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L'agitació extremista

1

moment de reflexió mai Després dels fets de diumenge
Contra els rumors
no fa nosa
alarmants

Restablerta la normalitat a toti no cal esforçar-se gaire per a
arreo de Catalunya, de la con- recordar que la incompatibilitat
:lisió absurda de diumenge na amb el partit que governa a Caen re s ta sitió el record dolor g s talunya s'establí aleshores i no
de les víctimes innocents saerifi- ara. 4 Com s'explica, dones, que
eadets en aquella hora de violen- els que aleshores condemnaven el
cia tan terbola cona estéril. .Ni senyor Anguera de Sojo com a
la sang vessada bàrbarament ni governador civil, avui, davant
l'esg/ai d'aquells moments han d'uns fets idéntica, usin un llenfet avanear ni d'una línia la guatge i proposin unes mesures
subid() de cap problema; poden repressives que l'actual president
haver estat satisfets, això sí, el de l'Audiència no abonà ni resadisnie d'algun inístie de la des- clamit mai 1
(meció o les eoncenieceies in1 la perplexitat d'aquests citae q nfessables dels professionals tadaus imparcials augmenta en
del desordre; tot aquell desori, recordar que dos mesas enrera,
però, ha passsat rota una ratas durant el periode electoral, en
iligaç sonso alterar el ritme na- alguns maings s'anunciava que
tural de la eiutat i del país.
la derrota de l'Esquerra impliAvui, que la serenitat sha re- cada trasbalsaments revolucioinstallat al 3 esperas, és interes- naria. ;Per ventura el desgavell
sant de formular cortes observa- d o diumenge ser i a un e demos.
done reeoilides arran dels fets trací del que hauria pogut pasde dintuenge. La primera, i fa sar si el govern de Catalunya
goi g de registrar-la. es la impas- estimés en unes altres manal
silitat, la indiferencia del pli- Aquesta mena d'anuncis demoshule davant el sensacionalisme tren una propensió a admetre
desorbitat d'alguns informadora. edil a derivatiu natural de qualNi els eneamalatuents desme.sti- sevol contrarietat Política les
rata, palpitants d'indignaeions convulsione d'aquest ordre. i això
esplosives, ni la denme/ara:hl crea un ambient anarquitzant
nemogräfica ordenada amb fui- extremadament favorable a les
eid han produït els efeetes iras explosiona perilloses. No tenim
algú se n'esperava. La eiutat, cap interes a especular amb
instintivament ha discernit la molestes observacions de l'instint
importkileia exacta de l'episodi eiutadn, perquè, fet i fet, cus
i e . tlit mantingut (Estala de la se/ p iden exeessivament heroiques.
ir:ata invitació que se li fea a Creiem one tots agite:As motins
l'esfereïment i a la consternaei ú . de perplexitat, aparentinent jusL'in. s tint eiotaslit ha sabia ceors‘ taranta, denuncien, més que alräpidament que hi havia sota de tra cosa, una alisada de criteri
tet armen enrenoit i, si s'ha
mi les esferes de govern de Catasincerament de les vratimes, lunya. Realment. la severitat
ha eoutpres que l'extremitud no d'ovni no coneordit pire amb
podas tenir cap conscqüencia.
la tolernneia (Peltres ocasione;
Aquest instint datad:1 també aquesta mobilitat de nensament,
ha observat (Inc els comentaris peré, vol dir falta de densitat
Inés durs, les cc:indemnes mm via- ; dwrienta,,,é; és /.,portunisme
lentes, lea. amenaces més despie- a, la . ineonsei.inteia portat a un
ade-ae aortien dels serters que, extrem que podria convertir-se
1;er mollee raerla, semblava que en un perill veritable per a la
'rav:en d'ésser els m6s atempe- consolidad() de l'autonomia de
que
rus 1 C onlPrenshis en at11-1 `22t 111 ' 1 C ata luny a. Ens sembla dios_
naint. A l'instint ciutadà li ha aqu„t „ ob „„. acio„ h„
,,tat una mica difícil compagi- ser estímuls per a un moment
mar la vehemencia de certs es- de refi,,,j6 . que mai „u fa nosa,
iesntaristes srali la contundencia 1 sobretot en els que tenen Falta
de la campanya contra el pre- respoosahilitat de dirigir l'opis,tient de P.Audiencia. Per a mol- nid pública.
tes persones, atentes observadores de les peripècies de la política

interna de Catalunya, l'actitud
P reseill de eerta P ronsa ha este INIMMINWINgilMINIIMIE
motu de perplexitat passt (loe
l'origen de la campanya contra LLEGIU, a l'interior, la
el senyor Anguera de Sojo es
trobli en la seva gestió al Govers nostra pàgina dels dijous
civil de Barcelona dnrant la vaga
del setembre de l'any 1931. Es
LLIBRES
clar que la causa aparent hi ita
interés a situar-la en la sa y a representad() judicial d'aval; pern

L'alcalde Dr. Aiguader s'adrega a
tots els ciutadans de Barcelona per
dir-los que no creguin rea dels rumors alarmants que aquests dice fan
córrer intencionadament els enemics
de Barcelona, de Catalunya, de la
República i de l'ordre. Lea autoritats
han de desmentir en absolut tota not icia alarmant, i poden assegurar, ben
al contrari, que Vordre està restablert
i que res ni ningú no interromprà
el ritme de tranquillitat que mereix la
ciutat de Barcelona.

El Sindicat de Llum i Força
diu que no l'anima cap propòsit pertorbador
Ahir va ésser al Govern Civil una
Comissió del Sindicat de la Llum i
Força, a fer-li saber que les bases
que es diu que tenen presentades. i
que han estar qualificades d'alusturdes, aquell Sindical encara no les ha
presentades.
Per tant, no han sortit encara de la
Comis s ió que les te en estudi, les
quals aniran a les Companyies parque facin les concessions que puguin
fer.
L'esmentada comissió ha afegit que
no els anima cap prop6sit pertorbador.

Les agressions als agents
de la força pública
En la seva conversa amb els periodistes. el governador va dir que els
ministres s'ocuparen durant el Consell
darrer dada fets ocorreguts a Catalunya. i que es troben disposats a qué
es castigui amb tota exemplaritat els
autors i inductors.
Si s'aconsegueix — afegi — (robar els autors de la mort del guàrdia Messeguer, seran posats a dispoaició de l'autoritat militar. que els jutjarfc en Consell sumaríssim.
Hom creu que un dels ene s'encebaten amb el guardia civil mort a
Sallent, fou un individu que tatnbé va
resultar mort. i l'enterrament del qual
va fer-se aldr.

Avui es faran esclatar
350 bombes al camp
de la Bota
Segons tnanifesta ahir el Sr. Moles,
al camp de la Bota faran esclatar avui
350 de les bombes trobades per hile.
Tenis llocs de la cima'.

Enterrament de tres
de les victimes
:Ahir al mati va tenir lloc l'ente>
rament de l'infortunat jove farsaceutie Joan Batalla Llopis, mort
durant cl tiroteig de diumenge passat a la Via Laietana.
Cobrien el feretre corones de flora
naturals, ofrena del "Gremi d'Auxiliara de Farmàcia" i deis companys
de treball del desgraciat
Presidí la fúnebre comitiva, que
sortí del pati de l'Hospital Clinic, el
pare del finat, el cosí gerinä. senyor
Llopis, i els senyors Obac, Tarragó,
Argilaguer, Verdera i els doctors
Vilar i Molina. Anaven a continuació representants del Consell Directiu del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria; la Junta Directiva del Gremi
d'Auxiliars sIc Farmacia de Catalunya i la Secció Permanent d'Organització i Treball, adherits a la
dita entitat, i tot el personal dels
establiments Vilar.
El dol s'acomiadà al carrer de
Villarroel davant del de Rosselló.
Foren molts els que acompanyaren
el cadäver fins al cementiri del S. O.,
en cebe sepultura.
•
•
L'enterrament dels desgraciats
mosso d'esquadra Francesc Centellea Font i guàrdia de seguretat Josep Meseguer Pérez, que moriren
assassinats durant els tràgics surcessos de diumenge passat, sortiren
ahir al mati, a les dotze, de l'Hospital Clinic. Molt abans de l'hora
fixada els voltants de Illoaptial estaven envaits per una multitud de
persones àvides d'associar-se al dol.
Dacant el citas catabliment benefic s'havicit situat torees de seguretal i una companyia formada dc
guärdies d'assalt.
La fúnebre comitiva es forma se.
gons Vordre següent: Anava en primer terme el cotxe mortuori del
guärdia Meseguer, escortat per quatre oficials del cos i diversos guärdies d'assalt amb les tercerolcs a
l'espatlla; venia a continuad(' ei
cotxe que ronduia el mosso d'es-

quadra Francesc Centelles, escortat
també per diversos companys del
citas coa
Tots dos fèretres anaven mateL'ALTRE CABALURO AUDAZ
feas bastons a les rodea del
Mauro. — Després diran
carro de l'Estzt...'.
(1 no s'adona que ara ea tut sarro blindat,),

rialment coberts de corones i flore;
a mes figuraven al si guici dos cotxes especialment destinats a concluir corones, entre les dual' hi ha-

‚ja lea segiipts:,

Ultimaran els carrera eitnb retraolore
MOL(MANE 1 obtindreu una illuminac16
económica 1 uniforme
1 Uds de 7.000 retractora aoLo p oana las.
tal-lato a Barcelona
Mes de 80 quilómetro!) de vicia aluminades

Dues del director general de 52guretat, dues del Cos de Vigilancia,
dura del Cos d'Esquadres de Catalunya, dues dels vigilants nocturns,
dues del Cos de Seguretat, una dels
oficials i guärdies de la tercera companyia del dit Cos, dues de la Casa
de Carita: i una dedicada al mosso
Centelles pels seus asiles del bar
Fornos.
Darrera els cotxes fúnebres figuray a la primera preairlencia, formaJa pei preside:a de la Gcneralitat,
senyor Maciä: els consellers senyors
Terradellcs, Gassol i Casals; el president dcl Parlament, senyor Companys, i l'alcalde, doctor Aiguader.
La segona presidencia estava conatituida pela senyors governador civil, Joan Moles; presidcnt de l'A sadiencia, senyor Amanera de Soja;
cap superior de policia, senyor
fez, que ostentava la representad(*)
del director general de Seguretat;
comandant de Marina, senyor Verdugo; delegat d'Hisenda, senyor Vaza
quez Lasarte: rector de la Universitat, senyor Serra Hunter, i general
De Miguel, en representació del general Batet. Figuras-a a mes una tercera presidencia amb els familiars de
les victimes.
A la comitiva, nombrosíssima,
que scguia els fèretres, figuraven
els diputats del Parlament catalä
senyors Tauler, Fontbernat i Bru
Jardí; lineal d'alcalde senyor foyer;
regidor; 5 cayos Mateo Ruiz, lar Iran de Quintana i Puig i Alfonso;
Manuel Luengo; inspector de la
guàrdia civil, general Marzo: cap
de la Presó Caudal. , senyor Pérez
Blasco; cornissaris de policia de tots
els districtes; caps de totes les brigades; coronels deis terços 21 i 29
de la guärdia civil; Junta en pe de
la Casa de Caritat, i moltes altres
personalitats, la llista de les quals
seria interminable.
La comitiva, en sortir de l'Hospital Clínie es dirigí, pel carrer
Casanoves, fins a la parròquia de
Nostra Dona del Pilar, on la clerecia entonä responsos, i tot segint
s'acanalada el do:: a•
La desiiiada de les persones que
figuraven al seguid dura mes de
mitja hora. En darrer Serme desfilaren comissions molt nodrides de
la guàrdia urbana, serenos, bombees,
vigilants nocturns, cos de seguretat,

Full de dietari

Barcelona,
ciutat gran
—No heu estat de sort. Traben la
ciutat en un mal inoment — Ii deicm
a restranger que cris acabava d'esser
peesentat a l'hall de l'hotel.
— runa respost amb filosofSa — 2Ho dieu pela trets d'aquests
darrers dies?
—Pele trets, per l'escampadissa de
bar/15es, per la inquietud general... —
he afegit per concretar el mea sentiment de pena perquè Barcelona no
podia oferir-li cl sea optimisrne habitual, el seu hivern amable i acollidor.
—Ah, amic mea — ha fet ell, tot
accentuant la seca condescendencia filosófica, — no fes tan gran no li passaria.
—No fos tan gran qui? — he tultat a demanar per aclatir el sentit de
la seca frase que potser en la traducen) s'esvala.
—No los tan gran la ciutat, Barcelona!
—sEsteu segur que el nombre d'habitants té una relació directa amb
aqueates convulsions terroristes?
—Absolutament. Jo tarnbe vise en
una ciutat que pasea del tullid d'habitante, i us asseguro que depisodis com
el que acaben de pasar no ens
falten. Una setmana sí i altea no, tenim sin tiroteig, un cop de tnä contra
la policia, una bomba. Si Barcelona
no Migué; situó cinquanta null !unidtanta, estiersteu segur que no paisana
aquests trängols.
yom'he deixat convencer del tot.
Perú he preferit callar i , permetre que
el meo interlocutor estranger se n'anes anula la gentil idea que aquests es (-lata anarquistes no seis sitió malures
de ciutat gran. 1 no es que <Hui de la
freqüència arnb que a Hambur g o a
Chicago és alterst violentament l'ordre
enhile i assassinats a traició policies
i vianants endimuctijata. Es que vull
conservar intacta la idea que, tot i el
sen miii d'habitants, Barcelona pot
alliberar-se d'aquestes atzagaiades
alinenys, restringir-ne molt la fre(Ciencia i la malicia.. Al capdavall, si
en tots els continents trobem chisma
castigades per terrorista,
lambe en trabes de magrmuques que,
malgrat les vaques magres que possen, malgrat el seu estol de sense-tena, malgrat la inqu i etud que s'eneamana, conserven prou autoritat i prou
seny per no empitjorar Mur situació
amb moixigangsies sangcnants.

mossos d'esquadra amb el sea cap,
senyor Pérez Farràs; Creu Roja i
una companyia formada per guärdies d'assalt comandada per un
capitä.

Declaracions
del governador
El governador en rebre anit els periodistes, els manifestà que en rescorcoll verificas a Terrassa, a l'estatge de
la Federació de Sindicats Olsrers amb
motiu de la clausura ordenada es trabaren una carrabina Remington, (luz/manta càpsules, vuit carregadora, tres
pistoles, un revólver, 35 bombes i ro
banderes vermelles i negrea.
Va essen detingut smn president dels
diversos que sena localitzats en aquell
lloc i es cerca els altrcs que pogueren
ftigir, ja que està demostrat que eren
allí reunits i com q ue el motiu vulnera els Estatuts de l'entitat, s'ha passat al jutjat la notificad& Duque sigui dissolta la dita societat.
El Sr. Moles va afegir que s'haviä
traslladat al Camp de la Bota totes
les bombea trobades i entre elles n'hi
havia 14 trobades a Sabadell.
Avui els perita en faran eselatar a
l'esmentat Camp unes 350 que tenen
d'una de les remeses.

Diligències judicials
El jutjat especial pels debeles ter1-mistes, despres de la inspecció ocular a la Jefatura de Policia per veure
les destroces causades amb motiu
l'explosió de les ducs bombes, es va
traslladar novament al desnats del
Palau de Justicia, on determinä la llihertat dels dctinguts Antoni Molina
ratifica i Antoni Ortiz Cazorla. als
quals, com digne, no els fou trobada cap
arma ni cap document comprometedor.
Aquests dos segueixen a la preséi a la
disposici6 del governador per tenir-los
reclamats. A admitís sena aixec?e
incomunicació a qué eren sotmesos.
Els altres guatee detinguts i processats negimixen incomunicats i segurament se l Is prorrocarn la incomunicad!).
El Jutjat rehe declarariA a diversos
familiars de les virtitne a . entre aquests
ele (1-1 mort a les Rambles, cl qual.
ritus ja cc so dir, s'anomenava :loan
Silvestre Villalta. de 71 anys. Sin
fet la identificació oficialment.
Els altres testimonia no aportaren
hades d'interes per al descobriment
dels autors de les :norte, tosa cegada
que no es trobaven en el tiroteig que
ele causä la mort.
Els filetees forenses doetnrs Luanco
i Testar, que han estat els encarregata de verificar les autòpsies, han
Inurat al Jutjat la rebelé. (honestes.

(Cominua a la pena 3.)

LA CONFERENCIA
DE LES 40 ROBES
------Al nuin hi ha trenta milions

d'homes sense feina
Ginebra, It. — La Conferencia de
les quaranta hores ha continuat els
sello treballs. M. Joultaux, inaugurand la discussió general, ha dit que
la classe obrera dernana que Ginebra reconegui el seu dret al treball.
Lä crisis necessita soluciona que no
disminueixin els jornals. Per altea
part aquesta crisis és passatgera.
M. Joultaux ha recordat que a
Anglaterra hi ha tres milions d'homes sense treball. cinc milions a
Alemanya once milions i mig als
Estats Units i un mili() a Itàlia.
que es refereix a Franca, ha dit,
malgrat que les estaclistiques cris donin 300.000 homes sense telas la 'cifra real es un milió.
L'atur forçós és una càrrega masca torta per a l'administració pública, Estas o Ajuntament. Es impossible anar a la reducció tle salaris.
No queda, dones, altre reinci que
recluir la semana de treball.
Acaba diem que al mem lii ha
trenta milions d'obrers sense treball,
o sigui, la siacna part deis treballadore del món. —

Espanya s'adhereix
al projecte
Ginebra, 11. -- El representant del
;s:overn suec ha donat la seva adliesió
aquesta tarda a l'informe de l'Oficina Internacional del Treball, relatiu
a la selmana de quaranta
Aquesta adlict. iia no obstant, ha cstat
presentado amb gratis reserves.
Per la seca banda, el representaut
d'Espanya, senyor Negrin, en noto del
Govern del seu país, ha prestas, tausbé, la seva adliesid a l'esmentat informe.
No obstant, el Govern espanyul no
sentbla disposat a donar el sca assentiment &finillo a la Convenció sola
mcnt en el cas que estigui subscrita
per la major part deis paisos industrials d'Europa.
Per altea banda, una reforma d'aquesta índole ta) podria ésser mes que
cl pum de partida per a altres mesures encaminades a retneiar la inorganització económica actual del sien.
El representant d'Anglaterra ha donat una resposta negativa.
El representant francés ha fet ressaltar les dificultats de l'aplicació
präctica del projecte, i ha declarat
que el Genero francés no ratiiicaria la
Convenció mes que en el cas que ho
fessin lambe anees potencies. — Fa-
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A propòsit de la qiiesti6 de Leticia

Presentació al lector de les delides d'aquelles terres
No hi ha al nión regló tan II/ 0nätona cota la de 1. AT/razones. Durant centenars de quilòmetres hom
no ven mes que les voreres planes
del e:u, a escassa distäncia dc les
(mala comença el bosc eternament
verd i impenetrable. Les rares poItlacions no passen d'ésser poblets
de peques dotzenes de cases, totes
iguals.
II quina vida hom mena en !Mg
(l'aquella naturalesa salvatge! De
Loreto, població mes important que
la migrada Leticia, i situada a poca
quilórnetres mes amunt d'aquesta,
ens din un viatger: "En aquest
trist indret, si manquen les distraccions, en canvi els mosquil; hi són
111 0 1t eci tsiuttus i les nigücs o "culex
penetrans" fui abunden. :t' entre el;
primera s'alimenten antb la costra
sang. els segons s'obren, corn toglodites, cavernes i antres sota ela
dits dels vostres peus, en creixen i
ce multipliquen sense preocupar-se
gaire de !a paitija inaguantable que
us oca s iona llur cantacte repugmanta." Deliciós país!
Peris aie& no I3A mes que un petit
detall edificant sobre les característiques i els avantatges de la regid
per la qua l estan a punt de fer-se
matar colombiana i peruana. Hi
molt a dir sobre un punt encara
mes greu i memetable: les múltiples i malaltics que
patexen els habitants. Dades precioses en; dóna sobre aquest pum
la meinäria que redacta a cense(Menda de la missió d'estudi que,
per encarne del govern brasiler, feo
en aquella regió amazónica el célebre metge—especialiata en malalties
tropicals—Osavaldo Cruz Restunimla brcument.
A la conca de l'Amazones abunden totes les malalties característiques de la zona tórrida. Però les
que mes es destaquen per llur viohacia i per les destroces que proI dueixen a l'organisrne dele
tants són, per ordre de freqüència:
les febres pulí:diques, la "leislunamosi" o úlceres malignes. r"anquilostoma", la lepra i ei beriberi.
L horne, esgotat pel chala, es troba debilitat i predisposat a l'adquisici6 de totes aquelles malalties endenügues a la regid. Per que? Perqu'a viu en mig d'un bany constant
de calor hurnida. Per aquest motiu,
la searecid de l'aigua per la pell i
els pulmons es troba greument dificultada. D'aixó en pateixen les
funcions vitals. L'horne i els anir.sals visen a la regid amazónica,
on es traba Leticia en un estat ere,nic d'enervarnent i cansament, causal
per la lentitud dels feneunens osmútics a través del teixits i per la
dificultat arnb la qual s'operen els
1m:uy :menta mozeulars.
Sein tan greus, per aquestes raons,
les condicions patològiques d'aquelles terres maleides, que el doctor
Cruz es:clama en la sera memòria:
"En aquelles regions, des del
punt de vista sanitari, hom pot trabar les mes precàries condicions de
vida humana, potser sein parió a
tot e' linón."
A les tristes terres amaz¿.,niques
les febres palúdiques sem la n'alaitia Inés freqüent. Tothom en pateix.
Horn pot dir—afirma el doctor
Cruz—sense exageració que es troben infectats per la mal:lisia ni nies
ni menys que tots els habitants
l'interior de l'Atnazones, exceptuant
a penes alguns individua residents
a les ciutats. La seca forma babitual és la crónica, and, els sella

companys acostumats: l'anemia, la
congestió erbeica del fetge i la
melca i la dispepsia.
Pobre; habitants de Leticia i de
les contrades veinesl.„ Llur aspecte
no és gaire brillant:
"Es troben—diu l'autor citat—tots
els aspectes que li són peculiars,
existint en la decadencia orgänica
del; infectats, el; graus mis variables, fins als casos de gran caquexia palúdica."
La incisa te en gran nombre de
malalts enormes dimensions, arribant a ocupar tot l'abdomen. La
comisan) brasilcra tingué freqüentment rocasici de trabar nombrosos
infants que presentaven "el Ileig
aspecte d'un ventee excessivament
desenrotllat per la hipertròfia considerable de ¡a melsa, i les extrernitats i el tórax prims, degut a la gran
decadencia orgànica general..."
La leialunaniesi produeix horribles tileeres Dimitentes, que corroeixen les fosses nasals, amígdales.
boca, Ilengua, llavis, galtes i orelles, causant enormes destroces. desfigurant horriblement, fent supurar
en gran quantitat... La malaltia dura
anys, fins que el malas sucumbeix.
I aquest sovint es queda mut de bon
principie.
Quant a l'anquilostoma, la produeix un cuc que s'installa confortablement a Fintensti del pacient,
012 sucia la sang fins a deixar-lo
extenum per l'anèmia. Malaltia tantbe de !larga duració, fins a t'esa°.
tanient tota:—i molt freqüent.
Aiegiu a aixó la lepra, el. beriberi, la sifiiis i el purti-purú, sovint
; acumulades, en coHecció, per molts
"amazonenses", h veureu com és
aquell paradis i cont sitien..., o mi!loe dit, agonitzen els seus habitants...
lin //arel' d'exemples ens diran
com van les coses. Mis a.vall de
Leticia, a Coary, poblad() d'uns tices
habitants, la comissió presidida pel
doctor 0a:e:aislo Cruz , que els examina' en Ilur majoria, comprovi que
et paludisme era general. que tots
els iniants examina( s (un cetenar)
palien de considerable hipertròfia
la rnelsa, que loto es trobaven decaiguts i en franca canne.xla palúdica. Horn velé casos extraordinaris
tresplenomegälia" (hipertrofia de
la incisa), COM una dona la incisa
(le la qual lacia caigut a rhipogastri, i un home la. melca del qual
"ocupava ros M 1.`
prop encara de Leticia. a Fonte
Boa, la situació era semblant, amb
l'afegidura de la freqúencia de ranquilostomäsia, ja que tots els malalts exarninats—entre ells 18 infants—sön victimes de la terrible
malaltia... 1 no continuem!
Per aquesta bella regid es vol barallar Colinnbia antb e Perú. ;O bogeria dels humens! I penseu que és
gairebé inaceessibla per a ella, a
través dele impenetrables hoscos
tropicals del seu territori del Putumayo. poc menys que despoblat.
Per anar-hi han de fer els colombiana un tomb immens: seguir !a
costa de l'Am è rica meridional fine
a la desembocadura de l'Airiazones
i pujar el riu. Mes del doble de la
distancia que separa Barcelona de
hloscoull
Tot sied per gaudir de les nigües,
de l'anquilostoma, de la malicia i
deis mosquits... Em sembla que el
Perú podria regalar generosament
Colòmbia aquesta regid tan atraetivola...
GONAL DE REFARAZ (iill)

DESORDRES AL PENAL D'OCAÑA
Els reclosos han desarmat els guardiana del pati
i han incendiat les celles -- Ha estat dominat
el tumult
Hom té noticia d'un incendi be hem topat ad., els inconvenients
al penal
A primerea Iteres de la nit circula
iter Madrid la noticia que s'havia declarat un formidable incendi al Penal
d'Ocanya.
Seguidatnent un deis nostres redactora es presentí% a la Direcció
Presons, oil li maiiiiestaren que, en
efeste simula produit un incendi en el
dit penal. tren', que hacia estat su joca l despees d'importants treballs, i
que no lii hacia hagut necessitat de
treure riel recinte els sedosos.
Tambe ens manifestaren que les
nerdue s tun eren de gran considerada.

S'han produït desordres
d'importància i els reclosos
han incendiat el mobiliari
de les cenes
Ocanya, — Slan puxluit al penal alguns desordres, segons sembla,
d'importänzia.
Ilem procurat assabentar-nos ce
rocorrenut a l'interior del penal. i si

que es (1,A:irisen d'unabgran reserva,
llent pogut esbrinar que els presos,
comandats per un reclós anomenat
Calderos, han atacat els ftmcionaris
que hi havia al pati, i han aconseguit
ilesarmar-los, i van ferie al cap l'ajudant Xlarceili Rodríguez, el qual
sembla que es troba en estas satisfactori.
Fi dit senyor. que es el cap dels
aerveis ha fet front a la situació i
ha aeonaeguit tenir a ratlla els melosos en els seus desmans, dele quals
es donä compte.
Als "rastrillos" es prengueren les
degutlea precaucions i es reforçareu
les guärdies.
S'aconsegui dominar el tumult
vetó els reclusos que continuaven
en actitud rebel prengueren inc al
de les cenes.
Segons les nostres noticies nn hi
bague possibilitats d'intentar sufocar l'incendi tota cegada que a la
part de le; cenes els reclusos eren
ó.
amos absoluts de la situaci
(Continua a Is POgiRd 8-)
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Revista de premisa
El tema de Múrcia
El darrer número de "Mirador" publiccraa el sete reportatge de la s&ie
titulada "Mtircia, exPortadora d'homes", que ha escrit Corles Sentis.
L'article que segueix es titula: "Un
perill de ia immigració: d tracoma".
En ell s'examina un dels problemes de
per:11 Inés immediat que (1111anaCC11 a
Barcelona i enfront del (mal han: queda impasible.
L'articulista advoca per un auguren,
dassist:ricia sanitaria destMada exclasirantent a lluitar contra aguctta
contagiosa rnalallia. Ar a sols nix3
una nace:sita! per a la ',ostra :irle'',
ans tent7,j lto Is per als maleirm
1,,igr0ts, que són. evideutment, CTS trinicrs de sofrir-ne les desgraead.rs
consegiiimcies.
llonala l'ex:en:id del repo • tats.e de
que t arlem. drmem, notr j.r, a tau/in:oC:j. /1,1 tres e.et:13 del ea:ur.a.amcHt:

"Els efectes de la immiesac.3 murciano-almeriana !en d:vessos, i avui
entrem a tractar-ne un deis .nes cab:f. Sobre h importän:ia extraordin'oh de la qiiestió que valen tratar
asad, a penes e parlarem; procurare/si que es dcsirengui de l'exposiciä
cb:ectiva de.s Jets. 5en.:2
per part nostra, gens de literatura.
Quan existe::: un perill que amenaga la comunitat, hom. des Jets diaris, caria l'atenció dels lez t o,a i
les autoritats, sovint amb f-ases estereotipades. De vegades, ham hieda
a dese s perar-se i tot; pesó, generalment. no es oassa d'aquí, i tes torna
a quedar com atraes.
Potser la matra ambizió es /1113Sa
alta, la que pcctenem cridar latencid de tothom, especial:leal deis qui
lamen l'obligació de po s ar-lii remei,
sobre un gres perill. deis mes efectista que puguin amenaçar Bareelora.
pretenem arranjar res, sine, ncanes
explicar el que hem vist.
Si, acabada la lectura. algil sent
velicitats de trece conclusions de in
riostra exposiciA. pctser estarâ d'acard
ando un presti g iós salarnangul — és interessant de fer constar la sena nataralesa resident a Barcelona, guau
din que per ara sean l'únic pala civilitzat que veu amb indiferencia cls
perilla de diversos ordres que conaParten lea envestides immigratóries incontrolades i contempla amb la inexpressi5 de l'esquizofrenia, com cada
dia minven les peculiars característiques racials, económiques, socials, saorala, etc.
Alguna cegada, en aquesta serie
(Partirles, hem parlas del tracoma.
Ca l drà fer-ho ara extensament pum:e Itom sapiga en que consisteix
redil d'ordre sanitari davant del qual
regna una indiferencia absoluta. Mes
endavant, parlarem d'altres perilla,
també d'igual origen que aquest, i
tambe acollits amb una indiferencia
per l'estil.
'Que es el tracoma?" Si provea
de fer aquesta pregunta a unes guantes persones — que co siguin metges,
naturalment segurament la resposta mis científica que obtindreu sera. que potser es tracta d'una metaltia del bestial. , contra la gual
els agro-pecuaris. I podria molt ben
Asee que mentre s'inicia aquesta conversa vaga, us passes pel costat cm
tracomatós tan caracteristic ene con/
a material d'ensenyament, f aria Falegria d'algun catedratic de la Facultat de Medicina. En els darrers de.s
mesos, durant els <wats una intereskat de fer aquesta observaci6, ha
estat rarissim el dio que no he sist
pel carrer un tracematós, almenys (i
cal senil- en cornete que melts
no poden Esser reconeguts sima sota
la mirada de l'especialista oftalmälee),
i parlo del correr en general, no dels
minis d'immigrats, on gireu el cap per
en rabaneta que de tracomatosos
trabaren tnolts mis.
Re caldrä dir alguna cosa, dones,
sobre qué és el tracoma. sense preteclee escriure un article medie, cosa
de la qual ens declaro imanas..
Säpiga el lector que si posseeix unes
pestanyes !largues — que potser s5n
el seu orgelt —• pesó ancla els pels
un xic mal distribuits, té més probabilitats que un altre, no tan afavorit
en aqueas aspecte per la naturalesa,
de contraure el tracoma.
Aquesta malaltia — tumbe anomenada conjuntivitis tracomatosa, oftalmia d'Egipte, o simplement granulaCiOilS — consisteix en alla inflar/sació
progressiva de la part interna de les
parpelles. devolució crónica i fortatrffit contagiosa. 1.a seca evolució és
lenta — pot durar meses i àdhuc anys
—sense que el malalt s'adoni que es
tracomatós i que pot contagiar d'altres
persones.
La inflamada,. que comença erran
diinaixement de les pestanyes, enS: aeix progressivament la mucosa palspebral i arriba a formar unes granalacions, plenes d'una rrena de pus. En
aquest avene, les granulacions arriben
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a envair el cartilag tars. de la parpeIla superior. La secreció es fa cada
dia ea abundant — i com més abundant , mes probabilitats de cohtagi
In infecció s'est.'sn a la córnia (el
blanc de l ' Un), que s'ulcera, i després
es cicatri:za, amb la consegiient re:meció cicatricial, sobrevé estat inriSatin de la papilla, amb els consegüents trastorna de la visió, i el malalt pot arribar a la ceguesa absoluta.
El cura de la tnalaltia da liare.
perb implacable, tant mes que arribada a segons quin periode, l'afecció
ja no es completament guarible. A degis!. per acabar aquesta sumaria descripció. que el tracoma ben poc sovint
deixa de presentar complicacions. I,
pel que fa a l'Ajectia perseguit amb
aquestes ratlles, constatem el mes important:
El tracoma és molt mes contagiós
que la Lpra.
La ciencia no ha arribat a saber
quin és l'agent tarodoctor i traesmissor del tracema. El que sap ben be,
es que aquesta malaltia es propaga
per contagi. el vebicle del qual és
secreció ja esmentada. La transmissi5
de la infecció no es fa mai per via
aeria, sine) directament o indirectament per les mans embrutades de secercha o per l's)s comú d'objectes domistics infectats.
Els marciana 1 almesiencs creuen
que aquest mal prevé de l'espart i
del treball a les mines. Llcasenda sense fonament. Es cert que a La Unión
(on hi ha unes mines celebres) es un
deis !loes on es yerren mes tracomatosos, Inés que 3 Lorca encara; pera
això éS degut a la vida miserinsa d'ai es constata t que la miseria da
enormement afavoridora del tracoma.
La marea de condicions higieniques i
sie netedat. afegjeles a la ignorancia i
la indolencia, escampen la malaltia.
‘'elent per 1fúrca gran quantitat
de criatures tracomatoses, hom arribara a pensar si el tracoma és hureditari. Res d'aix6: lis naixenea en
una familia tracomatasa, desconeixedora de la higiene. explica or a n re y
pal--tensid'af,proel
su! non alts i pobres.
Despre's de fer unes ennsideracions
de raMeirr general i remarcar l'ab.md.i de Barcelona que con : resta atrb
elt r es eitifels de raciatts orie,:tals
andes Can/ a endarrerides,

Podriern citar els casos repetits d'haver-se hagas de tancar escotes (darseramcnt el grup escolar anomenat Ferrer i Guardia), pesque la infecció havia engrapas tots els alurnnes. Piedrinm :maniatar Mes de cada un de's
escassos dispensada que bi ha a Barcelona i la tasca que hi descabdellen
tms quants metges abnegats. Podríem
citar casos colpidors d'abandó, com el
d'alguna cobradora de tramvies i d'autoba:albas, que, arnb disimuladores
ulleres negrea o sense, a ranni d'una
cèntims donen un bitllet del cebiche i
unes probabilitats de contagi. Pera)
aix4 fóra inacabable.
Creiem preferible cenyir més la
matra exposició de fets i donar unes
guantes dades d'un dels poca dispensarla que combaten el tracoma: el de
l'Hospital Clinic.
Segueiren Unes darles extretes dele
!libres de registres de l'llosPital
t alters aportartons.
clou aixi:

L'hora hábil es a partir de les sis.
dia per altre. Sota la tenue flameas
d'una Ile.ntia dedicada a una imatge
de Sta. Pítela, sellen en banca tan tristes con/ l e s parets, mes d'un centenar
de persones de mirada adormida, quasi opaca es ve:melles:a de totes edats
i sexes, mes dones que bornes, per%)
mis nena que nenes. Al cestat de la
dona tot ju s t a e ribada a Barcelona —
hi ha detalla reveladora —. lti ha la
trola que ja <hm raitgee de color de
cama
El metge que arnahlement m'aten,
ros diu que no sap sme l'emnipa
si el traeomatós acabat d'arribar amb
el fi de curar-se. o el que ja fa a M'S
i anua que és
Barcelona i fina ara
na se li acnt de sotmetre's a tractament.
He assistit a la cura de mes de cent
traromatosos lee van al dispensad
sso cop per aelmana. La Cosa es rapida. com carrespon a gent entrenada.
Els mataba fan era, al cap de la qual
n'In ha un d'assegut arnh el cap algat sota una lämeara potent. oferint
els seas olla inflamats. El metge,
amb una Ileugeresa dactilar sorprenent. ara els dits d'una sola Ira gira
al re y es la parnella del malalt, celos si
fos la bosta d'an pon; despees aboca
en aavell tril y ermen unes gotes d'uns
flascons de colliris que té a l'abast
de la ml; finalment, pasea un escuradenta l'extrem del onat es embolicat
amh ceta Bal sa i deixa anar la parpalla girada, que cau fent sec pstit espelee. Menee el malalt Irantat t'alça
"assen el següent, el metge es renta
les mans.

Acabada la cua, compteu els escuradents que romanen intactes sobre la
vitrina, i resteu-los de la quantitat que
cada dia en deixa preparats la monja:
cent cinquanta, i obtindreu el nombre de malalts que elan presentat a
curar-se.
Gairebé ens sortim del nostre promerament expositits Perb no solern pausar per alt de parlar d'una
mesura que, segons sao oftalmòleg,
s'Imana de portar a serme. Consistiria a obligar teta els tracomatosos,
per a atenir treball o conservar-lo,
a exhibir un carnet en el qual els
dispensada enganxarien segells acreditatins del dia en que fosen ansiatits. No posseir el carnet, o no tenista ce regla, equivaldria a en volerse sotmetre a tractament. i, per tant,
a esser bandejat de tot armen.
P ere, aqueas procediment no evita el
pretracomatós. Potser caldria proveit
de carnet tots els passatgers deis
transmiserians a llur arribada a Barcelona.
Per la 5eva relació amb l'anterior,
ja que tambe és un tema sanitari, no
pedem deixar d'encetar el de l'hospitalització del contingent immigrat, tema vast que podría prendre les proporcions de tse un article.
Parlem siamés de l'Hospital Clínic.
mes afavorit pela inunierats que el
de la Santa Crea. Al Clinic oId allíten més malalts sIe Múrcia i Ahreria juntes que de tota la provincia
de Barcelona.
Seguint aqueas carel. vindra dia,
cop traspassats tots els serveis, (Me
Catalunya tindré casernes pròpies ara
noticia própia, tribunals propia amb
¡Idees
i hospitals propis acose malalts propis.
No volent usar gaire les xiires;
diguem que les sales mes plenes d'imrnigrats són les d'Oitalmologia (alta),
Infancia 1 Obstetricia (parte). En
aquesta Carrera. la meitat de les malaltes eón de la rugió murciano-alniel-jarra.
'SM'entre ho comuna) a les planes
del Ilihre-registre, passa sin intern amb
una gibrella. dintre la qual riera un
mureianet que només té den minuta
d'edat. L'intern dia, sorneguer:
—Jurada que Mazarrón es una de
les poblacions nula grans d'Espanya,
a jutjar per les dones d'alli que cenen
a parir en aquesta sala...
•
•
En fi, vall acabar amh una aneedota eloqüent. ocorreguda cl passat
setembre a un metge de la Beneficencia municipal, que fou cridat ergentrnent a un domicili per tal de visitar un malalt creus. El facultatiu hi
corregué com no llamo, i mentre es
palpa les 1/manques per cotr.provar si
ha oblidat algar/ estri. l'home que li
ha obert la porta, exclama:
—.411, caramba! Ust,' ricue per Luí
sei culiado. Pue lcudró q;:e hacer rl
favor de volver Por la tarde, porque el
recite de M'urda 110 llega a HosPitalet hasta Pasco mediad:a. Si hcmas
err . isan es rnrque la otra TV' tardaron
ustedes unas l'Aras en venir, y doro..."

