealge es eseamotenable. Tarnbe
dit als infermers qua anava a prendre van pi'o0ctI dc pllot antomalle.
declaracita a l'atracador, i aqueas 1'11211
El vlatge Parls-aladrid sense escales
condtiit fins al Ilit o:1 aguan es trobava. naif «actual en tres hores 1 muna.

n

DE LES TERRES CATALANFÄ
TARRAGONA
Canvis municipals a Resta. — El
conflicte dels cansaladers. — El
gestor de Sanitat
Tarragona, la. — A Reus ha estat
substituida la minoria de la Ceda, que
havia presentas la dimissiö al Consistori, per gestora de ha Lliga. Avui,
l'Ajuntamcnt ha celebras SCs5h3 de
pie. El senyor Jordana ha presentat
la dinessió d'alcalde gestor i tot seguit la nenoria radical sha retirat dc
l'Ajuntament, Ha astas nomenat alcalde gestor el cap de la ininoria
la Lliga senyor Martí Ballester.
concedit autoritzaciú per
—
vandre Car/1 dc poro a la l'ostra cintas al cansalader de Pallaresoa senyor Entili Soler, al (mal ha esta:
l dc randa al mercar
concedit un inc
Central. Els cansaladers dc la outat
han fet radiar una nota replicant la
quc ahir va publicar l'Alcaldia sobre cl
conflictc pandcnt amb aquests indastrials.
— Per l'Alcaldia ala manat Featudi d'un projecte per tal d'examinar
la possibilitat de cobrir
Rec Major, en el tros compres entre
cha carrers dc Jaume I i la fabrica
da farine; de Tarragona Social.
— Aquest mati han arribas a Retas
amb l'exprés de Madrid el conseller
gestor de Sanitat, el qual Isa risitat
el Centre Sanead i l'Institut Pece
Mata. Continuant al viatge a Tarragona, ha visitas el Sanatori de la SaIribsosa ¡ la Casa Blanca, traslladantSe acte seguir a la Casa d'Assistèn
cia Social. i finahnent, a la Comissaria, on ha tingut Roe una recepcia
de les antracitas. tocata EL; periodistas han (Imanas que sigui canviat cl
nom de La Sabinosa per Sanatori
Tarragona, i el con:taller gestor ha
contestas que miraria de complaurcls.
Cap al migdia. el senyor Barran ha

Madrid. 75. — El Sindicas Oficial
si'Obligacionistas del Patronat de l'Habitaciú de Barcelona ha facilitas la nota següent:
"Com a resultat de las geations realisiadas pel secretad general del Patronat i els gcstors dcl Sindicat Oficial d'Obligacionista, han estat derignats cls no- marxat cap a BarCelOna.
taris que autoritzaran les escriptures de
Iliarament deis' auxilis concedits per l'EsG'IRONA
tat per als tres primers grups, amb el
qual impon i raportacis; anual de l'asAccidcnts diversos
juntament de Barcelona corresponent al
A primera hora d'aquest mati, prop
preseas caercici, cs podrá re s tablir la
norsnalitat finanecra del dit Patronat." de Sant Joan de les Abadesses, Ull automöbil conduit pel se-a propietari, Isidre Pladeveya, amo de l'Hostal dcl
Sol, isa atropellas un ciclista al-tomaEl problema
:tac Tomás Calan' Espolia, de 27 anys,
casat, reí de Joanetes, que ha resuldels transporta
tas amb ferides tan greus que ha queMadrid, 17, — 1. • .1ssoriarid Ganar]) de das 'non a l'acta. EI causant de la
TraliSports per ala arria, en nom de to- desgrácist ha estas detiagut.
les les eumpanyies de Ferrocarril; I Tranl— Quan tornava del treball el val
%les dtspanya, ha dirige al ministre
(l'Obres Pabliquas una sollIcitud per de- de Llança Marti Roquer i Roqueta de
54 anys, casas, que aonduia una carremanaral que Passernmea Naelonal
TrauspOrl.S, romo/ratio per al tila 20 de tilla de filfa, a causa de la fuscos i co
l'actual, no sigui sumesa, ectu pretenen pasaar pel passadis del pone gual anoels transportistas per carrelen, que vo- menat Pujolar, va tenia la dissort de
impedir, ainh aisó, I s aptiraeh.5 del de• desviar-se i va caure el i i la carretilla
d'aenst darr , r. que equintra tasca!. al folla de la riera. En presentar-se els
111 , 11I amMlös mlUatts, de transpon ele
ul e r e aderies. conforme alta fet a toles seus familiars al lloc del ict, el Roquer liarla deixat d'existir.
les parto d'Europa 1 America.
— Al quilómetre 2 de la carretera
de les Fumoses a Olot, cl reí. d'Arge!aguar Martí Ayass Eapagolet, que
muntava una bicicleta, va tenir la desEXPOSICIONS D'ART gracia de caure dallabais d'un pont
d'una cinc metres d'altura i es t a cansar diversas ferides que ¡oren qualifiSALA BUSQUETS codas de pronastic greta
— .al quilòmetre cinc de la carreP A'af'' 'us GR n ct n se
Ezposicio de Momee - DecoractO • Oil. tera de les Fumoses a Olot, tenue muloases d'art
nicipal de la Canya, Ost passatgcr que
DARIUS viLAS
aliara en un autobús sic matr i cula ig
Pintora I DIbuleo•
de bromara-norad,fietuxc
r:IIIJC , I :41 :
r SU: j
amb unes noies que passaven per la
carretera, va treure un braç i en tocar
la cara d'una d'elles, anomenada
fan amb tan poca forSALA BARCINO tuni;que la ho
llanca contra la cuneta i
V. GARCIA Sn'aOrt
produi una ferida gravissima al cap.
marca Granate, Pintura naden'.
L'autobús va tupir.
RAFEL SALPA
Pintura
JOSEP MANANT
I
al tu de l'aclun

Pintura

PUIG-REIG

¿Són novament emmetzinades les
aigües del riu Llobregat?
ART ANTIC
Dimarts aparegueren inOrts damunt
les aigües del riu Llobregat mulera de
PETR1TXOL, 8, PRAL.
Montas, rentatis, en...adanes. cuadre,,
pelaos dc tosa mena. A les reines de
vareta. etc.
Eanetialitat en ODD: C": , O s, a orn.onin les fabriques se n'agafaren a grapats.
EXPOSICIO PERMANENT DE PINTURA Sernbla que les aigües han estat navaarcaica
Próxim trasliat al nao,. 4 (botica) det ment emmetzinades, Sn suposa que la
causa aquesta regada es deguda a hamatele narren
ver estas obertes les comportes del
causal que va de Figols a Berga per
tal de fer neteja deis residus intoxiSYRA
canta de les mines sic carbó, la qual
131PUTACIO, 262 - TELEFON 18210
Art u ornamentacto
cosa, (resaca carta, representarla un
Obleetee p er • pr e sent a - Matan
gran atemptat públic, sobretot per als
ENRIC PORTA.
Pintura pobles que consurneixen raigua daF. MONTANYA
Laques
TRENCHS
Dibeixas quest riu, entre ells Manresa i Puignos al dla 24 de l'actual
reig.
Volem creure de la Companyia exp lotadora de les susdites mines que
aquesta vegada, talment cona ho feu en
SALA GASPAR l'Ultima, no s'excusarà en les pluges tor
CONSELL DE CENT, 323
Marc,
Gravas. - Miren. • ~Miras rencials, ja que aquestes no s'han produit, com ho dcmostra cl fet d'anar el
BERNARDINO DE PANTOF1BA
Palnatge, 1 Retrata
ritt baix i clar.
1
al i
l'actual
No cal dir que aquest non cas ha
causas groll indignació catre ela haLA PINACOTECA
bitants d'aguaste; comarques, en capePASSEIG DE GRACIA, 34
ad entre les societats de pescadora que
Marc. 1 Bravata
novament veuen defraudats ,els scus
AMAT
Pintura
CS10rÇOS i sacriiicis esmerçats en teFina al 29 del concia
ruir cura i repoblar de paixos el riu.
L'Agrupació de Pescadors amb Canya de Pnig-reig, representats pel seny-or E. Martínez, han adreçat la seva
RENART
mes energica protesta a les autoritats
DIPUTACIO, 271 - TELEFON 16217
locals, havent pretiles aquestes trasImatgerla - Marc,
passar-les a les autoritats competents.
Dibuissou originale de l'amiga
"Iltuatracló Catalana"
de l'actual
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BADALONA

GALERIES LAIETANES
CORTS CATALANZS. 613
BALLET
CaramIca

a p unan

F. GALOFRE SURIS
PONS ARNIIII
OSCAR BARBLAU

Pinturas
Pintares
Pintare,
LOUSCH:SKI
Pintares
Obre. de Fortuny, Serena 5 d'alta•.
11;13 al 2: de nus111.11

CASA ESTEVA
CA:P. 21
Arlat

PICASSO

VIDAL
COMPRA 1 VENDA
CE

QU A ORES
PELAYO, 82, P r a l . 2,11
'relatan. 1 5038

Tiroteig entre la policia i elements
de la F. A. I. — Detenció que
reata sense afecte.
Els informadora i el nou cap de policía
Badalona, 15. — Ahir, a les onza
sic la nit, la Inapeccie, de malicia diquesta ciutat tingué avis que uns individus finasen pasquins per les parcia. Seguidament fou mutuas un sacre; de vigilancia pela carrars, cl anal
dona per resultat que a la carretera
s'ObSeraea cine tut aandó en el qual
anaven cinc individua sospitosos, que
intente tupir. Un s parella de guardias
d'assalt el; done l'alto, paró en Pric
d'obeir dispararen treta contra els
guardias. contestant aquests en la ma
forma, i s'entaulà un viu tiro--teixa
tala. El camió es fan escapo' cit direacia, a Barcelona, negus a la boira
i la poca Ilum no CO pogua prendar s
número de matricula. En aquest lloc
foren recollits dos números del periòdic (sic) "Cultura Obrera", portantven de la C. N. '1'. i A. I. T. i
pasquins.

— Ha estat detingut Joaquim
Bosch Garriga, de vint-i-tin anys, domiciliat al carrer de Sant Isidre, número ro, en ocasió que una patena
de guardias efectuava cscorcolls, oer
haver-li trobat un full clandesti del
Partit Nacionalista Català. Pocs rusoments despres d'haver arribas a la
Comissaria fou alliberat.
— Aler els periodistas badaionins
visitaren el non cap de poliaia aovarnativa, sanyor Entilia Ferrer Casta116n, cl qual manifesta que • havits disposat deixar Sense afecte la disposició del seu antecessor en el sentit de
tenia prohibida l'entrada al de centre
oficial al: periodistas.

REUS
R7qu:rirnent a l'Aiuntarnant governatiu,
Acció Catalana
Republicana
Ralla — Subscrit puls caps de minoria de l'Ajuntament popular de la
nostra ciutat. senyors Enric Cavaller,

joan Marimon, Joan Sentis, J. Miguel ¡ ¡ Josep Requesens i
Mercader, j iu notificat a l'alcaide
gestor, per mitjà del notari d'aquesta
ciutat senyor Ramon Ballester, cl ;egitent requeriment:

"Senyor Alcade gestor de l'ExceltI ea ttitissie
nuiAjuntarnent d'aquesta
Rs.
Eis que sotasignen. Enric
i Muxi, Joan .Marimon Padres, Josep
.Miquel ¡ Pánies. Josep Requesens i
Mercader j Joan Sentís 7, Puig, com a
Consellers de l'Excita Ajuntament d'aquesta cintas, elegits per sufragi popular en le; darreres alecciona en
plena vigencia del nostra mandar, lis
comuniquen/ cl següent: El ministrc
de la Governació dcl Govern de la República, per Dures de aS de labrar de
1935, va facultar el governador generalde Catalunya per a suspendre
e!,; Ajun
taments popular; que estimes
coi/actúen i nomcnar Comissions
gestores per a la seva substitució.
L'indicat Decret el fonamenta el
ministre en el fas que la Lle¡ Municipal Catalana no canté preceptcs concreto sobre la responsabilitat de les
Corporacions i que, per tant, sobre
aouesta materia, era d'aplicació a Catalunya l'article 189 de la Lle¡ Municipi del 2 d'octubre da 1877.
Tots nosaltrcsa sial com la major
part dala Consellers de l'Ajuntament
de Reus, varen/ ésser suspesos fa molt
més de cinquanta dies, atuse després
formular-se cap causa contra nosaltr cs.
Es per aixet que, d'accrd amb
sirle r90 de la Llei esmentada, com
sigui que han transcorregut atril) ancas els cinquanta dies de la !losara
suapensió i requerits per reatar els
consellers propietaria, continuessin
caercint funciona municipals, en ús
del dret que ens concedeixen els precaptes Tagala indicats, us requerim a
vas, con/ a alcalde gestor, taxi con/
als altres ciutadans que formen part
de la comissió gestora que ces substitueix en les nostres funciona per tal
que dintre el termini de vuit dies cesseu en els vostres eärracs municipals,
reservant-nos, pea l'inesperat atas que
no atengueu aquest requeriment, l'exercici de les acciona criminals que
ens competeixin en contra de vosaltres per usurpació d'atribucions.
Reus, i i de geiler de 1936. — Ennie Cavaller. Joan Marimon. J.
quel i Pamies, J. Requesens, Joan
Sentis."
Aquest document ha estat molt beis
rebut per l'opinió esquerrana de la
nostra ciutat, rebett noticies que a
nitres ciutats sInn fet als alcaldes
gestora- requeriments semblants a
aquesil
_ ta
a
reaparegut el nostre conirare
"Fornent - . portantreu d'Esquerra Republicana de Catalunya que baria estat
sIspes a causa deis teta del 6 d'octubre. Des d'aquestes ratlies saludern
cordialment la reaparició del nostre
confrare.
Amb la reaparició dc "Eoment", la
nostra chitas comptarä arnb dos diaria
d'esq uerres ¡ dos de dretes escrita- en
catala.
— Diumenge finaste lloc al local del
Centre Republicà d'Acci4 Catalana,
rassemblea general ordinaria de socis, renovant-se el Contité politic.
Després s'acordà per unanimitat trametre al conseller de la Generalitat
senyor Martí Esteva ¡ restants companys da Govern que rolan empresonato, un telegrama de salutaci6
adhesió entusiasta. Formen el Comité
Poltic eta senyor, A. alarti Bagea,
prrsident: Josep Adaera Casals, riceoresident; acicala. Eladi Bergueda
Porta. Joan Elies, Joaquim Dura, i
secretad, Enid,: Boyar i Guardia.

