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El govern de Catalunya
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El senyor Maspons i Anglasell
fa la crítica de l'avantprojecte de Constitució
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CRISI TOTAL
Els Consellers senyors auhi,Terradelles, Comes i Xirau han presen-

Ha tstat plantejada la prime- el criteri del senyor Lluld i dels
tat la dimissió dels càrrecs - Els senyors Pi i Sunyer, Gassol i Casals
ra crisi en el griten' de Catalu- seus amies; pràcticament, però,
que
fa
referencia
a
les
meel
el
35,
aptes
per
nya ; la transcendencia d'aquesta la qüestió presenta catres parSi tots els personatges
han posat el càrrec a disposició del President
novetat, que tot essent prevista ticulars que per força havicn a l'interviu tinguessin les bones dis- sures que pot preidre el President
e.
de la Generalitat en un cas d'urposicions
del
senyor
Francesc
Masningú no la creia tan próxima, d'impressionar el president de
gencia, quan les circumstàncies ho
pons
i
Anglasell,
la
feina
del
perioha revifat l'interès públic i ha la Generalitat. Teäricament,
reclamin.
fet convergir l'atenció general persona mas indicada en aques- dista a entrevistar-se seria particu—Esté molt be — diu encara
al volt de les incidències del plet tes eiremiustäneies per a ocupar larment agradable. Unes temptatives que és copias de la Constitució esdesgraciades de trobar-lo al seu dosuseitat en la intimitat de l'Es- el Goteen civil de Barcelona se- micili varen enternir el senyor Mas- panyola.
querra. Per unes declaracions ria el titular de la conselleria pons fins al punt que fou ell qui va
Mides illegals
del senyor Llulil, publicades en de Governació de la Generalitat ; venir a la nosrta Redacció perquè
i potser algun altre conseller,
Manifestacions del
—Aquí tui lis uns articles, que jo
La nostra informada de diumencreguessin que han de deixar de forla premsa d'ahir a la tarda i prócticament, per arribar a tal ti tessim les preguntes del cas. trobo esplendidament posats, que,
confirmada
en
tots
els
ha
estat
ge
President de la Gepart del Govern de la Generaliconfirmades pel senyor Terra- solució calia que el conseller de Brindem aquest magnific exemple segons l'Estatut, són iHegals. Per seus detalls. A la Generalitat hi hit
tat, jo hauria de respectar la seva
delles, la crisi estava plantejada Governació eomptés amb la con- rin la vaga per solidaritat. — Fabra. exemple. l'anide 20, que afirma la crisi. Ja no és possible dissimularneralitat
decisió en les eircumstäncies actuals;
de dimecres ençà; la designaciä fiança del President; sense d'amable collaboració a la penosa immunitat parlamentària que nega ho. El "Full Oficial", que pot ésser
Un dels sastres redactora siegue
;ere una cegada aprovat l'Estatut
consideras un brgan oficiós, confirdel governador civil de Barce- aquesta garantia, el President tasca del repòrter als intervivats es- l'Estatut. L'Estatut diu: "Els dipul'honor d'ases rebut, ahir, a la tarOrgänic de la Generalitat, i una
lona, dones, no ha estat sitió la no podia autoritzar una substi- querps. A veure quin dia el senyor tat sdel Parlamen Catalä seran in- ma la nostra informació i l'amplia da, pel President de la Generalitat cegada acceptat per tots, lumia
de
causa ocasional de la crisi; sense tució que equivaldria a sancio- Cambe es decidirb a ter una cosa violables pela vota o opinions que amb una exposició dels antecedents en la seva residencia oficial.
p resentar-se l'ocasió que fossin nosemblantl
emetin en l'exercici de Ilur arrea."
i amb unes informacions del senyor
senyor
Francesc
Maciä
conaquesta eirenmstäneia, la cris: nar una actuació que no ha corEl
anean cridats al Conszll, al que
Es a dir, que per un article pedoMaciä que ens pla y de reproduir.
versä amablement amb el nostre estic segur que no regatejarien el
hauria esclatat igualment, per. respost a la visió que el senyor