Escamots
Antb aquest tito1 diu el Diari de
Sabade l l en el SCU editorial:

5 1./tir hiso)ria
externa contenga a
Prats de Molió. El 'libre recent del
nostre compatrici Xavier Sanahuja,
testimoni presencial d'aquella aventura, Blustra a bastarnent sobre els
veritables de la "marxa sobre
Barcelona". Una regada introduits i
confortablernent establerts a la capital, la mollicie de llar vida ha estat
torbada notries per alguna sortida nocturna cansí d'agressions singularment
traidorenques. Recordem l'atemptat sofert per Manuel Brunet, immediatament després de la divulgació periodística de l'afer Bloch, on foren posats als cims mes visibles del ridicul
homes com Lluis Conmanys (malgrat
tot, asad hora munyeix alegremert
carrecs de responsabilitat per l'exercici dels gula ido indispensables prestigi, intelligencia i adhac certa cultural. Teraps després, un altre periodista,
laossend Llates, bou amenaçat anónima:7:cm pels mateixos e:einents a causa de la insistencia implacable d'un
carnpanya que minava el decòrum de
la majoria municipal de Barcelona.
Ara, són també sana periodistes —Josejs 11. Planes i eis seas companys
"El lié Negre"--que es veuen obligata a fer paliques unes maniobres
subrepticies d'aguait amb intencions
agressives—advertides a les prestunptes victimes per sil prohom de l'Esquerra--, per tat de captar la solidaritat de la gens de be i del mateix cal).
ddl dal partit a que pertany la colla
de "valents", sotjaders de periodistcs
loquaços. Escara, cal afegir a la llista
de gestes esquerranes l'assalt, realitzat
ands estimable estrategia, de la sala on
se celebrava 1111 i>at a henar d'un regidor bandejas del partit dels asadtants; i darrerament la pallissa desencadenada damunt la córpora d'un
altre transluga forçós tIc l'estol du's
scnyors de Catalunya. (linm remarca
que l'Esquerra s'acarnissa amb les seres víctimes: després d'expulsar-los
del partit per indesitjables, els persegueix i els atonyina.)
Apeste episodis na són certament
exemplars. Els anomenats "Escamote" eren integrats—mentre no es
prevés el contrari—per joves plena de
fe patriótica, nacionalistes irreductibles, en un mot, separatistes. Tanmatela, no són encara anime enrera els
temps que Catalunya necessità l'estora
heroic dels tests devane: la Ilibertzt,
la sobirania catalana era iiaalseasuda i

Dijous, 12 de gener de 1933
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PARLAMENT
DE CATALUNYA
L'ESTATUT ORGANIC
` DE CATALUNYA
Aquesta tarda es reunirà, per primera cegada, la Comissió parlamentäria que ha de dictaminar sobre l'avantprojecte d'Estatut Orgànic llegit en la darrera sessió de la Cambra.
UN HOMENATGE
DELS PERIODISTES
AL SENYOR COMPANYS
Definitivament s'ha fixat la data
de dimecres vinent, al migdia, per a
celebrar el banquet-homenatge que
ele periodistes barcelonins dediquen
a Ilur antic company senyor Lluis
Compases i Jover, ara motiu d'haver estas nomenat president de les
Corts Catalanes, aixi com per testimoniar-li l'afecta • agraiment que
envere ell senten per les amabilitat
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i atencions que el dit senyor Isa tingut sempre amb ele representante
de la Premsa.
A aquest banquet, tal com ja s'In
dit, paran assistir-hi tots els periodistes que ho desitgin, puix que encara que la iniciativa ha partit dels
repórters que fan inforrnació al Parlament catalit, es desig de la Comia516 organitzadora gase l'hornenatee
tingui caräcter general.
EL "DIARI DE SESSIONS"
Es recorda a tots els subscriptora
al "Diari de Sessions" del Parlament de Catalunya que l'Administració del dit diari es troba a la
Casa Caritat, carrer de Montalegre,
número 5, i és alli on s'han d'adregar totes les comunicacions que faena referencia a altea i baixes de
subscripció o coses per l'estil.
També es fa present que la suma
fixada com a subscripció mensual
deixarà de recaptar-se els meses
que, per suspensió de les sessions
del Parlament, deixi de publicar-se
el diari.

plegar una ofensiva simptomätica des
de periòdics tan earacteritzate com
"El Correo Catalán". "Reacción",
D. I. C." i "Flama" per a Ilancar el
fang del desprestigi sobre l'Escola
Normal, com coincideixen a qualificar
en el seu informe els Doctore Joaquim Balcells i Joaquim Xirau, tíos
professors d'ideologia divergent.
Tumbé es inqüestionable la contumacia del Sr. Capdevila a persistir
en els seus errors, per quant jo mateix vaig oferir-li el testimoni documental de la investigació portada a
terme refusant documentar-se en
aquesta font d'indiscutible garantia.
Quant a la anantia de la fianea, he
de manifestar que les 15ea0o pessetes no són com afirma el Sr. Capdevila. una simple petició feta Par
tasi sense norma, sinó que és l'import
de les Seques que a .holici deis instructora de l'expedient }lauden d'instituir-se per a evidenciar la falsedat
de les imputacions Murieses, reparant d'ag o esta manera el dany moral eme s'ha produit.
Tal es la veritat recluida als sena
pronis termes 1 proporciona.
Rebela senyor Director. el testiinoniatge de la consideració mes dist ; naida del sel1 afectissim:
A. MOLES CAUBET."
(Signat.)

Una lletra
d'Andreu Nin
Ilem rehut una ;letra d'Aadreu Nin,
datada el dia 8 a la Presó, en la (mal
ens diu que fou detingut el dia 8.
que ha passat tres dies als calabossos de" Jefatura", que fou trasliadat
&saz-es a la Pres ói que encara no li
Ita cstat presa declaració.
•MMOI111111

¿Qui serà el successor
del senyor Moles?
—
ES DIU SI EL SENVOR SELVES
I CARNEA
Un periodista preguntä al governador si savia qui seria el seu sucressor. i ell contestà que no he pocha dir
parqué no li ho havien comunicat.
Hora li va indicar diversos n o ms, i
segons es va dir darrerament, el candidat de la Generalitat és l'actual cap
de la majoria del Parlament Catalä,
Sr. Joan Selves Carner.
De totes maneres segons digué el
Sr. Moles, denin del que a Madrid
s'acordi.

Nou Consell d'Administració de "La Publicitat, S. A."
La causa pela successos
del
carrer de Mercaders
1.a Junta d'accionistes de La
PUBLICITAT, S. A., en la reunió
del dia 7 d'aquest mes, va proveir
les vacants produicles per dimissió
dels consellers senyors Reman d'Abadal i Vinyals i Ramon Picart
en conseqüència, el nou Consell
d'Administració ha quedat constituit
en la forma següent:
Josep I3arbey, president.
',luís Guarro, vice-president.
l'erran Cuito.
Josep Ensesa.
Jaume Cabarrocas,
Odó Hurtado, secretad.

La campanya contra la
Normal de la Generalitat
rebut , amb arce de publicar-la,
la carta següent del senyor A. Moles
Caubet:
"Barcelona, as de Renen 5933.
Sr. Director de LA PUBLICITAT
Distingit senyor:
Lamento que la carta del Sr. Josen
M. Capdevila, inserida ahans d'abir ea
el periódic de la costra direcció, m'ohligui a desplaçar del elles del procediment judicial, Valer de la camparea de desprestigi. seguida amb fervor, digne de millor causa, centra
l'Eseela de Mestres i Mestresses de
la Generalitat de Catahruya.
No pea permetre, com a ad.
vocal querellant del sumari, que el
Sr. Capderila a firrni ni a titol d'exculpació. que cls seus articles periodística en els guata, segans pronas/.
ciarrent de l'Audiencia, hi ha materia
delictuosa., siguin per a delensas cap
persona. El concepte de la defensa
cxclou, en efecte, l'agressió injusta que
representa la injítria.
Per ultra para de les resultincies
aturarials se'n dedada que l'acte del
Sr. Capievila 1, 0 reseania e una aclittel isolada ‚sitió que era produete
d'una conviven:la amb eta elements
que d'una manera simultänia van des-

els líders del catalanisme integral
ternptats per una vida cómoda i luxosa— eetitee causes, grans efectes—
dissimulaven llur eltudicació amb excuses de conciarclia ibèrica —grans
mota, retires idees. Quan tot aixe, s'esdevenia, on eren els escamots? Llur
¿cure ets cridava al servei d,e Catalulea. llar interés cis mantenia fide's a
uns homes esdevinguts poderosos. S'hacien divorciat de tota doctrina. Des
d'aquell nrement, llar destí
acuse decantar-se del tot vers una n
altra banda, entre el trägic i el groteme La glbria ja de per clls inabasfeble."

Ha estas hincada a l'Audiència degudarnent qualificada la causa se g uida contra 93 processats amb motiu de
l'agressia a la t'oree pública, fet ocorregla al carter de Mercadars des del
Sindica del Ram de la Construcció
amb molía deis incidente de En de
setembre de te3r.
Com es recordara, per espai de dos
dies la forea sostingué un tiroteig amb
els que hacia a Yesnientat Sindicat i
que no es rendircn fine que Eartillerta
anava a irr foc.
Els processats són 93, entre elle dos
menors de 18 anys i majara de 16.
El fiscal qualificà els fets de dos
delictes, el d'atemptat a la torea pública i el de tinença illicita d'armes.
Pel primer demana per als dos menora de 18 anys la pena de 5 mesos
d'arrestament i 250 pessetes de multa,
i per als 91 restante la pena de quatre anys i sis meses de presó.
Per la tinença Mella d'arma de
foc demana la pena de sis meses i
un dia de reclusió per a cada un dels
processats.
La defensa sosté la innocència dels
defensats i demana l'absolució.
La causa es seurä es el prOxim quatrimestre.
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Secció Universitària de
la Joventut Catalanista
Republicana
CONEERF.NCI A
El presidert d'aquesta Secció Universitària, senyor Ferran Rubies, dema, divendres. dia 13, donara una conferencia sobre el tema: "El ¡II Congres Universitari Cntalä".
L'acte, lar tiedrit Ilen a l'estatge
d'Accia Catalana Republicana (Corts
Catalanes. 589, pral.), i al gual queden invitats, d'una manera especial,
teta els estudiante nacionalistes, comenearä a dos quarts de vuit 'en
punit.

»
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URALITA, S. A..
OBJECTES PER A PRESENTS
Cristalls d'Orrefors - Porcellanes Ginori-Copenhaguen - Plateria, etc.
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MITINGS 1 CONFERENCIES

NOTICIARI
POLITIC

ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA

AVUI ARRIBARA EL SOTSSECRETAR? DE GOVERNACIO
Segons ca anunciar el sensor Moles, avui al matí, procedent de Madrid, arribara el sots-secretari de
Gos arnació, senyor Carleo Esplä.

Avui, a les deu de la nit, a "La
Falç" (Rambla de les Flore, 30,
principal), conferencia d'Alexandre
Forcades. Tema: "La rädio a casa
nostra". Aquesta conferencia senä
illustrada amb projeccions.
UNIO DEMOCRATICA
DE CATALUNYA
Avui, a les vuit del vespre, a l'es-

A GIRONA
Una visita de Bertrana
Fasta
simpática
Nova sardana -:- Les
pedrea gironines
Tribut a Blasco
Ibäaiez
IVIalalt que minora
Una bandera catalana per al
Casal de Comunicacicns
Diumenge hasse unes guantes horco en aquesta ciutat l'illustre prosista P. 13ertrana, per tal de comprovar alones dades per a una aova
novella que prepara i te ja avaneads.
— La vigilia de Reis va tenir
lloc a l'Ateneu de Cirona, seguint
la consuetud de cada any, un repartiment the joguines ala nena i nenes
de families humils.
— El pianista senyor Josep Cantó esta trehallant en una nosa sardana, que es titulará "Catalunya
e stimada
— Fa algun temps que, grades
a un encestas acord de l'Ajuntament
donant facilitats als propietaria, es
posada al descolsert la noble pedra
de les façanes d'alguns caaals giaonins.
Alai s'embelleix la ciutat i ve soraciona en part el problema de l'aunforgós.
— La Junta del Partit Republiel
Radical Socialista ha fet a l'Ajuntament la suggestió de donar el
nom del gran noveilista Blasco
fine a un carrer o placa d'aquesta
ciutat.
— Ha estat aferras dies malaa,
sortosament amb caracter Ileu, cl
notable escriptor i secretad de !a
Cornissió de Monuments. senyor
Joaquini Pla, el (mal es trola fosca
millorat.
— El cap del Cos de Telégrafo
de Girona, interpretant el desig data
funcionaria del Centre, i d'acord amb
els del Cos de Correa s , ha adreçat
una comunicació a la Comissaria
la Generalitat pregant-li faciliti 11111
bandera catalana pernee carea; a ,a
façana del Casal de Comunicacons,
en les festivitats ofieinis, junt ami,
/a bandera de la República.
El cornissari, senyor Irla, ha ancedit a l'atenta petició que li ha catas feta.
Per als damnIncats dels darrers
alguats - Obres als Banys Acatas

Conferénoia del doctor Bordits
Iniciativa Important - Aporta-

c id de la Calxa d'Estalvis de la
Generalitat
L'ambalxador de la ilepúbliea
a Bélgica, .senyor Salvado/ . Albee/. ha adrecat una expressiva
Ilelra al Comissari de 1;1 lIenrralitat, senyor isIs, adjuntantli 250 pessetes atub les guiaba
conleibueix a la subscripeiú
°bella pro dantnificals de les

comarques gironines.
— El Comissari de la Generalital, senyor Irla, ha eoncedit
autorilzacid perqué es realitain
atub tota urgencia els treballs
de proterció de &tes volles mott
interessants dels Banys Arabs,
que liavien quedal al descobert
per haver-se hilen-m-31mA les
obres de rehabitilacia tic Ces-mental. monument i eslaven f.!)
gren perill d'esser desfeles per
l'acoló de lus ;Auges del» darrers a igua ls, que han slesca rliad Hu y superfieic, i Per les
glaçades d'aquests ches d • Itivern.
— El dissable din 21 d'aquest
mes, a la vetlla, el Dr. F. Bordäs, Barcelona. donarä n no
conferimeia a l'Alerten de flirona sobre el lema "Campings
al Pireneti calaba".
La conferéncia secó illustrada amb interes,sants projeecions.
— Dies e nr p ra va celebrar-se

l/s uma humana 66 II ERNII US 6i ""r'
si ano ßsn"'""
al
bate remo ra meEl. s'Anime,
raor1119 sparoll
vERI9 TOTES LES HERNIES aparente FIF.111111,1,
IIERNIUS, que sin
sinn els mes Ileu
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ment 06131 de sitl• prnpla que en
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tatge de la Unió Dernocrätica
Catalunya, conferencia de Josep
M. Cases. Tema: "El passat i el
present de la llengua catalana".
al Bata Empordä una reunió
per tal de (radar de la iniciativa de l'Ajuntament de La Bisbah de sollicitar de la Companyia. de N. S. A. la conatrucciú
d'un ratur 5 de ferrocarril entre
Flassit i Palarnars.

A TARRAGONA
--

Colombari al port - Una iola
tarragonfna

La Societat Colombari Popular ha interesas!, del director
dels Serveis tècnics de les Obres
del Port la instal . lació d'un Colombari als jardins dol port.
per al qua l facilitarla les parelles necessäries.
Sentida que serä un fe/. aviat.
— El contramestre del Club
Näntic, Joan Calvet, que porta
ja conslruides diverses embarcacions de regates per a l'esmentat Club, treballa ara en la
ennstrueciú d'una ¡ola a quatre
remers i timonee.
Fins ara les embarcado/1s
construides per Calvel han den/ostrat no esser inferiors en
qualilat a les de les cases
perinlitzades ele Suïs-sa i dIll-

¡jis.

SALA PARES
PETRITEOL, 1-9-5
Exposicle p ornancnt de Pintura asilas
1 moderna
JOAN SERRA
Pintura
COLER
MANUEL MARTI
Escultura
F . r.s al 22 de l'actual
Illsccates, sis tarda, su/piaste

GALERIES LAIETANES
CORTE CATALANES, 812
Meros SELIGMANN
Flora de drap
C. VAZQUF.Z
Pintura
al 21 actual

LA PINACOTECA
Passale Dlt ORUGA. um
A. RAFOLC
Pintura
Fins al 21 actual

SALA BARCINO
RAMBLA ea CAT1LUSIYA, :e
Selecta exposició de pintura moderna

SYRA
DIPUTACIO, 262
GAN19011- ROTKVOSS
Fina al 20 de l'actual

Pintura

SALA BADRINAS
DIAGONAL, 460
moderna
Liquidació d'objectes per a regal
fdob!es

GALERIA Fa4PORIUM
PL, CUCURULLS 1 BOTERO, 4, PRAL.
Expone-u) de pintara moderna i arruga
Selecció d'obres de Ittelfren, R. Urgen,
13-nborinl, Larraga.
CorirnIca I antlgultatt

SALA GASPAR
CONSEJA. O CENT, 921 Telef. 12064
Marc, - 'usuta
Nonius.,
VILLA MARQUES
Pintura
ettilL 1-6141 VILLA
MARC VILLA
Fin; al 20 de rac1ual

SALA BUSQUETS
&asma ne GRACIA, 38
AURELI TOLOSA
PInture
Fin, al 20 de l'actual

GALERIES VALENCIANO
PLACA MACIA, /C
BALO PERMANENT
Obres de Casanivaa, Clari, Dunyach,
Borren-N1colau, Menol, /abasta, PideIbsen. » Mamot, Nogute, Peana
Dcrrers dlee
de l'Isposloi• Frencese Labart»

GALERIA D'IQUINO
Oecorso'Ci - Nobles
Lämparee - Marca
CORTS CATALANES, 602
Tel. 22607
Obre. de Rinnen, Ourban, genes,
Gouneff, 8hurn, etc.
Deseo tarja amb la motee oferta Pe r e
la a Gohistte, i si no en donan mil
aeré per a rös

LA PUBLICITAT

Dipsus, 1e. de gener de 1933

Després dels fets de diumenge
(Canlinnacid de la pdgina 1.)

La mort de Josep Pi. Messcguer,
Francesc Centelles, Joan Batalla i
Joan Silvestre fou produida per hemorragia interna traumática; la de Ra ida Blanquisse, per peritonitis traumática, i la del desconegut que fou
rnort a les essaies del Sindicat del
ram de la Inchistria hotelera, per fra" tara del crani, ja que la bala segai
una trajectòria de baix a daltt incrustant-se al crani.
Els doctors han lliurat les quatre
bales trobades als cossos dels cadavers; tres d'aquestes eón de pistola, i
una de mauser.
El jutjat publicará im edicte cridant
a declarar e:s parents del no identtiicat, entre altres coses a part de la
ó, per fer-los lliurament
identificaci
d'una in/portant quantitat trobada en
poder del mort i que és propietat dele
que acreditas ésser els sena bereus.
Al mateix temps e: jutjat, amb el
fi que es faci el reconeixement dels
ferits amb rapidesa, a part dels dos
forenses que catan al servei del jutjat
per a les autbpsies ha nomenat els
metges forenses doctors Peris Coma
Alvarez Vives Frias i Feser perquè
visitin els frits i donin la relacni diaria de Ilur estat.
2 SERA DESCOBERTA TOTA

L'ORGANITZACIO DE FABRICACIO D'EXPLOSIUS?
Davant el Jutjat ha prestas una llarga declaració cl comandant de la gnärdia civil que está encarregats de les
recerques de la captura dels autors
principals de la fabricació de bombes
del cartee de Mallorca.
Tumbé declararen dos guardies civils que foren e's primers que intervingueren amb motiu del descobriment
d'aquesta fabrica de bombes.
El sumari que passa ja de soo folis, segueix tramitant-se amb gran
rapidesa, i el jutjat abans de retirarse ahir a la nit enviä diverses comunicacions a la policia i a la guàrdia
civil per a la practica de dligencies
17/Ca urgeets i importants que segurarrent St7.7n 71 efectuades avei.
De donar resultat aquestes diligen-

cies podria dir-se que ella descobert
per complet tosa la trama de la fahrnació d'expiostus a Espanya.
ARRIBA UN REPORTER
PARISENC

ESPEREM QUE SERA
VER1DIC
Es (roba a Barcelona, atisb objecte de ier un reportatge relacionas
amb ele (tartera successos. el redactor (le "Le Journal", de París,
M. Jean Botrot.
ANIT, ELS PERTORBADORS
TORNAREN A VOLER PROVOCAR ALARMA ENGEGANT
TRETS, COM EN DIES ANTERIORS, CONTRA LA CASERNA
DE SANT AGUSTI
A dos quarts de nota d'ahir nit se
sentiren dos treta, com en dies
teriors, contra la caserna de Saat
Agusti, situada al carmen /:e Comere.
Immediatament sentí arm escamot
de guardia i recorregué aquella encontorna sense cap resultat i sense
trobar a ningú.
Els treta d'ahir no foren fets des
deis terrats sinó estant eas agressors
en pla bala, o sigui, des del carrer.
Avisada la polleta sortí també a
donar una batuda i sembla que
pagué comprovar que els autora dels
trets, coneixedors d'aquells contorns,
devien haver fugit igual que els dies
anreelors pel carrer denominat de
"Petons", tota vegada que a aquest
hi ha un carreró que sembla una
casa ja que no el veu qui no
n'és coneixedeor, per la qual cosa
acuse éster vistos poden perfectament fugir i entrar al carrer del
Portal Nou sense cap obstacle.
Queda establerta la vigilancia deguda per a evitar aquestes agres(ion!.
Igual que dies anteriors e:5 guàr
dies que allí presten servei es dedicaren a reconeixer els cotana que
passaven i a escorcollar els transelints cense que es practiques cap
detenció.

A CATALUNYA

Després del fracassat intent
pertorbador
A Terrassa
ESCORCOLLS I TROBALLA
D'ARMES I EXPLOSIUS. —
DETENCIONS
En virtut d'ordres rebudes de la Superioritat, a primeres horas de la tarda
d'ahir marxaren a Terrassa el cap
de la Brigada d'Investigació, acompanyat de diversos agents afectes a la
mateixa Brigada, per procedir a un
escorcoll al local de! Sindical de la
C. N. T. a la dita atas, i que ion
clausuras ei dia abans.
Arribats a Terrassa, juet asnb t'orces
de la guardia civil procediren a practicar la diligencia. Ultra documentació, fascicles i manifestos extremotes, s'incautaren de 35 bombea canes
gades i amb la corresponent metxa,
fusell Mauser, una carrabina tarnhe
Mauser, quatre capsules soltes i once
banderes comunistes.
A consecniéntia d'aquest escorccil i guiant-se per la documentació
/robada, els agents de vigilancia procediren a practicar escorcolls als dornicilis de diversos significats entremistes a Terrassa I a les barrades de
Sant Pece i Can Aurcll efectuant-se
disertes detencions, entre aquestes la
del president del Sindicat dei Ram fabril, Joan Argeeich. També es arosedi a la clausura del local d'aquest
Sinchcat.
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Dimarts al vesere el sergent de la
guardia civil Júlvez. amb els guardice
Tomás Persa i Daniel Rubio, detingueren nou individua dels que se suposa
participaren en e..5 successos de diumenge a Terrassa.
Els detinguts, junt amb les armes
trobades, han estat pcsals a dispusicié del Jutjat d'aquella c:utat.
MORT D'UN FERIT
A l'Hospital de Terrassa, on havia
íngreseat, va morir ahir a la tarda
sea Ribera Mercader, que formasa
part del grup de revoltosos que diumenee a la nit agredí el guardia civi Josep González Agudas (luan es
dirigia a la caserna i que fan tocas
per 1117 deis trets que feu aguces per
repellir l'agressió.

A Sallent
DESPRES DELS SUCCESSOS
Es coneixen alguna episodis de la
llana afeer/sseda que sostingueren
els terroristes i la guardia civil.
Moments després d'haver estat asaassinat el guardia civ , 1 Enrie del
Canto Lucas, l'Ajuntament va cons.
tituir-se en sessió peamanent.
Es distiagmen ds, indivi;las del
Sornetent, diversos funcionar:i
Casa de la Vila i, sobrutit, e: 's.reno" Josep lq 1 uimres.M ris atenrié
especial el comportament dst emes.dels guardies civils, artorne... relajo, pel uministre de municions
als seus companys, els quals no pogueren aprepar-se a la caserna,
pel fet de sortir a lluitar, en sentircos, n'entre
se lleument ferit, cas
un ciutadà sei ii donava armes.
— A la tarda del dilluns la gent
envai.els carrers, visitant especial.
ment el local del Sindicat, el gual

queda clivellat de bales, ami ron/
les cases deis costats, des d'on se
sostingué l'intens tiroteig. Al subsol
es veien els efectes de les bombes
de mb tirades pels sediciosos.
— Ahir, dimecres. es reprengué el
treball a Potasses Ibériques.
— Es diu que un altre dels detinguts, anomenat Martínez, segueix
en greu estat.
— Al carrer de Sant Esteve tau
recollida una bomba que no va fer
explosió. N'hi esclataren d'altres.

A Lleida
ELS FERITS MILLOREN.
SEGUEIXEN LES DETENCIONS
La policia ha cm:tirita practicane
escorcalls i detencions.
A la ciutat continuen en vigor alganes de les mesures de vigilancia
adoptades des del diumenge.
L'estat deis ferits, soldats Jaurne
Romagosa i Andreu Abril; caporal
Joan González. i paisà Josep Vallespir, que es troben ho s pitalitzats, tendeix a minorar.
El sergent Esteve Garriga, dins
de la gravetat del seu estat, ha experimentat algun II coge Aquesta tarda s'haura procedit a extraure-li el
projectil.
La guardia civil deis nobles de la
provincia continua portant a armesta capital detingurs que partiriparen
o esti g neren . complicats en la intentona,
Eta detinguts fins a la data ascendeixen a una trentena.
Ha estat detingut el conegut element extretrieta anomenat Martilles.
Ansh agro st vicien al mateix donticili Boreillo. que fati mort a la case r na de la Panera. i un tal Herrane.
que ha deeaparegut i el eual cerca
la policia.

Vida social

Dimarts a la n'atinada. la policia
practica ua escorcoll a la casa número 5 del carrer de Lloret, en la
qual tenia coneixement que es reunien
clandestinament elements anarquistes.
Els agcnts de l'autoritat observareis que el siinl apareixia remogut.
Varen excarvar-lo i trobaren a pocs
centimetres de la superficie una
gran caixa ele fusta cine, oberta per
la noticia, resultir contenir els segilents: una borts: de ferro, forma
embu t , segad' sembla carregada,
tres tubs de ferro, de /5 per 5 cmVe VII MI MI MI
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timetres, dotze cargols amb les seves rosques, tapadores per a tapar
els tubs, altres materials per a la
fabricacid de bombea i abundant doEl cas de la dependencia
cumentacl6, entre ella opuscles de
de "El Siglo"
propaganda anarquista, un escritponencia sobre la intervenció de les
El Sindicat Mercantil de Barcelona
autoritats en els conflictes obrers, (expulsat de la C. N. T.), clavara resuna relació dein caos i oficials mi- tat en qui es troba la qüestió del perlitars daqttella guarnició, amb detall sonal de "El Siglo - , posa de manifest
deis seus domicilis particulars, fac- a 1,opinió pública la posició que ha
tures i cartes de l'administració de mantingut des del primer da, i que
"Solidaridad Obrera", dirigitles a avui fa pública a ii de situar el pro.
nom de Josep Alomar, una tulla im- blema en els SCUS justos termes en
presa amb l'epigrat "A todos los
benefici deis mil funcionaria d'ambSin d lea tos ".
dós sexes acomiadats.
Uhabitació estava Bogada a nom
Primer: Rebutjar cnt absolut tota
de Josep Alomar, el qual com ja solució a base de caritat pública, car
varen' dir fou detimaut el darrer diu- aquesta, a part que planteja la qüestió
menge, i al (mal ton ocupada una que si els vuitanta acomiadats de "El
pistola per a l'ús de la cirial no tenia
Siglo" a mitians de l'any passat, i
!licencia.
també els altres obrers que es trobers
Aquest Alomar estava en relució en atur icreós, són indignes que la
amb Estere Escudero i altres indi- cimas es recordi d'ella, no soluciona en
vidus coneguts de la policia com absolut el problema.
anarquistes.
Segon: Sentar el principi que els
De les gestions portades a cap anys treballats per la dependencia a
per la policia se suposa que l'Escu- la casa, representen uns interessos tati
dero, que trelsallava com a mecànic
respectables com els dels accionistes i
ais tallers de la Companyia deis creditors, i, per tant, el que una coFerrocarrils del Nord, junt amb Julia missiO elegida democráticarnent en asToral, també mecánic i ernpleat als semblea per tot el personal de la casa,
dits Saliera i havien sostret dels dits tracti atub la gererue:a la solució del
saliera tuba d'aeer i eines de l'ofici. problema creat per la crema dels maEstere Escudero ha estas detingut.
gatzerns.
Es casat i natural d'Arazuzi (NaTercer: La solució per a la depenvarra). Com hcm dit está empleat
dencia pot ésser, al nostre entendre,
al dipòsit de maquines de la Comaqiiesta:
panyia dels Ferrocarrils del Nord i
a) Rigorós torn de treball a les
és president de la Federació d'Inoficines i botigues que obri la casa, en
dústries Ferroviàries. També ha
el ben entés que el personal que trebaestat detingut Juli Toral Castro, de
Ili cobri el 50'4 integre.
29 anys, casat, natural de Cueto
b) Quan no treballi, cobrament del
(Santander), secretad de l'esmenta75 per wo del salari normal en conda Federació i auxiliar muntador del
cepte de bestreta, el qual será rebaidipäsit de maquines de la Companyia
xat del sou amb el 5 per loa mensual
del Nord.
Aquest darrer ha confessat haver quan treballi.
c) Adaptació de les actuals plantiajudat a l'Escudero a fabricar arandeles destinades a la confecció de lles del personal aixi que el desenvobombes i l'Escudero no ha negat luparnent comercial de la casa ho permeti.
aquest extrem.
Nosaltres no creiem que la discusLa policia practica ahir al :mal
un escorcoll al domicili de Toral i sió pugui tancar-se amb aquests punts
s'incauta de material i documentació. de vista nostres, sinó que, sobre la
Hom recorda que Toral xer- mareta de les negociacions, en surtí la
solució de iinitiva.
cia les funcions de bibliotecari del
Per tant, preguem a tots els depenCentre Anarquista Libertad de 'fardents dels magatzems "El Siglo" que
ragona.
passin per la nostra Secretaria, carrer de la Portaferrissa, 19, principal,
A Reus
els dies feiners, de set a non del vespre, per a canviar impressions sobre
ELS SABOTATGES DE DIla próxima assemblea magna de tot
MARTS. — ESCORCOLLS. —
el personal que convocarà próximament el Sindicat Mercantil.
TROBALLA D'ARMES I EXPLOSIUS
La nova que avenearem ahir d'haver estat objecte de sabotatges per
mitjä d'explosius tres torres de conducció d'energia eléctrica ha estas
confirmada per la guard i a civil, si
be no hi ha per ara cap detingut en
relucid amb aquests Iris.
Les torres van ésser totalinent arerradee. Sembla que el pron .:sis dels pertorbadors era tallau la linia eléctrica
de Barcelona a Reus.
El detingut Besora, de la sletenci/:/
del qual també donaren] comiste, tenia un magatzem de fruites i bolealisses al cartee de Sr ata Anna. La
guardia civil la ha efectuat un eseorcon i tui ha trobat diverses pistales.
37 cartutxos de dile:mita i alquiles
bombee carregades. Aqueat detingut ira
passat a la presó.
El mateix detingut tenia un altre tuagateen,' al correr Recome Tambj ha
estat escorcollat i han trobat as
cartutxos de dinamita, 39 cartetxsi
salta, 39 capa:ales anib pistó i alguns
paquets de dinamita.
La guardia civil la practicas avui
diversos escorcolls. Al carmen de Erederic Soler, en uu magatzem frugal
per Joaquirn Domenech, han cstat leobata 46 tubs cilindries preparats per a
carregar. Domenec ha estat detingut
i ha passat a la presea
Al narren del Sol, al portal d'una
casa, ha estas trohada una ruina amb
13 cartutxos de diaaa l lta céasules.
La guardia civil i la policia canalnuen pral:jeans escoec

Terreny per
vendre: -al enerer ele In Igual t at,
10.000 pams, prop l'Hospital de Surrt Pati i Autoómnibus Roen. Escriure
a LA PUBLICITAT, número 10002.

A Tarragona
ESCORCOLL Al. DOMICILI
D'UN ANARQUISTA ACTIU
TROBALLA DE MATERIAL
PER A LA FABRICACIO
D'EXPLOSIUS

• ...mimo.,
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Els tribunals
EL SUIn ant p zn L'INCENDI
DE "EL SIGLO"
Davant el Julia! número 16
prestaren deularaei tó :dile u la
;arda dos dependen/a de "El SiglO", amb //U/Un del sumar' que
s l instriseist per riiteendi auf
ocorregtil.
Eis dels lestinionis és l'interventor de compres que es trobava ttl local, i Inh na l'electricista, que no era alli.
Les deelaraeiuns mancaren
d'interès,
1ffill

Jnspivacd
yentdeses

_

L'assegurança de vellesa
per al personal setmanal
tècnic de la indústria tèxtil

En l'assemblea celebrada pels fabricants de la indústria textil al Foment
del Treball Nacional, es va acordar,
per acianiació, donar al senyor conseIler del Treball de la Generalitat la
segiient resposta:
"Eni plan el posar a coneixement
de V. E. que en l'assemblea de fabricante de la indústria textil celebrada
acutí nl Fciment del TrebrIl Nacional,
s. hait examinat els tres punta que per
V. E. es van plantejar als representams d'aquesta Federació, i s'ha acordat per aclamad.") donar la següent
resposta a cadascun deis expressats
punts:
I Pacament del salari del dia
de novenihre darrer als contramestres
i ajudants que no es presentaren al
treball a les fabriques en que, segons
el calendar' , era dia laborable.
L'acord es de ratificació al que
aquesta Federació va oferir en contestar el requeriment de l'honorable
senyor President de la Gencralitat, o
sigui la que l'import daquell salari, llo
abonat a les referides fabriques, sigui ingressat, com a primera partida,
en el fons que es con s tituelxi per a
restabliment del retir de vellesa; aixä
darrer per Ulm desig de condescendencia emers V. E., ja que, nie contarmitat atnb cl disposat pel senyor governador en dictar el laude resolent el
pagansent dels tires 8 i za de setembre,
tenini cap obligació, i amb la
coirlició que el tal pagament no servis de precedent en tots els dies de
treball ile festa suprimida que es pres
sentessin.
II Posar a disposidó de V. E.,
amb destinad, a obres d'assisténent
benefico-sccial, l'import del salari dels
(matee dies de vaga no abonats als
contrainestres i ajudants.
L'Assemblea, tenint en consideració
el criteri constant de la Federació i
de tots els fabricams, dc no pagar els
salaria de dies en que no s'acudi al
tu ebal!, criteri sancionat actualinent
per farticle 37 de la vigent Liei
de Contracte del Treball, ha acordat
no satisfer, sota cap forma ni concepte, l'import del salari d'aquells quatre dies.
III Si la Federació estigués disposacia o conforme a satisfer com a
(pinta patrenal la de tres pessetes setmanals per indissiltt comptis cn l'aseegnranea, scnse perjuelie , que si la Genaiitat o l'Estat contribuissits al seu
eia, a l'asseguranea, aquesta part
dria a recluir la quota patronal fins a
Igualar-la, en el possible, amb la guata obrera.
L'assemblea acorde que, en atenció
a que el senyer conseller del Treball
no ha pogut donar cap seguretat, ni
garantia, que la Generalitat contribuei-

ADEPA/
ORIENTDÉ
MYRUR GIA
xi, més endavant, amb una quota per
al sosteniment de l'assegurança de que
es tracta, es procedeixi immediatarnent
a la implantació de l'assegurança de
vellesa, sempre que el personal obrer
afectat per aquest, contribueixi, per
menas , al pagament de la quota o prima, arribant cadascuna de les parts a
la quota setmanal maxima de 225
pessetes. I tenint en comete que en la
resposta que la Federació va donar al
requeriment de l'honorable senyor
President de la Generalitat, es va olet'ir la quota patronal d'i'o pessetes
setmanals, i, a mes, suplir, per un periode maxim de sis mesos, una altra
quota igual d't s 5o pessetes per comple de la Generalitat, a l'objecte que no
es pugui suposar en els fabricants el
móvil d'econornitzar-se un desembors
o de recular en els oferiments fets, i, a
la vegada, per tal que no es pugui
dubtar del ferm propòsit que tenen
d'anar a l'establiment de l'asseguranea, es procedirá immediatament a
obrir un compte corrent a la Caixa
de Pen sions per a la Vellesa i d'Estalvis, a la qual seguidarnent s'ingressaran les quanttitats, a raó de 225
pessetes setmanals per cada individu
setinanal tamic ocupat a les respecti
ves fabriques, amb destinació a l'aseeguranea, a partir de la setmana que
va acabar el dia 3 de desembre, i
addicionant a la dita guata, durant un
període màxim de sis mesos, la de
075 pesantes setmanals, diferencia entre l'anterior queda de 2.25 i la girantitat oferta que va essen de tres pessetes pel doble concepte expressat, durant el dit periode.
L'assemblea també ha acordat estructurar inunediatament l'assegurança
d'acord ami/ les associacions del personal beneficiari que acceptin l'anterior base, establint-se de cornü acord
totes les altres condicions, amb el fi
que abans del teme de sis Me50 3 , a
partir de la data li gada, quedin definitivament concretades totes les seves
característiques, sense oblidar la coordinaci6 d'aquesta assegurança amb el
rigint de retirs obrers actualment es-
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tablert per al dit personal. que, tot figurant en la dita asseguranea, hagi,
a mes, de iNgurar en el que es tracia
d'establir.
La qual cosa tinc l'honor de posar
a coneixement de V. E.
Barcelona, lo de gene/ de 1933.
La Junta de Govern ele la Federacid de Fabricants de Filats i Teixits
de Catalunya.

Als obrers vaquera
en atur forçós
Rebem la nota següent:
"Davant els presents esdeveniments i la corresponent clausura dels
Sindicats de la C. N. T., en posa a
coneixernent de tots els obrero vaquers que es trobin en atur foreds
inscrits a la Bolsea de Treball del

Excellent pasta dentlfdda rúa de la qual vos
deixa un deliciós, gust de frescor a la boca.
— Venda: pertot arreu:
Tub gran, Ptes. 2.45; tub petit Ptes. I.40.
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Sindicat d'Alimentacié de la C. N.
del T., que avui, dijous. que correspon fer !a Ilista, passin d'onze a
una pel Passatge d'Eacudellers, 1,
primer, per a un assumpte que els
interessa, a fi d'evitar-se les repereussions que per al seu normal
desenvolupament tenen els reta criminals d'aquests dies i que de tant
en tant es repeteixen d'una manera
mis o menya semblant, innsulsats
per elements la tutela dels quals
dintre els Sindicats amb coratge ha
de refusar la classe treballadora."

Vaga acabada a Terrassa
—
E13 fonedors de Terrassa han anunciat a l'alcalde d'aquella ciutat llur
dispos'ició de re-acendre el treball, donant per acabada la saga. Renuncien
a la indemnitzaci6 pels dies que han
estat parats, però demanen que no es
mantingui l'acomiadament de l'obrer
que fou la causa del conflicte.

Envien les no-

tes en eatalitt

3071. 01 L111
AVIS ALS METGES

Es recorda als tenyors metges en
exercici de la professió l'obligatorietat de presentar, als efectes de

la Especial de Motors d'Explosió i
Diesel continua les seves tasques
General Motora Peninsular, S, A.,
diumenge vinent, a les deu del mati,
efectuara una visita cultural a la
dita societat, on projeetaran exclusivament per als alumnes les seves
peRicules de construcció i muntatge

rea.

ESTUFA J. M. B.