ST. FELIU DE GUIXOIS
Banc que suspen els pagaments.
La gestora municipal en descomposició
El dijous de la setmana passada es
declara en suspensió de pagaments el
Banc de Palafrugell, el qual tenia sucursada- a la nostra ciutat, la Bisbal ¡
Torroella. Aquesta ensopegada bancaria representa un seriós contratemps
per a la indústria amera de la comarca. D'una manera especial el; pctits
industrials trobaven, en general.
aquest Banc. un ajut decidit.
No havent aprovat encara. ha superiontat els pressupostos numicipals
que havien de regir aquest anr• balo
estat prorrogats per un mes els de
rana, passat.
En la sessió celebrada per la cornissió gestora municipal, dimarts pasaat s-aren presentar la dimissiú dels
satis caneas, anal carácter irrevocable, els components de la minoria lerrouxista senyors Teil, Bailases. Alberti. 'l'ibas ¡ Persés, i ala da 1:. Ceda senyors roca, jancr i Atada. En 5 Mas
trixa aessi6 el senyor Tela ra lical. feu
constar que el partit lerreuxista a Sant
Feliu liarla deixat d'existir per llave, aanrdat els seua components aliar
a la disOolució per unanimitat. El aenvor Viles, radical. (ligué out!, panulas parque constes que ell no esta1 d'acord amb airó de la dissolució
larrouxisme guixolcnc. Tot plegat. donas, que a la gestora no hl q ueden mes que cha senyors dc la Lliga.
S'espera l'acceptacha de les ditniasions
i a' veme quin datenmini es pren a la
Gen eralita t

TORTOSA
Suicidi. — L'aigua. — Polítiques
lacia
El vei Rafel Subirata i Editan,
quaranta-dos anys, conegut pel Mal nota
de "El Barraquer", aquesta matinada
aparcgut penjat d'una casa de camp
la / ar: ida de les barraques, al Conde
Ha estas trabas per Enric Teixidor
que anava cercant-lo. Sembla epae el
motiu lia estat la manca de niitjata
económica.
— Per no portar els papera en regla
fou detingut, en passar pel Perdió, a
camita de la matricula de Tarragona na.
mero 2071, que conduia Francesa Echeyarda.
— A Josep Martínez li robaren una
bicicleta al carrer de Cervantes, menee
antiriaa r
pc
la _
deixá.
Là.„iadie
caa sala
\k% ohcatapanyia subministradora d'aigua potable
que pugui tancar-la tense ordre especia!,
abús que ha d'ésser evitat.
— Per tal de tractar assumptes
litics s'han reunit el Centre Catalaniel
Republica i el Centre d'Esquerra Retal.
blicana de Catalunya.
— Treballant en tm taller de fusIs.
rin clel carrer de Teador Gonzülez.
prenent Joan Canes i Espuny, de disin
aura, s'apta la mis esquerra a la 6:11
retja del motor, i es produi la dislocacia dcl dit aros. Fou auxiliat pel meis
de la Mútila Industrial Tortosina, sé:
nyor Cavaller.
El dissabte pausas a-a reunir-se el Co.
mita Pollea i els rnembres de la
sisa dcl Centre Catalanista
par tal de preparar la próxima campa.
tuya electoral. Per al dijous vinant hi
ha convocada una nava reunió ele ton
ala socia que han ostentat càrrecs en`li
Directiva dcl Centre.
— També el dissabte passat,, va te.
nir lloc la reobertura del Cefitre'd'5
guerra Republicana, clausuras des /115
la> croctubra
— En plena ¡oyente ha mort el qua
fou bou arnic Postre i destacat ftithg
lista granolleri Agustí Miralles. El sea
traspäs ha estat vivament sestil pea la
majoria dels granollcrina, puix que gua.
dia de moltes amistats i simpaties.
— El divendres vinent se celebrar'a
la l'esta deis Tres Toms amb maña ee
la diada de Sant Antoni. Ultra la traZ
dicional "passada" i benedicció de bei
tiar, hi ha preparadas festes popular!
balls.
— La plaça que co la passada Feota
Major iou dedicada i batejada asta
norn de l'insigne músic Pan Casals, ea
l'actualitat serveix de campa d'esbarjo,
i les joventuts hi organitzen par*
de pilota i de futbol, amb la qual casa
es produeixen algunas trencadisses
vidres i molestias als seins. Caldria paa
sar-hi remei.
La. Junta Directiva de la Unió Libaral prossegueix les seres gestiona per
tal d'aconseguir resoldre l'aspecte erra
mame del projecte de reforma de la
sala d'esputadas. Per les naticies que
tenim segueixen par bon canal, i es
probable que beis aviat pugui donar-sa
comena a lea obres proiectades, amb la
ratcitaolcIleerso daza
osga niefiscadosatahriaifeGpt
acuultaral cma
corivetaat S'Illahaata Pública*
a la construcció de l'estructura del cm
lateral dreta del Pavell6 per a 'Mezclosos de l'Hospital i Asil de la nostra eistat.

— El diumenge vinentaactuare
nema Majes:la una companyia
suela, en la qual figura cl.tAcr'RiTaa.
Mayra!.

OLOT
Conferencia. — Reformes a la
Gestora. — Represa de traban
Pessebres. — Agraiment •
Soliicitat pela alumnas de les alas;es nocturnas del Grup Escolar, él
senyor Joan de Garganta dona una
interessant cOnferéncia sobre la dovela al saló d'actes d'aquella insti.
Sucia). Arnb paraula saria defini
principi educador de la novela i cstu:
da lea personalitats arterias nad
reeixides de cada pais i cada apae4
En acabar iou xardorosament aplau
dit.
— Ell el darrer ple celebrat
Corporació Municipal fou acceptada
la dimissió de l'alcalde, senyo: J05.7?
Coll. Essent ja dues les racant5 produldes a la Contissió de Govern, Cl
procedí a la seva reorganització, la
qual queda cona segueix: Alcalde, Bah.
din i Descala Aubert; consonar realdor de Finances, Josep Coll i Mach;
de Cultura, Antoni Oró i Cardelli5l
de Governació, Albert Bassols i Cala
bó; de Foment, Joan Aras i Saratal.
— Novament s'ha reprès el tre•
ball a la fábrica "Filats i Teixits Cc'-'
derch", del terma de Sant Joan les
D'anta
— Sha fet públic el veredicte de
Concurs de Pessebres d'enguany, 5e.
gons el qual han estat concedits els
primera premia als senyors Lluis Carbonen, Robers Xutglar, Vila-Auber t
a Vitä-Planl,-Rosa,iltrepn
Serrat-Narles. Gussinyer, M. Valla,
Lluis
Traiter.
Serrat-Calvó i
— En la darrera reunió general
ordinaria celebrada pcl Casal Cat2to
a'acorda per unanirnitat que constes
en acta el reconeixement general de
tots cls socia per la brillant actuazia
1 conducta nobilissima deis representanto de l'entitat a l'Ajuntament. 'enyors Joan de Garganta i Raniost
Moret durant Ilur mandat de cans e .
liers municipals. actuada que cu'iminä en la farmacias de la Comissia
gestora del 6 d'octubre ¡ que, enes se
sur, iiiatis 5 Ilur cunpresoliamcgt.

TORE LLO
Diversas
El Comité local dal Segell
Infancia ha contengas, com eta 2-; anterices, la seva campanya de ai
paganda i ha assentat el diumena,
dia ati de gener per a la diada dcl
Segell Pro Infancia.
es
la'jriug
e ‘'e
d tnipne:1p
3partit
E i caiu
al —
nostre
re:ponme al campionat amateur de
—entre ha Unin
Catalunya a— grup
Esportiva Santperenca i l'aquip
cal.
— Pcr a diaaable, a dos quarts de
des dat vespre, hi ha anunciada u33
conferencia al teatre Cirviague, 3
Caries
Sunyer. L'ac ta
ä p eCar
invit
al ec i.
serà
•J

ESTRANGER

iu GUERRA Å ETIOPIA
Al front militar

(akalA potser no ha caigut e inans
Je is etíops, però est 2111 d'Adua
COMUNI CAT OFICIAL NUM. 97
Rama s. - El comunicat oficial
;lanero 97, publicar avui, diu:
Les forces de l'exercit etiòpic que
can sota les ordres del ras Desta
avancen des de fa uns quants dies anta Canale Doria i Daura Parma, a
fi d'intentar una presea:, sobre el front
de Somàlia al sector de Dolo.
El dia 12 d'aquest mes el general
Graziani començà una decidida acció
centra les tropas del ras Desta. Les
lotees etiòpiques foren rebutjades i
' seguides. Els combats continuen
a tot el front. i les nostres pérdues,
lins ara, no són greus.
Al front d'Eritrea l'aviada desenvoaga una gran activitat. - Fabra.
* PARLA D'UNA OFENSIVA
GENERAL DE GRAZIANI
Roma, 13.- Segons informes oficials,
,t general Graziani ha iniciar la seca
arasnia general al freid sud crEtiopia,
antra les fiaras que demanda el ras
Data
3;13 ITALIANS DIUEN QUE
eGOEN UNA DURA RESISTENCIA
Roma. 15. - SIam assegura que les
-copes italianas han avançat do quilaarares a la regid meridional del iront
ala Somilia. Sembla que el proper coaunicat donara compre d'un arana mes
golund que el davui. La regid de Dolo
is objecte de nombrosos bombardeigs.
Com que les concentracions etiòpiques no
ca veuen, per amagar-se entre la malesa,
e procedeix a la destrucció del seo
bestias, per tal d'impaair l'alimentada
Ce les forces enemigues.
Els damas informes relatas aseaban:en que els etiops ofereixen una seriosa
resistencia a rayana de les tropas italianas, a pesar de la qual es veuen
obligadas a codir terrera- davant l'em'lamida de les tropas del general Graama
Londres, 15. - Noticies de Mogadisdo afirmen que al nord-oest de Dolo
sisa entaulat una batalla important entre
jo italiano i les iorces del ras Desto.
L'exércit etiòpic sha vist obligat a
ciclar la retirada.
SEGUEIX CORRENT EL RUMOR
QUE ELS ETIOPS HAN PRES
MAKALE
Deosie, 11. - conseqüencia de les
Me; visites que han jet els avions caeMes gran part de la població s'ha reagiat a les muntanyes amb tots els seus
cirio. per creare que aixa constitueix cl
mladi d'un nau bombardeig aeri. Des de
lides dies fa un temps cspléndid a tata
a regid; totes les carreteras comen:en
a assecar-se, i Si aixe, continua no es
eubtes que facilitara l'inici de leo aparacimos terrestres al front del Tigré.
Continua circulant cl rumor que Ma',ale ha caigut en poder deis etíope., pere,
cl Covern no ha confirmat aquesta noticia, per bé que scrnbla comprovat que
:aar. lliurat diversos encostres locals al
eltant de Makalé i que la recuperada
d'aguesta ciutat continua essent robjectic principal de le; tropas etiapiques.
MAKALE AILLAT D'ADUA
Addis Ababa, 13. - En alguno cerina d'aquesta capital es maniíesta la
creença que la. ciutat de Makalé es troba
ie bolada d'Adua, degut a que le; tro:as etiòpiques han aconseguit taller los
camanizacions italianas.

LES,TROPES DEL RAS SEYUM
HAN ENTRAT A ERITREA
Addis Abcba, 15. - En un comunicar oficial que acaba d'esser facilitat
id Govern eti gpic co dio que lea trepes
del ras Seyura han aconseguit entrar a
Eritrea per la regid situada al nord-est
de Gueralta, on han lliurat un combar
ama un destacaracnt Rala.
Lc lluita ha acabut anib la victoria
dta etiops, els qaama han tinga t. guaica
Miau entre morts 1 Ler'ts; els italians
cae deixat al camp 53 morra dcuE:s,
asa important quantitat de tia:eral de
guerra i queviures.
combat ir0 asad crrigit per das
amas del ras Seyurn, puix que continua
el el gruix de les sa yas tortas a la
regia de Tembien, amenaçant la ciutat
de Makalé, el dos de la qual s'estreny
mi; cada dio, la. qual cosa dóna lloc
continuas escaramusses que fan més dificil la situada dels italians per la continua activitat a qua s'han de lliurar
lar a evitar sorpreoes de l'enemic.
SUVICH REP LA VISITA DE
L'AMBAIXADOR DE SUECIA

EIS ITALIANS PREPARANT-SE
DEJAR

PER A

BOMBAR-

La defensa de Moro
Giafferi

ITALIA

a Eritrea

Al front diplomátie

Comitè dels Divuit
potser es reunirà el dia
El

20

Paris, la - S'assegura que el se-1 LA CURSA DELS ARMAMENTS
r‘or Vasconcellos te cl propäsit de con- I
A AN GL ATERRA
ferenciar amb el senyor Laval quan, de
paseada cap a Ginebra, es deturi a PaLondres. 13. - Les mesures arrice,
rís. Canviaran impressions sobre la si- pel Govern en materia de defensa natuació dcl conflicte italo-ctiapic i les pos- cicnal semblen revestir una importancia
sibilitats de la nova gran reunió in- superior al que cs jutjà en principi.
ternacional que ha de restin lloc a GineEl "alanchestcr Guardians" publica un
bra. Per ara no sha de creare que el interessant article comentant aquesta
diplornätic portugués cstigui disposat a qüestió, i diu que les conseqüències prcsconvocar el dia 20 el Comitè dele 18, supostäries d'aquestes mesures sanan rnolt
del qual es president. Hom sap que la greus per al contribuent britana:.
missió d'aquest comitè es estudiar raAfeada el periealic que tot aixa és
plicacia de les sanciono pchs Estats meno- una conseqüencia de la facilitat que ha
breo de la S. de Y. i la possibilitat das- donat a Alemanya daugmentar cío seus
tendre la importancia d'aquestes sancions arman-imita i posteriorment tolerar-li que
creprantace com a acció coercitiva con- aquests segueixin en marxa ascendent.
tra Italia.
Anglaterra - que sempre tindrà una
Com que l'extensie, d'aquestes san- enemiga en la nada hitleriana - Laura
ciono és d'una gran transcendencia hom de continuar la folla cursa dels armaespera ama impaciencia.la reunió de Gi- /nanas si vol conservar una pot'encia minebra i Issoinió dala presidenta deis or- litar capaç de posar-la a cobert deis peganiertirs interessats, ata; com la possi- rills que poden venir d'Ultra-aläncga, ja
hilitat de la convecataria del Comité que ella mateixa sha ha buscat.
dels 13.
MANIOBRES AERIES A PORT
L'ACTITUD DE SUECIA
SAID
Estocohn, 13 - El ministeri d'Atar;
Estrangers ha publicar un Llibre Blau
El
Caire,
15.
Les maniobres aceres
que conté tots els documents que fan
que tenen per tema un commatac per
referencia al problena de les sancions.
Segons tots cia periadics, aquest docu- a la defensa de Ford Said tindran lloc
ment és el mes inmortant de tots els'pu- demä, i hi participaran totes les foscos
blicats fins al dia d'avui a Suecia, ja aérics desplegades a la zona del Canal,
que fa referencia a intercesantissimes aixi com la població
qüestions sobre la vitalitat de la S. dc
Amb l'objecte de facilitar el desplales N. i la possibilitat de la seguretat çament de les tropas de Pon Said a
Alexandria, les autoritats egipcias, a pacollectiva.
tita:, de les atoritats britaniques, han porREUNIO MINISTERIAL
tat a cap la construcció d'una carretera
ANGLESA
directa de Port Said a Dasnicito, i han
Londres, 15. - El gabinet britànic
estas dos ponts sobre el Canal Manzale.
celebrar aquest mati una retada que
A aquest efecto ja hatea estat votadas
la primera d'enguany. Sta han tractat Sanco Mares per a les dites obres.
diferents iiiestions de política exterior,
Segons cerro rumors, per a la defeni molt especialment sobre l'actitud de la sa de l'antepon de Port Said es proce_
Gran Bretanya a Ginebra.
d'ira ara a la construcció d'un pont prop
Tumbé sha estudiat la situació de l'es- de la recelosa de Delesseps.
quadra anglesa a la Mediterrània i lea
conseqüencies deis darrers conflictos
NOVA BASE AERIA
egipcia
Portsmouth, 13. - Noticies particuDesprés de la sessia ministerial sala
asaegurat als periodistas que no era lars asseguren que ha estat decidida l'orprobable una nova convocatäria del Con- ganització d'una nota base aeria per a
sell abans de la sortida de ala Eden cap les cotnunicacions imparials i que cl
Govern participarä en la dita empaaa.
a Ginebra.

Un avió italià a la base d'Alligrat en el moment d'ésser equipat amb la
efirrega mortífera de bombeo, que després deixarà caure sobre els ettops

Carta de

Dessie

Mak ale, abandonada

Els delegats dala Ministerio d'Afers
Estrangers i Marina han cstat estudiant l'informe de l'almirall Nagano
i es creu que l'actitud de la delegada
japonesa a Londres ha estat agrocada.

pels italians i o presa

LA DECISIO DE LA DELEGACIO JAPONESA NO ES DEFINITIVA
etíops Tüquio, 15. - SIso publicat un comunicat oficial del Ministeri d'Afers
Estrangers dient -que la decisió de la
delegació japonesa no es definitiva.
Abandonara la Conferencia solarnent
5j l'actitud de les altres delegacions
(Del nostre corresponsal especial)
fa inútil la seca presancia en les dehbcracions de la Conferencia, ¡ ca liDesale, dilluns.
Amb Makulé quasi completament nFtaitarfat. a deixar observador per a
voltada pels etiops, el principal cos seguir de prop el curs dels debato.d'exercit italiit sita retirar de la cin- Fabra.
ta La captura de la qual fou autoseiada amb tanta satisfacebi fa lunes GENS DE SORPRESA A TOQUIO
non setmanes. La pressi q abissinta
Taquio, 13. - Als cerdeo polítics
sobre Ilakalt: i les SerCS Mes de co- i periodistics de la capital no ha taumunicació ha portat els italians en- sat cap sorpresa el iracas de la Confedarrera a una distancia de 110 'Miles rencia Naval de Londres.
do Masobu. En asmest 'loe es trobaTots els periòdics es lamenten d'aran entre un moviment de temalles quest nou cami obert als aumenta deis
el
rus
Kassa
i
operat pel ras Seyum
armaincnts navals i culpen Anglaterra
des de l'oest, en coujunela amb
¡ ele Estats Chite d'haver inciat una
general Kassa, ministre de la Guerra, politica dintransigancia cine pot tenle grana conscqüencies en l'esdevrPer la banda de lost.
Per mutis sentimentals mes que no nidor. - Fabra.
Pau estratagiques, els italiano han
deixat una palita guarnició a Makale.
HULE NO VOL FER
Els etlops aoseguren que pottrien
COMENTARIS
preadre Im ciutat en nuaLserel moWashington, - El secretari soment. Taut d'una part cono uhu raltra
s'estit esperant que renemic t'ad el nor Hull sha negat a contentar la
primer moviment 1 caigui en la retirada del Japó de la Conferencia
Naval de Londres, tota regada que on
trampa.
Els ubissiuis eSI:111 disposats a te encara caractcr oficial. Es °pialó
general
que als centres oficials s'aPrendre cona a objnetin següent Haucien, que sera mes dificil de prendre, collira amb filosofia la rnarxa deil japa, q ue i a es donava per descomptada.
ja QUO esta situada en el centre d'una
plana imprapitt per a la guerra de La Conferencia ha demostrar que les
guerrillas i defensada per t'atacares duce grano nacions anglo-saxones se
sostingueren mútuament i sentida que
i artilleria.
Les novas posicions cstablertcs pela després d'aquest cxemplc de solidaritat.
Anglaterra i els Estats Units
etiops tallen les hiñes directes de coarribaran a uso acord en la qitestió
municada_ entre a.auzu, Adula i
kale. Els reforços italiano es veuen de la limitada qualitativa. - tirabas'.
obligats actualment a ter gratas marrades per arribar a llurs posicions.