L'avantprojecte del Go- dístic, o per un discurs de miting,
company
durant
llarga
estona,
aproseu concurs, la seva inteligencia
què la causa veritable es mes liada i la majoria del partit
Alguns enfecedenfs
vern és millor que el de poden ésser processats. manca el
fitant el restes que només el diuIce seves provades aptituds amb el
profunda i anterior a la urgen- que li és addieta tenen del moque diu la Constitució de la Repúde la situació política
la
Comissió
menge
Ii
permeten
les
ocupacions
L'origen
mateix entusiasme demostrar fins
cia d'haver de proveir el goteen ment polític actual de Catalublica ¡ les Constitucions de tots els
que pot donar lloc a la crisi del
del seu cärrec. El repórter no va ara.
El senyor 3faspons i Anglasell,
Parlaments, o sigui ''que aula pocivil de Barcelona. La necessitat nya. La transeendencia de l'acGovern de la Generalitat, si es que prendre notes de la conversa; mal— Gue hi ha del nomenamutt del
jurisconsult ilustre, va formar tamdran esser desimanta en cas de flade buscar un substitut ha obli- eeptaciú d 'un càrrec que avui
be part de la Comissió Jurídica As- grant delicte, i que el suplicatori ha arriba a produir-se — diu el "Full grat d'això, procurará reproduir amb g overnador?—gosem a pregunta:.
el
desacord
exterioritzar
es
fa
a
gat
Oficial"— no és essencialatent el la fidelitat possible la part Inés esés exeepeionalment delicat
—Es cosa de Madrid. Osan es
sessora encarregada per la Generaliel Parlament".
que existia entre el grup esquer- sensible considerant que el fri- tat d'elaborar un avantpro j ecte de de concedir-lo
nomenament de governador civil le sencial de les manifestacions del se- constitueixi el nou Costera de la GeUn altre article illegal és el que
rä que ocupava la majoria dels cas d'un membre del Consell de Constitució de Catalunya. El senyor atribueix a la Getteralitat la suspen- Barcelona, malgrat que aquest hagi nyor Madi en referencia a aquest neralitat, si és que realluent aquest
estas el motiu ocasional.
esta en crisi, ccurcia que opina restenla dels rumors de crisi.
loes de govern i la resta del par- la Generalitat en funelons
Maspons te una fama, legitimantent
ció dc garanties constitucionals. El
Al si de la Comissió parlamenti —No nego — va — la pass:
pecte a la proposta del Govern central
tit fidel a la concepció del senyor governador civil tindria reper- adquirida, de catalanista intransigent.
Govern el copia de l'avantprojecte
crisi.
1
que
ha
de
dictaminar
respecte
la
bilitat que es produeixi
Aquesta seca posició va florir en el
na
pel que fa refrrencia a exercir aquest
dc la Comissió que nosaltres vàrem
Maciä respecte a la manera d'en- cussions perilloaissimes per al
que
afean
res
del
projecte
d'Estatut
orgänic
de
la
peral/
no
passa
res;
càrrec el conselier de Governació, o
tendre l'aplicació de les facul- prestigi i el ereilit polític del si de la Comissió amb un enèrgic redactar amb una gran habilitar.
ressencia dels nostres principia de
si fo. rmulem alguna proposta. De toGeneralitat, s'ha produit una divervot particular que ja fou publicas al
El senyor Maspons afirma que
tats delegades del govern. Situats govern de Catalunya.
una
efecte
en
gencia
mole
accentuada
entre
elepartit.
S'ha
produit,
tes metieres, a rin cm sembla molt
set degut temps en aquestes mateiaquests articles que ell qualifica
terrentables
en aquest pla els
El sentiment d'aquesta reapon- xes pägines.
menta de la Majoria, en tractar-se
discrepancia en apreciar quina fanatural que mentre no haui estar let
criHegals atan perfectament ju s tifi
mes del conflicte, dt evident (me sabilitat és el que s'ha interposat
de les atribucions del President, del
cultats han de tenir cl President, el traspäs dels serveis d'ordre
tot-carpesqulGovndMari,
Ara es tractava de saber quina
la permanencia deis dimissiona- entre les convenieneies superiora
el
Govern
i
el
Parlament
de
la
GeParlament
i
del
Gavera
de
la