Malalte

artrítico

TISANA D'ANETO un 'madre

per sempre. Es el remei del REUMA, GOTA, CIATICA i de totes
les mala' ies del fet_c I romo.
AL "NIU GUERRER"
A l'antiquIssima i popular entitat
"Niu Guerrer" tingué Roe el dia 5
d'aquest mes l'obertura d'una exposició-concurs de portades per a
capçalera dels programes de les festes a celebrar a l'estatge de tan
simpatice entitat.
Com a la dita exposici6-concurs
només hi han pres part sacie del
Niu, per a més esplendor d'alta,
altres socis han tingut a ba prendre
part, fora de concurs, aportant-hi
alguns altres treballs, dels quals en
san autora, formant un conjunt verament esplèndid i de molt gust
artistie.
El proppassat diumenge, dia 8, a
les onze del metí, es reuní al dit
estatge el jurat qualificador, compost pels senyors Víctor Moya, Ricard Opisso i Pere Forcada, tots
ells artistes de fama reconeguda.
Com a resultat del fall del dit jurat foren premiades les següents
portades:
Primer premi: "Primavera».
Segon Premi: "Grimegia".
Tercer premi; "Patria".
Primer accèssit: "Tot per al Niu".
Segon accèssit: "Sempre hi som".
Fora de concurs obtingueren obsequis els treballs Inírns. 27, 33, 39,
45, 46, 51.
La dita exposició es digna d'ésser
visitada per tots els amants de l'art.
Felicitem el "Niu Guerrer" pel
sorollós èxit obtingut en la dita exposició.
CAL EFACCIO

IDEAL

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 348 - Telèfon 73018
----ELS ESPERANTISTES
Ha arribat a Barcelona, procedent
de Suecia, la professora estoniana
sens oreta Elinjo Pohn, per tal de
donar a conèixer l'idioma internacional Esperanto, segons el famós
métode d'ensenyament de l'Institut
Cabe d'Arnliem (Holanda). La Federació Esperantista Catalana anuoduró oportunament els locals destinats a donar-hi les lliçons de prova,
les quals, naturalment, seran gratuites.
ASSOCIACIO DE COMPTABLES DE CATALUNYA
Dimarts, a les deu de la vetlla,
tingué lloc, a l'estatge social, Duc
de la Victòria, 15, la primera conferencia del cicle anunciat per a
aquest mes de gener.
Actué de conferenciant el catedràtic de la Generalitat de Catalunya i de l'Escola de Comerç, el prestigiós advocat mercantilista Ferran
Boter 1 Mauri, el qual parlé d'"Examen i revisió de Comptabilitats".
•Obert lacte pel president, el conferenciant començà lamentant que
l'extensió de la qiiesti6 a tractar no
Ii permetés concretar cap punt determinat i sí solament establir unes
normes generals a tenir en compte
en tota revisió comptable.
Exposà les tasques preparatóries,
la posició de l'empresa objecte de
revisió, la posició del comptable investigador en cada una d'elles,
finalment, les causes que poden determinar el defectuós funcionament
o rendiment d'una empresa.
Finalitza recomanant la necessitat de guardar en tot moment el
secret professional, i la conveniència de fomentar l'estudi d'aquest
aspecte de la comptabilitat tan mancada aci, com a tot arreu del món,
de veritables fonts d'informació,
L'excelient dissertació del senyor
Ester fou premiada ami, forts aplaudiments per la concurrència que cmplenava la sala.
L'ESCOLA ESPECIAL
DE MOTORS D'EXPLOSIO
L'Agrupació d'alumnes de l'Esto-

BARCELONA

culturals.
Atentament invitada per la firma

l'impost d'utilitats, les declaracions
jurades dels ingressos professionals
obtinguts en 1932. La presentació
ha de fer-se a la secretaria del Colflegi de Metges, per duplicat, en els
fulls que a la dita dependencia s'expenen, i a sser possible abans de
final de febrer.
Als metges residente lora de la
capital els seran trameses per cor-

owalm.nnnn•nn•.,
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VALENCIA, 344 - Telefon 73018
L'IMPOST DE TRANSPORT
I ELS AUTOCAMIONS
La Federada Industrial d'AutoTransports de Catalunya recorda a
tots els seus associats que el dia 15
de l'actual acaba el termini voluntad per a concertar l'Impost de
Transports, i d'aquesta gestió té
cura gratuitament l'esmentada entitat antb el fi d'evitar que els seus
associats es vegin rnultats o expedientats per circular per carretera
amb Ilurs autocamions sense haver,
prèviament, concertat el dit impost,
requisit que com ja és sabut han
de cumplir tots els autocamions que
circulin per carretera.

JOIES VERITABLE OCA810
Per a comprar a bon preu aneu
a la Joleria Magrlfiä, Taller', 41

Generalitat

Donatiu
L'ex-baró de Güell i el senyor
Ferrer i Vidal, en representació de
la casa Asland i Colònia Güell, S. A.,
lliuraren al President la quantitat
de L000 pessetes amb destinació a
la subscripció oberta per una de les
Associacions emissores de radio, a
favor dels perjudicats per les inundacions de Girona.

Visites

cleta; L'Exposició Internacional
d'Aeroneutica de París; Nou motor
amb välvules rotatives; Carrosseries
mis rapides; Un "clutch" quasi humi; El "Graf Zeppelin" ha recorregut més de mig milió de quilbmetres; La duració dele neumática; Ealanç de 1932; Exposició alemanya
de l'esport aeri; Nou tractor amb
accionament en les quatre rodes;
Registre d'invencions, rètols crestas
blitnents, marques i monis comercials
concedits a Espanya; Miscellänia
general d'automobilisme i aviació,
etcétera, etc.

Llits hm!:
‚.5

vendre: -al carrer de la Igualtat,
10.000 pams, prop l'Hospital de Sant Pau i Autoómnibus Roca. Escriure
a LA PUBLICITAT, número 10002.
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Panorama del Cinema
en quatre converses a cerro(' de
MARIA LUZ MORALES
Dies 17, 21, 24 I 28 de ganar, a tres quarts de set
de la tarda, al nostre 8aI6 de Conferencies
E—Histeria I prehlstärla
11.—El món de lee ombres
111.—Oe la ~loa a l'estètica
1V.—Assalg de oonJunt • El cinema I nosaltres
A la pantalla: Films d'avantguerra - Magic City;
visió d'uns grans latiere de Hollywood (inèdit) - Des-,
pertada de París - Trajectòria d'una cançó - Fragmente de "Estimem aquest nit", per Chevalier (Inedit)
Preu de l'abonament; 10 Ptas.

reo

Peala:bula Melca. trimestre. Ir —
(martes natas 1 Ponugai
tritnettre.
trPalas cosveni pana Id. 11.—
Ai rea palia.
........ . SO'—

It

Municipi
_—
Un concurs d'iniciatives

Varen ésser a la Generalitat, per
visitar el President, una comissió del
Sindicat de la Indústria Hotelera,

Terreny per

•

Pesa
—

Reunió del Consell
Aquests dies el Consell de la Generalitat ha celebrat diverses reunions per despatxar afers pendents
preparar la tasca que s'lla de presentar al Parlament. Les darreres
reunions tingueren Uoc abans d'ahir
i ahir, a la tarda.

"AUTOMOVIL COMERCIO"
Havem rebut el número 130 de
la revista comercial i técnica d'automobilisme i aviació "Automóvil
Comercio", la qual, a més d'altres
treballs, publica: Motors per a bici-

SINDICAT PROFESSIONAL
DE PERIODISTES
Servei Metge-Farmacautic
La Secció Metge-Farrnacéutic,
creada en agost darrer pel Sindicat
Professional de Periodistes, a favor
dels seus associats i familiars, ha
distribuit, fins al 31 de desembre
passat, 1.607 específics diversos, donatius dele metges senyors Barraquer, De Arce, Marín, Rosset i Durenzo, i de les comadrones senyores
Ruiz, Aleu, Majado i Madueño.
Alsa mateix, també han fet impontants donatius d'específics: la Drogueria Escuder; Laboratoris iberoamericans Puy i Ciroga; Laboratori
de Ramon Sala; Ortopédia Sabater
i Alemany; S. A. de Representacions i Comerç Mulfort; Laboratoris Cera, S. A.; Productes Serono,
L. Lepori; Laboratoris Turón; Establiments Rocafort Doiia, S. A.;
Mude! i Moran; Fill de j. Robert;
Frederic Bonet; Säiz de Corles;
Productes Astier; S. A. Nutreina;
Laboratoris del Nord d'Espanya;
Joan Coderch; Giménez i Salinas;
Joan Martín; Casa Schering; Emili
Boizal; Laboratoris Gío; Laboratoris del doctor Esteve; D. Mario
Nale; Casa Sánchez; senyors Tayä.
Bufill; J. Uriach, S. A.; Carlee
Müller; Societat Ibero-Danesa; Institut Llorenti Laboratori Ravellat i
Pla; Chernirosa Ibérica; Doctor Ani.
brón; Laboratoris Andrórnaco; senyor Francesc Mas; Laboratori
Franco-Espanyol, i "Comerç i Substancies", als quals donants ha expressat particularment, i ho fa avui
en públic, el seu agraiment el Sindical Professional de Periodistes,
per la seva desintercssada atisboració en l'obra crassistèneia social
que ha emprés.

UN
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Barcelona, loes

J.11

Especialitat en
material de cirurgia
GRAN EXPCSICIO
2, Balmes. 2
Barcelona

Servei Meteorològic
de Catalunya
SITUACIO GENERAL ATMOSFERICA D'EUROPA A
LES SET DEL DIA zr DE
GENER DE 1933
Hi ha avui dos importants
centres de pertorbació atmosferies situats l'un a les costes
de Noruega i l'altre entre Tunis i Malta, els quals perturben
el temps i donen lloc a temporals de pluja i vent a les Illes
Britàniques i a la Mediterränia
cap al sud d'Itàlia i costa de
Tunis fina a Sicilia.
El fred s'ha intensificat al
nostre continent, en particular
a l'Europa central, on es regletren grans nevades.

A la Península Ibérica el
temps és bo, pera degut a estar
el cel serè les temperaturas san
balees i les glaçades mole importants.
ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES VUIT

Per la conca de Tremp i
del Segre persisteixen les boires.

per tal de fer constar que la dita
entitat no ha tingut cap participació
en els feto d'aquests dies, i el senyor
Lluís Sanmartin, oficial major del
Congrés.
El senyor Sanmartin, per no trobar-se a la casa el senyor Maciä en
aquell moment, va deixar tarja a la
secretaria particular de la Presidencia.

En canvi, per tota la resta de
Catalunya el cel este completament sera.
Les temperatures han experimentat un notable descens a
tot el pais amb fortes glaçades
per tot erren, principalment a
les comarques de plana, com la
de Vic, on la temperatura mínima d'avui ha estat de 6 graus
sota zero.

El President
El senyor liada coligué a primera hora del rnatí al seu despatx, per
assabentar-se (le la correspondència.
Després sortí de la Generalitat
per assistir a l'enterrament del mosso d'esquadra i al del policia victimes dels fets de diumenge.
Acabats els enterraments, s'adreçà a l'Escola Normal de la Generalitat, on inauguré una exposició de
projectes de grups escolars.
A les dues de la tarda va estar de
torna el President a la Generalitat.

Movim en t
maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", ami.) carrega gPrierol i 123 passalgers, de Pal-

ma.
Vapor espanyol "Ciudad de
Mahón", amb càrrega general
i óO passalgers, d'Eivissa.
Vapor espanyol "Araya Mendi", amb càrrega general, de

Vapor espanyol "Ampurdart",
ami) carrega general, de Roses.
francès "Oued Sebou II", amb càrrega general,
de 3logador.
Vapor suec "Alfa", amb carbó, de Blyth.
'Vapor espanyol "Isla de Gran
Canaria", atnb earrega general,
de Tenerife.
Vapor iugoslau " Diamont
amb càrrega- general. de Triest.e
Vapor Italia "Rafaello", amb
carrega general, de Trieste.
Vapor espanyol "Cabo San
Vicente", amb càrrega geneezd,
de Marseca.

Vapor

Vida
religiosa
Sants d'avui.— Sant Arcadi,
mart ir; Sant Alfred, abat, i Santa Taciana, mart ir.
Sants de denla. — Sant Gumersind i Sant Servodeu. märtirs; Sants Leonci i Remigi,

bisbes, i Santa 'Verónica de Dinasco, verge.
Quar.inta Hores.— Avui: Esrarroquial de la Merce,
llores d'exposició.—Avni: De
les vuit del In:11i a les sis de la

tarda.
Denté : Església parroquia!
de Sant Jaume, a les mateixes
llores.
Comuni Oreparadora.—Avui:
Esglesia de Pompeia.
Denla: Església parroquia!
de Sant Josep, de Gracia.
Cort de Maria.—Avui: Visita
a la Mare de Den del Pilar, a
Sant Jaume.
Deinit: 'Visita a la Mare de
Den de la Victòria, a Sutil
Erancese de Paula.
Adoració Nocturna. — Avui:
Tor ndel Sagrat Cor de Jesús.
Dernä: Torn del Beta Salvador d'Horta, :t la parroquial de

Jesús, de Gràcia.
Vellles ett sufragi de les
animes del Purgatori. — Asid:
Toril de la Verge del Pilar.
Demä: Toril de aMritt Auxiliadora.

TOS

DETENER LA

NO ES SUFICIENTE
jiHAY QUE CURAR LA CAUSA!!

VAIXELLS DESPATXATS

Vapor espanyol "Ciudid de
Barcelona", ami) carrega general. cap a Palma.
Vapor francbs "Oued Sebou II". amb càrrega general,
cap a Marsella.
Vapor espanyol "Cabo Razo",
amb càrrega general, cap a
Vapor espanyol "Cabo San
Vicente'', arnb carrega ge ll.ual.
cap a Melilla.
Vapor ¡torneé " gstr3lla ".
amb carrega geenral, cap a
Nova York.
Vapor espanyol "Ciudad 'de
Mahón". arnb cärrega general,
cap a Maó.
Vapor espanyol "Rio
amb càrrega general, cap a
Bilbao.
Vapor espanyol Sagunt0 ",
amb càrrega general, cap a
Cartagena.
Vapor espanyol "El León",
ami) petroli, cap a Palma.
Vapor anglès "Silvio", amb
ous, cap a Va:Mella.

soto ti
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La sardana
La aecció permanent de Propaganda del Centre Autonomista de Dependents ha organitzat
per a dissabte vinent, dia 14, a
les deu de In nit, una audició de
cardanes, ,a arree de la cobla
Empbrium.

n

secials
La Cotnissió de Política Social,
desitjant prornoure la collaboraciä
pública a les seseo tasques, va acordar, en la seva (ladera reunió, convocar un concurs d'iniciatives socials.
El tinent d'alcalde president de la
dita Comissió ha d'advertir als interessats que aquest concurs no és
solament una ocasió d'emetre opinions teòriques, sinó preferentment
una oportunitat favorable de manifestar a l'Ajuntaznent qualsevol possibilitat de sincera collaboració.
La ciutat de Barcelona pot aterir
a tothom el simpätic espectacle de
coHaboració pública dins l'obra de
cultura que l'Ajuntament realitza,
i desitja dur aquest mateix esperit
de cordialitat a l'obra social que
esté a mans d'aquesta Comissió.
Si bé es cert que no sissenyala
l'import dels possibles premio, ai.xei
no deixaria de fer-se amb carnee
al vinent pressupost, encara que en
una empresa de l'interés d'aquesta
no es precisament el fonamental el
premi econòmic sinó l'agraiment
collectiu.
Les bases reguladores són les següents:
Primera.— S'institueix el Concurs
anual d'Iniciatives Socials, que tindrà aquest primer any un carácter
de generalitat, d'acord amb les bases que segueixen, penó en el futur
podrà referir-se a punts concrete
monografics que revesteixin interés
ocasional o que puguin servir de
base per a l'estudi o millorament de
Cuestiono i problemes que hagin
d'ésser resolts de manera contingent.
Segona. — En aquest Concino podran presentar-se: les cooperatives;
mutualitats; associacions ticniques,
sindicats professionals patronals o
obrers; publicacions especialitzades;
federacions; organismes de carácter
cooperatiu, ja signin dedicats a la
defensa i propagació de professions
manuals, ja siguin a la de metges,
arquitectes, advocats, etc.; catedratics del grup de les economies socials; bailes de carácter social; institucions de previsió i crèdit; persones individuals de qualsevol condició i tot altre grup, entitat o coopcració no esmentat i que estimi posseir alguna iniciativa digna d'estudi
d'aquesta Comissió,
Tercera. — Els treballs que es
presentin hauran de referir-se ja a
un pla complet de política socia!,
ja. i això seré el de més interés,
al desenrotllament complet d'u n
punt determinat que es refereixi a
obra cooperativa, mutual, d'assegurances socials, de defensa contra
latan forçös, expressant en aquest
estudi les normes Tuna possible
intervenció municipal i destacant les
possibilitats d'una normat collaboració entre l'obra municipal de Política Social i l'esforç dels particulars.
Será especialment interessada la
determinació de qualsevol collabonació particular assenyalant les pros
porcions i maneres d'aquesta.
Quarta. — No es limita l'ex•tensió
dels treballs a presentar. però será
preferida la concisi6 i la documentació a qualsevol escrit profús encara que reuncixi millors condicions
lit eraries.
Els trebails podran ésser presentata e:I ttalsevol idioma, a máquina
o amb Iletr aclara, escrita per una
im'a cara del paper i • hauran de
Illurar-se al Negociat de Política
establert al primer pis de les
Cases Consistorials, durant els trenta clics segiients al de la publicació
d'aquestes bases a la prernsa de
Barcelona.
Cinquena. — Encara que l'elevat
carácter d'aquest Concurs exclou tot
mesqui interés material, la Cornissió
Municipal de Política Social acordare co moment (rocían la fixació
de la quantitat que estitni precisa,
tant per a donar publicació com per
a la concessió de premis als que
reuneixin un major interés.
El fall d'aquest Concurs seré
emès per la Comissió de Política
Social amb els assessoraments que
judiqui necessaris.

,

La familia del

mestre Vives
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INCENDI A SANS

Prop de les cinc de la matinada
d'ahir es declara un incendi en un
edifici destinat a quadra, situat al
carrer de Galileo, xamfrà al de 'Volando, de la barriada de Sans.
Avisats els bombers, hi acudiren
els del quarteret del curen de Provença, al comanament del senyor
Jordan, aconseguint, després de
grans treballs, localitzar el foc i extingir-lo a les dues hores d'haver-se
inicial.
L'edifidi, prometat del senyor Josep Aragons, queda totalment destruit.
També es cremaren cinc motocidates, dos carros, dues cavalleries,
els Catres d'aquests i gran quantitat
<reines de paleta i pouer, pertanyents
a diversos arrendataris del local, i
d'un valor, en conjunt, d'unes set
mil pessetes.
S'ignoren les causes de l'incendi.
No es registra, afortunadament,
cap desgracia personal.
—
UN ALTRE INCENDI EN UNA
FABRICA
A les sis de la matinada d'ahir
es produi un incendi en una fábrica
d'acabats, establerta al carer Rossers, 2, propietat de la S. A. Hinguell.
Hi acudiren els bombers del Pare
de la Ciutadella, al comanament del
cap encarregat senyor Sabreu, els
quals aconseguiren sufocar rincendi
al cap d'una hora d'haver-se iniciat.
No hi hagué desgracies.
S'ignora la quantia de les pérdues.
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d'automòbils.
Punt de reunid Mallorca, 433.
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DESPRES D'EMBORRATXARLO L'ATRAQUEN
El metge d'Hospitalet, Frederic
Alvarez Martínez, denuncia que estant al bar La Criolla, del barri
"Xino", es trobä amb quatre individus amb els quals estigué bevent
unes copes, i després, sembla marejat, l'invitaren a donar un passeig
en auto, i quan torna en si del mareig es trobä davant la Delegació
de les Drassanes i que mancara tot

UN ALTRE
ATRACAMENT
Quan es trotava davant l'H
Ritz Ilegint un diari, se li atansare:•
a Francesc Aubanell dos descoteguts, els quals, després de donar-ti
una empenta que el feren caure a
terca l prengueren de la butxaca 35
pessetes que hi dula.
Els autora de l'atracament, un cop
tingueren els diners ingiren.
ROBATORIS
En un taller de reparació d'automóbils del carrer de Padilla, propietat de Unís Balad, entraren lía'tres abans dahin a la nit, i s'eraportaren eines i materials per valor
de 1.700 pessetes.
Els mateixos !ladres nneteren un
altre robatori al mateix taller el dia
22 de desembre darrer, en qué s'emportaren 58 lamines de valor; dz
500 pessetes cada una.
Ha pogut comprovar-se aquest extrem perqué en efectuar el robatori
dc la ni; darrera, tingueren la -deferència' de tornar 54 de les mateixes lamines sostretes , que pel que
es veu co poguercn negociar.
— Prudenci .Nlartinetti denuncia al
Jutjat de guardia que de la seva habitació d'un dels hotel; del Passeig
de Gracia li sostragueren peces i
joies la s'atea de les quals no pot

precisar.
— En un establiment de la plaCa
d'En Frimcese Madi, pentraren !ladres i se n'emportaren onze plomes
estilografiques valorades en ato pessetes. L'establiment és propietat del
senyor Id. J. Rosich.
— Un altre robatori es denuncia
al Jutjat pel senyor M. Ochoa, que
te un establiment.de mobles a carrer de les Corta Catalanes. on ele
lladres se n'emportaren unes 800
pessetes en nietänic.

Govern

Carnet
de l'excursionista
ATENEU MONTSERRAT
Diumenge passat, dia 8, tingué non la primera marxa ex-

cursionista individual d'orlentaciO, que, organitzada pel Grup
Excursionista Montserrat, secció d'aquest Ateneu, obtingué
un èxit falaguer.
L'itinerari seguit no bou donat a conèixer, com de eusturn,
en aquestes marxes, fina al
mateix dia de la sortida. Fou el

Declaració de paratge
infecte
Ha estat deularat paralge infecte per haver-se presentat la
perineumonia contagiosa en el
bestiar bovi de N'Autoni Barceló, veí de Gualba; i amb motiu de la peste porcina els locals oeupats pels auimals afeetats d'aquesta darrera m'anta,
pertanyents a N'Andreu Soler,
de Sant. Cugat do Sesgarrigues.

següent:

Control de sortida, Les Planes; controls de firma, Tibidabo, Vallvidrera i Tallat Santa
Creu; control d'arribada, Santa
Crett.

Després d'esforada i renyida
especialment entre els
capdavanters, resultaren vencedors:
1.—Antoni Gonzalez, t h. 28
minuts.
2.—Manuel Albalate, 1 h. 34
minuts.
3.—Rafel Ruano, 1 h. 51 s.
També la secció infantil ,
aprofitant l'emplaçament dels
mateixos controls, efectua la
seva cursa du's le Vallvidrera
fins a Santa Creu.
Obtingueren brillantment els
primers llocs de la classificació, en aquesta seeció:
1.—Jaumc Tarrés. 28 mima,
2,—Jan nCelades. 32.
3.—Manuel Castro. 33.
GRUP EXCURSfONISTA

Guareix el mal d'están-1u, l'acidesa, dispepsia, vòmits, diarrees en infants i
adults, dilatació i
úlcera de l'estómac;
tonifica, ajuda les
digestions i obre
l'apetit. El seu -da és
utilissim per a totes
les rnolesties de
L'ESTÓMAC i deis
CNTEST1NS
••••n••

DE GRACIA
dijous, a les den de la
nit, tindrit lloc al local del Club
Excursionista de Gräcia, Sant
Marc, 16', primer, una l'iteressant projecció de diapositius a
Arree de Joan Basses, del Grup
Eologräfic de l'Orfeó Graciene.
Hi són convidats tots els af icionats a la fotografia.

AGRUPACIO EXCURSIONISTA
PEORAFORCA
Aquesta ~Paf es complau a
assabentar els setas associats i
a totes les entitats similars. en
genera!, que litt quedal
lat el seu eslalge social al vanrer Arc de Sant Ramon del Call,
número 6, principal.

.i

Fins al tila 20 de gene!' L!1
final de temporada i per tal de faciA•• 1iPer
tar l'acabament de les obres de la nostra A

1.

.ç!

ampliació

1

LIQUIDEM TROSSOS 1 GENERES
5 FORA DE MOSTRUARI DE TOTS ELS •':
!i
ARTICLES DE LA CASA
.(i.

L'alcaide, doctor Aiguader, rebe la visita de la familia del mestre Amadeu Vives, la qual ha negraciat a l'Alcaldia i a l'Ajuntament
totes les atencions rebudes amb motiu del traspes del gran tnúsic cata-

ii n I

la. El doctor Aiguader els digué
que en comportar-se alai l'Ajuntament de Barcelona no lela mis que
complir un deure envera el catali
gloriós que amb les seves obres ha
contribuit tant a la glòria musical
de la patria.
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el diner i objectes de va:ur que pc
tuy a i a.mb la tara plena de san
Suposa que els seus companys
passeig i de diversió puguin
els autors de la sostracció
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Germans

Rambla de Catalunya, 12

al
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i. 1. CATIFES — TAPISSERIES -- VELLUTS h,r
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Eqjetua, 12 de genes' de 1933
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Els libres de la F. B. M.

Columnes ~Nones del
sorgiment eatalal

res-

per

"Seny i atzar", de Dalmau Gener (Llibreria Catalónia). -- "Figures
i Hegendes mitològiques", d'E. Genest, traducció d'A. Maseres (Edito-

L'any r933 porta l'empremta d'una
efemèrides que ha tustat a la porta

Fa uns deu anys, justament l'any
1923. va iniciar-se un Ilarg quinquenni
que fou un esclat prodigiós en el
camp cultural de Catalunya. Semblava
talment que una epoca d'or de la
naetra literatura i de les activitats
espiritarais, es produia sincrònicament
amb Eatuiment infligit per la dictadura als exponente de la nostra personalitat política. Tora ella es féu fonedissa i queda refosa i transformada
en esperit tens.
En el ',roces c-ultural de Catalunya.
aquella fase té un esplendor de densitat excepcional que coincideix amb la
máxima afluencia de libres i de revistes catalana, amb l'aparici6 de multitud de centres i d'iniciatives cultarata d'activitats artfstiquee, etc.
En aquella exuberäncia de l'època
dictatoria!, no tot fou bella flarida ni
almete espiritual excluiste Un sever
analtsi ens mostrarla que aquel! panorama cultural tan dens, s'assembla a
una vegetació de selvàtica anarquia,
toril si una Tentada violent hagués espargit a-ariades semences en un terreny fructífer de mena. per?, cense
donar temps a desbrossar i a Cillè el
solc de la rella hi deixes traçades les
ratlles guiadores i fecundes, els senyals d'un ordre rector i d'una disciplina experta.
A116 fou un esforç epilèptic destroporcionat a la corpulencia cultural
de Catalunya i per aix6, després i
ara, hern presenciat un acusat reflux
d'aquella abrivada. El marasine que
succei is un fenómen conseqüent amb
les lleis bionsatiquee. ee la reacció d'un
esforç aeorradert contrariant les normes del ritme i les lleis d l'equilibri. Aquel esplendor atenyía mes
aviar la superficie que la profunditat de l'ärea cultural. n)11 ein gest
i una performança, perb na un fnrit
espantara i assaonat.
PER ALS ARTISTES
—

Expcsici6 c'e Primavera

1933

La Junta afnicipal d'Exposicions
¿'Art convoca els artistes a l'Expaeici6 de Primavera, 1933, que se celebrarà a la costra ciutat <Ene el mes
de maig vinent. Tal Mal és prescrit
en el Reglament de la J. M. d'E. d'A.,
la convocatòria és feta amb quatre
rresos d'antelació al termini de lliurament de les obres per a donar lloc
a que els artistes puguin preparar
llurs aportacions amb algun marge
temps. Tocarä al Saló de Montjuic
1 al Sala de Barcelona de fer pública,
dins de poc ternos, Hure Reglaments
ter a la vinent Exposició de Primaera, als qual s'hauran d'atendre els
socia dels esmentats Salons i els arsietes que sense ésser-ho vulguin concarrer-hi.
Des de l'Exposició de Primavera
T032 i a partir de l'Expesició de Primavera 1933, les exposicions d'art oildatment organitzades hauran assolit
novament l'antiga regularitat. Caldrä,
per tant, que els artistes, si els plata
procurin que les exposicions de Primavera eiguin anualment una gran
manifestada d'art, tma matra del minar art eme a casa riostra
predueixi.

L'horta valenciana
i eh llibres
Eraneeee Ahnela i Vives ha escrit
va estudi molt documentar: "'tirrias de la huerta valenciana, que ha
editat, en un volum ilustras profusanene "Valencia Atracció".
Cal dernanar-ne exemplars a l'Editorial Barcino, Portaferrissa, 17.

Llibres d'iniclaciti
polltle

al Dret

ELS ILLIEIRES NOUS

Francesc Granadell

de Catalunya fine a cent vegades, amb
pausada i ritual solemnitat. Enguany
s'escau el centenari del Renaixement
catalä. Ens serveix de punt de partida cronològic l'Oda a la Pàtria, de
Bonaventura Carles Anbau, alai coas
l'"Hernani" de Victor Hugo, fixa el
moment inicial del Romanticisme en
el calendari espiritual dels pobles hauns.
Una etapa de cent anys convida a
prendre ale i a mirar la ruta que deixem enrera; a recordar les impressions i els episodis de la !larga caminada. Els catalana lectora se sentiran pelegrins d'aquest romiatge històric i cadascú que fati, en aquest
moment propici, l'excursió espiritual
retrospectiva per la superficie nacional de Catalunya. La limitada d'un
article ens vedarà acornpanyar-los des
dad en aquest exercici mental i d'escaient oportunitat.
Deixarem en la Ilunyana perspec!lea, aquells trobadors fluaials que
foren l'avançada egregia del Ressorgiment amb Rubia i Oro al cap;
passarem de Ilarg pel moviment fecund dele Jecs Fiords; no ens aturar= tampoc a discórrer sobre la
formidable influencia i la densa significada de les figures de Verdeguee,
Maragall, Guimera. Alcover, i
carem també pel sòlid edifici de l'Institut d'Estudis Catalana. L'esperit nacional la ruta histbrica ja estan retrobats. El moviment literari ha seaimentat els estrats de la nostra terra i ha sorgit la força activa d'una
conereció política.

Literatura política

COLLECCIO POPLIAR BARCINO
• 4•

na i documentada de les manifestacions de l'esperit del nostre Dret en
diversos aspectes: (concepte i finalitat
de l'Estat, estaments socials, límite
de la Ilibertat i del poder, concepte
d'autoritat, miren) del govern,
Després ens ofereix el contrast del
castre Dret amb el Dret conté espanyol i amb el Dret públic vigent a Europa. Tot això tan elegantment dit,
tan ben documentat, que fa l'obra d'un
interes notable.

