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De feafre cafala
• * tres o qiiatre temes ijue repres^niavon on llengua catalana fa uiic
^nys — dos permanentoieni en les
temporades de Urdor. hivern l primavera. Uura quedat amb un teatre
només _ Romea — 1 nodrit encari
am') obres estraneeres. de gust dubWs. almenys. I que no reprcBenteu
Pas cap orientació d'art nl de cultuobres que ví-oen A ésser en «'
í^atre ço que s6n cn la novella les
obres detectivesques. 1 en la músic»
el 'Jazz-bond».
Un poble lliure, un poble de coltnra prftpia que aspira a Íer-Ift Influent
*u la universal.- necesslte un teatre
Propi, un teatre no solament fn llon8'Ja pròpia, sinó un teatre que porti
'"cMarapa del poble n qui serveix I
I * ! qna.\ és servit nlhora. on fecunda
compencirarló ««piritiml. Tenir, com
un teatre en el qual es declami
*n català, no é« tenir teatre. AIxl.
"l'a com ara, tenim un sol teatre
«> la nostra llengua I no cap teatre
català.
SI parlem amb actors en vaga. ?*
luelxen que no hl ha obres; sl parleu
amb autors, es queixen que no hi ha
"c'ors; |. possiblement tenen rnó els
W1* 1 els altres, però me» els que
•* queixen de la manca d'actors.
Pobresa que ve — ho hem dit I repetit mantes vegades — de la crisi de
companyies d'aflclonou plantejaria
'''ençà que l'esport atreu I domina
lw nostres Joveniuts, millor dit, que
l'esport, l'espectacle de l'esport, com
el futbol.
iQuln incentiu té el literat per a
escriure obres teatruls? iN'hl ha pm'i
amb els premia d? la Oeneralltn,
Fanstonrath o de CamlMiT No;
o-iuents premis són més coadjuvant
T'c inciiants: el premi més esperat
Por un autor drara/rtlo. c-s t'fcüt
L'autor necessita, per cndAvant. romp'nr amb actors 1 comptar amb taa*re. L'Ajuntament de Barcelona no
la re» por a tenir un teatre cawi i :
<luè més comediants, què més comèdia — l tragèdia: — que els Ajuntaments de la Dlcteture I la majoria
••el que ara desgoverna 1 arruïna
'n ciutat, tan» o més 1"? «Tiell Imposat pels cacics de Primo de Blvír
W D'ençà de les Iniciatives roglona"stes, de fa alguns anys. res no s'ii»
fet a norcelOM per a un teatre català, i alxt velem com una pila de
grans actrius 1 actors <te l'escena
castellana són oatalan» que hM\ de
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La veu de la Rambl 3
'Encanb"
Considerem Imiti! glrar-se contra
ebi «encanu». Totes les grans ciutats
icnfií els seus «encants»; 1 com que
no ens cal il·lustrar nlngü. passarem
per alt els diversos «encanUí que es
troben anant pol món.
Però slgul'ns permès de dir que
amb encert era remar. ,u ou aquesus
mateixes p.'igines que c-ls «euconls·
barcelonins de mica en mica han esdevingut massa •regulars». Un anarquista olria que s'han tornat «bur
gesos». I potser sl que els «encants,
de Barcelona han perdut fesomia pròpia. Perquè allò que caracteritza els
•encanta» de iot arreu és que hi trobeu deixalles; deixalles per algú ben
aprofitables, però deixalles al capdavall. En canvi els «encants, de Barcelona han hagut de dividir-se enire
«de vell» i «de nou». D'això, t ben
considerat, o i resulta que els ünlci
•encants» l>arcelonins amb dret propi són els «de vell», els que s'installen prop del temple de la Sagrada Família. Els altres, els dels carrer VIladomat 1 Sepúlveda, seran una «flra».
però els que hl vénen no poden reivindicar per a ells l'antlgulsslm títol
d^encantlsles». Els veritables .encantislcs. són els foragitats a un extrem
de Barcelona — extrem provisional
com ho és tot en la nostra ciutat, gràcies a Déu—, els de les claus rovellades, les cadires amb mig respatller. els
guants sense parell 1 sabates de vida
accidentada, les calaixeres en les
quals els calaixos són diversos, els
qulnquers forjats a recomençar quan
J« es creien Inservibles... Això l no
res més que això són els «encanta».
Els altres .encants» són per aquells
que es volen fer la il·lusió de IraQque]ar amb els •encAntlstcs·. Són una
mena de zona perillosa però sàviament immunitaada per a ils dels f i ri stos. Ja està bé.
ROQBB
deixar Catalunya; n'hl ha molta m4s
dels que tothom es pensa; se'n podrien organitrar dues o tres compsnytas notables.
Es precís que Catalunya tingui tóa.
tre l que a Borcelona — per a es
eampar-«e després arreu de la nostra
terra—funcionin un o dos teatres catalans, sense oblidar el leatre llrta
en què somtavn l pel qual volta
tenir un cèrrec representatiu el plora! mestre vives.
Per això són altament 1 profundament patriòtics els esforços fets pels
organitzador? dels concursos del tea
tre català «omateur». dels qual», com
atfres vegades, parlàvem nh'r on
aquestes columnes. D'aquesta concursos, amb tant d'àxlt celebrats en
algunes poblarjons catalanes, poden
elxlr-oe ois actore que manquen al
teatre català — els meus respecta»
als que avui l'honoren — per a ser
vir de base a organitzacions futures
quan el? qui representen l'opinió catalana i disposen del poder actuïn
en cosa millor que col·locant gent
Inepta eo les plantilles municipals i
organitzant escamots da peguissere.
POL

Secció Escolar Ja la Lliga
Regionalilta
El pròxim dijous, dia 26, a dos
quarts de cinc de la tardo, al local
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R e g i o n a l i s t a
novats la meitat dels càrrecs del seu
Consell Directiu, i nomenats els delegats que l'hauran de representar a
l'Assemblea de la I.llgn Regionalista.
La Lliga Regionalista
de M o n f b l a n d i
La Lliga Regionalista dc Montblanch. en reunió general celebrada
el l.'i del corrent, elegi unànimement
delegat a l'Assemblea de la Lliga Regionalista, el senyor Albert Talavera
Sabater.
A Arbúcies
A la reunió general celebrada a
l'Ateneu Autonomista Republicà d'Ar
búdes. fou nomenat delegat a l'As
sembleu de ta Ulga Regionalista,
perquè representi aquella entitat, el
senyor Ramon Torres Jas.

Aleneu de Sarrià
EI proper diumenge, dia 29, a les
onze del matí. l'Atanou de Sarrià
(Sarrià. 85. pral.). celebrarà ta seva
Junta general ordinària, en la qual.
a més dels afers de tràmit, seran re-

Terradeiles, C o m e s
que

L l i g a

Lliga Regionalista (Cenfral)
El pròxim diumenge, dia 29. a les
set del vespre, es celebraré Junta gcporal extraordinària dc socis, convocada per tal d'elegir els delegats per
l'Assemblea del partit.
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La imormació
'Full Oficial del Dilluns'

Respecte a la crisi del Govern ds
la Generalitat, el «Full oncial del Dilluns» publica la Informació següent:
•CRISI A LA GENERALITAT
Unes manilestartons del senyor Tcrradelles I unes altres del senyor Lluhi. relatives a la substitució del senyor Moles al Govern civil de Barcelona, en discrepància amb unes altres dectaracion» fetes moments després pel President de ta Generalitat
senyor Francesc Macià, donaren peu
que 'hom parlés de crisi al Govern de
la Generalitat durant la nit del dis
sabte 1 que aquestes veus s'accentues
sln durant el dia d'ahir (diumenge).
Als cercles polítics aquest rumors
foren el tema de tots els comentaris
Què hl haurà de certr Aquesta tar
da (dilluns1, segurement, aqueste*
veus restaran confirmades o desmentides. Sigui com sigui, el que hom
pot assegurar, lambé. és que. si hi
ha crisi, no triuarà més de vint-lqualre hores a ésser resolta.
ALGUNS ANTECEDENTS
L'origen de la situació política que
pot donar lloc a ta crisi dol Govern
de is Generalitat, si és que arriba a
proflulr-se, no és essencialment el nomenament de governador civil de Barcelona, malgtat que aquest hagi estat el motiu ocasional.
' Al si de la Comissió parlamentària
que ha de dictaminar respecte del
projecte d'Estatut orginlc de la Generalitat, s'ha produït una divergència
molt accentuada entre elements de
la Majorio. en tractar de Ics atribucions del President, del Parlnmeni I
del Govern de la Orneralltat. Hl hagué qui pretenia minvar les atribucions del President I del Porlamcut
l concedir, en canvi, al Govern més
facultats que les que eren fixades en
el projecte primitiu àdhuc desvirtuant essencialment l'Eítatut aprovat
per les Corls de la República, mentre d'altres, atents al principi que
assenyala l'Estatut, no transigien que
al President exercís simplement rom
a moderador nl que fossin minvades
les prerrogatives del Parlament.
REUNIÓ DE U \ MAJORIA
Era cosa convinguda que. sl es plantejava al sl de lo Comissió alguna divergència en alguna qúestló fonamental, seria sotmesa a la consideració
de la Majoria, per tal que ta resolgués amb el seu aconi.
I plantejada ta dlvcrgèncta. ta Majoria he estat convocada por aquesia
tarda (dilluns): ella haurà de resoldre sobre aquesta discrepància avui
mateix (dilluns).
PER ON POT VENIR LA CRISI
Ara bè. Passa, segons les nostres
noticies, que entre als que pretenen
minvar etiibuclons a la Prcaldèncta
1 àdhuc al Parlament, hl ha algunconsellers, mentre hom té la Impressió que la majoria és contrària a
aquest propòsit.
Sl aquesta impressió es conflnns
en l'oeord que aquesta tarda (dilluns)
prengui la Majoria, pot succeir que
els conselllrs que no estiguin conforme amb aquest acord presenlln la dimissió de llur càrrec.
Podria contribuir a aquesta resolució el fet d'haver-se manilestat discrepància entre el President l els senyors Llnhl I Terradell?s, en el que
fe referència al nomenament del governador; com diem, però. això ha
estat una qüestió incidental que cal
passar a segon tarme en tractar de
n e S S 6 P0HtÍCa plaille>ada * G»-
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<le ta Ulga Regionalista. Passeig de
Gràcia, 1», tindrà lloc 1» Junta general extraordinària del» soc'* de la
Secció Escolar, oonvoonda por tal de
nomenar el delegat a l'Assemblea
del partit, «p» els correspon per la
seva força polític*.
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Edició del mati
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Oirona
En junta general de socis, el Cen'rc Catalanista de Girona I Comor
ques elegí diumenge, per votació nominal als senyors Francesc
Coll l Tubau. Manuel Bonmatí i Ro
magoera, Ramon Xifra i Riera. I Ramon Capdaig u Sasserres. com a delegats que el representin en la pròxima Assemblea de la Lliga Regionalista. El Centre rompta, a més a
més, amb una nodrida representació
dels seus socis que són delegats oasembletetes per dret propi, segons el
ilerret de convocatòria.
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Barcelona: Dimarts, 24 ic gener de 1933
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L'Esqnerra Republicana de Catalunya s'ha lliurat ben aviat
al gust que sembla m é s grat a les esquerres polítiques catalanes:
al de devorar els seus propis homes. Tots teníem la seguretat íntima que tard o d'hora començaria aquest procés que sembla i n evitable en les esquerres de Catalunya. Confessem, però, que no
crèiem pas que comencés tan aviat.
Fa poques setmanes que s'havia constituït el primer Govern
parlamentari de 1* Catalunya autònoma, i ja s'ha donat aquest
espectacle tan poc encoratjador. Importen poc els pretextos que es
donen, els motius reals o aparents de la sortida dels quatre consellers que semblaven portar la direcció política del partit. L a
realitat que no e» pot amagar és que la massa del partit no ha
volgut seguir consentint d'ésser dirigida i s'ha llançat a devorar
els primers homes que en ell havien sobresortit.
Nosaltres no hem pas de judicar la vàlua efectiva dels que
3e'a vagin i dels que entrin, fent comparacions. Podem dir, però
qne si interessa només a cada agrupació política de posar al seu davant uns o altres homes, interessa ja al país que en el Govern hi
hagi homes de certa aptitud política, d'alguna experiència, que hagin provat les dificultat;* que tanca sempre la conversió en realitats
legals de les promeses de vegades fetes massa imprudentment en
l'oposició. I la maniobra que estem presenciant, de l'excitació d'altes vanitats, amb e1 pretext de la reivindicació de facultats que
hom ven clarament que hom no sabrà usar, podrà ajudar a enlairar-se els que tenien urgents aspiracions, però no sembla pa* la
m é s indicada per a inspirar í Catalunya la confiança que tant l i
convindria en la d i r e o d ó de la seva vida política.
Nosaltres creiem que el poble de Catalunya cometé una grossa
errada donant tanta força a aquests elements polítics esquerrans.
P e r ò j a que els la donà. semblava tenir un cert dret a esperar que
d senyor Macià i el seu partit governessin bé i asseguressin al
poble català la implantació de l'autonomia amb tant d'esforç obtinguda. V e s p e c t a c l é d'aquesta crisi fa témer que el poble català
pugui pagar molt car aquells entusiasmes, i aquella fe d'uns dies
de febre. Tenim massa present que aquest trist espectacle s'està
donant en un» moments en què h i ha moltes coses en penll : tot el
t r a s p à s de serveis i . sobretot, l'ordre públic.
1 no podem oblidar que en política hi ha errades que poden
resultar sense remei. Si la inexperiència o la ineptitud fan fracassar l'Autonomia de Catalunya en certes mat-'-ries difícils i delicades, de vida o mort per als pobles, no vaHran després sentimentalismes ridfcuK n i excuses fonamentals en la bona fe. Les conseqüències les haurem de sofrir tots.
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Generalitat en la seva residència oficial.
El senyor Francesc Macià conversà amablement amb el nostre company durant llarga estona, aprofitant
el Pepòs que només «l diumenge 11
permeten les ocupacions del seu càrrec. El repòrter no v» prendre notes
de la conversa; malgrat això, procurarà reproduir amb la fidelitat possible la part més essencial de les ma
nlfestacions del senyor Macià en referència a aquest tema dels rumorÍIA crim
—No nego-™ dir—la pcssibiUtai
que es produeixi la crisi, però no
passa res; res que afecti l'essència
dels nostres principis de partit. S'ha
produït, cn «fecte. una discrepància
en apreciar quines facultats han de
tenir el President, el Govern l el Parlament do la Generalitat; aquesta,
però. és una qüestió quo haurà de
resoldre la Majoria. Si l'acord que
aquesta adopti no satisfà alguns Consellers, dependrà d'ells l'apreciar sl
hl ha motius per a plantejar ta crisi.
Amb tot. no serà una crisi de partit.
Ja que la qüestió no afecta els principis bàsics ni cap mesura que doni
motiu a la separació d'aquells, que.
per altra banda, han estat excel·lents
col·laboradors a l'obra que la Generalitat va portant a cap.
Més concretament—segui dient—:
sl per un motiu circumstancial els
senyors Uuhl í Terradelles. I potser
algun altre conieller. creguessin que
han de deixar de formar part del
Govern de ta Generalitat, jo hauria de
respectar la seva decisió en les circumstàncies actuals; però una vegada aprovat l'Estatut Orgànic de ta
Generalitat. I una regada acceptat
per tots. hauria de presentar-se l'ocasió que fossin novament cridats al
Consell, al qual estic segur que no
regatejarien el seu concurs, ta seva
intel·ligència i lei seves provades aptituds amb el mateix entusiasme demostrat fins ara.
—Quà hl ha del nomenament del
governadorT—gosem a preguntar.
Es cosa de Madrid. Quan es constitueixi el nou Go»arn de la Generalitat, sl és que realment aquest està
en crisi, veurem què opina respecto
ta proposta del Govern central, pel
que fa referència a exercir aquest
càrrec el Conseller do Governació, o
sl formulem alguna proposta. De totes maneres, a ml em sembla moll
natural que mentre no hagi estat fet
el traspàs dels serveis d'ordre prtblic
el Govern central vulgui que la designació recaigui en persona do ta
seva plena confiança. Per altra banda, com que el senyor Moles no tornarà fins « dimecres o dijous, cal
creure que abans Ja haurà estat designat el seu successor.»
EL SENYOR MOLES MARXA OAP A

nifestar que dimecres de la setmana
passada, els consellers Sr; Conu-s.
Xlrau. Terradelles l el qui us parla
vam presentar ta dimissió dels nostres càrrecs al senyor Macià per creure que la manera com ell entenia ta
delegació de funcions executives estava en oposició amb la manera com
havia estat explicada al Parlament,
d'acord amb tot el Govern i d'acord
amb el prori senyor Macià, 1 que
va ésser .. rovada. no sols per la
majoria. ai.t< uunbè per tots els grups
del Parlament.
Sl el senyor Macià hagués acceptat
ta nostra dimissió aquell dia. no
s'haurien produït alguns equívocs que
s'han produït. La Idea nostra que el
senyor Terradelles acceptés el càrrec da governador civil de Barcelona, en ésser-U ofert pel Govern de ia
República, era fllla de no haver-se'ns
acceptat la dimissió i de no haver
nosaltres entès correcte de correspondre a ta designanió del Govern de
la República: enteníem que no podíem fer un acte que pogué tenir aparença de desaire al dit Govern, davant els termes correctes 1 cordials
de la nota del Govern.
En resum; de dimecres que esperem la nostra substitució.
No es doni excessiva Importància i
aquesta crisi—continuà dient—; perquè es tracta purament d'un canvi
da persona*. Ja que nosaltres no sols
no hem canviat d'Ideologia, sinó que
ens mantenim dins la disciplina del
partit, i ajudarem amb els nostres
vots el Govern que es formi. sl. com
suposem 1 desitgem, aquest ho fa bé.
Acabades aquestes manifestacions,
el senyor Llubí se les féu llegir, per
estar més segur que havien estat ben
recollides.
— I no creieu—U digué un repòrter—
que tot això encara pugui arran|ar >eT
—Ho ho crec fàcil—respongué—.
després del que ha passat I sobretot
desprt» de les derlaranons fetes pel
senyor Macià el dissabte 1 sobretot
de les que publica el «Full OflciaU.
A més—afegi—. cn l'endemig s'ha
plantejat una qüestió de confiança.
— I de governador de Barcelona,
què?—un altre II preguntà—: diuen
que serà En Claudi .'metllaT
—No ho sé—respongué—, lamentaria que fos ell. no per les seves qualitats personal?, sinó perquè crec quo
el governador hauria d'ésser un home
de l'Esquerra. I més cn aquests moments de preparaoló dol traspàs de
serveis.
Afegí que la reunió de la majoria,
d'ahir a la isrdti. era cosu estranya uí
Govern. Acabà diunt que divendres
va pregar amb insistència al senyor
Macià que els acceptés lu dimissió,
perquè hl ha assumptes pendents de
resolució urgent.

MADRID
En l'exprés de diumenge al vespre
sortí cap a Malrld el governador civil senyor Moles, acompanyat del seu
secretari particular senyor Ugarte.
Abans de manar, el senyor Moles
fiu traspàs del comanamem nl secretari del Govern clvtl senyor Axcàrraga.
Acompanyaren M senyor Moles fins
al Parador de' Passeig dn Grtcia
el cap superior de Polida, el governador Interí 1 c! governador do Tarragona.
El senyor Moles serà novament a
Barcelona dimecres vinent.

MANIFESTACIONS
DEL SENYOR
TERRADELLES
Desprès de parlar amb el senyor
Lluhi. els periodistes anaren al despatx del conseller de Governació senyor Terradelles.
El senyor Terradelles s'expressà en
els termes següents :
—Encara que no sé el que us ha dit
el senyor Lluhf, puc declarar-vos qua
estic d acord amb \ei manifestacions
que us hagi fel; i espero que vingui
el mou substitut per & donar-U compte de les coses que han romàs pendents en el meu departament
LI tou preguntat què 11 semblaven
les declaracions del senyor Macià.
Respongué:
—Jo. en leg coses que digui el senyor Macià no acostumo opinar, sinó, com a home disciplinat, acatar
les.
També dlgue que la reunió dels
parlamentaris no tindria cap influència en la decisió dels quatre conseller» dimissionaris. Sigui el que signi
dels seus acords—alegi—nosaltres
mantenim la nostra dimissió.
A la pregunta d'un repòrter, respongué que al mati no havia vist el
•enyor Macià; no l'havia vist do dlv
sabïe a ia tarda «nçà. He parlat, no-

MANIFESTACIONS
DEL SENYOR
LCUHI
Ahir a la tarda, a primera hora, et
cap del Govern de la Generalitat senyor Joan Lluhl Vallescà rebé al seu
despatx els periodistes que fan informació cn aquell centre.
El senyor Uuhl tingué especial inlerès a remarcar les seves paraules.
MANIFESTAQONS DEL PRESIDENT Digué:
La reunió d'aquesta tarda no deciDE U GENERALITAT
deix per a res ta qüestió que hi ha
Un dels nostres redactors Ungu*
plantejada. 1 com que. a l'altura a
1 honor d'ésser rebut, ahir (diumen- què han arribat les coses. Ja no bl
ge), a la tarda, pel President de la ha per què servar reserva, us puc ma-
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D E S P R È S

Es compleix ara t l primer aniversari del Decret qne dissolia
a les terres d't.spanya la Companyia de Jesús., i disposava la i n cautaciú dels seus béns. No cal dir com renovem en aquesta data la
protesta que oportunament formuir·rfm contra la injustícia i l'arfeitrarietat d'aquells actes. E l Govern al·legava el compliment dc preceptes constitucionals ineludibles Centenars d'advocats eminents
de totes les terres d'Espanya demostraren que el Decret infringia
els mateixos preceptes constitucionals que deia complir, i els interpretava en forma arbitrària i restrictiva. E l mateix preàmbul de!
Decret constituïa, vist ja en una perspectiva històrica, un títol no»
de glòria per a la Companyia de Jesús. Si els preceptes constitucionals contraris a la llibertat religiosa havien ja ferit els sentiment*
de milions de catòlics espanyols, aquella interpretació pejorativa
encenia encara amb m í s intensitat l l u r protesta i l l u r dolor.
Coincidia aleshores la dissolució de la Companyia de Jesús amb
l'alçament anarquista que ha passat j a a la nostra història contem»porània amb cl nom de Fígols. Aquesta coincidència feia creure a
alguns espectadors superficials que el Govern volia sacrificar l«
Companyia de Jesús a l'odi sectari dels elements extremistes, amb
l'objccte d'aconseguir apaivagar-los. si no podia reduir-los. H a passat un any i els fets han demostrat, amb la tràgica convulsió anarquista del S al i a de gener, que a aquells elements extremistes no ets
interessa gens la dissolució de la Companyia de Jesús. Ells volen la
dissolució de la societat. I un sentit elemental de conservació hauria
dé fer veure a les comunitats governants que actes com el realitzat
ara fa un any no contribueixen pas a evitar la dissolució de la societat, sinó tot cl contrari.
Ara fa un any retrèiem — i ho repetim avui — tot d que aquell
acte significava contra la cultura i contra la justícia. A v u i , p e r ò ,
podem afegir-hi la seva inutilitat i la seva ineficàcia, per a les f i nalitats mateixes que el govern podia invocar—encara que no gosava
a fer-ho—des del seu propi punt de vista. No ha desarmat els elements extremistes de l'extrema esquerra. L a convulsió anarquista
del dia 8 n ' é s una prova tràgica. No ha aconseguit, pel fet de la
dissolució de la Companyia de Jesús, resoldre cap dels problemes
plantejats aleshores, n i en l'ordre econòmic, n i en l'ordre polític,
ni en l'ordre social. I é s que, en el fons del fons, les comunitats
governants no actuaven, en aquell cas, n i per motivacions socials,
ni per motivacions polítiques, ni per motivacions econòmiques. Actuaven, conscientment o inconscientment, adonant-se'n o sense adonar-se'n, per mot-vacions d'nu ordre estrictament teològic. Així na
govern que es diu laic, i que fiu? i tot sembla que vol ésser-ne. ea
movia sota la impulsió d'nu prejudici antireligiós, és a d i r , obeí»
a una actuació que es desenvolupava dintre d'una òrbita de persecució religiosa.
L a història ensenya que aquestes persecucions són inútils. E n cara m é s . qne s6n contraproduents, des del punt de vista sectari.
Els jesuïtes, més tard o mes aviat, tomaran a les terres d'Espanya,
com hi han tornat les altres vegades. H i tornaran com han tornat
a totes les terres d'on han estat foragiuts. La religió catòlica sortirà
d'aquesta perseenció. com ha sortit de totes les altres, més enfortida i més vigorosa que mai. E l nom del nostre país deixarà de figurar, cn aquest aspecte, al costat d é b de Rússia i Mèxic.
Quant a Catalunya, terra de llibertat, terra de lleialtat, que ha
donat al catolicisme, universal, el nom gloriós de Manresa, unit i n dissolublement als orígens espirituals de la Companyia de Jesús ;
qne deu als jesuïtes altes institucions de cultura, com l'Institut de
Química de Sarrià i l'Obsenat^n de l'Ebre, anirà estructurant la
seva autonomia per articular-la amb la de les altres terres ibèrique-,
t aconseguir que entre tots pugui ésser bastida una República verament democràtica, una República on, com hem dit tantes vegades
tots els ciutadans i tots els pobles d'Espanya es trobin bé

més—afegí—amb els ; senyors Gassol
i Pl I Sunyer que han estat ací.
Acabà dient quo l'afer de la provisió del Govern civil „- Barcelona no
tenia res a veure amb la crisi.
L'OFERTA DEL GOVERN CIVIL AL
SENYOR AMETLLA
^abvin de ICRI auioruzuda que l'otert» del Govoru clvu de Uiucelona
fou feta al bc-nyor Cliuidi AnietUa
a miljaii setmana passada.
iOiui s iixpiica. doncs, l'acord del
Consell de mniistfvs do divendres,
d'oferir et cànec al conseller de Governació de Ja Generalitat, amh la
promesa d'a^ celerar el traspàs de serveis d'ordre públlcT
Resulta que l'únic candidat otlctul
iue presenta ta Gencraliui fou el senyor Dencàs i aquest nom no va
plaure al Gowrn Ue Madrid; els ministres deadiren fer un darrer esforç
per aconseguir que fos ta Generalitat la que de leL prengués la respon
sablltat de .'ordre públic a Barcelona.
Descartat el nomenament del senyor Terrado'les, per l'oposició del
senyor Macià, aleshores «1 Govern
de Madnd reprengué les gestions per
tal que el senyor Ametlla acceptés el
càrrec, obtanmt d'aquest una resposta satisfactòria.
El nomenament del senyor Ametlla sembla, dnnea, segur per ara,
pmx que podrien presentar-se noves
dificultats, cosa no gaire probable.
LES RIVALITATS ENTRE LA MAÍORIA
Deixant de banda les peeuliarltata
que puguin presentar els grups de
Girona. LleyJta i Tarragona, a Barcelona le» forces vistoses de l'Esquerra, estan dividides en tres grupe: «1
da l'antiga .opinió. (Llubí, Comes.
Xirau l Casaneiles l ara també Terradelles); els amics de Companys i
els elements procedents d'Estat Ca•..ila (Gassol üenràs, Aguader l altres).
Fa una colla «ta dies que els dos
darrers grups, que ara per ara marxen compactes, estaven queixosos del
primer, al qua' acusaven de voler
exerolr l'hegemonia del partit sense
tenir al seu costat ela elements representattas.
Les rivalitats s'acoemnareo en pre
sentor el Goíern de la Generalitat el
projecte de llei orgànica al Paria
ment. puix que els dos grups al·ludits
estaven dlsconformoí amb la disminució dels iwiders del President de
la Generalitat Pec altra banda. «1 se-

nyor Companys no volia admetre que
en la llei orgànica s'estaWís que en
cas de no haver-hl President d« la
Generalitat, per la causa qne fos. passés a ocupar el càrrec amb caràcter
Interí, el cap del Govern, sinó qi»
«•ntenla que la presidérna havia
d'exerrir-la el president de les Corts
Els dos grups varen conrenir «-onvocar una reunió dels diput.ve addi. «es, a fl de prendre acords. Aquesta
reunió, convocada per ahir. ha estat '•olebrada. encara qne no hem
l>otriit eslirlnar el Itac. Havent-se precipi.at els esdeveniments, is de suposar que en ta reunió fou d»termlnnda l'actitud que els dos grups havi-n d'observar a ta retmtó otUM do
ta taltfà lamï.é cal per,í,r OM
deuria tra-iar-se dels possibles snccessors dels senyors Lhihl. \ i « „
n
, ^ f mes
r Tdóna
a , , P j per
l e s ' descomptada.
la dÍTniss'6 «eli
qtiflls
Em-ara qne han circulat noms «obre futurs Conseltars. el eert és qoa
no
n podia precisa» cap, perquè
depenia el nomenament de l'actltnd
del senyor Macià, el qual, aquest»
v'·çada, ha tingut cn compto el parer
oe la majoria del partit, per opomftem*

pre,ens·onf! icX «"'P <lí-

No semWa aventurat, perí», que cn el
nome -aent dels Cmiseüeis es partirà de la base de donar lloc* als
tnips de Girona. Lleyda 1 Tarragona.
També s'assegura que ' • l nou Gevern es formarà sense haver-hl president del Consell BseoUKia. El senyor Macià, que persisteix en el propòsit -de no anar a les sessions M l
Parlament, delegarà les seves fun
dons en el Conseller adequat a ta
matèria que ej 'rncti, ppA a part
d'olxó no hi haurà mto Cop del Govern que ell. En aquest sentit es reformarà el projecte de llei orgànica.
I també seran derogats els decret;que havien estatult la delegació g*o
bal de funcionaris del President.
ELS NOUS CONSELLERS
Segons una versió que hem recollit l que sols donem a títol d'Informació, els nous consellers sera«
els senyors Josep Selves. Pere Mlas.
Josep M. Espanya l Josep Dencàs.
També et deia que no havent no
ceptat al senyor Pi I Sunyer substituir el senyor Lluhi. on el càrrec de
President del Consell Executiu, serà
nomenat el senyor Casanoves.
uiejutit • ta pagina «1

H g . a. — DimarfB,

25 <3e gen«r 'd< 1933
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CRISTIANAMENT AHIR,

DIA 2 3 D E L P R E S E N T

Els qui la ploren: espòs Josep GafiiSà, fills Josep, Lluïsa, Maria i Antònia, mare, fills po'ítics Francesc Torrents i Josep Borràs, néts, germaii>, germans po'ítics,
nebots, cosins, famCia tota, el jove Jacint Oller i les raons socials F I L L D £ r O . Q ' J A T C A 5 Í Í S A i J O S E P C A f ï S A , en assabentar eis amics i coneguts de tan
irreparable pèi Jua, els preguen que ti dediquin un piadós record, ia tinguin present en l.urs orac ons i se serveixin concórrer a la casa mortuòria, Passe ^ lel Iriomf, 92,
principal, avui dimarts, a dos quarts de quatre de la tarda, per tal d'acompanyar el cadàver a l'esplésia parroquial de Santa Maria del Poble Nou i d'aquesta a la
seva darrera estada, Cementiri de l'Est (Velí), pe1 qual favor els restaran etern-imant agraïts
Barcelona, gener de 1933

4

Juvenil 1 Màxim, rars., 1 Santa ESvira, vg. i mr.
Avui, a Sant Pere de les Puelles.
Demà. a la Misericòrdia (Capella
interior).
Adoració nocturna: Avui, tom de
Sant Pascna] Ballen.
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HA
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B a t l i a b e l l

lunya
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de

Els seus afligits: esposa Elena Amat, fills Núria, Neus, Joan i Antoni, mare política, germans, germans políiics, oncles, nebois, cosins, parents tots i el jove Josep Salvio Mitjans,
en participar als amics i coneguts tan sensible p è r d u a , els preguen que se serveixin tenirlo present en llurs oracions i assistir a l'acte de l'enterrament que tindrà lloc avui dimarts,
a les deu, a la vila de M ^ n o r e i l , caner Noya, 44
HO ES CONVIDA PARI I CUL ARMEU"

Surt tren pe! Baixador a les nou.

O

T

E

na de quatre mesos I un dia que per
un delicte d'estafa 11 demanava el fiscal.

S

Observatori Meteorològic de la Universitat tle Barcelona. — Dia 23 de
gen·.·r de 1933.
Hores (t'üoservacio. * :aé aei. a .É=
tretze t a les JÍVTIU.
Bar'.motre a tero l al nirell l e :
rruir. M.Uimelre»: 76e"5. TeTl. 7631.
Millibare: lOlOC lOie'l. 10174.
Termòmetre a l'ombra. Sec i 8'S,
6 *. 4"S.
Hutviïnt (caBUslmes <to saturaolú):
64. R, 52.
YenL Direcdó: Calma, S. E., E.
Velocitat: 0. Z. t
Estat del
Descobert, Quasi
descobert, quasi descobert.
Classe d« núvols: — St-Cu: St-Cu.
Teropcratures extremes a T imbra:
Màxima: T3. Mínima; J'8. Id. prcp
de terra; 0'8 sota «ero.
OsclKacló termomfttrica: 5*5. Temperatura mitjana: 4*6.
El Director: E AlcoM.
- P er a coinorar i bon preu anea a ib
J o i e r } * rHhijrffiè • T a l l e n , 4 1

JSÍM

vsríttble

leasió

S'ha donat compte al Jutjat del robatori comes a casa de la aenyora
Concepció Cohero. esposa d« l'actor
senyor Vinyes, ijul asli fent una
tourné per Fiüptne».
S'ha robat en Joies per valor d'unes 5.000 pessetes.

-aBf&HI A T S

TRENCATS: Tingueu sempre mon
present qua els millors aparells «fel
món per a '% cura de tota classe
da trencadures són els de la CASA
TORRENT, sense traves ni uranis
molestosos de cap mena. (jueden mzi\
dissimulats I s'emmotllen com un
guunu Hom. doncs i neus han a i
fer-i.e os. En M du la vostra HUH
no heu de comprar mai bragucre ni
embsnaments de cap classe sensabans veure pnmr. aquv-.ta CÜM:
num. 13, DARRER De LA UNIO, nu
mero 13. Casa TORR&NT. Barcelona
Davant el tribunal de la Secció segona cornpareguú Josep Vila Martínez acusat de danys en topar l'auto
que eonduia amb un altre, al qual
causà danys per valor de 540 pessetes.
La pena sol·licitada pel fiscal fou
una multa de 900 pessetes i la indemnització corresponent.

conferència de M. G. Gaillard, sobn
• La fieintnre a la Cour du Duc do
Herry. foron projeccions).
Dijous, di sn a vuit, una conferència de M. J. J. A. Bertrand, tona
-). Bomtiins et l'ari unamme·,
Uivendres. de set a vuit, una conferència de M. J. Cazes. sobre - i i
grand auvrler dc l'un tè Irançatse:
Richclieu».
Les cartes d'entrada es despatxen
a la secretaria.

C A T I F E S
en totes g r a n d à r i e s i classes
nuades, i passadissos

descompte? f a n i à s t c s del

F à r n i a c i a Or. MTSo-Ar··n«í
McdicamoiK: pm-issimSi
E4|)ccífics·Rtjla.Caneletes,l

2 0

al 6 9

%

A la Secció primera cl processal
Francesc Doftate es conforma amb la
pena de dos mesos I un dia que li
demanà el fiscal per un delicte de
reslstincla.
'

Les altres seccions d'E Iredons. Flassades, Velluts,
Domasos, etc , e t c è t e r a ,
preus excepcionals

-OBESITAT?

mmmiiiíMíiif.s.e.

15 dies de rematada

AIGUA DE BETELU DAMA ITORSI
EI Col·legi Oficial d'Agents Comercials recorda als senyors col·legiats
que durant el corrent mos do gener han dè presentar-se les declaracions Jurades de los comissions
morades durant l'any 1932.
\ Ics oflclne» del CoHepi es faciliten els Impresso» necessaris.