Genel'Estatut,
salcomparala
la
'letra
de
suggeria
rcsp
',taut
el Gocen central vulgui que la decomentaris Ii
ris al banc vermell seria un con- i els interesaos partidistes. La da entre l'avantprojecte de la Co- ta a cada moment pel damunt del ralitat. Hi llagué qui pretenia minvar neralitat; aquesta, peda es una signació recaigui en persona de la
qüestió que haurà de resoldre la
trasentit politic flagrant, perque crisi, dones, es una veritable crisi missió Assessora i l'avantprojecte seu esperit.
les atribucions del President i del
seva plena confianea. Per altra ban3fajoria. Si l'acord que aquesta
Parlament i concedir, en canvi, al
—Per exemple, fa poca dies que
da, cont que el senyor Moles no toraquest grup representa una mi- de confianea, justificada per la del Govern de la Generalitat. El seque
adopti no satisfä alguna Consellers,
nad fins dimeeres o dijous, cal creaGovern, Mi s facultats que les
narla insignificant comparada lleugeresa i la petulància que el nyor Maspons ens treu aviat de ha sortit a la "Gaceta" un decret
dependrä della l'apreciar si hi
re que abans ja haurä estas designat
creant el "cuerpo de directores de
eren fixades en el projecte primitiu,
amb l'enorme majoria que dintre grup predominant fins ara en dubtes:
Landas
de
corporaciones
oficiales".
per
a
plantejar
la
críe.
el sets successcr.
motius
àdhuc desvirtuant essencialment
—En conjunt, l'avantprojecte del
el partit manta la seta adhesió el govern ha demostrat en el curt
Totes
les
corporacions
oficials
de
la
Amb
tot,
no
serä
una
crisi
de
parl'Estatut aprovat per les Corts de la
absoluta a la persona de l'hono- període que ha disposat de les Govern millor que el nostre, en República que vulguin un director
que
la
qüestió
no
afecta
es
ja
República,
mentre
d'altres,
atenta
al
tit,
aqueas, precisament, que jo he collaUnes manifestacions
rable President de Catalunya.
de banda hauran d . anar a cercar-lo
funcions delegados. Considerem
principi que assenyal a l'Estatut, no principia básica ni cap mesura que
així.
del senyor Lluhí
La erisi, com deia el senyor que ha estat un error del senyor borat. Volt fer-ho constar
a
l'escalaló
d'aquest
nou
cos.
O
sidoni
motiu
a
la
separació
d'aquells,
transigien
que
el
President
extras
La intenció del Gavera ha estat un
Lluhf, no és altra cosa sitió una Llubí i els semi amics no haver esforç per acostar-se al meu vot gui, que l'Ajuntament de Barcelona simplernent com a moderador ni que que, per altea banda, han estas exAhir ah ntigdia , els pertodistes que
qüestió de confianea. I el cas era plantejat la erisi al Parlament, particular. Mai be estas partidari que no podrà triar, per dirigir la Banda fossin minvades les prerrogatives del ceHents coHaboradors a l'obra que ian informació a la Generalitat visitEs risila Generalitat va portant a cap.
taren el senycr Lluhi, per tal de saber
previst: el president de la Ge- tota vegada que d'aquest deter- en la nostra Constitució s'haguessin Munilipal, a qui Ii sembli.
Parlament.
Més concretament — continuä
notas de la crisi que tothom donara
Era cosa convinguda que, ei ei
neralitat a el cap del govern mini ni n'hauria patit el pres. de reproduir passatges de lleis su- ble aquest sistema d'envair les autonorniesl
dient—: si per un motiu circums- per plantejada al Consel de la Geneplantejava al si de la Comis3i6 alperiors, sobretot els que representen
i g no pot delegar les funcions
Evidentment, es risible.
tancial els senyors Lluhí i Terrade- :alisas.
guna divergencia en alguna qüestió
de representació, pot delegar les ti rr i del president de la Genera- una minva de la llibertat catalana,
litat ni el govern de la República que nosaltres no podcm sancionar
a la conEl senyor Lluhl va rebrels immeexecutives, i aquesta facultat preConsideracions generals fonamental, seria sotmesa
pocha sentir-se'n molestat. Altra- mai.
per
tal
que
diatament, i atenent els desigs dels
sideració de la Majoria,