La dificil
situació de les tropes
italianos

pels

La Conferència

Detingut per amenaces
per escrit a Roosevelt

Parlo, 15. - En la sessia davui del
proces Stawisky ha començat a fcr
ns dc la paraula Eadvocat scnyor Moro Giafteri, defensor de la scnyora
.1rlette Stawioky, esposa de l'estafador.
Tot rinfornte ha estat dedicat a dcmostrar que la processada no intervingué per a res ca els negocio del
setu capós, i despres d'e:cacear la diferencia jurídica que existeix entre
la complicitat real i l'obligaciú conjuga), l'advocat, dirigint -an al jura:,
Ira dit:
''Se as demana que sentencien
aquesta dona perqua fou bona esposa
i bona maro; no poden], amb plena
serenitat d'esperit, acollir corn a iidcdignes les afirtnaciops que sobre
aquesta dona conté el sumad; aqueota dona fott nOrnés una fidel enamorada de la seva llar i dele seas filia
i se us demana que emeten sentancia
contra ella per aixa i pm r l'amor que
tingue al seu aspas, que resulta Casar
un liorna reprovable."
Ha terminat posar de relleu la precaria situació eso què es troba l sera
defensada i demanant la sera absolució.
Denla, airea que termini l'informe
del,: defensora quedara rcunit cl Jurat ea una habitació isolada. de la
qua' Muga no podra sortir iins que
hagi recaigut acord sobre la contestada a cada una de les preguntes que
da san sotmeses, i un cop aconseguit
aixia s'hanri de donar compte del
resuitat davant el Tribuna/.

L'avió "Southerner" cau
en un pantj. d'Arkansas
Goodwill aarkansas. EE. L'U», 13. El paquebot ami transcontinental que fa
el recorregut de Nora York a Los Angeles aha destrocat als voltants diquesta localitat en un terreny pantanós. Tots
els sena disset ocupants han resultat
marta
Cera sigui que restacia de Little
Rock ha observar un retard sobre l'hora
normal en que paseo el dit avió i no
han estar contestadas les crides que ha
idt per T. S. F., han sortit diversos
equipo de socors, i finaiment s'ha trobst
raparell destrogat i mig submergit en
aquello pantans. Tots ele ocupants ceca
tcrriblemcnt mutilats.
Goodwin aarkansasa 13. - Un callaperol ha presenciat la catästrofe de l'av4i
."Southerner" i ha declarat que sortí del
scu en sentir un enorme soroll
de Motora Aquest ;oral ccssa aviar i
Ion seguit por l'estrepit d'una violenta
topada. El camperol. acomprnyat dels
serio VCi11.5, es dirigi al 1502 da haya
ocorregut la cmastrate, i a cinquanta
mellas del lloc on havia ocorregut
catäetroie troba. sin cadatar. En roles
prestar socos,: als passatgers del "Sontherner" es Veie que era inútil, car raparen eslava fet a trossos i cls passatgas jeien mig enterrats en aquel' tenreise

pantanó

' ignorcli les canees de la catästroic.
tia parí: en ntateria daviaciú declara
une únicament pot explicar-se el fet partint de la bate que l'aparan perdes una
helix.
Els socorsos han tardat quatre llores
per arribar al lloc da l'accidcnt, ja que
l'aparell ha caigut en un lloc desert i
de difícil acces degut eis bassals pestilents de que estat voltat.
1:1 president de l'Arnerican Air lalies ha declarat que s'instruiria
tament una enquesta.

Nova York. 15. - L'enginyer Austen Phelpspalmar, que gaudeix d'una
clevadissima posició social Ira estar
detingut per hacer. enviat al president Roosevelt una carta en la mal fa
violentes amenaces al primer magistest del país.
(Ve de la primera página)
En ésser detingut s112 confessat
ELS JAPONESOS DEIXARAN autor de la carta en qüestió i ha dit
que lluvia escrita per (retire que la
pau
DOS OBSERVADORS
gesta; de Reosevelt era perjudicial a!›
Londres, 13. - La delegada japo- interestos del noble alumna
i Xina dcl nord
nesa ha trames_ aquesta nit al senyor
Scrii jutjat el dia 24 craquest mes.
Buses Aireo, 15. - L'u despatx d'AEden, president de la Conferencia, - Fabra.
sunción assegura que el Govern del Pauna carta en la qual expliquen els
raguai
ha respost favarablement a la
molino pela quals consideren que ro
darrera fórmula presentada per la Cohan de continuar collaborant en da
rnissia de la pau del Chaco relativa a
treballs de la citada Conferencia.
relacions les
R€presa
condiciono de bescanvi dalo presaYo obstant, es creu que la dita
acre.
delegació deixara dos observadors
Maruzukuo
La noticia no ha estat encara oficialper tal de seguir el curs dels treballs,
Tientsin, 15. - Entre les autoritats mas confirmada.
especialmcnt en allí) que es refereix
sino-nipones
craquesta
localitat
sha
arria les bases naVals.
bar a un acord per a reprendre la circuestà.
HI HAUP.A CONVERSES ULTE- lad ferroviaria de mercaderies entre el
Manxticuo i cl nord de la Nana, desRIORS
enrogallat
prés d'una interrupcció de quatre anys.
Toquio, 15. - El portantscu del
Berlín, 13. - El alinisteri dc Proalinistcri d'Afers Estrangers anuncia
COMENCEN NEGOCIACIONS
paganda desmatada d'una manera roque ami, la sortida de la delegació
tunda la noticia circulada a la premjaponesa ele Londres la Conferencia
Pequín, 15. - Les negociacions
naval ha de considerar-se terminada. nipones han començat amb l'estudi de la sa estrangcra reltiva a l'estat de salut
No obstant, s'adrnet que SC celebrin qüestia de Hopei oriental. En els cercles del cance lad Hitler.
Eis informe; oficial.: asseg,urcn que
converses ulteriors que pugnas de,- xinesos hi ha inquietud davant la temencabdellar-se al marge dels tractats de ca que cl Govern de Hopei oriental re- al Nitrar no Ii cal cap intervenciú quiWashington i Londres abans de l'ex- conegui el Maní:uno, si les negociacions rúrgica i que tornés pateix una afea
piració d'aquests en el seu termita en cura no san suficients per a arribar a cia a la laring, momeara:tia i cense
e onseqüenc ir
un acord.
normal.
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La política internacional
de Polònia

Un discurs de Beck
conte Migues a Lita
i Txecosloväquia
Vareada, 15. - El senyor Be^
ministre d'Afers Estrangers polo
ha exposat aquest mati davant:la nrimissió d'Aiers Estraageas de la
ta. la situació de Palana davangla
qüestió internacional.
Sha esforçat a posar de maniies,t
que l'actitud poloneor: davant el cO'nflicte italo-etiòpic és completame:rit
objectiva i desinteressada. La porta
c¡pació de Polónia en l'aplicada de
sanciono emana del deatre,.de
amb els altres Estats'rricmbrislrde
l'organista-1c ginebra".
El senyor Beck ha afegit:
"La politica polonesa s'inspira, ä
eis principio fixats gel senyor Pils
ki.” Hz, subratllat després el P,¡
exercit per Polania en el Pacte.deano
agressió entre la U. R. S. S. i els seis
velos occidentals. Ha afegit que facord polono-alemany "ha estat un important esdevenhnent internacioitalAsr
a crear relaciono pacifiques-a-E-ama
des de la guerra."
El senyor Beck, alludint cl.probl&ma
de l'organització regionial, dio c"T'At
Estat que desitgi la nostra collitigue
oho dentendre arnb nosaltres. Durant
la visita efectuada en un país arinc
declara: que la politica polonesa és Can
simple com no ho poden sospitar alune; imaginacions excitadas. El punt de
partida de la política polonesa es
teres de Polònia. No ens volem scattaare a una coRaboraéia, pera pretenem . aaneixcr el matiz, fi'i,actes pr,cmosatz. átgper,7aa
sard'deeiss.pr:sgnZsia
itlaclpta:rion-lioastocrp'asPe
ridirs
ilEnPc
aalana
de P. "aaab els nasle s rcl.n:cions
dos
grano
atine,
oriental
i
acto' tics

e

Dia que les relaciono poloneses
Letbnia odio normals, pc,res que
Lituania deixen n'oh a desitiar.
da que en el probas contra els anales
del ministre Pieracki ea posa de millalect que aquesta darrera nació era lligada inairectament amb l'organitzacia
terrorista. "Sha posat de manifest que
un membre del Govern de Lituänia fiManea l'acció terrorista a Polònia. Podan aiirmar que Lituania is un jactes*
perilks per a la pau".
En passar a tractar de Txecoslovàquia
ia lis dc durs termes, i afeara,: (ale 'el
to de les relacions txeco-poloneses
determinat pel tractor que ceben el, polanosos a la veina nació.
El senyor Beck ha acabas diem que
estava disposat a discutir amb cl Govern txcc el problema qtle lant preocupa
550 solament le; Mies nacions interessades, sita', tambe Europa sencera.

Els catedics del Reich
proven d'acostar-se a
l'Estat nacional-

socialista

Roma, 15. - El sota-secretara d'Afers Estrangers, Fulvio Suvich, ha rebut aquest mati rambaixador de Suecia el qual Ii ha lliurat un nou informe sobre el niobardeig de l'hospital de la Creu Roja a Abissínia.
Durant aquesta entrevista el diplonatic suca lia proporclonat al ministre italiä una cotnpleta informada que
as deixa lloc a cap dubte sobre la.
hast del, danys causara pela avions

- En la Conielenela soplo•
aleta:1mo, que se celebra a Falda
els dies o I 9 do l'actual, es dedal n'altivar 110519 eiforros per tal d'arribar a
un acostament amb Elistas naclonal.sn•
elalista. I a conseqüenela d'alzó. a untes
le, ("tome .' catonnues del 'teten CO Ile•
Ora des stet pülplt sucia liosa carta Il.tg•
toral. etrfloInt ta posleiO eatohe,
repeelalment en el quo es retere . sr a
reduraeld.
Berilo.

Aparas fotogràfics

VOL SOBRE DESSIE
licssie, Jr. - Un saja de reconciounent halla ha volat novamcnt sobre aquesta ciutat durant vint minuto
1 ha tret, aparentment, fotografies del
terreno. Acabat el bombardeig la poblada, ha evacuar la ciutat i s'ha reinPrat als aixoplucs, espacialment preParate. Pera l'avió s'ha retirat acuse
Ilan çar cap bomba.
B OMBES I GASOS ASFIXIANTS
Addis Ababa, 15. - Continua ractivitat sie raviació italiana, que darrerarnent ha efectuar vols de reconeizenicnt sobre la linia del ferrocarril
als voltants de Awash i al districte
rk Wolkast, especialmcnt sobre Ant
-la
En allá nota oficial que ha estat falitada
pel
Govern
etiòpic,
es
diu
que
ci
els avions italians haw volat sobra
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El procés Stavisky

ELS ETIOPS

fugir. foren detingudes en la sosa fugida
i executades despees de comparèixer davant d'un Consell de guerra sumarissmi.
UN ALTRE DESMENTIkIENT

Roma, la. - Als cercles autoritzats horn desmenteix la informada
procedent d'Addis Abeba, segons la
qual els clavo suaven apoderar d'un
dipòsit italià situat als voltants d'Aentrat
xum, i que havien passat a poder
la ciutat dc Sakota i han Manear be:li- deis ctiops quatre avions i dotze mobes que alguna de les quals contenia tocicletes metralladores.
gasos asfixiants i que ha causat la
NOBIILE NO HA ESTAT
mort a den persones. També ce troCRIDAT
Len en greu estat tres persones mes.
Roma, 13. - Els centres autoritzats
ELS ITALIANS DELS ESTATS desmenteixen la noticia, que consideren
UNITS SEGUEIXEN PROTES- una fantasia, segons la qual el general
Nobile hacia cstat cridat gel govern itaTANT
liä per tal de procedir a la reorganitWashington, 15. - Nombrosos c- nació de l'aviada
tadans americans d'origen italiä han
Segons aquesta informada oficial, el
protestat davant la Comissió d'Afers general Nobile ha efectuar ja diversos
Estrangers de la Cambra contra el viatges a Italia que, com l'actual, soprojecte de hei de neutralitat. El cap lament tenen caràcter particular.
del moviment, Cassassa, ha afirmat que
el secretari d'Estat, senyor Cordel' BOMBARDEIG DE POBLACIONS
OBERTES
Hull, ha tramas a la Societat de Nadone una carta adherint-se a les sanAddis Ababa, 15. - Els avious itacione contra Italia. Aquesta declarada lians han bombardejat aquest mati
itO originat vives protestes i els mal-li- Ancle, al front de l'Ogadon; han Ranbres de la comisan'', que li havien ear diversas bombes asiixiants C15
donat audiancia, li han dit que es danys encara 110 es coneixen
Ahir al mati dos avions italians voretires i que no tornés fins a dur les
proveo de les sa yas afirmacions. en vis- laren per damunt de la regia extreta de la qual cosa Cassassa ha rctirat ma N.-0. del Tigre.
El Govern etiapic continua protesles seres paraules.
tant energicament contra el bornbarFEMINISME
deig de les poblacions obealcs i l'as
Addis Ababa. 13. - Entre les has- de gasos asfixiante.
Sha sabut que el bornbardcig de la
=dona que es rabea del front nord,
n'In ha una que ha causat molt d'entu- raga:, de Sakota, al nord dc Dessie,
ha
causat nombroses victimes entre
siasme en aquesta capital, sobretot entra
la poblada civil; han estat medres les
relement /amena
Sembla que durant els combats Iliurats persones que han trobat la mort a litta la regia de Tembien. tres dones atropa tenor d'un temple destruit per les
fosen raptadas per soldats italiana que bombes italianas - Fabra.
les concia-tiren al sea carnpament, pera MOR UN FERIT EN EL BOMuna deSeo, valent-se d'un ganivet d'un
BARDEIG DE DOLO
soldat askari, mata cl soldar que shaAddis Ababa, 13. - la mort
tia constituit en el san guardia, i
mediatament fugi amb les ' armes i mu- un dels eMps hospitalitzats a l'ambunicione del mora Assoli rcunira se nora- lancia de Dolo. víctima dc les ferides
produides pelo obusos llançats pele avions
ment amb cls seus pares.
Les altres dura que tan-iba intentaren italiana

Tropes etíops han

ESTRANGER

the.PUBLICITAT,

Prisma tus, ihnocica. Cinemas
nes. Fanägrafs de totes menes
PellIculea Pithá - Baby, MiquiDiscos, etc, etc.

JO/ES - BleLLANTS
Tot de veritable °casi°
Compra, venda I cirial

Th
-

A Londres alai' posat en serie' 790 autobusos trannies eléctrico, que no van sobre rails.
Un nombre quasi igual han estat retira« del servei i sisan venut pel 'meta "fahuldi," de
cinquanta pessetes. Calrehé el que val una joguina. Natiwalment que els compradora
bel, han emportat desmmitats.

CASA BAGUI-S

C
da Sant Püt, 1 con deild
llamees) - T. tila? - 0.111(..ELONS
•a.