- OBRA
Qüestió

NOVA
Agrària

per E M I L I S A G U E R
De venda. - LLIBRERIA BOSCH.
KonJa de la Universitat, I I .
D'accrd amb el que prescriuen els
«ena esta'.uta, gl Foment Autonomista Català celebrarà consell general
ordinari de socis el vinent dissabte,
dia 88, a les deu del vespre, al seu
estatge del Paaselg de Sant Joan. 113.
— Fosfo-GlIco-Kola-LecIüDat, cura
Inapetància. U. D mènech. Ronda de
Sant Pau. 71.
El Jutjat número set ha tingut noticies de la detenció a Opcrto de Josepa Moniserrat. Ia qual. amb el nom
de Josepa Escudero Reyes passà ia
frontera, i que és acusadn d'haver estafat nou mil pessetes a una dona
que habitava al carrer de Salmeroa.
a la qual va prometre que II tocaria
el bitllet que sortiria premiat amb la
grossa oe Nadal.
Aquesta detinguda serà conduïda a
Barcelona, per a la qual cosa Ja s'ha
tramitat ol decret d'estradlcló.
- Lmguaphone. Valànda. 215. Dama.
A la Secció quarta Joaquim Aguirre
Morata es conformà amb sofrir la pe-

C
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A
millor
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Els Observatoris do Muntanya fundats per la Generalitat amb motiu dc
l'any polar. — Amb aquest títol,
avui. a les set del vespre, el doctor
Eduard F o n t s ^ donarà una conferència organitzada per la Societat
Catalana de Ciències físiques, químiques l matemàtiques, en e! local
de l'Associació d'Entrtnyers Industrials (Layetana. 30). Aquesta conferència serà lHustrada amb projocciona.
- ran

4; ia m d? ssal
Flnliaima par a taola

m

L'Atenen
EnclclopMic
Popular
(Carme, 30) té organitzats els actes
següents por a la setmana entrant.
Avui. a les vuit del vespre. «L'Imperialisme nord-americà».
Dimecres, a les vnlt, continua el
curset públic sobre malalties sexual»
a càrrec de! doctor Torra Bassols.
"'Jous. a dos quarts de vuit. con
tlnua el curset de literatura Italiana
pol profefsor Joan Moro, de les Esco
les Italianes.
NO T088IU: PRENEU

PASTILLES-KUM
Tret rais oapsa
Al Foment del Troball Nacional
aquesta setmana donarà una conferència sobre qüestions relacionades
amb al transport marítim, el diputat
a Corts i secretari de la Comissió de
Pressupostos senyor Josep Manteca.
Aquesta setmana, a l'Institut Francès, os donaran trce cursos públics
a càrrec dels professors de r esmentat
centre cultural.
El dimecres de set a vuit. una

T

producte

A
de

.
la

ai

prop la Rambla. Telèfon 17444

Ei s eezemes

r e bels

Els eezemes mià rebels i antics desapareixen ràpldam&at tt s'usa la
BOISSON BIANCHE. de l'Abai Magaat. Heu's ací go que esenu cl senyor Leconte: «Patia un eezema tenaç; seguint els consslls del reverend
Germà J..., vaig decidir-me a prendre la BOISSON BLANCHE, da l'Abal Magnat, per bé que dubtava de
la aeva eficàcia: peró Ja comprendreu la meva sorpresa i la meva alegria en notar, al sisè litre, una millora inesperada. A l'ontè litre havia
desaparegut per complot l'eezema.
La BOISSON BLANCHE. de l'Abat
Magnat, dotada d'unes excepcionals
energies mlcroblcldes 1 depurattves
neteja la sang 1 la lliura de les seves
impureses. Es el medicament únic pre
excellèncla centre les malalties da la
pell: eezema, psorlasis, impètlg, pústules, granellades. foruncols i erupcions dc grans, que tenen llur origen
en la impuresa de la sang. Elfiasó
de la BOISSON BLANCHE. de l'Abat
Magnat, per a fer un litre d'aquesta
beguda depumtiva. mlcroblclda I
fortificant, es ven a totes les Farmàcies al preu de S'IS pessetes.
OOO

R E L I G I O S E S
SANTORAL
Santa d'avui: Sant Timoteu, b. i
mr.; Sants Tirs I Projet, mre.. 1
Saat KaUcià. b. i mr.
Sants de demà: La Conversió de
Sant Pau, apòstol: Sants Ananles.

terra:

Cata-

Congrés

d'Història

l ' A r i a Estocolm

Per acord del darrer Congres Internacional d'Història do l'Art celebrat a Brussel·les l'any 1829, la trotrena reunió ha de tenir Uoc a Eslocolra el mes de setembre d'enguany.
El Comitè Organitzador s'ha adreçat a la delegació catalana, que prasldelx l'eminent arqueòleg senyor
Puig i Cadafalch. president de la
Secció Hlstòrtco-Arqueològlca de l'Instttut d'Estudis Catalans, demanant la
participació al Congrés dels historiadors del nostre art.
A l'objecte d'organitzar aquesta
participació s'ha constituït un Comitè que. sola la presidència del senyor
Puig t Cadafalch. reuneix els membres de la Sei.xió Històrlco-Arqueològlea de rinsiiMi «enyor Rubió 1
Lluch, Valls I Tabemer. Ferran d«
Sagarra, Massó I Torrents. Ramon
d'Alòs 1 E. Martorell. ! els senyors
Bonaventura Bassegcdn. professor de
rEMOte d'Arquitectura: Soler I
March, presid-nt de l'Associació d'Arquitectes; Duran l Sampere. director
de l'Arxiu Històric de la Ciutat; Joaquim Folch i Torres, director general
dels Museus d'Art; Cèsar Marilnell.
de l'Associació d'Ainics de l'Art Vell
1 del CoHesl d'Arqiiitecfes: reverend
doctor Manuel Treu», conservador del
Museu Diocesà de Rarcelnna. Actuà
dc secretari el senyor Joaquim Folch
i Torres.
En la darrera reunió del Comitè es
donà compto dels treballs fins ora
amtnciais com a paiticipació catalana al Congrés, els quals han estat
d·.ierminats d'acord amb la llista de
temes que s'assenyalen en el seu programa.
Heus ací la llista 1 Utols dels treballs:
A la Secció I (Geografia artística).
— «Caràcters geneials de la Geoçjrafla artística», per Josep Puig i Cadafalch. 1 «La Geografia artística de la
formació da l'art romànic», per Josep Puig i Cadafalch. En altre apartat de la mateixa secció (Estils arcaïtzants . «L'escultura romànica del
segie XHI a Catalunya, per Alexandre Soler i March.
A la Secció I I I (lufluència francesa
a Europa al segle XVHI). — «La influencia francesa a Catalunya en el
segle XVin.. per Cèsnr Martinell.
A la Secció V i l (Art cristià; Art
bizantí'). — «Els frontals romànics ca
talaus, imitació d'icons bizantins»,
per Joaquim Folch l Torres
L'assistència de ta representació catalana al Corrrrés promet ésser nodrida. A proposta del senyor Folch
i Torres, director general dels Museus, i tenint en compte que a Estocolm existeix nn Institut del Foc,
únic a Europa, dedica*, a l'estudi dels
problemes de prevenció i extinció
d'incendis, s'ba suggerit als organitzadors del Congria que siguin invitats els tècnics del suaUt Institut, perquè estudiïn i exposin al Congrés les
normes de prevenció i defensa contra el foc a umitzar en Museus i Arxius, que poden ésser alli comparades
amb els punts de mira que aportin
els tècnics mnseístlcs que hi concorrin.

Estafadors

A o r o d r i m d« l'Aerof>iulico
Naval
Avions arribats i sortits el dia 38:
ATTibadti
A les U'20 arribà de Marsella l'a•vió «Junkers D-419», amb mercaden - . A Ics 12'36 arribà de Madrid
l'avtri «EC-PPA», amb correu i mer
caderie».
Sortides
A les 9 30 sortí cap a Madrid l'arió «Ford EC-RBA». amb correu 1
mercadane».
A e r ò d r o m de la Companyia
Genera! Aeropottal
Avions arribats i sortits el dia 23
Arribades:
De Tnlosa. a les 740, amb quatre
passatgers, correu 1 mercaderies.
Do Marsella, a les 7'50, amb cinc
passatgers, correu i mercaderies.
Do Casablanca, a les IS'SS. amb quatre passatgers, correu i mercaderies.
Sortides:
Cap a Casablanca, a les TSi, amb
quatre passatgers, correu i mercaderia.
Cap a Marsella, a les 13'42. amb un
passatger, correu l mercaderia.
Cap a Tolosa, a les 13'48. amb quaIre passatgers, correu i mercaderia.
Avions arribats I sortits el dia 23
Arribades:
Oe Tolosa, a les 740, amb dos passatgers, correu i mercaderia.
De Marsella, a les 9'9S. amb tres
passatgers, correu 1 mercaderies.
De Casablanca, a les 14'27. sense

i Sent

V.

cansanci?
El cansanci
I el
decaïment
flsic-moral
tenen son
origen en la
A N È M I A
qual enfer*
metaf se
combat
eficaçment
amb ei
insuperable fònic restaurador Xarop de

H1P0F0SFITS
SALDD
Pels seus efectes ràpits I
segur», es recomanat pels
metges, i aprobat
per l'Academia
de Medicina.
S ota en lot temps.
No et ven mes
que amb ampolles
d'oriflea-

organitzats

Els agents de policia senyorg Oruj.ino i Reguengo procediren a la detenció de Josep Maria Comcnge i
Jaume Sala Saladrigucs, els quals >•
nien muntat un negoci a la Rambla
de Catalunya, núm.
amb tot luxe,
amb el nom de Crèdit Privat.
Amb anuncis als periòdics demanant persones que aportessin capital, per a dedicar-lo a préstecs, hl
acudien els petits capitalistes, els
quals eren objecte da la signatura
d'un contrada que a primera vista
semblava que els donaria un dineral de rèdit, perí després, en a l t r »
clàusules, no els donava dret a re».
Un dels perjudicats era Jaume Aregall. qui havia Ja perdut 4.000 pessetes. 1 en el moment de fer-se la detenció es disposava, perquè així
11 bo exigien, a lliurar 3.000 pessetes
més.
Es creu que els altres perjudlea«s
acudiran a la policia per a denunciar els fets.
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per combatre l'obesitat
A r í b a u , 5 : Telèf. 3 3 8 8 1
(prop Plaça Universitat)

passatgers, amb correu l mercaderies.
SortMes:
Cap a Casablanca, a les 9'30, amb
cinc passatgers, correu 1 mercaderia.
Cap a Marsella, a les 14'30. sense
passatgers, corren i mercaderies.
Cap a Tolosa, a les 14'44 amb un
passatgers, correu 1 mercaderies.
SERVEI SETMANAL DE CORREU
OAP A L'AMERICA DEL SUD
El corren Aeropostol amb destinació
a l'Amèrica del Sud sortí diumenge a
les r í o .
El correu Aeropostal que sortí de
Santiago de Xile el dia '.3. de Buenos
Aires el 14 a les n'OO. i de Río de Janeiro el diumenge dia 15, arribà a
Barcelona diumenge dia !ï a les I0'4d.
-OOO-
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Oferiments. - Fredor. — Funcions
de policia
,
Fins el dia 4 de febrer pròxim, a
les dotze, s'admetran, a la Secció de
Foment, proposicions per a optar ai
subministrament de materials per a
la brigdda de conservació I reparació d'edificis afecta a l'Agrupació
d'ediflcls municipals fSorvols Tècnics), sota el pressupost de R'Só pessetes.
També flns el dia 31 del corrent
a la una de la tarda, s'admetran proposicions per al concurs d'instal·lació
d'una estufa al Departament del M
ge da guàrdia del Dispensari iel
carrer del Taulat, Rambla del Triomf.
29. al tipus de r79'44 pessetes.

•••

L'alcalde senyor Aguado astlçné a
FAlealdla.
A U Casa de la ciutat la calefacció
era defldent. perquè ni això ]a va bè.
El senyor Aguado eslava constipat
No rebè la premsa.
Signà quelcom del despatx 1
«e'n tornà a casa.
Els comentaris de la crisi de la Generalitat eren vius 1 hom deia que
potser que afectés l'Alcaldia perquè al senyor Aguadé se l'Indica per
a la cartera de Treball al nou Covem que es formi.
Restablert de la lleu malaltu que
l'obligà a fer llit. s'ha possesslonat
novament del seu càrrec el primer
tinent d'alcalde senyor Ernest Ventós.

•••

El personal de la Brigada per a
la Repressió de la Venda Ambulant,
afecta al servei d'Inspecció do Proveïments, ha procedit a detenir davant l'Estncló da França un sublecte anomenat Salvador Ribes Ortelx.
tlmedor ben conegut de la pollcli.
En ésser detingut Intentava tlmar
1.000 pessetes » Antoni Julià.
TamM ha estat de'ingut al carrer
de Migdia el qulnzenaire Joan Rodríguez Femàndez. el qual pertorbava el barri amb una partida dc (Wus
gaa hi havia organitzat, la qual
produïa fortes baralles.
-coo-

T R I B U N A L S
ASSENYALAMENTS PER A AVUI
AUDIÈNCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Divorci: Jaume Vilateresana contra Maria Saus.
Menor quam'à; Companyia Espanyola de .Nenmàtics Fish contra Camil Casas.
Interdicte: Maria Caflellas contra
Teresa Josa.
Sala segona. — Revisió: Joan Martínez contra Josep Costa.
Incident: Cecília Iglesias contra
Joan Petit
Pobresa: Càndid Cortada contra advocat de l'Estat
AUDIÈNCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Dos orals per
danys i furt contra Emili Alvarex i
Jesús Femàndez.
Secció segona. — Tres orals per estafa contra Francesc Escandall.
Secció tercera. — Dos orals per furt
contra Susanna Maria Laporta I Josep
Aloazar.
Secció quarta. — Tres orals per
danys, furt I tinença d'armes contra
Josep Conte i Consol Ntiaaz 1 Aquilí
Ferrer.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Avantjudlcis a les deu. - Nüm. 33;
per accident del treball de l'obrer Josep Gra neontra el patró A. Farreras
I Caixa de Previsió. — Núm. 34; per
oqeidem del tieball de l'obrer Josep
Luz contra el patró Joan Manau. —
Núm. 38; per reclamació de salaris de

les obreres Maria i JUIia Pérez conuu
el patró Guillem Menéndez. — Numero 36, per reclamació de salaris
dè l'obrera Carme Barrudo contra el
patró Josep Monné. — Nüm. 37; pir
accident del treball dc l'obrer Eduard
Torres contra el patró Hespanós Radio.
Judicis a dos quarts d'onze. — Número LItèj per reclamació de salaris
de l'obrer Joan Fulladisa contra el
patró Jules Gerzon.
A tres quarts d'onze. — Niim. 1.l«i:
per accident del treball de l'obrer Rodolf Scgg contra el patró Lumlnosss
Steyor S. A.
A les onze. — Ntlm. 1.095; per recl*mació de salaris de l'obrer Ramon
Manch contra el patró Joan Nin.
A un quarts de dotze. — Niim. 1.301;
per reclamació de salaris de l'obrera
Maria Anlr contra el patró Vlcents
Navarro i un altre.
Jurats: patrons Rarrlga. Romàn 1
Amigó; obrsrs Rodrigaoz. Colomer 1
Arços.
•OOO

Unió Catalana
«EXPOSICIÓ DE DIVER-SOS SISTEMES DE REPRESENTACIÓ PROPORCIONALS
Divendres vinent, dia i', a dos
quarts dc vuit del vespre, tindrà
Uoc a Unió Catalana la interessant
conferencia que el senyor Pere Borràs I Prim donarà sobre al tema
«Exposició de diverses sistemes de
representació proporcioMl».
Les invitacions per tal de poder
assistir a aouest acte poden recollirse a les oCcInes ^e l'entitat qrga
nitzadora, Claris, !4. entresol.
-OOO-

LA CATALANITZACIÓ DE LES ESCOLES
El Consell directiu de l'Ass.ciactú
Protectora de l'Ensenyança Catalatia ha rel'ut, en resjtosta a la seva
darrera circular dirigida a les escoles privades de Catalunya, un graa
nombre de respostes favorables al
l^on sentit pedagògic que es va im(osanL
El Consell directiu de la Protectora ha rebut proves de com les escoles estrangeres de Barcal.na Introdueixen el nostre idioma en llurs
plans d'ensenyament. Entre aquests
cal consignar l'Escola Suïssa, la qual
i n algunes de les seves classes l'utilitza àdhuc com a Idioma bàsic.
El Consell directiu de l'Assodacl*
Pri lectora de l'Ensenyança Catalana
tapera que les altres Institucions
l'ensenyança seguiran aquests exem
pics.
A proposta de la seva comissió
lècnlca. el Consell directiu do fA»;
soclacló Pr.tcctora de l'Ensenyança
Catalana ha concedit diferents lots
de lllbrci a les Escoles Nacionals
de Rutsènlt dc Montgai I Prades •
a les Encoles Catalanes del Districte ITI. Casa Escolar d í Gràcia I Es
«•ole» de l'Ateneu Santfeliuenc de
Sant Feliu del Llobregat.

El llibre de' dia
J. TUSQUETS

MANtUL OE CATECISME
480 pàítines
35 0 il lustriclons
F.xcel'ient obra de text per als
col·legis.
Indispensable als Pares, Mestres
i Catequistes.
Avui s'ha posat a la venda a Iotes les llibreries

EDITORIAL ViLAMALA
València, 246
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republicà conservadora Sanfander.-Conversa a m b A i a n a iOiral.-Banquet
a A z a n a . - A í i i m a c i ó q u e encara b i ba presoners.-Deportats a
Arribada de F "Espana 5'. - Trasllaf dais daporiatt
C&diz, 33. — Eié periodlsie» teoioa
•1 propòsit U'snar al port <*« Sant*
Moria en un canoi automòbil, amb
motiu d haver-hl aUà ela deportat*
que han retornat d« VUla Cteneroí,
pnb 1M autoritaW mllilew 1 de Marina no bo panneUiron.
A lee primeres hores de la m*Unad; el moll era desen. A racMnò
del ferrocarril hl havia un vagó de
lercera claMe per a éawr •infrinxat
al correu de Madrid El cilxe, però.
DO ostentava cap Indicació da dvftlnació. El cap de l'estaclo dlg»ié que
no havia rebut cap ordre.
El vaixell .Adriano n». que « al
destinat al servei de vlntírers entre
Cftdíz I Sant Lúcar de Birram-da,
quan hi ha «toros, a Jere». es dirigeix cap a T'Espolia 5».
Arriben al moll nombrosos familiar» 1 amics del» deportats. Com
que el fred éa molt Intens. «Cu enoems grans fogueres.
A dos qurts d» t * retorn* el vaporirt amb e!» deportats, el» lunls
eorliren en grup amb llur» equipatges. Els parents pretengueren aoostar s'bi, però el» guirdle» d'assalt el»
ho privaven, dient-los qus a ft·MM
als seria permesa la comunicació.
En fer-se el desem barca ment, hom
constati que mancava un deportí!.
Honorat Maneras. al qual remà «3 v»lxell per estar malalt.
Els viatgers mostraren llur desig
d'ocupar un vagó de primera classe, però no «Is fou permès. Diuen
que el viatge ha durat sal dies. els
tres primers molt dura. a conseiU*nola del temporal. Conten que ara «!•
han estat guardades més consideraclon» que en el viatge d'anada. Durant el viatge de retorn no han vist
el comandnnt militar ds l'expertldò.
L'ex-marquè» de Gandul c-mtestft un
íelefonema que 11 trameté la seva
muller.
El tnsllat al port de Santa Msi-lt
fou fet pel guardacostes tLarache».
Referent a la fugida dels coníanats.
han dit que no en saberen ros
després d'haver estat realitzada.
A do» quarts de vuit de la MrAt
el vagó en el qual viatgen els dsportats. ha estat col·locat al cap del
tren correu. Vigilen el» deportat? vuit
«gents de polida 1 vlnt-1-clnc gu*rdlee d'assalt. No es produí cap Incident al moment de la marxa.
E l i cínquanfa nou daporlals
arriben a M a d r i d
Madrid. 23. — A les 8'35 del mati:
arribi « Getafe el tren correu d'Andalusia, al qual anava enganxat un vagó que conduïa als 30 deportats que
vénen a Madrid per a oomparMxer
davant la Sala Sisena del Tribunal
Suprem, com encartats en el procés
1°* se sejmelx pels successos del
«"* 10 dagost.
Per a evitar aglomeracions de pdbllC la direcció general de Segur >ut. dl&posA que a l'estació, fos on(fanxat el vagó que utiütraven el»
deportats 1 que aquests fossin portat»
« Madrid «n auto-cars, preparat» a
Teíscte.
All| esperaven tnmbé el cap Supertor de Policia 1 altre» autoritats l
.un camió amb guàrdies d'assalt.
En do» cotxes dels que iiaea els
Kuftrdiee d'assaU. foren trasUadatt a
Madrid ela 27 palsans deportats. 1 en
•hre» dos cotxes els 31 deportats m!Ütars, els qutl* marxaren a la pres*
de Guadalajara.
,
Un dels deportats, al tinent coronel
«fon Honorat Manera, en vista dal seu
delicat estat de salut, havia estat portat en el tren exprés 1 esperava a
G«lafe, on s'uní ai» altre» deporta's
atllltara.
A l'estació eaperaven tres de les
famílies dels arribats, que havien
«n&t allí amb llurs corresponents cotxes 1 uns 50 Individu» dal poble, qv»
Presenciaren el trasltai des dal vagó
*
eqto^ar».
A las set 1 quaraota minuts, sortiren, en les dues direccions que AM••BJ Indicades, els quatre auto-cars.
•mb el» deportats, vigilats per guàrdies d'asealt.
L Assemblea del grup agrari. Una marxa soo.e M a d r i d
Salamanca. 23. — Al Teatre Breton.
ae celebra l'anunciada aasemblpe d-el
Bloo Agrari, amb l'aalstencla del»
diputats senyors Gil .Robles • Casanuava.
No asaLMiren a Tacte «1 senyor Lamemla de Clalrao. per trohor-so a
CMix.
El senyor OU BoWes digué que I*»
dlspoalclons del Govern van encamlnades a afavorir les masses socla
Jlstes.
Afegí qus Ja és hora d'organltrar
«na manca sobre Madrid de pacífics
camperols do tot Espanya, perquè el
Govern vegi de prop. «mb tota l i
Intensitat, el problema dels agricultors.
S'acordí orgamitrar una caravan»
automobilista | un tron esn -'ial. per-

Guadalajara

quó vagin a Madrid gran nombre
d'agricultors «1 pr^ttai dimc res, per
a fer lliurament de les conclusions
acordades al ministre d'Ag^.'nltura

el senyor Femàndez Pérei esta en
condicions d» salut suficients per a
ingressar a ia presó, pel qual motiu aquest migdia hl ba ingressat.

Manitestacions monàrquiques. Penyores d * cinc centes peueies
Madrid. 23. — Al Passeig da la Castellana, oliir ai nuU, un grup de
Joves de hliució monàrquia, forma
rea una prtita manifestació, i es
dirigiren a la presidència del cunseil
de inmiíin» donant visques 1 moris.
Amb aquest motiu foren datt.iguia
Pere GonzAle» Arqueta, Francesc P!
niè» Baüerce. Francesc Pollaràs d.;
Sòria. Rafael Màrquex de Prado. 1
Eduard Cancero Sacristàn.
Conduït* a la Olraocló gMMrai de
Seguretói, se'l» notificà la Imposició
d'una multa de SOC pessetes « cada un.
Tan sols la pagà on. l'anomenat
Francesc Plniès, qui fou posat en
Uíbortat quan l'hagué pagada.
Els altros foren traaüad&ts a la
presó Modal

Conversa d'Azana i G i r a l
MuJniL 23. — t a ol banquet oeleLrat aquest migdia, i al qual conoorre^'Uiireu el senyor AzaAa i al mims 10 d« Marina, i de 1 acte del qual
liem donat abuis compta, un redactor del •HeraJdo· ba sostingut la aegüent conversació umb els senyors
Azarta ^ Glrol.
— i l de la situació política, don Ma
nuel? — piegunla l'mformador.
—jji vostès la saben millor que Jo!
contesta el senyor Azada.
—Mai no hem tingut nl tindrem un
cap ds Govern més callat, replicà
e! periu disto.
—Es el men estil, digué el senyor
Azaflo. Algunes personalliaia parien
lote els <Ves i fan declaracions, i Jo
creo que sols en el Congrés és on
he da puriai-.
—Però quan esta tancat.,.. — 11 digué el perieuiéta.
—Era calla, conweta el senyor

Els senyors Casares i M o k s
ooníerencien
Madrid. 23. — Aquest matí, celebrà una extensa ronforèncía amb
«1 lalnlsíro de Ir. Governació, el nmi
Alt Comlssa* d'Espanya al Mairo»,
senyor Moles,
El sota-seoretari ds Govarnncló. manifestà els periodistes que hl havia
trTqulWfcu a tota Esp: ya.

En nqncst banquet, aíegt el cap del
Govern no í l baorà discursos. Ja
veu.
-flé, 11 objectà el periodista, però
de vegades os llegeixen aquesta» declaracions qw vostè aUudetx. i Ha
llegit vostè 'es del senyor Lerroux
puMicade» dusabte?
—No. digui el cap del Govsm.
Ouà ésT
El periodista U referí amb tota alncerital I el senyor Azafia digué:
—Em semblen molt bé, però jo com
a cap de Govern no contesto a nlngó,
ni dic res.
—iOuè es farà ara a les Corts
—Aprovar algunes lleis, contestà el
senyor Azafla, la de Congregacions
religioses, la de tinència d'armes...
El ministre de Marina parlà després un xic més i coneretà millor.
Volem, afirma, qoe les Cort» estiguin obertes fins el mes d'abril, com
ordena la Constitució, i , tancar-les
en aquesta època per a fer les eleccions municipals 1 qoe els diputats
tinguin llibertat per a llurs propàijandes.
Però. raplUè l'Informador, diuen
que ei Govern no ha de fer les eleccions.
—El senyor Acafia interrompé 1
digué:
—Bé, al Parlament és on han de
dir-ho.

Exposició espanyola a Praga
Madrid. 23. — Ai ministeri d'BMst
ban facilitat la segueu nota;
• H ministre d'Espanya « Praga,
comunica que el dia t de l'actual
s'Inaugurà ofloWment l'expeelcló alpmiMa espanyola orgenitsfada per
l'Institut ecpsnyot íbero Americà, en
connexió amb et Cinb Alpí d'aquella
capital.
En l'esmentada exposició flgven
nombroses fon grafies de societat» niristiques espanyoles, cartells 1 íssoMst,
Assistírar a l'aele el personal de
la jLegació. la colònia espanyola,
membris de l'institiit d'Espanya, socieats turibtlques ixecoeslovaques 1
diversos representants diplomàtics i
oonsuíans de l'Amfirica espanyola,
així oom nombrosos espanyols residents a Praga.
L'exposició, que ha eetat moll visitada, ha merescut grans elogis.»
Intormació pública per al reglament de la llei d'accidents
del treball
Mwlríd. 23. — Al Ministeri del Treball, manifestaren que t'baa rebut
rais d un oemonar ue telegrames,
d'agents d'assegurances, CoUegis
d'asseguradors 1 Cambres asseguradores, soHfcUunt que abaïu de la
promulgació del Reglament d« la
Mel d'Accidont» del Treball, s'obri
una Informai ió pública.
Dusprcs íacHitaren al dit centre
oílclai una iclació dels conflicte»
obrers solucionats en diversos llocs
d'Espanya, entre ells el del ferrocarril de San Sebastiàn a la frontera,
que s'havia originat amb motiu da
l'aoomadament d'un obrer.
Lliurament de la oreu
del M è r i t militar
Madrid. 23. — El Prcbldenl del consell rebé al Minisuri de la Guerra
l'enginyer senyor Aromburu. cl general Mosquelet amb una comissió
de l'Estat Major central, i un grup
ds professors i aluranst de l'Escoia
Superior de Guerra.
Entre aquests úlltans figurava el
coronel mexicà senyor Ottob, al qual
lliurà el senyor AzaAa la creu del
Mèrit Militar, un sabn l un diploma.
En lliurar-ll aquests decrets, ui
Ces del Goveru féu un calorós elogi
del senyor Otton, al qual contestà
aquest dient que les esmentades
condecoracions les ostentarà amb orgull a la festa nacional de Moxio
A les dues de la tarda, el senyor
Ottoo. obsequià amb un banquet el
luinls·.re de la Gueira I els seus companys de curs,
L'acte tingué lloc a l'Hotel Bits,
L'estat del» senyors Cavalcant!
i Pernandez Pérez
Madrid. 2». — El ministre de la
Guerra donà compte a l'autoritat ju
uiclal, que els senyors Cavalcanti 1
FamMideï Pérex, que es trobaven
cn qualitat de detinguis a l'Hospital
Ml','or de Carabancbsl, havien perdut la condició de generals, 1 per
rant no procedia que fossin tractats
u m a militars.
El Jutge ordenà que es traslladessin a l'Hospital Militar de Carabanchel, dos metges forenses, els quals
alxi ho foren 1 reconegueren els detinguts;-dictaminaren quo «1 general
Cavalcant!, es troba en efecte malalt
I que necessitava romandre altn··nys
de moment, a l'Hospital de Carabanchel per « la seva curncló: peró. gHn

Reunió de la Junta Central
dal C a n .
Madrid. 28. — Al Congrés es reuní aquesta tatda la Junta Central
del Cens, presidida pel president del
iuprem «lon Didac Medina.
En acc- -r la reunió, 4 dfiraotcr
general d Estadística, don Honorat
de Castro, digué que la reunió havia estat per a resoldre tres 0 qua•.re consultes de le» Juntes provincials, totes eUes poc importants 1 resoltes Ja en la Gaseta.
üna d'aquestes consukcs es referia a saber sl les dones poden ésser
preeiiiepls de mosoi es respongué
en sentit afirmatiu com Ja estava
acordat.
Let botigues obertes a Almeria
Aimcría. 23. — Complint ordres ;lel
ministre ds la Governació, han estat
allibenii» l'ofi. i»! de presons senyor
Lluis Fornàndeí Espina 1 l'oficial
del Jutjat senyor Domènec Segura,
detinguts arran dels passats successos.
Els altres detingats segueixen erapresonaif.
— Aquest mati obri al comerç, uo
obstant la invitació al tancament
que 11 féu la C. N. T.
Alguns eetabliments obriren mitja porta, per po a revoltes.
Diversos grup» de vaguistes recorregueren els carrer I obligaven al
tancanviit dol comerç. Hi ha intervingut li .'orça póblloa l ha practicat algui
detencions.
Durant la tarda hl hagué molta
rianqulltllat.
M í t i n g republicà conservador
a Santander
Santander, 28. — A dos quarts de
dotze del mati, es celebrarà en e!
Gran Cinema, un míting de propaganda del partit republicà conservador, en el qual feren ús de la paraula diversos orodors. entre ell»,
don Miquel Maura. que començà recordant el seu viatge afecte a la muntanya.
Afegí que les clases conservadores
saben que ei canvi de règim no és
pura fórmula, sinó que representa
alguna cosa més: Es cl pa» del» ciutadans de l'oligarquia a un règim
domocióllc.
Es refereix després als atacs que
II dirigeixen les extremes dretes 1
les extremes esquerres. 1 cn les quals
diu que hi ha una noranta per cent
de p:i--Jirt po rica.
So··iè que tot el que afirmà en cl
seu discurs del Palace, encara no ha
estat contestat.

A MAL TEMPS...
ASPIRÏNA
Lorgranisme turmentat
litat per

debi-

un refredat, catarro o

la g r i p , necessita una
defensa:

i

l'ASPI

tenir la

poderosa

INA.

Convé

sempre a casa
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Davant l'arbitrarietat del Govern,
els conservadors demanen l'apiloecló
de la llei; davant l'abús diari que
es fa dels resorts del poder, una política d'autoritat absoluta. 1 de rectificació da costums des del Govern;
davant l'anarquia, una política d'aulontat enèrgica.
Combat durament la F. A. I . 1 la
C. N. T. 1 diu que es precís portar a
l'ànim de tota la pacificació dels »»perits.
Tracta el problema religiós en la
forma ja coneguda. I afegeix que
oreu que el dia 11 de maig de 1931.
sense la seva actuació no hauria quedat sencer cap convent.
Fa una crida als conservadors muntanyesos 1 els recomana qus quan en
les propagandes s'exhibeixi la bandera revlslonlsta. preguntin de quin
partit procedeixen, per tal de no ésser enganyats.
En acabar el seu discurs el senyer
Maura fou molt ovacionat.
Després es celebrà un banquet da
dos cents cobert». Oferí l'homenatga
el president del Comitè Local 1 parlaren diversos oradors, entre ell» el
senyor Maura, qui remarcà la nece»sitat de la unió entre els element»
productors, treballador» 1 IntaHectuals. per tal d'aconseguir l'organització d'un potent partit conservador
(Uns de la República.
Banquet ofert al senyor AzaAa
par l'ex-agregaf miliJar mexicà
Madrid, 23. — A l'Hotal Rltz se celebrà avui el dinar ofert pel coronel
senyor Otton Leon. ax-agregat de
l'Ambalsada de Mèxic a Espanya, al
President del Consell de Ministres I
ministre da la Guerra, senyor Azaúa.
Altes autoritats militars i el cos
docent de ITEscol» Espanyola ds
Guerra, de la qual feu alumne el
coronel Leon, assistiren també a l'acte. per tal d'acomiadar-se n.
Ocuparen la presidència el coronel
Looo. el president del Consell senyor Azafia, «I ministre de Marina.
I ambaixador de Mèxic, «I cap d'Estat Major Central general Masquelet,
el cap del campament de Carabanchel general AugustI, el general cap
de la primera divisió don Virgili
Cabanellas, el general Rodríguez del
Barrio, el sots-secretari del Ministeri
de la Guerra, el cap d'Aviació Militar comandant Pastcr 1 altres personalitats de la Marina I de l'Exèrcit.
Assistiren a l acta un» 200 comensals, en llur majoria militars, en
representació de les diferent» armes
i cossos. I molt especialment de l'Estat Major 1 el» «greiratí militars de
les Ambaixades ací-dltafs a Madrid.
La festa transcorrsgué amb extrema cordialitat 1 al final no hl hagué discursos.
El sextet que amenitzà el dinar
executa, en acabar aquest, l'himne
mexicà l el de Rlego. que els conrurront» escoltaren dempeus 1 ovaclcnaren amb entusiasme.
El cap del Govern aiandonà el local entre grans demostracions d'a
f'ete I simpatia, aixf com «1 coronel
senyor Leon. que fou molt felicitat
per tota el» amics I companys.
G r a n propaganda sindicalista
a As!úria$
Gijón. 23. — Amb motin d'ésser «ornat» a llur» famílies els nens dels
obrers de la mina «El Fondon.. que
estaven en vaga, conflicte que fou soluclonat la setmana anterior, a la
Casa del Poble es celebra un míting
de propaganita slnúR·al.
Després sortiren els nens en autoomnibus. en els quals onejava la
bandera de la C. N. T., 1 foren traslladats a Sarna, on es troben llurs pares.
Amb tal motiu també a Sarna es
celebrà un míting de propaganda sindical.
L'acomiadament en aquest últim
lloc dels nens 1 obters que els ban
tlnfrnt sola la seva cuBtódia. fou
emoctonent.
Interviu amb el governador
de Barcelona
Madrdi, 23. — •Huraido de Madrid»
publica avui un interviu «mh l'exgovernador civil ds Baroeiona, eeuyor Joan Moles.
Rofermt-se • ta situació social a
Catalunya, diu que na millorat indiscutiblement A això ba contribuït
la repetició del moviment extremista
frustrat, perquè ha donat ocasió a
què la massa obrera reacclnt per
a sotmetre 1 obtenir les seves reivindicacions dintie de proceàlmaou legals 1 d'ordre, i després rodimirue,
OD mes redimirà, d'una minoria quo
s'havia apoderat dels comità» direoliDi, àdhuc del periòdic de la C N. T..
volent imposar per procediments de
violència la seva tàctica extremista
contra el parer 1 la conveniència de
la classe treballadora,
Referinl se despré» al passat moviment extremista, diu;
Ha estat un de tants esforços feu
per aquesta mlnona, a què em refereixo en lee paraules anieriors, qus
no és altre que la F. A. I , per a
recobrar per mitjà d pànic el qi.a
II marta ds la mà En ell s'hi ba
pogut observar. « més, quelcom que
semila Justificació deia diners rebuts, l'origen 1 procedència dels
quals no estan ben definits.
Es innegable que l'integren, en
part, el fruit ael» atracaments importants que feren, i que ells anomenen
expropiacions, amb tot I haver-hi
gran desproporció entre els diners
despeses I els que per aquests proee(iiments haurien pogut obtenir.
Hl ha qui relaciona oom a origen»
probables dol reforç econòmic el fat
d'haver observat .sobretot, en emigrats poillios de caràcter monàrquic
una desviació sospitosa d'actitud entre els dies anterior» 1 posteriors al
movlmenl.
Alguns que el diumenge dels successos es mostraven molt optimistes
1 esporauçata. tenien, el dimarsi, una
cara molt llarga.
Bn lloc del resultat que els extremistes pretenien, és moll probable
que vingui la desfeta, la separació
dels clements obrers sans de la
F. A. I ,
Preguntat sobre els motius del seu
viatge a Madrid, diu el senyor Mo— He vingut a conferenciar amb el
Oovem. estaré aqui un dia 0 dos;
tornaré a Barcelona per 1 despatxar
fls meu» assumptes, l a primer» Je
de la propera setmana passaré novament per Madrid, camí de Tetuan.
— ifjnln é« el seu primer propòsit
com a AU ComissarlT —11 pregunta
l'Infoi mador.
— Servir Ueialment l'interès patri
i el de la República.
— iOulna seria la seva actitud si
Irobés elemeata desníecles. ostensl
blement al règim, a la zona del nostre irotecioratT
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— No puc afirmar categòricament;
peró sl hl hagués focus d'aquesta uaturalesa, han de trobar la meva acció decidida en contra de llurs esforços.
cassetat en les declaracions 1 a procurar fer molt
El meu criteri personal — acaba
dient —, éa que cal fugir de camaríl!os servir Espanya qus ha d'estar
per damunt de totes oúes. procurant
an tot moment i amb tot esforç una
moral absolnta en els serveis i Imperar sempre la conducta en un eeprít Justicier, que és la tasca més difícil, perquè allí hl ha bàndols 1 interessos creats, i hom ha de romandre per damunt de tot això.
Amb això. crec que la pàtria estarà servida i no es f ruataran les esperances dels naturals del pals.