sidencial ve perfeccionada, com
les
qüestions
de
detall,
Exaurides
seta
dimiió
ha
de
moment, la
la resalases amb el seu acord.
En l'avantprojecte del Govern hi
digne:
DE DIETARI periodistes,
és natural, per la potestat de re- tivar canvis massa importanto sobren diverses coses. Per exemple, el senyor Maspons ens dóna una
I plantejada la divergencia, la
—La reunió que s'ha de celebrar
tirar l'esmentada delegació quan
conjunt,
de
patriótica
visió
govern
per
del
Majoria
ha
estar
convocada
per
el títol de Principia Socials, que
aquesta tarda no ha de decidir, en ab—El que ens cal es organitzar aquesta tarda; ella haurä de resols'estableixi un desacord entre el Ca l'Orientaciócas al Parlament, 'lauda d'ésser una esquema dels
solut, la qiiestiG plantejada, i cree que
no sotmetre el
president i el poder executin de que és la representació màxima drets del ciutadä català, es limita ràpidament i be totes les nostres
Conversa
dre sobre aquesta diacrepäncia avui
a l'altura que han arribat les cosca
atribucions i treballar de ferm
Catalunya. És difícil que aquest
ja
sols
a
recollir
tres
o
quatre
coses
i
a
mateix.
no cal mantanir cap mena de raer—Crisi, ja ho veieu.
Aquesta etapa d'organització estad
de la voluntat de Catalunya. VoAra be. Passa, segons les sastres
desacord sigui originat per dis- ler inantenir el desacord en una copiar una serie d'articles de la caractcritzada pel conflicte de les
la. Dimecres de la semana pastada,
—Crisi, ja ho veig.
crepäneies doctrinals; pecó és discreta penombra denuncia el Constitució espanyola. Per altra bati- ccalitets que no encaixaran amb 1s noticies, que entre els que pretenen
els
consellers senyors Xirau, Terca—Sembla que us interessa poc.
mimar atribucions 'a la Presidendeltes, Comes t el que es parla, vam
molt fàcil que prengui peu de temor, justificat, d'una derrota da, planteja algunes qüestions alieL'Estatut, a dintre, no hi te res.
—Mai no m'han apassionat les
nes, a la missió de la nostra Coascia i àdhuc al Parlament, hi ha al- fluctuacions de la politica.
presentar la dimissió dels arrees al
disparitats de criteri en l'apreEl Parlament haurä d'interpretar-lo
masas ostensible, amb l'agravant
ciació de casos pràctics, que jus- de d'uno abata parla- titució que sols poden servir per a d'una manera netarnent catalana. guna consellers, mentre hom té la—sPer Ventura soy anarquista o senyor Nfacia vaque enteniern que la
impressiä que la majoria es contri
aquesta cosa ineravellosament para- manera tal com ell — el sensor Matament es el que s'ha produit mentaria que necessäriament 'ali- crear confusions i antagonismes, Les dificultats que s'acosten són
na a aquest propbait.
precisasteis ara, quan la unitat dels
greus. Convé, mes que mai, una
doxal que s'anomena comunista-ni- ca — interpreta la delegada de les
ara.
Si aquesta impressió es confirma bertari?
vien de semblar inoportuns al catalans es mes necessäria.
funciona executives estaca en eposiciei
gran compenetració de tots els caTeòricament, no caldria un esen racord que aquesta tarda prenAmb aquestes paraules el senyor talans. Es l'hora d'evitar possibles
grup dissident de la majoria.
hatia estar explicada al Parlament,
—No: sóc ami esperit que no vol
forç considerable per a admetre
gui
la
Majoria,
pot
succeir
que
els
Maspons aHudeix, sobretot, a la part divergencies; no es hora de donar
amb l'assentiment del senyor Macla, i
que l'entabanin amb rornansos.
contienen
que
no
estiguin
conforque fa referencia als drets dels pa- pa als peixos. Les nostres Ileis han
—D'això que qualifiqueu de ro- aprovada per la majoria i abres grupa
me
amb
aquest
acord,
presentin
la
res i dels fills. Catilic fervent, ere'
de tenle una gran modernitat. Cal
AVUI A IRLANDA
mansos, amb un menyspreu inipro- del Parlament.
dimissió de llur arree.
que aixe pot provocar entre els ca- pensa- que estem en 1932.
Si el senyor alada haguis acceptat
pi del castre talent, depenen la pan,