-e- 'aa''
L- d'un
tub
aquesta
construcció
gegantina
deis
Eslats
*Ate,
ha
en.liestit
L'Owyhee-Kraftwerk,
per a transportar aigua de das ~tres de dlämetre I un longitud de sis quilòmetres i müt.
El nies notable és (pie se salten les (»AMI; del terreny pel prineipl de luks do
coman inri&

FARRÉ PIJUAN
aie n L_p es
fela, Canee),
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Pkg. 8
CATCH

Irntiool

Vilader Zbyszko, després d'efectuar una
pobra exhibió, venç per casualitat
All Han, per k. o.

La puntuació
per al descens automitIc

La vetllada de dimarts al Gran Price
fou accidentada de deba. No s'hi triaba
a mancar cap detall perquè pugui coinençar a comparar-se amb les mes reeixides de les que tenen lloc als Estats
Units, seu del Catch, on. normalment
eón totes prou agitades. Vesitat és que
no hem arribat encara, com em comp.
tava l'altre dia el simpátic hobby, a
aquells casos que cll ha presencias manta segada en què la força pública es yen
abligada a intervenir pajees dalt del ring
per protegir el Iluitador que per les seves incorreccions en el joc o per qualsevol altra causa ha caigas en la desgracia del respectable. No desesperen, pena, tal com marxen les coses, ne presenciar alias algun espectacle semblant.
De moneas no poden/ mostrar-n.o descontents de la iniciada. En la reunió que
comenten), ultra els crits i protestes 'le
costum, es posà en pràctica aquell sistema de mostrar-se disconformes, tan
popular en les curses de braus, que consisteix a lanzar tota mena d'objectes
damunt del pobre que, sense voler-ho o
no, ha gosat despertar les ires del públic: en aquest Cas la victima fou l'àrbitre. sobre el qual volaren els projectils
mas inversemblants: una mandarina, una
sabata, xavalla, etc., etc.
En el primer combas Iluitaven l'italià
Pere Nerone i el rus afarti Zikov. El
combat transcorregué plàcidament entre
les contínues protestes del públic, motavedes pel poc interés que ambdós lluitadors denotaven. Per a donar una idea
del que fou el mata, bastara dir que
en tot el seu curs, Zikov dona solament
un cop de genoll, i una sola vegada intenta aplicar el "doble rabig puna".
Laínic moment un xic emocionant fou
a l'acabament del combat, quan els dos
lluitadors caigueren fets un garbuix
daltabaix del ring. L'hala, que tingué
la sort de caure a sobre, ho aprofità
Per donar una serie de cops d'avantbrac al coll del rus, i fou amatent, en
arribar l'arbitre a comptar 18 segons.
a pujar rapidament al ring. Com sigui
que luan l'arbitre arribava al final del
compte (zo segons) el rus totjust començava d'aixecar-se, fou adjudicada la victeína a Eitalia per k. o. del rus. Aquesta
definida de k. o. no la creiem prou
apropiada, si bi, dissentint de l'opinió
del públic (no demostrada en aquest combat, sinó en el de Zbyszko-Han, que acaba en iguals circurnstancies) la considerem justa segens la reglamentada del
jan Nosaltres només volem fer constar que en casos com aquests als quals
ens referim, és excessiva una decisió
semblant, per quant els assenyalats com a
vençuts no ho foren per esgotament
'lisic ni molt menys. ans mis aviat per
descuit o manca de lleugeresa.
El segon combat acarava el tare YOusauff Hussane i el jueu Ab Kaplan, dos
bons lluitadors, dels quals prevèiem que
portarien a cap una bella i emocionant
exhibida. No sabem a quines causes atribuir-ho. pera) no bou així. El combat
fou enormement ensopit. Arriba al límit
sense vencedor, i ens deixa la impressió que el tare no desenrotllà el sea
joc a fons. El públic els acomiadà arias
una formidable xiulada, que trobem meresalida.
Abans del -combas Zbyszko-Han. estivem disposats a donar-ne una relació
el mes exacta possible. Després del amebat hem quedat tan defraudas per la
pobresa de joc demostrada pel campió,
que renunciem a donar-ne cap referencia, fent constar solament que en el seu
transcurs la iniciativa pare sempre del
turc. el qual domina de vegades intensament i dona sempre la sensació d'ésser un Iluitador molt més complet que
el seu contrincant. Com ja hem dit mes
ainunt, el combat acaba de semblant manera que el de Nerone-Zikov. Efectivarnent: els dos lluitadars cauen daltabaix del ring, on Zbyszko, a peu dret,
propina unes guantes puntades de peu a
la cara del tuya, i puja seguidament dalt
del ring. L'altre romanceja no sabem
per que, i es troba que en treure el cap
per entre les c ordes, l'arbitre ha acabas
de comptar els 20 segons. Per tant, és

J. G. E. P. P. C P.
Girona F. C.
20 9 3 8 40 31 21
Badalona F. C. 20 8 4 8 34 39 20
C. S. Sabadell 20 7 3 8 30 35 19
20
3 13 31 61 13
donada la saca-sea al campió, merare el C. D. Júpiter
públic luida una protesta inacabable. Els
El partit d'homenatge
aislan s'exalten, i poden veure com
una mandarina, llançada cn forma de
a Samtiier
Projectil , va a parar molt proa de rall
de l'arbitre. seguida «una sabata HanAlar arriba a la nostra ciutat proçada amb igual contundencia, acampa- cedent de Madrid, Josep Samitier, per
nyat tot alegas «una munió de xavalla tal d'ultimar alguns detalla de Forque s'escampa per tot el ring. La P ol i- ganització del partit que es jugarä
cia intervé i s'empana deingnit un indi- diumenge que ve a Les Corta.
Si bé no ha estat comunicada la
vidu que, com acostutna a passar, seguselecció que s'haura d'enfrontar amb
rament no hi tenia cap culpa.
l'equip txec Zidence, podem avançar
A. ROallGOSA
que estará integrada pels jugadora seguents: Ibarra j Martorell, porters;
Pardo i Areso, defenses; Argemir,
FRONTÓ NOVETATS Soler i Balmanya, mitjos; Pardo, Raic,
Samitier, Fernandez i Sagi, davanters.
Avui. tarda, a les 4, a pala:
Davant el mata
SOLOZABAL-LEJONA
contra

45

EL DIUMENGE YINENT
ELS CAMPIONATS DE BARCELONA
I DE LES COMARQUES
DE CROSS-COUNTRY
El diumenge vinent tintinus noe els
Campionats Comarcals de CroasCountry.
l'el que fa referencia • als de Bar.
celosos que san virtualment els que
tenen concentrat el majar internes de
la jornada, i que organitza la Pede.
rada Catalana d'Atletisme, conjuntarneut amb la Penya Esportiva d'Es.
plugues, pedem die que constituira
una magnifica demostració d'aquesta
especialitat. pesares de la brillaut
temporada de preves que els corredors de fons porten i darrerament
amb la Jean Bouin, cernida que ara
nomes manca posar els bornes novament en rengle per tal que es produele Feneció de la nafta, que se rnMa haurä de resultar indecisa. Els
ralees igualats en que catan bona part
des nostres mes caracteritzats cope.
cialistes de fons fan preveure una
dura batalla en els terrenys d'Esplagues.
La cursa de juniors i seniors tinchi sin recorregut d'uns onze quitas.
metros, i la de nebfits en tindrà uns
cinc 1 mig.
La inscripció per a poder participar co aquests Campionats quedarä
Saneada demä, dice/mires, Cal enviarla a la Federad)) Catalana d'Atletis.
me, Sant Honorat, 7, principal, de
vuit a nou del vespre. Es fa avinent
que serä condició precisa per a poder
actuar en aquests Campionats estar
en possessiú de la llicencia corresponent a la presea temporada.

ROM 11111C111, PILIC!
Avui, dijous, tarda
GUTIERREZ IIECHEVARRIA
Contra

LUCIO-ARDANZA
ANDRINUA-RAMOS II
contra

EGOZCUE II-CAZALIS II
Iradi, vencedor del Cross de Sant
Sebastiä. — Inuli la triousfar ea el
Croas organitzat per la Ginanästica
damunt un trajecte ele deu qua
lametres, en un tensas de 52 In. 59 s.
El Club organitzador va fer-se seva
la Copa de la Diputad() guipuscoana.

Frontó TXIIII-ALA.I I
Aliar, tarda, de 130 a 9

Arrate I i Angelita contra Angelines i Lolilla
Mt, a les 1015

Sagrario i Toni contra Nati i Aurora
Madrid, 13. — "La Libertad" publica
la següent relució dels fets d'Astúries:
"A un costar de l'estada del Nord,
el carrer d'Una, eix i orgull de 1 0viedo modern ; a l'altre, l'abrupte pendeut
de la muntanya que s'inicia junt a la
mestiza via ferrada. Així, sorgint quasi
del centre de la ciutat, dominant-la aer
camales, hi ha el Naranco i Oviedo,
estan enllaçats estretament a través dels
segles. En els dies tranquils del segle
XIX, quan Vetusta tenia un aire de
ciutat provinciana i endiosada en el record de les seves glóries preterites, igual
que en els anys agitats de la gran
guerra, quan l'or corría a dolls per Ast úries , vessava Ja conca minera de les
seves riqueses sobre la capital i sorgien
com per art d'encantament els barris
nous que guanyaven les altures de Sant
Esteve o trepaven audaçment muntanya
amunt; des dels dies tristes de l'Edat
Mitjana, en què s'inicia la reconquista
i triomfa la filigran rornanica de Santa
Maria i San Miguel del Lino, fins a les
hores agitades i tristes de la rebel.lia,
en qir peta la dinamita i travessen
tiritas de guerra pel ce «Oviedo.
En la res-olució. el Naranco té un paper preponderara. Mentre les forres governamentals s'atrinxeraven en els punts
cantrics i cada torre es transforma en
forta els minaires ocupen la inuntanya.
Per un moment elan cara a cara els
8o metres de la torre de la Catedral
1 els 400 del Naranco. A la Catedral,
oculte entre les filigranes de la pedra
trebalhada per hibils artífexs. fusells i
metralladores que escombren d'obrer els
carrers de la cimas. A la muntanye.
canons pi/jets a pes de braços pels minaire. que tenen sota l'amenaça ae les
seves bogues negres tata la població.
Catedral is una fortalesa inexpugnable.
Des dels carrers de la ciutat és armes
aible batre-la. Les bales s'estatellen con-

Avui i dissabte a l'Olympio

UN CONTRATEMPS

Duo al tres representacions per la companyia de Balls Renos de [son Woizikowski

calgut ajornar quaranta-vuit hores el debut
de la companyia VilaDavi a l'Espanyol

Espanya - Austria

GALLARTA III - UNAMUNO
Nit, a les so'ra, a pala:
A petició del públic
ARAQUISTAIN-PASAY
contra
ZARRAGA-PEREA
Delabs oer carlells

Atietiatna

TEATRE

LA PUBLICITAT

1

tra les parets ofeissimes, contra les estatues de sants i märtirs. Des de dins
estant tiren sobre segur. A la plaça de
Porlier callen a grapats els minaires. No
la ha masera d'arribar Ens a la torre,
de respondre amb encert als qui des «ella disparen.
Solament des de la n'untar/3a, a
canonades, seis pot batre. Els canon,
del Naranco enfilen la Catedral. Els
primers trets van alts. Després s'afina
la punteria. Una granada s'empana
la meitat d'una de les torretes. Pera
a baix, a la ciutat, el Comité s'adona
del bombardeig. S'indignen alguns:
— Es una joia d'art. ;Sisa de resP eerarl 1Si la destruina deshonrarem
la revolució!
Els minaires del Naranco han de
canviar la puntería de Ilurs canoas.
Ara les granades vals contra la Casa
dels Marbres. Fins que el cana explota. Entretalla des de la torre, des
de la Catedral, se segueixen escornbreas els carrera d'Oviedo i els minaire; cauen a grapats cense atrevirse a destruir una joia artística ami
els canons del Naranco. (No els ho
agrairan.) Als qui transformaren la
Catedral en forti, posant en gravissim
perill una obra d'art, ningú no els dirá
res. En canvi, als rninaires seas injuriara en nom de l'art. La voladura
de la Carnita Santa — ¿com va ésser
volada, en realitat, la Cambra Santa? — será un magnífic pretext per
atacar-los. (Encara que els qui els
ataquin sigues els tnateixos que destruiren l'ermita de Santa Cristina de
Lene.)
A les faldes del Natanco hi ha
dues 1/arriarles populars. A dalt Ir ha
La Cabafia, pros) dels monuments
que assenyalen el naixernent de l'art
romànic espanyol. A bala, La Malora. Enmig, l'església moderna, re-

Sembla que han sorgit dificultats
perquè pugui figurar en l'equip de selecciä espanyola el defensa Quincoces,
puix que diumenge, despees del matx
de San Mames, es queixava de dolors a la cuixa dreta, la qual cosa podria motivar la seva baixa. En aquest
cas, com ja aleen ahir, es compta amb
Aedo, pena el seleccionador senyor
García Salazar ha sotmes a un traetament Zabalo, per tal de mirar si
el diumenge pot estar en condicions
d'actuar i en aquest cas la línia defensiva eterna integrada per Ciriaco
i Zabalo.
També fou provat el portes se s-illa
Eizaguirre, el qual acusa estar en
bona forma.
Baixes a l'Espanyol. — A canseqiiincia del partit jugat diumenge contra cl Sevilla, l'Espanyol ha experimentas les següents baixes per lesions:
Pardo, Lecuona, Soler, Prat, Mandaluniz i Edeliniro. Els que ho san de
mas importancia san Pardo amb esquinç emascular i Edeln/iro amb contusa) al genoll. A aquests lesionats
cal afegir-hi els que ja Im estaven
diumenge i que hi continuen encara:
Pérez i Costa.

Els bailarina Valentina Blinova 1 Yalentin Froman, de la Companyia
de Baile Ruanos de l'Olympts

Fou tan gran, la setmana passada,
l'èxit assolit a l'Olympia pel conjunt de
Balls russos que dirigeix cl famas bailatí Lean Woizikowsky, que l'Empresa
Daniel, tenint en compte que van ésser
moltes les persones que es quedaren sense poder-los admirar, migras la gran
cebada d'aquel' teatre, ha organitzat dues
úniques reoresentacions mis de comiat,
que tindran Iloc avui, dijous, i derna passat, dissabte, a la nit.
Els programes escollas per a aquesles dues representacions oferiran l'aovantatge d'estar combinan d'una manera
que pern,eti que els espectadora que hi
aniran dissabte pagues gaudir, en una
mateixa ansia, d'aquells ballets que no
anaven aplegats a les altres representacions, Per tant, els que dissabte veieren
"Petruxka", pera no '' Les Sylfides",

aquesta vegada podran aplaudir en una
mateixa sessió els dos ballets. I ama
mates; succeira amb altres ballets que
tan admirablement interpreten els artistes de la companyia de Lean Woizikowsky.
Si plens va haver-hi a l'Olympia en
les tres representacions donades, airees
plena obtindrà en aquestes dues que s'Ion
organitzat per a as-ui i densa passat, ceés de creure que el /sastre públic valdrá
acomiadar dignament aquest estol dartistes que «una forma tan admirable saben interpretar tot el que en els Balls
l'Ilusos la ha d'art, «emuló, de técnica i de fantaasna.
En el programa d'avui, ultra "Les
Sylfides" i "Petruxka", figuren els ballets "La vela Viena" i "Port-Said".

Gran Teatre del Liceu

ROMEA

AVIA: 92 ute propietal u abonamenl.
3.. de l'abonament especial a les 930

C.. del "Teatro

•n•n,Meear.

Tenis

ITALIA NO PARTICIPARA A
LA COPA DAVIS. — Mili, ss.—S'amustia oficialment que Italia sera forfait en la Copa Davis, a canseqüencia
de la política de saneen imposada Per
alguns paisos.
EL TORNEIG DE MONTECARLO.
Montecarlo, i. — Ha terminas tl tornig intrnacional, Ha aconscamit el primer lloc del torneig masculí Latan (Estats Units) en batre al jugador Wat
Médecin per 6-4, 6-2, 6-t.
Ell la final femenino, Mine. R. Mathieu (E.1 bate Mme. Sattherraite (anglesa), per 6-o, 6-o.
Finalment, co el doble nano, madanie
afathicn-Lotan bateren Mme. Sattherwarte-Landan per 6-3, 6-8, 6-3.

HEUSER DEBUTA EN EL PES
FORT AMB UNA VICTORIA. —
Aquest combat tingué lloc a Berlín.
Heuser, que debutava cus el pes fort,
era acarat a Scliveurath, al qual vence
per punts desates d'una Iluita issc bri Haut. Messer será aviat oposat al campa) actual del pes fort, Howcr, per al
sisal.
En la snateixa reunió el campió alemany del pes mig, Besselmann, ha conservat cl sets titol en fer matx nul anda
alunar.