Mil
m

El senyor Carner a Salamanca
Salamanca. 28. — Ahir estigué en
aquesta ciutat el ministre de Finances don Jaume Carner, el qual visità
els principals monuments 1 tornà a
Madrid a la tarda.
Violent

incendi

a

Sorr

güela
SET PERSONES CARBONI TZADEB
Jaén. 23. — Al poble de Sorígflela
es produí, durant la matinada anterior, un vlolentlsslm incendi a la
casa mtonoro quatre del carrer de la
Pesca.
Malgrat els esforço» dal veïnat, «utorítais i guàrdia civil, el sinistre no
pogué ésser sufocat a causa ds la
gran intensitat que adquirí des del»
primer» moments.
Moriren carbonltzadea set persones
que es trobaven a la casa 1 le» quals
són les segúents:
Joan Torres, de 70 anys: quatre filles d'aquest, anomenades Carme. Antònia, Primitiva i Franciscà, la major de nou anys; Mariana Torres, de
38, 1 Scletat Tores de W.
L'enterrament de les víctimes Un
drà lloc aquesta tarda.
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Can Canals 1 Can Ferran, de Sani
Quirze de Terrassa.
EL GOVERNADOR HA SUSPÈS
L'ALCALDE DE NAVAS
El governador civil manifestà disMbte que, autoritzat pel ministre
de Govemaoió. ha ? suspès en el
seu càrrec l'alcalde de Navàs per la
seva actuació no gaire Justificada
durant la passada revolta anarquista.
GAP DE POLICIA S'ACOMIADA
El cap
uperior de Policia s'es
acomiadat del personal a les seves
ordres, per tenir la idea de cessar en
el ch c. de seguida que cessi el
l errador senyor Moles.
El senyor Utafles reuni els comis«
sarís i represemanta del personal,
als qual» dirigí breus paraules
agraint la coUaboració prestada. 1
els recomanà que treballin en pro
Uo la República.
Finit el parlament els obsequià
amb un •coctail·, a les seves habitacions particular*.

Després del fracàs
de la revolta

GOVERN

Diumenge va estar a la Direcció,
prèviament citada, una veïna del carrer de Mallorca, per veure sl reconelJrta el Melor com a un dels que sovintejava la caso. l a dllluèncla va donar un resultat aftrmatta. Assegurà
aqueslt fesllmonl que el detingut era
un di·ls que »ovlnlelav« * la casa amb
més freqnèncla. MMer ha estat reconenut també per altres veïns.
Hom creu que aquest detimnit, de
la mateixa manera que d'altre» qu*
estan als ealahoasos de ta Direcció de
Policia, seran posats avuat a disposició del lutisl esneclal.
REUNIÓ CLANDESTINA SORPRESA
A un bar del Passeig Nacional, on
ta el local el Sindicat Marttum, la po-
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llcia sorprengué aquesta matinada
passada una reunió clandestina, i procedí a la detenció de Si individus que
hl havia.
aigües de
Vigo
Se'ls ocuparen uns fulls clandestins adreçats a l'opinió 1 signats per
Vigo, 28. — A la comandància de
la C S. T.. en els qual» explicaven
Marina, es presenta el patró del vai- els antecedents I els fits revolucionaxell pesquer «Alegria» 1 manifestà
ris del passat dia 8.
que en fer la travesla entra Vigo i
Els detinguts són a la Direcció de
Candàs. i en arribar a les quatre de
Polliía, per tal que siguin revisats
la tarda a l'altura on són els grans
llurs anu-cedents.
creuers anglesos, va veure que venia
LA VIDA DE FRANCESC TOMÀS
r r bavor una llanxa d'on d'aquests
Reltrent al detingut Francesc Tocreuers 1 qus sense poder-ho evitar
es produí de costat l'abordatge 1 di- màs Facundo que ha quedat a disposició del Jutge instructor dels sumaversos tripulant de! la llanxa del
ris per fets terroristes , a la Prefectucreuer «Exeter» caigueren a l'aigua.
ens hem assabentat que es tracta
Els company» que quedaren a la ra,
d'on subjecta perillós.
lanxa recolliren els que havien calL'any 1917 Ja fou detingut com atragut a l'aigua 1 tomaren al creuer, on
cador amb el nom de Francesc Elearmés ard es donà la noticia que un
tey. i l'any 1923 com autor d'un atradels mariners havia mort a causa de
cament efectuat a la Diagonal a un
l'accident.
pagador d'unes obres anomenat Manuel Fcrnàndez Pascual.
També estigué detingut diverses vegades, i en 1 actualitat eia de la Junta dal ram da la Construcció a Hospitalet
ME8 DE L'AOTUAOIO JUDICIAL
La policia ha posat a disposició del
Jutjat especial que Instrueix els sumari» per delictes terroristes, els detinB arcelona
guts Agus'i Busca Codina 1 Francesc
Tomàs Fecundo.
LES ACTUACIONS JUDICIALS
El Jutge ha rebot declaració a ambMalgrat ésser dia (estiu, el Jutjat
dós detinguts, i el primer ha estat
especial es constituí diumenge a la
posat en llibertat per no resultar càrpresó, per tal de rebre nova declaració a diversos detinguts referent a la recs en contra seu, 1 el segon ba
qneSat detingut a disposició del dK
sit'iacló dels quals hom bavta de reJutjat.
soldre, perquè s'exungion lee set&nta
Segon» notícies, el detingut féu redu*» hores després de la seva detenvplapion» d'Importfincla que permeció.
lambé, prèvia cltadó, oomparegue- tran un gran avenç en les diligències
rea altres testimonis per a efectuar que s'efectuen.
acaraments.
Després d'aquestes diligències, I
A la resla d'Espanya
d'haver estat comprovada la innocència dels detinguts, et Jutge senyor
DETINGUTS EN LLIBERTAT
Joan Pastar va disposar que restessin
sense efecte les detencions d'Antoni
Madrid, 23. — La Direcció general
Sàncbes i García, al qual s'acusava
de Seguretat ha disposat que siguin
d'ésser l'autor de l'assassinat del
posats en llibertat la major part di-ls
guàrdia de seguretat esdevingut al
detinguts en la matinada del dia 15
carrer de Montserrat el dia 8 del cordel corrent, com a suposats còmplirent. I també la d'Andreu Silvestre I
ce» en la sublevació extremista que
Castallano. que ara acusat de comtingué lloc a Sevilla.
plicitat en l'esmentat assassinat.
Els alliberats són més de vint, I enAmbdós pogueren provar que el dia tre aquets figura el conegut anarquista Mauro Bajatierra.
que esdevingueren els fets. es trobaEI Jutja' corresponent ha decretat
ven en llocs diferents, la qual cosa fou
també la llibertat dels dotze vaginscomprovada per les declaracions I
t»s repartidors de llet de la Grania
acaraments que hora efectuà.
Poch. que foren detingut» com a suAmbdós pogueren sortir de la presó
posats autor» de coaccions, ptr no hadiumenge mateix.
ver pogut aquestes ésser provades,
També fou decretada la llibertat del
detingut Baldlrl Juscaprcsa. el qual.
CRIMINAL INTENT
des de Girona, i cn qualitat de compliGranada, 23. — Un desconegut dicat en aquests successos, fou conduït
posità una bomba amb la metxa impar la guàrdia clviL
resa al tom del convent de Sant
Sembla que la principal acusació Bernat, situat als voltants de la Carque planava damunt d'aquest detinrera del Darro.
gut és que havia papat l'enterrament
El porter descobrí l'artefacte I Imd'nn Individu anomenat •Valladolid»,
pedí que esclatés.
al qual. com hom recordarà, fou mort
a l'escala del Sindicat de l'Alimentació, mentre tenia a una mà una born
—OOOha I a l'altra una pistola 1 un encenedor.
El Jutge, des da la presó, es traslladà al Jutjat, als calabossos del qual
romania encara Per» Gonzàlez. gerELS AOOTATS I VEDATS DE CAÇA
manastre de l'amo de la foneria d'tcuslada, on foren trobades lee bomEl governador, previ Informe dal
bes.
Districte Forestal de Barcelona. GiDesprés d'ans informes qus el Jiitrona 1 Balears, ha acordat declarar
)at esperava, I que facilità la policia.
legals els acotats següents:
<•» va deixar també sense efecte la deCan Ponalch, propietat de Josep
tenció del GonrAW. el qnal sorti a
Maria
Ponslch; Can Llovateras. de
do» quarts d'una del Jutjat de guàrMagdalena
SaUent; Can Pallàs. de
dia.
Joan Casamlljana. situats ai terme
La policia, durant tot el diumenge
de Sant Quirze de Terrassa.
va practicar diverses diligències, peMas Marcet, Mas Boada 1 Can
ró cap no va donar el resultat que sa
Trullàs. de Viladecavalls 1 Les Fonts;
n'espr-rava, per la qual cosa hom desCan Amat de les Ferlnes. Els Bellots.
confia, en veure els dies transcorre«ntts. que s'arrlbl al descohrimem dels Can Palel de la Quadra, Can Viver.
Can Sabaté del Torrent, de Terrassa.
autors dels fel» dellcMim ja coneguts
També es declara legal el vedat
Satan que el Jutjat ha reclamat de
la Dlrerrió de Policia que slpil posat de la Onca Ubach. de Terrassa.
Es declaren il·legals els acotats de
a la seva disposició el detingut des
des de dilluns de la setmana passada les finques La Pineda i Caseta de la
QMW Meler. que és un díls que fugl- Pineda de Terrassa: Plana Ancosa de
La Llacuna i Can Barra. Can VUials,
ren amb l'amo del carrer de Mallorca en ocórrer l'explosió.
Desgraciat accident
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El Govern
la Generalitai
Per als damnificats de G i r o n a
Quantitats rebudes pel senyor President Ue la Generalitat amb destinació a la subscripció pro danmiflcait da Girona:
Sindicat Professional d Insdustnals
Flequers, 2ò0 pessetes; Associació de
Mercers al Detall de Barcelona, KM;
Lluís Bius Bosscll. papt-r oe fumar
«Carlet*.. MO; «trls Atlètic Club», de
Mataró. M; Ajuntament d Arbos. g&
Ajuntament d'Hos|«iialet de Llobregat, 100 pessetes; Ajuntament de Gratallops. 25; Ajuntament d'Albesa, 100;
Ajuntament de Tarrege. 50. 6 remi
de Patrons Vaquers de Barcelona,
Totes aquestes quantitats han estat
lliurades a Badlo Barcelona,
Inslilul Psicotècnic
de ia Generalitat
Dlmocro» vinent, a les set del ve»pre 1 al local del HubU-Club 1 Itambla
dols Estudis. 12. pral.). tíndtà lloc la
l rimera lliçó del curset qur sobio
Pslcotacnta de la publicital , "li^unrotllarà to's els dilluns 1 dimecres
sulrseg icnts. el doctor Alexandre
Chleusibalrgue. dc llnstibit Psico
tècnic de la Generalitat.
Por a Inscripcions i al'res detalls,
dirigiu vos al Publi-CIub, de sis a
noo dd vespre. 0 a l'Iusiltut Psicotècnic (Urgell. 187. dc set a nou.
El But.iefí de la Genara'ifaf
El senyor Lluhi en rebre els ierlodisles. els lliura el darrer número aparegut del •Butlletí Oficial, dla Generalitat, i el» recomanà qae
donin als projectes 1 decrets que
conté la mojor publicitat possible,
per tal com n'hi ha de molt d'Interí«
Servei de
recaptació
de contribucions
PATENT NACIONAL D'AUTOMOBILS
Hom recorda als senyors contribuents, que el dia 25 del corrent
acaba el termini voluntari per al pa
gament de le Patent Nacional de
circulació d'amoim'.bills corresponent
al semestre en airs.
Els contribuents són pregat» da no
esperar els darrers dics del torm'.ttl
vo.untarl, per al paKamsnt d& llurs
psíents. si volen csmivinr-sc IÍS Molest.es I dilacions ocasionades per
!«• aglomeracions do públic a icj fl
Oficines de recaptació: Anbau, JJ'·
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Ensenyament pràctic i individual per correu 0 personalment,
a càrrec de s mateixos competents i especa itzats professors que
han e'aborat els vocabularis i g r a m à t i c a anglès-cil·ilà i francèscataià del m è ' o d e Linguaphone. Demaneu avui mateix orosnecte especial a la Direcció General del Liceu Dalmau: Carrer
o a qualsevol Je les seves sucursais de
Mani Cid, lertassct, Sabadell o Badalona.

fïg.
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FINANCES

ECONOMIA
I N F O R M A C I Ó
Barcelona. 23 de gener de 1933.
SUÏSSA
LM qiiMileni economlqu·· I flnaneierei imorltea a l'Agenda d* la
Conferenola de Londres
Política monet&ria 1 de crèdits.—La
Conferència de Lausana ba insistit
•speclalmen: en la necessitat de restablir les monedes sobre una ba^c
sana l . a aquest objecte, és de primera imporl&nrla el restabliment
d'un patró monetari internacional
satisfactori. Donada l'absència de tot
altra patró internacional susceptible
d'ésser universalrn· nt acceptat, la
Conferència mundial haurà d'examinar les condicions mUJançam les
quals es pugui assolir un restablimant d'un patró-or lliure. L'època en
què serà possible per a un pais de
retornar al patró-or i la fixació de
la paritat del canvi a la qual aquest
retorn serà possible dependran neccsauriamenl de les condicions esistents
en aquest paí», amí com a l'estranger. 1 aquestts qflestions sols poden
ísspr determinades per les autoritals
responsables dels països interessats.
En els capítols que segueixen es presenten una sèrie de suggestions generals a fi de facilitar el treball de
la Conferència des del pont de vista monetari. Hom podrà ioatt-to
compte que una part d'aqnestes suggestions pot ésser posada en execnelò ilnicamcnf per una acció concertada, mentre que altre? reclamen on
esforç Individual de certs països.
Condicions necessàries per a permetre la restauració d'un patró-or int-Tnaclonal lliure —La solució dels principals problemes polítics pendents
pot contribuir al restabliment de In
^nfiança. sense la qual. subsistiran
vaciHadon» en el moment de prendre una decisió referent al restabHment del patró-or. Per als països que
no tinguin suficients reserves d'or,
serà necessari tenir en compte les següents solucions: reglament dels deutes inlcrgovernamenials, retorn a un
vlment de les merçaderies, retorn a
grau raonable de llibertat en el mo
la llibertat en els mercats de canvis
estrangers i en els moviments de capitals.
D'altra banda, els països han d'adoplar sobre al terreny nacional, mesures de sanejament i d'eqaillbrt
pressupostari abans que es pugui emprendre una acció Internacional.
Aquestes mesures són les següents:
Es necessari equilibrar, no solament
el pressupost de l'Estat, sinó t l de
les empreses públiques, ferrocarrils,
etcètera; evitat de iotes passades una
inflació per a posar remei al dèOcit
dels pressupostos nacionals; ajustar i
alleugerir l'economia nacional, condicions indispensables al funciona,
m-ni normal del patrò-or.
Mesures qaa cal aplicar abani del
restabliment del patró or —Heus art
les mesures suggerides:
1.* Als països que tinguin un patró-or lliure i reserves monatóries
sbun.lants: prosseguir una política de
crèdit liberal, caracteritzada per cotitzacions baixes, en el mercat a curt
termini; reducció de! tipus a llarg
termini mitjançant conversions i totes les altres operaclon» possibles; retorn a una política abundant de crèdits tan àmplia com permeti la situació del mercat I els estatuts de
Ics bauqnes conirals: lliure circulació de l'or; una major llibertat d'exportació dels capitals per les inverS.* Als països que hagin abandonat el patró-or: Evitar la competència entre Estats que tendeixin a adquirir un avantatge temporal des d'l
punt de vista econòmic, aprofitantse de la depreciació de !a moneda;
mesures per a evitar l'especulació tn
e! període interni ig desiobilltzació
basada en l'or. aml> la cooperació
dels ailres països.
3.* Als països que hagin pres mesures de res'riccló de canvis, tant si
bon mantingut com abandonat el
patró-or Supressió Immediata d'aquestes restriccions, sl és possible. I
si no. suprimlr-les de mica en mica.
fins i to) si aquesta supressió ba de
comportar l'abandó de les paritats
existents: estudi de cada cas particular entre els països Interessats, amb
el concurs del Comitè Flnancier de
la Lliga de Ics Nacions 0 de ia Banca
de Pagaments Internacional, que determinaran i aplicaran la polític*
mrès apropiada dels països que tlnguln grans deutes a curt termini: estudi previ entre deutors l creditor»,
abans de tota modificació de la po
lítica monetària existent.
Funcionament del patró-or.—EÍJ perits demanen l'a;
munaclons del rc
urovades isuall'or que han est
inUiratiu de la
d'mtendre's amb llurs Iianques centrals.
Relacions enlrn les autoritats polítiques I les Banques centrals. — Independència pohti'-a completa de les
Reserví
moderns
los Banq
guerra.

centrals 'abans de !n
de! 40 per 100 dels

per les autoritats municipals, fins al
marge de tota mena de legislació, a
fi de disminuir la circulació flducltria. La situació anormal actual de
la distribució de l'or. amb gairebé un
80 per 100 de reserves concentrades
en cinc fiaTsAs, ha de considerar-se
cjm un dels signes de profund desequilibri que han Influenciat els nombrosos elements de la balança de pagaments: s'ha de tenir en compto
una redistribució mís. equitativa, grades, d'una part, a un retorn normal
de les balan res comercials I dels capitals exportats, i d'altra part, gràcies a una política de crèdit internacional que permeti a països desproveïts de reserves d'or dc sobminislrar-se'n novament.
Cooperació de les Banques centrals
per la polític* de crèdit. - Reforçament del lligam entre les Banques
centrals per a permetre'ls de tenir
en compte consideracions nacionals
i internacionals i de coordinar la
polftloa flnanclcra seguida pels principals centres financiers. La Banca
Internacional de Pagaments hauria
de poder jugar en aquesta nova política un paper molt important, no
solament millorant les relacions directes, sinó també com a instrument
en vistes « una acció comuna. Els
perits concedeixen una gran importèncla a la declaració de l ' U de Juliol de 1331 del Consell dc la Banca
Internacional de Pagaments a tavor
del retorn del patró-or. que pot ésser considerat com el punt de partença de l'elaboració dels futurs principis monetaris basats en la cooperació internacional.
La qüestió de la plaU —La Idea
d'introduir el bl-metoUisme, ha d'abandonar-se. aixf com la da fer figurar la plata en les reserves de les
Banques centrals, car no existeix cap
tipus fix que permeti d establir balanços entre Banques centrals. Pel contrari, la generalització de les monedes divlsionàrtes de plata, per a reemplaçar els bitllets petits, mereix
d'ésser estudiada atentament par la
Conferència, així com una reglamentació eventual dels stocVs de plata
que estan a la disposició del mercat
monetari. I * Conferència banríi d'estudiar, alxl mateix, una nova utillizacló industrial de la plata. Del punt
de vista de les relacions comercials
amb els països d'Extrem Orient que
empren la plata, especialment Xina.
bauria de considerar-se l'estudi d'una estabilització del pren de la plata.
Abolició de les restriccions sobre
els canvis estrangers. — Lc-» restriccions de canvis 1 els acords de
ring» constitueixen un obstacle Insuperable a la circulació del capital
1 constitueixen una de les causes
principals de ta decadència del comerç iatemaclonal. Cal veure ta seva
desaparició com un mitjà d'una restauració permanent dc i'equlllbrl de
ta balança de comptes. Hom ba d'esforçar-sc sense tardar, abans que es
reuneixin els Governt. a fi de rciornar a una situació més normal.
Deutes a curt termini—Han de suprimir-se els acordss de «standstUl·.
control de canvis, moratòries da
transferències, car prolonguen la crisi i augmenteu la seva Intensitat. Es-

perant el moment en què aparegui
la situació en cl teu v È r i t a b l o aspecte, és necessari fer una discriminació
ràpida on're els bons i els mals creditors. Es essencial que aquest ajustament lliuri el més ràpidament possible dc tota regla les atveptaclons
comerclalt; reals. Les Banques d'einlssló tenen interès d'ajudar a aquesta
deouradó por u 1 els mitjans a llur
abast. 1 is d'irv
per a tots
els Governs que
1 una solucló r&plds, car
i-lema afecta ja política monetària I comercial
dels polsos.
Deutes a llnrg termini.—Són necessaris acords entre portadors de títols i els Eststs deutors, prenent com
a base In balança dels pagaments
dels països rcspctlus. Es de desitjar
la col·laboració de Ics Banques d'emissió per a arribar a una solució.
Hom podria lecórrer a àrbitres qualificats.
Moviments d» capitals.—Ha d'efectuar-se per vies normals de crèdit el
restabliment del finançament internacional. Tan prompte >'(Kn la situació mundial esdevingui normaL el
crèdit funcior.aià cem abans: sarà
acordat o refusat pels mitjans usuals.
El crèdi: disponible 110 ha desaparegut, pel contrari, és molt abundant,
però no s'empra, per manca de conflan·-a.
Creació d'un foas mouc'^rl cocnii
de ertl d'un Insí
dit.—Per a
la nüque
quina (inoi
rende fa tímrt
ntr>tari
nadona! de Cr*dil, que nl principi
tindran necessitat de la garantia dels
Governs prr s poUcr funcionar.
Alça dols preus,—La millora dels
preus 6.« una eonïtçià qua fo desitjar
e! retorn al patrò-or. Podrien ajudar
a què es produís aquesta Alça una
poMMca de moneda fàcfl 1 una reglamentació do la producció.
I L BUTLLETÍ DE L INSTITUT
D'INVISTIOADION» ECONÒMIQUES
El nilmero 10 d'.aquc*ta punll'·acló,
eírtà dedicat prefereníment a "11 ani-
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uiinuit de
siuvE psr
de les Bo:
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Untis ordi

a1
lat
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cot
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E S T R A N G E R A

me- 1 !9ï0. estudi que, tot l que la sevn
rves importància ès beu evident, no havia
del
estat encara intentat a casa nostra,
del I Es uacia d uu aiiaibl a. fou*, diu-

liuiriiin
d* les
:1a diven
1 del xec.
Governs I

"3 pel nom •: oe ii'-.e* 11131 ricuiss
durant el;- 'los darrers anys. encaf 1
que ca! romarcar ta coatlniiada reacció començada el desembre dol Ifitl.
Els inUexs oargats de tots ois altres
factors que fins ara p^rta analit7at>
ipletoi el Butlletí
aquoll liistitiil
L'ATUR FOR0OS
Fa po-s dies, es reunió a L'nii
üja entitat
Catalana, aquesta
llosos qu»
integrada per hoc
ÍU prolils(lodi<.ucn llars tci
Qüístlons
tries i In-
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•»Lon« a TCRMI
Sessió del maft d'onig 1 do* quarts, Ae iotzt. al Casino Mercantil 1 S opera de Nords a tí'90 Atacants a
32,00. Transversal de 88"75 a 3315 l a 33'50. Aeri Montserrat a WTb. Co.onlal a «"SS. Explosius a 13^25 1 a
I32'00. Mines Rlf a tóDO. i Petrolis de S'M a 5*60 i a 5'55. C.H.A.D.E. a canvi gairebé igual al de divendres.
Seuiò de la tarda de tret a quatre, a Borsa: Es ía de Nords de ;3'(i0 a i3'0à i a «So, Transversal a
Sins l a 32'«6. Aeri Montserrat de WIS a 39'65 l a W'OO, Colonial a M'OO 1 a Í3'73, Algfles a Uns I de tancaofertes a 143'0O, Explosius de itt'SO a laS'SS l a 138 25. Mines Rif do 48'Í5 a lT7r>. Sucreres n W'OO, Fords a 1-0 00
I Petrolis de 5'50 a 5'40. C.H.A.D.E. roman invariable amb escasses operacions, i Filipines aorentuen llurs
canvis debilitats.
' COCS FSrRAHCeR·k
Informació de canvis de monedes estrangeres taeiUiada pel C. O. de C. de M , ae Madrid
Lliures, 4110; francs, 4TT0: dòlars. 12*21; lires, e8'2S: marcs or, 2'89 x 2.90Í3; suïssos. OS"»: belgues.
ICS'W; florins holandesos, *'915; escuts portuguesos. 8T10 x 3T30: corones txecoeslovaques, 3660; pesos aigentlos, x 3'16; corones sueques, 8'28; corones nornepuos, 2'07 x 2-09; corones doneses, E'08.
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dustrub per tal de començar conjuntament l'examen del magne problema do 1 «íur forçós. Aquestes tasques dels oomités. veriíablemeiu
fructificata, ttan poc espectaculars,
no transcendeixen tant al públic com
les onUMDÇlM qu* ela homes més n prdsentatius de l'eniHat donen sovint.
EU diaris s'han Jimitai a inserir respecte d'aquella reunió, unes senzilles
r&tàa l res mit. No s hi ha donat
gran uoportancta aparonimem. fern
la geiü sap distingir i , amb tol I la
modèMia en què ha Ungut lloc l'ncie. aquest ha s ibot despertar a tot
atreu una gran expectació. I és que
la gont sap que ds estudis dels bomes.d'Unió Catalana reuneixen Mtt
doM« garantin de serietat 1 efiricu.
ifica aquella expectació
a qu
EU
Is són n-reus. L'atur forçó..ni-se complicant extraordii
1 ta crisi econòmlci i
Ilanç
"•ns d hem es a la desospera
> Catalana no podia tellir
t millor Iniciativa qon
l'esli
jesta terrible calnrnita<.
L'obi
El rtoblema 9» pot enf.v ar la -les
d'un punt de visut general, ja deb
d un pun' de vhita local. Jo em «tecanlatla (;>és a aquest darrer. L'especulaclú «n la idea pura. univen-al.
té molts inconvenients. Els p.obieiries. encara i|t!-? tenim lactors comuns, orereíxen certa» cancteristiques locnls. Eítrm presenciant ac. 1, ^oorv w
rerti-rdó da ia Jornada de treball tenen lloc a Ginebra entre els representants ta les diverses nsclons. i
podem veure com resulta de dicil posar-se d'acord sobre aquesta qOesiló.
Podem remorcar també la dlversita"
d'opinions qu? sostenun els tècnics
l economistes de més categoria del
món, que fa qu? la tonia que s'han
imposat TIÓ doni els resultats que podrien esperar-se. I és qn.i els problc
mes que e» ilslaatcn ofercls^ii aque
üïs partlculariíats locals que els ran
intnncats i dlíkils, sense que per

En farines, vendrs molt limitades 1
preus fluixos.
En residus de molturacíó. vendes
paralitzades, i es mantenen els preus
amb dificultat.
Els ordis tenen un negoci molt reduït, I prens entre Sl'óO I 81'75 pessetes oci.
La clva-la Extremadura, a 24'50 pessetes els 100 quilos damunt vagó sortida.
Les garrofes camp de Tarragona, a
9'25 pessetes ds 40 quilos damunt w
g<s sortida.
Les mongetes Mallorca s'han venut
a 91 pessetes els 100 quilos damunt
carro moll ad.
Bi moresc Plata s'ha venut entre
41*75 i 42 pessetes els 100 quilos raolL
S>«pera un carregament dnl dit cereal dijous -tnenf.
Per les diverses estacions arribaren els dies 21 1 22 del corrent:
Nord: 14 vagons de blat, 5 de farina
I 3 d'ordi.
M. S. A : 87 vagons de blat, 30 de
farina. 3 d'ordi 1 un de moresc.
ELS OREDITS BLOQUEJATS A L'ESTRANQER
A la Cambra Oflclal d» Comerç i Navegació I a la Cambra Oficial de ta
Indóstria d'aquesta ciutat ds ba estat
confiada, com és sabut, la informació
oberta, per acord del Centre Oflclal de
Contractació de Moneda, per tal de
recollir les dade-s de tots els crèdits
bloquejats com a conseqüència de
restriccions monetàries en els diversos països que les tenen establertes.
El termini fixat per a presentar les
declaracions corresponent,- ha estat
ampliat fins el dia 26 de l'actual.
Les declaracions s'han de lliurar per
duplicat i per països, expressant concretament per quins conceptes els
acrediten i el nom dols deutors 1 assenyalant amb separació ds deutes
comercials procedents d'export-r-lons
dels d'altra procedència.
També recorden les esmentades corporacions que, si bé recentment s'ha
aconseguit determinar l'import dels
crèdits bloquejats a Xile, com que ía
informació que a aquest efecte es
practicA. es referia exclusivament als
deutes comercials del dit pals, I ara d
que interessa és de conèixer l'import
de tots els crèdits, siguin o no siguin
d'origen comercial, ta Corporació recomana ois que tinguin alrun crèdit
de l'osmentada classe pendent de reemborsament en el dit pafs. que el comuniquin Igualment, per tal que sigui
Inclòs par ta Cambra en l'oportttna
relació, així rom aquells que essent
d'origen comercial no han pogut ésser Inclosos en el conveni de 15 de
desembre passat, per haver estat declamis amb posterioritat.
Als estatges do la Cambra de Comerç I Navcgadó (Casa Llotja de
Marí 1 de la Cambra de le Indústria
fAmple, 11) es facilitaran defolls als
interessats que els soBicltln.
MOVIMENT OEL MRT
Dia

«

ENTRADES
Vapor «Sac 8.. de Huelva, amb mineral.
Vapor «Río ^egre-, de Bilbao l escales, amb càrrega general.
• Vapor «Atxuri Mendi*, de Pwansea, amb MHM mineral
Motcnau correu «Ciudad de Bnrce
lona», de Pnlmn, amb íflft passatgers
! cArrega general.
Motonau «Ciudad de Valenda», de
València, amb ei passatgers 1 càrrega general.
Vapor «Cabo Sacratlf., de Pasajes
I escoles, amb cArrega gcnerai I de
trànsit.
Vapor corren francès «Campana»,
de Gènova i Mnr.-ella, amb 5 passat
gers 1 càrrega, de trànsit.
Vapor correu francès «Espagne», de
Marsella, amb passatge l càrrega dc
trànsit.
Molor anglès «Pacheco», de Londres
1 escales, amb un passatger 1 càrrega
peneral I de trànsit.
SORTIDES
Vapcr correu franc*» «Espagne»,
amb passatge i càrrega, de trànsit,
«•ap a Alger.
Balandra .Maria Dolores», en llast.
iap a Vlnaroç.
INFORMACIÓ . COMPRA-VENDA
Vapor correu francès «Campana»,
Corruàor ém Canvi I
S
*
amb passatge I càrrega general I de
L.
G O M I S Bona - Fofitanala, 15
trànsit, cap a Bueno» Aires i escales.
Dia 23.
ENTRADES
això deixin de tenir tots ells un
Kataiiga orü. .
. . .
Vapor correu «Ciudad da Mabón».
comú denominador.
Asturiana de Mines. . ,
Anem, doncs, a estudiar l'atur forSofloa.
, . .
10300 de Mahó i Alcúdia, amb 13 passat
çós a casa nustra. Les onentttctons
SUlro prlvllag
. .
47750 ^ers I càrrega general.
Vapor «Fernando I . . dc Ybarra».
quo oixi es puguin traçar, encara que « bada.
. 5330
d'Avilés, amb carbó mineral.
no tan ressonants, tindran un caire
ZURIO
Motonau «Aya Mendi», de Bilbao l
prtette. viable. L'home del carrer no
Bovory.
.
175 Idlncr'. escoles, amb càrrega general.
entén de solucions transcendentals i •írowa
Ss-Ulana d Fjectrtcltot
136 (diner)
Vapor francès «Cuergho». de Casaabstractes; s'inlerossa per soluclors Motor Colombiu . . .
285 blanca, amb fosfat.
facal·les dels problemes locals que
Chada Bona de Renda.
37j0
Vapor Italià «Vlrgillc», de Gènova
vln i estan al seu abast. !ío al defrau- ChaU».
770 i Marsdla. amb 4 passatgers i pasdem.
•siitge I càrrega de trànsit.
BERLÍN
Sabem, per exemple, que una de
Vapor americà «Cady», de Galves
. 59 1;4
les causes que comribuelxen a agreu. neichsbonk.
Ueuische Uauk t Dt. Gea
73 3/« lon I escales, amb càrrega general »
Jar i atur forçós B Catalunya és l'Inde trànsit.
Ilarpener Bergbau . . .
stens corrent emigratori d'altres punts
Vapor nornec «Svein Jarl», d'AleSiemens
ft
Halske.
.
.
.
1345
d Espanya. Estudiem, doncs, ta maxandria, amb càrrega general 1 de
l. Q. Farbea. . . . , .
«3 i : i
nera d'encarrilar-ho, proposant les
l*oM trànsit.
mesures oportunes. Vegem què és Clisd». ,
Pallebot «Cola Murta», de Gandia
LONOitH
pol fer en matèria de mutualitat, do
1 Castelló, amb càrrega general
segurs soclels. etc . t enfocant aquests
Consolidat t i per lOu.
73
Vapor alemany «Ailón». de Braestudis . - ' i t el punt de vista restrinOorcel'iaa Traction. - 1650 men i escales, smb càrrega general
git del localisme, arribarem també, Hi'IroElèctnc SacnriUM
8 3,'t
I de trànsit.
sens dubte, a formular conclusions
Midland Bank .
•
79 8/1
Vapor 'Sagunto», da Cartagena,
de caràcter general, amb l'avantn'Bo
Armstroag Wlthwcrth (0!
6 1/4 amb 19 passatgers 1 càrrega general.
d'hm-er arribat Ja prèvlojnent a soimperial Chemical (ord..
i5 3G/4
Vapor italià «Santoni», d'Honslon,
lucions practicables.
NOVA YOR
amb petroli.
Ela homevd'ltnló Catalana han corAmerican Telpb Telgr
!/• SORTIDES
tret davant el poble un compromís
consolted. Gas C. ot N.-Y
58 7/3
d'honor. Cal, doncs, que intensl'l
italià «Maidls», amb passat
Pennsylvanla R. R.
18 g(.Vapor
m i n llurs esforços per a insflflcar ü.
i càrrega general i de trànsit, cap
S.
Stoel.
.
.
.
28
1/*
plenament l'expectació ; rodnlda per
11 :este 1 escales.
rteMMd Motors.
. .
1*
llur nohlc Iniciativa.
Motcnau
correu italià «Vlrglllo».
Standa.-d - i or New-Yoit
3050 amb passiige
1 càrreça general 1
8. C PBarcelona, S3 dc gener IU33.
de trànsit, cap a Valparaíso i es
calas.
Borses estrangeres
Vapor «Cabo Sacratlf», amb eArrc
go general i de trànsit, cap a MarPARIS
sella I escales
Motor correu •Ciudad de Mahén».
Henda francesa S per 100
76*0
!tnnc» de França. . .
11M.H
amb passatge i càrrega general, cap
LLOTJA
a Eivissa.
Suez.
.
. • <
l'IC,,
Dia 23 de gener
'•Vagons llits. . . , * ,
TO
Motor correu «Cludud de Valenda».
S'han
aconseguit
algunes
operanio Tinto.
. .
wta
amb passatge 1 càrrega genera], cap
cions -m blats superiors als preus a València.
Tabacs de rillrlnes. . .
dc 46*50 l 46'75 pessetes de ta Unia SlMotor correu «Ciudad de Barceló
MILA
gúeuxa.
na», amb passatge I càrrega general,
Consolidat 5 per 100. . .
MO
Vetayos I Souxldrlan, preus fluixos cap a Palma.
nca Commerc itallnne.
ins?
1 poques vendes.
Navigazion, Gle. Italians
in
NOTICIES
Les classes d'Eictremaduru es colltF. I . A. T
SOCfin
—Procedent de Londres 1 esoales,
z·tn — malgrat la llarga tarifa del
Uontccottnl
. .
lis
lerm-arrll — 'i la parivai dels blau» arriba ta motonau anglesa «Pache
\drl»il«^i.
135-'*
co». amb 1 passatger 1 310 tones de
mís suporiors. 1. no cal dir-lio. a dues
BRUSStL·LSg
1 tres pessetes més que ais blats d'A- càrrega general, que descarrega al
rèvalo i lloa do Duero.
mon dc Barcelona.
Banca de UrusseUes. , ,
550

Mercaf de cereals
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Centre Cotoner de Barcelona
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«

«»|v»r{·*ai
Colà ame,
ricà

L·.