AQUEST VESPRE QUEDARA FORMAT
EL NOU GOVERN

FULL

-

Les elecci• ons generals
glcsos sobre la causa que ha motivat
Als primera dies de l'actual mes de
aquestes eleccions generals. De Vagener De Valera sorprengui a tochos,
!era, perb, aninciä en convocar-les que
en dissoldre el Dail i el Senas i en
del resultat d'elles esperan la saluconvocar naves eleccions generals
dó del conflicte que des de fa mesos
al dia 24 de genes. Sorprengue aqueses trola pendent entre Irlanda i Anta decisió de De Valera, perque ninglaterra. Efectivament, si De Valera
gú no esperara que ell, que no hacia
pot continuar regiut Cl govern despea
volgut recórrer a noves eleccions al
de cortejare els resultats de les elcccap de pocs mesos d'ésser al gavera
cines generals, sigui per majoria obi demostrar amb la seca noca victi,tinguda rel san partit o be per poder
Tia que els irlandesas pensaven com
governar arab el aupad deis laborisell en les qüestions pendents amb Antes, el gavera anales no pode ä ne&tersa i obligar a cedir aquesta
gar-se a satisfer la voluntat dels iren Valer del jurament de fidelitat al
landeses exeressala clan-anee sobre
rei i en els cinc milions que cada any
les qüestion, pendents.
es pagaven com a tribus, ha les ara
Per la gran igualar de les forres
quan encara compta amb el suport
de cada un dels dos partits princilaboristes, ço que li permetria de portar
palo, e: din-U irr pronbstics electacndavant la seva política nacional.
rala. Per a hesitar en pronbstic teAlguns cornentaristes anglesos han
',im Favanatge utre en aauestes eleccoligue presentar l'actitud de De Vacions, com amb les ame:dore, s'utilitlera com una maniobra per a poderearä el sistema de votació proporciose aprofitar de la desorganització que
nal. En les darreres eleccions, sobre
rode
encara existeix en els partits
un total die 153 Baca el Piensa Fail
posició pels resultats que obtingueren
(part i t ee De Valera) n'abitaque 72
en lea eleccions generals d'ara farä un
i cl partit laborista ',Brial. me forma
any. Per a justificar llar punt de
part del govern, 7. Els partits cpie
vista. aquests comentaristes fan rectalformen ropesicib obtingueren els 'Ices
el
fet
que
una
setmana
abans
de
tat
restants, o sia, 74. Com a fet remarDe
Valera
la
seca
deciIrr coneixer
e. en anteles elections per primesió, fisgué lloc tm gran miting en cl cabl
ra vegrd s gran surrt des agricultors
qual parlis l'alcalde de Dublín per ter
votaren el Manita Fail. per veure si
una crida a tate els irlandeses que
be fria millor que Cas g rave. el quai
volguessin posar fi a la guerra ecosempre hacia merescut 11er cunfianca.
nOrnica existent entre Irlanda i .AnAra slgrora ou I n s serä l'actitud dels
a:aterra, i al mareta temns, mantenir
sv-iculte rs, perd s'ha de remptar que
relaciona amistases amb el govern an
en les eleccions d'avui votaran per pri-ales.Cogrvnuciämtae/l
mera veeada sonen rle ators laves deis
seva intenció de reunir el seu partU
dos e • Xe e . es r n -^ I e. en la feta gran
per veme si era possible la formarle
ma t oda. %osaran De Vil era. ja itie la
d'un govern nacional. De Valera, amb
seca virthr l a representa renrobustila seca actitud, afirmen aquests comenment de la seca pelftica davant l'Antaristes anglesos, ha evitas la reunió
:l'aterr a . i entiesas !'Etat Lliure d'Irde tots els partits que actualme n t es
'suda dana s; en aas mes rae a la esta
troben en l'oposició i al mateix temas
(mal an') 11 uni,s riamos!, de
s'ha estalvist la eran cansnanaa
le, ',t' y '. nrnvitries d. Ir 1111 tue
s'hauria portat a teme contra ii 1,0fug ara atan anima s es a la Gran Brelita que desenvel ,ma el seu partit.
tanya.
M'ab que hem escrit mes amant is
RAMON GARRIGA
fopinió. cont hem dit, deis diario an-