Taléfon 22025
FOntalbe". da Madrid

CRIADO-ALFONSO MUÑOZ
A les 390: CATAPLUM, de Muten
Seca. A les /0'15: Estrena de l'obra

FESTIVAL WAGNER
Usuta rep resentacia de 911 itel prüleg
de -L'aria dels Nitelungs"

L'OR DEL RIN

eminents í atisies.• Nagy. Strak,
Ercmor. OrOssinann, Tappolet, Nisson. Wudernan, Laukoleter, Schellen.
berg. Mesure Elmenderfr. Plrecela
e sren ie at Punir. °muestra augmenlacta fins a 9: professOrs - pise/date: Comlat de la Companyla tsecastesaca. barrera de JACOBIN
Es de/Palta a Comptadorla
••n
ehlwrombenoompe.m....
per !,

i TEATRE POLIORAMA!
I C.. m.. F. LADRON DE GUEVARA 1
Al El, 1 CADA DIA
Tarda. a les 131 s. NI!. a les
El torm1dahle !ab

NOCHE DE LEVANTE EN CALMA

...a .11.,,................K.I.B.e aMetaMetea• nnn/............
r

EL BLAU DEL' CEL
Interäs - Emoció - Originalitat

Peroras expres ile Rainen Baffle
Una gian mutó de Me, ce Nieslau,
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GRAN

TEATRE ESPANYOL

Comparyia de Teatro Cata'. Popular i
VILA - DAVI
Dama. su 'ENURE , a le
Ola de
la in: lial guracta—ste la s le : nporada.
de

ESTRENA

cobra en 3 :mies d'Enr ic Las/mores

BON COP DE FALÇ

Acciút Frontera serbo-austrlara. EPo•
ca actual, becaria uou de llamea p
batIle.. DIrerrid. Plus Das'
a les c0
"9. ter,
DE CASAMENT.

D i S jj bt_.
L
'

BON
Ni:.

!

PARAULA

COP DE FALÇ

AVUI

Tarda a les 5. - MIL, • les 1015
CLTIMS DIES
del

meravellós espectacle

El Rancho Azul

Preus populurissine"
BUTAQUES, 3 PESSETES
Funclons a honor I beneriel

Eseenari

s

Es torna a parlar amb insistencia
teatre lirio cauta. Fins sembla i tos e
la cosa, aquesta vegada, va de debe,
Aquel! Comité que treballa nit i
pel nostre teatre liric, des de fa tres
anys, está actualment al punt maxim
l'eufòria. Si, si... Mi ha obres, hi ha
artistes, hi ha teatre i hi ha pessetes.
Sobretot pessetes. La Generalitat en ao.
nata vint mil i l'Ajuntament carnee al
Quant al teatre, es cumpla, en pensil,
arras el Novetats; l'empresa Nicolas,
MallOri esta acilmc diSP0e1 41, di en, a
cedir el teatre a partir del 27 de gene-.
Que mes? La companyia. Josep Llimona director; Salut P,odriguez, Herré
'
Garcia
i Rosa Marco, tiples camica,
tant i de carácter, respectivament; Jetan
Rosich, tenor dramätie; Jo s e p Petiemi
i Pere Font Mali, barítons... Un bé
Din de gen, -raja! I potser, potset.
Jaume Borràs.
* Aral debuta al Vis-sana la Cona
panyia valenciana que darrerament ap.
tuaya a l'Espanyol, dirigida per Pepe
Alha i amb Ensila Clement de primera
actriu. Estrenara, per a la seva reas.
richa, la farsa en tres actes "La raen
dona. la teua i la de l'altre", dels se.
nyors M. Soto Loch i Joan S'anches
Gil.
* Van recollir els rumors que al
Tívoli es plega diumenge. Ara, pero, ja
no ha diuen els rumors, sine, que la mal.
teixa empresa ho anuncia oficialment
Aqtrests dies que resten, "El rancho
azul" es representará tarda i nit a ore)
arxipopulars. Divendres hi haura tala lre.
presentada) extraordinaria a honor i
nefici de Tino Folgar.
* sOn arara a Parar, El Rancia
azul., Es deia que a l'Ola-mpia, pera re
Ost encara assegurar-se res ers come.
Es més (Seil que surti de tournée. P'el

que fa referencia al Tívoli, tornara, de
moment, a haver-hi cinema. Per 0301en.
çar, faran Los Claveles, que és una adasa
tacia al llenç de la coneguda sarmela
del mateix títol. Mes endavant, podria
succeir que debutes alli una =paria
brasilera de revistes que corre pes- rabeo o San Sebastian, desembarcada de
fa poc.
alit La temporada castellana d'altura
i en vers que la companyia de T'ensila
Criado 1 Alfonso Mufsez duen a terne
al Romea, ha cstat des del primer di
un iracas absolut. Avni s'estrena Noche de Levante en calma, de l'inefable
senyor Peman, pera ahir a la nit es va
representar ";Cataplum!", de Mufroz
Seca! L'empresari senyor Fernández
Burgas, arribat de Madrid, cregue necessari animar instantäniament el Romea, que dels plens de Paulina Síngerman passá, en vint-i-quatre bares. a In
deertiques soledats de En nombre del
Padre. Aleshores el senyor Burgas activa els treballs de preparada) de la temporada d'Antònia Herrero, que comer:arar a. dimarts, dia 21, amb Mamd
del senyor c uárer de Cera.
21 Qué faran al Principal Paleo?
Algú fa córner que hi zurri una corsa
panyia lírica per a estrenar La can.7:61
del cafetal, del negre Pella Moren
D'altres, pera, asseguren que el cine=
tornará a apoderar-se del teatro del
Pla de les Comèdies,

aata Sempre seas saben de naves.
pe exemple, el que ha declaras rastrits Maria Fernanda Ladrón de Gueva/ TINO FOLGAR
ra: "Corre la llegenda que a mi solaSorprenents neuclats
raen m'agrada fer obres en les quals
pugui lluir inclts vestits i de gran luxe.
Quan ve per aci algun autor novela i
això és cada dia, el primer que en d:u es
ha escrit una comedia a mida per
TEATRE VICTORIA que
a mi i en la qual Inc de canviar-mc da
AVC1: Debut de la Companyia de
roba
sis o vuit vegades... Aquesta és
Comedies Valenclanes de P. Alba I
la gran equivocada. .A mi em plauen
E. Flereent. - Tarda, d'ata popuf.r;
les
obres
en les quals pugui /luir-me com
PAR!! YOZTE LA BURRA, AMIC:
a artista, i com m'es mal vestida millar!
TOT PER UN XIQUET. 131r 1913:
Del contrae, amb una bona figura i
EL MALCARAT I TOT PER [IN XIQUET. Próxima ectreita: LA !CELIA - arnb un bon modista n'hi hauria pros
DONA, LA TECA I LA DE L'ALTRE
per a triomfar..."
I

Lema:

del aleo tenor
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BON COP DE FALÇ

cffleoM10.

TEATRE BARCELONA

Companyla de Comädla
RAFACL MELLES
AVIA. DIJOUS, larild. a les 3'30;
La suggestiva comedia te O. Ohnet

FELIPE DERBLAY
a le: 5015
Juan I.

: L'axil de clamor de
Luea de Tena

¿QUIEN SOY YO?

divendreri, larda: FELIPE DERBLAY. ah AMEN SOY YO?

Denla.

Des de la catedral convertida en fortí es disparava contra els
revolucionaris situats a la muntanya el Naranco -Tots els homes
que es trobaven eren afusellats - L'exèrcit
i peninsular
i
i
tingué
una
actuació neta i digna
Junt a la casa de menjars luí ha la
casa d'Enric Diaz Rodríguez. A aqueas
tot el barri l'anomenava "El Consumero". La casa, de pedra, sobresurt, entre
motees altres dels voltants. Oferia major seguretat contra les bales que es
creuaven entre les (orces governamentals i els revolucionaris. afolts sean
s'hi aixoplugaren. I allá van ro:landre
diversos dies, plens de pánic. sentint l'espetec dels trets , el repiqueteig de les me.
tralladores i l'esclat horrisson de les
granades.
El dia 1,3 trucaren la porta amb dolencia. Una de les dones uni a abrir.
Uns calants homes ordenaren imperanvament, mentre apuntasen amb els fusells:
—Tothom fora !
Sortiren. Els hornee, amb els braços
enlaire; les dones. plenes de por, suplica:as, alarmes. Ningú no feu cas
llurs plors. Els qui arribaven entraren
a la casa. i ho regiraren tot. S'endtigue•
ren tot el que van volee.
Després afirmaren:
—Aquests se'n vénen amb nosaltres...
Les dones ploraven.

TEATRE TIVOLI

1

Per la venial
sobre els fas d'Astúries
llegada i cursi de San Pedro de los
Arcos. Els últims dies d'octubre uns
periodistes recorriese tots aquests
llocs, remallen dades, veient tot l'horror de la barbarie que havia creuat
aclaparadora per sobre dels casalots,
emportant-se'n vides de Pobra geht
que no havien intervingut en res.
Proa de Santa Maria del Naranco
lii ha un berenador modest. L'amo
es diu José Suárez lsonzalez.
Al berenador les portes catan trencedes; les taules, destrocades; els 1110bles, violentats. Es el mateix José
Suárez qui ens explica el que piusa:
—Jo no hi era quan entrareis. Fou
el dissabte dia 13. Se n'endugueren de
tot: coberts, comestibles, dues maquines
fotogrifiques, deu duros en cèntims,
la roba dels Ab que no san poder endur-se'n, ho trencaren, Aixi han
deixat destroçats tots els annaris, com
podeu veure. Aquí Iii ha un noi d'hoste
En aquells dies es queda a Oviedo. Quan
vani tornar ell i jo, eso van/ trabar 1s
casa de tuenjars co arqueta situació
desastrosa. Al noi, encara, li havia desaparegut una cartera on guardava 400
pessetes..,

i

MARIA DE LA O

-

Itamon Afartorl u Alexandre Nolla
tola la companyla. Poma, u calla tila.
nida i tu!:
EL BLAU DEL CES.

I

I

t0

FEATRF NOVNIATS

TEATRE CATALA
Companya NICOLAU-MARTORI
n'U!: Tarda, a les 5'13; 911, 1013:
El prendió. kelt de la improvisada
ea alguns mamares de Mana ChlumIraduceld t adapla , ió rle Sale !
miaus. per Joan Alayadra

Das (tabes representacions

Mujeres de fuego

:tmb dasidl iatela do l'autor. - tunia.
a les 11 Grandi6a petuitrama doble.

as

A petició del públic

i

00•Mog.......p..../aM41.......M1Ne

,brr, 1,, 1:MInvi itc EN EL
[NOMBRE
DEL PADRE u CATAPLUM.

OLYMPIA

Aquesta nit, a les 1015:
'
l LES SYLFIDES, de Lhoplo.
LA VELLA VIENA (Danubl blau), de
i
>ir a 11 5 2 .
! po -r SAID, de Constantinott.
$ PETRUTXKA, da StratvInsky.
s
Presientan part les ballarines 1311I /tova. Nueva, Tarakimova, ¡tuteeslot. seonneva, etc., 1 els bailarlos
AVpizIkevakg. E gleV.Sliy, From411,
Yus g ewItx 1 d'allres.
FISSABTE: CARNAVAL, AMOR BRUJO, ESPECTRE DE LA ROSA u
Hoque' 1 DANSKS DEL "PRINCIP ¡OCR".
I Loe illlais a la taquilla de l'OLSIMPIA
d'U a 1 I de 3 a 7
JUGADORS DESQLALIEICATS.—
La Federada Catalana ha acordes des- ........,
qualificar per vuit dies els jugadors E. IINeelehMlell.mme.d..••n••n•nn••n8•1••n••••n••••n
Rodón, del junior, i M. Caralt, de l'Intrepid, per la seca actuada, en cl partit
TEATRE CÒMIC
q ue jugaren els esmentats equips.
PALAU DE LA REVISTA
CAMPIONAT UNIVERSITARI. —
Tarda, • les 5. - hit, a les 1015
S'efectua el sorteig per aquest campioUfanas
nat, cl qual dona el resultas que segueix:
23 de gener: Batxillerat-Medicina ; Arquitectura-Dret.
toomt te Mapy Cortés, TerasIta
3o de gener: Batxillerat-ArquitectuMoreno, Itebelita NéJeee, Ele. Roy
ra Medicina-Dret.
SANTPERE . LEON - ALARES
6 de febrer: afedicina-Arquitectura;
el sensacional
Batxillerat-Dret.
Trio Zigani Spassowi
Aquest campionat es jugará a una sola
volta, i en una reunió a celebrar el dia 20
98 Ciernico Girla
es decidiran els camps on sanaran de
Oran presentad('
jugar els partits.

La inauguract6 de la temporada
rearma de "Bon cop de tale:"
no finaran lloc, dones, fine donnä,
dicendree, a la nit
En anar a començar la temporada
catalana de l'Espanyol, la companyia
Vila-Davf ha sofert un contratemps.
Na calgut ajumar la data (Finanguracha
"Causes alienes del tot a la voluntat de l'Empresa", diten els carteas
i anuncia, en donar compte de l'ajarnament.
El públle, en gran part, haurir sos.
pttat que es tracta, una vegada més,
de donar a l'obra inaugural alguna
asaalgs Inés.
Per?, no hl ha res ¿'alud.
L'autoritat competent, per dIr-ho
en termes aproplats, ha trobat, segons sembla, que la nora produceló
del senyor Enríe Casanoves era, tal
com enasta a ésser estrenada, no afirmaren precisament subversiva, perb
sí un bon trota rellIscosa.
Dos emIssarls del Delegat general
d'Ordre Públle es presentaren, en
conseqüencla, a l'Eapanyol, 1 digneren, poc mes o menys:
—La representaciú de "Bon cop
de fide!" no és autoritzada. Ho serà,
perb, si es talla, d'acord amb les indicacions que figuren a l'exemplar,
aixb, 911b i allb altre.
La mutilada era bastant impartant, 1 no es padrea fer 1 assajar leo
esmeues necessàries massa cuitae:arreare.
Enrie Casanoves s'estirä els cabells.
Després, cc posä a treballar, nerrlas,
en la modlficaeló de les eseenes pecadores.
Pius Dad mossegft l'has-Is que
fumaste...
—Paciencia! — exclamé.
Amb quaranta-vult hores penosa
Plus Dad 1 Enric Casanoves solucionar la cosa.
La luauguracla de la temporada
l'estrena de "Bon eop de tale!" enana Ilota dones, demit, divendres, a
la nit.

en ven, en 4 acre s , el dauco' "11,1011
rii dos (madres. de José ¡ti.. Pamin,

NOCHE CE LEVANTE EN CALMA,
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1 BALLETS RUSSOS
de
Leon WOIZIKOVSKY

Ha

—No els fea res. Són innocents: No
s'han ficat en res...
Les tranquillitrareni
—No tingueu por. Es per a una simple diligencia...
Els homes que havien estat trets de
la casa s'allunyaren casni avall... Eren
Enric Diaz Rodríguez, Hermini afartínez Iglesias, I.aureä Suárez Gonzalez,
Avelí i Josep Martínez Alvarez. Ningti
no torna a veure'ls amb vida...
Un xic mis avall hi ha una casa de
pobre aspecte. cn viven Avelino i José
Martínez Alvarez. Quan lui arribasen,
una dona, tot plorant, ve a rebre'ns.
Crida.
—Je tenia dos fills i ja no CO tale
cap. Tots dos mea§ mataren. Seis =portaren de casa d'Erina "el Censamero" i no els lie tornas a veure. Ave.
lino tenia 19 asna. i era dependent de ja
Casa Victòria. L'altre, Josep, tenia t7
anys i feia mis d'un auy que esteva /11atalt, Tots dos mel, mataren essent innccents l No cren rceolucionaris. Del
més gran seis burlaven tots els anacs.
Li deien "carca .. . I matar-mels així!
Per una xicota de La alatorra anomenda Ans^lia re que han mart. Ella

PRINCIPAL PALACE 1 jOLYMPIA
AVU1: Tarda, a les 315; su, 1013: I
! Diumenge 19 de gener,
Gran Companyla eamico-rtereo-muarcar
a les 4'30
TEATRE DELS PICCOLI
PEE/ENTACIO PER PRPF.ERA VE-

Vitterio Podeacea
.
resIsta, ()Pe rsia, eles . san
- I
tasies, parddla, acracelons. guares
I
!Irles, Calla, musle-ball
30 0 decorals, Son piecolt 1900 leStIts
de

GODA

Opera,

Concurs del vestit
de

La bella dorment al hose 1
llespiglit t na obra mestia
deis Piccoll
ADEU A ESPANYA. 7 Calce diez
del mesure

reconegué entre els morts el niel pobre
Pep. Abans de saber-ho vaig anar coas
boja buscant-lo pertot arreu... I no
s'acontentaren amb abría. I van estar ací
samba. I se tacmportaren 22 duros que
havia cobrat el mes pobre Avelino pon
dies abans...
Holt prop hi ha una altra casa d'aspede tanibe pobre. Di vicia un pobre
treballador del camp. Es deia José García Díaz, Se l'empanaren el dia 15.
Ningú no ha sabut res ases d'ella.
afuntauya avala proa de la via, Unes
cases miseres, atapeides, con/ si els faltes espai: La Matera. Ulm grup de
dones plorant surt i ve cap a nosaltres.
Nna noi a de 13 anys ens canta 1—Al mea pare, Josep Martínez Menéndez, de 46 anys, el mataren cl dia 13.
Era a casa tranquillament. El feren sortir al careen i el mataren... I licin quedat onze orfes,
José Lorenzo Rodríguez, obrer ferroviera afegeix
—Es (roba/ ens tres bases a casa de
Martinez guau arribaren. Ens fereil
sortir al curen Disparareis contra ell i
el mataren. A s'ensalces eins deixaren
marxar. Dejares en singueren Inés i
es feron obrir les portes. Ahechares començaren a emportar-se coses. Tot el
que volgueren.
Angela Salís, vena de alartinez, assegura:
—Ad, ¿ciprés qe mataren Josep, ens
manaren sortir tots al carrer. Al davant nostre se n'emportaren tot el que
els semblà. A mi en robaren un rellotge de panera i mil ameres que tenia
estalviades...
ales tard — afegeix Angela Salis —
a le, dones cas lerea anar a l'església
de San Pedro de los Arcos. Teniem multa par. Se sentien constants dispara. V0liern anar ajupides, amagant-nos, fugint
de les possibles bales. Yo ens daixa.en.