Disponib.'
Gener
arç
Maic
Juliol
Octubre
Qener
Març

5.2S
5.00
5.01
5.0Í
5.05
3.09
5.M
5.17

nom
4.95.00
nom
nom
5.1
nom

L·qtoci
akei
Qener
Març
Maie
Juiio1

7. 8
7.1 I
7. IS
7.26

nom
no 11
7.14
7 23

r.01
7.04
7.12
7.ÍO

6.55

nom

r.50

Lone!
Gener
Co/o í a i '
oiri fitf»
làníc 1 Dlversos
1 lener
Marc
Maie
Juliol
Uctubr.

R Orí

Í't

3
B

-1.9S
4.99
5.01
5.Ü-1
=1.07
5,12
15

5.22
«95
4.39
^.9à
5.00
5.04
5.C9
•.12

4JM

9.01
4.01
4.95
4. «5
5. U)

(indi)
Oomia
4.02
Qener
4.34
Març
4.82
MM

4. 6
4.91
4.9j
4.k»

4.S7
4.79
4 77

4.39
4.T
4.7ti

Hova
Tork

6 30

3.25
Qener
Marc
Maig
Juliol
"Octubre
Drsemor

6.10
6.1 *
G-J'é.33
6.37
6.70

Orino IH
EMMMU,

8 ca

Gener
Març
Maig
JuUol
Octubre

6.06
6.0-6.22
6.J6
U.53

6.13
6 41
8.26
d. Í5
658
J.03

6.08
b.ll
6.24
fi..V
6 55
O.CO

15.13
6.19
•• ia
6.4(i
5.74

6.15
6.08
6.10
i\2l
6.3 i

6.15
H.I5
6.28
6.41
8.3H

IfcníM Apanur»
«•«v·ndri· anterior
Asfimoimi [
11.76
Febrer
11.69
11.7ò
Nom
Abril
11 73
Nom
Juny
Nom
Octubre 1 11.61
00.00
Desembre . 00.00
SaMetianni'
13.44 • Nora
Gener
Març
3.5«
IJ.8>
Nom
Maig
Nom
luliol
Nora
N'ovebre.

l«aCa
11.83
11.64
11.65
1 1.48
00.00
43.44
13.56
I '81
l<«
14.23

iombay
Pensat
192
161
Debre-Ger
000
161
Març
()omra
151
000
:so
Debre-Ger
Març
180
000
179
Hroach.
000
000
000
luliolAgost
.'00
199
coo
Abril-Maig
Arribades als uorla dds Estats Units:
BMOO Bi. contra 42JXI0 B|.
Arribades als ports Jals 'iatats Units,
des del I."» d'agost: 6.42).0}0 B| con*
tra 7.2.41000 B|
Transferència. 3'3.) j i
..rcat tf« Bareelan»
Disponible^ Qood, MiJd. Texas Unív,,
pessetes, II3M0
Cotització nominal a les onr.e del matí.
Ixe^resemantl'actaa; tmaost del Comitè Ke^ulaJor de ta índüstria Cotonera la quantitat le nessetes 5 . »
50
quilos neu de cotó, ta cotització base
Goo<l Mid Hlns: r e " s ,5"6. resulta
oesseies \ iZ'30 els 50 jullos.
Barcelona, 21 de çcener de 1933

Blats, Cafès i Sucres
(Cotttudo·· de la caaa Corca ! Falla)
23 de gener de 1933
.AT»
Winnii>et
MM I • ntarlo
46 l|2
MaiT
46 3|3
luliol
47 l|<
(Jctub

Vnenar» I l'ane»
4i 0,0

•li II"48 7|8
47 2|à
Xloago

Maig
Juliol
Seiem

47 0|0
47 Oj)
47 3(4

Març
Maig

4.5 Ii2
4.1u OiO

Pebre
Març I

47 0tO

4,9 l|8 4.5 1|2
0.0 U|0 4.10 ü|0
•venes aires

5.10
5.24
xicaga

.lunrso
V.alg
illllol
Seiem

4r ii4
47 5|S
_4;s 3j8_
l·lywp·al

i6 l | i
2> i \ \
24 üfJ

»3 5i8

26 3|4
a i|4
29 l|4

Ouenct Air*1
Febrer
Miirç ,

4.55
4.iil
LonO'**

• 1ICRB
Març
.v.aig

5.0 112
.2 \ \ i

5.2 0|0

\ 5.0 3|4
9.-Í I I *

NOVS ïer»
Gener
Març
Maig

Març
.Maie
Jníiol

0.'J9
0.73
0.?7

33.^5
180.25
17^.75

0.7j

l«W»

0.70
lli
u.77

160 0
I*.1-0
I 179.75

en

Tiig. s-
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UNA OONFEJIENOIA 0«L SENYOR
ESTELRION
Dlssabw passat a la nit ••! senyor
Estelrlcb, diputat per uirona a las
Corts Ccnsutueuts d'Espanya, va donar una notable conferencia al Ca
«al Català de Palma de Mallorca.
DesenrotilA el tema: d/Csiatut de
Catalunya exemple por a Mallorca».
Va presidir l'alcalde accidental,
president de la DIput&ciú. Assistiren
a l'acte diversos diputats a Corts,
ox-aloaldes de diversos partits, regí
dors i molt de públic.
Ei senyor Estelriob comença dient
que, per bé que Catalunya i Ma
ilorca van juntes en el ressorgiment
econòmic 1 espiritual, no passa et
mateix en l'aspecte polltle, }a que
Malloraa. en aquest pont, va a la
saga.
Això és perquè la gran massa de
ciutadans mallorquins no veuen les
excel·lències d'un règim autonòmic,
degut, sens dubte, al fet que la política mallorquina ha estat sempre
un reflex de la madrilenya.
Referlnl-se a la concessió de l'au
tonomla, digué que foren tres les
oircurnsfàndes que la feren possible: l'adveniment de la Reptollco,
els mètodes emprats basats en la
«oncòrdia 1 la unanimitat del poble
catal*.
Féa una erlda a tots als mallor
Vuins per tal que es posin d'acord
a fl d'aconseguir l'autonomia. Al
mateix temps censurà vivament els
articles de la Constitució que «'oposen a la Federació de les ragions
qtie tenen una mateixa llengua I
una mateixa història, par bé que entén que aquesta unió cal que es fo
namenti en la llbèrrlma voluntat
dels pobles Interessats.
Posà da relleu com l'Estatut éa
Íntimament lligat a la sort d« la
RepAbltca. de tal manera que el fracàs d« l'nn compertaria «i fracàs
de l'altre. Las autonomies, oom les
Illhcrtata, són solidàries, 1 cal fomentar-les per tai de combatre els separatismes 1, alhora, el centralisme
qne, de contracop, es redreçaria.
Parlant de políBco Internacional,
v» dir que entre les dues tendències, aliances 1 desarmament, a Espanya li convé pactar amb Anglaterra 1 tnstsMr a Ginebra en la pollfloa paclflsta. a fl d'aconseguir al
d'·sarmsm'mt. la qual coea fóra el
mitjà ni*1» segur d'assegurar a Espanya la pcssessló de lee Balears.
Acabà manifestant qua avui al
món ht be entaulades Ires grans
lluites: nna contra el comunisme,
una altra contra la crisi econòmica
I «na altra on defens* dels grans
•alors culturals permanents que són
represenlale pel qne hom en diu olvnitaaMÚ ocelrtental.
Exhortà tothom perquè prengui
part a aquesta lluita I posà punt
final amb aquesta frase: «La misèria és l'enemte »*e gran de la
llibertat.»
Bl senyor Esldrtoh fou oraofonal.
CONFERENCIA
DEL SR. SOLA OARIZARIS A SANS
El proper dijous, a lee deu de la
nit. el regidor de l'AJmmmem de
Barcelona senyor Felip de Solà Canizares donarà a la I.llga Regionalista del Dlstriote VTI (T.aUt'nn, l).
una conferència sobre «Bl primer
Altament da la Bepúbiie*..

o

I social I remarca ia significació que
tü té el factor espiritual que no ae
pot negligir, si no es vol desfocar al
problema reduint-lo al seu aspecte
extern.
Explica sumàriament 1 amb gran
claredat eU fet» que ovasionen directament la maneo de la necessària coordinació entre totee les serietats 1 intercanvis econòmics de l'ho.
me i revoluoió del concepte qne s'ha
tingut des de la revolució francesa
fins avui, de la funció de i'Bstat en
aqueat gènere d» relacions. De i'Batat gtndarme —diu— d'aleshore*.
que significava la més absolata Iftbertat econòmica, s'ha passat a una
intervenció cada dia més intensa dels
r.stat» «n els camps social I econòmic.
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Frases

saluden el Presidenf

coniinitació de la primera fxlginai
AL PARLAMENT

El Parlament era galrew obert a
un quart de quatre de la tarda. Alguns empleats l pocs diputats.
A l'escala principal i als passadissos, on tenoo el costum de reunirse dipntata i periodistes Ui ha uns
corrents d'aire que refreden i se sent
un fred extraordinari, que no sabeu
j.as si és un avenr de la important
reunió qne es va a celebrar o bé molia perqní aquesta reunió ^Igul apasEsamina les oeraoterieMquee de sionada 1 acalorada.
l'actual crisi 1 on <lóna unes poques,
Van arribant m^s dlpatatfv Hi ha
parò. exprassivas dadea qua. «xpiicant-ne la intensitat, intereseen vi- nna certa expectació. Rs formen
ífrups i arreu hem parla de crisi tovament l'auditori.
tal.
Rolaaéona Ja oxtei amb al probi*Un dels primer? diputats de la mama de 1 atur forçós, 1 nqnest amb U*jiiria amh càrrec al Parlament i al
voiuolo de te indústria en ek s««n
aspsetes dol maquinlmno modevn i Gov·ro qae arrfha. és ei senyor Ca
de ia valomió diversa de producte* sandnts.
com el carbó. «1 petroli i d'altres,
SL QUE DIU EL SmVOll OABANOqua no hagueren produit — afageúc —
VES
el paorós problema de l'atur ai no
L'havem
Interrogat sobre la rehaguesak- coüioleyt amb la n del peuní ft I les seves fonseqüèncle».
ríode dt prosperitat qne caracterlwà
el segle dinou.
1Í1 s'ha mostrat molt reservat,
abandonar, però, mentre parTot deciarant-ae daSsnaor del atota- sense
lava, na somriure dc satisfacció.
ma oconòmíe present, en sonuap>ielEr.» ha dit que la reunió qne s'acló da teortee flaaaMs. afirma qua
r;8A*a a celebrar era Ja convocada de
és precís qne capiguem veure «ta dies per tractar de rR«tatm interior
seus «ridents deteotee i injustícies, de Catalunya i d'altres assumptes.
par tal do corregír-loe 1 de mtllorer
—Eatïn aqnests altres assumptes atxt la siTuacló present 1 de superar
ham dit — ;1n ha la solurlo de la
definhivanient les seví^ dificullals.
irisi?
Dln qne la successió d'èpoques de
El senyor Osaanoras ha eh.dlt
prosperitat i de crisi pol gairebé con. responia i ha manifestat que no sasiderar-se oonsubstanclal amb «1 rè.'ia res méa
gim da liberalisme econòmic. Cal tePARLA «L WMJYOH ESPANYA
nir en compte, però, qua certs feta
que et gen era li usen avui. oontefenetHa arribat dnsprés. amb un grup
xen a què les crisis s'al·larguin I s'Nt- de diputats, el senyor Espanya, d
wnsiriqulr. E«tadta m tnfluòncta
nom del qual fon Indicat com a fotur
dalt oonsoraia. dc 1* tntervoneió es- .•oveniador de Barcelona.
tatal 1 de la manca de flexiblllfel
A les preguntes dels periodistes ha
del cost d» prodocetó degut a lac reapoel que la Mtnació notoal del Ooactuals organitzaciOM societMea. vern de la Generalitat era de prei ea deduaut efeotos perniatosos per veure. Ha daclarat qua existta dlla vida dels poMes.
• orBí·Doís entre e» «enyor Marià I
c.lvwso» ronseners.
Flnatonant, es rafeMta a lee doc
trinae que prc-conMaen la toial iran.•«TAT OFICIAL OC LA CRI·I
rormeot* del món. principalment «D
els aspectes traolats i contraposa a
Da dlpuiat tit la maferia s'ha aprotia pras^siens forma la des p»ie seai
al grup i ka dit qne la noticia
liden jes realitats presents qi:
ria la crisi total era Ja odclal 1 que
dniHHllia rodonanem ia §•«« sig- ea la reunió que t'anava a celebrar
niflcactó. 1 romersa qne preoinamimt es narisrin de l'esmentada crisi.
las errades oomesee ea les teoriu so
Re aqne« moment arriben al Parr.aiJteants deriven do la no conridei amant é presldeat delegat del Sorui ió I valoració data feni^wens pstNam. «enyor Llahl 1 Vallescà. I ets
• M f l M KM**** Comes. Xiran i
cològlcs de les mnttttnde. FonamenTe
ta aquestes afirraadone en nn ani
Usi danoatratiu. reconegut, en molls
EL SENYOR LLU r'l, CAP OBL OOextrems 1 pubneament. per homes,
VE« DIMI9BÍ0NAIII
l'oposietfj dels quals amb els nostres
punts da vista no és dnbiosa.
H. ia demanat al president del ConEt senyor Taïlarta acabà la seva ten senyor Uahi 1 Vatleso* rt era
intereaeantiasima conferèneta afer- president ilimlsslonari I en* ha conmant que cap política Imposada per testat aflrmaMverneiit.
nos* direntrtws prefixades d'aoord
—Ia crlct ha eetat declarada
amb programes de partit, de classe nque?t migdia t
o d« tondèvioia Irrenunciable, no p>
—No, le» nostres dimissions feren
drà portar ai pal·i a l'eqnthbrf t a )• presentades el passat dimecres.
la proaperitat.
AIKÍ, doscs. la crisi era un fet dee
La comnu rància premià amb ao- de l'oememaii dt».
drits aplaudiments el oonfrraairiant,
—jÇKtlns són els -waseller» que sorel qual fon efuatramsot feMdtat.
tiran!
—Hs sanfroR T·tvadalie·. Comas
-oo>o
CONFERENCIA
Xtrau i Jo,
—liertvaelons d'aqaeata orlalT
0·»- SENYOR TALLADA A VtOH
—No cap Nosaltres continuarem
A Vich tingué lloc la eonfeeència I M M U I de Culíur. i BitHofigurant en la majoria d'Bsquerra Heooi senyor Josep M. Tallada sobre M
publiemu de Galaltmya.
f5^*11 oo^mlc del món aotuaL
El que passarà éa qne asslattram
A l'espaiosa sala d'astos de Cata- feca Popufar d« ia Dona
• ura a simples diputats t presencia
lunya Vella, entitat organitaadora del
rem de* dels nostres esocns. Ica »es
«cle de què formava part la dlsserSecció Pormanant de Socors Mu'us
Mon» del Parlament; 1 els senyors
"àc'ó. hi assistí un selecte públle. i Provisió. — Dis·endres vinent UnTrirrudalles, Ximn 1 Jo. qao som d'
«ntra oi quoj « veien bon nombre drà lloc la visita al Santuari de NdsMUtflU lamlií- s les Onrts d'Bsp.mvr
»« senyores. Bl local s'ompH ds tra Dona de Montserrat. La inscripci ó podrem assistir a lea sessions d'a
gom a gom.
podrà fer-se els dies 25 l 86, a la
•niest PariamenL
El senyor Tallada, amb paranla fà- Secció de Pagaments (planta baixa).
Al costat dei grup del senyor Muhl
0111 oonvincenL oomengà la «eva dlsSecció Permanent d'Bcooomlí l
hl hatia un altre prnp dc diputats
"•Ució situant l'auditori en l'am- Proveímenls. — Ulsta de la setmana: er. qi<^ parlava ammadament el seblant polític present del món i dins Dimarts, flam de rap a la Portnguenyor rnsanoves
JIJ concepció actual de la coea piibllsa; dimecres, llengua de vedella a la
IRONIES
m ben diferent per oert, deia temps
magenta: dljons, Aplt a la milanesa
en quò era possible trobar un home j patates a la «Maitro' d'holal: di£1 senyor Uuhi, Oingiat-se al seencarnés integralment la seva vendres, tartaletcs a la russa: dlssaV nyor Casanoves, li ha üit:
*Pooa Ara — digué — vivim una po- te. tortell de «rema
—Vci^ que estAs molt satisfet i
'"lea de masses, no d'individualitats'
•lus fumes puro.
Classes de tarda: dimecres, «-aasolet
| *» per així qua té una cabdal d'ànec 1 tronc Palmira; divendres.
Q senyar Casanoves cespoa:
"hportàncla el nivdl de cultura del
—Mc l'han regal ai.
Petit vol-au-vent rnu«cat1. om Wot
El senyor Llobi replica:
Poble, car. una democràcia sense i merengnoe.
—A mi també mel regalarencultura constitueix un formidable peMenjador econòmic f»meni. Funci »El president del Parlament senyot
•jO jwr al sea normal desenvolui-a^"nt. Felicita els organitzadors «le na a diari, d una a tres. Por au Companys, qua havia arribat pocs
nionjnnts aiians. s'ha esousat de fer
'•a conferències de Catalunya Vella dinar. 3 ptes.; per aborsment {on
ïue han comprés aquest fot l que e^ des de durada), set dftiars S W pt''1' • ilcciaraclons. i ha dit EUS periúdistes
Preocupen per tal da contribuir a la per aboanmeoi setmana anglesa ' que ie» reformes que s'astan fent en
•'1 saló de sessions, havia procurat
difusió de tot allò que. cada dia més. mensual, t ptes.
.-.tendre ol millor possible InterinsSicció permanent d'Organit?
ha d'és*er imeiprelat I regit pols olu.
ment la irlbuna i lloes destinat» a In
Propaganda.
—
Dimecres
vlnen:.
Btttdans.
IVc-msa.
lobrució
de
la
dlnda
de
Sant
Pau.
a
Es roterolx al desequilibri mnndla\
les
vuit:
Missa
qi-e
li
dedica
aquesta
1 al malestar general dels pobles.
• íon^eller de Justícia 1 Dret se.
nver Comes ha dit que Is crisi encaPriíiclpalmem on l'aapecte econòmic Secció.
ra no era oflcUU. Els periodistes li
hac fet observar que Ja l'havia feta
i i' ": i sl senyor Terradellee a primera hora de la tarda.
Aisi. doncs — ha r^post — Jn és
A R A ,
A L C O R D E
L ' H I V E R N
pJlbUcq la noUríoARRIBA ín. PRESIDENT. - SILENCI
EXPECTANT

El Barato

bat al Parlament al president de la
Oeneraliiat de Citalunva «r Frau

entraven a !a sala de conferènclet
ets diputats més tocatardans.
CONTINUA LA REUNIÓ. - ELS CANDIDATS A CONSELLER
A l'hora de tancar aquesta edició,
continua la reunió dt la majoria par

-

Un

diàleg

projecte d'Estatut, els senyors ConseUers al·ludiu s'han creant obligats a
mantenir la dimissió que tenien pro

La majoria ha acordat també reiterar en aquesta ocasió la seva adhesió fervent ai senyor President de la
Generalltat.i
Per les impresloos que tenim, la
UNA ALTRA DIMISSIÓ
reunió rosult.i moll laboriosa. Bntrti
els noms que s indiquen per a cobrir
Quan sortia da la reunió el senyor
las vacants dels quatre consellers diCasaneiles. iia eslal inlerrogal pela
missionaris figuren eis «Jets senyors periodistes.
Kspanya. Solvas. Casanoves. Mies.
El senyor Casaneiles lia daclarat que
Dencfts 1 Rossell 1 Vilar
havia (Umtttl ia presidència de la
La presidència del Govern ha estat Coml··íó d'Estatut Interior per estar
oferta al senyor Pi I Sunyer, però d'acord amb el criteri dels quatre
:iquo*t ha refusat 1 ha <Ul 118. sl consellers dimissionaris, «enyors LIuiiisi«oixen dimitir* el cArrec de Con- hi, XI rau, Casaneiles i Comes.
seller.
—He pregat d'ésser substituït en
Descartat ei ?snyoT PI l Sunyer, es el cèrro' de vocal d'oifuesta comisparla deis senyors Gataoi i Casano- sió — ha afegit — per tal que la
ves per a ocupar la vlcc presidèncla. comissió quedi formada de manera
però tó més probablUtaís el senyor úomogftnia 1 d'acord amb el criteri
dt la majoria.
GMni
Després hnm sentit a dir qne por
Es diu també qaa no hl hnurè delegació de funcions executives 1 que el a substituir cl senyor Casaneiles serà nomenat el diputat Manuel Gelós.
president de la Generalitat senyor
ELS CONSELLERS DIMISSIONARIS
De la sala on havia tingut lloc la
Serft nomonoda ona vice-presldenreunió sortiren paguis els Eonyors
i;la por al qual oAneo s'indica, com
Uuhl 1 Vallescè, Terradelles. Xlrau
«"ha dit. el nom del senyor Gassol.
1 Comes.
DESPRÈS DE LA REUNIÓ
EI senyor Lluhí digué:
—íío podem dir altra cosa que al
La reunió de la majoria d'Esquerra Republicana dc Catalunya ha aca- que diu la nota oficiosa.
—Però sl la nota oOclosa no diu
bat a Ics set de la tarda.
Un dels primers diputats que ha res... Per no dir, no diu nl els noms
sortit de la reunió ha estat el senyor r.l el nombre dols consellers dimissionaris.
Farreras 1 Duran.
—Doncs nosaltres no «aiem que bi
Els periodistes l'han interrogat i
el senyor Farreras ha dit que s'estava hag\ nlngó mós.
Bl senyor Com»s. en manifeslar-ll
redactant una nota oficiosa molt cúria per a ísçer lliurada s la premsa. els periodistes que es deia que ell
retirava la dimissió 1 que tomaria
Després ha sortit el «enyor Sclvas,
cap de la majoria parlamentària, emb a formar part del nou Govern, declarà que potser era alguna facècia,
un grup de diputats
El senyor Selvas. que ha estat vol- i defugi la conversa marxant tot
fnt pels perio'llsles. ha declarat que seiruit.
en la reunió hi havia hagut la mís CCCLARACI0N8 DEL PRESIDENT DC
gran harmonia..
LA GENERALITAT
—Harmonia amb dimissions de
Finnlmen'. sortí ol President de la
quatre dels set consellers i amb crlGeneralI.'aL senyor Macià, acompast total... —ha dit algü.
nyat del sonyer Gassol i d'altres
El senyor Selvas, qne no ha mt la
internipaió, ha seguit pariant. 1 ha diputats.
El senvor Macià dltmí als perioconfirmat que es UluraHa una nota
a la premsa. Responent a prefnmtos riistes que en la reunió hï havia
dels periodistes ha dit que la nota hagut una gran cordfalltal.
de la reunió seria curta 1 que. seguna estat uno reunió de bons^amlcs
rament, la crisi es resoldria aviat.
- afegí—, a uns dols quals els ha
semblat negro i als altres oror o
—Alxf—hem observat—la crisi seré
I·lanc
tan curta com la nom'
S'ha posat de manifest una peti
Ha acabat dient el senyor Selvas
la discrepància doctrinal. Aquesta
que la crisi serft retolis, seitons preVKU l'P.statat. pel President de la Gf- discrepància s'ha portat a la reunió
i ha estat disoullda amb molta se
ncralltat do Catalunya
renltot.
LA NOTA OFICIOSA
La majoria s'ha decidit en contra
El dlputatsenyor Tauler, secretari •le U'opinló» — el snbralllat és nos
aneral de rEsqnorTa Republirana de tre — dels quatre consellers dimisliatalunya. ha dictat als periodistes '-onarls, I ·<s natural que slyul la
majcrla del» diputats ris qne gola segAem nota oficiosa:
•La majoria parlamentaria de vçrnln
rEsqucrra Republicana ha examina'
Però on !n reunió, us ho repeteinl projeote d Esiatut interior de Ca
xo, hi ha lurjut una cordialitat que

90:tso adopta? acords concrets so
bra aquesta qüestió, car la majom
es reunit* novament per a prendre
acords resprcie a tol J'arUculal del
Dijous winenf, a les Jeu de' 1
vejpre, conferència a la
Q

tal de facilitar la solució de la
crisi.
Crec qu? Ia crisi serà
ílumdïT 1 fue dimarts al ve
he de for,
oue alnegui o formar
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acabA dient que

CONFERENCIA
• cirroc del rogldor lonyot

su» otrin
la Çoberi
ral de f
mente «•

"Sarrià: el passat, e!
presenf

i el

fufur

. a la parte purativa

Q

Hom eonvljj In •nUl·h •dKaillltl • U
Ulf l·glOMlul·

clón culdndosa de Itu personas que
habloa de descmpeflar aquel goblerno civil, pero una voz aprobado
••i Fstntuto e implantndo ésic. !a to• D I A D A R E G I O N A L I S T A Sj talidüd de las funciones del gohemodor civil de Barcclonn, quedaren coA MONTBLANCH
X mo 01 uel madrlleíio. muy iimliadas.
- • Ofuf^-·tfl·. W d* g·n·r
A
Tamblén allí pastuàn '.as facultades
mas importantes. al conspieio de Gn.
ti^rnación. de la GenciaUdad. v a los
orçanlsmos catalanes encargados del
orden pilhlico.
Ç D. AL8ERT T A L A V E R A
Tendràn pues que determlnarse sns
funciones por el momento aun indtSABATER
flnldas.
el pv-íd^nt del Covem dlinissionan
senyor Llnhí, hi ha el seg-oont dife
Hasia este mmnenlo el gobiemo ciAl m*, . I,,
,| c-.,, K
le?:
vil do Barcelonn ao encuentra cn un
UN DIALE*
ORAN M'TING
porlodo de translclón e Interlnldad
en el cual parecía la medlds mès
Bl símyor Selv»» diu al senvor
adacuada que fnora el propío conseMubl:
Joiap Cotloià Ouildo
Jcro de Oobernación, qulon dosem—Anim a reunir-nos que iMsp • •
iotap M." Taltod,
peftase el cargo, jr esta fué la Idea
vidrà. l'avi.
f^Hp dc SoU
del goblomo central.
-Qal· uocir, a fer a la rcunlóí
Joiop M.» Ceiabi
No conocemos exactamente el motiJoiop M.* Tries de Bis
vo do la dimisión de los enatro conJeen Eilelrich
d? començar:
sejeros catalanes pero nos parece v
• la rennlfi co^
PrMldlti i'Ksrafi.·.i.ji
lo dedmoE con toda tranqueza,'que
larda.
A in q-iiH d* dtm.
la
provlslóa di:I gobiemo civil en
to é:-. segura
esla sltuarlòn dc Intcrinldad y de
NAl D'HOMïMATGE. H; M '
uit que s'ha de
transidón en que probablemenic muy
"«rt bé, l'nem.
pronto so tninsferiràn su Intorvensala del confc
Q·M-ar
ción principal a la Generalldad y es-ou , " i Sa.ifi
Pnrlamo si, scjults d'alA Ifi qnafra;
peclalmente al consojero de Gobérnn.ollm.
ctón, no dsblera ser hastnnte para
Bii entrat a la reunió ois
'm «ní.l·li i «iMeni-. M , pMn 4^ A produel- una crisis poililca de esa
ia. Coinrany?., consstlerï
dUlílsi·p»- ' orgj·lli·tMIlii,-1 CTMÚA 0 im)>ortar'Cta en el itnhlemn catelàn.
dc ia tarda

per l ' A g r u p a c i ó C a t a l a n s d A m è r i c a
Diumenge, ol migdia, es «.ciebrti un
acte d homenutge qne l'Agrupació Catalans d'Amèrica dedicava olg diputats al pruner Parlament dc Catalunya
El parlamentaris catalans que estigueren a les Repúbliques americanes als quals l'esmentada agrupació
dedicà l'homeualge. sóu el President
de la Generalitat senyor Francesc
Maaift. el ionsollcr do Cultura Ven
tura Gassol. alegit recentment president de l'Atrrupaci'j Catalans d'America; al conseller de Treball i Assistència Social senyor Franoesc X. Casals, i els diputats senyors Serra i
Moret. SaureL Tries de Bes. Ventosa
'. CalToil, Palacín 1 Comortra
Els senyors Ventosa i Culvell. Palacín 1 t^omorora excusaren l'ussls'èr.cia. el primor per trobar-so ma•alt. i els senyors Palacín 1 Comatem per haver d'assistir a actes p »
•iiics.
Bl Preaidfint de la GeneralltaL sc
nyor Francesc Macià, tampoc no pogué ussltuir a l'acte, puru el representà cl senyor Gassol.
A l'acte assistiren més cc dues cenIcs persones rcpresentani 3 del cataions que viuen o han \ lacut a Ics
HcuilMlnui's do Cuba. Ar ;enuiin. XIlu. Estats Units. Mèxic, Pnroguoy,
Hondures i Venezuela.

porta 1
do la i
L'ora
...vi %

reraa Valls, per ia Junta da 1 Agrupació, el qual començà felicitant els
parlamentaris da Catalunya de poder
formar part del primer Poliment català que ha d'estrucmrur les noves
lleis per les quals s'ho- de regir ol
nostre poble.
Segui dient l'orador que l'assolimeni del Parlament català és una
cosa transcendental 1 ell expressa
1 esperit de tots aquells catalans que
en terres d'Amèrica han lluitat pel
BObto que els lia vist néixer.
El senyor Carreres Valle acabà cl
seu parlament dirigint-se als diputats que seguint pel carai empréa
es veuran assistits dels catalans
d'Amèrica, el sentímont patriòtic
dels qnals vibra amb molta més d'inlenaíún que els quo no s'han mogut
d'an.
A continuació parlà al diputat a
Corts senyor Riera i Puuti. cl quol
digué que cl que han conviscut en
aquelles terres llunyanes i han pa*ilcipat de Ics inquietuds que a tols
nntrn:i. rompendran l'amocló del moment a poder dirigir-nos per primera
vegada als ropresentontó d'una Catalunya que hs recobrat la seva UIhartal.
En nom dols catalans d'Amèrica
s'adreça als consellers l parlamentaris dlonl-loa que en l'obru de reconstrucció de la pàtria els trobaran al
seu costat.
El senyor Liuis Tintorer parlà en
nom del Centre Català de Buenos
Aires, un dels fogars — digué — que
més han treballat j.er ralllbcroment
de Catalunya.
A continuació féu ós de la paraula
tl diputat «enyor Se-fta I Moret, ai
qual començà dient que el seu catalonlsmé no té cap mèrit, pel fet que

L'ús Jel català pel
Comifò Oficial Cotoner
El Mdqrqr R. Voguer i Comet cus
rega la publicació de les ratlles se•Ei diari ' E l P
les restes del Par

icsot, òrgan de
nuïllual. amb el

x cl Comitè lntinc l'honor de
jat dol Govern,
cataJana en la
•reoada a orgairticulani dlntra

presidir coi

t'a.
iposar al susdi'Uldri;
respectat sempre I asralt l'opinió de
la premsa — si aquell no cs basés en
errors manifestos, llanvols amb la
'.sanai intenció de produir suspicà
eles fora la nostra terra.
en
acord nl en
1 a la premíia. ea co.i3. reietelxo
tar-se d'una
pèn directa
•cultura, tnla seva lu-

sa

rl

A M A D E U LLOPART
qui dliierl·it tobtei

P O L Í T I Q U E S

es agres l'acord'

hn de rnn?i,iltflr per a la fnm-.icn.
• cirrac ém
del rmi rtevern do la Generalitat.
EL PRCSIDENT DEL PARLAMENT
FELIP
DE
S O L À
El president del Parlament, senyor
Company», deolarà als periodistes
I CANIZARES
qua craia que. per a la soluoló de
la crisi, el senyor Macià el consulsobr*
taria com a Pre«idPnt del Pnrlame?it.
Dlcaé qua creia oue ei senvor MaEl prímar Ajunfamenï ^ c|à consuiuria tamM els dirigents
da la poItUa* de TF-squerra en les
quatre províncies.
de la República
Finalm·'nt afegí que tenis el convenciment que la crisi es iramltnria d'unn manera ràpida i que el
nou Oove.-n CJ presentaria «It seguida al Parlamcnl.
OOH'yTXPI DH aLUZs
>! A T E N E U D E S A R R I À X
A LA DIMISSIÓ OS 4 OONSBI.I.BRS
SARRIÀ, BS, p..!.
Madrid. «1. — El per·'.'l··· -Loi!» comeaia aquesM nit la crisi de la GeDiu^le, di* 28, • ht deu de 1. velll. 0 nr.rolita» de Cataltmya l diu:

flriemes, para jiiMiScaria.*

TO.IJ

L'acfe celebraf

iròniques.