talans divisions fondes i inútils.
—La nostra Constitució, o Estatut
orgànic — conclou banda d'ésser una lei que organitzes els nostres òrgans de Genere, i pron. 111
norn d'aquesta hei, Es del menys.
L'important es el seu contingut.

El règim local i la (unció
judicial
—En l'avantprojecte del Govern
continua el senyor M s-pons —
sobren els articics cobre el regim
local i la unció judicial. Una de
dues: o haurien d'ase descnrotlats
amb tot, amplitud, o be no secan
altra cosa (me Mistada per al Parlament quan aquest hagi dc discutir
i aprovar les Uds cspecials.
Mita cridat l'ate:trió que en el
títol de Regim Local el Govern
hagi suprimit del :lastre avantprojecte un article que deia que els
municipis serien autemoms. Pel que
fa referencia a Fundó Judicial, era
millor el nostre avantprojecte que el
del Govern. • Nosaltres sentavem
unes afirmacions de principia que
&macen III1C3 possibilhats a la fundé, judicial catalana que ara, tal com
ha mtcclat redactat el tito!, desapareixeran. Nosaltres preteniem infiltrar clemente populars, que hauricn
portas un aire fletante:ir catalä, dintre els tribunals de la magistratura
oficial. Com que aquests tribunals
s'Iras de formar, segons mana l'Estatut, per funcionaria cercats dintre
l'escalafó oficial, ens convenia molt
poder injeczar-los d'una mica de catalanitat vinguda directament del
carreta Val a dir que, en general, tot
l'avantprojecte del Gocen es caractenises pel sen esräs sabor catan.
Tant podria eNser una Constitució
per a Catalunya com per a Prúsaia O
Baviera.
—De debò'
— En] podes ben creure.
Hi ha un article que el seuyor
Maspons considera molt millar 1 me,
complet en l'avantprojecte del Gua
vera que en cl de la Comissió. Es

—En 1933.
—Si, te raó. Cal pensar que eitern
en 1533, i que en les nostres institucions lii testen moltes coses que
encaixen perfectament amb les Constitucions mes avançades. Algunes
sön, avui encara, un ideal de tot el
món. Catalunya ha estas sempre
una terna de llibertat..
JOSEP MARIA PLANES

Podria contribuir a aquesta retolucia el fet d'haver manifestar
discrepància entre el President i els
senyors Llubi i Terradelles, en el
[pie fa referencia al nomenament
sic governador; com diem, pesó,
n' ,:ä ha estat una qiiestiö incidental que cal plagar a segon Serme
en tractar de la qüestió política
plantcjada a la Generalitat.