A BARCELONA DEL

I

QUATRE
PESSETES
amb
eelecte espeetacle
un

artIvico-musleal

Haguérem d ' amar pel mig del cansí exposades a qué ens matessin. .
Després ens sanearen tetes a Eesaaisia. Passärern una nit horrorosa, Haguéren de dormir a terra. mentre hi
Irania qui dormia en els nostres propis
matalassos. Se sentien tiroteigs llunyans.
De tant en taus, proa nostre, a la
mateixa porta de l 'església, contra les
mateixes täpies del cementiri, se seafiel desea/regles tancades. Un individu
cornençä a tocar l'orgue. Un altre eamemiä a cantar. Nosaltres ens estrenyiem
les unes coatra les altres terneroses
espantades.
Quan a les deu del metí de dinmenge
ens deixaren sortir, al peu de les
tapies del cementiri hi havia munts de
cadávers...
Una noia de la Ilatorra. anomenada
Amelia, que tambe estigui presa a resglisia, completa els detallo.
— El di u me ng e desales que ens r o sarcn en !libertas vaig anar una estola
per San Pedro de los Arces. Jtustataera
a 13 tária hi havia molts matas. laas
quants els pujasen en una camioneta a
tosa presa. Alguns ens sembli coneiser-las, per be que no sabría dir qui creo,
aerque tenias la cara destroçada a trets.
Però _Toses, afartinez si que el vaig ce.
neixer sense cap dubte. Em digueren
que Ihavien mort la tarda anterior ea
unió de cinc o sis irles...
Quan nosaltres anárem a San Pedro
de los Arcos al volcara de Yesglisia
del cementisi hi havia soldan de l'Exe r
/el-citespanyol.I gru
comprovat per tots els que han tractat
d'esbrinar la %entes de la repressai asturiana: de cap boca no han sortit aausacions contra els soldats peninsulan.
Perquè ceuré repetir-ho per a aortir al
pas de tèrboles maniobres, l'Exercit pen
-insulartgAúencuariä
neta i digna."

CINEMA
Pan oram

16f-- I — 1936

Tensas cerera, gis nostres Cameles
projectaven íiltsss lells de L'hados sonoritzats. No soso partidario d'aquests
afegitons sonors completament gratuits. I estem gairebé segura que si
Chaplin els conegués els prohibiria.
Ara, aquests films vells del gran actor es projecten als discutes d'actuaWats de París. Heus aci el que en
diu "Candide - : "La majoria de sales d'actualitats introdueixen en llurs
programes n'eses de Charlie Chaplin.
No podan fer sinó aplaudir-ho. per
tal con/ el repertori de Charlot es
probablement l'únic que suporta désser vist ceta vegades. "Aquest film
és un dels clàssics del cinema", anunciara l'altre dia la direccid de Cineac
en presentar "L'emigras/t. -. Exacte.
I és per aixO que cal del/lanar per a
aquests clássics una nnea de respecte.
Hem vist projectar, fa dos anys. en
una sala d'actualitats, un filas de Chaplin doblas, asid, paraules franceses.
PROGRAMES DEL CAPITOL
Aquest acta monstruós sso. sita reproluan de Landa en una escena de "El secreto de Ana María", una producció duit. Peró la majoria de "vclls Citarlots" són ara sonoritzats. És a dir, que
de "Selecciones Capitolio"
certs gestos de l'admirable mimic són
subratilate anib xiulets, sorolla d'ocells
udols diversos. Aquesta orquestra•
LES ESTRENES
cid és grossera, perfectament innt.1 j
empipadora...".

ACTUALITATS FILMADES
"La marxa del temps" i un repertatge de France-Actualit& sobre les inundacionz a França
Al Savoy es projecta el segon Mane- orienta una mica millor la seva inforro de la nova serie de :dais curts que maca, madrilenya, amb motu/ de
aquest any ens ha donat a coneiser la la dissolució de les Corts espanyoles, alproductora americana R. K. 0., amb el guns metros de les passades deseases i
niel de "La marxa del tunos". Es trae unes guantes paraules que aleshores digné davant dcl 5eU inicrófon el sers or
ta d'uns reportatges molt interessants
complets. Una nora forma de periodib- Rico Aveno.
rae dio un subtitol. En eiecte: eis rePer entine. cene a complement d'aquest
portatges inclosos en aquesta sèrie
programa del Sa yos-, es projecta -Betty
ciases són fets amb la coHaboracid de se vuelve sirena", que es un dibuix de
:a revista americana "Time". El ja- Max Fleischer molt entretingut, i "Hacia
gesta setmana ens mostra de quina for- la paz o hacia la guerra'', film-confema la marina nord-americana organitza rencia del doctor Rigt. El que no emaMes maniobres. En primer Iloc visiten nen és per que es projecta, puix que es
les dependències del ministeri. En una tracta d'un film — o almenys la major
sala es dibuixen les característiques deis pare deis metres — que ja S'estrena fa
mas saixells, estudiant la manera de molt de temps.
fer' mis räpides les comunicacions entre
Al Publi-Cinema es projecta -En el
els seas diversos departaments.
reino de los pájaros", documental; "Los
En una piscina recluida es provee en niños en el zapato", dibuix en colors de
miniatura eis nous models de vaixelis i Max Fleischer. j la segarla part del do_
s'estudien els resultats de les modifica- cumental U. F. A.. del doctor Marsin
cisne. Les maniobres serveixen única- Rikli, interessant perquè ens dóna a coment per a comprovar pràcticament els nexer amb tot detall diversos estranys
efectes del que s'ha previst a l'oficina. costums de l'Airica.
En una de les sales del ministeri l'enraEntre els noticiaris U. F. A. n'hi ha
jolat representa l'Otea Pacific — per un que ens presenta la parella de saltaIlegemonia del qual els Estats Units dors Adriana i Osarios — dos catacatan interessats i teòricament s'hi lans —, que a l'aire lliure donen una
celebren arases combats navals. Per Sil- exhibició dvi treball que executen a
tim, després de seguir ami) tot detall l'Escala de Berlín. U-Eciair-Journal"
les maniobres, veiem el Censo' del Tapó dedica un reportatge molt ben fet a la
que telefona al director del ministeri de televisió, i recua l'intent de velocitat que
Marina, queixant-se que les maniobres el corredor Eyston va valer batre a
del Pacific shaguessin celetwat a tan Monthlery en un cotxe d'olis pcsants.
roques mines del seu pais. El director
M. M.
li contesta que al lloc en sisan celebras
no pot inquietar els japonesas, i per
acabar Ii diu que América esta interessada a mantean. l'amistat amb el ;rapó.
lleus ad un bon reportatge. No pas
(iirsiement per la noticia que sovint
reina d'unes maniobres navals. siseó per
tes t cl procés qe se segueix per llur organisracid, que es el que precisament desccneixiem.
Apesta setmana, pobra de noticies,
puix que no han ocorregut esdeecniments d'importancia, "France-Actuali- ssimasasas.assma
te. Gaumont" s'ha distingit, no obstant,
CINEMA ESPANYOL
per la manera completíssima de reportar les inundacions ocorregudes a Eran"El gato montés"
ea i a Anglaterra. La noticia la donen
sambé els noticiaris Foz, Parzmount i
Pilar Lebron. Mapy Pan
Eclair, perú cap com el noticiari qye di- Hertogs, Víctor Mirpni Meras, Joaquim
rigeix la coneguda cinen:atografista Ge r Valle i Paco Ileritionlez formen le-maineDulc.Nost,ae lene interpretarlo d.-1 film "El gato
altres, a mostase -nos ele- car ees pe , on montes", que sota la direeeiii de Rola gent co passeja en Sana. o ca'as, de sario Pi i la supervisiú del mostee
les quals l'únic que es veu sobre l'aigua Penella, ha comeneat a rodar-se als
is un tras de teulada. El reporta:se de estudis "Orphea Films - , de BarceFrance dóna la impressió de la desolació lona.
que comporten aquestes inundacions; ens
La casa productora "Star Film"
=Sta, tot viatjant per carretera, camps
més camps que han desaparegut sota La contractat els notables operadora
Fa:gua; mes ensenya Aries des d'un se- 11sy Goldberger i Feote Georg, i el
primer enginyer de so René lismaud,
rena, des don fa l'efecte de Venècia, elements tecnica que no poden supei altre top a terra observem con/ els
culis no es moco de la copa dels ar- rar-se avui a Espanya.
Esperem que aquesta versió cinebres, que és rúnic que surt del nivell
anatogrilfive de la popular ópera "El
arbitrari de l'aigua.
Es tota aquesta gamma de detalls el gato montés", que donará a Fexhibició
ese fa apreciable aquest film. El millar el "Repertort 31. de Miguel", de tan
reportatge di aquesta semana sobre re,- sólid prestigi, marcará uua epoca
tat actual a l'Abissínia correspon també en la cinematografia espanyola, perquie (le la solvSnula artística del mes.
France Actualités.
, El Fox, que cada regada sembla que tre l'enella he pedem esperar tot.
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afano

1)E3IA, El, ('APIT01. cateen* "El
seereto de Ana Merla", film del qual
eses ventea oeupant fa dies, tas deis
gratis alriietins d'aquesta mi-Betún da
l'adurmió d'un petlt meter de tres
:luya que poeta el nom de "Chimplta".
Desididament, els infants predial esten du' moda. Ele productors anualhan m'ausentas limas ingrese*
esferita al m'Ibis(' del mas% m'acata inlM'eq uis adorablea fenómeus. MhIrley
Temple, Jane Whiters, Edith Fellows...
Ist 111sta ato está pita encera closa.
els films espanyols mes ripian dits pel gen» públle, no bit manent
la famosa criatura: "Sor AngAllea",
"El octavo manshonlento"... I ara,
"El secreto de Ana alarin". ,Di
ertietet%
a
que momee "Chispita" hm nn
Isle prodigi de antela, de simpatin,
naturatitat i de candor. I afeael.
xen que la seca aparicid al llene
opera el miraste que el monten mes
patétic fingid una lendrosa indescriptible, una suggestió I una amenlint
que cotilleen. lema sabrem si es ve•
eilst tanta bellesa.

Non
superproduccin

1

espanyola
A l'estudi de la Metro, a Hollywood,
me tal Peter Smith ha acabat un curt
Weissmuller, l'heroi ael;tic de la serie
zat ami" UI, procediment que pennet
de fotografiar les tres dimensions. Per
be que no sigui non, el Osocedinlent
110 havia cstat encara explotas comercialment. Un ums cont aquest dalia
imatges en relleu eatraordinariament
vives i fins i tot, diuen, una impressid
de realitat tan intensa que respectadon, àdhuc acostunsat, no pot evitar
d'apartar el cap si veu una locomotora
arribar veloçment damunt el llene est
la sera direccid, ni de posar-se a la
defensiva quan un actor esti a punt
de rebre una plantoiada. Esperen) que
no trigaran a realitzar anal( aquest sistema alguna dels films saborosos de
Laurel i Hardy on els plats voten i
on les parets s'esfondren. L'espectacle
seria aleshores en la sala!

Ritme
Gràcia
Interès
La brillant partitura del
mestre SERRANO en un argument netament madrileny
Producció

Heus ad unes guantes americanadea... En el seu próxim film, Johnny
Weissmüller, l'heroi atlatic de la sèrie
dels SCarzan, no s'acontentarà amb
llançar crits guturals, sind que dirá:
"Jane, us estimo". Res més..,
els diaris americans: Dolores del Río
ha canviat dr pentinat i ja no es subratlla els ulls amb liapis. ¡Visca el
cinema, senors!.., Samuel Goldwyn
acaba de comunicar a la premsa que
el seu darrer film "Splendour" li
costat divuit milions. "N'estic bastant
cometa", ha afegit. ,Afortunadament.
Den meu! A aquest preu... Marlene
Dietrich, per tal de conservar la linia, no ha trohat res milior que no
dormir gens. L'experiencia prosa que
un gas pot rime trenta dies sense menjar, pera que alcista d'existir després
de tres dies d'insomni total. ;Pobra
31ariene!

P. C. E.

S'AGOSTA UNA COPIOSA pluja
d'estrenes... Adueels rlarrefe temí».
amb motin (le les testes de Nadal 1 de
Cap il'any, les eaSPS han abucat a
raig fet pei broe gres leo "superpro(lucieses". I aquestes ha» durat una
pila de artmanes al cartel'. Quatre,
"La verbena de la Paloma", al Cataluya. Cinc, "El sueñe de una /irrite
de verano". al Maryland. Dnes, "El
campeón ciclista", al Capitel... Peras
ara arriba a passos agegantate la
desinflada general. I els locals
proseen a renovar Ilurs programes.
Ahir es va estrenar "La bien pagada", al Cataluttym flema s'estrena
"El secreto de Ana Maria" al Capital. I un doble pro grama al Fantasie: "La bailarina del conjunto". amb
Lilian Hart-er, 1 "Pigmelion". de
Shaw. LTrquInaona inunda "Sin
Iuiiliis ", I " liosa nabo". u 1 Ma ryla ild.
I "El nido deahetb e l" l'Astiarle... Els
crines no ene entendrem de feina.
I si els locals reincideixen en llar
mal ensillas d'estrenar ‚'Inc o sis filma
cl mateix silo, tornaren) O retire el
desolat espectacle d'una dudases desertats per un pilblis que, desorientar
per une pluja tan copiosa de Mota,
ha opte( per quedar-se a cabra a escoltar le radio.

CINEMA ANIERICA

"Alas sobre el Chaco"

glis de la cinta diferirà de l'original
i sera. probablement "These Three"

(Aquests tres), i sera la primera osasió que dure estrelles femenines apareguin en una mateixa realitzacid
Goldwyn.

aquest nou rol, ha d'interpretar una pele
licula per a la Columbia i una altes'
a la Paramount, el titol provitonale
la qual és "The ling that falled"t
llum que s'apagà).

UNA OBRA DE MOBNAR
AL

un'ç

"Una chica angelical"
"Una chica angelical" (The good fairy) abates de convertir-se er. peHicula fin
un dels me's grano exits del Brcadwa1
I no fou aria solament, sind que foil
lambe a Budapest i a Berlín. En els send
tres estats d'existermia "Una chica angelical" Ita tingut tres productors famosos. A Budapest bou el propi autor;
Feroce Molmar, nui la posa en escena.
A Berlín fou el célebre Max Reinhaidi
mil la porté, a representar al KOmedi
:C
Theatre, sota el títol de "Die Fet.
A Nova York la producid(' bou pesada
en escena per Gilbert Mines famós p1Sdoctor dc la Frohman Company, el qu'él
la inauguna. el dia 24 de novembre del
roas al Henry Miller Theatre.
"Una chica angelical" ha tingut quatre
famoses estrelles en els respectius palana. Margaret Sullavan es la protagonista del film editas per la Universal.
Helen 'Heyes fou estrella de la oroclucció del (arnés Max Reinhardt i Eraneiska Gast fosa la qui representa al
Sestee hangares la producid original de
Erren,: Moblar.
A Essanya aquesta obra ha estat Po r
a l'escena repetides %nade , . Dar--tad
rerament he ha estat al Teatre Romea.
de Barcelona, areb el sisal: "Anoche me
casé con usted, doctor".
"Una chica angelical" constitutix aren
un dels més legitime orgulls de la Universal, que ha dorsal a la bella obra
una impecable forma cinematográfica..