En art •.bar ei bsnyor Mnela os fa
un íílonci expeciant.
CI.S O'JE NO SALUDEN
S'aiansen a saludaHo els nanyon
Ct'sonovi» | rtlvo! -iv illpiKalí.
!ío el snludcn r!f i-enyors Lltihll Cuines I el ^rup anomenat de •f.'Opl
nió».
El senyor Maciè paswa a rennlr-sa
anih el president de lu Cambra, senyor Companys, al despatx d'aquest.

quarts

NOTES

D E L A CRISI D E L G O V E R N D E C A T A L U N Y A

— Dimarts, 33 íe gener <íc

s'hagin d'adreçar a entitat* I particulars de Catalunya, quasi tots ets
quals en lo mateixa llengua nostre.da
ho fan, oom és lògic, en dlrlgir-sp al
I això és tot. De'.s .afectnosos. mols
que personalment m'adreça el full
lerroiixISla. no en vull recordar cap.
nl tampoc desmentir l'enorme «bola»
de la retribució que ni'ag?igna l que
s^nto que no sigui certa.
Vull fer constar només, qne, a
molt honor per part meva, repreac.ito
ovni cn el Comitè Coumer el Covem
actual, alxo és. el Govern Azada, el
Govern de rFstatut de Catalunya en què es declara oficial el oatalà —
I tantos altroj disposicions favorables
a la nostra terra. I que nl ei aqne»'.
càrrec nl en cap altra, no oblidar* Jo
m-.\ els meus Ideals de sempre, proa
coneguts em penso, perquè els basi
de tomar a exposar.i
DOC-

C r ò n i c a

musical

PAQUITA MAOniCUEBA
JOAN MANEN
El dià 3 del vinent febrer, un gran
.-onoert ol Palau de la Música Cata
'.ona reunirà el nom d'aquests doj
prestigiosos artistes, acompanyots
d'orquestra, en un magntOc progra
ma. Paqul'a Madriguero. Ia gentil
pianista deiscblo duis mestres Gra
: udos i Mar^tuli. que fa uns quant*
onys dc'.xà Barcelona, jovenisslma
[jir a InstaUar-se a Amèrica, vol, al
seu retom, reprendre contacte amb
el públic musicai barceloní, del qual
tan otalcgcdoi? aplaudiments rebé
uui.mi la btva actuació d'infant con

I d'un liorae UIKI.HIW
IH cttiiiima.
urda uioiuents de U
poca — afegeix - n*
II una croada de a »
esia en e*
pei da^iun'

El
ques i que los pel nom sagrat d* Ci
talunyo.
ar a'slsUr a un Congres Inter iaionoi de ia 1 Ilga dols Drets a«
Home.
Bn aquell Congrés l'orador (Mat.
à el dret indiscutible que teoM

El diputat senyor Saurct parlà, en
primer terme, dols seus vuit anfí
iuie va vluti! a la RepilMica Argentlna on — digué — vaig aprandrt
les pruneres lletres.
A continuació evocà 1 esperit fonamentalment patriòtic dtí l'àninia
:t d» ia
|.er les Ulber'ata dels pobles oprimits.
El senyor Saurat acabà amb un
brillant cant als colors de la bandera
argentina.
Ei senyor Casals, conseller de 1%
it ideològic de l'enyomtrla
moments actuals éreu

un vi i
Tote
dits.

er - plau — dlgu-í —
tlm
el tinguin tam1 vida ha allnnyrt
le nosaltres,
ssol clogué l'acte amb
foren mall opiau-

LLIBRES COMUNISTES
La policia s'ha Incuutat d'una àerie de llibres comunistes que es venien pels carrera.
PARTIT RADICAL DE CATALUNYA
MITINC DE PRESENTACIÓ
Bis Iniciadors dol novell Partit Radical de Catalunya varen celebrar
un míting de presentació al Centre
Democràtic del carrer da Mendlxàbal. amb assistència d'on públic molt
nombrós que omplia el local da gom
a gom.
Parlaren els senyors Ortega. Benet, Enriqueta Gallnart, Tubau, Alsamora 1 Ortega.
Tols propugnaran la integritat del
partit radical.
Tots foren molt aplaudits.
certlsta prodigiós. El mestre Joan Manén. el gran violinista, col·laborarà
on aquest concert, cn obsequi a Paqulta Mildriguern. Executarà la part
de violi de la seva bella •Sulie· per
1. violí, piano i orquestra
Per aquest concert, que éa post:
sota el patronatge de la Societat Filútil,. Or» SO*
els d'aquesta e\
luedaran
tu
tes Ics altres a
HOMENATGE «
:S0 VINYES
Havent de celebrar-se en el fraos*
cura d|| la present temporada del
Lloeu, magnes festivals commemoraUns <!• la mort de Ricard Wugni·i.
creu cl Sindicat Musical de CdMlu»
nya que ha d'éaser aquest el moment de retre homenatge 1 tribut
d'admiració a l'eximi artista Prancaao Vinyes, creador dels heroi- v..
narlans i primor intèrpret a Barcelona del «parsifal*.
A aquest efecte, el Sindicat Musical
de Catalunya prega a les entitats
artistlco-teatrals que es sumin a l'homenatge que tant es morolx i'IHustr*
cantant 1 proposa que en la eelebracberta. al saló de deucam del U • ou. una placa commemorant les ges
tes líriques de l'IHustro cantant.
LA POESIA D'AMBROSI CARRIÓN
PER AUREA DL SARRA
Anren de Sorríi és una artista excepcional. Té la suprema harmonia
del gest. la posa estatuària, le veu
suau I poderosa alhora, pi»na de lit>
Inflexions 1 el matisos més lleus. La
paraula, en passar pals seus llavK
adquireix Iramediatament valoracions musicals 1 es fa viva; tant, que
amb ella sola. pot suggerir a l esleotador lee emocions mes diverfes i
profundes
En el programa que el proper diumenge dia ta. a le* cinc de la tarda,
donarà al Palau de la Musica Cata
lana, podrà el públic apreciar toies
lo» valoracions da la seva penonalitat genial. Hl baura en aquest programa tres de les seves grans creacions: Le Rondalla del blau i blanc,
It» Sulle Inquietud, l'obra delUullvu
el monodrama Modeo. en el qual s»gurament es renovaran les ovao^ns
que el dia de la seva e-trena ressonaren en honor de la recitadora genial l els autor* Ambrosl Carrldn i
e'. mestre Joan I t a t e .
Són moltes Ics peraones que Ja tenen encarregedos Ics loeaütata llurs
per nl dia £9. amb tot i que encara
resti temps. Això fa augurar tm pk
complet. La venda dc localitats estA
oberta a la Unió Musical Espanyo!.-"
Passeig dc Gràcia. 51. 1 el dú d
la festa a la gulxct:i del Palau.
-OOO

El

Garnava!

d'enguany

La Comissió Municipal nomenada
per a l'orgaciuacló del Carnaval
d'enguany, ha celebrat la primera
reunió 1 ha acordat consOtulr-se. com
en anys passats, juntament amb elements artístics. Industrials l comerciants de vàlua per a formar el Comitè Pro-Coraaval, per t41 de prendfp
els acords Indispensables.
Aquesta s'efectuarà ol Pa^elg do
Gràcia les tardes dels dies « . t l i
38 de febrer pròxim.
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CALENDARI DEL CAMPIONAT D'ENGUANY
A la reunió setmanal del Consell
Dírenln celebrada el proppassat dimarts, es va efectuar el sorteig dels
partits de Campionat de Catalunya,
amb el segcúnts resultat
Primera volta
Dia 29 dc gener
C. A. D. C. I . contra B. C Cornellà.
V. S. Saniboiana contra A. E. Joventut.
F. C. Barcelona contra B. Unlversitary C
Dia 5 de febrer
\:. S. Santiwlana contra C A. D.
C. I
A. E. Joventut contra B. TJniversitary c
B. C. Corneli* contra F. C. Barcelona
Dia 12 de febrer
C. A. D C. I , contra A. E. Joventut.
R. C. Cornellà contra B. üniversitary C.
V. S. SantJwíana contra F. C Barcelona.
Dia W febrer
B. Unlversltary C contra C. A.
D. C. I .
R. C. Corneli* contra U. S. Santboiana.
F, C. Barcelona oontra à. E. JOventot.
Dia 56 de febrer
C. A. D. C. L contra F. C. Barcelona.
U. S Santbontana contra B. Cniversitary C
R. C, Cornellà contra A. E. Joventoi.
Segona volta
Dia 12 marc
R. C Cornellà contra C A. D. C L
A. E. Joventm contra U. s. Santboiana.
B. Universltarj' C contra F. C Bar.
colana.
Dia 19 març
C. A. D. C. I , contra V. S Santhciana.
B. Unlversltary C. contra A. E. JoventoL
F. C Barcelona contra R. C Cornellà.
Dl» % març
A. E. Joventut contra C. A. D. C I .
B. DnJvorsltarv C oontra R. C. Cornellà.
F. C- Rarcelone contra U. S. SJntbolana.
Dia S abril
C A. D. C I . contra B. Unlversllair C
V. S SantJioiana contra R. C. Cornellà.
A. E. Joventut contra F. C, Barcelona.
Dia 9 abril
F. C, Barcelona contra C A. D. C I B. L'nlvcrsltary C contra V. S. Santboiana.
A E. Joventut contra R. C. Cornellà.
La puntuació establerta per aquest
Campionat «eríi com semnro, la d'adjudicar tres punts per partit guanyat. «1 en cas d'empat l un per
partit perdut.
EN PARTIT AMISTÓS, EL JOVENTUT VENÇ BL BARCELONA PER
NOU A TRES
Tan sols un dels dos encontres
anunciats vn u-nlr hoc. entro els
equipo esmentats, ois qua lo fornir»
un bon partit.
El Joventut complet 1 amb molt
d'entasmsm*. pogué vèncer un mixt
dil Barcelona, poc cobeslonat. .
EI Joventut marcà els sous nou
punts a la primera part. mentre que
el Barcelona aconseguí ets seui tres
a la segona.
Els equips s'arrengleraren tal com
segueix.Joventut: Rodríguez. Abril. Pasqual.
Oreiudcga. Polo, Deldós. Frank, Romero 1. Romero U, Bosch. López,
Pérez. Flerro, Navarro l Melon.
Barcelona: Ballester. Catalunya.
Egul, Tanamera. Mateo. Torres. Ma-t.
Aguilar. Miret. Blanco. Paslas. Ortega l Broggl.

Pilota

Basca

AL FRONTÓ NOVETATS
Els socis dol Club Bascóma jugaren diumenge ois partits anunciats,
a la canxa del magnífic frontó Novotots.
Contra ei general pronòstic, an el
partit de diumenge Aramen dia i
Amat perderen en lluita oontra Vàsquez 1 Gamper. parella aquesta que
a cada partit es mostra més compenetrada.
El resultat de diumenge els posà en
una situació d'inferioritat. Ja que en
guanyar com eo preveia, estarien
igualats amb els seus més perillosos
adversaris Salsamendi 1 Rlqué.
En aquest partit. l'Amat tingué un
mati poc encertat, i el seu company,
•lualificat com el millor davanter del
campionats tampoc no tingué el sant
de cara; Vàzquex l Gamper, pel contrari, lingveren un bon dia.
Els resultats obtinguts, són els següents:
Lcvy-Vldai l Ribes. M punta.
Làzaro l lirmcneta, 30.
Sunyer I Borgunyó, 37.
Enric Escudero i Matasanz, (0.
Patau i Mas. w.
E. Bo l Nogués. XL
Aramèndia I Amat, 34.
Vàzquez l Gamper, 40.
AL SOL I SOMBRA
Al frontó del carrer del Doctor Robert, varen lugar-se diumenge, ea
partits anunciats pel Club Alano. corresporents al Campionat social de
Tonutat.
VUet I Monlon. venceren Gon.Alec l GU, per 30 punts a 20.
Pagès 1 Laguàrdia sucumbiren en
la lluita entaulada contra Rosich i
Segi er. per 26 punts a 30.
D.-aper l Fernàndez, molt ben comper etrats. vern eren Bofarull l Roca.
por st a té punta.
El partit més intoressant de la mat i n i i va ésser el Jugat eutre Bistuar
i Gascón i Martinez-Labeaga.
Kins a la darrera desena, els primors anaren davant, però Labeaga. amb el seu |oc senós i eficaç, donà tomb a l'encontre en empatar a
H puutí, pci'i'it segui amb la ini-
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ciativa en el Joc fins aconseguir el
punt 30 de la victòria.
Els contraris quedaren en E6 punts.
Cal dir que el Joc fou interessant
rn tot moment, i el pübllc lingné oca.
sió lo demostrar que II agradava.
AL CLUB MANISTA
Al frontó del carrer d'Amàlia, va
Jugar-se diumenge, el mati. l'anunciat programa, a càrrec dels soci»
del Club Manlsla
Del Concurs a paleta. Lafuente I
Castro venceren, després d lnterossam partit. Ja parella Maculet l
ZUlllga. per 25 n 21 punts.
A mà. Jugaren, després. Castro I
Paredes. qne p . deren per t2 a 70
punts, davant Romero I Monzó.
Lassala 11 i Castillo, no pogueren
amh el joc emprat per Cassases-GamWn. obtingueren un resultat advers
por l i a 30 poms.
En ültím lloc. Anglada i Rober*,
perderen en Hulta. contra FacundoGutiérrez. per 20 a .Vi punls
El partit resulti entretingut, però
el )oc no tvspongué a la vàlua dels
comendents.

Marítimes
VELA
Per tai a- e' putar U Copa n'1 .1.
diumenge al mati el Club Marítim
Kn una regata en In .'•stància de ,••
miiles. en dues vol' -? a un .nang1-.
flng davant do Can Tunis, amb vent
fresc de meffral I un xic de mar fora
del port.
Era per a yachts de sia metre»,
del? quals el «Mercè» anà davant
flns a la meitat de la segona volin,
que 'ou passat. 1 la prova acahà com
segueix:
Primer. -Linda., d'Eusebi Bertran 1
I Serra, patronejat per Ricard Millln
rl i tripulat per Francesc Mllllerl,
on l h. i9 m.
Segon. -Mercè.. d'Eusebi Bertrand
l Mata. patronejat per F.usel·i Bertrand 1 Sorra l tripulat per Jaum*
Rivas. en i h. 51 m. W s
Tercer. «Nereida.. de Josep Llaudet.
patronejat per Jaume Amat. | tripulat per Antoni Bonet i Pelal Arruga
•n 1 h. 54 m. 28 s
Ouarl. .Bajazzo Xü. de Marian I
Ignaol Ventosa, patronejat per Pere
PI l tripulat per Ignasi Ventosa 1
Manuel Juanola, en l h. 54 m. SO s.
Cinquè, «Almogàvarv de Josep Bro
quetes. patronejat per seu propWarl
i tripulat per Ramon Camps 1 Josep Ventura, en l h. 56 m. 30 s
Sisè, .Lotus-, d'Emili I Joan Amat
pairon.Tjat per Gabriel Amat l tripulat pel» senyors Arnal, en l h. 57 minuts 9 s.
Setè, .narandiN, dels senvors Tufll I tripulat per Ubfl Mates | joï<.p
M. Spa. en 2 b. 21 m. 10 s.
Diumenge vinent « farà la segona
prmm.
MOTOR
El Marítim celebrà diumenge, a la
Utttfa, U sev-a Junta del Comitè de
Motor.
Es tractà amplament dels projectes
per al present any l d'nfor» d'orgunltzacló Interna. 1 ftnalment s'elegí, per a renovar ol seu Comitè,
els senyors Francesc Virgili. Xnvlrr
Tres «erres 1 Josep EUas, l pel Jurat
els enyors Josep .Abraham, Francesc
Pedemonte. Pere Planes I Lluís Bellvé
UNIO NÀUTICA
Aquesta entílat féu diumenge ima
regata per a yachts de 6 metres en
la distància de 7 mllles itns a la boia
del Llobregat, en la qual prengueren
part: «Vega». «Alai' I «ToriblO'. dels
quals el primer anà sempre davant
i s'adjudicà la regata.
El resultat fou:
Primer. «Vega», de la senyora Dolsa de Matheu, portat pel seu ftll Magí. I amb els senyors F. Virgili. Cases l Oyarblde.
Segon, set minuts després, IVUal».
do Joeep Xlrau. amb Navarro, Sussan 1 Esoeles.
Tercer, «Toriblo», de Guivernau 1
Basart, portat pel primer, 1 amb el»
senyor» esmentats I Durct. per tripulants.
Diumenge ae farà la segona prova.

Esports de

neu

CAMPIONAT DE CATALUNYA
D'ESQUI
Aquesta Secció ha publicat el calendari dels esports de neu a Catalunya on ht ha anunciat per al diumenge 5 de febrer el Campionat de
Catalunya d'Esqui. l'organització dol
qual corre enguany a càrrec dol Club
Muntanyenc Barcelonès, el qual ha
començat Ja als treball» preliminar».
A tal objecte. Ia Secció d'Esport»
de Muntanya d'aquest Club ens comunica que ha quedat oberta al seu local social. Plaça d» Francesc Macià,
únm. S. primer, la Inscripció del» corredors a l'esmentat Campionat do Catalunya d'Esquí que enguany com els
anys anteriors s'ha fixat cclebrar-lo
a les pistes de La Molina.
El Club Muntanyenc Barcelonès cursa les invitacions als Clubs qne. practiquen el» esports de nen a Catalunya i està activant l'aparició del cartell anunciador del Campionat al qual
serà immediatament lliurat als Clubs.
En lo» pròximes notes que facilitarà la Secció d'Esport» de Muntanya
hi haurà algunes Indicacions generals
per le» quals hauran do regir-se els
Clubs en formular les inscripcions
de llur» corredor».
Per a tota mena de dades, hom prega als interessats qua s'adrecin al
Club organitzador tots els dies. de
dos quarts de vuit a les nou del vespre, tret dols dijous, de deu a dotze
de la nit.
PRESENTACIÓ D'UNA PEL-LIOULA
ESPORTIVA
La Secció dEspor!» de Muntanya
del C. E. de C. ha arribat a un acord
amb els concessionari» de la magnifica pel·lícula d'esquís, impressionada
Íntegrament pels millor» esquiadors
de l'Arlberg. titulada 'Borrachera de
nieve». Aquesta pel·lícula serà presentada per la Secció d'E de M. en sessió de gala demà dimarts, al vespre,
al Cinema Fantasio.
Els nombrosos socis del Centre <
esquiadors en gennral poden dee d'ara adquirir les localitals a l'ostatge
social del Centra,
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R E S U L T A l ' D E L S P A X T l VS
Barcelona - Racing .
.
Betis - E s p a n y o l .
,
.
València - Alavès
.
.
Atlètic B i l b a o - M a d r i d .
D o n o s t i a - Arenes .
BARCELONA RACINO DE SANTANDER
Sense qu» la passió dominés cap
dels dos teiudcls l sense cap ofens*
que venjar, ei. registrà diumenge, a
les Corts, un primer temps del partit,
en tou conceptes deplorable. Si sempro son censurable» le» violències,
vinguin d'on vinguin, ho resulten
doblement, per inexplicables, quan
entre el» llmudors no hl ha cap rivalitat immediata nl tradicional que
els separi i els fad mirar rabiosamem de reflll. Solà. el porter del
Racing. enc-ngué el foc d'una manera bralal. Innoble l gairebé salvatge. Volem creure que en ol moment
de cometre la seva acció indvll, impropta d'un .'portman. que actua en
pubUc. va sofrir una otuscació que^
d privà d'apreciar el mal que podia
ocasionar. Ens corla molt dtKcil d'acceptar que en la seva escomesa es••andalosa hl posà. Solà. tota la n tensió de causa - dany; mé» aviat ad•nci-m que amb cl propòsit d'infondre pànic va voler assajar un gest
de valentia que, naturalmuni, tingué
totes Ie5 característlquos d'una agnssii covarda La víctima fou Ramon.
Atacava .'ntensamont el Barcelona 1
«> llançar-se Ramon, a rematar una
Pi oia solà. on lloc d ntemar de
reLutjar-la. posà violentament el peu
al pit de Ramon, al mateix temps que
«mb el puny dos etzlvà un directe
a i estómac del davanter barcelonlsHL qui calgué, estabornit, d una manera fulminant l fou retirat del cainn
•unb el rostre amoratat i donant
mostre» de gran dolor. Es produí
enorme rebombori i els ànims, tan
del» Jugadors com del públic a'exciinren com os pot suposar. Es reprengué el joc amb marcada violència i , passats uns minut», Arocba.
duna envestida impetuosa, però c
trant de csra i carregant legalment
de costat, rebolcà Solà fins al fons
de la xarxa. En la caiguda, resultà.
Sola. omb contusions a diverses
|>arts del cos, especialment a l'espatHa e+querra. pei
mollll higué
i abandonar el camp. per no reaparéiTor més. La càrt-ega formídabla
d Arocba. mirada des d'un punt de
vista ostrutament futbolístic no é«
pot censurar, per tal com fou donada
en forma perf?etament logal; però pel
quo tingué d'innecessària l de desir
do venjança, cal qualificar ia d'Intervenció reprobable.
Abans dels incidents relatats, Ibarra. en una caiguda tortulta, e causà una forta luxació en un colze, que
l'impedí do continuar Jugant, quan c»
portaven un» 17 minut» de Joc del
primer «emps. Quan tfstt atropellat
Ramon, es portaven Jugats 28 minuts,
l • quan s'hagué de retirar Solà. Un
primer temps, donc», com es pot veure, més propi de figurar en una relació do siic.;eaBos que en una ressenya
dp futbol.

•••

El partit tingué una primera part
francament dolenta; no solament pols
incident» esdovingute. sinó per l'acInac'ó defldenflsslma dels doc contemlents. Fl Racing. pel desencert
que sempre imperà en les seves fileres i por les fallades repetides en la
major part d intervencioos dels seus
component». El Barcelona, tampoc
no acusà, nl de molt. la forma magnífica de les seves darreres actuacions.
1 encara que superà en tot moment
l'aecld del seu conlrlncom, el seu
jic fou confilt 1 enfarfogat, tant on
los individualitats com en el conjunt
Al segon temps cantià bastant la
decoració. Tot i actuar el Racing només amb deu elements (Ramon, del
Barcolono. reaporegué en aquesta regona part), o» produí amb una decl£ló i valent!. extraordinàries, que no
solament obligaren els blau-grana •!
un esforç major, sinó que la imposició estigué més de banda de l'equip muntanyenc. No hl hagué Joc
de qualitat en cap del» dos color»;
però el rendiment quantitatiu fou
considerable 1 on consoqnèncla la
lluita, més viva I animada que en el
primer temps.

•••

Dd» quatre gol» marcat» pel Barcelona tre» ho firen en el transcurs
de la primera part. El primer, als
cinc minuts de >oc. per Ramon; el
segon, al» 19. per Arorha. en rematar una «còrner., 1 el tercer, al» 30.
també per Arocha, en executar el
'PonaHy», amb quo fou castigat l'ntropell do Solà a Ramon. Si la memòria no ens és infidel, és aquest
-penaRy» ol primer que s ha registrat
a Los Corts, per falta del porter.
Als 30 minuts de Jnç. d^i segon
temps, Goltiuru. entrà el quart gol l
darrer de la tarda. Indiscutlbliomcm
el millor de tots.
Arblfrn Sàncl.lz-Banú», amb notori
encert, i els equips s'arrvnglreraren
així:
Barcelona Nogué». Rafa. Saló, MarU. Font Pedrol, Hcl'ïuera. t.oiburn.
Arocba. Ramon i Perera.
Racing: Solà. Ceballoc Gurrucha
ga. Ibnrra. Oscar. Larrïnoa, Santi.
Loredo. Teide Pére». 1 Cisco.
En éss-.-r lesionat Solà, fou substituït per JàureguL
D'l Barcelona, oi» millor-, Rafn,
qui « b r i ell sol la dofensa d'una n.onera superba. Font. MarM 1 Ramon.
Del Racing, Ceballo», Lnrrlnca, Loredo, 1 Oscar, en el segon temps, els
més destacats.
CORRECL1TA
BETIS - ESPANYOL
Bl oamp del BeUs de SeviUa. diumenge a la tarda, presentava un aspecte magnífic, el públic ho ocupava
tot, 1 ol ple era a vessar. L'expectació
per presencia- aquest partit era
enorme, i qui mé» qui menys esperava que l'Espanyol sofriria la primera
derrota: però els espanyolistes. Jugan:
amh gran fe 1 entusiasme no solament
posaren f n ala ataca unpetuocos dels
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sevülistes, sinó que saberen aprofitar
l'ocasió propicia per a marcar 1 vèncer el seu contrincant. L'Espanyol
vence. encara que difícilment, l'aquesta nova victòria 11 permet de continuar la seva marxa triomfal vers la
consecució del títol de campió de l ectual compcllcló de Lliga do la primera
divisió. Ha jugat una primera volta
magnifica, brillant, l ha aconseguit
restar imbatut: de cara a la segona,
col que tingui en compte que l'estalonon contrincants periUosos que faran
els possibles per a barrar-ll cl pas, i
perquè això no succeeixi, és de creure que refermarà el seu entusiasme I
que farà tol» «1» possibles per a manifiur-se en el l l c : qne actualment
ocupa.

• ••

Ambdós equipa Jugaren amb gran
/•niusiasmo I encoratjament i realitza^
ren una tasca meritòria que en algunes ocasions els valgué l'aplaudiment del públic. Del Botis tots feren
un bon partit però d'entre tots ois
seu» elements, sobresorti la tasca realltr-ada per Locue. De l'Espanyol. Fiorenra i la parella defensiva tingueren una gran tarda. Bosch 1 Prats
també sobresorllren forço. I I^iyola.
que ocupava el lloc de Solé.'també
contribuí a la victòria doJ seu equip.
Al primor temps el Joc fou Interessant, i al» trenta minuts Edelmlro
centrà magníficament una pilota que
Carreta s'encarrega de fer-la entrar
a la xarxa bétlca i que vlgué a l'Espanyol el primer gol.
Sense perdre la serenitat els bètics
per aquest contratemps, es llançaren
a un atac Impetuós a la porta que
defensava Florcnza. i encara no feia
un minut que l'Espanyol havia marcat el seu primer gol quan Rocasolano. d'un xut fortisslm. aconseguia establir l'empat.
Els del Betis refermaren el» seu»
atacs, l en una ocasió estigueren n
punt de marcar un altre gol, quan
Ja Florenza no ho podia evitar, però
Arater. d'una manera providencial,
salvà la sltucló compromesa.
A la segona part. el Joc. continuà,
sl fa no fa. ..mb el mateix entusiasme
qne abans, l ambdós tercets defensius
prodigaren el» seus esforço» per a
contenir les esccnu'ses de le» davantaroa contràries respectivament Quan
es portaven trenta mtnnts de Joc,
Bosch réu una es·-apada rnpidissima
I perlllaBa. I acabà centrant la pilota.
I Edelmlro. amatent «ematà la Jugada I aeonsegjl alxl el gol que donà
la victòria definitiva a l'E«panyol.

• •»

EI senyor Melcón fén un bon arbitratge. I eLs equips a lo» seves ordres
s'arrengleraren de la segflent manera:
Betis: l'rqulsga. Areso, Jesusín. Peral. Soladrero. Roberto. Timiml. Rocasolano, Capilla», Lecna 1 Enrique.
Espanyol: Florenza, Arater, Pérez.
Trabal. "tayole. Cristià. Prats. Edelmlro. Garreta. Redó I Bosch.
P.
ALTRES PARTITS
ATLÈTIC DE BILBAO - MADRID
L'Atlètic de Bilbao, en el »eu propi
camp de San Mamés, ha sofert una
nova derrota. No l l ha valgut l'entuslasme emprat en la lluita, qne ha
estat superat pel seu contrincant. I
aquest finalment, l'ha vençut per dos
gols a zero. marcats per Uribarro al
primer temps, I per Hilario al segon.
DONOSTIA - ARENES
Després d'uh partit pèssimament iugat per ambdós bàndol» combatents,
el Donòstia es féu amb la victòria, sl
bé per la mínima diferència do dos
gols a un.
UrOsberea I Insausti foren *l» autor» dels dos gols del Donòstia, I
Iriondo aconseguí el de l'Arenes.
Tols tres gol» foren marcat» a la segona part.
VALENCIÀ - ALAVEB
Aquest partit acabà amb lo neta l
mercsenda victòria de l'equip valencíanlsta per cinc gol» a do».

Campionat de Lliga
TERCERA DfVISIO
Resultat del» partits del cinquè grup
Radalcna-Sabadell. S a l .
Sans-PalafrugeR, 0 a 2.
JúpRer-Martlnonc, 1 a 0.
Puntuació
Badalona
is
Sabadell
I !
Palafrugell
n
Sans
10
Martincnc
• . . 0
Júpiter
6
BADALONA•SABADELL
El Badalona, cn el seu propi lorreny
do Joc. venc* el Sabadíll ptr tres
gols a nn. 1 s'adjodicú deflnitivamcnt
el títol de .-ampló de! grup Catalunya del Torneig de Lliga de la lercera divisió, la qual cosa H permetrà

CAMPIÓ
tu CÀUfÉU

Donóuia .
València
.
Arenes.
.
Racing.
.
Ü. Alavès.

/
6
S
5
4

de prendre part en les cllmineU·nes
que s'han d'efectuar per a disputar
cl títol suprem de la dita divisió.
El partit fou Jugat amb entuslasni«
i rapidesa per ambdós bàndols, i
s'endurl força, sobretot a les acaba
lles del primer temps en què l'àrbltre sabé reprimir-lo enèrgicament.
Es portaven dotze minuts de Joc
del primer temps quan es produi un
enrenou davant la porta del Sabadell
que aclarí finalment Forgas fent
entrar a !a xarxa contrària la pilota.
I per tant valgué al Badalona el
primor gol.
Reaccionà el Sabadell, i als trenta
cinc minuts obtingué el gol de l'empat entrat per Castell» en rematar
un centre l'Esteve.
Al» vint minuts de la segona part.
Forgas marcà el gol del desempat.
I més tard. Torres, refermà la victòria del Badalona amb un altre gol
que era el tercer.
Els equips, a le» ordre» del senyor
Hoada. es formaren alxl:
Badalona: Florenza. Martin, Borràs,
Espuny, Menna. Maurici, Mlllàn.
Garrica Forgas. Torres l Betancouri.
Sabadell: Llnaro* Morral. Roura,
Gràcia, Duràn, Mota. Mufloz. Bertràn.
Calvl, Castells l Esteve.

8.

SANS - PALAFRUGELL
AI carrer de GaUileu, el Sans fou
vençut pel Palafrugell per do» gol»
a zero.
La victòria del Palafrugell fou merescuda. Ja que el conjunt de l'equip
es compenelrà bé l sabé aprofitar força les ocasions que so ll presentaren
d obtenir el frnlt cercat.
El Sans Jugà amb força entustasme però II mancà acoblament en tot
el conjunt, i »1 bé atacà I arribà davant de porta més vegades que el Palafrugell, el» seu» atac» foren Ineficaços.
El Palafrugell obtingué els sens dos
gols un a cada part, I ambdós foren
obra de Carbó.
A les ordres del senyor Santiago el»
equip» e» formaren alxl:
Sans: I borra, Villa campa, Torredeflot Vela, Burguete. Andreu. Pon»,
Llobem, AI". Mota I Gironès.
Palafrugell: Ros, Blanch, Colomer,
Pon». Espadà. Cabanes, Reixach, Carbó. Miquel. Bonal I Avelli.
M.
JUPITSR - MARTINBHC
Al Poble Nou, diumenge a la tarda
fou Jugat aquest partit el final dol
qual donà la victòria al Júpiter sl bé
per la mínima diferència d'un gol a
zero.
A dir veritat, la victòria del JOpIter fou justa l e» mereixia encara vèncer per més marge de gols. Ja quo,
sobretot en la primera part, realitzà
una tasca magnifica, l a la segona
no es deixà superar pel seu contrincant. La sort. tampoc no volgué afavorir el» de! Poble Nou.
Tota la primera part fou Jugada
amb gran entusiasme per ambdós
bàndols 1 a fort tren. En canvi al segon temp» el Joc Ja no fon tan Interessant a malgrat de veure's encara
alguna combinació ben portada.
Dominà al primer temps més Intensament el Júpiter. I a la segona part
el domini fou mé» Igualat.
Del Júpiter sobresorti ren Prancà»,
Claudlo, Ibàflez, Font I Perora. Serra,
que reapareixia on aquest partit treballà molt voluntartoaament.
Del Martlnenc, als millors ei tercet
defensiu.
L'únic gol que es marcà en tota la
tarda fou obra de Barceló en rematar
un bon centre de Perera I quan la
sols mancaven uns cinc minuts per
acabar-so la partida.
Els equips, a les ordre» dol senyor
Solà s'arrengleraren do la següent
manera:
lúpller: Francàs, Claudlo, Ibàflez.
Font, Rosalench, Raslllo, Esteve, Perera, Serra, Barceló l Morales.
Martlnenc- Cabo, Portabella. vinyes,
Altés. Sibecas. Vila. Munuera. Catafan. Rosalench, Xifreu I Fando».

Torneig de Classificació
SEGONA CATEGORIA PREFERENT
Resultat dols perfils
Horlo-Granoller», 0 a l .
Santboyft-Glrona, 4 a 0,
Gimnàstic-Huro de Mataró, i a S.
Reus-Manresn. S a l
Punluaolò
lluro de Mataró
Granollers .
Manresa
. « . .
Girona
San'boya . . . . .
Ri-US .
. . . « . . . . . • •

Horta . .
Gimnftvi

4
1
I
S
3
2

Horta, 0; Oranoller», I
Dliim ngo o la tarda l'Horta fou
vençut pel Granollers per dos gols a
zero. El partit fou anivellat de joo 1
df domini, porò el Granollers sabé
aprofitar més les ocasions de mai car
que no pas l'Hcrta. i això fou el que
valgué la victòria a l'equip visitant.
AI primer temps. Sans marcà els
dos gols del GronoIlTs, l per bé que
l'Horta féu tols els esforços per contrarestar aquest desavantatge, no ho
aconseguí.
El» equip», a les ordres del «enyor
Mallorquí es formaren de la següent
manera:
Horta: Pascual, Rovira, Saura, Carrión. Bardlna, Pinyol. Rlnl. Demur.
Brló. Landa l Aguilera.
Granollers: Mafcn. Lladó, Colomer,
Argeml, Sola, RIfé, Lluch. Vila. Sans,
Carmona i Guix.
Santboyà, 4; Girona, 0
Aquest partit fou interessant en

tots moments. Ja que ambdós equips
s'empra ron coratjosamont i amb gran
entusiasme, i arribaren al descans
sense que ni els uns nl el» altres poguessin fer rutllar el marcador.
Al segon temps, continuà el joc de
la mateixa faisó que abans, però el
Santboyíi pogué imposar-se un xic
més que el Girona l aconseguí els
quatre gols quo 11 donaren la victòria
deflniliva. entrats cl primer per
EUas I els altrts tres per Cambra I I .
A les ordres del senyor Fabra els
equips eren:
Saniboyà: Montserrat. lacai. Mir.
Ascón. EUas. Ribas. So-p. :lra. Cambra I 1 Cambra 11.
Girona: Gaucliia. Farrí-. Planes. Flavià. RIvo», Vilalta, l'errcr. Escuder.
Clarft. Ralmonya I Pagès.
Gimnàstic, t; lluro, 3
En el s'n propi camp el Gimnàstic
de Tarragona fou vengut por l'Iluro
do Mataró per la mínima diferència
de tres gols a dos.
Per la forma com es desenrotllà la
partida l'equip local no es mereixia
la derrota, Jn que Jugà potser un xic
millor que l'Hitro, però aquest equip
sabé aprofitar una ocasió oportuna
per a marcar el gol que ll havia de
valer el» do» punts que es disputaven.
Gonzàler marcà contra la seva
pròpia porta el primer gol de l'Iluro,
Quinqnllla marcà el segon 1 Comes
el tercer.
Torelló i Ballester marcaren el» dos
gols del Gimnàstic.
Fls equip» oren format» així:
Glmnft»tlr: Alvarez, Mnsoras, Saura,
Magriflà Rovira, Gonzíilez. Bàrbara.
Suàrez, Ballester. Vila I Colomer.
lluro: Banús. Borràs. Vall», Faurla,
Solé. Porrera. Gómez. Climent García. Qulnquilla i Navàf.
Reus, 3; Manresa, f
Aquest partit fou molt disputat, però la victòria se l'adjudicà al Reus
per tre» gols marcats per Climent
Guasch l Domingo, contra dos que
n'obtingué el Manresa mitjançant Vilanova i Turró.
Arbitrà el partit el senyor Massip,
i els equip» a lo» seves ordre» eren:
Reus: Sans, Sanlmartin. Cort. Miró,
Cornet, LlopK Catal*. ?sns, Domingo, Goscón l Climent.
Manresa: Corrons. Batlle. Prat.
Salrz, Grlera. Costa, Vilanova, Torró.
Perpinyà. Senya i Sns.
GASA SANTIVERI F. C, 6:
U. A. COLL-BLANOH, 1
Aquest fou el resultat de l'encontre celebrat diumenge al camp de 'a
Casa Santiven F. C. corresponent a
la segona volta del Camplonnt Amateur.
E'equip local sabé prmdre- la revenja del primer partit celebrat a
Coll-Blanch. Els vencedors superaren
en totes le» »eves línies els seus contrincants. 1 Ja el marcador assenyalà
la marxa del pattit.
En la primera part de Joc el CollBlanch féu tot el que podia fer: hl
hagué ocasions que arribà a Igualar
el Joc. com ho demostra l'empat a nn
gol amb què acabà aquest temps, sl
bé els atacs dels de la Casa Sant ivori
no es traduïren en més gols degut al
nervloslsme que Imperava en els seus
jugador».
La segona part fon un constant domini do l'equip vencedor, el qual actuà amb mé» serenitat, t aconseguí
marcar flns a set gols mé», dos dels
quals foren anul·lat».
EI» primors a marcar foren el» ju
gadors del Santiveri mitjançant Escàmez; poc després la V. A. de CollBlanch aconseguí l'empat amb el seu
únic gol. I s'arribà ai descans amb
aquest resultat
Reprès el joi-. Huguet, que jugà un
excel·lent partit, marcà el segon gol
per als de la Casa Santiveri F. C:
aquest mateix Jugador s'apuntà el
tercer gol aconseguit brillantment; el
quart no es féu esperar massa, i
l'obtingué també Huguet en rematar
una «còrneri; 1 per últim. Torrijos I
Escàmez s'encarregaren de marcar
el» dos darrers gols vàlids del partit.
La Casa Santiveri arrenglerà Poteu.
Martínez. Moreno. Vera. Carrasco,
Gulrao, Llopií, Huguet, Ecàmez, Salvador i Torrijos.