Ha mort el novellista anglès

John Galsworthy
París, 23. — La telegrama rebut de
Londres pel New York Herald, ahcij continental, &hm compre de la
mor: del jamós escriftcr Gold.rworthy, nuanyador del premi Nobel ran'
5932, i que de pos tour.: en aquesta
banda estans gretiment m'ah d'an,',snia, a rouseml2nria d'un excés de (rehalf. —

John Galsworthy, autor de "The Forsyte Saga" Premi Nobel, no era gaire concgut a Catalunya. Ni a Espanya.
Hi ha piques traduccions al castellä.
Galsworthy, llar en z8G7, va tenir el
ad: primer gran exit, en 19 554, amb
lea "Island Pharisees", on descrivia
eis costurns de l'època de la reina Victòria que acabava de morir. Pisa la
seca menda sobre apunta societat,
que de scadeat aristarrätica sliavia
transformas en sodeat hurgesa. Tant
es aixi que CO ha abandonat mes
cquests burgesos de l'epoca de VictOria, aquests fariseus, aquests propietaris.
Tant en les noveles com en les seres obres teatrals, milpee es retereis
a repo s a de la reina Victòria als sobrevivente d'aquel:a ¡poca en la nostra, si conflicte de les generadora, que
viactula. Caos diu Ayear. l'obra
de Colworthy is revocad() d'una busgesia segura della mateixa, per tal
com alta assegurat contra tots els

cos, per tal com ha pagar enormes
primes, durant seixanta anys, per assegurar-se contra la ruina, contra la
guerra contra tots els desordres.
"The Forsyte Saga", segons diu el
mateix Gasworthy, no es un estudi
cient i fic del perksde victoria, es la hittória d'una familia vivent, atril, els
seus avantpassats, lee seves generacions, les seres ramificacions enrames. No es tracta (l'explicar, sine de
fer vitirc, parlar, rimare tata aquesta
gent, are> Ilusa hahituds, llur taranun, Ilurs majes, vistos de lora estant
tal com veicm els altres. Cap anälisi
llarg, sinó mots, gestos, sus ambient.
Com diu el mateix Ayear. Galswerthy te rin s tint del teatre, i ha acabar
fent teatre.
l.a sätira Es. de vegades, en Galsworthv, amarga. Els burgems, els propietaris, els coHeccionistes, els bornes
d'afea marits i pares, tots ets angleso s, tots els homes Galsworthy ens els
mestra sabuesos al joc de l'amor i de
l'atzar.
a comedia de Calswerthy esdeve
malle una tragedia. Els temes sein
sempre els jocs de l'amor en una soeietat ben ordenada. Segons el mateix
erina desases de la guerra. rae de
Galtworthv frt mis doteras, mi,
träaie encara. La serietat en vicina
desorientada, no Es receneguda per
Galswortby,

la prosperitat, la justicia... sHo oblideu?
—No em cal oblidar aquesta d.:pendencia; ent basta coneixer que

per sota de la politica espectacular
n'id ha una abra que pocs veuen
P005 entenen i que es la que realment inflada una znica. Es per això
que els episodis no Minteresten.
—/No admeteu que, almenys, si-

guin senyals d'aquest procés
i profund que ailudieu?
—Senyals, si; de cegades. Pero
aleshores els considero amb la matensa tranquillitat que els del cel
o de Faite.
—Oh, be'. Pot haver-hi senyals

atmosierics que tanmateix us
pressionin. Si fússiu a la mar Caribe i veiéssiu els simptomes del dele',
que? no tus faria eiecte?
—Pesó cm/1 que no som a la mar
Caribe sitió a les coses de la Mediterränia...
—La Mediterrinia lambe t4 les
seves hores greus...
—Bah! No prolonguem els simils...
—En definitiva, no us interesas
la politica. ni la crisi, ni la seva
solució. Mal tea Precisament un
dels avantatges de l'Estatut és crear
aquest principi d'eix politic entorn
del qual ropinió i fins la taianeria
poden girar... i personalitzar-se.
— 1 abr.?) as sembla iznportant?
—Importantissim. La suma de
feta coas aquest, aparentment Innata formen un poble.
—Acabaren dient que hun de mear
Catalunya a còpia de crisis.
—No siguen ¡llaga i enteneu-me...
que ja m'enteneu.
CARISS SOLDEVILA