CINEMA AMERICA

"The Rayen"
adquirit per la Paramount
La Paramount acaba d'adquirir cis
drets einematográfies de la nordia
Maretis James "The rasen" (El corb)
que pinta la vida pintoresca de la frontera mexicana.
Es dio que Gane Cooper, a pesar de
les melles obligacions que té, s'encarregara del paper principal. Cooper acabó
"Peter Ibbetson" recentment, i actualment treballa arnb Marlene Dietricii en
"Desig" (Desire). Abans de comensal'

— DEMA AL
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CINEMA AMERICA.

111iriam Hopkins i Merle

SOLEMNE ESTRENA

Obcron juntes en un film
de Samuel Goldwyn
Samuel Goldwyn anuncia que Midan% Hopkins i Merle Oberen apareescale juntes en els dos papera principals de la seva próxima produccia
titulada "The Children's Hour", basada en la famosa obra teatral d'igual
tito! escrita per Lillian Hellmaut, que
farà l'adaptada cinematográfica. Joel
McCrea i Alise Brady apareixeran ta m Fred Mac Murray, protagonista de ''El lirio dorado" i "Pistas secretas",
dos excellents filma de la Paramount
-benaqustplic.Eíoena-
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Marcelons.--Lirds5 "Felipe Derbla;.".
A.1. -Quien äOY 35?"
Cómic. — tarda nit: "mujeres as
siego".
nran Teatro del alceu. — "L'or del
Noratal,. — Tarda 1 nit5 "El tlau

Sal Olympla. — Ballets ramos.
lauda 1 MI, "Marta
• Pollorama.
•
•
•

de la O".

Principal Palana, — Telera dels pro•

azul".

•

•
•
•

•
•
•

i espanyui.
Actualltats. —
Resista femenina.
Pathe Journal

Amemos. — "E1 cauto num. 305",
"El delator" I -Es rol hombre".
Apeg a. — "La Indemne" 1 -Lao ecu'
5,50!".
AatórIa. — "Los innatos Mas de Poma
pey-.

Ave ntó. — "Abt sa la liebre". "Pub
QuintIn CI arnaigan" u "El asombre
rme sabia demasiado"
Barcelona. — -Por Itn ac, olas negros".
rorlos 5011109 unos" 1 -El conieter0
del rey".
boheme. "JuStIria para e l indio".
-Ena noche de amor" 1 l• La indd•
rolla".
%anemia. -- "La venus negra". "El
Salle del gasee" 1 "sucedió en hueva
York".
•
Proadwav. — "La Inddmila" 1 "Las
cruradai".
loso. — "El rhiro millonario" I "La
e:Irnpndda sial str ollver10 VIII".
Capital. — "El eampeon cieltsta".
Catslonya. -- -la hen pagada".
Collafeum. — "Pistas secretee".
peral,. recobrado",
Cantric,
"El fantasma del convento" 5 "ea
rin v hambre"

Cornean& — "par el mal elimino".
"Te mane ayer ^ "te( rev.sia de las
curvas",

55 Ir

"Noehe Ile lluvia".

fi/
, lees'',

•)*

\\

ooP erid de/ eritven"
1"
Parla. -- - El heroe público
.. i,livr de la India".
Pathe Pal.ee. — 55 Angellna o al honor

ite tin brigadier" i "Pasaporre a la
Luna".
Padró. — tiran programa.

somos unos".
Principal. --1 51 latleinota" 1 -Ea viuda alegre".
Publi Cinema. — Curiositats
7.otiriaris ios, hondea d'Espanya
55dernaelOriale
Ramblas. -- "311 comparler° el rey"
n
relee de Montecristo".
talo VIcterla. — "Aal se escribe le

_

historia", "Pon 01510151 el aniargao"
-La O eque na enmiela".
N011elaris Foz Movielone I
Frunce Actuantes, "Bella , se vuelve
s lrelia". "Recta la paz O hiela ti
-

. . V. T .

gUe

a” I "La marcha del tiempo".
salOSt,— -La viuda alegre". "La
!miel:una" 5 - Pasaporte a la fama".
smart. — "Angelinn o el honor nr
1111 brigadier" I "Cbarlie chita eii
Egipto".
Tatuan,
"Oucedió una ven", "La
p alomita" I "C l r011Seirro Prl res'",
-Ojos rarifloses ". "valTriomf.
s,. del era". -A tul los valientes"
"Noche de Miela".
Pi Urgulnaona. — "La neolrecita".
▪ Volea. — "rabo d. /asa" (nontes tac•
51.15, "l y e strOnea na s ana de Stils C'
rlo vut" I "El eonde rite Mentee-tw,"
• Walayela. — "La nave de salan"
"I n mujer trinan".
XII,. — s ist parlin ir Ida asee-.
"La Irla di, ararla", "El ball edet
„

MUSIC-HALLS

Meryland. — "El soma d'una 015

La Cona Sombra. — rerletats.
Exaetalor. — marimba Nuevo alulid0
aletr000l. — "La eslrOpeadn 'ida de •
011ver10 VIII" 1 "Casta Diva".
.Venransa gitana", "Norme*
Viena" 5 "El bailo del Savev".
Mistral. — "La inclanutta" I "Las crli•
"•
Mundial. — "I:1 riiirn millonario"
• P rnn t0 Navetas. — Grans cartita Ur
"0.5su5'Orle
la rema".
Non. -- -Es n11 hombre", "V ahora, • Pronta PrIno1081 Palmeo. — Grana par.
ae 'anota
ene!". -Penda de honor" 1 "Un corrent6 Tadd.eal. — Grans punta de
neta el% eillPridin".
lls la.
Núrla. — -La Indómita", "Contra el

leal a"'

ESPOR T S

▪g

\‘

e Lð
Ødee

toIa5la Diva".

Diorama. — -El delator", -El vais
pise seo" I "En capri nartn un amor". •
Ofdloloy — "Encadenada" 1 st.as
rrlundas".
[Menea. — "La ami./ de Frankens- •
ten'''. -La lideria ei amor" t

4

,key-

MIREU L'ANUNCI DETALLAT OIL; NONO
QUE VAN PRECEDITS DEL SIGNE •

Genital. -- 'l l.a pequefla rorouela".
"El coballero del rolirs flergere"
•
"Hombres sin entrarlas".
Corta. -- "Gracia Y 5.0rmatla". "Ado- •
rable" I .. Torlo 10 rondena".
Mana, — -I.a reina crletInn use sue•
cut", -Por que trabatr!" i -)tta se-

sombra de la duna-5
( 0.1. indrhaebov...por
times ojos negros" I "La viuda alegre",
n ".1.10,
oAngelina O el 11,130r
brigadier" I "Pasaporte a la fama"
I"
se escribe la liKtoria".
'pe pactächE — "El 'Miele de mli",
• Famlna. — "Ana KarenIna".
Florida. — "La natemlia" a "Las cru •
crida,".
llore en punto".
roo Neo. — "A
"El delator" l -Es ml alambre
-- "Pender 1 medies", "1.11
• Coya.
(119sa del fuer," I -Sa nn hombre".
Intim. — -Mandato, . "1.5 :Navidad
del saliente" i "La viuda alegre".
lela, — "31er c arieres de la muerte",
"Suert110 una ves" 1 -El tigre".
"naif. umwellna el honor de
un brigadier" 1 °El cl,t5 mIllonarle"
Lalatana. — -Mar, dr Spillas". "1:1
al g itaell de la n'entera", -De tren u
p• Oul don bodas".
MaJtallo. — "liatapthic'. "Dejame eo.
Str" 1 "El Ilitimo romeo".
Marina. — "Olos cortflosos", 55Valses
Srl Neva",
rol los valientes"

Romea. -- Tarda: "Cataplum - . rot e
n re he de levante en ralma".
Tivoli. — Tarcia i alte -El rancho
•
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ment divertit, mognt i varias de la Paramount

dein que apareix cus aquesta pellicuia
de gran actualitat, i d'una espectacularitat realrnent desacostumada.
1:espectador presenciaré, emocionas les
tràgiques llenes entre els arietes de caca
d'ambdós bándols sud-arnericans,'Faccident d'un asid que s'esberla contra l'hangar d'un aeròdrom, l'atas i terrible boa,ó, en el curs
bardeig d'un camp d'aviaci
del qual un celebre aviador de guerra
anomenat "El Zorro:' metralla no salame !» els piloto aviadora enemics, sind
que escombra materialment la pista del
canso. en volar damunt dell a pees metre s d'altura.
I menda de tos aixes en agradable contra s!, una deliciosa no veg a d'amor de
la qual és Mes la bella ararla Lupita
Tersar.
Les escenes aSries costareis a la Universal rnéa de cent mil stislaro, perb
s'han assolit rientes tan realment impressionants que deixaran en l'espectador
un senyal inesborrable.
Ultra chi artistes esmentats, rellaboren
en aquesta Fomuald Tirarlo,
:burleta Garfias, :hui Paria. Tosen %bid. Barre Norte() i Pirres ne-rfeclantent
dirigits per Christy Cabane i Carles Barcosque.

Merle Oberan. que cl nos-tre
acaba d'aplaudir en "La pimpinela
escarlata", detesta les dones mitigues.
Aquesta afirmada:, sona malament en
:a boca de la que a América es considerada com !a mes exótica de les - vedettes" de Hollywood. "Eón tan artificials —exclama aquesta actriu—, No
tenen caräcter. Es diserte:ame sem
blant anormals. No són més que "chiqué". I jo estic molt contenta out, en
"L'angel de les tenebres - , el :ven pro .
doctor Samuel Goldwyn hagi consentit a modificar el miu posat. I si mai
cometo la follia d'afaitardne les selles i de tornar-me-les a pintar al mig
del front, desitjo sineerantent que. ales"(
es trobi allá pec a donas-me una lilsada -

ELS ESPECTACLES D'AVUI

an Ouy Standing, protagonista de "Pistas secretas", un film extraordinarias

L'explosi6 d'un dipissit de municions
de guerra en el qual s'havien emniagatsernat més de cinc mil tones d'explo,ius de gran potència constitneix una de
les esceneri mes altament impressionants
de la drasnStica peilicula de la Universal "Alas sobre el Chaco", de la qual
sdn protagonistes Josep Crespo, Lupita
Tovar l Antoni Moreno. L'escena fou
realitzada pes Crespo i Atrómi Moreno en un fantSstic avió de bomba,-

Un cap de la tribu dels Isisis, que apareix en el film d'Armes Associate
"Bosambo"

LI N A YEGDO/
JUAN DE LANDA
RAnorix5ENTMENAT
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Un tema d'infinita tendresa curull d'humanitat

SENTIMENTAL - ALEGRE - DRAMATICA
Una pellícula excepcional per les seves
grandiositat i riquesa
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FINANCES'A

VIOVIMENT BORSARI parable a la de la resta del mercat.
MERCAT LLIURE
El negoci desplegat pel sector d'especulatió en les sessions celebrades ahir no
fou gaire remarcable. Tots els compartiments es ressentiren de la manca de
disposició operadora, en particular el
d'industrials, alguns dels quals, força sollicitate en altres jornades, ni tan solament efectuen una sola operació. El resons de tanques que reproduim a continuad() assenyala a bastament la retenció
oreradora que es manifestó en les cessions celebrades ahir.
Aquesta minva constatada en la contractació, però, no té repercussió visible sobre els canvis, la major part dele
quals mantenen la tendència de represa iniciada en les sessions del dilluns
passat
BORSA
BORSI
Dif.
Dif. Dia 15
Dia ¡
Valora
han!.

t.

ant.

Nords
33'00 +0'8o 33' 1 5 +055
.
Alacants 29'75 +0'75 2060
28d5o +7'50 27550
Ford
5'85
Petrolis
Explosius 12175 •-1-o'ro
-bo'15
1131'oo -±0'50
Aigües
Colonial 3650 +035 36'25 -0'40
16'oo
- Docks
59'5 0 -0'25
M. Rif
21'50 -3'50
Monteerrat BORSA AL COMPTAT
L'activitat desplegada pel sector d'obligacions assenyala un retorn del diner
al mercat de valors. Tots ele compartimento acusen un airmient en el coniunt
d'operacions realitzades respecte al de
dies anteriors, amb la consegüent represa de posicions, algunes de les quals assoleixen un avanç força remarcable.
El ralle dels Deutes de l'Estat, ara
tegular COnt:aclació, mantenen la rcacció, i la mejor part d'emissionz aconsegueixen millores de mig a un cnter.
Obligacions Tresoreria Generalitat incanades a 100'50.
El grup d'Ajuntaments iambé desp l ega força efectivitat, i ensems s'observa
bona orientació en les posicions, ma_
jor part de les quals aconsegun.xen superar entorn d'un can-. Msliot7s Màlaga
recuperen una bazt de h, baixa soierta
en dies anteri .,o en cotitza r -se a 58
Les Diputacions, no gaire eiecti4As, mantenen canvis.
El sector de cédules, amb regular contractació, assoleixen millores de mig enter. Les obligacions carrileres, ultra el
negoci realitzat, quelcom superior al de
dies anteriors, segueixen la tendencia general del mercat, i sense excepció totes
les emissions es cotitzen amb millores, la
mis important de les quals és la d'Alacanto H, 72. 50 (+2'00.
El grup de tramvies, sostingt, aixi com
el de valore navilers. Les obligacions
d'inclUstries diverses no es veuen gaire
animades; tot i haver-se millorat la tónica d'aquest sector respecte al dia anterior, l'activitat desplegada no és com-

Igualment eis canvis es limiten a mantenir nivells precedente. Només és de
notar la baixa cotització de Productora
Forces Motrius: les emissió 1920 queden a 41 (-1), emissió 1923, 4I'5 0
(-e5o). Les accions no aconsegueixen
gaire contractació, cense fluctuació apreciable en canvis.

ClILISEUM
AVUI: Tarda, a les 4. Nit, a les to:
PARAMOUNT NEWS, núm. 19 (Rev.)
LEGIONG
(Documental en color de les Illes
de Ball), I

PISTAS SECRETAS
Fred Mac Murray 1 Sir Guy Standing
(Sdn filme Paramount)

1.17:1AWly
(1
IM MINAS

Paals•Ns de Oreala• U. - T.I. 7818511
SessI6 continua 3 sarda n 1 mallnacla
Butaca, 1 pta.
Noticiarle:
FOX alOvIETONE
1 FRANCA ACTUALITER
PARAMOUNT
BETTY SE VUELVE SIRENA
(dibillx de Betty Boop)

BORSA DE PARIS
ALOIDOS
El mercat parisenc continua irregular.
Moments emocionants de l'esport.
en particular l'agrupament de rendes de
l'Estat evidencia feixuaor. Els valore
LA MARCHA DEL TIEMPO, nem. 2,
EclielCi filmada per la revista "Cine".
del gran bancari tara:« no aconsegueiManiobres de /es ES quarlres • La cim xen defensar-se, i acusen pérducs. La
bra extraräpIda
FUI!. 21966
yuak 069111110.0NA S.
resta de sectors. tot i donar mostres
de mis estabilitat. es ressenten de la
Alt,
o
•
Je,
10
Taras, a Je.
manca de contractació.
Cinquens I darrera settnana 4'e511 del FEMIN A
nou espeCtaele einematogrefle
Dia 15 Prece
Prossegnell el gran exIt
den!