Excursionisme
LA SECCIÓ DE TURISME DEL
CENTRE ARAGONÈS
l.a Secció de Turisme del Centre
Aragonès, ha organitzat una excursió a Nlça, per a les feste» del Carnaval, del dia 17 fins al» 26 dc febrer.
Visitarà Bezlers. Nlmes, \ix. Cannes,
Niça, Menton. Montecarlo,
Per a més detalls I tlcket». dlriglrse a l'esmentada Secció del Centre
Aragonès (Joaquim Costa, tw
EL COMITÈ D'EXCURSIONISME
DEL «CADCIn
El Comitè d'Excursionisme del
•CadcU. anuncia per al pròxim dia
Ï8, a les deu de la n i t el repartiment dc premi» de la «carrera ChaIlenge Tramuntana», celebrada el dia
11 de desembre passat
L'acte. que tindrà lloc al local social dol Centre A. de Dependents del
Comerç l do la Indústria, per a major solemnitat anirà precedit d'una
Interessant conferència, a càrrec dol
senyor Albert Oliveres, qui molt
amablement ha pcccdlt a donar-la.
EI tema serà: «Una ascensió al
Pedraforca pel Canal del Rlambau».
Hom convida les entitats germanes l lol» els excursionistes que hi
vulguin concórrer.
NOTICIARI DEL CASAL IOARIA
Després de l'Assemblea efectuada
ti dia 13 d'-I passat mes de desembre,
cl Consell do govern del Casal Icària,
ha quedat format pols segúents senyors;
President, Agustí Mateu; vlee-presldcnt, Joon Romeu; secretari, Ramon Oabernef. vice-»eoretart. Josep
Milè; caixer. Francesc Delgado:
comptador. Joaquim .Soler: arxiver,
Josep Soler l Torrent»; vocals,
Eduard Sanxo i Sebastià Elles.
Per l'AgrupacIJ excurslonl»ta: laldro Surrallòs: per l'Agrupació Cultural, Josep Turon: por l'Agrupació
Fotogràfica. Narcís Icaii; per l'Agrupació Glmnàatlca, Rufi Gimeno; par
l'Agrupació Escaquista. Narci» Soler;
per l'Agrupació Mlnyon» de Muntanya. Josep Bonet
Dimecres, dia
a les deu de la
vetlla, l'ex-piesldent de l'Agrupació
ExcursloniMa Icàna, donarà una

B o x a
ELS
DARRERS ENTRENAMENTS
D'UZCUDUN 1 BERGOMAS PER .1
LA MAGNA VETLLiPA DE DEMA
A L'OLYMPIA
Diumenge a la tarda assistirem a
presenciar els darrers trebal1' d entrenament que portaren a tftmo el
basc Uzcuduui i l'Italià Bergomas.
principals actors de la vettt%jn
vul a roiymnia, per a deixar *
punt la seva forma.
Després de l'actuació dels dos homes, hem de convenir que la forma
demostrada per ambdós, especialment
Uzcudum, va produir-nos immillorable Impressió. Els rounds de Umia
efectuats amb ChOO Morojon I Isias
ens palesaren el seu esperit lluitador,
quo no ha minvat gens. 1 \n srva torta pegada, que a desgrat do la suavitat amb què colpia, no va poder evitar enderrocar el gesgaut Islai. un
cop la seva mà va allargar-se mes
del compte.
La seva agilitat en el salt a corda,
pegant al 'puchlng-bnU» i al sac. ens
demostrà amplament com hem dit.
que Uzcudum es troba en excel·lents
condicions encara per a trobar-se amb
ol» millors pesos forts europeus I
aconseguir indubtablement la supremacia altra vegada.
Bergomns. toi 1 lo seva praabncla
d'atleta, es mou àgil ment tombé pfi
ring. Esgrimeix força bé i pega amb
raplditat 1 precisió. V i semblar-nos,
però, que no donà uns impressió M
qne realment val aquest jove gegant,
el qual por les seves condicions físiques extraordinàries i cl seu Il·limitat emuslasrae poden ésser fariori
quo dificultin bon xic el treball del
basc per a poder vèncer ràpidament.
Hi havia a l'Olympla una nombrosa concurrència, que va aplaudir
força e! ireball dels dos l>o\ndor».
AVUI, A L'OLYMPIA,
UZCUDUN•BERGOMAS
Brillant progrjma el que Olym S
ofereix a raBcM aquesta nit, Cno
combais de vetlladii de grati gn',i.
L'estelor corre a càrrec de Paul' I rcudun l Giacomo Bergomas. IX; PJUII no cal dlr-ne n1!-. i de Bergomas,
el millor elogi el faran els qui l'har
gin vist en entrenomem.
Sebban. campió d'Oran, ha cswt el
designat per j donar-li la rèplica al
vallísolctà Arllla. amb <•! qual -I'U
pocs els homes que vulguin ll:iitar-nl.
Sabban és un púgil vüierós, •nic ' i *
resistit la lluita d^ls nu.« perilloses
púgils.
Altres deu rounds estan oncoman.iis
a Vltrià, la meravella del ring. contra ManneJ Gonzàlez, ex-ctunpin d ' I C
panya.
Una lluita també Interessant serií
la que faran el gracienc Tuset contra
cl basc Goiooechoa, fl estiUista i fon
púgil, que ha morescu* el sobrennwi
d'·El Carpentier guipuscoà».
EI preliminar, a qitalro round». està encomanat a dos deh IWMAS millors segons.
A la reunió, qu^ començarà a »n
quart d'onze, es diu que hl assistí'*
el senyor Macià. Pre«i<l«n« d.» In O»'
neraJltaf, expressament convidat pe'
basc.

sessió de projeccions; parlarà del Ribagorça.
Divendres, a les deu dol vespre, el
president do l'Agrupació Foi"{rrtiflra
Icària, continuarà el curset Fotografia pràctica, que ve donant amb tant
d'èxit.
Diumenge, dia ü», el Casal icàW^
farà una visita col·lectiva al MtaM
de les Arts Docoratlves, Seran assessorats per una competent personalitat.
El conseller de Cultura do lo Oeneralitat. senyor Ventura Gassol, donarà una conferència pública, I ver*
sarà sobre •Excursionisme·. el dissabte dia 2». a les deu.

Atlètiques
GRACIA, DEL F. O. BARCELONA,
OAMPIO COMARCAL OE CROS3COUNTRV
Diumenge, per terrenys de Sa-tt
Andreu, amb sortida i entrada al
bell oamp d'esports dels imropld».
I organitzat per la secció atlètica
d'aqueeto entitat, assessorada pels
clements de la F. C. d'Atletisme, tingué lloc ei campionat de Bnrcoloml
do cross-country.
Foren en nombre crescut els •cto'···mons» que s'arrengleraren a la sortida, i tot seguit imprimireu un tren
viu a la seva marxa. Aviat os destacareu els Gràcia Smaudla. Lópe'-.
Mur, Bris. Clemente. Cots.
Bl trajecte comprenia un recorregut a uns quatre quilòmetres, quo
va cobrir-se due.» vegades. A desgrat
d'estar ben assenyalat el camí a recórrer, no tlngusren massa encert •
trlar-lo, car l'estretor d'alguns llocs,
va motivar nlgunos calgudM q"a
nfortunadament, no tingueren ronsoqflèncles desagradables.
A la primera volta, anaven el» corredora per aquest ordre: Gràcia.
Smantfla. Bri» i Mur, venint despr-*»
I/6pez.
La lluita, ultra ol síu intoris nafra!, la feta més vlstent, la competcD'
ela que pels llocs d'honor haví-"
entaulat els esmentats corredors.
A l'entrar al camp per darrera vf'
gaita, és Gràcia qui corona l'esc»"
mot; aquest veterà corredor que torn*
portat pels seus cntuslasmos a rovf^
dojar vells llorers, i que grAcle»
sabor controlar magníficament el
esforç, va triomfar imposant-se
Smandla, quo venta espcronn.nt-loEl públic nombrós <rae va cong'"''
gar-»e al camp del» latrèplA»- \
aplaudir força el» guanyadors 1 ol,r^
corredor», a mesura que anaren ^
elflcant-se.
^
L'organització bona. va merM*^
sinceres lloances per n!s qui en
guereu cura.
Per equips va vèncer l'A. E. 1
gamanent.
Casslflcecló general
L Gràcia. F. C. Barcolona. 31 ' '
4 s, 1-5.
....
t Smandla. A. E. Tagama*»*"
cn 31 m. 19 s. 1-5.
3. Bri». C, D, Júpiter.
4. Mur. J. C Barcelona.
6. López. A. E. Tagamoncnl6. Poy. C £. Terrats*,

L A
T. d ' í m m t e . C. D. Tílplter.
Cc t, Layciania.
S- Bt rrüs. 'indípeml·.·ni.
W. Vlongot, l agaraanem.
11. r#odrigueí. Júplttír.
K. Bantaeana. Tngamanfrn
13. ifiadia. ludepcndew.
U. Mestres. C. B. Terrassa.
Finy.. a trenta classificats.
aasslflcacló social
1- A. E. Tagamanent. 34 poms
2 T. C. Barcelona. 42 punts.
3. C D. lúpiter. W punta.

Baskei~ball

GBUP C
A. 71 PUNTS; B. 51
Curvo 100 meíTcj Hlurc
Lafuente, l m. 1" s 1-6.
Enric Torres, Comajuncosa l Reynés.
Carsa 100 mc/m brafadn
Marimon, l m. 3-1 s. 2-0.
Vllalrtac Bej-nés l Llarie.
Cursa 100 metres etquena
Torres, 1 m. 45 s. 1-5.
Maspons. Fon l Fedl.
Ctn-so 5 x 50 meres Ulure
Sunyol. Lafuente, Sala. Torre» i
Beyués. 2 m. .'«3 s. 2-5.
Duran. Compte, Torre». Lacorte.
Comajuncosa, 2 m. 58 s.
Parrfí de water polo
Equip A. — Sala, Lafuente, Beynes
Sunyol. Tores. Bosc i Fedl. 6 gols.
Equip B. — Compte, Lacorte, Llar
te. Vllaldach. Fort, Cruells 1 Lecum
barri, 0 gols.
REPARTIMENT DE PREMIS AL C. N.
ATLÈTIC
Tal com Ja baviem anunciat, diumenge al matí. al local social del
Club groc negre va tenir lloc el repartiment de premis als guanyadors
de la passada Travessia al Port, Copa
Emili Salet) l primers Campionats infantils de Catalunya
Per seguir malalt ol president de
l'entitat l'amic dllecte TomAs Palmada Artnni. pel restabliment dol
qual fem vols. els altres elements de
Junta procediren al repartiment da
premis als guanyadora, que eren llargament aplaudits pel nombrós prtblic que va presenciar el stapàtte
acte.
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M A L L O R C A

.a crisi municipal segueix igual

Mni«rat m temps transcorregut, segueix en el mateix eotat la crisi muntctpaJ. Es confirma per moments la
impressió LrausmoBa de com serà difícil la solució de U crisi, donat l'estat de descomposició a què ba arribat
la majoria csquerrvia que va entrar
l'Ajuntament llavors de I » primeres
eleccions municipals fetes per la Kepühllca.
Acceptada la dimissió del batlle senyor Bernat Jofre (pertanyent a Acció Bepubücaua), deguda a una sessió cn què fou atacat pels socialistes
quo l'havien votat p«r baldle; un dels
.los regidors socialistes dissidents (fls
soolallMe» ortodoxos són sis) va reoabar per ell el càrrec de batlle.
AHogft que. se<mns la Llet Municlp-xl
de 1877. tota vegada que faltava m.-s
de mig any per les eleccions, no
pot eleglr-se batlle, 1 el càrrec na
d'ocupar-lo el regidor de major nombre de vots, o sigui, en aqueat cos.
el senyor Jaume Garcia,

Pàg. 7. — Dimarts, j f de gener iJe

C A T A L U N Y A

nirlpal l el Cinema Born, a •Ua de
moltes obres partícula».
A. C S.
—També ha mort, víctima d'un se-
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t

a

l

a

n

e

s

diisal·te p.u-.-r.i a les Galeries de
Bells OfKis de la casa Busquets, és
molt visitada pels nostres •amateurs».
Aquesta exposició restarà oberta fins
el dia de la •Candelera· (S do febrer),
I les hotes de visita seran da set a
nou del vespre els dies feiners, i els
festius de dotze a una del migdia I
de set a nou del vespre.

Beelor mort 1
Ha lliurat santament la seva ànima B Déu el rector de Mortorell de
la Selva, mossèn Francesc Boca.
[A. c
ralles.
Acords de l'Ajuntament
Va dedicar-se. amb encert I èxit. »
L'AJnntami'iit d'aquesta ciutat, en
la pintura. Deixeble dels pintor» de
ia bona època in-Ulorquina — Blbas la seva darrera sessió, acordà:
De la Comissió Central proveir
I Arnkerm.uiii
es va distingir psr
la floor i distinció de I * «'W* paleta, d'unlformas els porters del Teatre 1
•iitíTmcntar la retribució l organitza
que va aconseguir un Hoc destacat
< :Ó del» serveis.
dins l'a pintura mailorqulna.
S'aprovà el nomenament del portar
Era pare polític de l'escrtpter i
catedràtic Dnnle! Martlnes Ferrand > de l'Escola dc la Mercè amb un augment de sou. Així mateix, a propostà'1.
A. C. S.
ta del srnvT Sa- taló s'acorda proLa Penya Coretge en el seu camp.
JOAN E3TELRI0H A MALLORCA
veir d'indumuntària el porter del
aanb tot 1 perdre. íóu un bon paper
Ee arribat, procedent de Bar- Grup Escolar.
eu front del Barcelona el seu contrincelona. l'IUiiatre publicista mallorquí
També s'aprovà U designació dels
cant.
I diputat i cons per Girona, senyor coUegls electorals, tenint en compte
A l'bora de fer aquests comentaris
Joan Estnlrlch.
la incorporació de l'element femeni.
slgnora el resultat del parUt més Important de la diada, entre el JuvenConcert d'homenatge
Itus 1 el Patne, que es Jugava a TerEn front d aquesta Interpretació va
Diumenge al vespre tingué lloc a
G
I
R
O
N
A
; ras sa per estar desqualiflcat el camp
alçar-se la que. a petició del secretari
l'Ateneu Social Democràtic un condels Sabadellenc» amb motiu dels inde l'A Juntament tramesa pel govercert brillantlssiin que l'Orfeó «Cants
cidents esdevinguts ei dia del partit
nador, va donar la Direcció general
de Pàtria, dedicà al senyor Josep M.
Por jugar als piebifcits
amb el Leyetà.
d'Administració Local, en la qual <*
El senyor Prunés va dir as perio- italmau Casademont. Rl havia una
deia que. d'acord amb la Constitució,
distes que havia imposat una multa < ncurrència nombrosa 1 selecte, en
Seiultat*
R e m
ei nomonamenl da batlle ée semprt
de 500 pessetes a l'amo d'on cafè de tra l i qual figuraven no poques faatribució
de
l'Ajuntament
Primera Divitió
Sant Feliu <le Guíxols perquè perme- mílies gironines que s'honoren amb
Ui Corporació, en vista d'aixó. va tia que en el seu local es Jnguèi als l'amistat del senyor Dalmao.
CLUB DG MAR
Primers equips 1 Badalona-Espaacordar no accedir a la petició del
prohibit». La polida sorprengué una
Cadascuna de les parts musicals
Les regattes que estaven anuncia- senyor Garcia, sinó atenir-se a la in- partida do Joc i denuncià sis dels In- interpretades pel» orfeonlste» fou
nyol, 0-2.
torpreiadó
de
la
Dlreocló
general,
i
.
des
per
a
diumenge
passat
al
Cluli
dividus quo jugaven. S'incauta dels aplaudida entui; istkament. Les més
Segons equips: Barcelona-Espade Mar se celebraren amb gran èxit. per tant. que to» l'Ajuntament qui
diners que hl ha. ia damunt la taula ovacionade:- foren ..La Balanguera»,
nyol, 0-2.
provefs l'Alcaldia.
Els participants disposats a obtenir
l a cada un oeis jugadors els serà «Les neus qtis es fonen» I «La carPrimers equips; Esportiva-Iluro. una classlflcac^ més bona a la de
No obstant aqueat acord, el dia seimposada una penyora de 25 pessedana de l'amor».
1441.
les proves anteriors. Ei públic, que güent el senyor Garcia ee personà a
tes.
esperava
conèixer
el
final
desenllaç
Altres noves
l'AJunMment amb la intenció de pos.
Segons equips 1 Eeporttva lluro.
El governador va manifestar que
de lan disputades regates, es situà sesslonar-se dal càrrec de batlle. I
Divendres
mori a Figueres la vir23-41.
actuarà amb tot rigor en aquests ca- tuosa dama donya Dolors Pell Eacoal llarg del camp de cursa i (ou
com que tant el secretari de la Corsos.
Primers equips: Hospltalel-Layet*. molt nombrós.
poració com el batlle accidental vafet. vídua de Ferran Vilar.
Després va fer un gran elogi dels
ren negar-ae, en virtut de l'acord, el
ao-20.
tna forta naturalesa la mantinEs registraren el» segflents resulagents de vigilància que presten ser- gué exempta de malures (ins nls
senyor Garcia va requerir un nowrt
Segons equips: Hospitalet-Lajreià, tats:
vei en aquesta provincià
perquè aixequés acta del seu requeseu» 99 anys en què ha fet el seu
lols a quatre, «Premi Martini I
£1-34.
riment I de la negativa.
Va acabar dient que la tranquil·li- traspàs.
Bossl».
—
Primer:
Marquet.
trlp.
SePrimers equips: Coratge-Barcelona, gura. Ferrer, Sàncbez, Herret; Um.
— L'Ajuntament d'Olot ha acordat
Lee gestions que posteriorment tat era absoluta a tota la província
22-ïO.
Arias; temps. 9 m. 8 s. t-S. Total sTian fet entre c!s elements del
concedir als alumne» del Collegl MuExposició ds pintures
Pxímers equips: Coratge-Barcelo- d'ambdues preves, 18 m. 15 a.
quie fou majoria esquerrans favtil dl.
nicipal de s-ígon ensenyament d'ana, .2-29.
L'exposició do pinturo» de la se
qucUn ciutat, que siguin fills de faSegon: Marquet, trip. CastcIM. Ca- vídida en cinc soclore. almenys)
nyoreta
Marta
Massa,
inaugurada
el
Segons equips: Coralge-Bareelona. samaor. Herrster. Solà: tlin. Pas- per arribar a una conclusió quo permilics pobres, una quantitat per a
17-33.
pagament dels llibres que hagi d'adcual ; temps. 8 m. 55 s. Total, K m. metés elegir batlle, no han donat resultat, i a la sessió celebrada dimequirir per raó de l'ensenyença a l'esStgona Divitfó
22 s 4-5
mentat col·legi.
Primers equips: Crlstlana-Iris. 89-23
Tercer: Salou. trlp. Mavarro. Tor- cres, en procedir a l'eleocló de batlle,
Segons equips: Crlstlana-lrls. 14-li. cal, Commina», Balaguer; tlm. Ba- va don^r*» el eas que les ?5 papere— Dijous a la tarda I fa plu mer
CARTELL
tes de l'urna varen sortir totee en
cat, al carrer de Lasauca de Flgnerss.
Primer» equips: Escletxes-Cornellà, quer; temps. 9 m. 16 s. 1-5 Total:
Uonc.
18 m. 31 s. 24.
fou robat de dintre un auto. un sac
13-81.
dyspardenyes. Les recerques fetes
Quart; Salou, trip. Corrons, CoroI ensems els soci alistos vareti D ' E X P O S I C I O N S
Segons equips Bscletxes-Cornellé,
per a recuperar l'objecte robat no
minas.
Ochoa,
ocbea:
tlm.
Plchor;
anunciar
la
dimissió
d
els
càrrecs
de
0-2.
han donat cap resultat.
temps, » m. 15 s, 2-5. Total, » ra. tinents d w a l n c I que passen a l'oPrimers equips: Junlors-Menresa. 41 s. 3-5.
S
A
L
A
P
A
R
E
S
posició.
10-21.
Outriggers a quatre. — Primer:
PEHITXOL í
.Amb grr.n onoett. «4 'enyor
:
Morell,
Segons equips: iuntors-Manresa, Olímpic, trip. Mufloz, Pnfg. Foz. MITA RR A G O N A
£
;po»itió
p·raun·nl
d*
«"Kg"
cap
de
In
minoria
re»
rionallsta.
va
H7.
ràngels; tim. Picher; en 8' 44" 1-5. dir que oposició sols podien rtaer-ho
I
mod·ni·
Primers equips: N. Sabadell-ANè- Total d'ambdues proves, 17' 43" V5.
Expou'ció i SuWw»!» d'Ari
Ics mlnork-s qoe, com a tala. varen
Noui seots a la LI. A. n
tic. 23-9.
Segon: Jaume I , trip. Maspons,
Dliublai, tard», wtlwíl·
alegirfespel cos electoml. i que
En la junta general celebrada per
Segons equips: N. Sabadeli-Atlètic. Marti, Bíos, Canalie»; tlm. Uigo- ésser
si la majorij esquerra na es va des
la Lliga Antonomlsla Bepublicana, fo0*.
nya;. en 8* ST' 1-5. Total d'ambdues fent, les fraccions nl poden dir-ae
ren admesos dinou socis nous. e» reG
A
L
E
R
I
E
S
L
A
Y
E
T
A
N
E
S
Segons equip»; Dlnàmlc-AMas, 19-10. provee. 17* W" a-5.
minories, per Ml com pera majoria
leglren 6ls senyors que cessaven de
COMS
CATALANfS.
«
1
»
Csnols a dos (equips femenins). — foren elegits, ni poden cn reaJitat év
la directiva, fou aprovat l'estat de
Terctra Divisió
AAirgar»!
Hall
Aquarel·les
comptes 1 foren nomenats per assisPrimers equips: Cnltnra-C. A. D. Primer: Englantlna, trip. Enriqueta sar opoeició, perquè oom a governaIwen·y
Nean. Margarida Neau; tlm. Jvonna mentals foren elàçtts.
tir a l'Assemblea de la Lliga RegioC. E* 11-1!
J. Anfo
Pinlnr»
Encara qoe éa aventurat fer pronalista ds senyors Josep Yxart i de
Segons equip»; Cultura- C. A. D. N'í au: en 4' 48" 1-5. TempstotaJ, 14'
J.
A.
Hom
Ptator*
I
•tcuftur·
50" « .
nòstics, sembl» qu-j al mSa regular
C. I . . 0-12.
Moragas 1 Salvador Ventosa 1 Pina
J.
Otlval
1.
ne-.
Pinlura
ós qoe segueixi el càrrec d'aicoldc
Primers equips: Blpollet-lotendénOlvorses noves
Segcn: Gentil, trip. Marta Neblln
Puigdongolo»
cla. O-i*
ger, Teresa For. tim. Maria Ferrer: ocupat accidental mont pel primer ti—lla
esta»
detingut a Aldea. JoaSegons equips: BIpolleMntenlénda. on 4" 57" 2-5. Temps total, Ifi1 3" 3-5. nent, fins que los rtowíons modifiquim Messegner Aragonès, reclamat
«2.
quin la composició de l'Ajuntamcn'.
LA
PINACOTECA
pel Jutjat d'instruecló de Tortosa.
Primers equips: Aeronàutlea-S, C
Marcí - Motiturm
A un establiment de sabateria del
LINIBS AGRIES
-oooMoUel, 40-6.
carrer de Blasco JbftflM. entraren un»
PASSEIO DE GRACIA 3*
Segons equips: Aeronàutica S. C
Per gestions fetas per un repres>inlla.lregots i se n'emportaren calçat
Mollet. 10-1?
LapoHa-Ailorl
Pinlura
tant de les companyifs aèrlw que
Agrupació Propagant
per valor de 150 pessetes. Per a enfuncionen
a
la
Península
amb
el
cep
^Primer» equips: A. C Mollet-Bagee,
trar torçaren el pany de la porta.
da
Comus
de
Palma,
sembla
qtie
S YRA
Cuifurai Catòlica
—El regidor Antoni Roca sofri un
aviat serà inaumirada nne línia d'nGALERIES D-ART
a t aA.cC.iMoUet-Bages.
ó
^Segons N
equips:
treball- Sortosament es troba un xic
OIPUÍACIO. HI l·ol'· '«••Ja d« Orhte i CUrill millorat
ostahlPlvl E«po>ici6 col'lasKv d>'i jovai pinlonAlordn,
—Són molts els Ajuntaments afecOONOURS D'HIVERN DBL 0. N. BAR- Agrupació P. C. C. Ja W organltarti a Barcolf
snllaç amb la llnta qne Ferrar, Arnal i Gatll. i dol caricalurltia Roial tats per la llei que mana substituir
el
primer
dcle
de
conferències
ffei
CELONA
els regidors nomenats per l'artlcla
present any. el qnal començarà pels va a Madrid.
I * nolMa ba produït excel·lent Im?9, peró com que pel Govern civil no
Corresponent a aquesta competició óltlm.s dies del present mes.
SALA BUSOUETS
pressió, par tal rom enrera ea vtu el
han estot nomenats els delegats que
social del Club degà. tingué lloo diuEl» oradors que prendran part en
PASSEIG
M
OíACIA
U
han de presidir el sorteig de què parmenge al mati a ia seva piscina de aquest primer cicle, seran als se- recoixl del t.-mps en què aquest serMoblo»
i
objodo»
dV»
va existir, muntat por la desapais aquella llei i per altra paït la
1 Escullcra la segona reunió.
nyor» Josep Maria Tallada, diputat vei
Joiop Civil
Aquorol'liila
ileneralitat no ba dictat cap dispoMolt disputada va resultar lla oom- del Parlament Català; Josep Ma- reguda Aeronàutica Mallorquina,
sició, ni atian fet els sorteigs ni el
J·iOela entaulada per assegurar-sí ria Peman. Marcel·lí d'Oreja, diputat
SL 8R. BtWCOA A MALLORCA
dia Só podan prendre possessió les
^ triomf entre els mllilants d'aqua-u a Corta; TJul Lucia Lucia, president
SALA
BARCINO
comissions gestores.
Es troba a Mallorca el president
J^ndols. Guanyà pels primers l'equip de la Dreta Regional Valenciana; Bis.
V. GARCIA SIMÓN
c Per 67 punts a 56 del D. 1 l'equip A be de Taraçona, doctor Gomà; Josep dol Patronat del PotrimocI de In BeHom dóna com a molt problablc
Rambla da Caloluoya, 29
publica, senyor Jeroni Bujeda. en viv» Imposar-se per 71 a 51 punu que Maria 011 Boble». diputat a Cor»,
que aquella llei no tindrà electa a
sita ais bí-ns que l'extingit Païrlmonl
Eípojldó da Pi"'"'" DIAZ-COSIA
«consegulren els del B
I Joaquim Maria de Nadal.
Catalunya, amb la qual cosa serà ende la Corona tenia a Mallorca. I que
tada una pertorbació als Ajntamentí
Al Club. com de costum, va presenCom Ja Indicàvem anteriorment. e«- han quedet reduïts al Palau de l'Alafectats.
':{àr ia reunió nombrosa concurrtnS
A
L
A
G
A
S
P
A
R
mudaina 1 terrenys .inexos. per tal
^1* que s'hl desplaça amb gust cada sent tantes les persones que somrlten
CONSELL DE CENT. S3S - TELÈFON
el Castell i Bo»: de Bellver fou
'ssta. car a més de passar bé el ma- Invllacloos a més de tots els senyor» com
cedit
a
la
ointat
per
les
Corta
de
la
(•aïra U-V' CMlmhmr, I Ba'aafl «0*4
socis,
1
resultant
insuficient
el
local,
LLE Y D A
' l - gaudeix d'un bell espectacle nàumalgrat la seva amplitud, remi'- Hopilbllco.
tic.
Expotidó da dibulios d'Ellji Me'lr<n
quetn a totes les persones que deSegon» maniíemacions del senyor
Els resultats registrats forenT
GALERIA
EMPORIUM
Diverses novss
sitgin asslslir-hL que l'entrada ad lo- Bujcdtt. seml·Ia que la visita seva t
PLA'-A CUCURULLA. 1 1 SOrERS, 4. PRAL.
En un registre fet per la policia
cal serà per rigorosa invitació per- Mallorca serà profitosa.
GBUP B
(AaHc lacai à» la Lliga (UelonalMaJ
com a conseqüència dels darrers fets
sonal. Sense aquest requisit no serà
En comimlcac.
gtdes al batlb
C. 67 PUNTS: D, 55
£ i poa'ció da pinlur» modama I antig de l'assalt a les casernes, ba estat
possible
de
permetre
a
ningó
l'entm-.
t
al
president
<
mutació, el seOina 100 meiret Uiurt
Primaf »«'* o'^umomlot
trobat un motllo per a la fobrlcarló
da. La majoria de les butaques que- nyor Bujeda h,i
t el seu pla
•'tandlzaga. ] m. 9 s. 2-5.
i Ex-ov-'ó Kur» Layda
dc bombes i també una d'aquestes.
daran reservades als senyors assoConsisteix a
nar el Paíau de
J. Cabrejes. Carulla I B. Canela
Sembla que el motllo fou fet temps
Carimie», ••<» ' antiguilah
ciats, 1 la resta pnr al públic.
l'Almudaina (que fou la resIdèncU
enrera por a la fabricació de bomCurta 100 metres brttfada
) a allotjar
las
contrasenyes
dVntrada
dols
bes amb destinació a un regiment
Garcia. 1 m. 32 s. 8-5.
íntim:
ei
dc!
senyors associats serviran r r r a tores
GALERIES VALENCIANO
d'aquesta cnpitaL
ERart. Olivella 1 Feliu
ue fou Arxbj
le» conferències del cicle: i»1» Inviti—Ha pres possessió de! càrrec de
5
l'Audlènoin,
PlAÇA
MACIÀ
1
0
Roml
de
MalU
Cursa 100 melre* esquena
clotis generals semn recollides a l'encap del Negociat Municipal ds Foi
de
Mollorcn.
i
l'Hlstórlc
de
SALO PERMANENT
Marll, 1 m. 25 ». 2-5.
trada dc! local en cada tina de les
ment d'aquest .Ajuntament, don Julià
ar- -is estan
La majoria
EiposiciïS da dibuixo» i aquaraHei
Sampere. Zarzosa 1 Calvis.
conferénde».
Plana Roca.
molt
da Fer·uavproc·d·nl» da lacol'locciò
—Els batlles de Noris 1 Tort, han
Us prega als senyors associats que instal·lats
Cuna 4 x 300 IHurs
Slmonatti de Roma
I. Arxiu Hlst
a Corona de
demanat a la Comissaria de la GeneSabater, Pern. Canela, R.. Lzandí- no hagin rebut la tarja-entroda cor- Mnllorce rstà
nl·liLt
tim
datDel
4
al
24
de
labreralitat, ta construcció d'un camí
responent, que bo Indiquin per teli- clentmenl que els volums estan
»ada, 12 ».
veïnal.
fon al núm TflML local do l'Agni- terra I no poden cntalogar-se per l·lta
Mancilla. Marti. Carulla. Cabrera
—La Societat de Caçadors de Lleypació P. C C. o iw passar » reco- de Hoc.
t , 18 s.
da I les seves comarques, ba acordat
Uir l -s directament.
Parfil de waler poto
L'Arxiu que fou de| patrimoni d»
far gestions prop da l'Ajuntament per
ICRMCNTOS
1
Des d'avui, dia 54. es ra partí- la Corona, que t * Inlereasontlsslm.
Equip G. — Castellà. Pau. Calvis.
a organitzar dins del programa de
Llorca. Sabater, Garcia 1 Feliu. S gols. rnn les entradn» a les persones que pslti on piirill de fer-sv malbí a causa
la Fosia Major, un concurs de tir de
colom 1 un altre de tir al blanc.
Equip D. — Buscerons. Hos. Oli- Ics solllcitln. resen-ami-se flns aqu-'ll dc la humitat.
vella. Cabrejas, Zarxnsa, Majó i Man- dia solament per als senyors asso\. sl o? porta
—La Secció de Construccions CiI
i
:
l
E
M
O
Y
E
ciats.
oíl'a, 1 goL
vils de la Comissaria da la Genera1 : 1
lital. ha acabat el projecte d'edlllci
per a Escoles Públiques al poble d'Arnat de Besan.
*
punt rfe

<!AMPIONAT DC CATALUNYA
IA Jornada de diumenge transcorrefjué sense pena ni glòria. Ueval de
l'ineonvenieui que reprouitia per al
La yietà empatar amb el Centre Catòlic d'Hospitalet i perdre un punt, que
ta.at necessari els era. En canvi, per
ai t minyons d'Hospitalet, ís un bon
re snltat l'aconseguit.
Badalona Espanyol el guanyA el
ditrrer per decisió.
L'Huro a Mataró baté completa
«mtmt ol seu rival ds localitat, l'Esportlva. en el camp d'aquesta en ti-

mmm

alhora que rescata i posa ea
valor als anctus, <toun valor j pres.
tlpl al qui fou Palau Beial de M illoren.

ESPORTIUS!!
us interessa

llegir

P r i o r a t
FALSET.—A la Fediració de Joves
Cristians, la Junta elegida per votació el pofisai dia 6. per a regir ets
desüns l eiiutat. é« la següent; PresiUem. Lluís Campis; socretari, Josep
Maucrru; tresorer. Ignasi Uebario;
per la secció musical. Josep Puxeu;
pel cercle d'estudi», Ramon Bnll; per
pro;)aganiia, Ramon Castalló, i per la
eeccw teatral X-ak-r Vilalta 1 Janme
Domènech.

el

!
EI veritable arxiu documenUt per al esportiu

llida
H.i

tnECnCLCCl'JUES

í à Ban }]ni\r\ i M r ^ i

Nombrosos gravats

CAMISERS
16 F O N T A N E L L A 16

Preu: 3 pessetes
més
Ics s,

InilUWCW qu

2 4 PORTAFERRiSSA 2 S
Gran aosortlt en articles
per a esport d'hivora

Les
G u i l l e r i e s '
SANT HILARI SACALM. — La Ora.
com cada nay. ha estat desanimada
degut al molt fred d'aquesta dies. I
al matais temps a lu coincidència
—Les obres a la Caixa d'Estalvis estan Ja molt endavant l hom diu que
dintre poc temps serà inauguradaPer haver contret matrimoni el director dc Lt CaL\a d ' E b r i s do Sant
Celoni, ocupa Interinament el seu Uo-;
el jove laiuàs Carbonell.

—Ha desaparegut de casa seva el
Jove de divuit anys. losep Samaranen
I Nogués; s'han cursat lee oportunes
urdres perquè sigui retornat a la
swa família.
—Ha pres possessió del càrrec d'ecónoro moss» Miquel Bosch, al
qual augurem un bon encert.
—Ha mort la senyora Blta Blancb,
mare de l'Industrial Lluí» Corbera,
propietari del cafè teatre Tlvoll. ai
qual acompanyem en el sentiment.
—Fa un fred Intens. Ha nevat. I '«
tramuntana d'aquest» dies ha contribuït qoe arreu sigui tol glaçat.

Servei M e t e o r o l ò g i c
de C a t a l u n y a
Situació general atmotftrlo· d'Curopa a les sot heres del dia n <St
gener de «33
Continua sense gran variació el
• egim anticiclònic al continent d'Europa 1 baixes pressions a la Medtterlànta oriental.
Ei fred va en augment des d'Alemanya flns al Plreneu, degut a gereralifzar-se els vents del primer
quadrant que fan apropar l'ona dc
fred que avui envaeix Alemanya 1
països Bàltics on es registren tempe
ratures de 10 a 90 graus sota zero.
Per l'Atlàntlr avança cap a Europa una pertorbació atmostèrica que
dóna lloc a temporals del sud des de
ie^ Açores flns a les illes Brltàní
ques.
Estat del temps a Catalunya a let
vuit heres
iH cel esta ser* a tot arreu, excepte per la costa de l'Empordà, on fat
ha núvols, i a Lleyda on hi ha boira.
El fred és molt cru a Catalunya.
Bi registren mínimes molt baixes.
Segons ens comunica l'observatori
de Sant Julià de Vilatorta, a Virh
ban arribat a 10 graus sota zero.
A Adrall, la mínima ha estat d'li
grans sota zero I a Cspdella. Ribes I
Núria, de 9 graus sota zero.
Al Port de la Bonaigua, la mínima
ha estat de 17 graus sota zero.
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tnade» a mencr cUtància de dos quilòmetres dei auRlt d;l5 pobles de
menys de Vi -lOO liibitonts quin »1 í^ti
propietari posseeixi en el terme municipal finques la renda vnillar.ida
de les quals passi de 1.000 •«seotae.
sempre que no estiguin cultivades dl
rectoment pols seu» propietaris. s'Scordà adreçar-se a ITnstltnt dc Reforma Agrària en demanda que. danadi M demotat de població de Catalnnya. siguin i·xre.pt·inw ets propi*
lan» cata'.anf de t'obligacln de declarar les finques que reuneixin tsU
circumstancies, perquè el legislador
lee va establir indubtablement a l'o»jocle de ."imp~*v la p.·.b'••..''"i rural,
en regions en les quois hi Ma grans
extensions sense cop casa, necessitat
que a CataUinyi no és sentida, tant
en el seu aspecte d'estiraufar la creocl5 de par.·nJlef. constitutives de «bler.fí de tamllla-. com de «hojarAs
campesitios».
Per últim, .a I nti dn Govern, e
•ne; d'O'.ni ór s? il i:iri3 assuntipi^S
de dlvcrsn índole, acordà dirt^'r
«
les associacions de propietaris adherides a ITnsUtut. demanant que no
dclegulr. el vot a cap associació fter
a l'elecció definitiva de vocals dol
consell Executiu dc 1 Institut de Bfforraa Agrària a l'objacte de veurà
si serà convsnlurt votar w representant de la propietat a Cota'imya.
o<oa

Amb una concurrència de més de
dos cent» delegats de tot» les entitats
polítiques i culturals del pla de Barcelona, tingué lloc. dijous a la nit,
una reunió convocada pel Comitè
Executiu de la Campanya pro Catalanització. Hom donà compte de
oooles gestions fetes 1 de la propera realitat per al mes de febrer, de veure
Instilut Agrícola Català ja una pel·lícula totalment retolada i
parlada en la nostra llengua, acte en
el qual el Comitè donarà tota la sode Sant Isidre
lemnitat que requereix un fet tan importantissun. i que «erà l'inici de la
EL CONFLICTE DELS PAROERS. - catalanització del cu. n a
DECLARACIÓ OE RENDES. — LA
Es presenta una proposició en la
REFORMA AGRÀRIA
qual es demana fer constar la protesta
En la darrera sassíó oWebrada per més enèrgica de tot» els bons catala Junta de Govern de l'Institut Agrí- lans, per haver estat aprovat darrecola Català de Sant Isidre, ee va rament pel nostre Ajuntament, un
tractar de la situació contrària a tol canvi de noms de carrers dc la nosdret que novament s'està creant "n
tre ciutat, amb noms que sl bé tots
alguns indrets, usurpant el» psrc-irs
ells són molt respectables res no
ta part de la collita d'olives que cor- diuen al nostre poble i més quan
responen als propietaris i ootoetant algun d'eBs s'ha distingit per la seva
altres contrafurs sense que els agent» fòbia anti-autonomitta.
de l'autoritat In posin esmena
Fou aprovada per unanimitat l es
S'acordà insistir cn la neoeeaiuu delegà el president del Comitè, perquè els propietaris es proveeixln de què faci constar aquest sentir de tots
proves que han de servir de basa de puix que. quan hl ha noms dc calea reclamacions Jadlcial* que per talans il·lustres als quals la ciutat
part de molt pa s'han instat, i s'ls encara no ha honorat com es mereiartrbat en alguns Jutjats a l'e- xen, és vergonyós aquest oblit.
xecttcló de sentències. La Junta té
Hom passà després a la constitució
ia persuasió, per altra part. que '-!« dels subcomítàs da barriada a fl de
Jurats Mixtos de la Propietat de VI- donar ol màxim Impuls a la campaMfranra-Vilanova 1 Igualada repren- nya. S'acordà també Intenslftcar les
dran aviat les seves tasques per » conferències per districtes i anar a
fallar respecte a molt?» derasnd»» la definitiva instal·lació d'una oficide reclamació de fruit» qut els han
na oficial del Comitè per a poder
estat presentades. La Junta opina qne contestar degudament les consultes
al més aconsellable és aquesta re- que cada dia són Tetes i àdhuc la
clamació per a restablir l'estat de traduoció do documents i catàleg^
dret conenarisml. no modificat per d'altre» Idiomes a la llengua cataU OM
lana.
El president Jaume Valls, acompa
EI president, senyor Jaume de Ktba. donà compte de les visites fe- nyat de tots els membres del Comitè,
tes, amb altres Individus de la Junta. contestà degudament a totes les sugaJ conaeller do la Generalitat. >e- geréneies quo diferents delegats manyor Uuhl. per a tractar d'aasumpt»? nifestaren i un senyor Delegat progenerals. 1 ai conseller de Finances posà un vot de gràcies a tot el Cosenyor PI I Sunyer, per a tractar d?l mitè per l'activitat demostrada i els
compliment do la Llei sobre declara- resultats obtinguts amb lan poques
ració de rendes de flnque» rtlstlqaes, setmanes.
qiifdam pendent aqu*»* aspecte de
OOO
noves entrevistes.
Quant a la relació davant dels Re- Troballa d' una quantitat
gistres de la Propietat de finques
afectades per la Llei de Reforma
important a Llotp
Agrària, s'acordà, després d'un delWgut estudi de la Uei i ds les disposicions complementaries, fer estam
El governador interí senyor Azcàrer, er e utilitat dels socis de I'IDS- rasa manifestà als periodistes haver
titut. un model do declaració, serebut una lletra del Centre de Ceguit d'una relarló de les exoopcions
reals en la quil II comunicava que
que es presumeix que poden aUetrar- l'ordenança Andreu Mateu Perera hose perquè les flnqnes no passin a tevia trobat a Llotja una quantitat sunir la condició d'exproplables. 1 és
a tres mil pessetes que posava
d'aconsellar que on cas de dubte es aperior
la seva disposició psr tal de lliurarpresenti la reUcló per a evadir la
la a la persona quo n'ocredité» lo perforta sanció que s'Imposa al qui havent de declarar, no declara, sencio tinença.
El senyor Azcàrraga tingué parauconsistent en el ïo per 100 del valor
les d'elogi per l'honradesa demostrade la finca, del qual en correspondrà
Ia meitat al que tingui par conve- da per l'esmentat ordenança.
OCX)
nlenl presenúr ona íenf.n^a. sl
aquesta prosp'.ra
Per altra part. tanlnt en compte
que gran part del territori de Cat'
lunya «Ui íonipràs en l'apartat M
de la Base cinquena de la llei. que
considera exp."» Mablss le» flnqa?» E'.-

B a n c

C a l e n d ans re bufs
Biques i ferros Masifer. Entampa
pcpular vultcentisw En cets^.