No obstant, la llavor fecunda i adequada a les condicions de la nostra
rial Joventut). — "Formulari de Documenta Notarials", de J. Comes
cultura, era ja sembrada. La genuinacid és lenta, pera persistent i eficaç.
i Sorribes (Editorial Barcino)
L'heretatge quantisis de l'antiguitat
.v....u.
greco-llatina, el teniem abandonar a
—
Ins golies mes 116bregues del nostre
LA CONSTITIJ edifici cultural i era cabalment armes.
113011[ENEC GIUNSE
CID I N TE DIOR
ta la reserva que ens calia per a equiEls sistemes electorals, d'A. Rovira
librar el nostre dèficit espiritual. Les
DE CATALU N YA
i Virgili ("CoHeccid Popular Barciaportacions esporadiques i meritissino", vol. 78). Ara que haurà de decimes de Costa i Llobera, Lloren Ri..11,311 1•511 411 5111 0
Dalmau Cenen obre amb "Seny 1
ques els poetes, novellistes, autors dra- teräria, ralle de "Figures 1 Itegene.sce.e •
dir-se la forma d'elecci6 catalana, el
bera Caries Riba i algun d'altre, no
Atzar" un camí gens exploras en la
màtics — es a dir, els escriptors asdes mitològiques" ella inspirat en uns
PTIM
castre sistema electoral, aquest assaig
bastaren a omplir la gran llacuna
nostra literatura moderna: el de la ditistes — s'apuntalen en les idees que
vi:animas utilitaris. El d'iniciar els
de Rovira i Virgili sobre Els sistefreturosa de substäncia classica.
vagació filosófica o, millor dit, moral
posen en circulació els intellectuals de
enes
eleetorals resulta oportunissim.
profane
en
el
coneixement
d'aquests
Ha estas observas i denuncias com
L'any 1923, amb lleugera i provi- que s'encarna en uns personatges Ileula seva epoca
mites
de
l'antiguitat
que
han
inspirat,
a fet alarmant, el de la improvisada
IN
és estudiat serenament el prodent anticipació cronoläzica, la Fungerament esbossats i en un inici de
Si insisteixo ad en aquest aspecto
no solament els escriptors i artistes
en política; hom ha dit que ella era blema de la representaci6 democridada Bernat Metge sorgeix poc abans
fattla, per a fer-se més comprensible,
es no solament per aprofitar l'avinenclàssics, es els de totes les apoques.
en
mane
d'aficionats
i
que,
en
cansetica i de les circumstàncies que la ded'aquell gran esclat cultural presidinta
més amable i assolir aird un inhale
tesa de contribuir a esvair una PreAvui mateix, encara que la Prosa i
qüencia, calia ema preparada, eficient
terminen. Després ho Es el sistema malo jeràrquicament, per d sense informis vast.
venció contra els inteectuals, avui
fina
la
poesia
s'han
desenfarfegat
del
poble.
Les
causes
d'això
poden
joritari, i finalment el proporcional.
mar-lo i sense influir-lo, que no era
El propòsit de l'autor es de fer reinjustament i lleugerament fomentamolt de les constante allusions mitocondensar-se en una de cabdal: la
L'autor arriba a la conclusió que "una
aquest el sea designi ni el seu destí
accionar contra l'atmosfera de sexuada — prevenció que no pot merar silògiques que feren, en altre temas, la
mancança d'una política autènticament
majoria tense minoría d'oposició, pot
era l'acompliment d'una missió tan
litat que ofega, en la societat actual,
n6 a desvaloritzar la inteligencia i
seca glaria i la seca pompa, no eón catalana; dit altrament: la interrupció
ésser el mes perillós de tots els modes
immediata i efímera.
les aspiracions mes nobles i mes pu- encoratjar la mandra i la ignorància—
pas completament alliberades de la ti- de la nostra tradició política. També
de govern" i que, ver tant, conve
L'anostrament deis clàssics segons
res de l'home. Fer esdevenir mes esans també ner definir millar l'obra
rania dels deus ansíes, i moles exhi deu haver influit —i no pas yac— adoptar el sistema proporciondista
el pla sistemätic de la F. B. ist., és
piritual l'amor, elevar-lo a una alta
de Dalmau Gener , Dalmau Gener és,
pressions que han passat adhuc a la
la inassimilació dels estudie politice.
Les raons que addueix i la força sonuna obra de perseverança i d'elevada
categoria d'amistat, de tendresa, de
ruda que altra cosa en el seta llibre,
lengua parlada en proven la superviLa nostra literatura política, noblevincent que tenen, obliguen a un esambició. La seva influencia es fans pura companyonia. Propugnar — per
intellectuaL Intelectual i artista no
vencia. El mateix teatre, a desgrat ment apassionada, ha tingut fino ara
tudi profend dele 'sístemes electorals
sensible amb un ritme pausat, consdir-ho més breument anda mots del
san entitats forçosament antitètiques.
¿'hacer perdut els coturns, no deixa can a gran detecte aquesta passió de per a una bona selecció i per a clatant, progressiu i constituiri, indefecpropi autor — per la foro espiritual
Poden anar molt juntes en un mateix
de regadas d'inspirar-se en aquella miqué, Salare i lectors, l'hm/ vestida.
mar-los, si cal, de Ilurs imperfectiblement, la columna central del Res- de cadascú.
autor o separar-se força. Per?) la part tes, sovint en forma velada, que noCelia deixar que la flama de la passió
cions.
sorgiment catalä.
L'obra és escrita en forma de diä- d'artista que posa Dalmau Gener en
ma endevinen els entesos, perb altres
no ens prives de veure el foc, ans
L'humanista belga A. Deteste, dala seva obra, es ben licuada. El lecleg a distäncia. d'epistolari — forma
ben obertament. I les arta plàstiques,
al contrari ens permetés d'acarar-nosLot formes de gotera, per Artur
vant la tasca realitzada per la F.B.M.
tor sospita que hi és una mica per
a desgrat de totes les revolucions i hi: calia una literatura objectiva, freben clàssica — en el qual l'amat i
Perucho ("Cc:atecen) Popular BandIra pogut parlar de la regenerada inforça,
que
no
Es
sin6
una
concessió.
l'amada exposen i analitzen Hure senaudAcies, co deixa de perpetuar les
dament analítica, amb la pauló conno", vd. 64). Un tractat lucidissim
telectual del poble catalä, perqué enLa mateixa manca d'emoció, de tenallegories d'origen mitotee-le.
timents, en tma mena de crescendo
finen:da. Els Vibres de que anea
referent a les formes de gavera, teSCM3 que queda acomplerta una feina
dresa, en un libre sobre l'amor, proCal advertir, perla, per a tranquilalliberador. L'anecdata, dones, hi es
a parlar cus donen aquesta sensació.
nint en compte la considerable biblia.
d'enriquiment i de perfecció intente,
litat deis uns i per a evitar deseemínima. L'intelectual pren en les pa- ra que Dalmau Gener abunda mes en
gratis que hi ha sobre la materia.
es realitza una obra de collaboració
ganga als altres, que la mitologia d'E.
gines de "Seny i Atzar" una mejor qualitats intellectuals que cordials. El
La Constitució Injerior de CataluPenacho, despees de presentar les
humanista de sentit universal.
sea llibre té constantment un to de
Genest es una mitologia rosa. Es prou
importancia que l'artista. I que en
nya. d'A. Rovira i Virgili ("Colleccia
diferencies entre estat i nació i de focreiern que cap fet, per reeixit i
crítica i sovint despassa el tema properdoni Dahnau Gener aquesta (malconeguda la llibertat i la impudicia
Popular Barcino", vol. 87) , Un asnamentar el seu estudi de l'estas , ene
posat i es detura en l'examen d'altres
salid que sigui, tingui la virtut de
ficaci6 d'intelectual, eh que, sota el
an-,b que els déus antics es comporsaig actualíssim, interessant, que endarla, en un estil apropiar a les finadoce el procés formatiu d'un idioma
aspectes: exemple, aquelles pagines on
taren. Tothom en té una idea de llurs
personatge que el representa en la
foca, en tota la sera vastitud, en Pata Fleta perseguides per l'editor, de diel qual es nodreix tothora enes
fa un parallelisme entre el burgas
adulteris i de llurs incestos. E. Geseva necia, blaerna ele intellectuals.
la seva diversitat, el problema que vulgada). un esmdi de les formes da
inepte, collocat davant del negoci per
nest no ha trautet de mutilar res. No
elements vitals, pena del contacte amb
planteja als nostres política i al nosPeras qué sAn ele intellectuals? Si
gomero i de les aoves classificacions
ele clàssics n'hi pervindrä ductilitat i
atzar, i el dependent actiu, que sent el
ha volgut convertir aquests eleve, pre- tre poble l'estructurada politica de la
abans d'emprar un mot ens el dei Isil cop d'ull general a lea constituaptesa. As-ui, segurament, ja no és
negoci
per
vocaci6
i
que
fa
anar
el
soners de totes les febleses dels huPätria nava.
finissirn, ens estalviariem de posar en
dona en vigor. en relució a la formane, en Segels. Perb és pel seu tacte,
aventurat d'atribuir sana dosi d'inendavant arnb la seca empenta i el
La intenció del nostre tractadista ma da gavera.
circulada multes opinions conf netoseu seny. Són unes pägines lúcides
fluencia a la Fundació Bernat MetPer la seca discreció, pels constante pot sintetitzar-se aixi: a) interessar
nades. L'intelectual Es l'home que
La difusió del libre i de la docentre totes, i, sota de les quals, deseufemismes que velen púdicament la
ge, en el camp de la nostra cultura.
el públic en la discussió dele arableexamina i critica ets corrents ideotbtrina que canté a tothora raluable,
cabrita linceare energjc i voluntaribs,
sena expresen', que podem dir que ha
Llurs collaboradors, singularment, ho- 'ates de la sera época; que cerca somes constitecionals; b) reeoldre els
per l'esperit liberatíssim que l'inspira.
nres d'activitats intenses , que contro- lucions per a les grans miestions, sosegurament amb capacitat de posar en
fet una mitologia rosa.
problemes constitucionals corn a camoviment grans empreses.
len i inspiren una vasta zona de la
La sera prosa, al través d'Alfons
blanc tenint nació del nostre
bretot d'ordrc moral sr estètic. Hom
El prindpi de les Nacicaalimia. d'A.
La prosa de Dalrami Gener, que na
Ato-eres, l'infatigable i pulcre traduccultura literaria i científica de Cata- podrà discutir si els intellectuals han
panas, perb mes encara del paper
Rovira i Virgili ("Colada Popular
es multase mai una prosa d'artista. Es
tan-. es planera, clara 1 agradable.
lunya, l'hauran impregnada, necessäque ens és reservas de representar en
de fer o no han de fer política, si poen canal sumament apta per al naoBarcino", col. 74). "Un resma sieteriarnent, dele ingrediente vitals i peraquesta hora; c) acoblar els materials
den o no eran- bons politice. El millor
*
mätie de les idees de l'autor sobre el
nament: una prosa sense imatges, neta
manente del classicisme occidental.
dispersos per a l'estudi sere i eficaç
en aquest problema és examinar eaaa
F. Maspone i Anglasell, persone
problema
de les nacionalitats" —diu
fins
a
Easapsia,
correcta
i
construida
de la qüestió.
cas detingudament i no éste- dogmäcompetent en la materia, fa en un
amb lógica.
Ele elements de qué Rovira i Virgili Roana i Virgihi en la introducció ¿'atic. Pecó el que pot afirmar-se és que
malee.
l'elogi
del
"Formulad
CaUna altra emalitnt del libre — quacuesta singular cbreta. Un resum qne
se serveix, el tacte amb que ell sap
els polítics han d'apuntalar-se en l'otalä de Documents Notaria/s" i del
Tenim la conviscia, m'e al 'cala de
fí s fila d'un "llana estudi històric
litat mol e s timada deis trae/asuele
tractar els extrema estudiara, la etabra dele intelectuals quan no san inseu
autor,
S.
J.
Comes
i
Sorribes.
Ací,
la Fundada, Bernat Metze s'hi han
— dt que tot s escena im libre esredat d'exposició e l'hàbil manipula- i doctrinal".
teliectuals ells mateixos. Ad. a Catanosaltres, no podem fer altra cosa
congriat altres manifestacions esnlen- lunya. per exemple, els castres polisencialment revolucionad no hi ha
rla de tot plana fan eme aquest voPer aixb, perquè renresenta un llarg
que
donar
fe
de
la
netedat
1
precid'eles de la cultura moderna de Catagens de dernagbgia. ans una absoluta
lare de la "Coilecció Popular Bar- estudi d'Ira tema que té, malgrat tot,
tice no intelectual; viuen encara, en
sió
del
seu
estil,
i
desitjar
que
la
lunya: la Fundada Biblica Catalana;
economia de gesticulad(' i de teatracino" sobre La Constitució Interior un grua interes per als catalana.
bona part, de les dortrines de dos insena influencia sigui suficient per a
l'edició d'Arqueologia i Art Ibérica tellectuals cmc foren albura dos grana litat.
de Catalttnya sigui, en aquests moaquest libre te una actualitat ren
esborrar fins l'empremta ¿'aquel aliniciada suara magnificament anda la
mente, el libre de la maxima actua- a tots. Tots els problemes, favorables
politice: Pi i alargan i Prat de la
tre estil entortolligat deis curial; d'impublicada) d'Etnologia de la Penolitat.
Riba. Així mateix en traes la dpao adversas, certs o erronis, que planeMis que un propbeit ehe creaci6 1iportada.
siria Ibérica i la Ifonumenta Cataloteja i san plantejats entorn del prisaniae, veritable joia en la qual culL'Esperit del Dret Suíblfc calda, de
cipi de les Nacionalitats, han estat
mina la nostra bibliofilia, totes aques. Eis
F. Maspons i Anglasell ("Assaigs
de B. Gispert Sandoval hl ha osan
objeete d'un analisi i dasea critica
AQUEST
'libres i Ilurs autors 1 les
tes realitats que fan contrast impresi Monozrafies de l'Editorial Barci- molt afinada. La sera lectura és tan
un reflex d'aquella bandas i d'aquella
sionant amb la erisi espiritual per
no", vol. I). .Aquest eminent jurista
lendrera
que
Hit
la
glória
del
sea
interessant per la e:asedas de la proc
La Biblioteca Univers acaba de pum'e travessem, les creiern gestades a
catalä ha sabut condensar en aquest
enyorat rnestre.
sa cont per la suggestió del terna. Un
blicar "El coronel Chabert", de Ball'escalf fecundant d'aquest fogar
volum tan suggestiu, el veritable es* Les edicions de "L'ocell de pa- El setè centenari
libre que aviva la passió, tense ase'
zac, que es una de les produccions
cultura.
perit del castre Dret públic a traves
per" publiquen una bella edici6 de
apassionat. Que aviva la passia i niS'escau enguany el mete centenari de
mis poc divulgades, però de les més
dele tentr•s.
Eis aquesta mena de jubiles: patribdiuen els ocells?, de Jacint Ver- la naixença de Ramon Lada el
dada a la reflexia.
geimpressionants
del
mestre
insuperat
Primerament, fa una exposici6 datic que representa l'any 1933, com.
daguer. Es un pettt libre ingenu,
A. a t.
Mal escriptor catea del segle XIII,
de
la
novela.
Diverscs
norellistes
han
rnernoratiu de la Renateença Catatendre i gracias. Una bona °casi& que arrea és consideras una valor uniintentat de reprendre modernament el
lana. a aporta de cansiderar la transdones, per rellegir ara, en les normes versal, que ha estar traduit a totes les
cendencia d'aquell moviment iniciat tema que L'atne hi exposa. Teta, 21
Universitat
de l'Institut, la prosa senzilla, fresca Ilengiies cultes, i que dintre la literaal primer quart del segle passat. Del seu costat, queden pällids. L'obra de
i sempre admirable de Verdaguer, amb tura catalana té un loe destacadíssim.
"primer vagit" de l'Oda a la Pätria Balzac, amb la seva intensitat i el seu uns dibuixos d'una admirable simpllCal que aquest centenari sigui commeU222
al diàleg correcte que sosté el 'nos- drarnatisme, apassiona i arrossega el citar i elegäncia.
morat, sobretot per la nostra intelleclector; el sanca a una mena de cercle
tre idioma amb l'antiga i amb !CS
Quó Aren els oeellst és, dones, un tualitat.
La revista universitaria "Universique haurä de tenir el 111 Congrés
maga:,
a
la
suggesrió
del
qual
no
esdeanes cultures a través de la FE. M,
bon i recomanable libre d'estrenes.
tat Catalana .' — de la qua: un abre
Una manera eficae de commemorar
Universitari és el de l'efectivitat.
trobein el procés escalonat i la capa Mis molt de tenme després d'aNo digucu que arriba amb retard. el centenari miliS és la divulgada de dia en parlarem mis detingudament —
Aquest Congrés ha de marcar una ruinterpretada profunda de la nastra cabada la lectura del Ilibre. "El cofer, amb un bon les seves obres. Es troba
Mai
no
és
tard
per
publica
en
cl seu ¿arree número la
ta, ha de bastir un programa, ha de
!TI cure de
ronel Chabert" es de les poques novelR emaixença.
present, la joia d'un minyó, i per a publicada' Pedida> monumental de les
primera resposta a una enquesta que
posar ea relució I1113 honres, t aquata
les de les quals podem dir amb verienriquir
una
mica
el
seu
esputa
fentadreçarà a diferente persones de destatat que deinen una impressió incaObres Completes, que dirigeix mosruta s'lla de seguir, aquest programa
gran
dele
nostres
zoo VOLUMS
Ii
estimar
el
més
can:
actuació
ea
el
m
'In universitari.
borrable.
sen Salvador Galmes, de Mallorca.
ha d'intplantar-se i aquests hornee han
poetes.
Les
preguntes
són
les
seg,iiants:
I.
de sentir-se conjurats fine i tant que
Hola ha parlat, peras de regada, de
També cal recomanar els volums, tant
¿Quina
han
d'eses:,
al
costee
entena l'abast. de Els Nostres Classirs
Una collecció popular la deixadcsa de Balzac com a prosisno hagia arribat a acomplir-lo.
dre, les caracteristtiques del Tercer
II) Al meu entendre, una de les
Próxima a atènyer el primer cen(Editorial Barcino), entre els quals 1/i
ta. Cert que és un escriptor desigual
Congres
Universitari
Eatata?
—
II.
ha el de Poesies, el del Llibre d'arde
tasques preparatóries hauria disser la
tenar, la "Collecció Popular Bari no sempre polit. Perla eón ben espe- Joaquim Folch i Torres,
Tasques
preparat:sries?
—
III.
s
Procino" se'ns presenta ja com una
e
anual
;
Llibre
meraveels
del
de
les
constttució
d'un comise organitzadcr,
cialment els seas traductors castellana
bienios fonamentals que caldrä resolmembre de l'Acadèmia !les o Fólir.
biblioteca de divulgada ben imparqu'i han contribea a fer-li aquesta facompost de professors i estudiants, que
tant, digna hereva de la tan enyo- ma de desiguattat i deixadesa. Cal que
establia un contacte immediat amb tots
Nacional de Belles Arts Tan diligente com som a celebrar dre?Heus aci les respostes del president els
rada "Collecció Popular de l 'Avenç" aquells que no poden coneixen direcelements que es creguda convenient
els aniversaris deis prestigie immeri de la malaguanyada "Collecció
de Portugal
tarrent lerigsnaI llegeixin la traducsals, be haurem de retre al nostre Re- de la Federació Nacional d'Estudianta convocar, que recopilés els treballs
Minerva". Eis relamas publicats
d'estudia i congressos anteriors, que
ció de Domine": Guansé a la Biblioman Llull un homenatge digne de la de Catalunya, Joaquim Granados:
ean un testimoni inapelable de la teca Univers, per adonar-se del ctigor,
"I) El III Congres Universitati prepares les ponincies a tractar, etcesena alta categoria i del nostre renom
Per decret de la Presidencia de
seva uti:itat i de la seca complexiCatalä hauria de tentir un sentit de tera.
de l'expressivitat i de la severa gran.
de gent considerada i amatent, i remla República portuguesa ala constat. La Geografia, la Història, l'Art,
totalitat. Hauria d'estudiar tots els
III L'organització de tot rensenyaalees de la prosa de Balzac: una de
tatas l'Academia Nacional de Be- iré de catalans consciente, orgullosos problema de l'ensenyament des de
la Gramática catalana, l'Excursioment: plana d'estuchs; professorat;
Ins minore proses, si mis na, en
de les nostres valore nacionals.
les Arte de Portugal, sota la prenisiste, la Redacció de documento,
l'escola
primària
a
la
Universitat,
i
libres de text; l'ingrés a la Universiaquesta obra de novelista.
sidencia de l'eminent historiador de
la Histbria literäria, la Literatura
hauria d'aplegar tothom que, dins les tat, des d'un punt de vista de justicia
l'art primitiu portugués, director
estrangera, la Filosofia. el Dret.
UN ANUARI ESPORTIU
frontera lingülstiques de la t'ostra
social i de selecció de la joventut,
del Museu de Lisboa, el doctor Jol'Econornia, l'Educad& el Folk-lore
cultura, s'interessés pels afea de l'es"Els Indiferents"
sabedor, l'organització f la creació de
Ha estat ben acollit pels afisep de Figueiredo.
són matèries tractades amb coneixetudi, fossin de dins o de foro la Uni- la Universitat Catalana, no Tuna Uni.
cionats als es;corts rAnuario Depon,
En la darrera sessió celebrada per
ment pele diversos collaboradors de
versitat.. Izara hora que, almenys des
versitat Catalana."
Siso Acevedo", correspanent a roa - la seva Academia, i a proposta del
la "Collecri6 Popular Barcino".
d'un post de vista exclusivament
Coneguda i estimada de la nos1933, i que conté ets cafgens, la }lispresident, Dr. Figueiredo, fou noLes "Edicions Proa" continuen
MIMMINMEIMnn••
cultural i atenent el3 dret3 intangibles
Ira gent, la sena popularitat no és
tada i progrés dele records inundáis
impertorbablement la seca obra memenat membre d'aquesta, en atende la nostra Ilengua, es congreguessia
tan sols un títol, es una realitat, com
a través d'Espanya. Cal dir que cap cié als seria estudis sobre els priniiritissitna, sense deixar-se impressioCURSOS
honres de totes les terres catalanes per
apart, mecànic o atlatic, no hi és neho demostren els "Exercicis de
nar pels pessimistes que consideren
tius catalans, el nostre arate senyot
a tractor d'un problema que els afecCONFERENCIES
Gramática catalana", de Jeroni
gligit. Totes les (brees san d'orígens
ja gairehé cont a definitivament
Joaquim Folch i Torres, director
ta cormuntament. El problema de la
Marra; el "Resum de Geografia",
i el prestigi del ecu director,
montes totes les possibilitats editogeneral dels Muscas d'Art de Barcultura, mis que cap altre, és el prode Pau Vila; el "Formulad de do- E. S. d'Acevedo i del ros de redacció
rials. Fa poca dies han llançat al
Demi, a des Quarts de trit del vescelona.
blema de tots: vull dir que a un vacuments en catalä", de C. A. Jor- i de col-laborada' , és una garantia dc
mercat "Els indiferents", novella
lenciä o a un balear lt pot idteressar pre, continuarà el curset "La Ciencia
dana; "Les principals faltes de grad'Albert
Moravia,
traduida
esplènpulcritud. L'z,bra, ben semblant a l'ao no la llibertat politica del seu pals, de la vida" (Biología experimental),
mática", de Pompeu Fabra; "La
didament de !Italia per Miguel
miar; del 2Ifiroir des Espuria, a un
o podrá enser partidari o no de la pel doctor Cosilla Botes, a l'Ateneu
Constitució interior de Catalunya",
Llor,
que
pot
éster
considerada
com
Una
novetat
de
llibreria
Encialopedic (Carme, 3o).
veritable arista documental. Ha d'ésunitat política de la nostra nació, yed'A. Buena i Virgili; l "Resum de
una obra mestra de la moderna liteser Util bcn especialment als cronistes
* Aval, a dos quarts de vuit del
rd
no
rot
restar
indiferent,
1
mal(
Literatura catalana", de Nicolau
ratura italiana i que esta obtenint
deportius, sigui quina sigui llar espeLa propra setmana sortirà el libre
vespre, començara el curset sobre "Limenys apartat, davant el nostre redred'Oliva; el "Manual d'Excursio- cialitat. Una galería de
ja un gran exit de venda. A aquesta
retrate de les
d'un autor inedia J. Boronat Recasens,
teratura italiana'', pel proieseor Gio•
nisme", de J. af. Batista i Roca, i
obra seguirá, gairebd inmediata- çament cultural. El problema lingiiisfigures que mes salan destacat en els titulat Silueta de l'orador, on, amb un
vanni Moro, a l'Ateneu Enciclopèdic
ttic els és tan vital i necessari com a
tanta i tants d'altres.
ment, la novella "Albada", de Jaesports respectius durant el cure pasestil normal, tracta de l'orador sota
Popular.
sep Selva, que, com és sabut, obtin- nosaltres. Es el mateix. La seva cultueas augmenta encara l'interès del text. l'aspecte subconsdent, de personalitat
ra es la costra. I les mateixes mona
* En aquest mateix Ateneo, denla,
gué els vots de mes qualitat per al
* "Vora la llar", dc B. Gispert destacada i feinejador de cara a
13, a les vtüt, comencarä el curset a.>
Premi Creixells d'aquest any, i des- hi ha per emancipar i per reintegrar
Sandoval, Es un recull de faules ben
ergrPTÄDOS - CORIZA - GRIPPE
les multituds. La novetat del tema
a
la
nostra
lengua
la
Universitat
de
bre Econenda politice 1 soda! (Econoprés d'aquesta obra, d'un jove esversiiicades que l'autor dedica a la dins la bibliografia catalana, i l'oporValencia gut la de Barcelona.
urja marxista).
criptor catali, apareixerd la magnimemada d'Ignasi Iglésies. El senyor
tunitat en que surt, tosiste obert el
Pera l'ensenyament a Catalunya
fica novela de Dostoiewski "Steah En la sesei6 celebrada el dia 22
Surinyac Sondes, que encarmata el voParlament de Catalunya, fa creme
panxicovo i els seas habitante", tra- da snlament tus problema a estudiar, del proppassat desembre a la Societat
lum anib unes escaients i discretea pa- que intereesara vivament al pUblic seduitla directament del fIlS per Ansina un conflicte a rcsoldre. Per afma, M,'2dico-Farmaceutica deis Sants Cosraules, ve a remarcar com en les lau- lecta de lectora catalans.
dreu Niza.
una de les caracteristiques essencials
me i Damià, el doctor Bogunyai Por-
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Tots els dijous...

onsaltori Bibliogrittle
de "La Publicitat"
PREGUNTES
ha alguna histDria, resumida, de la literatura catalana
actual? — P. S.
ec).—i m ha Gene histhria del teatro catara? — J. M.
5t.—Tine Oldi3 que Cantor de 'Sahara Nig er" havia escrit ja un al-

tre llibre sobre Mítica. jEm
voldrien die el Wat — A. F.

• A'
R ES POSTES
A la 45 del Sr. 5. G. — Tenim ene que rAraociacle Protectora de
rEnaenyanea Catalana te molt avantata els treballs d'impressió d'un 111hm escolar sobre higiene, del qual a
autor el catedratie a la Normal d'Orense, Dr. Ramon Fagella, guanyador
del "Preml Pi 1 Sunyer".
A la 46 del Sr. J. M. T. — Fa alguna dies que s'ha posat a la venda la
tercera edide del llibre "Lectures
d'infanta", primera part, referent a
la quid tus interesseven.
A la 49, da P. S. — Ei ha l'enleellent res= de la Història de la Liexposi la importancia del diagnòstic precoq en les gatacions ectepiques;
tira el signe per assolir-lo, i marca
hecacions quIrúrgiques en ele
lampe mes prometedora de vida per la
mere i fina pel nou ésser en ele pocs
al,os en qué això ea pot aconseguir.

El conferenciant relacioné tota la
sera exposici6 médica amb els preceptes del dret natural, i aquests els miar; amb les decisions de l'Església. El
professor .enyor Jaume Pujida precisa encara mis aguces darrers coneeptes. Finalrnent, el catedrätic doctor
'Pere Nubiola exposi emularais:u els
punts de vista de l a seca dilatada
pràctica, donant detalla técnica que
disminueixen notah lJsremt /r a la vere e/3 perilla de les dites interven.
citas quirúrgiques.
Avui, dijous, dia 12, a les set del
vespre, continuarä la discussia del
mateix tema, tan interessant socialment mdicarnent i moralment, comenean: ei debat el doctor Josep Dassedes, el qual anuncié uns importants
casos präctics sobre ell.
Si el temps ho permet, es passarà
al tema de medicina i hagiene infantil: "Els xupons i xupetes i els seus
perilla", que desenroluparà el doctor
Moragues Pomar.
* Amb motiu de la inaugurad()
del cure de catalä organitzat pel Callegi de Metges de Barcelona, el alnent
dissabte, dia 14, a les vuit del vespre,
l'eminent mestre Pompeu Fabra dorauna conferència a l'estatge social
(Casal del Metge - Via Laietana, 31,
principal).
Aquest ade donaré ocasió a la classe médíca de retre a l'insigne mestre
l'homenatge de qué és mereixedor per
la sera rellevant tasca patribtica
cultural.
El dissabte seglient, día 21, donaré
una Ilic6 pública el professor Delfí
Dalmau, a cärrec del qual anirà la
direcció del curs.
Donat l'interès que ha despertat laund d'aquest ruta, es prega a tots
ela qui vulguin inscriure's que ho lacio, el mis aviat millor, a la Secretaria del Collegi tose els dies feinere,
d'onze a date, i de dnc a vuit, menys
ele dissabtes a la tarda.
* Avui, a les set de la tarda, al
Collegi Oficial de afetges (Casal del
Metge Via Laietana, 31, principal),
conferència pel doctor Ruiz Ibarra.
Tema: "Criterio científico sobre Naturismo médico".
* Aval, al Cercle Odontològic
Catalunya, sessió, al sea estatge social, Via Laietana, 31, Casal del Metge, pis principal, el doctor En Josep
Bortiquet Maugurará el cicle de conferencies que té al seu cärrec sobre
Ortodoncia per Initjä de nous aparen:
simplificas i Pròtesi moderna, en la

primera de les quals descabdellarà el
tema: "Estudi del cae i etixamplament d'arcades".
* A l'estatge d'Unid Democràtica
de Catalunya, conferència: "El passat,
el present de la Llengua Catalana",
pel senyor Josep Merla Cases. A dos
quarts de vuit, al carrer de Rivadeneyra, 4, principal (cantonada a la Placa
de Catalunya).
* Al propi estatge, 1 pel mateix
senyor, el dia 17 1 tots els dimarts i
dijous seran donades classes de caseta
a les vuit.
Tant els socis com els símpatitzants
que hi vulguin assistir s'han d'inecriure a la secretaria.
* La Societat Catalana de Pedlatria celebraré sessió científica aqueste a les deu. Es desenrorilaran les

seghents comunicaciones
Doctor Mas Collellmir: "AportacSons al coneixement de les miopaties
de la Infäncia".
Doctor Goday: "Un cae de bronconeumonia complicada".

* L'admissió als cursets gratuits
'de Mecanografia, Taquigrafia, Orto.
grafia castellana i catalana, Caligrafra, Cäleul, Ter.eduria, Francés, An-

gibe i Dibuix lineal. organitzats per
l'Agrupació Antics Alumnea Ama(lamia Lebrun, la qual matrícula havia de tancar-se el dia 12, ha estat
prorrogada fins al dia 15 degut a
no estar completament habilitarles
lee noves classes.
Poden inscriure's persones de l'un
1 de

l'altre sesee, majors de es coya.

ESPECTACLES

teratura Catalana, de Nicolau d'O'.
wer, publicat a la Barcino, que arriba
just fins als nostres dies. No recordem, pero, en aquest moment, cap panorama de la literatura actual.. Tenim
entes que C. A. Jordana n'està preparant un. Potser, mentrestant, el
"Qué cal llegir", de Cardes Soldevila,
publicat a la Catalónia, us podria Esser útil.

A la 51, de J. M. A. — No recordem, en catalä, cap histbria del, nostre teatre. En castellà hi ha "El resurgir del arte dramätico en Catalunya", de J. Curet, que encara que
ben intencionada, queda avui un xic
antiqtrada. Hi ha també en una Història de l'art dramàtic espanyol, un
apèndix de Bernat i Durand. Peró
els seas errors no la fan pas recomanable.
A la 51. d'A. F. — Evidentment.
Es titula Caceres a l'Africa Occidental", i és tan interessant com el "Sahara Niger". Altrament. hi ha sobre
l'Africa — convé recordar-ho, encara
que Es proa conegut — els curiosos
"Viatges d'Ali-Bes'", dele quals la
Collecció Popular Barcino té publicada una excellent traducció.
la Secretaria, Tallers, 27, pral., de
quatre a set del vespre.
* La Federació Catalana de
l'Ensenyament Lliure, en la leva
darrera sessió, entre altres acorde
preegué el d'intensificar la propaganda del ami ideari per tot Catalunya mia3a/1cent conferències, el
primer cicle de les quals tindrà lloc
en un local públic de Barcelona, a
càrrec de distingides personalitats
del nada polític i cultural. Dintre
pocs dies es faran público els noma
dels conferenciante 1 el Roe i dies
en que seran donades.

Conferències
de Cultura Catalana
CONFERENCIA DEL SENYOR
JOAN ESTELRICH
Avui es reprendrà a la Sala del
Rectoras de la Universitat el curs de
conierències anomenat de "Cultura
Catalana", que s'inicià en la primavera
passada, i continua durant la tardor.
Ccm saben els nostres lectors, aquest
cicle és organitzat per l'Associació
Professional d'Estudiants de Filosofia
i Lletres de la nostra Universitat, i el
patrocina la mateixa Facultat de Filosofla i Lletres. En el programa d'aquest cure figuren els noms més presticiosos de la ciencia catalana actual
en els campe de la investigad() de la
Història, de la Literatura, de l'Art,
de la Filosofia i del Folk-lore.
El resultat final que hom es proposa en l'organització d'aquest extens
marees és tenir una síntesi o una expressió — en el seu da publicable en
un o en diversos volums — de l'estat
actual dele treballs d'investigació científica sobre els diversos aspectes de la
vida pretérita del nostre poble. Amb
aquesta manifestaciú cultural els estudiante de Filosofia i Lletres han volgut solemnitzar la instaurada definitiva dele estudie catalans, de les disciplines científiques literàries que
tenen Catalunya per objecte, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la
Universitat de Barcelona.
La primera conferancia de la nova
etapa del curs — que ara cornenca —
la donada el senyor Joan F.stelrich,
com deiern al començament, avui, dijoya a doe quarts de vuit del vespre,
a la Sala del Rectorat de la Universitat. Dissertarà sobre La humanitat
a Catalunya: alguns humanistes catafans.

TEATRE

tenen determinats sectors sociales, que, en conseqüència, es
produeixen exactament, com
correspon a la seva moral, sense que els preocupi el Mal o el
be, que produeixen amb els seus
antes. Això no és la vida, es una
manera de viure; una manera
de comportar-se que l'autor ha
portat a l'escena amb la millor
fortuna, fent una bona carnédia.
La Interpretació, com de costum en lotes les obres que es
confien a nquest conjunt de
mbrit positiu que actua a Romea, impecable. Cal remarcar
molt especialment a Maria Vila, prodigi de naturalitat, i a
Pites Dad, en el personatge
central d'"Amor". realment inimitable.
"Amor" mereix laxit que esté
obtenint totes les nits.
—o—
Organitzada per la Societat
Dramätica 'de la Colònia Tirité
nica a Barcelona. se celebraré
dissable vinent, dia 14, a tres
quarts de deu de la nit. una
vetnada artística al teatro (11

POLIORAMA: DEBUT DE LA COMPANYIA'
DE F. MORANO, AMB "SOL Y SOMBRA",
DE QUINTERO I GUILLEN
La vena andalusa del teatre castella no és en cand d'esgotar-se. El pMtorese d'aquella terra pintoresca entre
totes, amb ors de sol i vermellors de
sang, segueix inspirant els dramaturgs.
Els germans Quintero hi han bastit
llur glòria i llur fortuna. Ara els senyors Quntero i Guillén—quina ruinsidencia d'homónims1 — comediògrafs
que tenen la simpatia de la joventut,
en recullen l'herencia. Fan seus els
tópica i els temes, sempre brillante, de
les "juergas", dels "toreros" i de l'amor, i els renoven. Els renoven? Potser en realitat no fan sin d afegir-hi
un detall nou: el deis ideals comunis-

tes dels camperols andalusos, ideals
que en reflectir-se en aquelles terres
prenen també, segons sembla, un aspcte pintoresc.
Pub no analitzem gaire el contmgut
de l'obra. L'obra dels senyors Quintero i Guillén is de les que perden si
hi Es acostada la lupa. Com en l'obra
dele seus predecessors, el millar és la
gràcia del diäleg, escuma d'un enginy
brillant; la sal i el pebre amb que ho
amaneixen tot. Poseer són menys ohservadors del detall pintoresc que els
germana Quintero. Però, en canvi, els
despassen en una qualitat molt espanyola que als Quintero els ha fa/at
sempre: el vigor. Els senyors Quintero i Guillén tenen la mi mes dura.
Potser mes cuida la sang. En els moments dramàtics, el fals sentimenialis.
me no els afebleix i eón més contundents. I això fa mes bravada d'Andalus:a.
També es mis vigores llur diàleg.
De vegades, perb, es deinen influir

CARNET
MUSICAL
El programa de l'eminent
pianista J. Roma executarla en
el concert del dia 14, a la Sala
Mozart, es molt interessant.
Ultra obres clässiques 1 modernes hitenen representació les
Danses de Falla junt amb les
obres de dificil mecanismo "Invitad() al vals", arranjada per
Tauslc; els "Funerals",
Litez, i "Campanella", del motel' autor.
—o—
Tenint en comple l'èxit assolit per 'Aurea de Sarrä, en el
concert inaugural de la Lilharmbnica de Barcelona, la direcció dels espectacles ha organitzat una repetid() del festival
que tindrä lloc el diumenge 29
de gener. a les cinc de la tarda,
al Palau de la Música Catalana.
—0—
Melropolitan Club Ti/ternadional, Portaferrissa, números
7 i 9, principal, assabenta tots
els senyors socis i Ilurs famí-.
lies, aixf con) lambe als sitopatitzants, que el concert que
havia kle donar el pianista Jtdi
Pone dirarcres, dia II.
queda ajornat per a demä. I i
d rrs, a les den d r la ¡sir.
—o—
Diumenge i,ietit *din 11. a
O!

massa per les artificiositats de Muiloz
Seca. 1 és llästima, car. sovint terten
una frescor i un natural de la millor
guantea De vegades aquest diàleg, que
Es en prosa, acaba en una "capta"
graciosa o patética en els moments
tendres o dramätics. Aixb també Es un
artifici. Perb no és blasmable porqué
la tendresa o el patetisme fa semblar
natural aquesta Ileugera sublimació del
Ilenguatge. I l'oportunitat ho és tot
al teatre.
A l'obra hi ha un personatge molt
teatral i que li infon un gran relleu
dramatic. Es el protagonista, un vell
"torero" retirat que ita conquistat la
glória i la fortuna arnb el seu valor.
Es violent i generós i es fa allsora témer i estimar pel seu caräcter. Morano encarna aquest personatge i
afegeix grandesa i complexitat. E/1
unes escenes en qué el personatge és
dorninat pels sentiments paternals, la

la Societat, "Salud Sport nula'
— Avinguda Ver ge sise Mon t
10—, en la qual es l'P--serat,

heu tremolar dels llavis, la mirada
humida, els afebliments de la veu el

ritme mateix de la respiració alterada,
el fan d'una penetrant i enconsanadissa tendresa. En una escena an.b un
baranda, la violencia contundent, la
rapidesa amb que resol la huila, produeixen una dramàtica sensació de reaHeme. En fi, Francesc Morano treu
constantment un gran partit d'aquest
personatge i en fa una figura molt
teatral.
La companyia, en la qual figuren
actrius tan destacades com A. E. Villegas i Esperança Ortiz—que hi posa
una nota de finor i de tendresa—fa una
bona impressió en aquesta obra.

en aludes, la comedia "The Dover Road"b, en
el repartiment de la qual intervindran les senyorelrs E. Parsons, T. G. Noble, 31. Loveday,
i 'els senyors F. La itn..1. II. Ro_
presentarä,

herís. Y .F.vans, L. Macquair i

C. Webb.
Tot el que es recapti serli
destinat a l'Hospital que sontenen a Barcelona les coldnies
estrangeres.
Les invitacions poden denlanar-se a les oficines del Bolle
"Anglo Sud-Americano", al Club
Anglés (Fontanella. 11) i a les
fieines (le Rege i Forra de
l'Ebro (Placa de Catalunya, número

DOMENEC GUANSE

les deu 'de la nit, l'Associació
de Cultura Musical presentaré,
al Palau de la Música Catalana,
la violinista txecoslovaca Vasa

CARNET
CINEMATOGRAF

A 'Casa Fritada l'acompanya
el pianista alemany Olio A.
Graeff.
Alexandre Brailowsky, el pianista polonés, donaré dos únics
recitals el mes vinent. Aquests
recitals secan també exclusivament per als socis de l'Associació de Cultura Musical.
Les inscripcions per als conrerts s'adnielen a Claris, 43;

Avui. dijous. l'escriptor i critic
Guillen/ Díaz-Plaja donas-ti la primera de les seves tres anunciade:,
conferencies a Associació de Cinema
Amateur, Avinyó, 3 0 (Fornent de
les Arts Decoratives), la (mal començarà a les vuit en punt del vespre.
Les altres dues tindran !loe els
propers dijous.
En aquestes conferencies tractarä
dels ternes següents: primer: "La
independencia dd cinema". Segona:
"Estética i dinamica del cinema"; i
tercera: "Funció del cisterna".
Per la personalitat del conferenciant, preveiern un gran exit en
aquestes conferencies, organitzades
per Associació de Cinema Amateur.

triaron 20328.

CARNET
TEATRAL
"Amor", la comédia de Josep
Maria Plastes, ha respost
flamea a les esperances que
amb ella s'havien dipositat.
El públic del dia de l'estrella,
c out el de les representacions
successives, riu la cornieitat de
les situacions, celebra l'humorismo fi dels selle parlaments
i sent amb el protagonista rfntima tragédia de la seva bondat
i (lel seu amor incomprés,

•

•

inflen Duvivier, director de "Alú
Paris!", es borne que pensa i sap
expressar amb imatges. laargument
de "Aló Panel" es tan nou com
divertit i mes tan i més divertís
Per quant é tal regada el film mes
cinematografic. Duvivier, amb la
realitzaciä "Aló Paris!", demostró
que les ntillors pellicules sonores
sa)ls les inse s'ajiNten a la técnica ci-

La con-tedia acusa tina perfecta observari6 t estudi, lant
deis lipus con) h . ls sena habits
i (ir la conerpoi n*, que de la vida

CURSETS DE CATALA

ESTRENA

RIS!:

Un film admirable de cinema autèntic
La vida frívola de dues ciutats mundanes
PARIS i BERLIN
En el mateix programa

Cases Baratea - Donaták,

La Cooperativa de Cases Baroles "Pablo Iglesias" s'ha
adreçat a l'Ajuntament perquè
aquest solliciti del ram do
Guerra la cessió de l'explanada
de terreny que existeix davant
el castell, al Camp de Mart,
per tal d'edificar-hi cent, cases,
de tipus econòmic.
— La ßenyora Feliea Aida!,
vidua del pintor lleidatà Jaume
Morera i Galicia, ha fet lliurameist al Patronat del Museo
d'Arts d'un donatiu de 25.000
pesetes per a la restaurad° del
Museu que porta el norn del
seu difunt 980E4

•
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EL MUSTEC O
•
•

(Autómata
de amor)

•

•
•
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gracioses cançons i les evolucione
deis petits deixeblea de Llongueres.
En el programa, enguany, no hi
havia cap novetat especial, peral, fou
una bella manifestació de la pedagogia dalcroziana, de tots prou coneguda i estimada.
Entre les cançons que s'executaren hi liarla sis primeres audicions
de Jaques- Dalcroze, gairebé totes
de la primera epoca del mestre Bufe.
Delicioses melodies plenes de delicadesa i de frescor, que cantaren i
dansaren els més petits deixebles en
mig de la joia i de la tendresa del
De les cançons noves que s'execolaren a la segona part, la mes
bella loa "Les dues tomares", de
Jaques-Dalcroze, ben fina i plena de
"esprit".

Clogué la sessió "La Festa de
Sant Nicolau", de Joan Llongueres,
deliciós poemet en forma de misteri
medieval, inspirat en una cançó popular francesa.
La representació .d'aquest poemet
per tots ele deixebles de l'Institut

fou molt acurada, l'escenari oferia
un bell aspecte tant pel decoras toril
per l'harmonia de color dels vestits,
deguts al bon gust de Jaume i Bartomen Llongueres.
El públic gran i xic que emplena-

va gaircbé el Palau premié amb
gratis aplaudiments l'excellent execució de tot el programa, el qual
fou gairebé doblat. car la major
part de les obres van ésser repeMies.
A propasa de les repeticiuns, i
sense el més lleu desig de crítica
per a ningú, ens permetrem d'observar que seria millar, en l'interès matela de les obres, que quan el püblic demana la repetici
ó, per paz
que sigui possible repetir-ne nornis
una estrofa, car donat la forma d'aquestes cancone, i en general de
totes les populars, que consisteix en
l'aplicació de diverses estrofes a una
mateixa música, quan el text és
llarg, a vegades de cinc o 5 '15 es tro'
fes, resulta que atatb la repetició de
l'obra hom ha d'escoltar deu o dotze vegades la mestiza melodía, ya
que gairebé seurve perjudica meis
que afavoreix la bona impressió que
l'obra ha produit la primera cegada.
Amb totes les nostres excuses i
amb tota la nostra admiració per
l'excellent obra que el mestre Llongueres realitza ami el seu benemérit Institut Caralä de Rítmica i Plástica.
J. GIBERT CAMINS
IMIZIC.11111nIM.

nematogräfica, apartant-se del teatre, cosa rara vegada aconseguida
per cap animador del cinema sonor.
"Alá Parisl" ha estat aclamada
per tot Europa co mel film mes autèntic de la producció sonora. Veieu el dijous al Tívoli "Ale Paliar,
de "Selecciones Filméfono'', i recordaren els borre temps de la clnensatografia.
• ••
La Secci6 de Cinema del Centre
Excursionista de Catalunya celebrara densa, dijous, a les deu de la vet11a, una sessió de Cinema Amateur,
en la qual seran projectades diferents pellicules obtingudes pels socis del Centre Excursionista del VaIles, de Sabadell.
• *•
Amb la cooperacid de les ca-

ses einematogrätiques Sonoro
Film i Cinaes, elia organitzat,
per al dia 19 del corrent, una
fundó einernatografica a profit
de la Delegació provincial del
Patronat de Protecció a la
Dona.
Entre antes ad-líenles es
projeclarä la suggestiva i emocionant cinta titulada "Mercado
de mujeres" o "Se desean tanguistas para Buenos Aires".
l'argument de la qual té per
base el fritfie de dones, dit prr
antonomasia la tracia de blanquea.
Aquesta pellicula ha estat
projectada davant dels organismes de protecció a la joventut femenina de Bélgica i Alemanya, i la Delegació d'aquestn
capital no solarnent l'ha patrocinada, sind que organitza un
hendid i per a atendre les moltes despenes que ocasiona la
repressió del tràfic de dones i
rehabilitad() do menors, a Barcelona.
Donat Friteres que ha despertat l'rstrena d'aquesta petlíenla. ä la projecció de la qual.
que tindré lloc al Tívoli, stin
convidades les autoritats, no es
aventurat afirmar que constituiré un ¿o-it. al qual erecta es
gació eIrI Patronat de Protercid a la Dona, correr del Brin.,
número 81 , primer primera; telèfon 16912.

!CV

Daci a pocs dies començaran els
cursets mitjà i superior de català,
dirigits pele professors C. A, Jordana i Jaume Aimä. Estan ja obertes
les matricules. Els cursets constaran de frente lliçons cadascun i es
pagaran, com a drets d'inscripció,
7750 pessetes els socis, ¡ quinze els
no socia Les 'Boris del curset mitjä
senil tots els dilluns i divendres,
de dos quarts de vuit a dos quarts
de nou del vespre; i les del curset
superior, els dimarts 1 dijous, de
vuit a nou del vespre.