Renda francesa 3 %
70.60
1917 allib. 4% 73.30
"
1918 4%
7170
''
1922 4%
102.05
'
a 4 1/2%
8o 85
Crèdit Lionès
/66o
Banc de França
9005
Río Tinto
2455
Royal Dutch
23730
Canal de Suez
18aso
Kuhlmans
571
Wagons-lits
42.00
M. S. A. primera sèrie
426
G. I. Marroc 19[9 5% 815
Barcelona T. 5 1/2%
935
Nords primera sèrie
476
Filipines
4070

71.15
73.90
73.00
102.40
81.35
1655
9040
1439

23450
IScsoo
568
40.00
41.3
835
959
471
4070

MERCAT DE LLOTJA
La sessió d'ahir es va celebrar amb
regular concurrencia; les transaccions,
però, escasses.
BLATS: Sense modificació per ara
del que hem expressat. La fabricació
segueix a l'expectativa en espera del
Consell de ministres d'avui per saber el
resultat final d'aquest afer. Mentre uns
(molt poco) ernsten en un arranjament
satisfactori per a tothom, els mes esperen te el contrari, i es fan algunes cópales i circulen cors rumoro que no recollim fins veure aquest assurnpte ben
clar; aleshores ja direm tot alió que
més convingui,
MORESC: La demanda no gaire activa, i per tant els preus una mica febles.
DESPULLES: Les ofertes eren bastant respectables peris els compradors,
sense ganes de comprar; això, dones, ens
fa creure que la cotització actual més
aviat pot fluixejar una mica.
ERPE: N'ofereixen de la Manas entre 34. 50 i 35 pessetes damunt vagó origen. peró les vendes se succeeixen amb
limitació, i encara per foca de la plaça.
FAVES I FAVONS: Degut a la
competencia que fa el gènere estranger,
és bastant difícil concertar vendes amb
el del país. Les laves d'Extremadura,
com favons corrents, per exemple, s'oiereixen entre 42 i 4,3 resortes i de 41'50

Soler i Torra Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i lionsuccés, 1 i 3
Negociem els cupons Deute Amortitzable 4 i 5 %
venciment 15 de febrer vinent
1
COMPRA 1 VENDA DE VALORS
CAIXES DE LLOGUER
CAMERA CUIRASSADA
per a guardar valors, documents, joies I altres objectes de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Pot visitar-se a les hoces d'oficina.

EL SOMNI
D'UNA NIT D'ESTIU

GRETA GARBO

FREDERIC MARCH
en

Presa copulare: Tarda I 015: 250 Mes.
Impostos Melosos

VO LG AL

Corte Catalanes, 499. • Tdafon 20559
AVUI: Tarda, 345. • Nit, 930
CABO DE JAVA
11101005 larda)
Stan Laurel I Oliver Ilardy en

LA ESTROPEADA VIDA
DE OLIVERIO VIII
I l'extraordinaria producció

El Conde de Montecristo

ANA KARENINA
Producen!, METRO GOLDWYN MAYER

CINEMA

PARIS

Teléf. 14344. - Sensacional programa.
Tarda, 430. 1811, 0'45: El film mes dulamic I emotiu d'enguany. EL HEROE PU(versió eligiese). Ronald
BLICO NUM.
Colman en el seu trlomf CLIVE DE LA
INDIA amb Loretta Young. - Dlurcenge•
Matinal. 1015. • Es despatxa a taquilla
per a la sessId numerada de diumenge
larda a les 6. - Dilluns: Jean klepnla en
la formosa opereta LAS QUIERO A TODAS,
Charles Laughton en NOBLEZA OBLIGA
(versió anglesa,

per Roben Usual I Elisa Landl

a 42 pessetes, respectivament, damtnit
vagó origen. Els favons fins es cotitlen de 45 a 455 0 pessetes bord port de
Sevilla.
Arribaren per M. S. A.: 19 vagons e
blat, 16 de farina, 2 de despulles i 2 de
mongetcs; pel Nord: 49 de blat, 3 de
farina, 7 de despulles i 2 d'ordi.

Urquinaona
AVUI: Tarda, a les 4. Nil, a les 10
L'exilas de Franciska Cut en

CA MADRECITA
DEMA, envendres, nit, estrena:
5114 FAMILIA

DIVISES ESTRANGERES
-

Informació de SOLER I TORRA Goas.

252'- %
252'- %

12'6o Ptes.
duro ..• ••• ••• •••
Isabel ......
2$2'- eo
Francs .............635o Ptes.
Lli ures ..................
Dòlars .................. 13'Q5 Ptes.
Mexicà

nou

Venezuela ..........-...
Mares ...............,

t v't

252'1

253r- %
%
310'- %

CATALUNYA
RADIO BARCELONA, 377'4 m. 796 So.

El Conde de Montecristo

12: Senyals Dorarla Secció femenina.
1310: Colllzaclons del Bocal del raen.
1320: Informac95 teatral 1 cartellera.
1330: Carteliera Ile clnemes. 1355: Crítica d'estrenes de clnemes, per J. Cuesta
Mensura. a a "Dluen els peribdIcs", a
cärrec d'Eduard Gleba' I Jaume. "ButIlett
Oficial de la Generalltat". Aclualltats teatrals 1 musical... 1430: "El fet del dia",
Coneell de Cent, 217. - Telèfon 30816 per Jalan Alavedra. 1155: Borsa de Treball. 15: Sessló radlobeneflea. 1525: DI.1171 I COLOSSAL PROGRAMA
rectanient des de la Redaccló de "La
A les eso 1 800:
a Barcelona: Informar/(i local.
Paraula"
EL CABALLERO DEL FOLIES BERCERE 18: Transmiss10
des de la Sala alozar:
estupenda reviste. per alattrice Chetaller
Einisaló gastronómica a càrrec de l'As1 Merla Oberon
de Calalunya (AlICRIS)
sociacif,
d'Hotelers
A les 3 30 1 V20:
18'30: SeCCIÓ Infantil de Radio Barcelona:
AHORA Y SIEMPRE, En Uspanyol
consells ütlls. etc.
conten,
nondalles,
per la patita gran Shirley Temple
1045: Colltzaclons de monedes. 20: -La
ilary Cooper
Paraula": Noticiar' esportiu. 2015: "EzDIBUIXOS 30NORS
eursionIsme": Endssif, dedicada a aquell4
A lee 625 I 11:
Estrena de la gran producclú M. G. 51., esport. 2030: "Cantem rancons catalanes": DIvulgael6 de caneena populars caen kepanyol
talanes, amb la cooperacid de l'Assoclael6
ENCADENADA
per Joan Crawlerd 1 Club Gable
d'Alunmes de l'Escota MunIchaal de Música. Cantatelu, Pura Gómez: Pianista,
Jaume Llobet. Comentarista, loan Gols.
20'45: Noticiar des de la Red/tecle de
LA PUBLICITAT. 2035: Cotitzacions de
mere:alertes. valoro 1 cotons. 21: Eenyals
Avul: sessld COralnua de 4 a 12.30
horaris. 213: Orquestra de Radio BarNOTICIARI I DIBU9103
celona. 2130: Seleccld ile l'òpera "CarAMI VA LA 1.:EI3Re
men", de B1Zet, a carece dels artlstes
DON QUINTIN EL AMOROSO
0Iarla Balverde. centran; Elena Vnardaper Ana Maria Custodio.
ira. soprano; Josep Polet, tenor; Josep
EL HOMBRE QUE SABIA DEMASIADO
Carbonen, baerton; Canut 05511. bala. OrVer leier Lorre
questra augmentada. DIreccIri: Mestre Sebestia Safari. Comentaris per Adrlä Gua:.
22'5: -La Permita": ElnIssló des de Madrid. 2220: ContInuacIt5 de la selecció
d'Opera.

grandiosa superproducció, per Robert Donat 1 Elissa Landy, En Espanyol
11~0 continua des de les 4

SPLENDID CINEMA

.AVUI: Tarda, a les 4. - NIt, a les 1u•
Gran exIt de la graciosa comedia

macla 1 Notician Philips. 15: Se pan Buh.
11011 Flnancer. nadlobenericencia.
"Aida", Opera de Veral. Fragrnents. t7i
Tercer Buillell Financer. 18: Hora exacta
111. 10: Enüssle, infantil: LlIconetes dilisMeta le Catalunya, Del professor Joser,
Parunella 1 501011a. 18'25: Rondalla. 11235:
Explicarle) de Barbarismes de la parla, pe j
professor Eran! Valles I Vida', de l'Aasoclacid Protectora de l'Ensenyança Cata.
lana. 1845: COnlI000ci(1 ele "L'Illa del
tronar". Interessant nOvelia, original de
Roben L. Stevenson, traducció de leas
Ardo. 19: "Llegendes 1 tradlclons barrelonlnes": Costums del die de Sant Antord,
per Joan Amarles. 19'55: DIvtagaciens
radloteenlques, per Agusti AM. 20: Gr.
questra de Rädlo Assoclació. 2045: "El
conte del dia", ofert per "Tabletas Gs•
ba", per 3. Millas - Baurell, retransmès a
Rädlo Tarragona, Ràdio Oleosa 1 Radio
Llelda. Canvls de mercaderles. 21: Sensals
horario. Servel meteorolegir. Quart Ball/MI Financer. 215: Concert pel Quartet
vccal "The Singer Boys" 1 POrquestra
iberian's. 21'30: Orquestra. 22: Hora exae
Noticiar! Milpa 2210: Original se.
ele te conectts-intervlu. 2. • sess95:
tIlia Oubert. 2240: Orquestes. 23: M.
slca de dansa.

AVENIDA

GOYA

ES MI HOMBRE

RADIO ASSOCIACIO, 203E m. 1.022 be.

en espanyol. p^r Valerlano red,,. Mary
Seriyals llorarlo pel car;116. Emisdel Carmen 1 Ricardo 2(eflez
sh5 femenina. 1120: "Revista de Moda",
LA DIOSA DEL FUEGO
per l'InsIllut de Cultura I Biblioteca Poper llenen Ganagen
pular per a la Dona. 13: Primer Butilett
PECADOR A MEDIAS
PARAMOUNT NEWS
Flnancer. Gula d'especules. 14: Hora
DIBUIXOS EN COLORS

IRIS-PARK

PROGRAMES RADIO BARCELONA
"Carmen", de Bizet. - Aquesta nit,
a les 2130, S'interpretara a l'Estudi
de Rädio Barcelona la popular ópera
-Carmen".

POR UNOS OJOS NEGROS
SUCEDIO UNA VEZ
EL TIGRE
REVISTA i DIBUIXOS

BARCELONA

r

BITLLETS
4825 %
Francesos
••• ..•
Anglesos ............... 36'2o Ptes. Avui: sessI6 continua de 330 a 1230
Belgues.................. 2465 %
PASAPORTE A LA FAMA
(E:. Robluson: 330 I 815 1
StliasMs .................. 23875 %
EL
CONDE DE MONTECR ISTO
730
Ptes.
Estats Units...
(R. Donat, en espanyol: 455 1 940)
a'35 íd.
Austria (Schilling)... ...
ARGELINA
o el honor de un Brigadier.
29'50 °je
Txecoslovàquia
(per Roslta Diaz: 650 1 1130)
494 Pees. AVIS: Degut a l'exCepclonal durada de
Holandesos
l'actual programa, la sessle comencara
6'3o '3'0
...
Grecia
a tes 3 30.
182 Pies.
.........
Suècie
La
setMana entrant:
277 id.
Noruega ...
EL OCTAVO MANDAMIENTO I
2'87 lel.
Dinamarca ...
LA ESTROPEADA VIDA DE OLIVERIO VIII
15'2.0 %
Finlandia .
3'85 %
Romania ... .......•• •••
695 35
Bulgaria ...
545 Ptes. CINEMA CATALUNYA
-.
Turquia
0 3 2 id.
Portuguesos ............
AVUI: Continua de 4 larda a 1230
7'15 íd.
Canadà..................
Grandios Soli de la produccif, nacional
2'- id.
Argentina ...............
2'79 id.
Uruguayans ............
LA BIEN PAGADA
o'38 id.
Brasilers ...............
per Lisa Yegros 1 Antonio Portago
3.- icl.
Colombians
llores de projeccli): 410, 630. 820 1 11
15 0 5 fd.
Peruans
A rn4s:
r'6o id.
Venezuela ...
EN DULCELANDIA (dibulzos en colors)
z'oo fd.
Japonesos ...............
CRISTALES ARTISTICOS (documental)
COSACOS (musical)
48'ro %
Algerins
Es despenen localnats per a la sessló
numerada de diumenge tarda a les G.
3'25 íd.
Filipines
OR
Alfons .............Unces ...
4 i 2 duros •••

Rambla del Untes. 15Talaten 15932
AvUI: NATURAL 1 COMICA
MI COMPAÑERO EL REY
per Grade Flelds

PERDUES

POR UNOS OJOS NEGROS
TODOS SOMOS UNOS
EL CONSEJERO DEL REY
REVISTA 1 DIBUIXOS

ESTRANGER'
(Amb autOritzaCIO d'Untó Ralle, S. Ä.)'
Nacional angina, 1 - 500 m- 200 CE. "'•

1530: -Lieder", le Wat.
Estutgard, 5226 so. 574 be, - te'ttie
Veillada Mozart.
Roncee, 283'5 m. 1.040 kc. - 2030;
"Els Mitos oe Hoffmann", d'Offenbacb.
Luxemburg, 1.304 m. 230 kc. - 21251
Concert sirntonle.
Viena, 5068 ro. 592 Se. - 21.'351
er,
"Quartet en mi bemo n - maJor", de Reg
MIIMIM...•n••n•••n•

Mercat d'Ocasional
COMPRA - VENDA - CARVI
de Mobles, Pianos, Rädlos, I
Caixes de cabals, Maquines
d'escrlure I de cosir, Malles,
Discos, etc.
TOT, D'OOASI 0

GOS PERDUT
bulldog xato fa quina. dies.
Bona gratIficacie,
Passeig de Grac,a, 174. - Teléf. 73400

Corts Catalanes, núm. 414
Telbfon 30422

iR33131 FIRREIRIERRIERRIENNNKRINIMI11111XWIT1ERIMMIlka
js

CIPAITOL

¶A BRASIL_ pER

;sr." . aao,o 0001105.y 45 4 a 1230
e
EL CAMPEON CICLISTA, per 300 E. Brown
(Bocazas).
CHARLIE CHAN EN SHANGHAI, per \ver.

ner

RADIO BADALONA
11: Música variada. 1215: 3Ittsica mt•
Mar. 1230: MUsica variada. 19: Mdsley
variada. 01: Noticies local... 2115: Radioteatre: Radlach5 de "El ferrer de tan",
pe! grup escenle de la Soeletat Coral dej
Masnou. 2230: Jazz,

4%44.

lapa

CXCEL TIOA

fd

12'30
ARGELINA o El honor de un brigadier,
(111Ttla C11 espanyol, per liösita Dlaz.
PASAPORTE A LA FAMA, per Edwarcl G.
liobInson.
ASI SE ESCRIBE LA HISTORIA, per Zasu
Llits.
DIEUIX03.
(-d' y a u

Exigiu els cafés del Brasil. Són els mes fIns aromàtics

CASES BRASIL

PELAYO BRACAFE CARIOCA

COM Ir-A

Aval: seseo° coro-aire de 3 . 45 • 1230
LA PEQUEÑA CORONELA, en espanyol,
per Shirley Temple 1 Lionel Barrymore.
EI. CABALLERO DEL FOLIES BERGERE,
per alaurIce Cr.e.rtier 1 Merle Obceca..
HOMBRE SIN ENTRARAs, per Buch Iones.
DIBUIXOS.

Wiltlei214

rIERREIRRRRIERRERRIEILUBRI11111111111•11RBRKWERRE

LA BORSA

HIPOTECÀRIA

CASA MATRICULADA

1

CLARIS, 39, Pral., 2.* • llores: de 9 a 12 I de 4 a 7. - Telhfon 23094
TE CAPITAL EN OFERTES
En primeres hipoteques sobre finques foca de Barcelona. Segones darroca del Sane Hipotecari d'Espanya 1 en primeres sobre finques urbanes
dintre Barcelona, interés (lel 5 al 6 %, segons garantla 1 emplagament.
A inés té compradora per a casa dintre Barcelona de 250, 300 I 750 mil
pessetes. - Traraltae16 de Testamentaries 1 bestretes sobre aquestes a
interés legal. - Aquesta casa no cobra quantitats per endavant sota
cap concepte.

Arel: 'estilo continua de 4 a 1230
POR UNOS 03ÖS NEGROS, per Dolores
del Oto.
DE NUEVO. en esPanYoL
beis grane astres de la elnernatogratla VIVAMOS
Frederic Moren 1 Anna Sien.
francesa - Denla nit: ES1rena de dues
NUM. 309, en espanyol, per
se
gons
EL
CUARTO
•
PYGMALION,
ran.
produccions
•
g
Frandlot Tone.
l'obra ne Rentare/ 5121w, I LA BAILARINA
DIBUIXOS.
DEL CONJUNTO, per Lilian Harvey

EL BILLETE DE MIL

COTONS * Informació de la casa Emili M. Gaissert * Dia 15 de gener del 1936
- “A'') I/19V. atare mal dui ol stbre Dm.,
DI" Ornar Atimi_ Maig 4111.01 (sct. Ubre Cate N. V.G.

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 15 de gener del 1936
LIVERPOOL
o
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