Hipotecari d'Espanya

Pagament del cupó de les Cèdules del 6 010
Des del dia I.« de febrer pròsm es satisfarà a les Caixes d'aquest Banc I n totes les Sucursals del Banc d'Espany < el cupó que
venç l'esmentat dia de les Cèdules hipotecàries del 8
per un líquid de pessetes 13,0321 per cada m .
També satisfaran les Cèdules del 6
araortitzades en el sortetfi de i .«r de novembre últim.

ans
S o l e r

i

T o r r a

6 .

BANQUERS
ftanta M k hMfe, 11 i 13, i Iwwccés. 1 i 3
NEGOCIEM
DE

ELS
LES

CUPOMS

VA

a i x í c o m les C è d u l e s de l ' e s m e n t a t B a n c A m o r t i t z a d e s a l S o r t e i g d e 1 .er de n o v e m b r e ú l t i m , el r e e m b o r s a m e n t de l e s q u a l s s ' e f e c t u a e l 1 .er de f e b r e r

5

Jïfr.

8. —

Dimarts,

2% ne

gener de
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L A

PER A EDIFICAR

t r o b a r e u

r e i x e s ,
s a r i

L A

T.

S.

mero de «Catalunya F í d i o . . que c;rj es pon a la present setmana. «Catalunya Ràdio», és l a revista obligaito, no ;ati sols d-: ràdioient M
talà. sinó do tot &v,->:eli que desltjH
tenir un ·m*gazine· dC la llar.
-coo-

F .

Oí mans, U df gentr
Emutora Catalana Badio-Aisociacíó
EAM5 « 1 m l—12: Senyals liorüries
per cnrillú. Diari íi smeni. 13'30: Dlscos U : Intormncli j flnanclera. Informació d'espcctai les barcelonins.
14: Hora encta. u I'IJ: Rúdto bene;
flcència.
Llista' de SmfMotm Informoció J'obrcs benl·Bqaes R&dio AseOCiació. 15: Ft de
remissió de sciifetaula.

E

S

P

E

C

T

A

C

L

E

^ 0 : f?enyals horàries pe! carilló.
Canvis. SO'Oó: Secció d'escacs a cftrrec de la Federació Catalana d'Escacs de Barcelona. W i O : Noticiari
d r i Foment de Ien Arts Decoratives.
Parlament del senyor Cosas sobre
•TJI Biblioteca del Femení de les
Arts Decoratives 1 Idealogla de blMlote.nies d'entitats 20*30: Concert
per l'orquestra Ródio Associació. 21:
R'·portalge microrónic i noticies de
oremsa a càrrec del periodista senyor J. Navarro Costabella Canvis
Í a mercaderies. 21,15- Recital de can• on* pel quartet vccal «Orpheus».
ai'Sth El q u a r ; d'hora setmanal i\e la
l-erreteria Marsal f.ennans, S. A.
Kmissló esjy-Aal orBanitmila l subvencionada per
Marsal
Germans,
A . omb Interessants ' jncursos.
tTtlt; Orqne.'tra Ràdio Associació.
£?: Hora exacta Estona setmanal
i l i sardanisn.e a cArrec ^el Fomi-m
dò l a Sardana dp narceima. Í2'30:
Música de dansa Retransmissió de
ballablHS per l'omuestnnt •Lllbre·.
!3 30: Fi do l'emis.-ió.
Dissabte es posà a la venda sl nú-

e n

i

f u s t a

i

tot
e n

el

S

T E R E S A DE
JESÚS
(èxit extraordinari)

Teatre

Poliorama

Companyia de
FKANCISCO MOR
Avui. dimarts, tarda:
«BCSEME U8TED»
Nit:

FRANCISCO
M 0 R A N 0
DIJoiïs, t a r i a I nit:
sSOL Y SOMBRA»

Espanyol

E i truc del q u a r t a de

bany

NETTOSOL
TESORO OEL VESTUARIO.
LIMPIA Y D t J A C O M O NUEVO E f l POC OS MINUTOS.

HACE DESAPARECER
K A N C H A S DE

T O T

C l O l O l *

M

ES UH PRODUCTO MARAV I L L O S O Y COMPRARLO
UNA VEZ ES A D O P T A R L O
PARA TOOA LA VIDA.

E/

A

B

K

PRÉSTEC
I

JC

s

I'OMO siijni» M i a l a n i a las
vo^irra mliqU'UCi ít'eacrlu-

Màquines, automòbils
U N I O . 22.

COMPRES

tusta

LA

ALDANA 3 i S

BARCELONA

T0J

5I8S5

Tl-

IÉ.Ü9

t·.l'

A

R

C

E

L

Oonzalez

A l

I

n

(Miquel).

BasscU

Aragó,

173.

1."

(E.). Diputació. 306. 1.'. L *

A
LI.), Claris. H6

Bertran oalmases. Rda Sant Pere. &

Liampallat

(N). TrafiJg

prai.

•>. L " L*

Trl^s ds Bes (J. M.). C. tto C tt, ^91

AM à L I 818

C L l m

cs

Crusiis

i

Rlalp

(Al.).

Baimes.

)0.

B ) . RD la. Catalunya, g, %'

Xile

y

(El

>

CESTRBS

A

PARLAMENT.

NUM

»

Chica

dn

casados

per la parella Ideal Janct Gaj-nor 1
Charles Farrcll.
REVISTA PARAMOUNT i DIBUIXOS.
PER UN BON PROGRAMA A L
XILE

CINEMA
SONOR
Marquès del Duero
t Vllamurt.
Ap. Western Elèctric
Telèfon 35706.
Avui 1 tots els dies,
tardana les l'SO. Nit,
a los 10:

de la Metro
per Alàs Beeri i Jaqué Cooper.

C o n el f r a c de
oiro
por W l l ü a m Halnos, I
'IIEROES DE TACHUELA», per
LAUREL-HARDY
Producció Metro Goldwyn Mayer.

CENTRAL D'ISPECIFIOS, P'-layO.

T e a t r e

En

A v u i 1 tots
i ' i v r · . sessió
tereesant fllm,
nest Lubilsch

els dies, tarda, a les
continuo, i nit, l ' i n de l'obra mestre d'Er(l'n Blm de peu):

REMORDIMiENTO
parlada en castells per (dobles;.
L'espantosa lluita d'un home a qui
la societat proclamà heroi mentre ell
s'acusava d'assa^sl. Per Uonel Barri
more. Nnncy Carroll 1 Phillips Holmes. La deliciosa comèdia:

loca

infiel
Engllsch.

FOTOQRAVATS T. P. TOMÀS
Vlllarroel, 7. Tel. M S I

34465

L

C

E n t r e s ó b -do y d o m i n g o
A més, a In tarda:
(UN VALS EN SLEEPINC-GARB

CONCER1S
DIUMENGE VINENT TARDA
UNA SESSIÓ AUTENTICA D'ABT AL
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
LA POESIA
d'AMBROSI
per

CARRIÓN

A U R E A DE
SARRA
Localitats: U. M . E., P, «le Gràcia, 5»

Tota HIS dies de sis a VUIL TB8
ÜF. MODA.
De dotze a tres. SORTIDA DK I EATRES, amenitzada pel colossal Jazz
«CRAZY BOVS ORCIIESIRA.
De deu a dotze, concert pel famós
Sextet

un

terror

Toldrà

T O S T A D E R O

A
més:
«DAVID
EL APOCADO. I selecte complement.

CAFE-RESTAURANT
El méj popular de Barcelona
Plaça Universitat, 3. ToL 348tó
Coberts comercials

PubK-Cinema

a 5 ptes. i a ia c a r t a
CONCERTS 1 BALLS tots els
dies tarda 1 nit.

Avui. tarda, sessió contínua de 3
a 9'3o l de 10 a i t .
Butaca. 1 pesseta
REPORTATGE CINEAC. «L'SKJ
\
NORUEGA». NOTICIARI FOX SONOR
l la Catifa m è g l c a «DE CATXEMIRA
AL KHIRER.,

íntim

maison m

C i n e m a

aventura

Tots els dies
G R A N E X I T de
M I S S

SALONJ

V.IÍNÍ^S

TTVOLI. — Avui. tarda, a les i
Nit, a los 10. «EL MISTEHIO DE LA
CALA^'ïaU.. ^USCANDO
F1ERAS
VIVAS», explicada en castellà. Còmica i Dibuixos.
FEM INA. - Avui. tarda, a les í.
Nit. a les 9'45: «GANARAS TU VIDA»,
per Víctor Doucher. «IA CANCIOV
DEL MARISCAL», per K l t h Mera.
CAPÍTOL. - Avui, tarda, a les L
Nit, a les 9-45: «GENTE VIVA». «DO-.-

Ampolles per a aigua calenta, de cautxú
marca

l'ER

En venir l'hivern, no hauria de
fallar en cap casa unj amnoila per ai^ua
calenta marca < C A R ^ G O L > . E s el millor sedant per a infinitat de molèsties
pròpies de l'estació.
" C a u t x ú C a t a l à " Corts Catalanes, 613

E

CALÇAT

„ C. de Cent, 205

J. d a - a r t i u r o s

S U C U R S A L S :
Ronda Sant Pere, 12 • Passei- de Gràcia,

C

A

Ï

A

Or. CAPEU-Especialista

AL

Telèfon

DE

m*

F E R R O S

F. de Miquel Mateu, Àngels, 3.

E M M O T L L A D A

amb

Fill M. Castellví. Ribes. 1. T. 5499"

D„

« C A R A G O L >

FABRICACIÓ

Manos
arriba
per Roland Tontain.
NOTICA1R1 FOX.
Divendres: NOTICI.\Rl FOX. «UN

D

C a s a
B e e t i o v e n
Gran Magatrem de Música
ds /La Vlrreioal
Runbla de tes Flora. O
Aquesta casa s'encarr.·ga 'te prapor
donar proresMra de musica rre reooLOguda competència i. seguint ej se»
antic costum, durant el present mes
fa oon* descr.tnptei ais aiunine(> o*
tots els centres d'educació muslcaL

C A L O R 1 F E R S

U R E A C A

U

J a z z

I

Ne oblideu les raoirèeav els»
gants a la Braierie
al Salon
Restaurant de la Malsm Ooree

;•

C I M E M A
S O N O R
Avui 1 tots els dies. tarda, a do«
quarts de cinc. Nit, a dog quarts dc
•leu.-

E

D O L L Y

amb la seva orquestra

els quals actuaran en les sessions de Te, Braserle l sorUd a de teatres

Victòria

L A

1933

M e i o d í a n ' s

València. ttS-SR. Telèfon 72936

per May Botram 1 James Hald
Lawrence Gray.

m

TE1KPOXAOA OH

Avui, tarda, a dos quarts de quatre. Nit, a Iss deu:
«EU MAS AUDAZ*. DIBUIXOS.
La s u p e r o r o d u e d ó Paramount: «REMORDIMIENTO», (en castellà),
A més. a l a tardo: «COEUR DE
IiII^A*.

P a r í s

C i n e
à i a n i a
Es despatxa a ta guixeta per a Is
sessió numerada de diumenge tarda,
a les sis.
Dilluns vinent, Paul Lukas en «LA
CONQUISTA DE PAPAv Gustav Frohellch en .UNA CANCION'., UN BESO, UNA MUJEB., amb Marta Eggert.

LLUSTRES

M I N E S

137

Tardo, a les rtft. Nit, a les 9'45:
«MARIDO INFIEL»
ESTRENA
de la dellcloba comèdia:

cada

G o y a

CINEMA BARCELONÍ

M A G A T Z E M
DE

i

EXCELSIOR.—Avui, tardo, o lefi *•
Nit. O les O'IC: «EL R0DF.0 DK
^
MUERTE.. -LUZ AZUL., per I . noi
Rlcfcnstahl. Còmica.

CINBMA SONOR

I
*

135

51

puerto

F U S T E S

SARNA J ï S Z S Z S m

al

l O R X». per Uonel Atv»:ll l F»
Wray.
CATALUNYA.—Avui. tarda, a les L
Nit, a les 10: «CONDENADO». pe r Ronald Coltnan i Ami llarding. Còmi-'u»
Uibuixos i Atracoló.
PATHE PALA CE. — Avui, tardla a
les 4. NU. a Ics 9'30: - l l u í . \ BOMKEROi, per Jo? Brown. «DIPLOMÀCIA
FEMENINA», per Koy Francis. CurU)sltots i Dibuixos.

O

(en castellà), per James Dunn I Peggi Sbammon.
NOTICIARI SONOR 1 DIBUIXOS SONORS.
Dijous: «LA INSACIABLE», gran
fllm Paramount, per Carola Lombard
i Blcard Cortez.
Rec

Telifoo

Bicn

Avui. ESTRENA-

D'ESPECÍFICS

ladal i Camati, Paris, M l . T. 7407:

PIBIRNAT,

hacíenda
misteriosa
(Mystflry Banch)
per O'Brien l Cecília Parker.

Gampeén)

I '

M A Q U I N A R I A

f O T O Q R A V A T S

Pou | Sabat·r (J. M.). Diputac·o, J?'

La

47

S a l ó D o r é d e i a Granja Royaí

V

Farmàcia V.» Qenovà. Bbla. Flors,

BASCULBS

C i n e m a

Avui. nit, a les 9'30. Programa seleccionaL

F. de Miquel Mateu. Àngels. 3. 5 1 •

Matheu (Josep). Ample, mim. 10, J."

A t l À n t i d a
sota l'obra d0 Plerre Benolt, per B r i
? i t u Helm 1 Plerre Blancbard. La
més gran producció d'art.

de!

Sepúlvada.

interessa

PAR DE TIOS., èxit dels còmics de
•Rio Rita».

Una gran creació de Jackle Cooper
i Wallace Beery.
Sessió continua des de les quatre.

S a l ó

j y U ü t 8 [Pogeli). Carme, uiiiuer- ••9

Borrell i Nlcotau |F.). Aragó. Í50. i - '
Buiart

C H A . M P

potros

OASA SEOALA, H. Flürs, 14. T, (CM
Sanaalvador (Antoni). P. Gràcia. 114.

us

3

D I B U I X O S

L

C L Í N I C A

119.

i

Musa Argentina
per Carles GaraL L'incomparable
Harold Lloyd, amb el seu triomf:.

Garriga i Massó ( D . LlflrU. 131, 3."
(A.). U ú r l a .

E

C i n e m a
ftamblea
Rambla dei Centre, 36-%. Tel. 1897?
A v u i : «COMlCAi, (sonora). NOTICIARI SONOR POX. «CORAZONES
ARDIENTES». superproducció sonora, per Gustov Froellch.

La

trampoio

D i o r a m

d e

Rsholu i Moiinsa (P.). Trafalgar, l i

jaumandrea

t

Avinguda Portal de l'Angel
ielèfon l4Mt
Avui, nit, s les 9'45. Atractiu programa : REVISTA ECLAIR. Jcan Mural en

Vila Vidal (E.). Auzlàs March. S. pl.
Barberà

I

Avui, darreres projeccions de «HAY
QUE CASARLOS.
Nit. o les 10, estrena del fllm eaporUu: •BORRAGHERA DE NIEVB». sota
el })atronatge del «Centre Excursionista dc Cetalunjrai. Es despatxa a
ia gaixeta 1 centre de localitats, per
a la sessió numerada d'avui nlL

Grandiós programa per
a aval:
REVISTA GRÀFICA, (en castellà).
•CHAN». «AMOR ENTRE M1LLONA-

J · "oimer de d l h -

N

«DA.LA
cas-

Avui. tarda, de quatre a vniL NH,
a les deu
«MARIOOS •RRANTB4»
par Cllve Brook l Vivlenne Efitorne.
Es un ftlm l'nmmount.

Teatre Triomt i Cine M a r i n s

Oolgar. També a l'estrang, Ballén, U

Fàbregas 1 Planas (J.), Corts, 513, 1-1

M

A R I Z O N A

t a i i i r ^ mata oreua, Brueh
D * 9, aatr<M6l. C, tilVMKM.

N

.BL
Mm

A.

i

que

M a j e s t i c

P e p e el

Puig de la Beilacaia

à D f O C A T S

d u

'o>qu3teras de la alegria

LLOGUERS

O

C

C i n e m a

P e p e el t r a m p o t o
.MOSQUETEROS DE LA ALEGRIAi
i selecte complement

P I•» n r » «

I

à

aquesta c a s a ,

U T A

COMBAT

D o m a d o r de

Degollada (J.), Trafalgar. 1», L " Z.»

Duran i Ventosa (LI.), Duran i Bas. I
Andreu i Barber (S.). P. Gràcia, * L

Manual

1NDESEA8LE

• t l l l i a a u «la «orvaia •wn·eial*
14-.10.

MADRID CABALLERO DE 6PAC1A 7 i 9

lillll 1 PHHOM. • Blpiticle. m .

OCHEA-TUSET

A l

d'HiM'EL, M. NICIPAL OE
P R I N C I P A L de ara 1 • m r c LUbretcrla. SI V i g O m , Palare. S. Telèfon

INCOMBUSTIBLES í
IMPERFORABtES AÍ1BELS0PLET

A C A D H U I B S

Sala

P l a ç a Bonsueoès, S n Aragó. 1TS-178
A^Til, cinema sonor

Sl OESirSEU VENDRE
noblea molerua o aoitei, ob*
jeeis» d'Ari, aiiare.ia-larftdio,
nlauo-. M
,IISI eom

A R O I S S O I Í R

B

Gran

Cinemes GioramaiMajeette

t<tm

Dnloa essa « a t o r l u t d a ofleial.uent .ier aque«io. tranaicòioi» a nb ta in eri'iiaeiO l
o n t r o do las'.idor otleuii públic col·ioifiai.

A

de

T E R E S A D'
JESÚS
(èxit extraordinari)

TOTA CLASSE OE SALDOS
L à m p a r e s de

Paguem alts preus

•

Rerísta i Dibuixos sonors
Completarà el programa altres i n
loressants pelitcules.
La vinent setmana: •TARZ.AN DE
LOS MONOSi. Seguidament: «LA CASA DE LOS MUBRTOSi, una pel·lícula sensacional
Sempre ela millora programes.

(Ei toio do s l'trineus» (El
segant ila:ià). General 5 nts.
Butaca des de 10 ntes. Desi<aix: Comptadurta i Centres
Localitats.

i

H8IITEPI0

i

Marido

B e r g o m a s

ptea. rentar a l ' V i n r * i . Informar a 5 nina. ParaJU, 3, aaron.
i x a n l Hlaaaa Sant Jaamo.

.^Jeetca ala »i—» aiasalail
LA FAVORITA. ÜWll, « .
0

MPERETE6

I

PESSESK

U z c u

tmntm troter— eettaa. bal-

CATALANS:

U

T e a t r e
B a r c e l o n a
Companyia d'alta comèdia
LOLA MEMBRIVES
Aviri. dimarts, tarda, a un quar:
de sis en punL FUNCIÓ EXTRAORDINÀRIA. Nit, a u n quart d'onze en
punt. GRANDIÓS I INDISCUTIBLE
EXIT ds l'obra d'Eduard Marquina,
en vers; «TBRLSA DE JESÚS., (ESTAMPAS CAHMELITAS). ADVERTIMENT IMPORTANT. Per la llarga
durada de l'obra es c o m e n ç a r à a l'hora assenyalada en pnnt. Demà, dimecres, tardo: ' E L ABANICO DE LADY
WINDERMEREn. Nit i totes les nits:
•TERESA DE J E S t S » .

•CSSAOIOKAL

Senyores
CAPELLS
nooa -lo* <to U nu», taaylr a i

Propietaris

«M, 6 n a * t » , r t t x t

O

almol

r » n » r n . · • 'itminx I * r kCrrct y i i n r n l i «o.·tlja^A n l.<
« m ... ... t . i p u f . i rie I r * hrnmrrolfflp* U««os rrb«lfl>.
f«ciU<« IA (It'je·llA t o l l · i Ira crf-tnor* I
I r r n ^ n l t f i c i · n · d r l'e··Am·M·

Constructors

G

e z ó n de
la
reina
d'autors I Intèrprets.
setmana, presentació dei
ÀNGEL SOTO (El Cartiso

A r í l i a - H. A u b r y

f E ^ D E S

G U A R 1 D A
per
5o
P E S S E T E S
mln-iuíaut al UOJ «VKMD.UiC P .tFE'JT.. COaolï. mtao
roí»'"!, i n )tll»ui-»a sl C-JI &J ii IM r i»'i: i «e n • r l r s l AI món.
A«\l3^ 7r%:.« ia li) A 1 1 da I A f. A t f i . d , M. pro> ia Mero*
CAU Paisà.

g p l " -

trop
Triomf
Aquesta
divo tenor
mexicà).

Vilria -

.I'..p~|l...

L ' H E R H I A

53 i! 11
j ji

galliner

r l x r n r·.dicalmcnl I r . h r m a r r u i d r . lm.

l i m n a

1

por F r t U Schulz i Lucle

oli i /ttpo/ilori/ a l m o l

A B A D A L O N A ES
V E N E N
o arraadeo traí qatutcoi oer A l * veí l« .|« porlódles I DOblleAc-oiM dotoiM meno< iiob cilsnteiA í ple «iMonrotUmouL Informarà.'': Carrer de Is Creu. W.—B» Uton».
I

:|

del

T o a t r a
N o u
PALAU DEL GRAN ESPECTACLE
Companyia oòmloo-lirloa
de primer erden
Avui, d i m a r u , tardo, a dos quarta
de cine. Matinée de moda. Butaca. 2
pessetes. L'èxit cim:

ÜOI

Paatt de v - n d i a Barcelona: Comerc'al A n A n l m i
V l c c a t · Ferrer. Sri. V i d a l i Ribai i Sri. FilU del
Dr. A n d r e u

í

L'amo

Vstílada

D t VENTA EN CASA DE LOS
OBOGUISTAS, FARMACEUTICOS, BAZARCS
V PERFIJMLOIAS

£

RIOSi, (sonora!, per Clara Bow.
MAS AUDAZi, (sonora). Es un
Puromoa.' i .
Dijous, colossal programa;
M.\S DE PBESIDIO.. (sonora),
CARIA», (tv-taiment parlada Oi
tellà), per Carme Larrabeiti.

Olympia-Ring

I

BENEFICIO/^EMPRÍ

FRASCOS 2-50 V 4-50 PTAS.

Uoya, 10 - Tmefou «MBS.

"cl Papitu* Santpcre
Dijous, gran festival a bonor dels
senyor MONTERO i senyora MATILDE XATAHT, amb motiu de les M
representacions
Divendres, estrona del vodevlll do
Batllorl Ploaíort:

MONUMENTAL

VENÇ

M

:>

3

a l l o t j a t a

C I I H K I M O

NETTOSOL

f . - V > ho U r a P. l ' A H R A .

E l m

P

F W

Nit:

G r u t e s
S a l a
M e r c è
Palau d'En Banyeta. Baixos Olympia
Tarda i nit, èxit extraordinari del

GRASA. VELA, MANTZGUILLA,
PINTURA, B A R N I Z , B R E A ,
RESINA. E T C . i

J

SANTPERE

F r o n t ó
N o v e t a t *
Avui. dimarts, tardo, a un quart de
i4nc: GABRIEL II-GOITIA contra DECALDE I-MARTIN. Nit. a un quart
d'onze: ONAINDIA I-MAGUREGn I
contra IBARLUCEA-CELAYA. Detalls
I>er cartells.

VESTIDOS.
SOMBREROS QUANTES.
CORBATAS.
CHARRETERAS. TAPET E S OE M E S A Y DE
BILLAR, E T C . E T C .

DEMANDES

PAPITÜ'

S'està preparant el segon nilmero dc
«EL PAPITU. SANTPERE
Demà, dimecres, tarda, 1 pesseta

El

Companyia de vodevlll l espectacles
moderns, dlriglde pel primer actor
i director: JOSEP SANTPERE; altres
primers actors 1 directors: ALEXANDRE NOLLA 1 AlFONS ARTEAGA.
Avui, dimarts, tarda, a les c i n ; .
Popular. Seient amb entrada. 1 pesseta.

Alcalà
Gorg*. Avelli,

3 .

L a Sedorita S a x o f ó n
amb GLA REL, BRITO, SIMÓN NE E l '
CARDONA. NU 1 totes les nits a los
deu. el monumental èxit del gran
diús espectacle:

Triomf del gran actor

T e a t p e
N o v e t a t s
COMPANYIA LLUÍS CALVO
Avui, tnrds, a do.s quarts de cinc:
•BI, SB80R JOAQUIN., creació d'aquesta companyia, i el formidable
èxit:

d

M t 1 totes les nits:

AMO

S o m b r a

Gras Teatre

Tallers de Fasuria I A

als

"EL

Urgell,

Vhiteu

T E R E S A
DE
JESÚS
(exit extraordinari)

S o l
y
^ o m b r a
Demà dimecres, tarda:
«VOLVKR A VIVIRa
Totes les nits, la comèdia en tres
actes de Qnlntero i Guillén:

Sol y

C A T A L U N Y A

n e c e s -

f e r r o ,

Don
Gil de A calà
per Mayral. Cubert 1 Gimeno. Dema.
tarda I nit: «DON GIL DE ALCALÀ*.
Divendres, nit, estrena de l'obra de
Romero I Sha-r. múslea del malaguanyat mestre Vives:
oTALISM ANn

Teatre Català R o m e a
Companyia Vlla-Davl q Teletnn 19691
A v . i i , tarda a les cinc: «L'HOMT
O'JE
FALTAVA-. Nit. a un quart
d'onze: «EL MISTERI DE LA QUARTA AVINGUDA». iOuI ha mort Ho
ward
RandallV... Rialles. Mislert.
Emoció. Dem i , dimecres, tarda, ext r a o r d i n à r i a representació de l'exií
de l'any: «EL MISTERI DE I A QUARTA AVINGUDA. Dijous, tarda: .E15
PASTORETS.,
(Darrera
reprès on
tooió.)

Don
G i l de
per Godayol, Prats.

r e i x a t s

D E

f i n e s t r e s ,

Font Mola, etc. Orquestra de corda I
arpa. 36 professor», 36. Nit, a les deu.
«BL U O PAORE. < la Joia musical:

G r a n Teatre del
Liceu
Avui, cinquena de propietat l abonament. Nit, a un q u a n de deu.
FUNCIÓ POPULAR
darrera representació de la llegenda
russa;
•LA CIUTAT IhVISIBLR 0 1 KITEGEi
per tota la cèlebre companyia russa.
Mestre director, STEl.MAN, Dijous,
unrrcni representació en funció da
mt, de «BORIS GODONOF.. Dissabte, comiat de la cèlebre artista Aurora BUAOES 1 tercera del cèlebre
tenor FLETA. Darrera repesentacló
i
.C ARMEN..

17: Senyals liorft rle«i pel carilló,
Curs de Cr.imàilca catalana a càrnili Vallès V i d a l ,
c c t ò r a de l'Ensenyença Catalana, l " K : Discos. 18:
Hora exacta. Cnrs de francès L i n iniaiphone, pel Liceí i Dalmau. 18"45:
F.tnlssló infantil 19 Fi de l'emissió

p o r t e s ,

V E Ü

M E T G E S

Lluís RibO Rius. - Malalties dels
essos. — Layetana. 51. De tres a cinc

mslaltlesAaOd-XECTE

L

U

127

N

O R F E B R E R I E S

Oapé Varet

|B.), Fernando VIU

M O R E N E S
Ftsti>»i
l'ftr 1 i«' -la t a a í
Varicaa • LUraaa

P-tR^tL.^AfPS - I N S T A L LA< I0^Í
R. Pérer Trepat. P. Coljm, 12 T

H opralorií - N ttiinitc
P. Gràcia. tlO - De 3 a 0

Vllarcgut iSi, València, &u i " T

Traciamdnia modsriu

P R O C U R A D O R S

M A R I N A — A P A R E L L S

R, Perer Trepat. P. Colom. I t T 159.*

La

O ü - t D f l O S
Pinacoteca, P. Gràcia, 3*

*8

M O B L E S

i Hausiii) 1 a!l·'r 1 mds- Mat en m t
n nüf ílfU nalme». 70. Telàfon 7151*
Ò P T I C A - A P A R E L L E S

R. Peret Trepat, P. Colom, It T 15958

T A R G E S

P O S T A L S

LIQUIDACIÓ TOTAL!

U'*1'*

Prioos»»'

^
T I P O G R A F I E

s

..ji

TIP EMPOfilUM S. A. Farlandin»'

CA

N o t í c i e s de I Esfranger
Intent feixista a Txecoeslovaquia. - Les tasques de la Comissió de Finances de la Cambra francesa. - Causes d'ajornament de la Conferència
econòmica mundial. - La dissolució de la Cambra grega. - Proposicions
socialistes adoptades per la Comissió de Finances de la Cambra Francesa. - Votació a favor de la setmana de 4 0 bore>. -19 respostes a la
Conferència del Desarmament.-L'autorítzació de la cervesa i vins fluixos
als Estats Units
El feixisme
a Txecoeslovaquia

qua estan al corrent d'allò tractat a
la Conformncía celebrada pels senoyis l·lcover 1 Roosevelt manifesten
qua és completament injustificada la
suposlcU que s'ha fet que la Invitació americana a la Gran Bretanya per tal de discutir el problema
dels dentes, fos subordinada a te
tornada d'Anglaterra al patró or.
La concepció discutida per la premsa americana que la revisió dels deutes serviria de palanca per a fer tornar a la Gran Bretanya al patró
or. 4s estrictament no oficial, però és
possible que hagi estat llançada com
un •ballon d'essaN.
En alguns cercles americans, favorables a aquesta concepció, no es precisa el tipus oi qual la lliura esterlina hauria d'ésser estabilitzada, però
es manifesta el desig que bo fos a
un tipus considerablement més elevat que el curs actual.
Hom fa remarcar, amb tot. que el
pont de vlsla britànic és que la divisa anglesa, sensiblement apreciada,
resultaria molt poc avantatjosa per
al comerç exterior britànic, almenys
en l'acmalitat.—Fabra.

INTENT D ASBALT A UNA CASERNA
Praga, 23. — Comuniquen de Brno
s l'Agència Celeka:
Uns seixanta Joves concentrats als
Toltanta de Brno van intentar. la mainada de dltunenge. d'entrar a la caserna del reglmen d'Infanteria número *3. situat en un barri d'aquesta
ciutat. '
La guàrdia donft l'talto», 1 ansa
Immedlatamet del que ocorria la
policia, la qual detingué «7 manlleslants. abans que aquests poguessin
entrar a la caserna.
Es creuaren alguns dispari* perquè
els assaltant* anaven proveïts de revòlvers. Entre els manifestants hi ha
alguns ferit*. La temptativa quediV
reprimida al cap d'una hora. sense
que Intervingués per a res la guarnlcld. que es mantingué a l'Interior
de la caserna.
Pel que es dedueix, es tracta d'una
«npresa pueril de significació feixista. La policia ha obert una ínformaEl nou govern
^16 per a establir les responsabllllat»
« quo hl hagi Boc.
nord-americà
La tranquil·litat en la resta del país.
*s absoluta. — Fa lira.
DETALLS D CL MOVIMENT FEI- ROOSEVELT TRIA ELS OONSELLIRS
Wormsprings (Geòrgia. EE. UU),
XISTA
Praga. 23. — Malgrat que els suc- 23. — El presiden alcrte senyor Roo
sovellt qui es trobt ací. es troba
cessos de Brno no ban tingut comocupat wnoiHitf ara els membres
plicacions a la resta del pals, han
causal gran emoció. 1 foren comen- que han de formar el seu govern.
S'assegurn quo els senyor Owen
tats npassioniidament per l opinlú púhlica que veu en això un intent dels Ynung serà secretari del Departament
d'Estat, mentre que el senyor Norelements feixistes P*r a apoderar-se.
amb un cop de mè, del poder. S'es- man Davls, des de l'ambaixada de
Londres seria l'encarregat de manHma que el moviment havia d'hatenir ol contacte amb les gran* pover-se produït a diverses guarnicions, per bé que quedà Isolat a tències enropees. — Fabra.
VISTES D AMBAIXADORS A 8TIMBrno.
80N
S'han efectuat fins ara 55 detencions J s'han registrat 7Í) domicilis
Washington, 23. — L'Ambaixador
d'individus sospitosos de feixisme ex- de la Gran Bretanya ha estat aquestremista. La policia s'incautà de ta tarda al Departament d'Estat, seunombresa documentació. — Fabra.
se que hagi estat possible d'esbrinar
KX GENERAL DETINGUT «: ELS DE- el motiu d'aquesta visita.
TINGUTS SON 70
També ha estat a l'esmentat DePraga. 23. — L'ex-general Mdda. partament l'Ambaixador d'it&lio, qui
on dels caps felxlM». ha estat dena anat a assabentar-se prop del setingut
nyor SUmscn de la possibilitat de
El total de les detenclon» a conse- discutir el relatiu al deute italià desqüència del* successos de Brno. puja p ï i l del 4 de març pròxim. — Fabra.
a setanta. — Fabra.
L' e c o n o m i a f r a n c e s a

La situació política
d'Alemanya

UNA MANIFESTACIÓ H1TLER15TA
Berlín. 23. — Amb motiu de l'Annnciada manifestació racista que
^avla de celebrar-se ah!.- sobre la
Plaça de Bulow. les autorltata hajjjfW pres grans precaucions, no parmetont l'accés nl estaclonar-se als
carrers veins al lloc de la manifestació.
dilee precaucions havien estat
Preses perquè havent de tnvossar
«Is manifestat-tf un barri «n el qu.il
dominen els elements comunistes 1
havent de desfilar davant la w-i iie\s
comunistes, la Casa de Hebknocht, es
^mla que es produïssin topades sagnunta.
EI «enyor Hiller pronuncià nn <Us
«urs davant la tomba del soldat ra.lsta- «1 monument del qual s'InH * " * * - 41 cementiri vel a la dita
g i j · i 1 desfilaren lea organlt^clons
•«üstes sense Incldentg d·jinporiàn·
cla- - Fabra.
MANIFESTACIÓ COMUNISTA
PER A DIMECRES A BERLIH
Berlín, 23. _ EL« coniuni^ies faran,
dimecres vinent, a la placa Bulow.
"acsnt la caserna general dol partit,
"na manifestació, per tal com els dl"gents comunistes han estimat en
•'«««. que calla respondre com més
aviat millor I al mateix lloc a la
Provocació hltleriana del diumenge.
Per la 5eva banda, el Partit Sog U Demòcrata anuncia por al diumsnge vinent una manifestació de
Protesta contra la política provocadora del Govern—Fabra.
ANUNCI D'UNA ENTREVISTA
DE HITLER I 8TRA8SER
Berlm, 23. — Els senyors Hitlcr 1
Strasser s'entrevistaran proliiihlemont
demà a Berlín o a Munic, i als efreols
de la dreta es creo que d'aquesta entrevista sortirà la reconciliació enlre
les dites personalllats.—Fabra.
IMPORTANT CONFERENCIA DEL
PRESIDENT I EL CANCELLER
Berlín. 23. — tu president de l'imPcri, mariscal Hlndenburg. ha celebrat «vul nna oooítttasúa amb el
J^ncoller von Schlcl'.hcr, en la qual
nan tractat de la situació política 1
la preparació de la lluita contra
• atur forçós.
Als clrcols polítics as considera que
aquesta conferència és molf Impor•JW 1 que ela seus resultnls s'apreciaran aviat.-Fabra.