En la diada dels Reis, el muestre
Joan Llongueres doné el set/ tradicional concert de Festes, cançons,
rondes i jocs d'infanta pele aeus petits deixebles de l'Institut Catalä de
Rítmica i Pfästica, que tant ha fet
i fa cada dia per la cultura musical
dele nostres infants.
El Palau feia goig de veure amb
tanta gent menuda que seguia amb
el més vis/ interés i aplaudia les

poden sollieitnr localitats fins
al din 19 del corren! a la Delr-

LIIERRIIIIMEMMIger

Notician de "Palestra"

MUSICA
Insultat Català de Iiitinica
1 Plitstleft

se.
El vinent dimarts, dia 17, començarä, al saló de conferencies de la Llibresla Cataleinia. una serie de quatre
converses sobre Cisterna, que aniran a
carne de Maria Luz Morales. Aquestes converses versaran respectivament
sobre: 'Història i prehistória", "El
món de les ombres", "De la técnica a
l'estètica" i "Assaig de conjunt". Cada conferencia anirä acompanyada
amb la projecció d'un film sonor Medir., entre els gneis destaca un de Maurice Chevalier no projectat encara a
Barcdona. La sala estera equipada
amb aparells Western Elèctric.
Aquestes converses, que han despertar ja una viva atendía es donarais
els dies 17, 21, 24 i 28 d'aquest mes,
a tres quarts de set de la vetlla.
• •

Presentant en primer lloc un
reportatge de tanta actuatitat
com l'incendi del batís paguebo "Atlantique", i una Califa
Mägica de la categoria de: "El
Ritme do les Rickshas", PubliCinema renova el SP.II programa
selmanal amb un altre que justifica eloqüentment la preferéncia que sent el públic barceloni per aquest distinga saló.
Els Noticiaris i Reportatges
Fox, amens sempre 1 realitzats
amb inigualables fotografies i
sonoritat, presenten una serie
d'interessants reportatges grhtics, entre els quals mereixen
principal esment tina exhibid°
de jiu-jitsu, a Londres; l'immens loe a un magatzem de
cereals a Chicago; esports

••
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CINEMA
LES ESTRENES
—
CAPITOL
—
"Ckandn"

l'ox
Una de les coses ¡'Cr les rals era
d'esterar que enés hauria d'esser utilitzat el cinema i que, ncc obstant, ho ha
canal menys, es la fontasia pura. Les
possibilitats dcl cinema en ares! cannt.
sön illimitades. Perb el segonts
cía productora, /LO eslava per fantasies
i 'tomé: tard en tard sitas decida
a donar-nos-cn. Per airé aqincst ghere no ha arribat a la terfeceid que han
assolit els altres.
Amb lot i ricé, cada cop que es P re
-sentaufilmd'qest noau
progrés co la rcalitJaciú, con; si la
mágica operes lambe en la filettica.
En "Chancla" es nota ben clarament
aquest trogrés, i el set. director, Marca Warirer, lug ccanseguit cfcctes bea
reeixits.
"Channhi", fantasía oriental, cona
dina el sent subilla!, es la huila cutre !a
nuigia i ú, psenda-ciencia, o sigui entre dura net,nes de fantasics, i, natural‚real, veng id lila pura de les dines.
Edmund Lowe i Bela Lugori crearm.s els dos adversaris en aquesta aventura fontastica, a cate-oca filio d'humor
i sem,nre entreiinguda.
Con a compkment del programa ea
trojecto "Entre. dos fuegos", luna
comedia de la Fox, ¡lacere i agradable. L'aventura s,:l n els auras entre MI
pillear i una noia de club de nit, que.
malgrat la sera professió —"alternar"
antb els concurren:la—es 11/:131it
cesa que, naturalment, no se el Si a
enamora,. foca Betuna!, bella i agradable, es la protagonista d'apesta ceFambient de la qual no s'extlicar4 massa Cl nostre ptiblie, per.) que
tassar und bona estona.—.I.

vern a Salid, Mutile. celebrals
amb motiu d'un brillant carnaval do gel; una sensacional
cursa d'automòbils a Asco!, (Las
Angeles); Les maniobres de
l'esquadrit americana a Nontilulú; la destilada de la Coiärdia
Presidencial i et Cos Diplomé- •
t ic da van t Ilindenburg, amh
motin de Centrada d'any non:
una extraordiuhria nevada a
Nova York; les tradicional festes de Cap - d'Any a Eschela;
solenme commemoració del einquantenari de la mort del gran
estadista francés Leen Gansbella: me original concurs de
cervesa a 11nérica, etc., etc.
• •

L'esport. C:1 les se s ee Ilivenses nris.
nifestacions, ha estat i sera sempre
:usa de les nsateries més auténticament
rinernatografiques. Tota activitat
portiva rcuneix la major part de les
qualitats essencials que han de trabarse en un film. o sigu: :Ere llene. 100% isnent, bellesa i enlució.
Es per alai, que gairebé tots els
directors cinematografics emiten alguna cegada la temptació de realitzar
un film d'ambient esportiu, amb la
illosió d'obtenir aquell di:san/jeme gute
sal hauria de mancar mai al cinema.
Alguns triomicn en la temptativa i
I res f rara ssen.
Howard Hawks és deis prisme.
Aquest gran director, al qual el cinema den tantes obres que perduraran
a través de totes les evolucions, itt
realitzat en "Avidez de tragedia". • he
la Warner Reos. Einst National, que
actualment s'exhibeix al Catalum a, la
millar pellicula d'ambien esportiu.
Basada en )a rivalatat professional
entre ¿ca germana, automobilistes fafumes. "Avidez de tragedia" Es rica
successiG ininterrompuda imatges
que, amb ritme ffrfeinffefftic i allucinant, transcrítsen la trepidació i la
febre que domina en les grans provee
automobilistiquee, i les catästrofes que
ches es produeixen sovint
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El moment politic
actual
El que en pensa l'ex-comte de Romanones
Es mostra pessimista i desconfia d'una unió
de dretes
Madrid, 11. — E l'enquesta de
"La Epoca' sobre el moment polític
actual, correspon avui cl torn al com.
te de Romanenes.
L'ex-ministre liberal comença les
seves manifestacions dient
—Per a jutjar la situació d'Espanya
cal oblidar per complet tota tendencia
partidista, única manera que el judici
usuta imparcial.
Jo, optimista per naturalesa, voldria
¿asee-ho mes encara eta rocasiú prolent. Ni lia regarles que el meu optimisme es conforma amb la realitat,
perú no obstant, he de reconèixer que
aquesta coincidencia del meu desig i
de la realitat duren ben poc.
La regada que més ha durat —
dia el camte amb un deix d'amargorIta estat quinze des, perquè de seguida
han vingut fets deplorables a revelar
un estat latent de protesta, fets que
ja tenen caràcters de constituir-se en
quelcom de sistemàtic, que resulten
suficiente per produir el temor i la intranquillitat en les gente pacifiques.
Aquests fets a que em refereixoafegí—són les constante pertorbacions
d'ordre públic que s'estan prodaint a
Espanya.
Es clar, i jo no defeca de reconeixer-he, que el Govern ha sabut en tot
:remera reprimir espesos intente, pero una cesa Es dominar un moviment
revolucionara' i una altea cosa ie castigar-lo percate tingui efecte d'excoria:atarea i heus aci que el que izaran
mis desconfianea en resperit públic és
veure que per unes ranas o per altres
en l'energra de la repressió—que dic
energia de la repressió—sinó simplement aplicació de la llei, resulta sempre feble.
Jo no vull recordar que ja ha peseat un any de fets que commogueren
Espanya. Em refereixo als 5UCCe5SCS
Castilblanco, i encara na ha estat imposada per la justicia la landó a que
s'han fet creditors els culpables d'a.
euests fets.
Això per tela bande, perque tambo:
ee ha una altra cosa que desperta recele i que te retreta una grau maese
d'opinió. Aquesta és el prejudici sistemätic, cada dix mes aceentuat, de
aemostrar d'una manera ostentible que
la República no solament ho ha desee!' per ale republicana, amé catre
de la Repúbiica per a una de les seres
varietats encara que aquesta pogues
éster la mes important, i això és el
que fa desconfiar que el rigen tingui
aquella base que la furia incommobible.
Un altre dels aspectes importante
de l'actual situació d'Espanya, en que
falta terer un gran opnmisme per a no
veure mes que Rosicleres, és el que
fa referencia a la crisi econòmica per
qual travessa el país.
La liquidació del pressupost de ame,
ei dèficit amb que sha presentat laumal, ens porten el temor que el pressupost de 19 3 4 s'haurà de saldar amb
un dèficit enorme, i abre is desconhorSudor, perqui els errors politice es
reetifiquen en un dia i amb una firma, perb una economia són molts els
aays que es passen per reconstruir-la.
—sI la politica que descabdella
el Govern — ha. preguntat el periodista — creu vostè que produin
com a conseqüència una reacció en
:es eleccions?
—Jo a abre vaig a entestar amb
mea peques paredes reconeguent

El Teatre Espanyol perpetua la memòria de Maria
Guerrero
Madrid, 11.—Aquet mal!, a
'les dotze, ala celebrat al Tea-

tre Espanyol Feote de descubrir
un bust de la illustre actriu
Maria Guerrero.
A l'acte han assistit els senyors Répide, Ardavin, Marquina i Borras, i les senyores
Xirgu, Membrives i Díaz Arti-.
gas; l'alcalde de Madrid i nom-.
broces representacions del Sindicat d'Actors, una altra representació de la Societat General
d'Autors Espanyols i nombro-.
sos admiradora de la que fou
en vida glòria del ¡catre capaayo!.
La Senyora Membrives ha
llegit unes quartilles plenas de
fervorosa admiració a la gran
figura escénica, la tasca de la
qual per l'engrandiment del
teatre espanyol elogia.
El bust ha estat descobert al
.salonet del Teatre Espanyol.
Aquest bust es obra de l'escultor americes Rialdi, i el porta
a Espanya la senyora Mernbri-:
ves després d'ésser adquirit per
subscripció a América.
L'acte ha resultat senzill i
-emocionant:

Visites al President de la
República
Madrid, sr. — El President de la
República Ita rebut avui en aucliéncia el eenyor Emili Palomo, sotssecretari de Comunicacions; el senyor Pere Prat, ministre d'Espanya
a la República de l'Uruguai, i el
senyor Enric Díez Canean' , ministre d'Espanya a Romania.
En audiencia militar ha rebut el
tincan coronel i presiden del gol-

que és una pregunta que en mereix
maltee.
Si les properes eleccions es tesela amb la rnateixa sinceritat amb
que es feren les del 12 d'abril jo no
dubtaria ni un sol moment sobre el
seu resultat, pede..
Creu araste que es podrá formar un bloc de dretes el suficiente
ment fort perquè contrarresti la politice d'esquerres que s'está seguint?
—La gran dificultar que a judici
meu existeix per a la formació d'un
bloc de drctes es que hom pretengui
que ce aquest hi hagi au predomini
absolut de les mes extremes.
Pasea amb aixe, de les dretes una
cosa semblant amb el que succeeix
amb els que governen la República,
qt:e la velen per als republicans, i
dintre d'aquests per a una cause especial, que resulta amb caràcter de
De les ¿retes les que més es
mm umn arnb el propòsit de formar
un bloc són les que volen que en el
sea programa predomini el passat,
i aixa, ne cal donar-li voltee, ja is
absolutament i totalment passat.
Aqueet és el ca s , i res més que
aquest, que es faci molt dificil la
ccordinació entre ella.
Ara be': jo cree que per a Iluitar,
na enfront la República, sinó senzilIament per assegurar un regara de
llibertat, autoritat, ordre i justicia,
feria falta que els que de bona fe
senten honradament aquest principi,
oblidessin en absolut tots ele seas
prejudicis i pensessin tan sols en allò
que ha d'unir i no en el que separa
i separa fonamentalment.
—I vele, que sou agricultor i borne
aficionar al canas, e quin judici teniu
de la forma C0111 es desenrotlla la
reforma agrària?
—Jo sec un gran partidari de
que la reforma agrària es porti a cap
i lamento molt, com a espanyol i
com a propiciare que t'ad anys que
no s'hagi variat el regim de la propietat de la terra, perquè no podia
subsistir tal com esteva; i aixe no
lt odie ara, sinó que ho vaig dir ja
en un discurs pronunciat en temps
del govern Berenguer.
Llavors vaig assegurar que el rAgisn de la propietat rústica havia de
canviar, i que esteva segur que ei
vivia uns guante anys ho reacia jo,
i si no, els metas feas o 'sets.
Aisló que jo deis hi hagué alga
que Ii semble una insensatesa, i no
oestant, no ba transcorregut gaire
Inés d'un any sense que el fet es
produje: però del que Italia desee:
el cama al que s'ha jet hi ha un
abisme.
La reforma agriria, tal i corle estä
plantejada, ofereix grane dificultase;
però jo espero que totes seran vençudes, perquè cr tracia d'un problema de comprensió, tant per part
del; uns roen dels altre.
— I per acabar, ¿creieu possible
la celebració d'eleccions?
—Cree que le; ele:cimas munidpals se celebraran. puf) les parcials
de diputats a Corto tío cree que se
celebra], i si han de fer -st sense ene
shi afegeixin le; vacante que puguin resultar per replicació de le
ltd d'incompatibilitats. mis val que
les coses segueixin tal cona estan.
lcgid'Orfens de Guerra, senyer Enrie el ditesionari de la segoda inspeccies de l'exercit, general
Rodrigvez del Barrio; l'inspector
general de Sanitat, senyor Josep
Gonzälez Granda; l'interventor generel de l'Armada, seas or Joan Manuel Tàrrega, i els contrabatierais.
senyor Ferran Ruiz i Mier i el time coronel d'infanteria :mayor
Vera.

ESPANYA
111131sen

Els desordres extremistes
No ha estat declarat l'estat de guerra enlloc
La tranquillitat es va restablint a València i a Andalusia
De totes maneres, s'han registrat nombrosos actea isolats de terrorisme
que han produït victimes i desperfectes
El cap del Govern diu que
no s'ha declarat l'estat de
guerra enlloc
Madrid, 11. — Et senyor Azaaa
ha rebut avui la visita del sots-secretari de Comunicacions, de rambaixador d'Espanya a Lisboa, senyor
Rocha, del ministre de la Guerra de
la República d'El Salvador, i dele
generals Queipo de Llano, Augustí
i Garcia Benítez.
També ha rebut la visita del diputat senyor Pea-salva, del espite. senyor Martínez de Aragón, del coronel senyor Souza i del capitä senyor Serrano Fontecha.
Després el senyor Azada ha rebut els periodistes i els ha dit que
hi havia tranquiHrtat a tot Espanya, llevat a Algecires, on havien
ocorregut alguna successos.
Ha afegit que no s'havia declarar
restat de guerra a cap llar d'Espanya.

respecte del recent moviment, eón
els que segueixen:

Un petard a casa d'un dipu-

tat -- Els pistolers assassi.
nen un sereno
Jerez. — Durant la nit ha fet explosió un petard al dintell de la
casa del diputat senyor Fermín
Aranda, que ha causat gran alarma.
La familia acabava de sopar en
aquell moment, i ha estat un micacle que no ocorreguessin deegräcree.
Les destroces han estat grana
Han quedat trencats ele vidres i
s'han esfondrat sostres d'habitacions, i ha estat arrencada de qttall
la porta que dóna al carrer.
La guärdia ha sorra immediatament en persecució dels petardistes,
i ha suscitas un tiroteig sense conseqüències.
Ele petardistes han aconseguit de
fugir.
L'atemptat em relaciona amb el
boicot que declararen al senyor
Aranda els horticultors.
Diversos pistolers sostingueren un
tiroteig amb la guárdia civil i aconseguiren escapar.
Tres joves, en desembocar al carrer de Gómez Carrillo, dispararen
contra un "sereno", i el feriren.
En caure a terca el ferit, els pistolere el remataren.
La victima deixa vahea i vuit

Atemptat contra un
tramvia
Cecina — L'n grup collocä un petard a la via del tramria, el qual
petard feu exploeiä en pasear un
dele dits vehicles.
Al mateix temps els pistolers dispararen contra el tramvia.
Els guärdies d'assalt que anaven
al cobre repelaren ragressió, i feriren un individu tripulant d'un vaixell peequer.
La tranquilatat queda. restablerta.
Salan efectuat severissims escorcolla.

ELS EVADITS
DE VILLA CISNEROS

Despatxos de les onze
del matí

No ha arribat encara l'informe del senyor Aceituno

Madrid, ut. — El mayor Naya,
secretara particular del ministre de
la Goveruacie, ha facilitat ale periodistes els següents despatxos
tramesos per diferente governadors:

Es recollit el periòdic
"La Monarquía"
—
Madrid, 11.--El adinero d'avui del peribdie "La Monarquia"
ha estat recollit per la Direcció
General de Seguretat.
La mesura adoptada és a
causa de l'arliele de lona.

Vaga sense incidents
a Sevilla
Sevilla, re mati. — Han anat a la
vaga els obrero agrícoles i els flequers d'Alcalà de Guadaira.
Na han ocorregut incidente dines
portäncia a la capital ni a la provincia.

Tranquillitat a Granada
Granada, II mate — Després de
les noticies darrerarnent trameses,

Tranquillitat a València
Desordres a Benifaió, CarJets, Requena i Líria
Val?mcia, mm mati. — A la capa
tel es treballa gairche normalment.
Han quedat en vaga els obrero que
ja ho estucar abaste deis succeseos
i al., ere mis.
, A Betifaió es pesaren dues bombee al pas d'un tia. t, dc les quals
sols n'eselatá una.
No ocorregué res de particular i
continnä la circulació dels trena.
A Carle, durant la nit, bou sorpresa una retina; de 15 individua
tres deis quals foren detinguts.
Al local on ce celebre la reunie
forera trobades 30 bombee.
A 'entuma fosa llançada una bomba contra la caserna de la guardia
civil i foren tallados lee comunicacimas telegràfiques i teletémiques.
A Líria tambe ocorregué l'exploció d'una bomba anit paseada.
Valencia, ii. — El espité de la
guàrdia civil de Cadete comunica al
governador que als afores de la pos
blaciú i a l'interior d'una casa fou
sorpresa unareunió clandestina integrada per (piltre significats extremis-

de càrrega i descàrrega dels vaixells
destinan al transport de peix.
Es treballa normalment a les factories loarás, lúbrica de tabacs i coastruccions aeronàutiques.
Persisteixen les precaucione.
Forces d'assalt han acudit al carece
del Rosario, on un grup de vaguistes
ha apallissat un individu que es negase a fecundar l'aura i Ii ha nproduit lesione.
Eis mercats estan proveas.

Vaga general a Sanlúcar
de Barrameda
Sanlúcar de Barrameda, st. — Seta
declarat la vaga general pela demente
afiliats a la C. N. T.
Els vaguistes han desarmat tres
guàrdies municipals i han amenaçat
arnb pisteles els inspectors dr. aanitat.

Una collisió

la nit transcorregué sense incidente

i amb tranquillitat.

Normalitat a Càdiz i a JeReferències de la matinada rez - Clausura de Sindicats
d'ahir
a San Fernando i a MediMadrid, st. — Els darrers telenasidimia
fonemes rebuts de marinada aquf

LA JORNADA D'AHIR

Madrid, 11.—A dos quart.3
viril, del vespa-e, els ist f umnIAL
voll 1?SSer a la Direceiú 0 - neral
del M'arme i Coldsimies. i c-;river-r
alub el senyor el
qual els inanifesta que no havia
rebut l'informe qua pe' tris i vator envía el governad de Villa
Cisneros, senyor Aceituna.
Afegí el senyor Uumm que
aixi que el rebi el passario
seguida al cap del (lu y era, i tlue
seria el senyor Azatia qui podria donar noticies deis informes que trameti ei senyor Maituno.
Sobre els evadits de Villa
Cieneros digne que no tenia ea e
noticia relativa al seo parador.

tes, als guate foragitä la guärdia civil despres de sostenir nsn tiroteig.
Forma detinguts tres dels que estaveu reunas.
Se suposa que hi ha ferite, puix que
a l'interior de la casa es trobi rastre de sang.
En l'escorcoll efectuat al local force trobades tienta. bombea

Cádiz, 11'30 mati. — A Jerez, normalitat.
A Cádiz entrà tothom al treball,
i no ella tingut noticia de coaccions.
A San Fernando ele sindicato declararen la vaga.
El governador, en vista que circulaven per Cädiz une fulls firmats
pele sindícate de San Fernando, ha
acordat algunes detencions i la clausura dele :indicara
Una comissió ha visaat l'alcalde
per a demanar-li la llibertat deis
preso, car del contrari anirien a la
vaga. L'alcalde ha contestat que no,
i ha manat conduir els comissionats
al jutjat.
A eledinasidemia es tallaren les
cornunicacions telegráfiques amb
Jerez i amb Cädiz.
A dos quarts duna de la nit els
zelador,, acompanyats de dues paarrajaren rayarla.
En pasear per Medinasidänia !a
tarea que hacia manat que ea concentres a Jerez procedent de Tarifa,
per circular rumore que ele carnperols anaven a fer tina maten sobre Jerez, i cont que ele carrabiners
paraven els cotxes a la carretera per
a escorcollar-loe, en parar el de la
força pública on la anava guàrdia
civil, un grup de revoltosos que devis estar apostat a la carretera, en
verme que es tractava de {oree, engegui alguns treta, sense conseqüencies.
En arribar a Je r ez les (orees,
m'assabentaren que en arribar a
Medinasidènia havien sentit treta
entre ele carrabiners i ele revoltosos.
Vaig ordenar que sortissin de Jerez (lotee parelles de la guerdia
civil.
Aquest mata' ha circulat el rumor
que els obrera eren al camp cometent excessoe.
Vaig ordenar la trarnesa de vint
guàrdies i una nioto, percate em comunigeessin noticies, pera restahierra la comunicacia, eni digueren
a dos quarts de vuit que la cosa no
tenia importäncia, i que es cometeren alguns excessos, perú que es
tracta de gent jora que aixi que vea
ha gitärdia civil fugen, com si sols
tractessin de justificar els diners
que hagin rebut.
El governador ha c'ausurat els
sindicara ¿aquello llocs on han ocorregut tals fets.

Vaga a San Fernando
San Fernando, — A censealeencia de la publicada', ¿emes fullee circulades pels carrera de Cádiz han estat detinguts oier ordre gevernativa
nou directies del Sindicar Crac.
ceban practicat escorcolls als locals
del Sindicat i ale dennicilis da,guns
deis 5eUS dementa
Una comissió d'afiliare a !a C. N. T.
La visitat l'alcalde per sollicitar
Inertes deis seus companys presos i
enunciar que en cas de no decretarle provocarien !a vaga general.
Davant la negativa de l'alcalde a
decretar la dita llibertat, Isa començat l'atur, que han començat ele flequers.
I.'alcalde ha començat les gestioes
uer Si euhmin t strament de pa i ;tares
articles de la cenia.
S'Ilan concentrat les forres de la
guäralia civil, i fins ara la ha trenquillitat.

Vaga resolta
Fuenterojar, mi. — Ilan estat resoltes favorablement les peticiono; deis
obrers, amb la qual cosa seta resolt
la vaga general.
Han estat posats en Ilibertat els detangueo a conseqüencia de la vaga.

Millora la situació a Cádiz
Cediz, m u. — Mirara la situació. El
idhue als treballa

treball

Pefiaranda de Bracamonte, sm — A
Paraditas de San Juan, el contacte
sostingut entre patrona i obrera ha
degenerat en una collisió a garrotades i treta.
Els patrona han hagut d'amagar-se
a la finca denominada "El Mande
En la collisie han resultat quatre
ferits.
La guärdia civil ha restablert l'era
aire.

La situació a Sevilla
Sevilla, II. — La poblad?) presenta
aspecte normal.
Aquest metí sehan registrat algunes
coacciona. Han estat detinguts quatre
individus pertanyents al Sindicat Unic.
El gren:i que menté la vaga amb carácter general és el de perruquers i
barbera.
El gremi de la construcció no ha
anat a la vaga totahnent
Ele taxis han acuda a les seves paredes a l'hora de costura, excepte ala
barris extrema.
No hi ha hagut interrupció en els
treballa del port i també &ha fet nermalment el Infle rodar.
Els serveis de tramvies es presten
a totes les liniee.
' Al barri de Sant Juliä , una parella
de la guerdia municipal que nava a
prestar servei per ordre d'un jutjat,
ha estat escomesa per un grup que e's
ha mes les armes, i a mes han t'era
el Griärdia Lluís Carreta.
L'alcalde, en assabentar-se del fet,
ha disposat que tina altra parella de
guerdies municipals eubstituis l'agredida per complimentar el servei.
Els individus ferias anit mes motiu
de ragressia als guerdies dass-alt
!es anmediacions de l'Are de !a Macare tia continuen en cl inercia estas.
Han declarat que eren a la taverna Pegata el tuti i que en el moment
dt: sentir cls trets sortiren al carrer
i l'oren ferits.
Sala dernostrat que els trefe ich
contra els guardies d'assalt foren fets
des dels enrunaments de la famosa taverni de Cornee, bombardejada en els
SUCCeSSUS de juny de 1 035.
Els detinguts amb motiu dels successos dalair han comparegut davant
el jutjat el qual ha disposat que
afganos d'ells ingressin a la presó.
Durant el metí s'han seguir realitzant rigorosos escorcolls.
El repetirlo/cid de pa i llet als establiments de beneficencia sama efectuat sestee navetat
Els policies que estaven suspensos
d'empleu i sou a conseqüència deis
successos d'agost, es presentaren a
la comisaria de vigiläncia per a olerir-se incondicionalment al comi asare
Aquest tradlade roferiment al cap
superior de Policia.

Desordres a Alcalá
de Guadaira
Al pohle delleale ale Guadaira, escla te aquesta nit un petard al doInicia del canmerol, tresorer del Sindicat regional, Domènec Diaz Lara.
Els autora de l'atemptat cridaren
repetides vegades en una finestra del
domicili de l'agricultor, fent diversos
dispare per tal de produir alarma i
cerdee l'atenció del senyor Domingo
Díaz i de la seva familia.
Seguidament coHocaren un petard
a la finestra, i sobrevingué una explosie fortnidable, que cause grane
desperfectes a l'edifici.
Alguns troesos de metralla vaguea ren alarman el breeca d'un fill
del senyor Díaz, que eslava buida.
Fui una altra Maestra de la mateixe casa cuaocaren un altre pelarte que no arribe a esclatar.
Un grup d'individus intente incendiar l'Ajuntament, regant de gasolina les partes i calant-hi foc ,
personal del Municipi acudi
immediatament, i auxiliar per alguna
velas, aconseguí apagar el foc.
1:1 governador ha manifestat que
a Alcalä de Guadaira ala declarat
hs vaga general revolucionària, en
vista d'això ha ordenar a l'alcalde
erre ea procedeixj a la elausurg del

n

Els tràmits ministerials
El cap del Govern ha declarat als periodistes que
han estat signats quatre decrets
Manifestacions del cap
del Govern
Quatre decrets signats
President de la República
Madrid, sr. — A les nota de la
nit ha rebut el president del Colasen
de Ministres ele periodistes al Ministeri de la Guerra, i els ha manifestat que havig despatxat amb el
President de la República, el qual
li signé els quatre decrete següents:
Rellevant el delegat governatiu de
Ceuta i nomenant per a substituir-lo
el senyor Francesc Ortiz Ferraba
dez.
Fixant regles per a l'execució de
lea obres de perllongació del passeig
de La Castellana.
Adquirint amb càrrec al pressupost
del ministeri de Marina, roo.000 tones
de carbó de les mines d'Astúriee.
Creant la Junta de defensa de la
pansa, a Mälaga.
En relata', amb rordre públic, manifestà el Sr. Anea que les noticies
que a la dita hora tenia acnsaven
tranquillitat a tot Espanya, exceple
a Algecires, an aha prooluit la Nasa
general, i a un peble a Re km. de Cediz, cap a en han sortit Muerdes d' as sala per dominar la remite.
Sindical i a la detenció dels dirigente.

Temences de l'alcalde
d'Utrera
L'alcalde d'Utrera comunica els
seas ternors que es declari al dit
raerle la vaga general revolucionärie
en el dia d'avale pulse que els ánims
estan moit excitats; en vista d'això,
el governador ordene a l'alcalde que
procedis a la clausura dele centres
obrers de la Confederada', Nacional
del Treball.
La vaga no ha arribat a esclatar.

Altres indrets afectats
pels desordres
•

ablegt el governador que a Sevilla
hi ha tranquiHitat, harem autoritzat a !es entitats patronais perque
els patrons d'establiments, fábriques
i tallers acorniadin els obrera q ue no
hagin acudir al treball avui, substituint-los per aqueas que es prestolitt a treballar.
Se sap que a Cabezas de San J11211
s'ha declarat la vaga general.
Durara. !a na:, ente les estacione
d'Arahal i l'empalme de Moron,
una desconeguts han tallas els tils
de les !Mies telefòniques i telegràfiques de l'Estat i de la Companyia,

i han fet caure, a mes, dos pala
Slaa designat el jutge d'Instruccie
de Moren perque actui com a batee especial en els fea deecabdellats
Rinscnada

Respecte als evadits de Villa Cisneros, res no sabia.

La defensa de la pansa
a Màlaga
El decret que signà el president de
la República creant la Junta de defensa de la pansa a ?alega, Es canseqüencia, segons manifesté anit el sotasecretad de la Presidencia, senyor Ramos, Tuna Informació efectuada a Málaga per un delegat del rninistcri d'Agricultura.
S'estableix en ell una nova modalitat del servei de credit agrícola, segons la qual es crea a Mälaga un dipäsit al (mal, obligateriameni, hauran
d'arribar els productora de pausa de
tota la provincia; la producció, perque serveixi de garantia, prendaria
d'un emprestit que es negociare destinar a concedir anxilis als agrizultort
Ha anunciat el seeyor RAMOS que
per a contribuir' a conjurar la fenda
crisi de la pasea s'estaban el alta o
la setmana pancera.

Visites al ministre d'Estat
eledrial. u 5. — Han visitat el ministre arlestat la mere del capitä
Galera i l'ambaixador d'Espanya a
Cuba, senyor Serrat.
dia civil Josep Rodríguez i el dele

d'assalt Jifia Garrido, Antoni Molina
i larevarri Ortega. morts a Bugarra.
Ale euterraments assistiren representacions deis coseos als quals pertanyien els finaba, i de la guarnicie,
les autoritats i una companyia de
guärdies d'assalts que 'tarima el seguid.
A les oficiales públiques s'autoritzä
el pereonal perquè assistís a l'entere
ranear.
També lai va acudir una gran gentecla.
Seas dedicaren nombroses corone,.
Fe cadever del guirdia civil seré
traslladat a Chelva i els guatee restante seran enterrats al cernentiri de
Valencia.
Han estat designats jutges militare
per a la instrucció dele procediments
dels fet s. del peble de Bugarra.
Els delineaste per aquests fets es
recaben a la disposició de l'auditor de
Guerra.
Passa de noranta el nombre de eleanglas.

NOIS ACTES
DE TERRORISME
Una bomba contra "La Voz
Valenciana" causa la mort
d'un venedor de diaris

Nous desordres

Valencia, 11.—A dos quarts de
sis de la tarda quan als tallen de
"La
Voy Valenciana" es realitzava
L'enterrament de les vícti- activament
els treballs de cierre del
mes dels fets de València periedic. el director i els redactora
foren sorpresos per la violenta tren11. — Aquest mea ha
cadissa de vidres segaida d'una forarribat el comissari de policia Pece
midable explosie.
Aparicio, de la primera brigada d'inAcudiren räpialainent al lloc on
vestgacia crimOnel de elaerid, acomaquella es produi i troberen el vepanyar de cine agee,e, per enervenedor de periòdics Ricard Gneis
sI els Las cl eseaVellats equest.
que presentava nombrases ferides.
dies.
Post portal ràpidament a la Casa
'i'ambe ha arribar un coronel del
de Socors on more
ces de seguretat amb el mateas obLa bembe. fou %aleada pel mantead de la porta d'entrada i tope
je cStenibla que cl dpeer
n :oluat:up,rploiap,on,rec
ri ,i.oia:l
contra una barra de ferro. Els efecd'aquest; l'auges consisteee en estes de rexplosiú no perjudicaren ele
gbruitneerhelreeziajlnoss
tallers.
i
Els danys sean de molta considesur-se la gran ermita 5. de dinamita
ració,
amb mate han iebric:at ae; bombee.
La bomba era de gra:: tarnany i
Tambo., es erocedin energicament
carregada de metralla, de la qual
contra tots els que posseeixen arhan
ritt recollits algans t70503.
me, prohibiees.
La policía alta apoderar d'una
Aquest mata' algalias grnps han inp ara bomba coHocada a resglesia
tentar reproduir el; aldarulls i han
del Roser dels poblats maritims.
coaccionat els obrers que treballen
Pesca un quilo i ti dome eentime•
en obres de construcció, alba-emes i
(r es de diämetre.
tallers per tal d'aconseguir que delHan cena posats a dasposició del
xessin el traban.
jetiat de guärdia dos iedividus que
Als afores de San Vicente uns
:aterraren 1 a e salt d'un tren a l'esgrups han intentas bolear un traentiaje) de Prica, els quals !oren de,
via de la linia de Catarroja, la qual
n btrts per una parella la gurcosa ho laa impdit la força pública,
dia civil gsie prestava servei.
que ha fet fugir els revoltosos.
Un emplear de la Coanpanyia del
A tot arreu nula reprès el treball,
ard fea I z rer el tren qut esdiralleva draquells llocs on eleve ' deam a 'Valencia, per treeer se a toas
clarat la vaga amb anterioritat als
dcs costats de la via duta bombee.
darrers tete.
Una d'aquestes esclatä, pero senSara sabut que en alguns pobres
:e causo- entes, i l'altea loe CCo
de la provincia . s'han presentar indiILila i llamada a lea autoritats. POI
vidus que han invitar els obrers
td quilos esté come:ccionada amo
què declaressin la vaga general reun glan tub de leer,.
y olucionäria.
Al poble teAliara de! Patiarca "aEn la mejor part dels pobles han
ren collocatles duce ben a ea Una al
ratat desatesos. En alguns ele doeenicili de l'alcalde se.,yor Vicene
nar el cae que hont ha ¿comal compPalanca, yac produi grana destcore a les autoritats dels procediments
(es, pene atrase que atora nadamos'
Taquests individue, els iguale han
se eses víctitnes.
hagut de fugir cuita-corrents per no
L'alcalde ha organitzat una ronda a
ésser detinguts.
les seres ordres, aconseguint restablir
La guàrdia civil els segueix la
la tranamiHitat a la pablacie.
A Benaguacil ha fet explosió una
Pista
Ag. ttest matí s'han reparta moiubornee. a reiteren- de la casa-caserna
sarnent une falla subversius redactas%
en termes violentissims, i en els gneis de la Benemerita, on tren concentrades les jaeces del dit Institut.
s'aconsella els obrers que reatares trata
Els guiardies han repeHit ragressió
an:bulaiode desmatas i ataca als poders
p
utilitzant els Màusers i una metralla1:n els dits fulls s'afirma que la dora, perú no salan produit victirnes.
Hala estat practicades algunes detenresta d'Espanya estä en revolució.
Aquest mati han careallat els mis dens, restablint-se la normalitat.
A la easerna de la guerdia civil d'Uabsurda i sorprenents rumors.
tiel ha esclatat una altea bomba, cauSala efectuat l'enterrament del
guirdia de seguretat Josep Arsch, as- tela grane destroces a la porta desirada.
eassinat al Grau.
També s'han verificat els del guirA Fuenterrobles seta amotinat el

LA PUBLIOITAil
«bit, adaptada UD& adata revolucice,
sida.
Ele abotinats han incendiat l'ese&
sil, la casa Ajuntament i l'Anda y:unieipal.
De València ha estat enviada una
eembeeem coaddist torees de la Clisär-

dia civil 1 d'assalt.
Han quedat talbdes iss comunicad«, amb

YAGUES A DIVERSOS
LLOCS D'ANDALUSIA
....n••n••

Un sergent 1 un guàrdia
civil greument ferita
Cddie, sr. — Al poble de Casavieja
amb motiu de la vaga es produí un
tiroteig entre radian, i la guàrdia
remate greument ferit un dels
Rl acudiren reforços i es generalit-

I& el tiroteig del qual va resultar greutwist ferit un sergent.

A Arcos de la Frontera s'ha declarat la vaga, però tal ha tranquillitat.
A Medinasidbnia els vaguistes van
tallar les comunicacions i van coaccionar els obrera que no volien secundar l'atur.
Han estat enviste reforços.

Precauciona
' San Fernando

—

San Fernando, er. — A rnigdia tancaren els comerços, els guate obriren
poc després per ordre governativa.
han estat enviats so guàrdies ciTila.

I a Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera, ir. — Han
arribat go guàrdies d'assalt.
Centenars de curiosos han desfilat
davant el domicili del diputat Formt
Aranda contemplant les destroces
mude, per la bomba que hi eselatä.
Slan practicat nombrosos detenCions. Hom creu que s'ha trobat la
trama del moviment.
Al carrer de Sant Francesc s'hi
trobi una bomba de må; se suposa
que l'abandonaren allí els autors de
la collocació de la bomba abans esmentada quan es veieren perseguits
per la brea pública.
Un obrer paleta trobà al carrer
del Porvenir una bomba de cinc
quilos de pes amb /a metxa apagada.
Se l'endugué al seu domicili i despris avisa les autoritats.

Els comunistes es fan amos
de Casasviejas per unes
guantes hores
Medinasichartia, ti. — Noticies rebudes de Casasviejas disten que el poble
ha estat en poder dels comunistes durant algunes hores.
Han assaltat la caserna de la guärdia civil, ferint quatre guardes, dos
delle greurnent.
Han taliat les links telefòniques,
durant molt el tiroteig que s i lla entaulat amb la forma, ignorant-se, a
les deu de la nit, quanta paisana hi ha
mona ai U hom sap que hi ha diverges victimes.

Sindicalistes detinguts
Carmona, er. — A la marinada la
policía ha detingut sin cobre de la matrícula de Badajoz, condult per Josep
Beche!.
Han estat detinguts ¿os individus
dirigente de la segona comarcal de la
C. N. T.
El viatge d'aquests individua sembla que obeia a organitzar un moviraen revolucionad que havia d'esclatar a armona ensems que en abres poblacions de la provincia.
Els dos detinguts han estat incomunicats.

Una colija% entre obrers
Salamanca, sr. — El governador
civil ha manifestat que el tinent de
la guärdia civil de Peharanda
Ilracamonte Ii comunicava que havia mamut acompanyat de vuit números, al pubis de Paradinas de San
Juan, per instruir diligències amb
motiu de la collisió produida alli entre patrons i obrera, i de la qual han
resultas nombrosos [data, tres d'ella
gravlasims.
Afegeix que en aquesta comunicació es (Mea compte que s'havien intervingut tres escopetea, havent apai
vagat el veinat quan arribaren les
torees.
Informes partieulars de la dita poblaci6 donen comiste que la collisia
es produf entre els obrera anomenats a dany" i d'altres denominats
"de torn".
S'uniren ale primera els fills deis
patrona del poble.
.Aquete feren foc contra els obrera
.de la •atj etat, 1 resultaren 18 ferits,
entre els quals es compten diverses
dones i sois.
La guärdia civil ha recollit les
armes de qui abans s'ha fet esment.
Els patrona dispararen utilitzant
perdigons.
Els obrera pretenien que noma
treballessin ele pertanyents a la Societat.

No hi ha hagut vaga
general a Màlaga
Milaga, sr. — El dia ha transcorregut normalment no complintse els auguris que s'anea& a declarar 1 vaga general, ni tarnpoc l'ha
declarada el Sindicat de Transporto
que la tenia anunciada.
Al port sha treballat normalment.
En alguna tallers, no obstant,
?han efectuat algunes coacciona,
però els guirdies d'assalt acudiren
1 feren fugir els coaccionadors.
La panela ha detingut Ceferi 1.6-

pez, president del Sindicat de TrenaPorte.
Un desconegut arruixa amb gasolina la porta del teatre Cervantes
hi calà foc,
El conserge hi acudí räpidament 1
ajudat per alguna transeúnte rapad.
Han esclatat dos petards: un a la
factoria de Petroli del barri "El
Martinet" i un altre al barri de Perchel.
Tots des petera causaren danys
ó.
de consideraci

A Castelló foragiten
els sospitosos
-Quatre detencions
. importants
Caete116, ii. — La policia ha efeetuat nombrosos escorcolla i ha recollit abundoses armes blanquee 1
de foc.
Utilitzant tamlons, han estat expulsats de Castelló Més de dosrente sospitosos.
S'Ira comprovat que el ferit gresment en els darrers successos, Pere
Garcia, és un dels principals caps
del moviment i Fautor de l'incendi
de les escoles Pies.
L'altre ferit greu, Antoni Zamasuero, és sin agitador perillós.
El ferit lleu que s'escapa de l'Hospital després de fer-se-li la primera
cura fou detingut novament a ressació del Nord quan intentava prendre el tren. Li foren ocupats documents d'importancia relacionats amb
el moviment general.
També ha estat detingut un altre individu que ettpitanejava els
grupa que agrediren la forca pública. S'anomena alune Agut.

Troballa de material
terrorista a Còrdova
Cirdova, el. — E lgovernador ha
tranifestat que al lloc denominat Minas de Plata, del terme de Posadas,
la policía ha efectuat nombrosos escorcolls.
Han estas trobades t caixes de
càpsules detonadores triples, amb cent
càpsules cada una, 59 rotllos de cent
rr,etres de mctxa, trossos sc, * ts i una
caixa amb tres paquets de dinamita.
Es creu que s'han fabricat bombea
al dit lloc, encara que no s'han trobat
els cascos.
No salan efechiat detencions.
Han estat escorcollades les cases
dels extremistes.
A tota la provincia hi ha trenS'ha eelebrat una assemblea
lo Confederació Provincial d'Agricultora, amb assistència del diputat
senyor 1:Mate del Moral.
Es tractà en la reunió de les bases de treball en les feines agrícoles, i s'acordà sobbicitar la destitució
del Jurat Mixte i demanar la revisa') de les bases i modificació del decret sobre importació d'olis estrangel s.

Es clausurat el Sindicat
Unic a San Fernando
San Fernando, ea — Continua la
raga general.
Els guàrdies municipals detingueren un individu que intentava tallar
els cables de conducció d'energa
eléctrica a les fabriques.
Han arribat forces de la guardia
civil i d'assalt, que donaren una caerega per dissoldre els grupo que apedregaven els tramvies i autoämnibus.
Ha estat clausurat el Sindicat

Els desordres a Múrcia
Dues detencions
M'Arda, Durant la artera
talt continuarenels desmatas deis re-

voltosos, que tallaren la Ilum i les
linies teleftaniques al barri de Quitapellejos.
A Atiesares quedaren interrompudes les comunicacions.

Personal de la Companyia Telecuatodiat per tomes de la
les Urdes.
Aquest mati han intentat els revoltosos incendiar el convent de Sant
Agustf, I acudi la foro pública que
fin fugir els agressora.
EI Governador hrdluobyprnafanu
El governador ha disposat la detemió de quatte individus, atareosindicalista molt coneguts, els quals
ingressaren a la pres6.
El governador tingui coneixement
que s'amagaven al domicili de la
C. N. T. alguna anarco-sindicalistes
forastera.
L'ectificf era tancat 1 la força pública espanyä les portes i detingué
la policia dos individus que es trobaven a Múrcia fea le dies, preparant el moviment aixf com internenint en els aldarulls que s'han produit.
guardia civil, repari

Policies suspesos de càrrec
i sou
Mírela, ir. — El governador ha
suspès de cärrec i son, fina que es resolgui l'expedient que s'ha instruía a
l'inspector i agent de policia que foren desarmats al poble de Monteagudo.

Dues bombes que esclaten
a la plaça de braus
de Madrid
Madrid, ir.—A dos quarts de
deu de la nit terco explosió dues
bombea al corral de la nova plaça
de brasa.
A la part de darrera estan aquarterades les forces de cavalleria d'assalt, 1 a la part davantera altres
d'infanteria.
S'havia ordenat que les dites fortes sortissin aquesta eilt amb direcdar a Andalusia.
Quan els guàrdies pressten el <lamió per a dirigir-se a l'estació sonaren ambdós explosiona, quasi slmultäniament, i produiren grana desperfecta.
Els cavalls, espantats, es deslligaren i aortiren al patl. Hi acudiren
els guärdies i aconseguiren calmar
els animals.
Mentre passava afee& els guärdles
donaven una batuda pchs voltants.
Una dona digué que hacia vist,
Immediatament després de les explosione, sis individua que fugien.
Un d'ells caigué a terra el córrer
i els que l'acompanyaven l'ajudaren
a aixecar-se i continuaren fugint,
desapareixent.
La batuda resulti Infructuosa.

Referències (121 ministre
de la Governació
Hi ha hagut desordres
a Cuenca
Madrid, ir. — Aquesta matinada
al ministeri de la Governació van donar compte que el governadoe de
Cuenca a les '145 de la nit comunica:
"Aquesta matinada al poble de Mira. es declarä la vaga general pele
elements del Sindicat d'aquella localitat, els quals apalissaren els elemenos que es negaven a abandonar el
t rehala
A ley dues de la tarda el svagulstes han avançat cap al poble amb propasas poc pacifica.
La guardia civil ha sortit a contenir-los i els grupa els han rebut a cops
de pedra i han fet alguna dispara. Han
resultas lleument ¡eras dos guàrdies
civils.
La força ha disparat primer en l'alre. pera com que continuaven les
agressions, ha disparat novament i ha
resultat ferit Climent Andújar d'una
bala al pesa Aquest ferit ha estas traslladat a l'hospital de Cuenca, on ha
ingressat aque sta nit.
Un altre feria anomenat Benet Arena, ira rebut una bala a la cama t3guerra.
Tarnbi ha resultat ferit un altre
individu anomenat Yustel, el qual
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ES UNA BONA: OPORTUNITAT

rebut una bala al pit. Segons les darsures noticies, ha mort
He concentrat—ha afegit el goncenadar—mis forces, ultra les arribades.
La tranquillitat Es completa ala
pobles 1 voltants.
El rnort era un individu que s'havfa distingit en altres revoltes, especialment en la darrera vaga d'octubre, després de la qual havia desaparegut d'aquesta ciutat
Cal advertir que aquests elements
revoltosos havien arribat fugint de
Valincle.
Ha estas clausurat el Sindicat.
El governador de Sevilla comunica que la guàrdia civil ha prestat
un bon servei, en detenir als voltanta del poble de Carmona un automòbil ocupar per individua propagandistes del moviment revoluciona_
ni en eta pobles.
Els foren trobate fulle subversius
I de propaganda.
El g overnador de València dóna
compte que a Fuenterroble en arribar-bu i la força pública, especialment
la guardia civil, que hacia ungut
concixement que s'havia calar fose a
l'arxiu de l'Ajuntament havien tallat la carretera, es feu foc de rnetralladores contr aels revoltosos, que
fugiren al camp.
El capitä, d'acord amb l'alcalde del
poble, publica un ban tranquillitrant
el veinat.
L'Ajuntament ha quedas funcionara,
també hi han qtadat les force, sortint algunes d'elles co peestratzió deis
individus que es dirigien a Fuenterrobles.
E. capita ha tornst a Utiel, on s'ha
tata: a les ancla ma n el governador hi
114 enviat.
A Cullera ha eseadai una bomba en
un transformador, quedan: la poblac,.S
a les fosques.
El governador ha ordenat que un
capita vagi al dit indret amb formes, i
acaba de comunicar dient que ha quedat reparada l'avaria 1 que al poble
hi ha tranquillitat.
També comunica el governador de
Granada que aquesta oft eón traslladats els detinguts ahir a Motril, havent sortit torees en cotxes per a recollir-los, i espera que arribin a Granada a dos quarts de dues o a les
dues de la marinada.
Sobre de l'incendi oeoregut al penal de °tafia, manifestä el ministre
de la Governació, que en efecte abs.
'
via produit un incendi, originas per
haver pras foc a llurs llits alguna
reclusos.
seise mis auxill que el dels empleats
L'incendi es localitzà ràpidament,
tic la penitenciaria j les bombea i
forces que sortiren de Madrid tornaren des del poble d'Aranjuez, per
haver-sels comunleat oportunament
que tren innecessaris els seus serEl governador de /alega diu que
el dia d'avui ha transcorregut amb
tranquillitat.
A les sis de la tarda uns nois que
intentaren incendiar el teatre Cervantes fugiren, i el foc pegué ésser
apagat räpidament sense que es produissin danys.
No han estat detInguts els autors.
A les onze de la nit, a la població
hi ha tranquiilitat.
A Casasviejas, en arribar les forces d'assalt, tan guardia perseguí un
individu que porlhva una pistola a
la nah.
En entrar el guàrdia a redifiCi en
el qual slavia aniagat el fugitiu,
rebé aro tret a conseqüència del qual,
morí in Stantä iament.
Els altres guàrdies rodejaren la
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DESORDRES
AL PENAL D'OCAÑA

Una noche de tos
es suplicio y desesperación

(Continuoció de la pagino 1.)

FINIOL

S'ha dernanat a Madrid la tramesa
de forces d'assalt i un tanc de bombera.
Segons sembla tan sols s'han cremat els mobiliaria de les ceHes 1
que l'incendi no ha continuat.
Salan rebut ordres expresses i
concretes i es d'esperar que d'un
moment a un altre arribi el director
de presons senyor Sol acompanyat
del senyor Rojas, alt funcionari de
la Direcció general.

BUSTO
CALMARÁ
VUESTRAS
ANGUSTIAS

Frasco pequeño
(de prueba): 3,5o
Frasco grande 5.00
1111111.1113111111MMIMIZI

El Director general
de Presons
Madrid, 11.—Conlirmant la notí
ele donada a la conferencia anterior
acaba d'arribar a aquesta ciutat el
Director general de Presons senyor
Sol.
La plantilla del personal d'aquesta
presó s'ita portal admirablement.
El capilla de la Guàrdia civil actuà
al front de les forces i aconsegui recluir a una part del reclusos.

Al Doble de Arcos de la Frontera
els extremistes han tallar les comunicacions.
Forces d'assalt airaren a la dita peNació, i els extremistes els reberen a
trets. Han aixecat barricades.
Els bombers anaren a Sanlúcar. ja
que l'arxiu municipal estä cremant.
Han ingressat a la pre.95 ro extremistes. entre ells una dona.

tracta d'un atemptat contra el xofer per no secundar la vaga.
A les primeres hores de Id matinada cha provocat l'exp l o,i6 de les
tres bornbes trobades al portal del
carece de Merlo.
Les bombes eren de forma tubular
foren trobades en un taller collectío sindicalista.
Amb aquest motiu fou detinguda
una dona.
La Confederació Nacional del Treball ha circulat ordres perque els
obrers reprenguin el treban.
Diuen que ha fracassat el moviment
patentitzant que no estan en condicions d ' aconseguir el comunisme
perä que no permetran que
ningú pugui ofegar Pura aspiracions.
Afirmen que per expressa disposi.
cid de l'organització, no han pres part
en aquest moviment els ferroviario.

Esfondrament
Fregenal de la Sierra, Ir.— Degut
a l'esfondranient de les torres caigué
part del sostre i del cor de la parróquia de Santa Catalina. No li van 'laven desgràcies.

Nacionalistes detinguts
a Bilbao
Bilbao, ir. — Per ordre go‘ernativa, han estat detinguts el; proa ganclistes inacionalistes senyoreta
Aguirre Orixena, i Sr. Trabudua, els
quals ingressaren a la preii, per no
llover satisfet les entalles que els imeosä degut a les initiries contra Espanya pronunciades en un míting pels
detineuts.

Alteracions de l'ordre
a altres indrets
d'Andalusia

Accident d'automòbil
Valancia, tr. — Davant l'estanyol
del cansí d'Olivete han to7at un automòbil particular de la matrícula de
Saragossa, concluir riel seu propietari,
senyor Miguel Marcos, i un camiii,
resulient greument ferit Agusti
Lledó i els néts daquest Franecsc i
Maria.

1 Jerez, ir. — A la Flaea de la República un individu anotnenat Vicenç
Corrales s'ha resistit a ¿ser escorcoIlat per un sergent de guàrdies d'assale agredan el sergent.
Aquest hirt repellit ragrcssid, resultan: greument ferit Vicene.

evez072,
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Una col.lisió entre republi.
cans i jaumins
Santiago, Ir. — En acabar un Midi de faltes en un jutjar, s'ha produit
una collisió a la Sala de Justicia entre dos bàndols, un de republicana i
un altre de jaudistes, escornetent-se
mútuament amb bastons i armes blanquo.
De la baralla ha resultat greument
ferit al cap l'estudiant jaulnista Josep
Rocamonte, i de menys importancia,
un altre individu.
Ha contribuir a separar els contendelira el jutge municipal.
Ha estat det'ingut el jaumi Lluís
Pazca, al qual se li han ocupas dos ganivets, una pistola i dos revòlvers.

El nou Director general
de Treball
Madrid, ir. — Ha estar nomenat
director genual del Treball el se-

nyor Carles Baraibar.

El senyor Goicoechea
dimiteix el càrrec d'Acció
Popular
Madrid, ir. — El senyor Golcorchea há dirniti• el seu cärrec en
la junta de govern d'Acció Popular, a conseqüència de la incompatibilitat que s'establí en l'assemblea
celebrada per aquella organització.
per a prendre part en actes pública
organitzats per altres partas.
La junta d'Acció Popular obsequiara al senyor Goicoechea amb
un banquet de gratitud Pchs Scrvei4
presta t s.
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Casa.

Un d'ella en alear el cap per a
disparar va rebre ura tret i mori
també.
Han estat trameses mes forces
per a prendre la casa pecó cncara
no es coneix cl resultat.
Suposo, dio el governador, que a
aquestes hores, ol la( esteran arribant
al poble aqueses reforços. Altres forces han anat a Jerez.
A Arcos dc la Frontera es tingue
noticia cale en fer-se Scisz es trobaven uns 1.000 individus a tres quilómetro de la població. Els revoltosos
van tallar les comunicacions.
Un guci rdia municipal yogui arribar
fino a Jerez i comunicà que a dos
quarts deis s'havien produit disturbis a la part bzixa de la poblad&
i a la resta d'ella, arase irnportäncia.
fins ara.
S'hi han enviat (orees de la guardia civil.
A Algeciras han esclatat tres petardas, i han estat tallades les comsnicacions telefäniques i telegräfiques
amb Madrid i Málaga.
A la Lfnia de la Concepció hi ha
hagut un tiroteig entre els revoltosos
i els gárdies municipals i de segurotat, resultant un ferit per part dels revoltosos.

Els olivaires produeixen
desordres a Dos Hermanas
- •
SevIlla, ir. — Al poble de Dos
Hermanas han aparegut tallades les
comunicacions telefòniques i telegräfiques.
També fiaren tallades les linies
particulars d'alguna magatzems
livcr.
Ràpidament quedareis i eparades
les avaries.
Quan es dirigia al jutjat l concgut terratinent Miguel Sánchez Dalt,
acompanyat del seu administrador,
un jove que hi havia a la plaça del
Bonsuccés ha engegat dos treta contra ells.
En arrrlbar al jutjat, Miguel Sánchez ha acomiadat l'auto i a torn:d
la peu a casa eva.
No ha denunciat el fet Peraui es

tina velg la reeepta
de les nostres àvies, que ja soben que la bellesa
de les mons es un atribut senyorial, ho estat
adaptado a les exigéncies d'ovui.

Tarro

El seu resultat es la Pasta d'Atmetlles Gol
(Etiqueta Groga), que idealitza les mans. Usant-la
constantment, sobre tot quan fa aire, evitareu que
les mans se us tallin i perdin bellesa i distinció.
A tothora protegeix les mans, que'son per la dona
joiells, més voluoses a mesura que la seva pell
és més blanca, sedoso i flexible.
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El Consell de ministres aprova el projecte financier de M. Cheron
ceParís, re. — Aquest mati
lebrat Consell de ministres a l'Eliseu,
sota la Presidencia de M. Lebrun.
El Consell ha aprovat per unanimitat els projectee financies de M. Cheron. L'equilibri del pressupost s'aconseguir á sense emprestits, j fent economies rigoroses. — Fabra.
Paris, i. — El projecte de tessorsiment Einander aprovat aquest mati
pel Consell de ministres está basat en
les xiires facilitades pels peras i en
les suggestions d'aquests .
L'informe del Comité de Perits
suggereix especialment una reducció
de aoo.000.000 de francs dels deu mil
milions que les companyies de ferro. carrils han pagat a rEstat.
sigui que el preu dels tr5051 Com
polis segtnrá essent el mateix, aquest s mesura tindrà, en conseqüència,
ima redima:jai del déficit creixent dele
ferrocarrils. — Fabra.

nat compte dels resultara de
l'enquesta portada a cap amb
motiu de l'incendi del paquebot
"Georges Philippar", i de la
marxa de la iniciada sobre les
causes del sinistre de l'"Atlan,
tique". — Fabra.

La Segona Ensenyança
no podrá ésser gratuita
Paria. 11.—La Comissió
senda de la Cambra, prosseguint l'examen del pressupost
per a 1933, especialment en la
part que es refereix a l'Educació Nacional, ha rebutjat una
mochó d'un diputar, en la qual
es demanava fajornament, a
conseqüència del déficit pressupostari, de tota mesura encaminada a la gratuitat a la segona ensenyança. — Fabra;

g. Bouisson, president de

Sessió del Senat

la Cambra

París, 11.—El Senat ha ce-

Paris, ti. —La Cumbre ha elegit
president a M. Bouisson per aor
rots.— Fabra.

La rebaixa dels impostos
de ferrocarrils
París, 11.—S'ha sabut que la diem:ranció en els impostos de ferrocarrils preconitzada pels périts en el
seu informe és d'un 25 per cetn.—
.Fabra.

Un transatlàntic destinat
al servei de la Indoxina
Marsella, in— El non vaixell
'Paul Doumer" de 142 metres de
gang que es destinara al servei de
la Indo-Xina, será botat a l'aigua
als astilles de La Ciota el dia 22
del mes que soto. — Fabra.

Una cinemateca a París
París ir —El sots-secretari de
Selles Arts ha inaugurat la Cinemateca del Trocadero.—Fabra.

M. Boncour és visitat per
Sir John Simon
París, 11.—Sir John Simon,

que procedent de Monte - Carlo
es dirigeix a Londres, ha celebrat, durant la seva curta estada a París, una entrevista,
que ha durat deu minuts, amb
el ,senjor .Boncour, president
del Cense!! francés. — Fabra.

L'incendi de l'Atlantique"
Paria, 11.—La Comissió de
Marina mercant de la Cambra
ha escoltat aquesta tarda el

ministre del ram, el qual ha do

labial aquesla tarda una cesan). en el curs de la qual ha
estat aprovada releed() de nornbrosos senadora, que ho foren
en les parcials celebrades dar-:
rerament.
Demä a la tarda el Senat
g irà la Mesa definitiva: — Fa-s
bra.

Una missió al Sahara
París, 11.—S'anuncia la sortida d'una Misal() francesa, que
estarà composta per vuit per-e
sones, entre elles una dona.
La Missió explorarä la regló,
gairebé desconeguda, de Tenere, al Sahara.
L'expedició anirä proveida
dos canoas i d'un avió trimotor
i tindrà un objecte
purament cientific i geogràfic.
Els membres que componen
la Missió es reuniran a Alger,
d'on marxaran el 24 o 23 ste
l'actual. — Fabra.

Agressió a una marquesa
Paris, 11.—La marquesa de
Nebbe. de 82 anys, ha estat
agredida aquesta tarda per un
nebot seu. de 16 anys, a casa
seva del Faubourg Saint Ger-s
ma in.
La marquesa de Nebbe, que
es troba en greu estat. ha estat
colpejada primer amb un canelobre 1 després amb una ca-:
dira.
L'agressor, detingut, ha de,
clarat que no havia volgut
Lar la seva tia, ni que llagues
pensat robar-la, i que noma
s'havia proposat jugar el paper
de protagonista en una novella
d'avenfures. — Fabra.

UN GRUP MINAIRE f A ANGLATERRA
QUE PLEGA
La balança comercial
Londres. ti. — Segons una estaDeixa 1.500 obrers en atur
distica preliminar del Board of Traforçós
de, les importacions han ascendit
Mieres, I. — Les dificultats econärniques en qué es descabdella la fábrica de Mieres per a la paralitzado
del mercat de carbone l'obliguen a paralitzar els treballs en un importe::
grup minen que deixa en atur fores
1.3oo obrers.
Actualment els obrers i empleats de:
eit grup perceben la meitat de llurs
salarie respective.
S'anuncia l'acomiadament d'obrers a
distintes empreses.

3IARCELLI DOMINGO,
AUTOR DRAMATIC
Ha llegit un obra
al Teatre Espanyol
Madrid, 11. — El Sr. Marce0i Domingo ha donat lectura aquesta tarda al teatre Espanyol de la seta obra
"Doña María de Castilla", drama en
q uatre actes, en el qual s'exalta la figura de donya Maria de Padilla.
A la lectura van ésser presente tots
els components de la Companyia del
teatral el sots-secretari d'Agricultura,
alguns directors generals del ¿epacta turnt, crines, Rivas Cherif d'altres
personalitats.
La lectura, que duri dues hores, fou
seguida amb viu interés per tots.

Neix "lb divuit milions de
dòlars sota l'aixella
Filadèlfia, er.— Miss Libby Holraen, "La Mistinguette de Nova
York", jo y a viuda ¿'un milionari prop ietari d'una fábrica de tabacs, Srnith
Reynolds, que fou trobat mort en
circumstincies misterioses el juny
darrer, ha tingut un fill que sen i
l'hereu de la fortuna del seu pare,
calculada en divuit milions de dòlars.
Com es recordarà Libby Holman
fou acusada d'haver matat al seu
mara i que fou reconegivia ianocent.

at mes de desembre passat a la suma de 60.634.000 lijares esterlines,
la qual cosa significa una disminució de t6.351.0oo lliures amb relació
al sises de desembre de s 931.
Les exportacions slan eievat a
la quantitat de 32.445.000 lliures esterlines, o sigui 368.000 libares esterlineo més que en igual periode de
l'any 1931.
Les reexportacions ascendiren a
l'esmentat mes de desembre passat
a 4.133. 000, CO que representa una
disminució de 1.403.000 lliures en
compareció amb el mateix mes de
Fany 1531.—Fabra.

El Primer ministre

ESTRANGER
abortm•

A ALEMANYA

LA QITESTIO
DE MANXURIA

El "Deutschland"

,n••••111,

Berlin, 11.—El dia 19 del mes
que som, el creuer "Deutschdland" efectuarà les seves proves. — Fabra.

Londres, 11. —De Pequin
diuen al "Daily Expresa":
Estrasburg, ir —La Companyia
L'oferment fet a les autorl,
general de navegació pel Rhin anuntats xineses i japoneses, de cecia que uns mariners desembarcats ntellear les negociacions a bord
per haver-se declarat en Yaga dis- d'un vaixell britànic, (uns ara
pararen alguns trets contra el vapor
no ha estat acceptat per cap
estrasburgues "Cosidor" quan el vapor sortia de Boppard. L'incident de les dues parta.
Mentrestant els avions japotingué altres conseqiiincies.—Fanesos continuen fent prova
bra.
d'una gran activitat al llarg
la frontera del Jehol.
Hitler se'n va a fer elec- deTambé
s'assenyalen moviments e tropes japoneses. Secions a Lippe
tenta camions transporten material de guerra des de Mukden
Berlín, xi. — El senyor Hitler
a Xina Xow.
ha marxat aquesta tarda cap a DetEls xinesos estan absolutamold, on donará per acabada la
campanya de propaganda electoral ment persuadits de la invasió
del partit nacional socialista, amb de la provincia del Jehol pela
motiu de les eleccions que tindran japonesos.
A Pequin, els habitants de
lloc per a la renovació de la Dieta
posició envaeixen les oficines
del petit Estat de Lippe.
Amb motiu d'aquest viatge s'han de les Companyies d'assegurandonat per acabades, per ara, les con- ea per tal de cobrir-se dels riscs
verses entaulades entre el senyor de guerra, que ja es considera
Hitler i diverses personalitats poli- inevitable; però les Companyies
demanen condiciona exhorbitiquee.
No obstant, el cap racista celebra- tants.
S'espera amb gran interès
rá a Detmold una entrevista amb
el doctor Hugenberg.
l'entrevista entre Xang Sueh
Hora creu que l'estada a Berlin Liang I Xiang /id Sek, de la
del senyor Hitler ha estat motivada qual hom creu que en sortirä
per les dificultats econòmiques amb l'ordre de mobilització de totes
qué topa el Partit Nacional Socia- les forces xineses disponibles.
—Fabra.
lista.

Els catòlics contra els
sökols

L'AVIACIO

A L'ESTAT LLIURE

D'IRLANDA
Un accident

•

Argel, u.— Aquest metí el mal
estat de la mar, féu capotar rhiroavió postal en el moment en qué
anava a. sortir cap a Marsella. Morí
el radiotelegrafiste i resultaren indemnes el mecànic i el pilot.— Fabra.

D'Istres a l'Amèrica
del Sud
Istres, 11. — Els aviadora Boussutrot i Rossi terma el propòsit d'enprendre dernå a les s sidel metí el
vol amb direcció a Arn.rica del Sud,
si les condicions atmosfèriques ho permeten. — Fabra.

París, 11.— La Federació Aeronáutica Internacional, que celebra
actualment el sea Congrés anual, ha
reekgit president al latineen Bibesco.
Lo. Federació ha conceda la seca
Gran Medalla d'Or a renginyer espanyol senyor Lacierva, in\ cntor de

l'auto-gir que porta el sea nona —
Fabra.

LA FAMILIA TROTSKI

Els crèdits gelats alemanys

rácter

A IUGOSLAVIA

Belgrad, 11. — Els sacerdots
católica fan una intensa carn
panya de boycot contra les organitzacions anomenades "sokols", que s'han establert a tot
el territori iugoslau, per considerar que en elles s'Id fa cam-s
pasara anticatólica i a favor de
la religió ortodoxa. — Fabra.

La Conferència Econòmica
serà ajornada

prOvielot;a1.—Fabra.

Toquio, 11.— S'anuncia oficialment que el cap soviètic de
la regid "de l'Han s'ha negat K
lliurar a les autoritats militara
del Manan Raro el general Li Tu,
que amb els seus 10.000 soldats
xinesos es refugià en territori
sovietic. — Fabra.

Berlín, na. — Noticies rebudes
en aquesta capital anuncien que el
president del Consell xinés, Wang
Tsxing Ouen, que está subjecte a
tractament en un sanatori de Tnebinger (Alemanya), ha sortit precipitadament amb destinació desconeguda.
Horn creu que la seva marxa ha
estat originada pels recents esdeveniments descabdellats a l'Extrem
Orient. — Fabra.

Una medalla d'or al senyor
Lacierva

Londres, ti. — Als cercles financiera d'aquesta capital es té la impressió que les negociacions obertes
alar a la capital británica, encaminades a preparar la revisió dels
acords adoptats durant rany anterior, sobre els crèdits estrangers gelat a Alemanya, que vencen en 28
de abre vinent, es desenrotllen en
una atmosfera mésjavorable que les
portades a cap precedentment.
Es considera ale dits cercles que
el millorament de la situació
manya, que s'observa actualment,
ha d'influir favorablement en el resultat d'aquestes negociacions.
Els treballs d'aquesta reunió, no
obstant, no tenen mis que un ca-

Els soldats xinesos internats en territori rus

El cap del Govern xinès

Londres, Mr. Mac Donald ha
sortit cap a Sandringham on será
rebut pel rei al castell.—Fabra.

Londres, In—
Per a poder realazar un més profund estudi de la
qiiestió dels 'lentes i altres problemes relacionare amb l'actual depressió econòmica, als Círcols politice
es considera que serä ajornada novament la celebració de l'anunciada
Conferencia Econärnica mundial. —
Fabra.

Suspensió de les sessions
Ni Xina ni el Japó no han parlamentàries i censura
Buenos Aires, tt.—Per ordre del
acceptat l'oferta británica President
de la República, el Congris ha suspès les seves sessions i
de mediad()

Un vapor tirotejat al Rhin

El cap racista ha signat aquest
metí un acord amb un gran Banc
suec, en virtut del qual s'obre al
Partit Nacional Socialista un crèdit
de gran importància, garantit per
totes les propietats del Parta.
Per altra part, una informació no
confirmada, publicada pel diari de
l'antic racista Otto Strasser, afirma
que el canceller senyor Von Schleichert havia ofert al senyor Hitler
pagar tots els deutes del Partit, que
pugen a 4 6 5000.000 de mares, en
el ras que el senyor Hitler acceptés
en l'actual Gabinet el lloc de vicecanceller. — Fabra.

L'ex-comissari está molt
malalt
Estambul, /1.—Trotzky está semosament malea des de fa vuit dies
i degut al seu estat de salut es
tracta de qué vagi a visitar-lo un especialista de Viena.— Fabra.
...i

la seva fila s'ha suïcidat

Berlín, in —La filla de Trotski
s'ha suicidat i ha deixat algunas ratlles escrites en les guaba diu que se

suicida a causa dels sofriments que
li causen les afeccions dels pulmons.
Per altra part, el sets germá ha
declarat que el mandat d'expulsió

pot haver influit segurament en la
lleva fatal reaoluch5.—Zahca,

A L'ARGEN'I'INA

Les eleccions

i els candidats
Dublín, H.—Aval ha tingut
lloc la desig.nació oficial dels
candidats que participaran en
les eleccions generals legislatives de l'Estat Lliure d'Irlanda.
Partit del senyor De Valera,
108 candidats.
Partir. del senyor Cosgrave,
85 candidat a.
Partit laborista, 22 candidais.
Diversos partits, 32 candi-.
dats. — Fabra.

ALS ESTATS UNITS
Mr. Hoover demana al Congrio una Dei sobre.
les fallides dels Banca
Contra l'exportació
d'armes

Washington, u. — El President

dels Estats Units, senyor Homer,
s'ha adreçat avui al Congrés soll-

Washington. ti. — Com a comeqiiéricia del missatge especial adreçat
ahir al Congrés pel President, senyor Hoover, la Comissió d'Aten)
estrangers del Senat ha aprovat aval
una resolució concedint autorització
al President per e. disposar l'embarg
de totes les exportacions d'armes
tetes en destinació a nacions que estan en guerra o en perill de'star-hi.
— Fabra.

estaarä tancat mentre durin els actuals "isturbis politice. La censura
ha estat establerta a tot el pais i
per a les comunicacions amb g estrangen - Fabra.

citant que s'adoptin mesures especials encaminades a la ievisió de
les lleis referents a les fallides
bancarrotes, amb el fi de proporcionar als deutors l'oportunitat d'arribar amistosamest amb la major
part dels seas creditors a arranjamente o concordats, arranjaments
que la resta dele creditors estarien

Un emprèstit

obligats a acceptar.
El senyor Homer fa observar que

Buenos Aires, 11.—El Govern
argentf ha concertat amb els banquers Baring Brothers un emprèstit
d'un milió de lliures esterlines al
tinas ¿'interés i amortització en
15 anys.—Fabra.

pel procediment que se segueix en
l'actualitat, una minoria de creditors
pot imposar una liquidació forçada,
de resultats funestos per als interessos del deutor i dels mateixos

creditors. — Fabra.

A ROMANIA
Un agitador agrari prepara una marxa de la fam
Bucarest, 11.—L'agent extremista Zaharia recorre els camps i organitza un reclutament de camperols
per la regló de Cluj perquè lacio
una marxa de la fam sobre la capital. Se sap que s'han sumat al
moviment fins ara més de 6.000
camperols la situació deis guate és
desesperada.—Fabra.

Sembla que avui es declarará la crisi ministerial
Bucarest, 11.—El rei arri-.
hará demä, .procedent de Sindfia lis Cfrcols política es creu
que el Govern presenfará lit
seva dimissió demä mateix. —
Fabra.

A BELGICA
El Govern compra esquadretes d'aviació
BrueseHes, st.—El Govern ha
encarregat a una firma anglesa la
construcció de diverses esquadretes
d'avions especialment destinades a
caça i bombardeig.—Fabra.

El partit demòcrata refusí
l'impost sobre la renda
Londres, "Dailey Express"

li telegrafien de Nova York que la
proposició d'un augment en l'impost sobre la renda ha estat refusat
pel partit demócrata.— Fabra.

A POLONIA

A ITALIA

Comunistes detinguts

Les relacions comercials
amb els Soviets

Varsòvia, ii. — La policia ha defina: avui yo comunistes.—Fabra.

Roma, 11.—Ha arribat una rnissió comercial soviética, amb objecte
de negociar amb el Govern italià

FINLANDIA

nou tractat comercial que reemplaci
1 firrnat en 'Tm.—Fulana.

Incendi en una fortalesa
Helsingfors, 11. — Ha cadatat un violent incendi a la fortalesa de l'illa Macelliot, situada a l'extrem de l'arxipèlag, a
uns 25 quilòmetres a l'est de
la capital.
Han quedat destruides cinc
casernes, i es tem que el -roe
es propagui a nitres edificis.
S'ignora si hi ha víctimes.

perque el sinistre encarta no ha
pogut esser dominat. — Fabra

Una missió cultural xinesa
Näpols, 11. — Han arribat a
aquesta capital els membres •
que integren la Missió Cultural
xinesa, els guara han visitat
l'Institut Oriental, l'Aquàrium i '
les Ruines de Pompeia.
L'Administració Comunal els
obsequiarä amb un esmorzar
- a
intim. — Fabra.

A XILE
L'afer de la Cosach
Santiago de Xile, as.— El ministre d'Hisenda xilè ha declarat que
la companyia que ha de reemplaçar
a la Cosach será nacional. El Govern es reservará en tot cas el control de les vendes de nitrat a l'estrenen —Fabra.

Catalunya
BELLIMUNT D'URGELL
Diversas
Les sessions de teatre que,
seguint el costum d'anys
riors, ve organitzant l'Agrupad() Sardanista V.IVi Pep, assoleixen un exit, creixent.
Per a diumenge vinent, dia 15.
a dos quarts de deu de la nit,
estä anunciada la representad()
del drama en tres actos "La
me y a mere", de Unís Milla, i el
sonet en un acte "Les pessigolles de la senyoreta".
— La recapla de les prives
estä molt avançada.
Els estralls que el fred va
causar a les oliveres, a conseqüència de les gratis t'evades
de l'any passat, han motivat
que noma podessini gaudir
d'una colilla mitjana.

SANT POL DE MAR
— Contra el que tothom
desitjava, no fon permesa la
cavalcada dels Reis d'Orient.
La presentad() dels Magias es
(du al Cinema de Sant Pol, on
hi havia guarnit un naixement.
Una gran gentada es congre A RUSSIA
gis al dit local. Hi veierem per,
sones d'ideologies oposades,
que portaren Hura infanta a la
Detalls de l'exposició' de fasta, eo que prova que el pobre
150 desitjava sense distinció
Stalin sobre el pla
d'idees.
L'endemN, dia 8, tingué 1-loo
quinquennal
el repartiment de joguines, i un
Moscou, l'exposició que cop acabar, se celebrä una esfea Staline a l'Assemblea plenäria corrida audició do sardanes, a
del Comité Central del Partit Comu- cärrec de la cobla local Rel aminista de la U. R. S. S. s'ocupà pre- res de la Maresma.
ferentment deis resultats del pla
— Dissable /masa!, al malí
quinquenal que havia estat acollit visitaren aquesta població
per la prensa burgesa amb burles
enginyers, enviats per la Genepenó que ara s'ha po g ut comprovar ralitat per a estudiar la cona .s
els seus positius resultats perquè el trucció d'una Punta per poder
món es divideixi en dues parts. Als protegir la platja de Sant Pol
paisos capitalistes s'està incubant la 1 el pa dels pescadora.
revolució proletària i per això la
Deixaren els enginyers una
burgesia vol poder presentar el frafavorable impressió, i promeas del pla quiquennal com un nou teren Informar detalladament
argument anti-revolucionari.
de la seva visita a l'autoritat
A continuació Staline passt revis- corresponent.
ta als problemes essencials del pla
Manifestaren que creien sinquinquennal, afirmant que el procerament de necessilo`. la consgrama inicial s'ha complert tres vegades. Es precis ara consolidar els trucció de l'esmentada Punta.
— Entre les testes a cele"kolkoses" extirpant d'entre ells, els
sabotejadors. Per això és necessari brar els propers dies de fires
reforçar encara la dictadura prole- de Sant Pau, s'organItza un hoaria perquA l'assedi capitalista esta menatge a la membria del que
molt Iluny d'haver estat destruit. Es bou ande do Sant Pol, el nuestra
precis posar fi d'una manera rápida Amadeu Vives.
Desconeixe mdetalls. Primaamb els darrers quadros anti-revolucionaris, trritzlristes i
Fa- rarem , informar tan aviat tiom

en timen,

TORTOSA
Diversas

Dilluns arribä de Madrid, on
es traslladà per a gestionar
assumptes relacionara amb les
obres del carrer de la Sang,
l'alcalde, senyor Bonet.
— El Centre del Comerç
celebrä, amb motiu de Cap-.
Any, ata licht ball.
Fou un èxit.
— Els magatzems "El Ebro",
preví permis de l'Ajuntament,
celebraren el repartiment de joguilles, corn en anys anteriors,
assolint un èxit.
— Per no haver-se presentid postor, siiti teciat'at deserta la subliasla deis solars que
ocupara l'anliga Llotja.
— A la tribuna de l'Ateneu
de Tortosa dond una conferencia sobre "Regions geogräfiques, comarcals i divisions administratives", el secretari de
la ponencia de la divisió territorial do Catalunya, En Josep
Iglesies.
L'orador (du una extensa pe.

Preguem als nostres
comunicants que ens
trametin redactades
en catará les notes que
desitgin veure publicades en el nostre
periédie
roració, i fou molt aplauda pel
nombra públic que acudí a tan interessant acre.
— Ha estat traslladat a
Valencia l'administrador de.,
Correus d'aquesta, Aureli Ma- nero.
La nova ha estat aeollida •

amb satisfaccid , ja que el dit
senyor s'havia fet remarcar pel
seis furiós anticatalnn.isme.
ESPLUGUES

Curset
Organitzat pel Centre Avene,
d'aquesta població, ha estat
anunciat un curset cuina casolana, la durada del qual será;
de dos mesos.
Anirä a cirrec del professor
senyor Josep Rondissoni, de,
l'Instilut de Cullura.
La primera lliçó tingué lloc
altir, dimecres, dia 11, a dos
guarra de nou del vespre, i seguiria una Ilieó setmanal.
La inscripció per a assistir

a aquest curset ha estut oberta
a la secretaria de rentitat organizadora, tots els dilluns i

dijous. de nou a deu del vespre,
i els dies de classe des d'un
quart abans de contonear la
lliçó.
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Delta, 12 de gente de 1933

It11011111111ENT BURSATIL
den a 11160 (+3'0u); Espanya Industrial, 120 (+4 . 00); i Ford, 185'00
(+3'00).
BORSES ESTRANGERES

MERCAT LLIURE
El sector d'operacions a termini,
presenta en les sessions d'ahir, quelcona més d'optimisme que en dies
anteriors, particularment en el rotIlc «industrials, on, com es comprova en cl detall que donen a conó, la mejor part dels valors
tinuaci
mostren quelcom de fermesa. Els
carril, es veuen poc actius en contractar i aixi mateix un 15.1 febles
en canvis, i es pero, el mis notable
d'aquest grup la passivitat dominant.
Fa dies que el nostre cercle
borsistic es mostra poc cohesionat,
sense arribar a una situació deplorable, i es d'esperar que fracassada
totalment la situada anormal d'aquests darrers dies tornarem a sesee
la regularitat cornprovada en els
primera dies d'enguany.
Tain:a iixada pel Mercat Llittre
"
de Valors en la sessió de Borsa:

La tendencia observada en les
sessions dels principals centres
borsisties estrangers, no presenta regularitat manifesta, i es nota però,
un Ileuger domini de millora.
París, continua poc actiu ell C011tractar, sense recobrar la normalitat
perdttda d'algunes setmanes enea; els
canvis, pena, es rnostren quelcom
sostinguts, essent Les variacions d'es-

de fermesa en les possicions, 515
(+ 2 '50; Chade, 5550 ( 4-10° ); Zar:e, Os el mercas que més oberta-

-4425

‚test CS niti ,tra lesna, reaccionant
favorablement la major pan dels
valoro contractats, Motor Columbia,
3 00 (+7); Chade, 8(aa (+10); Sevillana d'Electricitat, 1 30 . 00 (-1-9'00);
Berlín irregular i poc actiu, les Chades, pugen a 14 700 (+3'00); Nova
York, obre la scssió a posicions !len-

+025

gerament ferres, influida seno
pels sosteniments que en general

Dia is Tanca Alça o
anterior belga

Valora

43'20

4320

3230
Transversal 3285
M. Ruf
30.75
, Explosius 13335
4425
Colonial
Montserrat 3950
58700
Ford
4200
.
Hulleres
Petrolis
5'50
208.00
Bons or

32'05

Nords

Alacants

31'75
50'50
13225
44'15
4175

presenten les primeres n'asedes.

•;0'10

MERCAT IsLIVRE DE a'ALORS
Bord mati:
Nord: 4315. 4310, 43'25; Transversal: 320
0 . 31 . 00, 3150; Colonial:
44 .2 5, 44 .00 ; Rif: 50.75; Montserrat:

- 225

18300
3700
5.50
21200

ECONOMIA
Amortftz. 3 % 4927 A •••

+ 400

+ 5.00
-400

ciao, 39'00; Explosius: 13250, 13275.
Ford: 184 . 00, 185 . 0o; Docks: 20'0o;
l'etrolets; 550.

La tanca anterior dele Bons or,
és del dia 30 del passat mes de desembre; la de les Hulleres del dia
5, i del 9, la corresponent als Alacants i Petrolis.

Borsa tarda:
Nord: 43 . 40, 4320; Alacant: 3225,
323 0 ; Explosius: 133 00 , 13335;
Transversal: 3225, 32'25, 3285; Petrolets : 550; Rif : 5075, 5065, 5075;
}{ulleres: 39 . 50, 4200; Montserrat:
3850, 39'75, 39'5o; Colonial: 44.50,
44'25; Ford: As, 187; Boris or: 208.

BORSA AL COMPTAT
En els rotllos d'obligacions es
notâ en la sessió d'ahir, una majos
activitat contractadora. i es reflectí
aquesta minora en els canvis que
en general presenten ileugera tendescia favorable.
Els deutes de l'Estat registren en
aquesta sessie quelcom mes d'activital que en dies anteriors. presentalla la majos part deis valor; con-

DIVISES ESTRANGERES
Lliures: 41 . 05; Frailes suisses
23010: 1/0:ar5: 1225; Marca: 261)
3-4; Belgues: 169 . 80; Francs franceses: 4775; Lires: 6280.
BORSA OF:L1AL

tractats quelcom de fermesa, particularrnent cls Interior i Exterior
arnb millares de mig ente:. Els
Bons or, repeteixen, la serie A, a

Borsa tarda:
Transversal: 3300; Montserrat: 30,
3950: Gas E: ()n'y): nade: 384 eseracions ; Cliade I): 7280 naritat; Chade E: Ca'ito paritat; FDipines: 285
operacions; Hulleres: 39 . 50; Ford:

200.00: la serie B, baixen a 20850
(-1'75).
Els Ajuntaments, regularment
contractats, no registren variacions
apreciables, es pot notar tan sols la
millora deis 1004, a 5400 (+1'00).
De les Diputacions sols operen lee
Provincials, i pugen a 79'5o

184, 186.