La resposta anglesa
ais Estats Units
A LONDRES CREUEN QUE LA DEMORA ES DECUDA A LA QÜESTIÓ
DEL PATRÓ OR
Londres, 23. — El fet que cl Govern anglès no hagi decidit encara
«Is termes dc la re<noMa que ha do
donar nl memoràndum nord-amerlcà,
J considera que és degut a què en^ r a no sap que és «1 que ha de respondre a les greus qüestions d'ordro
econòmic & qui es refereix aquest
document, o sia la tornada nl patró
0r < les comnonsarions econòmiques.
A l'objocte que pu«iiln efectuar un
« a m e n minuciós d'aquestos qOes''ons els Depariaments inloressat*.
« respo«ta britànica no serà lliurai,? , 115 a mlijans de la setmana acttiai.-Kabrn.
* WASHINÜTON HO HO CREUEM
'· «TABILITZACIO DC LA LLIURA
•^'asbington, S3, — Els funcionaria
ï "

•L

REGIM

D t COMTIHQBHT· ME

FEREHT A ESPANYA
París. 23 — L'n avis del Ministari
de la Marina mercant diu que ol
contingent trimestral per al període
comprés entre el primer de gener 1
el 31 de març de l'any actual, relatiu al peix de mar fresc i en conserva, està Ja esgotat per a Espanya.
En conseqüència aquest producte
no podrà ésser Importat a França
fins el citat dia 31 de març pròxim.
— Fabra.
LA TASCA DC LA COMISSIÓ D l FINANCES

Paris, 23. — Continuà l'examen de
les mesures de controi fiscal 1 de
supressió de desgravacions 1 adoptant algunes de les mesures del contra-projecte socialista, la Comissió de
Finances ha assolit trobar fins ara
uns Ires milions de nous Ingressos.
Al final de la Jornada d'ahir s'entaulà un viu debat entra els membres de la Comissió prop de] pro'Odiment a segniriper a la continuadels treballs.
Els socialistes demanaren una deliberació Immediata del seu contra
projecto, però e! ponent general se
nyor Lompnraux. declarà qua proferiria renunciar al seu informe,
nbans que variar els procediments
que s'havien fixat.
Es confirma que la Cambra no podrà plantejar el debat polític sobre
aquest assumpte Ons dimarts. — Fabra.
PROPOSICIONS SOCIALISTES
ADOPTADES PER LA COMISSIÓ
DE FINANCES

Part», 23. — I A Comissió de Finances de la Cambra conànuà adoptant
nombroses proposicions socialistes, i
després de refusar la disminució dels
sou* dels funcionarifi, acordà instituir una taxa progressiva, amb un
mlnlmum del 2 per 100 sobre els sous
a partir de SO.uOO francs annals.
També noordu refusor la proposició encaminada a disminuir l'ossignocló d als diputats 1 ministres.
La Corrviss.O continuarà aquesta nit
les seves deliberacions. — Fobra.
DUES SESSIONS DE LA COMISSIÓ
DE FINANCES

Paris. 23. - La Comissió de Finances de 'a Cambra ha celebrat
avui dues sessions.
Lna s'ha celebrat al mati 1 on
aquesta s'han adoptat diversos mesures, i íou una de les mí» prlrclpals la que (a obligatòria la publicació a tots els Ajuntaments de
França del nombre d'habitaniis subjecte» a l'impost sobro la renda.
La ComlMló examinà després els
orVtlos relatius a l'acunyoment do
monedes de 5 i 10 francs en urgent,
i acordà modificar les caraoterlsUques previstas en el projecle goverluimentel per a les peces de 10 francs.
La Comissió ha continuat els seus
treballs a la farda, i refusà les disposicions essencial» del projecto governamental relatives a les pensions
dc guerra, i ha admè« en principi
inspirada en cl contra projecto socialista, la creació d'una Comissió
extraparlamentària que haurà en el
icrminl de tirs mesos, ocupar^se do
la revisió d'uquosies pensions de
guerra.
També ha refusat en bloc les mesures del projecto govcrnamemal
concernents a la reducció que huvla
d'operar-se en els sous l indemnitzacions dels funcionaris, subsiíiuimles per l'article primer del contra
projecte socialista, teudent a la creació d'una Cüuüssió tripartida que
haurà en el lermini nxal sotmetn

a la Comissió Superior, economies
immediates.
Aquesta Comissió haurà, basant-se
en aquestes proposicions estotulr i
I-resantor un informe a i aprovocló
del ministre.
Aquesta mateixa Comissió efectuarà reduccions en les indemnitzacions
i emoluments concedits als funcionari», a més de llurs sous respectius.
— Fabra.
EL GOVERN TRANSIGEIX AMB LA
COMISSIÓ D l FINANCES

Paris, 23. — Interrogat aquesta tarda sobre les deliberacions del Consell de Ministres, el senyor Boncour
ha declarat especialment que el Govern estA disposat d'acceptar, tal com
sempre havia dit, les suggestions de
la Comissió do Finances, a eondlcló
que aquestes suggestions no vagin
contra ol fons del projecte governamental.—Tahra.

Dirigibles i aeroplans
IL

VOL DE L'RARO EN O I I L i

Bueno» Aire», 23. — El mal temps
havia OMIgat el frimotor «Arc en CleW
a fer escala a Palotas. a 855 qullò
metres de Boeno» Aires. Ahir al ma
tf, tot i que persistia el mol
temps, l'avió aixecà ol vol a les
ÍVV hora local 1 arribà a Buanoo
Aires sense novetat.
'Juatre aparells argentins donaven
escorta a T'Arc en Clel. a la seva arribada a Bnenos \ire». A causa de
la tempestat, frAro en Clel. passà per
les proximitats de Montevideo, però
sense volar per damunt de la capi
tol imigiuuana L'aviador Mermx 1
els sen» companys foren rebut» per
una gran multitud qua els ovacionà
amb entusiasme. — Fabra.
DECLARACIONS
DE L'AVIADOR
MERMOZ

Buencs Aires. 23. — L'aviador Mermoz ha declarat que l'·Areo-Irls· ha
trobat pèssims t«mp5 en lots els trajectes, especialment durant la darrera etapa Palotas-Bueno» Aires.
L'aviador pensar estar dotze dies a
la capital argentina.
Ha confirmat les declaracion» que
féu on el Congrés Internacional d'Avlacló colobrat a Roma. relatives a
la «uperioritat dels avions sobre el»
hldrcavlon», I afegí que la unió de
França amb Amèrica del Sud podria
e.star assegurada en l'osdevenldor per
mitjà d'avion» ràpid» l disposant de
terrenys apropiat* per a aterrar. —
Fabra

La política grega
LA DISSOLUCIÓ
BRA

DE L'ALTA CAM-

Atenes, 23. — La convocatòria del
Senat per a demà a la tarda slntorprot* als clrcols polítics com un Indici do la intenció dol Govern de
demanar a l'Alta Cambra la dissolució do la Cambra de Diputats.
Com se sap. el set.yor Venizolos
disposa al Senat d'una gran majoria.
Fins ara no atio facilitat cap comunicat oficial sobre l'objecto do la
convocatòria dol Senat
Bn una entrorlata oolebrada amb
els pariodistes. el «onyor Tsoldarís ha
dit que st la Intenció quo s'atribueix
al Govern fos confirmada, el Partit
Popular, quo é» el partit republicà,
defensaria per tots els mitjan» laà
institucions republicanes. — Fabra.
T8ALDARI8 DEMANA QUE EL PRESIDENT DE LA REPUBLICÀ COMPAREGUI DAVANT EL TRIBUNAL
SUPREM

Atenes. 23. — So sap que la dissolució do la Cambra elegida el dia
27 do set ombro de 1832 ha estat motivada per la Impossibilitat en què
el President de la República e» troba
por a designar dintre d'ella un Govern viable.
SI el Senat aprova la proposta dol
Preeldent d» la República, le» elecoion» seran fixades por ol dia s del
vinent mes de març.
En una reunió del Partit Popular
ol senyor Tsaldaris ha declarat què
el Govern havia obligat el President
do la República s executar un acte
anticonsllludonal; ha presentat a
l'Assemblea I aquesta l'ha adoptada,
una moció sol·licitant quo el President de U Republicà comparegui davant el Tribunal de Justícia, per violació de la Constitució.—Fabra.
VENIZELOS DIU QUE TSALDARI8
NO EXECUTARÀ LA SSVA AMENAÇA

Atenes. 23. — Interrogat sobro la
decisió adoptada per l'Assemblea de!
Partit Popular d'acusar el President
de la República do violació de la
Consillucló, el senyor Venlxelo» ha
declarat que. després de reflexionar,
el senyor Tsaldarls no executarà la
seva amenaça.—Fabra

La Conf
onferencia
del Desarmament
DINOU ESTATS HAN RESPOST
AL QÜESTIONARI
Ginebra. 83.— La mesa de la Conferència del Desarmament s'ha reunit a les 15 %. sota la presidència
del senyor Henderson, el qual féu
un curt rosum de la situació actual,
posant de manifest que fins ara sols
dinou Estats han respost al qüestionari que oi» fou sotmès sobre el problema dc la 'abricaclo d'armes.
Com eslava acordat la Mesa »ia
començat l'examen de l'iníonne sobro el control.
El delegat alemany, senvor Sadolny. estima que s'havia convingut
deixar acabada la qüestió del desarmament, abans d'abordar la del control
afegí ^
A,r,. .a „
\ t 61
dJ Presentar ulteriorment
observacions. — Fabra.
LES DENWCIES DE LES VIOLA
CIONS DEL CONVENI
lilnebra, 33, —Eu el curs do i»

V E U

D E

C A T A L U N Y A

reunió celebrada avui per la Mesa
de la Conferència del Desarmament,
os tractà de la immunitat a favor
dels països o coHectlvita» que denuncien a la Comissió del IDesarmaments v.-ilacions del Conveni.
El representant
d'alemanya ha
adoptat una actitud d'indiferència
però els senyors Massigil I Wilson no
han estat d'aquesta opinió.
Anglaterra encara no ba donat a
conèixer el seu criteri. I per tant la
discussió continua oberta.--Fabra.

La Conferència
de les 4 0 Kores
16 VOTS CONTRA ï I » ABSTENCIONS

Ginebra. 23. — La Conferència de
les Quaranta Hores ba consagrat avui
U sessió a discutir el» punts que nau
do figurar en el Conveni projectat.
Per 35 vota conti» 2 i
obstenclon», ha admès primerament quo la
duració mitjana de la setmana do
treball no ha d'excedir de M hores,
llevat exoepcione que podrien ésser
previstes.
Ha admès Igualment quo seria de
desitjar que es üxés un límit per a
les hores suplemealàries.
A la reunió de la tarda s'ha discutit la reducció do la »otmana de treball en certs establiments. No s'ha
pogut arribar al .quòrum» en dues
votacions que s'han efectuat.
La prierora d'aquestes votacions te.
nia per objecte saber si ol futur Conveni havia de contenir disposicions
particulars per a la seva apllcaíW
als petita salaris.
La segona ca referia » m"1 propo«cló dol delegat obrer belga, en la
qual ee preguntava «1 seria convenient preparar un sol Conveni per a
tnts els treballa, o caldria fer-ne dos:
un por als treballs industrial» l un
altre per als establiments comercials
I oficines.
La Conferència ha «otat segons el
text que figura a las discussions de
l'Oficina Internacional del Treball, o
aigul quo el projecto *
Conveni
haurà d'enlendre's no solament als
ostabllmcnto Industrials, sinó també
al» comercial» 1 oficines.
La Conferència ha admès la proposició de la taula, encaminada a reconèixer quo sigui quina sigui la
reglamentació que s'adopti per a la
reducció do la durada del treball,
han de figurar disosiclons relatives
al nlvaii de vida dels assalaria*!. 1
decidí també que els Gwcm» han de
comunicar periftdsc.·iment a l'Oficina
Internacional «iel Treball tot» els informe» sobre 'atur forçóo.
H president dol Grup patromJ ha
declarat quo l'absíencló dols patrons
en les votacions que s'havien fet.
confirmava la decisió d'obstenir-oo do
tot escrutini que es rcferfelxl a l'elaboració del projecte do Conveni.
L'Oficina Intmiacioi»! àe\ Treball
prepararà un projecto d'Informe quo
serà discutit demà a la tarda. — Fabra.
DIMECRES Hl HAURÀ SESSIÓ PLENÀRIA

Ginebra, 28. - La Conferència do
les Ou^rtnta Hores «s reunirà dimecres vinent al mati, en sessió pi»nàrla. por a discutir I aprovar l'iníonne final.
Hom oren que la diw Conferència
podrà donar per acabats els seus treball» el mateix (QmeCfU a la n i t —
Fabra.

Tempesta a Algèric:
DANYS CONSIDERABLES

Bone (Algèria). 23. — En tota ia
regió regna ona tempesta d lnusltada violència que ocasiona danys cor.sldcrahles. L'abundor de les plup·is
ha causat inundacions en diversa»
barris I al ramp. ' ban quedat ta
Bades les oomunlcaclons en dlverso*
llocs..
Un ràdio dd vapor alemany «Lippot assenyala lu seva mala situació,
a 15 milles al Nord de] Cap Carton.
prop do Bougle. — Fabra

La llei seca
VENDA D í CERVESA
I VINS FLUIXOS

Washington. 23. — El Comitè Judicial del sonat ba aprovat un projeotó
de Uel segon» el qual serà legal fe
venda de cervesa I vi que no contingui més de 3'05 P«r M» d'alcoli©:. Fabra.

Vapor espanyol en perill
EL aOIANO* VA A AUXILIAR LO

Eordeus. 83, — El vapor espanyol
• Mosquitera., es troba en situació difícil, dooprts d'baver perdut la seva hèlix, a cinc mülcs al nord do:
Cop OrtcgaL
EI vapor espanyol 'Clano. que es
troba en aquell» Bocs. ha sortit &
son auxllL — Fabra

El fred a França
GLAÇ A LA OOSTA BLAVA

Paris, 23. — Fa un intens fred en
tot França En la pròpia Costa Blava
el termòmetre ha assenyalat un gra J
sota zero. A Pau. nou graus sola ZÍ
ro. 1 Marsell . tres graus sota zeA Pari», ahir M registrà la mínima
do set graus sota zero, — Fabra
ELS LLACS DEL VOLTANT D l PARIS GLAÇATS :: NEVADA A MARSELLA

Paris. !3. — El fred que començà
a senUr-se fa uns quants dics. continua essont mol» rlgoró» a tots els
Departaments i a la capital.
A Pari» són glaçats els llacs dol
Bo»c do Bolonya i del de Vincennes.
Les notlci?» que es reben de Marsella Indiquin que allí el fred ÍS
lambó molt Intens 1 que hi ha caiiíist
una forta nevada.—Fabra.

La infl acto
ADQUIREIX PARTIDARIS
ALS ESTATS UNITS
Washington, Ï3. — La propaganda
a favor del relmn d'Anglaterra al
patró or sèmola que està basada en
en temor dels adversaris do la inflació que sl la lliura esterlina no
puja podria orlglnar-so una baixa
del dòlar, donada l'opinió creixent a
cen» clrcols del Congrés a favor de
la inflació por a permetre als agricultors i als indiistrials americans la
competència als mercats mm-díals
«mb ois produrtes dels països de mòneda depreciada.—Fabra. •
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D a r r e re s in( o r m a c i o ns
B A R C E L O N A
POLÍTICA AERONÀUTICA
DE CATALUNYA
Ahir a la nit va donar al Centre
de Dependent la seva onuncioda conferencia sobre «Política aeronàutic»
de Catalunya, el senyor Eduard
Riba.
A l'acte hl assistí força públic. Hi
havia els regidors senyor PeDlcena.
de la Comissió d'Aeroport ds Barcelona; el senyor Llopart el diputat senyor Carrasco Formlguero. el diputat senyor Tauler; senyor Soranto^
da la secció d Esports del Ceniro d»
Dependent», l'aviador Domènech, on
representació del senyor Canudes,
absent de Barcelona, i els senyors
Co de Trlolo. Cebrià. Nadal Blanc
Sagnior. Artigues, aviador» CarrereoTrllla, Bigorra, Fol i altre».
El »en.vor Soronto» féu la presentació doll conferenciant amb ma»»
eloqüents, l de seguida el Iconferenclant llegí la seva conferència. Exposà la necessitat de propulsor on major desenrotllament de le» dlveree»
activitat» aeronàutiques. S'ocnpà de
l'avladó mllllar, i diu quo a Catalunya no ens hem de voler desentendre d'aquest aspecte tant palpilant
do l'aviació. Remarca la monra do
defensa que Espanya sofreix en qüestions avjatòrie», l com cal. que per
a suplir les necessitats que mal pugnessin pre»oi)!ar-sc cal mantonlr el
caliu de l'aviació civil. Tracta a
continuació de l'aviació industrial.
Explica les primeres campanyes re*UteMes per al» aficionat» 1 les temptatives industrioll» d'ací que van 'racassar per voler-se ocupar també
d altres aspectes de la Indústria del
motor. Diu que no pot continuar
que a Barcelona una ciutat de tanta capacitat Industrial, estigui sonso aquesta branca tan importantlssima de la indústria mecànica moderna. Paria de l'aviació esportiva 1
recalca el fet quo hagi estat el precedent dels progressos actuals. Per^
on aquesta obra Catahmva no hl ha
fet res. diu.
En tots els altres esport», futbol,
natarió. eçtllLrae, ote, ha aeonsegu.'t
classificacions internacionals que no
Jia aconseguit amb l'avioció. Dedica un» mots de memòria als aviadors
Colomer i Boi, que moriren en accidento 1 esmenta també diverses associacions catalanes quo es preocupen de laviecló. S'estén sobro aviació comercial, i diu que aquesta As
feta per a l"» gran» llnnynnle» 1 que.
per tant. no té aplicació a Cotalunya
Explica el perill que el» avlon» comercials puguin ésser utilifrats com
a armes de guerra. Tracta do les línies aèries de Catalunya 1 diu quo
per manca ds suficient densitat en
les nostres ciutat» aquestes no tenen
aplicació. I que més que fer una
xarxa do camps d'oterratge. caldria
quo os creés una bona carta de navegació aèria catalana por als caso» d'atorratge forçós o altres necessitat» del» aviadors.

Quin» rumor» circulen avui? pregun
là el senyor /zafia al» informadori.
—Avui, els dc cmsl laieut
—La crisi és latent por a tot el
Govern, puix que algun dia ba de
morir i aquest Govern sofrirà moltes
cnveetldes fins que s'aprovi la llei
d'ordes rollglMes i s'efeciuln le» oleoclon» municipals.
—iEl primer projecto que os discutirà, serà cl de les ordes religioses?
—Aquest i els que es llegiran en
reprendre's te» sessions i acordats en
els darrer» Consells de Ministres. Els
de repressió, rem diu la gent. aquesta repressió que segons diuen el» que
tm tenen com a un home sanguinari
disposat a afusellar tothom, hauria
de fer-se, però no om deixen real mar
els •ociaiisioa.
Jo, afegt. tornant al tema, si existeix la crisi, DO mo n'ha oosobentai
Què hi farem!
—Vostè, senyor prasident digué un
periodista sempre ha sostingut que
la e m i s'ba dc produir al Paf lament
I otxl ha d'ésser, porò és que molta gent no vol ol Parlament i prefeIOÍX «1 monòleg fora d'aquest Es
com els que diuen que cl Govern no
ha de governar amb la majoria sinó
font el quo l i demani qualsevol diputat quo no ungui nome» que el
ren vot
Jo. »i vinguessin unes Cort» amb
una majoria composta do 300 sacerdot», respectaria llur» acords encara
que em colloqueosin un Jesuïta a
cada casa puix quo ois hauria portat la majoria dol pals. Treballaria
si por a les eleccions següents portar jo la majoria
El quo s ha d'ovltor. afegí el
senyor Azafla. èo quo aquestes Corts
puguin caure ol desprestigi en què
caigueren 1 s últimes do la monarquia car aleshores. ;què quedaria
aqui?
Abans encara que faltessin les
Corts quedava ol rel quo. tot i ésser dolent era una Institució. Ara la
base del olstoma republicà són les
Corts, puix que el President de lo
Republicà té ia seva funció limitada
a sis anys.
Jo des del Govern 1 després a l'oposició procuraré sempre quo les
Corts visquin amb ol màxim prestigi.
Després Ol cop del Govern participà que havia conferenciat amb ol
nou Alt Comissari del Marroc.
Demà. digué, regressara el senyor
Moles, a Beircelona i dlllun» tornarà
Ja de pa» cap a Tetuan.
I del nou governador de Barcelona? — U preguntaren els periodistes.
Espero que demà portarà la proposta al Consell el minis*re de la
Govorna.'ló.
I amb aquestoo paraules el senyor
Azafla donà per acabada la seva
conversa per a conferenciar amb el
ministre d'Obres PübUque». qui per
telèfon el cridarà de» d'Alacant

dlx de la llei de Tribunal de Garanties?
—No ha de tenir aquesta llei efeíte» retroactius. Els que vulguin qtw
es produeixin de cop tres o quatre
mil plets en el» quals e» revisi tow
l'obra del Govern, són aficionat» oi
batibull que s'Il·lusionen amb aquest
pretext per a fer caure la RepCblIca.
—jEns podeu dir quin és el vostre
Judici sobre el projecte do Uel de
coníoeelons 1 congregacions religioses?
—En aquest punt el que em sembla
malament és el text constitucional. Un
rop vigent aquest no em sorproo el
text de la llei.
Desitjo que rs suavitzi tot ol que
sigui poeslble.
— I per acabar; iCom veien l'orcanltaocló de les forces cemsarvdorost
—Quan em presentin una forca conservadora amb programn social us
contestarà Mentre no hi hagi sinó
conservadors d'interessos, creuré que
l'obra conservadora està s-nse començar.
Afirmació que fii ha espanyols
presoners dels moros
Alfaro. 23. — Fa temps que e» presentà en aquesta població Antoni Manuti López Expósito, el qual assegura que coneixia diversos compatriotes que encara són presoners ol
Marroc.
Deia que existien prop de 400 presoners militars, 47 paisans i 43 dones.
Antoni Manuel s'ha ratificat (n les
anteriors manifestacions.
Per a comprovar-los, hom 11 ensenyà olganss lo'ografles de soldats
desaparegut», i es dóna el cas singular que ha '.on >gut tots els que 11 han
estat ensenya's, sense vacil·lar.
A més ha tícnat detalls complots i
concret» sobre els desapareguts. I
afirma que tots són ol cautiveri.
Antoni Manuel és un home poc !!•
lustrat gairebé no sap de lletra, però
té una memòria privilegiada que l i
permet recordar amb toia meno da
detalls els Ic-ts l ela noms.
Diu que els presoners són ben tractats per part dels moros, els quais
ol» dediquen, en lU - major part a
construir les casc» a M càbtles 1 a
ensenyar-los la nostra llengua
Afirma que els presoners van estar
algun temps cn poder d'abr-el-Krlm,
però en lloc de lliurar-los a los tropes espanyoles els ctdí al RaisuU.
Per tal d'arribar al poder d'aquest
van haver de realitzar una marxa do
45 dies.
Entre els presoners hl ha l'ajudant
dsl general Navarro.
D'altres aconseguiren fupir de le»
càbiles. i hom no n'ha sabut res més.
Antoni aconseguí fugir en companyia d'una mora.
També aconseguí fer-se escàpol el
capità Josep Almeida Santos, cl qual,
segons afirma l'ox-presoner. va perdre le» facultats mental».
També ha dit que fou objecto d'una tenaç persecució por port del Govern Berenguer, ol qual el privà ds
parlar 1 de referir les dades quo posseía sobre aquest assumpte. Diu quo
la seva evasió la féu la nit do Nadal
de l'any 1531.
Ha exhibit una documentació quo
es 16 per absolutament on regla Hl
figuren segell» da les capitonle» generals de les possessions por les
quals lia passat El primer segell p>^rta dala de 1931 l està posat a la Guinea Espanyola.
Ha dit també que sembla que els
presoner» espanyols que resten al
Marroc pertanyen a les tropo* drl
general Navarro: ha sentit a dir que
s'ha ofert un milió per al rescat
però al moment d'ofeetu«r-»e. el» mo*
ro» digueren qne el» presoners havien mort

O p i n f ó d'Ossorio i Gallardo
sobre «I moment políKc
Madrid. 83. — iLa Època», contiDe seguida passa a tractar l'aapocnuant la seva enquesta sobra el moto de los Hnlcs intercomlBentate 1 fa meat polític, ha Interrogat avui dun
remarcar l'esplèndida situació òe Angol Ossorio Gallardo.
Baroaloni. però diu que ca' ura mé»
En contatiació ol qüestionari que
decidida coüaboraao de tot» els ciu- l - i Bpocai l i presentava, el senyor
tadans 1 corporacions. Parla oxt«n»amen: de Ics condlclon» de l'Atlànile Ossorio ha dit:
Permeteu-mo do fer prèviamau una
en els sens diversos punts on què hs
exposició do motiu».
estat objecte de provatura pels avia
dors. Llença la idea de fer que es
Públic ten provingut contra meu
celebri a Barcelona un congrés oer»- com el de «La Època», no os donaria
nàntlc transailàntlc Internacional, i compte del sentit do les meves resacaba dient que no ral donar en l'nspostes smo conegués l'estat del mou
pecte do l'aviació, per part nostra, ànim.
una impressió de feblesa.
Ningú no va fer caure la Monarquia, ella es suïcidà. Encara quo cl
Fou molt aplaudit
12 d'abril no hi hagués hagut a EsLa conferència apassionà molt en panya un sol republicà nl un sol so
algun del» punts que hi foren trac- dollsta. la Monarquia s'hnuria entats, I nn aviador 1 un tèonio quo fonsat do la mateixa nwnera
hl assistien van demanar autoritiaL'n cop coHooada davant el fet
cló por a donar pròximament una
conferència al mateix lloc sobre avia- Irremeiable, hl havia nna cosa per a
desitjar por damunt de tot: quo no
ció, també
repetíssim la vergonya de 1873, és a
JULIENHE ALLIBERAT
dir, que enoortéaslm a donar-noo anos
iMUtucíon» estable», i això ho hem
Estigueren ahir nit al govern civil
ol vleo-president de la Societat d'ex- aconseguit
combatents de França por tal do preCap d'Estat, Parlament i Govern,
gar al governador Interí que fos pü- tensn un seient que la Monarquia no
blic quo per nna equivocació fou de- aconseguí on els «en» darrers vint
tingut el president de l'esmentada any».
Associació, don Eugene Jullenne per
Heu» ací quo el meu onjadiciament
creure se'l complicat on la fabricació ' marxi sempre aiè» a oqueeies preocupacions de 1 estabilitat.
de bombes descoberta a Igualada i
quo desfeta requvocacló aquest seVeig molteo coses que no m'agraden, però Ja es rectificaran. El que
nyor ha estat aUiberat.
DETENCIONS A BARCELONA, RELA- no tindria rectificació possible seria
CIONADES AMB EL FABRICANT O l un canvi de política cada sis mesos,
una dissolució del Parlament al cap
BOMBES D'IGUALADA
d'un any. una deslleialtat del presiEls sganta de pnllcla que estigué
dent de lo Cambra per al Govern, un
ren a Igualada amb motiu del despresident quo fugfs, una falta de
cobriment dc bombes a una fundicló majoria
éo a dir. la tràsrica comèdia
practicaren anit passada dues impor- de lo primera
República.
tants detencions.
Queda així, explicat per què a això
Es tracta d'un home que, segons les
ho subordino tot » l'ostabllltat. percartes trobades en poder sen i altres
a la foneria d'Antoni Gulilom, sos- què em semblen enemics no de Is
tenien relacions comercials i , a més. República, sinó d'Espanvo els que
demanen tot» els dies canvis do ga
aquest detingut tonia cura del QU de
blnot 1 dissolucM de Corts.
Guillem, d'onze anys d'edat, ol qual
anava a veure ol sou pare totes los
I ora Ja pue contestar precisament
oetmanos.
les seves preguntes.
L'altra detenció es refereix a una
—Doncs, digneu me — pregunta «i
Ixcota amb la qual sembla que sosteporlodtsla — iquln Judici us mereix
nia intimes relacions ol GuiUem. lo ol momant polític l social?
qual cosa ha estat comprovat per les
—L'estat polític és bo. El toc'al és
cartes amoroses troba des en el seu
molt monv» dolent de! que augurapoder.
rem tots fins a la vigília del dia 12
La policia farà algunes Investigad'abril
cions per tol d'aclarir la mona de
—;Les lleis d'excepció, creieu que
relacioni i si aquestes eren per a
han de continuar on vigor?
estar assabentats de la fabricació dels
—No han do continuar le» lleis d'exartefacte» i d'on podia treure el diner
el desaparegui Antoni Guillem.
cepció ni haurien d'existir mai, nl
En poder del detingut a Barcelona han servit per a re*, com no sigui
foren trobades diverses lletres gira- per a desprestlglàr el règim.
des per Guillem. 1 a Igualada també
l'na JusUcla forta ràpida 1 senillla
so n trobaren d'altres lliurades pel de- «• el que fa falta.
tingut
—iCom conceben una Del d'ordre
públic?
TROBALLA DE BOMBES
-Enèrgic», flexible 1 aeorapanyad.»
A la muntanya del Carmelo, lloc
d*una
llei de Premsa que acabi amb
conegut per la «Font dol Cuento». al
maiolx lloc on ía algunes setmanes Ja impunltM del llbel.
Sobre aq-uestes coses tinc presentala guàrdia civil sorprengué una reda una proposició de llei de la qual
unió clandestina 1 que fou rebuda
per cert el Govern no ha fet gens
llançant-los bombes de mà, foron
de cas.
trobades colgades entre un munt da
—íl de la política Jurídica que sepedres, 26 bombes de mà, forma pigueix el Govern, què podeu dlr-no»?
nya.
—Quo no ha tingut fins ara cap poHom suposa quo els que foren deslítica jurídica I aquest ho estat el seu
coberts en aquell lloc trotaven d'amagar-les, la qual cosa aconseguiren major desencert Amb tot, sembla qu*
aquests dlos apunta el propòsit d'eedesprés d'alguns dies de no ésser desmena.
coberts.
—;Er marxar als socialistee Cel
poder, el Govern que es formí ha de
P E N Í N S U L A
»cgulr amb orientació esquerrana o bé
al contrari, ha de constitulr-so amb
una base més àmplia de convivència
Azana nega els rumors de crisi
nacional?
Madrid, 23. — A le» nou de la nit.
- M agradaria un covern do base
cl president del Con»eU dc MlnLsfre»
ntós amplia 1 on hi liaguée el major
va rebre eix (leriodl»!*» ol nvnlsleri
nombre d'o-^panyolsde la Guerra.
-iQulna opüüó us mereix l'aoon—.Quuies noticií» en» donen?

Reunió per a fraclar del pi»tolerisme català
Madrid, 23. — La subromissló quarta de !a de rt-sponsablUtats. la qual
s'acupa del pisttolerisme ca'ala, e»
reuní aquesta tarda-al Congrés, per
a revisar 1c tasca realitzada 1 preparar-la per a l'examen del pròxim
ple.
Trenta ires deporiaft de Villa
Cisn ro» fancals a la presó de
Guadalajara. - Aliiberamenfs
Guadalajara 23. — Ocuivont tres
autòmuibus de la Direcció General
de Seguretat, 1 custodiats p*<r force»
do vigilància 1 d'assalt, arribaren 38
deportats procedents de vi.ta Clsneros, els qual» Ingressaren a la ptvsó
central, on esperen la vista de la
causa
Tamba arribaren dos camions amb
els equipatges.
Molts familiars i amics vingueren
de Mtdnd per n visitar ois datlnguu.
Els automòbils formaven una llarga
cua al davant dc In pftbtt
El tinent coronel d'Enginyers senyor Hon.irat Manera es troba millor
de la seva malalta.
Avui han «tat alliberats els oficials
senyors Antoni Hemàndez Flnzín.
Josep Guitart. Gabriel Porta. CAiidld
Ptnz Pimentel, Josep Copranl Fernàndez, Francesc López Cantero. Maties Moreio Delgado. Albert Pérez
Garcia. Francesc Pina GuiUem Romero l Manuel Tomé Laguna.
Gairebé tots pertanyen al cr.s d'Aviació l havien estat traslladats aq1';
des de Sevilla.
Els radicals gallecs
conlra l'Es'a'ul
Redondela, Ï3. — S'ha reunit o
Pontevedra la delegnrió del ctmltè
executiu del partit jadleal de tes
quatre provinciej gallegues, el qtutl
acorda per unanimitat rebutjar l'E»
tatul gallec, per considerar-lo con
trari als interessos de la regió.'
S'acordà també començar una »
tiva campanya per tota Galícia
nquesi mentit
Expulsió de Bal'oolín
del pariif revo'ucionarí
Sevilla, 23. — Es reuniren les rr
ganitzacions provincials del pon.t
:ovoiuclonarl, les quals acordaren
l'expulsió del diputat a Cort» don
Josep Antoni Bolbontln i exlglr-U que
renuncila l'acta de diputat en el cas
que decidís ingressar a un altre
partit.
Per als sense-íeina d'Avile
Avlla, 23. -- El Bisbe assabento
del manifest publicat pels obrera demanant pa i treball, ha tramès I.OoO
pessetes a l'Ajnntamont perquè ee dool treball ois parat».
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d'aprofitar-los adquirint Calçat a preus
inversemblants
Els models adjunts donen 'dea aproximada
del

que significa aquesta

venda popular

nosiia de cada fi de temporada
Es l'ocasiò única.
La màxima oportunitat.
La millor i més interessant de totes.

Model 1427.- Sabata Merccdes>
de xarol negre 1.', cosit, amb taló
americà de sola . . , Ptes. 10*80

m

Mo !el 4 0 8 . - S a b i f a anglesa de vedell, color marró fosc, cosit a punt
vis-t. ta ó s o l a . . . . Ptes. 18*50

m
'i
Model 8000. - Sabata <Salón» de
xarol negre, classe extra, taló «Bottier>, de gran moda . . Pies. I2·50

Model 1084.—Sabata antílop negre,
amb ap ícacions de llangardaix negre,
qHalitat extra, taló «Bott er. Pts. 141J5

Model 540.—Sabata de box-ca'.f, negre extra, tall «Vega», cosit I amb tapa de goma d taló i el mateix en vedell color Havana . . Ptes. 14*75

Model 542. -Sabata de box-cqlf, negre l . * , tall anglès cosit, amb taló
de goma i ei mateix en vdell color
nvellana
Ptes. 12'50

Model 924.—Sabata dc vedell, color marró, cosit . . . Pies. IÓ'S!)

Model 541. ^abata de veden, color marró, tai. «Blucher>, cosit taló
goma
Pts. 1 2 * 5 0

SSOS
Es l'última setmana d'aquesta interessantíssima venda que tan beneficia el públic,
en posar al seu abast per poc diner, Trossos
de sedes, llanes i cotons per a vestits, abrics,
bates i folros
Així mateix trobareu excepcionals oportunitats en Flassades, Edredons, Vànoves,
Catifes, Confeccions, Gèneres de Punt, etc.
N O T E S :

Visiteu l'artfstic Betlem instal·lat al quart pis.
Correus. Telègrafs, Te'èfons, Cables i Radis.
Escriptoris públics i S a i ó de lectura, quart pla.