OBLIGACIONS

•

Les Caixa d'Ernissions, milloren

Interior 4 % A ...

Alaca:ds, les 3... H i p oteca, 70.50
(+1 . 00). Les Carrils Sectindaris, minoren a 3100 (-1-1 . 00): les Metro-

•

poiiti, 1025, 6200
.
(-1-4 . 00). Les
Transatantiques, 1925, per construccions, operen a 6850 (4-1'5o). .
Les mateixes caracteristiques que

•

les anteriors, es comprova en les
obligacions industrial,. Modifiquen
mes de cetització, les Barcelonesa
1 913, 8750 (-ion); Productora
Force; Motrius, 59'oo ( 4-1'oo);

7050
70.25
7780
77.75
79'00'
89'50'
8925*

5 % r920 A ...

•

•

•

•

•

•

87'25

• C
•D
• E...
• F

89.15.

88.70'
83.00*
85.50
81.50*
S i'so'
8325.

Amortitt 3 % 1912
•
•

Asland. /927, 885o (-1'5o).
Les accione Cme co vetiell escas-

•
•

sament operades, presenten algunes
millores apreciables. Les Cros, que-

•
•

D
E
F

•

•

•

•

E
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•

4b12

•

8.1.00*

8250
8240
8250
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• • 6 %

Ckdules Argentinet
Bona Exposiciki Internat.

Sevilla Exposici6.
Malaga
Diputacions velles

95'15"
9485'
94'85
9485"
9485
94'90

7o'oo
69'85
6985
8065
209'00*
9200

81'00'

97.00.
102'55 •
99500
8 3 50'
8450
99'35
7700
7850
69'oo
69'75
85'50*
2'43
8675

74'00•
54'00"
57'30

580/31
5.4.25$
mfoo•

51'oo
55'50 •
5350*
55'50'
56'50*

70.00
60'oci*
6925
9400•
56.75
87'oo"
69'50"
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67'oc•
67.50.
59'00.

63'oo•
70'00*

80'75.
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Lleida a Reas
Astúries
*
2.•

53'50*
50'50*

50'25*
4900*
4925*
47'75
54.00*
56'oo
47'25*

4565'
47'25'
44.00°

Almansa 4

6doa•

5'0

Adherita •••

Sant )(san 3 %
Alsäsua 4 1 / 2 % •••• ••••

51'50
52'50*

G650

l'anea

83.73*
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85.00"
Vea. Cines 6 %
8973'
Sevillana Elite. 6 %,
Gral. Rece 6 % • , •
73' 00*
Rece Llevant 6 %
•
tot'So.
• Bona
a
os'oo•

O

•

• 6 16

..

Sucrera Espanyola 6 % .
Hullera Espanyola 6 er
Maquinista T. M. 6 %
Potasa& Sena
%.,
National Pirelli 6 %
Teneri: Moderna 7 16
Unid Cotonera 6 % .
•
Salinera 6 % , ,
•
Vidriera 6 91 ,

Manis
Extremadura croma
Extremadura correos .

Urgen

(Pretil en pettaeted MI 100 3111104
u ne. Lao amura vare °MIMO.)
Feota mur. • e. ... 105 a 110
Lle481•4 DIMMaikes ...
155
115
monea AOSalualia ..., te a 100
tleaut en onsom ata 104 runa
Oamuta carro lille•10446)

Force
Extra local
Corrent local
Extra *tetona
Corront Camella
Arag0 sernos desee
untó tetona elasse

89'50'

15.00e
62'00*
3500
63'ose
60.5os
60'50•
effoo*

!S a 26
24 a 95
fa 1/2 a 19
15 a 18
11 1/5 a Hl
50 gamos acaD

o.14, tea

88'5o
92'0o
72.00.

68'oo•
9250'
0923.
10075'
85.7.5*
7200
80'oo•

°

7900'

61.25.

.

62'oo.

ACCIONS

banc d•Espi,63,8
Sane de Cinema
Lana) Ebre
.

503'00*
200*

3o'oo•

.

/0200.

Fetrolete
Catalana Gala D

E

F pret 6 II
Tra lieatlantica O „ .

• Transmedderrenia
Espaeya Industran
.
hispano-Salirse
Ford , .
Hulleres ,
Industries Agricolea
Telefónica ordinaria . ,

•

Ore 7 %

Funicular Montiutc
Gran, Pendent, 31. - NCtria
Tratnvies Barcelona ord.

O

°

7400"
90'501
89>oo*
to'oo•
/0050*
I 2o'00
14000'
allgfou
3850
IS 5 'oo*
zo3.00 *
101 '35.

Les itnportacions (no compri's l'or
i la plata) del mes de novembre assoliren 106 milions de florins, contra
117 milions el mes precedent i 140
milions en novembre 1931. Les exportacions del mes de novembre acti-

Merme Andalusla
Momo Fleta
?dome urgen t com.
Ordl urgen I comarca.
Clvada Extremadura ...
tinada roja
EaCalola pat.

a 41 1-2
33 5/2 a 34
92 a 92 ta
58 a 58

LLEGUMS
rayes N:luneto/ g. O.
/aves Marco. e. Atad.
Pavee Menorca neme'
Pasea Llobregat
Varona estranaera 1. e.
Pav o no Este. o Ala
Veces annanisia sonde
Ceees estransym
Erps olla

Erre estranterna
MGRONS

II 5 70

53 3 53 1/2
49 a 60

81 a 57 ../2
48 a 15 1 /1
It 1/2 a 12
11 a 41 1/9
40 a 40 1/8

MO a 65
165 a 180
roo. 0141194 110 a 170
100 a 101
ADdlildUill 44/1111 ......
•
48/56
85 5 86
•
61!114
75 a 76
.•
54/66 .....
47 a 64
▪
19/110 .....
64 a 63
•
40/1MI .....
60 a 65
eetons
eo u 40
(Preus en 6.eins5liell ele 100 quilos
▪
sau dalluUnl Carro Barcelona)

Ibudema

•

/0'00*
40'75*
5400*

MERCAT DE LLOTJA

les importacions del periode gener-novembre 5932 és de 1.193 milions contra 1.752 milions en 1931; les exportamos, 776 milions contra 1.231 miEons, respectivament.
Les iniportacions d'or i plata del mes
de noa . embre assoliren 1 4,9 milions;
les exportacions, 26.4 milions.
DINAMARCA
La balança comercial de Dinamarca
acusa, pel mes de novembre, contra-

dents, un saldo deficitari; les Mrs
tacions sumen 98.200.00 0 , i les 1).at
tacions sois 85.500.000 corones. .ans
resultas is una primera conseqiiiii
de les mesures de contingent pre.
per Anglaterra envers aquest país

ROMANIA
Durant els nou primero tnesos (Ir
r any, s'han importat 292.407 tOne5 de
mercaderies per un valor de 8.199 ‚0:tions de Iris, i exportades 6.309.673
tones de productes per un valor ce

11.712.000000. El saldo efectiu a favor de l'exportació és, dones, de 3.513
milions de tejo. Durant el periode cecresponent a l'any atan, l'excedent 6e
l'exportada havia estat de 3.841 milions de Iris.
ARGENTINA
Pels deu primero meses de 1932,
les importacions han assolit 309 1771fions, i lea exportacions 492 milions,
contra 45,6 i 534 milions, respectivament, pel periode corresponent de
193t.
BRASIL
Les importacions, durant els tres
printers trimestres de l'any en curs
assolit 2.479.099 tones per un valor de 1.116.533 contos de reis, o sigui 55.536.000 'liares st., contra 2 milicos 634.753 tones, i un valor di milió 406.564 tontos o 22.691.000
han

res st. durant el mateix període de
l'any passat.
Pel loaseis, periode, l'exportació s'ha
xifrat per 1.208.219 tones i un valor d'i.837.344 contos, o sigui 25 IL;lions 870.0oo Bistres st., contra u ms
lió 670.741 tones i Un valor de 2 mi
bono 453.986 cantos o 37.466. 000 Eures st. pel mateix període de 1931.

Degut a la crisi econòmica, s'observa una menys-välua de 20 .7 per 100
sobre el valor del comerç d'importad() i de 25.2 per seo sobre el comerç
d'exportació. L'excedent de les ex-aor•
tacions s'ha reduit tarnbé d'1.047.422
cantos en 1931 a 620.8ta contos
1932.

SOLER i TORRA Gamos
BANQU E R S
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bon-Succés, 1 i 2
OBLICIACIONS

Cooperativa de Fluid Elèctric 6 per 100

Negra T93111.09
»era all•IoN6 .

a 18
a 48
a
a 46

Matatera nova
Eivissa nova
Mallorca nora

Negra
• da

a 34
a Si

(leeos en rala eta ea qullm) tensa sao
darnuoi carro BarCelonal
30 5 141
Poma remen/tu roa
TOMO de 0080
116 • 37
Ferina de 11Inont
29 a 31
(Preus en peartu eta 100 pollos
volt tse Guano% Nitro Barcelona)
9 a O 1/2 •
511515 primera
Wats sevOna
8 a 8 5/2
Pana d'Urgell
3 u 3 1/2
„
Palla curta ...
4 4 4 1/9
damunt carro Barcelona)

cassa in/poi:anda.
BLATS: Den' pogut registrar les
segiients vendes: Jadraque a 46 1/2,
i Iluete superior a 46 1/2, posat damunt vaga origen.
MORESC: Torna cap allä on ércnt
fa poco dies, i cal creme que per la
manca de consurn farà que no pugui
assolir aquel! tiren que interessava a

determinas sector.
ORDIS I CIVADES: fet alguna venda anda ordis de ja part de
Lleida, entona de 32 1/2 pessetes estació Barcelona.
La civada d'Extremadura es cotitsa
a 24 1/2 origen, peda si alguna cosa
pot interessar, ho es a 24 pessetes or; »

°mies

FACILITADES PER
LA CASA JeN1011101 8/TGEE
PADROSA
fA14131111181
CPartil
'Ilesa

M00

11 1191

Nana

Cacao Nova York
3.51
3.19
3.01
3.r1
3.76
3.72
Sacre Nov. York
0.73
069
51r. . 0.73
0.73
0.57
0.77
Blat Liverpool
•

4.11 1-1
5.0 1-4
5.1 1-2

4.11 3-4

4

CEREALS
BLAT
47 a 10
46 a 46
44 t/9 a 47

93

Venezuela: 120 pessetes.
J a Po uesos, 3 . 00 pessetes

1 TO RR A G':""S.1

Algerins: 4 7 50 per 100.
Egipte: 4125 pessetes.
Filipines: 450 pessetes.

1-2

5.0 5/8

'J/9

5.1 3/8

Sto Xicago
50 1-2 49 '7/6
49 7/0 41 1.2
50 318 50 1.4

OR

Fraucesos: 4775 per /OO.

Angleses: 4105 pessetes.
Alfens: 235 per 500.
Italiano: 62 80 per loe.
Unces: 235 per seo.
1
Belgues: 33 95 per ano.
4 1 2 duros: 235 per leo.
Suissos: 236'io per 100.
1 duro: 11'75 pessetes. .
Estats Units: 1225 pessett.
Isabel: 235 per 1 00.
Alemanya (Reichsmark): 289 pto.
Francs: 235 per loo.
Austria (Schilling): 120 pessetes.
Lliures: 5925 pebetes.
Txecosloväquia: 34 per roo.
Dalars: r 2 15 pessetes.
Holandeses: 480 pessetes.
Cuba: ts'75 pessetes.
Suécia: 215 pessetcs.
i Mexica nota: 235 per 100.
Noruega: 195 pessetes.
Venezuela: 232 per IDO.
Dinamarca: 205 pessetes.
Mares: 289 per too.
Finlandia, 14 •yr 400.
Rumania, 6'50 per roo.
.1111•n•
Bulgaria, 7 per Iota
Turquia: 375 Pessetes.
Portuguesos, o'36 pessetes.
,
Canasta.: m'Ea pessetes.
Argentins: 250 pessetes.
PER a CiSA I0 ENTS i 6ATENIS
Urtiguais: 3'75 pessetes.
ARMA :me
Brasilers, 0 . 60 pessetes.
Bolivians, 155 pessetes.
BARGUES z
Colombians: 6'50 pessetes.
PAU -- 33 1
1 98 - SAN?
Peruans: 16 pessetes.

C A PSES 1

,, DE LUXE

1/8

5/5
3 rel
1/3

e eemeee 6e6erseea. 9 e44 4441.444+ 9 44+ 6 44,4444444.“44.4

1- 6

%Otee. Xicago

27 3-4 27 3-4
1/9
29 / 'R 29 1 . 5
30 1 . 4 30 1/8
Cafk Nova York
10
5.91
5tr. . 5.71
5.51
3
5.51
2
5.351
5.31
5.35
5.:,i
7.89
7.1ui
7.67
7.67

COMPANYIA TRANSATLANTICA
1/9

LISIA DE LA CANTABRICA A CUMA-MEXIC

Sucre Londres

4. 1 1 1-2
5.1 1.2
5.2
51. ... 5.3 1-4 5.2 1-4
O. ...
Oir. .

I. ... 5.5

1-4

5.0

1-2

1-2

Borses estrangeres
Londres
834754
Holanda ............... 8508
8420
M1553
111350
1743
Sulssa
410P

NOV, York

Espanya ............... 192850
1832
Bote%
10595.
Nomen ...............
9875
Lisboa
12556
4877.
Austria
3495
Argentina...

1110 Janeiro ............
Montevideo ............
lila ..................

553
2100

8597

LINIA DE L.A MEDITEN BARIA A NOVA YORK, CUBA
CENTRE AMERICA
El vapor MAGALLANES
si no hl ha vacilan& de Barcelona

I Tarragona el 17 de euer. de Va lenela t 8. A • AletCallt el 10. de 5551/1g8 el en, de fitliz el 21 1 de Vigo el
rip o Nola York, Muna.
Puerto Barrios Puerto Litudn i Ir isidba'.
Propera sornia el 20 de lehrer.

3-4

5.ontlres

Servei del mes de gener de 1933
El vallen HABANA !orara, si no tul ha variarle. de Bilbao 1 Santander el 25 de gener.
Cilion el 0,5 t std "orunya el 27, cap a
„aria
1 Veraeruz. Farli escalo e Yoto York a !t tornada.
Propera sortlda el 20 sS s fehrer.

gen.

ERPS: Sembla haver-hi una mica
més d'animació compradora, pena al
preu de 34 1/2 pessetes com a maxiinum, estaeió sortida; l'oferiment aegueix sostingut a 35, pesé de moment
no hi ha res a ter.
Per als altres generes, encara que
no In 1/a cap variació, ens fa creure
que haurern de rectificar alguno pro,
per la, posició que van prenent alguns
d'ells.

Participem als nostres clients que negociem el cupé
venciment primer d'octubre tlacrer. a rad de seso 144».
per cupé i mitjançant el Iliu y ament, a me s , sota rebut, de
les corresponents Obligacions, per tal de procedir al canYi
proporcional que preveti el Conveni, la dual rusa s ' efeetuar ä
tan aviat com quedi aquest ; l' y u y al judicialment.

ARRIBADES
Por NI. 9. A. . Vaaonsi 13 d o bist;
7 de E:trina, .5 de visada I / trortli.
Pel Norit. - "Senas. 21 11, mal, 2 de
()trina, 4 d'oren 5 I de mOresc.

Regular animació es comprovà en
la sessui i les transaccions d'es-

aratO 11111•n• diana .
/mu t a /Mona cuneo •

sen igualment disminució: 7 0 milions
per al darrer mes que ens reiérent
contra 83 milions en octubre i toi milions en novembre 193 1 . El total de

ALTRES GENERES

2000*

•
a
58.00.
C ío» ...........
/11'00
• Els canvis assenyalats amb estnasc
tas vis a
ro.

Parearle 1 eolueea ..

a les importacions, i 18n milions per
a les exportacions. El coeficient de
les exportacions és de 90.3 per uso,
que, per Bélgica, és una proporció force favorable. Pels deu primero mesos
de l'any, les importacions han assolit
13.430 milions, i les exportacions
/2.630 milions, corresponent un coe ficient de 94.1 per wo. Els deu primers
meso, de 1931 havien assolit 205 mil
milions per a les importacions, i 1975
.
mil milions per a les exportacions,

riament al registrat en tuecos

alarme vivos clases

68'oo,
7600
94'50
99'oo•
7000'
50'00"

96'oo•
to'oo*
1200*
68'5o
29'so•

.

3 1/3 %

•

portacions donen un total de 1.475
milions, i les exportacions 1.330 milions. Respecte al mes precedent, significa un augnient de 220 milions per

°ARROPES

Eapecial
.....
Transat/. Lap a g %
Naval Llevant 6 S .

ettrolis .

esterlines.

HOLANDA

Borona CIIII1511111 .... 196 8 VIO
Bombe
f18 a 190
Granja •
60 a 70
Floree
.........
61 a 62
Vallaat 11880111 c4u6s.
00 a 64
Seleet•
...
65 a 63
Beolloc O.
4,3 a 58

100'50P
80.00i

61.566.734 lliures st., comprovant alai
mateix un augmcnt de 739.000 iliures

ARRJS

naval'
E. Cona. %MI 6 %

6

67 1/2
04 1/z
66 1/2 a 67
112 s ei
63 a 95
61! a 85

1Preus ea pone».
Me duoliall carro Bareolona)
Menut Unen/ ••••• ••••
15 1/2 a 16
Iteronet.
U a /5 1/2
Beata ..• ..• ..•
12 1/2 a 13
‚Prof. en ralo la puartert oe 70 1111..',
aman, cano ~ea)

Navilers i Companyies
Tr ansatiantica

80 a 85

87 a
04 )t

DESPULLES
itmero 3
40m, ro 6
getrosee
Terceres

gistrant-se un augment de 654.000 li j ares st. respecte al mes d'octubre; les
importacions sumen un valor de

BELGICA
.
Pel mes d'octubre darrer. /es im-

FARINES

...
44 a 45
04 5 se
MORESC. ORDI 1 3:AVAL/A

«50'

,%-

ANGLATERRA
En novembre passat les exportadoras de la Gran Bretanya assoliren
un total de 31.093.687 lliures st., re-

a 44
• 4.
a 46
a 46

Partos d'arras..

too'oo•
SI 900
9oo•

• bip. 6 91
Colönla Gile13 6 16
Coba. i PavIm. 6 % .1
Cros 6 *
• .
Elket M. Ebre 6 % .
E. Ind. Ame 6 %
,
Carburo Metal fi
,
,
.'fine /Uf O % 1918 ...
Colorants Exp. 6 91,
Foment Obrea 4 1/1 %
•
A 3%...

EL COMERÇ EXTERIOR A L'ESTRANGt..

Trenca;

Indústries diverses
Forn Andalnaia S % .
&alead S %
P
6%

Camella superase
cassette Correal

7000*

Francks 2 1/2 % .........
ROYA ORLEANS

•

Ferrocarrils i Trarnvies
Nord 4 . serie 3 %

(, 2'25

LIVERPOOL

Aides Huelva •
Valincia
O Barcelona 4

70.00*

:oto ......

C. Crèdit Comunal
Diputació Barcelona 6 To

MaticornUnitat

7873

Aiglies. Gas 1 Electricitat

Ajuntaments i Diputacions
Badalona ...
Ajunt. Barcelona r903
290615.
•
•
406 C.
1907 D.
•
1912 B.
•
1912 E.
•
toro D
1912 F.
▪
19/3 B.
Ampliació
.........
"
¡9218 ............
1925 Balmee
•
1928 Post Frene...
"
19226
Exposi.
•
"
1928 5 % Exposi.
Eixampla 1907 ...
•
1927

•
te

' /3'oo•

8240

Diversos
Post Barcelona 405 ...
...
o.
Sevilla ......
Marroc 5 %
..e
Banc Hipotecar' 3 %

St. Andreu 4 %
Barcelona 6 96
Sevilla 6 *
Granada 6 %

a
a

8240

95'50'
94'50"
9400

•
•

6510.
63'oo*
8075
8o'ou

GH . .

•

lemotaitz

D

a

Ajunt. t.'aléncia 8 %

65'oo
65'uo
65'00

Exterior 4 % A ••• .•...•

•C

•

Bona Reforma

6450*
6475

en general sostingudes, 1 si alguna
tendencia s'aprecia és de lleugera
millora. De le; Nords. carien més
les Lleida, 56.00 (+200 ); de les

11 15...

•

Deutes de l'Estat

a 7700 (±200).
Les cèdules Banc Hipotecad i
Crèdit Local, quelcom contractades,
queden a posicions poc variades.
Les obligacions carrileres. regularment actives en operar. queden

•
•

9

cassa imporancia, sense dominar
cap tendencia. Suez, /7290 (-1'00);

Rio Tinto, iba) (+42): Brusselles,
amb caracterlstiques sernblants
l'anterior mercat, presenta un xic

NOTES IrECONOMIA

Parta
25422

35155r5
/3110
19325
00050
445

470

7609

EXTENSIO A LA MEDITERRANIA DE LA LISIA DE LA
CANTABRICA A CUBA-NIEXIC
Propera sor1151a de Barcelona, al no hl ha
rarliteld, fi le dr reben,, rill a Tarragona (fra. , . Valencia. Alarant (fral,
Miga, cAdIr 1 Bilbao. il i on .iortlra el 25 dr: matels mea cap a I'llasana.
Veracruz 1 escales IntermOdles.
LISIA DE LA NIEDITERRANIA A PUERTO pon°,
VENEZUELA - COL0111121A
El vaisen M.IRQUES DE COMILLAS os ro ht ha sarlielis. da Barra
lona el en de genes. de Val/Isla el 21. he Malato/ el 22. de Ceals el 91 ,
eap a Li* nana.. San luan de Pu e rto film, la nuera, tuerto Cabello
itml . ).

(Ateneo 5 f

Puerto Cu/Ombia

1

Gristdbal.

servei tipos Gran Bote) - T. S. F.
°muestra, ele.
les comodttats 5 traciamtint ose miele si 0115641re ea manid 3
tradicional de la Companyia
Tamhe té esiablerta aquesta Compatis9a
tira:, Ile serisis eom
binaiii per als pi inripal, liort9 del niOn sor y tt s per jp,tey mamara
Per a Informes 1 despea de paaangett 1 R11401., VII Latetana.
Bar•efolt•.
>044.4.644e4+644404.4h:

DUous,

t

tia

gener de 1933

X

Al

UN NOU TRIOMF DE WALTER
NEUSEL
L'alemany Walter Neusel, que despees de la seva victòria sobre Larry Gains és considerat com una esperança europea dins la categoria
cielo pesos forts, ha batut darrerament l'anglès Reggie Meen, un boxador de no gaire categoria que
l'any passat tos deixat k. o. per
Primo Carnera. No obstant, considerem útil de publicar la ressenya
del combat de referencia.
"Des del començament els dos
hornee entraren plenament en acció.
Neusel piad un croxet d'esquerre a
l'extremitat del mentó i Reggie
Meen va a terra per vuit segons;
a penes s'ha alçat que després d'un
canvi violent l'anglès torna al tapio
per tres segons i és el gong, anuo
ciant el final del round, qui el salva
d'un lora de combat cert.
Durant la segona represa, Reggie
Meen, davant la sorpresa general
i sota els encoratjaments d'un públic entusiasta, dominä el seu adversari per mitjà de bells esquerres.
Durant el tercer round, l'anglès
pleça cops molt encertats, extraordinàriament precisos. Reeixí a imposar la seca tàctica a l'adversari i
el redui a una prudent defensiva,
encara que se:npre està a punt de
contraatacar. El quart round presenta la mateixa fesomia, i tant en
aquest com en l'anterior hi van
haver canvis violento, que es traduiTen sempre en avantatge per a hangles. Al final del round el públic
aplaudi entusiasmat e! seu compatriota.
Però Reggie Meca acabà per ressentir-se dels esforços que hada
aromplert i des del einqué round
l'alemany contraataca per mitja
dies sér!es al e05 i domina.
Al començament del sise round,
tanglis, handicapat pel cansament i
per una ferida que es produi a la
cella, es va veure obligat a alzar
braç en senyal que abandonara.
Assistiren a aquest encontre uns
den-mil espeatadors. Dickson, que
es trobava entre dls. expressä la
sera convicció que havia guanyat
el millor, i afegi: "és el millor bo"xador europeu i un dels millors del
"nido; aquest cornbat és el 35 de la
"sera carrera i tots s'han acabat amb
"victóries"."
ANTONI RUIZ ES TROBA EN
SITUACIÓ DIFICIL
La Federació Castellana de Besa
ha jet pública la següent nota:
"Antoni Ruiz, el primer espanyol
que aconsegui el canipfonat d'Europa, es trola en siutació dificii;
malait i sense recursos, ha hagut
de recórrer a la caritat oficial i esta
a I'll-ospital Provincial.
Ruiz no ha conegut, com a:tres,
suau davallada que dóna temps
e pensar en hesdevenidor. Antorti
ha passat subtadament de les borses
quantia.ses i Irialau de la popularitat a les remuneracions exigües de
teloner i_a l'oblit i inc:iferència del
públic.
Els aficionats. al ; quals tantas
emocions proporciona; els setos cornparys boxadors i la Federació, hay em de fer quelcom- cadascú segons les seves possibilitats - per a
alleujar la trista situació en qué es
troba l'ex-idol de Vallecas.
Descartada la idca d'un beneriei,
pel diiicil que seria de coordinar els
esforços, sols resta un comí: el de
la subscripció pública. Esperem que
tots contribueixin, fins els mis modestos, a portar una mica d'alleujament a qui tant ha ajudat a fomentar a Madrid l'afició al noble art.
Lis donatius s iadmeten a la caixa
de la cerveseria Alvarez, plaça de
Santa Anna, tots els matins, i a la
Federació Castellana de Boxa. correr de Peleo, ir, de les set a les
nou del vespre."

Notes

pregades

DEL CONFLICTE D EMPRESES

El daño que alcanza a ciudadanos de
países extranjeros que en el futuro
podran poner en tela de juicio la seriedad de nuestras organizaciones deportivas està hecho ya, sin que nos
quede a estas horas otro recurso que
lamentarnos de él. Pero lo q ue si Pedimos con toda energía y estamos Seguros de obtener de Vd. y de sus dignisimos compañeros federativos, es el
castigo de los que de manera premeditada y falta de todo espíritu deportivo han provocado un conflicto que a
nosotros nos ha ocasinado perjuicios
materiales y a la historia del boxeo
español una de sus paginas mas desgraciadas.
De Vd., con respeto y consideración, s. s. s.
Paulino Uzcudun, Mariano Arilla,
G. Leclerc, Bachelair, S. Morales, C.
Zaragoza, D. Ceccarelli, J. Avernin,
Goicoechea Tuset, V. Mompó, Vilanoca, J. Ledesma, Montero, J. Pons."

1
LES TIRADES DE DIUMENGE

La tirada d'admissió de categories, organitzada per l'Escola de Matcheurs de Barcelona, per a tiradora de carrabina
de precisió, tingué Boa diumenge passat al camp de tir de
Montjuic, amb gran èxit.
Les condicions per a la tira,
da, eren les següents: 60 bales,
en les tres posicions, sobre
blanc internacional, i a la distància de 50 metres.
Al començament de la prova,
a les series tirades de peu dret,
tan sois es destacaren dos tiradors: Pinyol i Modele!!; però
a les series finals sobressortf

també el tirador Bandera, que
guanyä els punta que havia
perdut al començament. Dels
altres tiradora, és digne d'elogiar Escollo, l'actuació del qual
ds indiscutiblement millorada.
El resultat fou el següent:
Pinyol, 558 punta, mestre
matcheur.
Bandera, 328 punto, ilustre
matcheur.
Modolell, 528 punto, mestre
ni al
Escoiä. 512 punta, expert.
Bernadäs. 502 punts, expert.
Cardis. 501 punto, expert.
Urgelles, 476 punta. aspirant.
Els tres mestres matcheurs
foren molt felicitats.
El control anh a rárrec deis
senyors Almarcha, Duran i Ca-

mato.
-O-

La tirada arnb busch. rimaquetú o carrabina mauser a
00 metres, exclusiva per a tiradors no classificats a les categories del Tir Nacional, va
satisfer completament els desigs de la Comissió organitza-

dora. tant pel nombre de concursants ccrn per les bones
puntuacions assolides.
Eta den primera premis del
programa foren guanyals pela
segiient s 1iradors :
Copa d'honor: Josep Call,
per 128 munts.
2.-J. Nadal, 126.
3.-M , Masdéu, 124,
.1.-P Estere, 117.
S. - .T. M. Ferran. 117.
6.- A. Lázaro, Iti.
7.-Feliu Cortes, 112.
8.-M. Rodriguez, 112,
9.-A. Canelles, 111.
10.-3'. Arija, 110.
Tots els guanyadora foren
felicitats.
Va actuar 'de jutge de camp
el senyor Aledo.

ESPORTS DE NEU
CAMPIONATS SOCIALS
DEL CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA

Relacionades amb el conflicte ocaDiumenge vinent, dia 15, la
sionat pel cas Robert:, han estat curSarrió d'Esports de Muntanya
sades les següents cartes:
del Centre Excursionista de Ca"Barcelona, ro de enero de 1933.
Sr. Presidente de la Federación Ca- ialtinya es disputarlo per primera regada els sena Campintalana de Boxeo. - Ciudad.
nato socials (rnit-; fons), els
Distinguido señor:
Los que suscriben, bnxe.aderea que mutis, per a servir d'encoratjadebían tomar parte ea la velada or- mera als nombrosos esquiadors
ganizada para hoy por Olyrnpia-Ring que ta el Centre, es retiran diy sus manegers, ruegan a Vol., respe- vidits en les quatre categories
tuosamente, se sirva dar curso a la següents: Primera i segona eaadjunta carta de protesta que por me- tegroria dc seniors, juniors i veterana.
diación de su digna presidencia dirigimos al Sr. Presidente de la FedeEn el cas que la insuficiencia
ración Española de Boxeo por el per- de neu no piquetes utilitzar ell
juicio que nos causa la suspersi:ia
la seva part baixa el clàssic
la citada velada.
corregid de les piales de Pool
De Vd., con respeto y cons:dera- Cannleta, la cursa es descabdeción, s. s. 5.
llaria eta el trajeete Font CanaPaulino L'acudan, Mariano Arilla, leta - Pla d'Anyells, on la mol
C. Leclerc, Bachelair, S. Morales, C. es :non abundant i d'una excelZaragoza, D. Ceccarelli. J. Avernia, lent qualil al, com pogngren
Gókoechea, TII5Ct, V. Momrá, Vila- comprovar els esquiadora que
nora, J. Ledesma, Montero, J. Pena." vi g ilaren aquellos pistes dio:"Barcelona, so enero de 1933.
menge pasen.
Sr. Presidente de la Federación EsLallista d'inscripclons res pafiola de Boxeo.- Ciudad.
larä oberta a l'estatge social
Distinguido señor:
Los que firmamos, boxeadores que fins a divendres vinent, dia 13,
figurábamos en el programa de la ve- a les vuit del vespre.
lada de boxeo que debía celebrar
ATENEU ENCICLOPEDIO
Olympia-Ring en .a noche de hoy, y
POPULAR
sus manegers, respetuosamente, pero
también del modo más enérgico, pro(Eebert d'Esporte de Neu)
testamos de que por causas de todos
Diumenge viuent, dia 15, se
conocidas y que pudieron ser evitacelebraran dues curses del Trodas si se hubieran tomado a tiempo
las medidas oportunas. nos veamos pri- feu Rafe! Gener, a les pistes de
vados de boxear en dicha organización, La Molina.
Esperen) que hi Concorreran
con la correspondiente lesión para
, teta els socia.
nuestros intereses.

ESPORTS
N A T A CIO
EL CONCURS D'HIVERN
DEL C. N. BARCELONA
Diumenge vinent, dia 15, al
mati, s'inaugurarà el Concurs
d'Hivern, social, que tots eta
anys ve organitzant el C. N.
Barcelona a la sera piscina de
l'Escullera de Llevant.
La importäncia d'aquest Concites queda justificada pel nombre d'equips que ha estat possible preparar en les diverses
categories que queda divida, el
dit Concurs.
Comprèn tres grupa: A, B 1 C.

que sumaran la bonica xifra de
tretze equips repartas en tres
per a la categoria superior i
cinc a cada un dels grups B i C.
Cada any, el Concurs d'Hivern
hadonat profitosos fruits, que
cal creure que, donada la forma pràctica que la Comissió de
Natació l'hi ha donat en el present, els avantatges seran alai
mateix ben manifests per 'ala
150 nedadors que amb entusiasme provat es disposen a
participar-hi.
D'acord amb el quadro de
dates i d'encontres, exposat a
l'estatge social, corresponen els
honoro d'inaugurar el concurs
diumenge vinent als equips
B, tant, del grup A com del B.
El grup C no comenearä fina
el dia 22.
El programa de provea en
cada un deis grupa, és el següent:
Crup A. - Rellevaments 7
per 50 Ilinre. I parta de water-

polo.
Grup B.-100 metres

100 florees lumen. 100 metres
dors, 4 por lOO i water-polo.
Grup C.- 100 medres
100 metres hraça, 100 metres

dors, 5 per 50 i waler-polo.
El Club donarä, en finalitzar
el Concurs. Copes als vencedora
de cada grito i valuoses medallas als equips millor claseificata, corresponent nixf a l'esportivitat que arnh inscripció
tan nodrida han demostrat els

nedadors de l'entitat veterana
de la nataciä eatalana.

ClCLISME
HOMENATGE ALS CAMPIONS
I EX-CAMPIONS, SOCIS DEL
CLUB C. SANT MARTE
Dissabte vinent, a dos quarts
de deu, seran obsequials amb
un banquet els actuals campions nacionals de velocitat i
de mig fons, Joan Plans i Josep
Cebrian Ferrer, i els ex-rainpions locals Vicene Cebrian
Ferrer i Eliseu Anbalal, pelo
seus consocia del Club Ciclista
Sant Martí.

Filas a les dotze de la nit del
divendres dia 13. poden receIhr-so els tiquets al domicili
carrer de Fresser, 10 8.

ASKET-BA L
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Els partits jugats diurnenge corresponents al Campionat de CataInnya són:

P. Estrellats

2 a o o 55 1 9 4

B. P. Montgat 1 1 o o 30 ta a
B. B. Morasen 2 I 0 / 40 25 2

A. E. afontser. 2

I 0 I 44 21 2

Penya Els Deu 2 1 0 I 28 36 2
C. D. Sabadell 1 o 1 o 15 15
30 51
C. E. Montseny 2 o z
P. Els Aligots 2 0 0 2 13 42 0
B.13. Sage. Cor 2 o o a 6 82 0

Segons equips
C. C. Hospitalet-Badalona, 2-o.
1'. Coratge-Ilitro, 19-20,
Juventus-Laietä, 3n-15.
Patria-Barcelona, 18-22.
Segona divisió
C. Natació-U. Cristiana, 23-25 ,
Dinàmic-U. S. Cornellà, 7-to.
Juniors-AtIdétic,
Escletxes-lris, 10-43.
Manresa-Atlas,
Tercera divisió
Ripollet-Cultura,
s. C...Moilet-Cadci (ne., acabat),
Intendéncia-A. C. Mollet, 66-0.
Aeronàutica-C, E. Bages, 20-12.

Quarta divisió
Ca-loco COM:re-Sa!llfelittellc, 8-2T.
AGRUPACIO DE BASQUETBOL
DE CATALUNYA
Els partit, que se celebraren dinmenge tots lord' molt animat«. Després d'aquesta segona data queden
empatats en primer lloc a quatre
punts: la Penya Estrellats i el
C. N. Natura. Els resultats són els
s egtients
Penya Els Deu-Montgat, 12-30 ,
C. E. Natura-Sag,latCor, 40-4.
Sabadell-Montseny, 15-15.
Aligots-B. B. Montserrat, 7-215.
Estrellats-A. E. I. Montserrat, 19-4.
PUNTUACIO
J. G. E. P. F. C. F.

C. E. Natura 2 2 o o 8u8 4

ES PREPARA UN CONCURS
PER A DEBUTANTS
SERA CONCEDIT UN MAGNIFIC TROFEU AL GUANYADOR
El nostre company "Molock's" ha
suggerit a una novella agrupació
atlética Forganització d'un concurs
reservat per a debutants.
Acollida amb entusiasme aquesta
iniciativa pels components d'Acció
Atlética, el nostre conmany ha posat
a llar disposició un formós trofeu
per al guanyador i quatre medalles
d'argent.
El concurs constará de les proves
segiients: 8o metres, salts d'alçada,
pes i 300 metres.
Coneguda la facilitat i senzillesa
técnica d'aquestes proveo, en les
quals es pot fer bon paper, tan sola
amb comptar amb bones facultats
físiques; és d'esperar que secan
molts els que aspiraran a adjudicarse el triomf junt amb l'esmentat
trofeu.

FUTBOL
MOLTA EXPECTACIO
PEL PARTIT BARCELONAESPANYOL

Hl HA

Hora diria que ens trobem
novament quatre o cinc anys
enrera. Efctivament. Aquella
expectació que llavors provocaren els partits entre el Barcelona i l'Espanyol ha tornat a
renàixer. Naturalment, que tota
aquesta expectació que hom pot
constatar entre el peblic, esportiu ve motivada pel magnífic
triornf del Barcelona aconseguit
sobre l'Athletic de Bilbao diumenge passat.
Sigui com sigui, però, el cas
és que aquest parta de diumenge vinent a Les Corts eonsti,
tueix el tema de totes les converses entre els esportius 1 la
considerable atiuéneia d'ahir a
les oficines del Barcelona en
demanda d'entrades i localitats
justifica a bastament aquesta
expectació que s'ha operat.
No tenim el més petit dubte
que si aquest encontre entre

EL Di FESTIVAL DEL
B. U. C.

Per al Triad de diumenge vinent,
el Barcelona Universitary Club organitza el seu IV festival d'Atletisme.
Com sigui que s'apropen rápidament els grano festivals als quals
els seus representants han de participar, el B. U. C. espera que se serviran assistir-hi, alai com també hi
invita tots els universitaris que desitgin preparar-se acuradament per
als festivals vinents. Es recorda que
lii ha en preparació diver g es organitzacions per a debutants universitario.

aquests dos històrics adversario arriba a complaure als aficionats, com cal esperar, el futbol catalä tornará a assolir

aquella brillantor i preponderància d'anys nrera.

TROFEU "MOLOCK'S" PER A
ATLETES DEBUTANTS
Organitzat per Acció Atlética, tindrä Roe el dia 5 de marr,• vinent tun
festival d'atletisme per disputar el
Trofeu "Molock's", cedit, conjuntament amb quatre medalles, pel crític
d'Atletisme de LA PUBLICCITAT
El dit festival constará de quatre
proves, que hauran de disputar, lareosament, tots els atletes partidpacto, obtenint el guanyador de cada una d'elles una medalla, i el guanyador general del concurs, el Tro-

feo "Molock'3". Les preves a celebrar seran les següents: 130 metres
plans, salt d'alçada amb impuls, Ilan-

CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE MARXA

DEL PARTIT
BARCELONA - ATHLETIO
DE BILBAO
UNS COMENTARIS DE L'ENTRENADOR DE L'ATHLETIC

COPA LA FLORIDA
Arriben al seu fi els treballs d'or
ganització que ha estat portant amb
tant entusiasme el Casal Barcelonista per a la disputa del IV Carnpionat Catalä de Marxa, el qual se
celebrara diumenge vinent, des de

Interrogat Mr. Penliand, entrenador de l'Athletic de Bil- Matare a Barcelona, amb arribada
bao, sobre la derrota de l'equip al Parc de la Ciutadella (monument
Prim).
bilhaf, manifestó que el BarceEl nombre d'inscripcions en el
lona jugä millor i que mereixia
moment actual és força consideraguanyar.
inscrits el F. C. BarVa dir famtel que l'Athletic ble, constant
Barcelona Universitary Club,
continua essent el de sempre, celona,
Laietartia i Iris de Mataró i ele Esperb que tingué la desgràcia caltistes, esperant que abans de dide lesionar - se Chirri al cap de jacto a la nit, en qué quedara tuncatres minuta d'haver començat da la inscripció, hi veurem figurar
ci partit, per la qual cosa la
Urda davanlera quedh en franca
inferioritat.
Chitad no podrá actuar fins
passat un mes.
El campionat de Lliga és

llarg i la diferencia de punts
es escassa. Els quatre millors
es traen massa poc distanciats
por a poder pronosticar qui

guanyarà - acabis dient l'entrenador de l'Athletic.
UN CAS PLATTKO A PARIS
Paila, 10. - La Federació
Franeesa de Futbol estä esa] -Unant el ras Platlko, creat per
l'actitud del Mulhouse F. C.
en negar-se a abonar al famas
jugador hongarès els havers
corresponents a la sera mensualitat de desembre.
Franresc Platlko ha dit ala
PC riodistes:
"No comprenc la conducta

Primera divisió
C. C. Hospitalet-Badalona, 14-24.
P. Coratge-Iluro, 13-29.
Juventus-Laietä, 21-24.
Sportiva-Espanyol, 8-22.
Patria-Barcelona, 22-20.

A TLETISME

La sortida serà donada a la placa
de la Llibertat pel tinent d'alcalde
de Barcelona, senyor Joaquirn Ven
-taló.
Els marxadors hauran d'equiparse al local que el Moto Club de Mataró ha posat a disposició dels organitzadors. La roba serä transportada en una camioneta pels organitzadors.
L'entitat mataronina Iris Atlétic
Club ti cura de tots els detalls relacionats amb la sortida.
Nous premio s'han rebut, co que
fa preveure que seran premiats gairebé tots els classificats.
Esperem, dones, que diumenge vinent, al Parc de la Ciutadella, será
testimoni de l'entusiasme popular
del públic que asirá a presenciar
l'arribada dels marxadors partidpacto a aquest campionat, el qual es
presenta brillantissim. Han pronta
la seca assistència les primeres autoritats de Catalunya.
L'aribada a Barcelona Es calculada per a les dotze del matt.
Demä quedaran nomenats per la
F. C. d'Atletisme els cirrees técniel d'aquesta.

del club alsaciä envero mi. En
aquest club vaig jugar amb lot

el meu entusiasme, corn el que
sempre lis posat en defensar
qualsevol jersel foca de Budapes!, com a Barcelona o Mulhouse. Tractant-se d'un club
professional, la meva estranyesa pel quo succeeix es encara
1111S gran. Confio, no obstant,
rptn la Federació ens farft justicia. Es la primora ve gada (Me
s'emet una queixa contra mi.
A Barcelona vaig jugar mol
ronya i templo fou reconegut
unan imement el meu amor al
e lib.

HONGR1A CONCER'rA PARTITS
INTERNACIONALS PER A
MILLORAR LA CAIXA
Bucarosl. - Por tal de salVa

11 1I p licatla

econa-

mica ett què es lroba, la Fede-

ració Hongaresa de Futbol ha
deridit concertar nombrosos
pa rl ils interna cionals que produeixin els cabals que neeessita
per a saldar el deficit i sanejnr

l'economia de l'esmentat organisme.
La campanya internado/u:1
,lel fulbol liongare.s comnearä
segurament pel febrer vinent

amb perlita contra França,
Alemanya i Austria.
El programa federatiu hon,
auras compren lamba partits
internacionals attila Espanya,
Holanda, Itälia, Suecia, Noruega
Txecoslovàquia.
'Jamba es realitzen gestiona
per a concertar el match Bougria - Suïssa.

1

clubs com el Tagarnanent i Júpiter,
recent vencedor del campionat comarcal de Barcelona.
Ens preguen els organitzadors que
fent constar que, dcgut a un malentés, els esquís Font seran atorgats,
per voluntat expressa del donant al
primer debutant, i no al primer neólit, o tot armen que no hagi
participat mai a cap cursa.
Es recorda als marxadors, que
han d'estar presents al lloc de sorSida una hora abans de la fixada,
o sigui, a dos Quarts de nou, ja que
una hora després sera donat el tret
de sortida amb rigorosa puntualitat.

Les

tramuntanes de

l'Empordà i els
mestrals
Ha estat aquests dies a Barcelona el Director de l'Inslitut
Oceanográfic espanyol, prolessor Otá de Buen, a l'objecte

11[3pEnoK ItfiRF
II
Les

píndoles del
benestar.

Per a assegurar un matf alegre.
decideixi's la nit anterior a netejar
be el sistema de les metzines acumulades per l'estrenyiment.
141 han diversos mitjans de Ser.
ho. Un deis mes recomanats es
l'inventat pel Dr. William Erandreth, famós metge angles. 1 seguit
per mIllions de persones a mes
de 70 paises del imán. El mètode
del Dr. Brandreth conslateix en
restablir les funcions normals de
la Naturalesa.
Per lograr-ho, el famós metge
anales va concebre una fórmula,
composta de sis valuosos lagre clients vegetals, combinats en unes
pindoles d'acció suau, elicae 1 Inofensiva. Les Pindoles de Erandrcth no irriten. 1 com que obren
nomes damunt l'intesti gros, es
poden prendre citariament sense
temor d'afectar la digestió, de que
viclin ni de que s'hagt

tal la dosi.
Moltes persones les anomenen
«les pindoles del benestar. nema
a l'eliminar els desperdlcis Sermentats de la digestió. aclareixen
el cutis, donen als ulls una renovada brillantor 1 produeixen aquella sensació de benestar que es la
base de la veritable alegrta de la
vida.

Compri una capas, observi la
aeva meravelfosa acció una setmana ?tomes. 1 no tornara a prendre
mai mis cap altre laxant. Les venen totes les bones
Uncen

Agenta a liapatty. •
Ai COI ., a. A. Brin, 15, Barcelona

eament del pes i 300 metres plano.
El Trofeu será adjudicat per puntuació, segons les marques assolides
en les quatre proves.
Arnb anterioritat a la celebració
del festival, tindran lloc als tres dinmenges anteriors a aquest sessions
d'entrenament, destinades a l'adestrament dels novells atletes en la
präctica de l'atletisme. Aquestes sessions animan a càrrec d'atletes destacats en cada especialitat.

•
Del Club Femení

d'Esports

En l'assemblea general ordinaria
celebrada el dia 8 de l'actual, la Directiva del Club Femeni i d'Esports
queda constituida com segueix:
Presidenta, Teresa Torrents; vicepresidenta, Teresa Llaberia Salo; secretaria general, Consol Garcia Guardiola; rice-secretaria, Antónia Fllstagueres; tresorera, Trinitat Altaba;
comptadora, Rosa Prades ; arxivera,
M. Dolors Bargalló; vocals: M. Teresa Vernet, Dolors Soler Violant,
Maria Mas, Dolors Valles, Pilar G.
de Ribera, Josefina Torrents.
Departament el' Actuació Social:
Presidenta, M. Teresa Vernet; secretaria, Josefina Latorre; vocals:
Anna Mufla, Clara Wust, Araceli
Tena, Merd Marco, Teresa Torrents.
Departament d'Esports: Presidenta,
Josefina Torrents; secretaria, Mercè
Sagrera; vocals: Rosa Castelltort,
Montserrat Giraseis, Josefina Artal,
Victória Aliaba, Teresa Torrents.
SS.
El curset de catalä que s'havia d'inaugurar dilluns, ha estat ajornat per
avui, dijous.
d'ultimar amb el Director del
Servei aleteorolbgic de Catolunya el pla de treballa que les
dues institucions tracten de
realitzar conjuntament per tal
de determinar les condiciona en
que es produeixen les tramuntanes de l'Empordà i els mestrata del Golf de Sant Jordi.
Aquests estudis han estat convinguts en vista deis resultats
de la primera informaba que
amb referencia a aquells venta
fou feta durant l'any 1932 enti real se lasy i0a bd os errsv(al et olre iss laei el sa aC Jrrsi et as
comercials.
La part mas intensa del treball es fara a nimia de febrer
i durant el mes de mere, en quù
tu nau de l'Institut Oceanogräfic, novament equipada amb el
material cientifie mes modem,
realitzarà tina sórie dic creuers

davant la costa catalana, per
tal do determinar principalment la distribució de temperatures de la mar, corrents superiora i nuvolositat, en una
falsa que cornprendrä des de la
costa fins a una einquantena
de mines mar endins. Simullitniament el Servei Metereoli)gic
de Catalunya org,anilzará, en
terra les observacious necessärico per a determinar les circumstàncies dinämiques dels
ventsg esmenlals, i en particular els corrents vertieals
laire i les de variacions do temperatura i M'infiel, que solio-

blen ésser earacteristiques
quilos ventades.
ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
quals interessi la publicació immediata do les notes que ens envien que ela originals han de dlrIgir-se rota a la Redacció, Corta
Catalanes, s8g, principal, &baria
de les nou del vespre. Eh que
enes arribin más tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
;mpremta del diari, Barbarä,
1 13, na seran publicats fina al
cap de quaranta-vuit hores

LA T. S. F.
Emissions locals
RADIO ASSOCIACIÓ E. A. J. 15
(as an.)
5 2: Senyals horaris pel cuillon.
Diari femení.
12'30: Discos.
13: Informació financiera.
13 .50: Crónica cinematográfica
per Manas Calvet.
54: Hor aexacta.
1445: Radiobenefichncia. Llista
de donatius. Informació d'obres Unifiques de Radio Associació,
15: Final de l'emissió de sobretaula.
17: Senyals horaris pel carillon.
Discos.
18: Hora exacta. Els dijous infantils de Radio Associació, Lliçofletes d'Història de Catalunya, a cartee del professor Josep Parunella
i Eulàlia, de "Palestra". Una rondalla popular, de Valer: Serra Boldú. Explicació de barbarismes de
la parla pel professor Emili Valles
Vidal, de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana. Beceroles
sardanlstes, càrrec del Foment de la Sardana de Barcelona. Continuar:6 de "Les aventures d'En Massagran", de Josep 1sf. Folch i Torno.
19: Final de l'emissió de la tarda.
20: Senyals horaris pel carillon.
Canelo. Ensenyament de ballar sardanes per radio, pel Foment de la
Sardana de Barcelona.
20' 15: Conversa sobre teatre, a
arree de Prudenci Bertrana,
2030: Concert per l'orquestra de
Radio Associació.
21: Reportatge microfónic i noticies de premsa, a carece de J. Navarro Costabella,
2115: Concert i orquestra Radio
Associació ,
21'30: Cocktail setmanal Cinzano.
Actuació setmanal da rt is tes en
emissió especial subvencionada per
"Cinzano".
21'45: Orquestra.
22: Hora e,xama, Ballables pel
Quartet Vocal Orfeus.
22'36: Mitja hora de música espanyola per l'orquestra Radio Associació,

Emissions Estrangeres
t'ah interessante
FRANCA. 'Vacilo París, 1. 724 rn.
19 '2C: Orquestra. 1945: Informacions, 20: Lectures literaries.
2045: Festival belga. 2a: Discos ,
Torre Eiffel, 1.445 trt. 19'3o: Concert variat. Poste Parisien, 328 en.
m'ao: Concert. 2ci3o: Tetare. 22: Orquestra rusa. 22 30: Informadora,
Alger, 363 rn. 1920:
. Varietats, 1935:
Grock en el seu "sketch" de musichall. 19'33: Informacions , 202: Guitarres i mandolines. 21: Discos.
22: Música oriental. Bordeus, 3
04 m.
19'3o: Infoamacions, 2o .3n: Turre.
Tolosa, 385 es. 19 3 0: Música olasfónica. 1943: Cançons. 20: Orquestra vienesa. 2030:
. Films sonors.
2045:
.
Concert variat. 22: Fragments d'òperes, 23: Balala:kas i
canto russos. 2315: Banda militar.
24: Informacions, 245: Música simfònica.
ALEMANYA. La/resaber& 473
metres. A les 21 ' 15: Informacions
21'30: Músca Ileugera i de dansa.
Estutgard, 36o m. 19: L'ofrena musical" (R2C11). 2020: Teatre, 21.20:
Informacions,
ANGLATERRA. Nacional, 1.554
metres i alt en. A les 1930: Musichall, 2030:
.
Jazz , 22: Recital de piano. 2245: Música de dansa.
AUSTRIA. Viena, 5/8 co. A les
2050: Comed variat. 2120: Informacions. 21'45: Música de dansa.
BÉLGICA. Bramantes, sog co.
A les 19'3o: Crónica dels esports.
20: Concert simfònic. Recital de
cant. 21: Concert variat. 22: Informacions. 22'10: Discos.
HONGRIA. Budapest, sso co.
Transmissió de la representació de
l'òpera Reial de Budapest. Música
de dansa.
ITALIA. Nord d'Itàlia. soo un.
i 331 m. A les 19.3o: Discos. 20:
Transmissin d'una ópera des d'un
teatre. Roraa- Nàpols, 44! m. i 3r4
metres. 1915: Discos. /943: Concert simiónic.
.6055: n:Illo:3P
SIMSA. Nacional, 403 metres.
1925:
.
Obres de Mozart. as: Caneons d'aman 516'5503 contemporanis. 2015: Música de carnbra. Tria
de Lausana. al: Informacions.
TXECOSLOVAQUIA. Praga,
483 m. A les ig'zo: Teatre. 21: Informacions.

A les

L' agricuitura
Hoi

UN TELEGRAMA
aladr l d el

ealat tritms

següent lelegi alisos:
"Ministro Agricultura. - Ha
causado profunda alarma propietarios forestales noticia trae
prensa hoy posible negoeiaolón
comercial Rusia a base mandar
aquel pats maderas y llevarse
otros productns. De realizarsa
proyecto riqueza forestal un/anota recibiría rudo golpe sin
benefieio apreciable para radie eonsumändose su ya lockigda ruina. Instituto Agrícola Catalan de San Isidro ruega V. E.
salve tan importante producción para el bien palia°. Salúdale. el presidente, Santiago
do Riba."

LA PUBLIerrAir'

LA RIFA DE MADRID
Premiat amb 300.000 ptea.

229 2 37 2 46 345 3% 0 47 0 48 3 5 0 7 509

28.773 Barcelona, Salamanca.

526 546 567 584 605 633 664 671 679
712 718 719 So, 932 943 965

Premiat amb 115.000 pese.

18.635 Barcelona, Madrid.
Premiat amb 100.000 pies,

17.119 Barcelona, Madrid.
Premiat amb so.000 ptes.

16.381 Barcelona, Madrid, Valencia.
16.128 Barcelona, Las Pajosas, M -á
lag.
2.152 Barcelona, Rivadavia, A--.

nyo.
2.953 Granada. La Linea, Sant
Sebastià.
3.525 Plasència, Vigo, Madrid.
20.639 Barcelona, Castelló, Madrid.
21.799 Sevilla, La Felguera, San
Lucar La Mayor.
23.979 Lleó.
4 . 7 8 4 Barcelona, Madrid, Salamanca.

27.181 Corunya, Valladolid, Barcelona.
3.633 Barcelona, Vigo, Corunya.
17.918 Barcelona, Madrid.
2 4 .6 37 Barcelona, Caste110, Madrid.
DESENA
1 9 33 60 75 87

050 079 09 1 098 120 1 49 150 195
200 201 223 242 253 263 289 313 321
327 341 361 391 409 422 511 520 545
563 569 598 620 635 639 667 670 698
77 1 777 83 0 8 43 90 5 990

DIVUIT MIL

032 037 041 058 o68 120 143 150 204
248 262 283 305 3 2 5 3 68 39 1 398 485
486 453 5 0 5 5 66 573 601 624 631 639
663 723 746 Soo 8rr 845 869 928

052 664 096 120 122 157 170 179 187
468 223 229 290 375 4 2 4 440 525 526
533 543 6 3 0 645 726 785 843 848 861
9 1 3 93 6 949

DOTZE MIL

DINOU MIL

048 131 138 143 182 186 260 276
322 332 35 0 399 451 459 460 496
3 12 1 4 6 5 67 633 689 690 744 759
821 838 849 856 8 75 90 7 910 915
96 1 973 9 Sr 930

314
511

781
925

CATORZE MIL
053 058 000 105 lo g 129 133 182
274 329 363 400 413 417 421 449
467 490 493 498 504 557 559 586
625 628 645 699 721 730 740 771
804 823 832 850 866 871 903 961

127
465
598
Sos
986

024 062 099 192 210 217 242 267 303
341 347 35 1 368 382 387 489 495
498 5 00 592 506 6 54 659 663 693 718
329

738 762 767 787 804 835 840 834 86/
864 868 960 972

MIL

SETZE MIL

040 110 112 158 169 179 187 226 231
251 300 334 37 6 38 7 424 444 4 6 7 476
512 609 606 618 619 642 6 7 8 69 4 739

011 049 062 066 074 076 077 117 125
143 151 168 172 186 222 225 339 343

759 780 811 824 892 893 959 988
DOS MIL

VIES

DRINBRIE5

233
381
559
807

015 034 04) 062 064 095 120 206 222
3 16 343 349 357 445 463 5 28 635 653
669 698 714 731 825 832 841 865 994
9 2 9 934
VINT-I-UN MIL
029 053 082 130 198 231 245 268 313
314 321 348 349 377 393 5 0 4 531 62 1
628 650 651 713 718 736 779 788 836
867 964
VINT-I-DOS MIL
056 071 074 123 165 212 225 325 334
336 348 354 4 20 480 495 3 1 3 519 608
631 635 642 672 711 748 773 Si 5 855
857 867 88 4 908 909 910 912 9 1 4 935
VINT-I-TRES MIL
016 019
21 5 234
4 2 7 431
629 635

020 031 041 098 108 143 160
236 267 300 311 360 414 423
439 453 473 499 503 568 626
630 644 735 747 75 8 77 1 823
861 876 88 9 9 1 7 93 1 941 948

TEA TRES
TEATRE NOVETATS

862 883 980991
RES —TI,

inlerprelal a la liuda per la Gubert,
San Agestin I 4Imano, I a 55 n11
per Mayra', t'Aliaga <torpe, iteoill¡'5505'2 1 5 . larda i nit, per FAvelif,
Fent - Mola, Palacios, LleuraGor,
Alúrcle, Baraja. Orquesna de eurdi
i arpa per 3G ido) sosa
recsentoció. El programa dr
rana ron/enriará amb l'obra LOS
CLAVELES, pel relebrat ir r eor Gedayol I la Tiple VIII, I el de la 11 n I
anda l'enireine s EI. LIO PADRE.
y ema. lardo I 99. 101.ra /PS
g rana OVarlOns. DON OIL DE ALCALA, un trionifen 12,1)0,'tots
animes IliterpretudOrS.
Deslaa tV a Compli.durla

T'67
3
76
on 2

,B 135 II'

318
337 379 3 99 4 11 4 22 49 2 496 5 01 503
520 530 534 582 626 654 6 68 7 23 733
749 786 827 832 569 265 891 9 1 7 977
996
TREN'A-UN MIL
213
30,
626

8o8
853 283 888 907 916 921 927 948 969
993
TRENTA-DOS MIL
053 054 063 078 027 100 112 114

167 194 276 258 265 332 372 413 16!
542 566 6,51 685 686 736 788 799 863
9 1 7 933 935 963

Proveu aquesta

Cera màgica
de

bellesa

Temporada 455005. sola el Pal '095(5.
se de la Csener•ill i at de campal/ya i de
41JunInnicnt de Barcelona, Erran rolo5)0011 d'Uvera. Director gene ral. Jorn
t 'estires Calva,. CONTINUA OBERT L'ABONAMENT. Derna pass:d . n 15 5 , 50. Inart•
alunar', de lo temporada ratub
ileeriula
r liosa LA CIUTAT INVISSIALE t'E KITEGE,
la clAell"e e.11110./1/y n d
1 1•1. tolo
9leslre dlicelor 91. Sleinian. DlillarlS.
17. CARMEN, iscl • ei• i c hres 'alistes
AURORA !MACES. MIQUEL FLETA,
Pller Noguera, Enroca Nava. Es clespatta a e01111,21 n111111.

COmpanyla
9 les cine.

ROMEA

Tüleron 117621

AMOR EN VENTA

e310:0

22 grans atraccions, 22
de primer ordre

Per a mes detall .; v e geu cartells
1 inoperantes
•.../5f31

.‘seeetieeeteeti

CONCERTS
11[7 S

CRAF/C PARAMOUNT

EL TENIENTE
DEL AMOR

Ente/mi/mi ele sorle de la

per Guslav Frohlieb 1 Dolty MI!

A. de Cultura Musical

Dibuixos sonors animats

rodean sentir Pcminent violinista

El film robalo'

REPORTER

CRIMINALISTA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
inscripcion s I ri e rallsi CLARIS, 43,

l ie rmann Speelmarm,
.5 mes, a 14 tarda, es p/olectara

Telefon 20)28

EL SECRETO DEL ISLIBEMeM0
--------..1

SALA MOZART
Dissabie. din II. a les 530 lardc:
lieeital de plano J. ROMA ijrandiús
pi ograma : SinZart. S ch ubert. cisnpin,
e ten t e ra. La Ineltachit al vals, d e Weberl'atole. El. funeral. 1 La Campanilla,
rir 1.1sil. Per enlrades a la 1:1115 Muslcal Espanyola, Pg. de Gracia. 34: Ara.
rlemia 1111111a, Claras, 1 s ,
Sala Molart.

CINEMES

Lis turs Reis ob-eqularan prasma/510m el, irelbs.
O rro orlar) tronzei TERTULIA CATALANISTA.

TELE

nema. a l es 911i111 . P.
progra101 dobl e. Eh dos Milis Ii, 1,1 Ismourada
E. ). 50599 rinira. Selents pati a Mes
UN MAROUES I LA SEVA PILLA I UNA
DONA I DUES VIDES. 9111tnenge
(111 .n els II, ' amarre.
ELS PASTORETS.
g r5,51, s,s. AMOR I LA RENYORA MARIETA. Nil asume 1 A Cl
L'ANTIQUARI. .3viv, FL ElIFITERI DE
LA QUARTA AVINGUDA, tru sfl numrhal.

1
10.
N_
18 6 6

Valéncia, 289-291. - TeOtfon 72234
CINEMA SONOR
..,1111, tarda. a
a les 930
NOTICIAAU FOX
LA CASA DE LOS DUENDES, diu/114e
/s
11-551DADES

per

estona o allargar una sopa I Amb
els cubets de CALDO MAGGI
estarà fet en un moment.

El CALDO MAGGI es el millor
en qualitat i d'un gust deliciós.

Caldo MACiüI
LA MARCA DE QUALITAT

?OU

rostre es notaria massa.

042 057 109 16o 169 196 206 208 217

IIMPIIIIIIIIIM11~111111111111NMommaml

cr2115111111111•Neur, -/ammiumiD

(111011, /si

ils A patició del

Públii1E1. 1341PITU" 8ANTPERE
I

"El Papitu" Santpere

e

Exit per aclarnacid del públic:
Tata la música es repeteix
Tots els guadros s3n evactonals
Acudits a dojo. Rialles continuos
E. rl o q ratva a 1055 eIS Celltrel
Localrials

TEATRE POLIORAMA
COMPANYIA
FRANCESC N/ORANO.
Ir
Ct. COLLAR DE ES
TRILLAS, de Jarint Rella‘e,,le
'sir;
3.• repre . entacid Or SOL y SOMBRA.
l ' • -da. EL COLLAR DE ESTRELLAS. Ni! : I.. represe/o:n .1d th 1 filltnidall'. • OMI de (pandero I Guiiien, SOL y
SOMBRA. • cada nit. SOL Y SOMERA.
Lo rieSral ea a Crinpladinia.

(PALAY DEI. GZNERE
Companyla COmtco-Lirica da Primer
ordre
Av ni. 91)011 . . tar . d.t, 5 • 30. l'orn.,,1 Ver111Ill 1,00111, 1. . 11111,el I ..13.
I t emblar , ',Salada , . BOHEMIOS. LA
CAPIVON P IEL 00/1 :0 s LA ALEGRIA
•
LA HUERTA. Vi. a le, l0 • 1 0: LA
IfElORITA 84110YOY, sud) linhens,
I' e rrinri r f, Mole. Mor e, . brillan) Brilla,
— mono,. 10 Denle. 09 rudrec.
rirtr. Enlució rl bono^ d'%. 1101,1 I 1'. Coi&
aritors de LA SWIFORITA SAXOFON, ami,
25 representarló,
Idollu de 12 ..rwa
s esparlrld MI alisar fiel 5avor on AQUILINO, 11 1. 0:11j • allyal del sea 1 9199 - 1,1 .
1
(/1111.n 149'3 1,111a1,1 P ee E. !IMITO. Irr rreporarldi EL YROPEZON DE

Extens assortit per
a cambres de bany
I habitacions

LA REINA.

Do:ornen/al'

CINEMA PARIS •
Revista ll-c/n17
MARI7/0 17471EL
LA CASA DE LOS MUERTOS
el firin Inés enrollo de l'anv,

i. einci a
Ses.Shi continua des de les qua tea:
Notlelerl Fox. cii espanvol. EcleIr
Journal, 0/1 espanyol. PARIS-MEDITERRANEO, per Innabella 1 Jean
chi

I

Irre Norman Poste,
Es thospatsa a la ou 1 5-1u pe r a la
5e5916 nuni,rarni G fards
0111 005 : Roberio hry en EL PAYA- 1
80. I MONSIEUR, MADAISE f B/111 I

grandlits film

LA CASA DE LOS MUERTOS

per llowart PhillIps

CINEMA ESPLAI
I

CORSECA,eelen
T
eEgoazr I Aribeu .!
LA Nlie4 BONITA ilarbe'vosi
PARAMOUNT GRAFIC
BAJO

AVIIi.
tic
a C. 311, a les 1.4
Actualitats Paramount - Dlbuixos

DAMAS DEL PRESIDIO (
REVISTA - DIBUIXOS
!

LOrarriats per a les 5e551000 numerades
d'aval, MI

El abogado tartamudo
en espanyul

FI libo Paramonst
PISTOLEROS DE AGUA DULCE

I MATA-HARI !
i

.........1

P er lll'ela Gar bo 1 Boom Nua arto

i.....n

SALONS
PIIIIIIIM11113111111111

ESPORTS

CINAES

trimes

FRONTO NOVETATS

—m3/Falte-,e1NY"--

A 511,.

TIVOLI

4 tarda: "El dine ro tiene
anl". 9'10 III 1 ' 3In heco.
" 1.1a 1)
. eyers.

Paris", Josselle Das
FEMINA
4 tarda 1 9'13 lIlI 5 "El pallo de Siena".
Lecla Cabria.
-S.
.k
se
divierte",
CAPITOL
4 /arda 1 /o nit: "Enlre

dos /dejos".
Juan Bennert 5 Ben 10011, "Chandu",
Edniund 1.0we 1 Beta Ligost.
CATALUNYA

1 945 n'u "Avidez de tragedia" . James ll O gne Y . " El bocha Justl•
riera", Es/wars J. Ilobinson
PATHE PALAC i
tarda 1 939 ni1i "Pasado marina",
-El caballero de la noche". en espanyui,
Josep Mollea. Nottelart.
4 larda

EXCELS ION

larda I 930 itili "Pequeño 401111",

"111 cenares° se
llorvcy I

i

LOS CIELOS 2E 5 •-•EcLa )
LA PURA 55R700

f

ttIal Journal
Pesca emocionante (documentan
Gran exit de la r/10211 e Ció 11'5

O

TEATRE NOU

-

Butaca UNA PESSETA

Geurge Mexander I tiren Deyers.

n

el Linoleum

dIvIerle", Lilian

Honre Gr.rat.

MINIS

f larda I 0r20
"Jugueles le 1 1 0 rwood". Hila la hoy. “Ave del Paramo

1 1 010r3 4,1 Ilto. Nortclari.

GRAN TEATRO COMTAL
C091111113 3'13 larda: "Juguetes de fin-

liywunA". "Ave dei Paralso". Dolor)
Ilio. :intimar' 1 i:onnea.
MONUMENTAL

Continua 315 tarda: -Diablos relestio•
11. 5", "Dr. ArrUn'snilth", ROlialfl
R015y0mAllints.
rto1man.
Continua 315 tarda: "En 9109 60 VI,
releslia•
rano", ddie CONO. .
1PS". NOIlliari 1 11941111.03.
I R I 8 PARK

s El otee NO".
..1:11raillflOrt el useSill0". C61111C11
I 1116111X0S.
WALKYRIA

Conitmia 3'45 tarda:

Continua 5 arda: rr lias fuentes sorra.
das". -Karamazorr el asesino'',

Ihj 1 11,.

'Ardo,a I r -r 15:

GURUCEAGAMAGUREGUI
eenlea
CSZALIS I - UGALDE
\,/,
1
le
113ARLUCEA - iooricstirio

.

r

EGOZCUE I! - GUTIEPREZ
Ocralls per cartells

1

Pi A NOS
r dos da De 333 !e l
s.
o: nes - C.131C.ER
I
B R ti C. . 78
misomisnes.

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

DIVERSOS
VIES URINARIES
maw, ec g orrete .; • Merles e 0111191
POLICLINICA FARRE PLOAN
Rambla de Canaletes, 11, 1.er
¡l'II , 1 I de 4 a

Barbers i

Perruquers

Fabrica de sitions t aparen': Del'll113.als
wffie5 VIla"baniat. t5.

CLINICA PRINCESA
Venerl - 111fIlla - Reaten/
VI • lia II-' 1 2 a 5 1 dr 7 y II
per C ome.. 51

Pflaaata. e E1,trola
,

cemica 1 inniihns.

TERTULIA CATALANISTA

"TAPETES HULE"
PER A TAULES

TEATRE CATALA ROMEA
5%15, 1,1.10E0, 1111 , AMOR. Va ` o

a, la
li e l'ar rgr-iii NI di q ue Da,
ist 're.
' . 0,
T. 14111, I liarreleria Oil, Ituspiral, In, 'f. 00418.

p lomero, raspalle,

camusses, esponges 1 ancas articles
Pe r a la neteja

PORTE NA

Casa

DGO

7, RONDA DE
SANT PER!, 7

:laborada emb plantes aremaliques de
h

la selva del Chaco argenti
'Prou a tot Espanya: 5 Ptas.
Venda a Veneres: CORTS, SSO.-Barcelona
Demaneu-la a les principio Drogueries
t Perfumarles
31111111111111111111•111111•3111111111111111111111111•11111111111111111111MIEZI

Continua 4 larda: -110 honib e e a hombre", "La u s urpadora", Nollelari
tribuiscre.
DIANA

explieada en
3'15 1/1131/1:
e
. eerrtints"
1.. ir sat 0,1,10,,sr!„.•er
espanyol.

i.,:n

1.4tT

MARO, SUBLIM

R.

Rosich

BOHEMIA

1 AL.

200000504
013

doméstica

DEL PORTAL DE L'ANGEL, 25
38, TAPINERIA, 33

91

localr1:51,

Viatg. - Etc. s e ssió continua

per Kale de Nagy I Jean 9Itirat
F.s despatva a la taquilla I al Centre de

Companyla de vodevil I espectacies
moderna, dirigala pel primer actor
1 director JOSEP SANTPERE.
Allre3 primen arto. 1 director]:
Alexandre Afolla r Alfons Arteaga

Prefer , ,ela.

Actualltats mcndlais

(

7

Tm-BASE
su hstituelx
avantatjOSament

Frrshmrn

0"a

per Eredrie Mar( II
Es un film Paramount

Mural. Estrena

tindreu una pell fresca,
jove i blanca

quan nagl de preparar en poca

Sor] Mireirair,

11 EMA. DIVENGREB: • covl cOrtiplel 119
1,-ogerill EL RZY trr. TAXI, per Geor(co i LA 'JIFA ES AZAR, Pe"

Bombas en Montecarlo

Retircu
-vos a les onze,
u desperteuvos a les set, i veure tina tfansformació rneravellosa. En una sola
nit acluesta meravellosa Cera Aseptina, Cera magica de bellesa. transforma una pell tosca, aspra i fosca.
en una pell suati, clara. d'un blanc
natural. En tant que la substancia
cremosa i blanca penetra suainnent
a la pell, la capa rugosa exterior
s'ablancix i se separa en fines particules durant el vostre son. Al nia ti.
aquestes lletges i rugoses escames
de la pell cauro per elles soles r d
sol fet de rentar-vos. Desapareixen
les e s pineles i les imperieccions de
la pell. Davant dels vostres ulls apzreixera la clara i fresca belle,a de
la blanca pell natural, fins alesbores
amagada. Posen-vos. així matrix. Cera Aseptina al con. aixi com als
muscles, braços i mans. De 110ferho aixf, el contrast amb el iresc i

1.1•1

PUBLI CINEMA

FO

II 1,
a I, 4. N'u, 4 :es /o
EL HOMBRE Y EL MONSTRUO

AMOR

••n•••n••••••••••n

¡No perdi el cap.....

1 ,.

1116“ 11

SALÓ VICTORIA

M'ames linter, Elr e n Moricy 1

SANTA RUSIA

SIS MIL

AVINGUDA

5r

PEPA DONCEL

CINC MI'

FEL

' h.

Els Pastorets a Rettern

Gran Teatre Espanyol

VUIT MIL

S , Mi .

InUl-en11/1/e

PREUt

TEATRE CATALA

944 973 989

048 041) 052 110 488 265 261 3 0 4 398
3 18 337 4 10 4 18 49 1 5 0 7 509 617 620
629 667 741 762 845 924 966 989

EN

MERCE SERÓS
la

La Lotería del Diablo

QUATRE MIL

048 061 067 091 096 ios 1 7 4 187 237
239 270 284 369 39 6 439 465 317 220
665 731 769 807 Prf 815 821 845 881
886 911 917 950 960

CLARK GABLE

I Is 'minan/ vedette

TEATRE BARCELONA

01 4 105 144 162 164 195 1 97 21 3 245
286 289 3 0 3 3 0 4 362 394 434 490 507
631 636 654 6 59 697 713 729 731 756
800 807 92 4 98 4 899 90 4 93 2 93 8 939

SET MIL

la sa ya famosa Orqueste.

I ele *evo 10 Meco. animal.

GRAN TEATRE DEL L10EU

1,111ä. Illvi9lres. larda. PEPA
DONCEL. Nit. EsTni2Nd de robra
dc Itellaverpir

0 34 039 051 063 096 III 130 213 237
259 264 303 361 366 398 411 417 436
428 501 505 517 526 542 577 614 629
639 649 682 725 740 75 0 793 808 837
49 864 88 2 897 94 6 955

Asul I cada tila

PLANA - GUMA

384

A1d1. • (Mons, farda. a in
de sis. nit, SI III quart d'onzei
REAPARICID de 1.1 1,1111 n 90-11
1.5 colnellla Ii,. LOLA MEMBRIVE8.
La comedia en trs-s Jaelid
berravenie.

98,984

1111.00110S 25627-245.

Dirunenge (lnent. ala 15, a les 10
de la nit

011 031 051 oft 686 087 ocit 094 113
116 124 140 168 18o 192 195 21 9 243
2 54 266 270 281 307 4 10 42 5 4 2e 441
450 455 4 6 5 488 497 502 520 536 504
602 603 634 669 664 7 0 4 7 09 737 751
791 833 850 851 858 S6o 867 880 885
961 970

030 036 042 062 o66 082 156 166 189
200 216 287 292 307 318 346 367 4 09
489 491 556 657 713 736 755 296 810
81 9 821 843 86 5 868 9 20 94 1 945 955

Unylfill0f14

VASA PRIHODA

191 228 265 282 289 203 302 305

005

amb

DON GIL DE ALCALA

024 031 046 055 064' 084 102 120 441
245 /288 .128 344 402 471 482 495 536
017 598 602 614 623 63064.9 712 722
740 762 768 '772 813 927 938 981

0201 077 079 089 094 /44 136 104
222 240 252 253 278 304 33 8 364
42 8 459 49 3 494 5 18 555 559 583
648 654 637 662 72 8 776 785 786

L YMPI A

H OLLYWOOD

6011 1. aniversari de l'acluarisi d'aqueeta companyia en atines! lea•
Ire. Tenis, a 5/4 de 3.
nit,
del
les /o: El l'ornddable
Mire. Panehi, mur dirlgira
EOrques!ra,

VINT-I-S42T MIL
035 038 062 074 085 /53 180 220 225
3 1 4 3 2 3 375 377 382 3 88 398 4 0 2 464
476 477 553 566 63 0 638'730 733 737
'77 7 8 3 806 808 81 4 86 4 874 894 946

014 021 028 030 034 076

O

COmpanyla lelos LLUIS CALVO

VINT-I-SIS MIL

VINT-I-NOU MIL
00 4 012. 014 022 o6/ 087 /27 228
28/ .290 29 n 299 304 313 338 368
408 429 454 261 493 497 5.26 563
627 643 Mr 685 707 731 733 737
800 821 843 856 860 875 880 1185
9 10 933 943 9 7 8 9,-A
TRENTA MI!

DES DE DEMcrIA P1A43, 8r, DISSABTE,

ESPECTACLE INTERNACIONAL

013 077 1 32 1 33 1 77 1 90 195 205 211
ato 283 359 3 88 442 47 2 477 4 8 7 540
1503 6o5 687 730 797 815 827 9 1 7 9:7

Pell-Sililis - Matrin

I

•

VINT-I-CINC MIL
928 054 066 067,094 146. 184 190 197
2 4 2 268 2 93 34 6 354 358 368 411 422
44 0 443 468 4 8 7 555 594 602 705 767
.77 6 7 84 790 811 8 77 879 9 2 3 9 2 9 930
937 945 95 2 953 969

ESP ECTA C LES

972 980

IMPOTF-NCII: Vigor selual rapsl,
037 061 093 099 133 133 Ist 203
Dletermle - Electrotarepla
elfrilrier Guerau dlireilino
223 238 243 263 295 3 06 353 359 464 ‘ N'ola der Centre, 15 (050001 correr Unid), D IIallie 9.
8e011111: d'II a 1
695
626
476 489 5 0 7 5 1 3 549 601 602
720 722 724 735 737 754 758 819 838
02 5

3 1 5 349 3 8 5 433 439 548 569 607 631
836 926 935 949 980 986 998

956 993

VINT MIL

044 056 073 110 120 121 145 16/ 204
228 237 300 3 09 353 444 5 0 3 55 8 683
721 765 700 797 824 Si 5 883 884 886
90 3 9 1 4 95 6 96 1 98 0 987

VINT-I-QUATIr MIL
coi 102 189 200 224 227 229 233 256

VINT-I-VUIT MIL
002 030 043 125 127 160 163 187
2 34 269 3 2 7 35 1 354 355 35 6 364
391 460 477 481 505 510 513 5/6
53 1 564 606 624 625 699 719 767
810 819 824 829 868 966 995

TRETZE MIL

QUINZE MIL
275 278 307
4 0 9 4 1 3 424
685 691 701
872 894 898
959 981

030 058 064 114 152 162 203 285 345
37 1 382 382 393 4 0 3 409 412 495 481
521 534 M0 544 616 662 686 696 699
708 764 7 69 79 8 844 851 907 923 927
947 963

ONZE MIL

CENTENA
146 176 191 193 200 260
345 36 1 37 1 3 80 399 404
540 580 600 609 624 655
717 760 778 791 803 823
93 6 939 949 954 955 957

8

DISSET MIL

04 8

meria.
17.257 Valencia, Castelld, Madrid ,
2.000 Barcelona, Madrid, Logro-

21

444 464 4 7 546 6M 644 656
658 692 709 732 753 762 745 800 809
821 867 875 876 938 965 989

DEU MIL

9.657 Barcelona.
Premias! amb 6.000 otee

365 4

Dij 12 de gener de 1933
ous,

DEMANDES
Aprenent caixista

Parir:, 175 Intrietnla. De non a rlfdoe
inati

ir)

MARISTANY

Oarantitzada la so y a sólida I escollen% fabricació sota la respectable si9natur2 de la coneguda I acreditada casa R. MARISTANY Funds2a en 1880
LLOGUERS 1 REPARACIONS, DISCOS, RADIO I ROTLLOS DE LES TAILLons MARQUES, VENDES AL COMPTAT
Or-.i ass-^tIt r's música. — Constantment novetats d'exIt. —3014191UL' preus I condiciono a:

Rs MARISTANY — 8, Ronda St. Pere, 8