P. S.— Agrada° infinitament al
Sr. Carnés, de Girona, la seva caceo
lent ° piala sobre la frase que he
insistir,
elf menlat do g die. Per no
¡a pas„., anta consentiment del senyor
seünt".

al "Bloc del Trass.t
t'. 3.

les dimissions aquel dia — continuarla s'haur;en produit els equivoca d'aquests dies darrers. El nostre criteri,
favorable a l'acceptació del Govern
Civil de Barcelona, el vana esposar
porqué no ens hacia estat acceptada
la dirnissfó i pesque, de cap de les
mantees, no s'oliem donar la mis minima aparenea de desatendí> al Govern de Madrid, que, en termes correctes I cordials, es produia en la seva nota.
Com poden vence, nosaltres estero
esperant la nostra substitució des de
dinecres. Cal que no es doni musa
importäncia a aquesta crisi, perque nones C3 tracta d'un canvi de persones.
Els que abandonem els arrea seguirem amb la nostra ideologia 1 prestant suport, com a eiputats, al nou
Censen que es fermi, amb els nostres
tors al Parlament.
Un periodista li preguntó si no crea
possible que de la reunió de la tarda
sortis l'arranjament de les diferencies

existents, i el senyer Lluhi manifesti
que, després de les manifestacions tetes pel senyor 3faciä a un redactor
del "Full Oficial" i el que digué dissabte a la nit a un redactor de "La
Vanguardia", no pot pensar-se co una
solució. No }real d'enganyar-nos —
afegi; — tot el que es debat Ei una
peri,
ciudianeapr. eguntä
qüestiióEsdecert
dista — que el senyor Anteile serä
nonenat governador de Barcelona?
FI ,enyor 1.1uhi contesti que ho
sentirla, no pel que ta referencia a la
persona del senyor Ametlla, sine pesque creu que en aqueas moments l'Esqueda ha (tassumir sota la responsabilitat del Carena Per siab — alegi — eren partidaris que acceptés el
senyor Terradelles.
A continuada digne que el Consell que
ell presidia ja no celebraria cap mis reunió, i que esperava que de la reunió
de la tarda en sentirla el nou Goma
tenme la Generahtat te Pla ntelatE ro
l'apecad6 a-blonesgr,tac

LA PUBLICITAi.

•a• Inauguració de la
La crisi del govern de la Generalit t Cooperativa Escolar de
Catalunya de la base cinquena de la
Lici Agräria, el nomenament de nous
regidora, nomenament de direccions
generals i altres coses no menys importants.
•

Parla el senyor
Terradelles
Del desnata del senyor Lluhi, ele
periodistes pasearen al del senyor
Terradelles. Aquest dgué, així qtx va
teure els repórters, que no coneixia
les manifestacions que acabava de ferlos el senyor Lluhi, però que hi esteva
completament d'acord.
—A mi — afegí — no dm resta mis
a dir. Estic esperant substitut per ferIi lliurament dele papers i assumptes
pendents del meu departament.
Lin periodista pregunté el seu parer
sobre les manifestacions tetes pel senyor 2daciä, insinuant la possibilitat
que els consellers dimissionaris puguin
tornar a ocupar aquests cärrecs un cop
aprovat l'Estatut Interior de Catalunya, i el senyor Terradelles va limitar-se a contestar que ell e3 un home
disciplinas, i que, com a tal, no tenia
el costum de contestar el que dignes
el senyor Macià.
•
El senyor Terradelles acaba dient:
—Jo me'n vaig a casa a reprendre
les meves ocupacions i a cuidar novament el meu negoci, prou oblidat en
aquests dos anys de tasca a la Generalitat. He de remarcar que el succeit
no influeix en el mis mina en les
meses relacione d'amistas amb el senyor Macla, i res mis. Una altra insinuada periodistica, però, va ter-ti
dir que la qüestió del Govern civil nie
era mis que un episodi del suceda, i
que en el fons hi havia altres eoses
que no era del cas explicar, i que t
plegat era el que baria motivas la eriai actual del Govern.

La reunió de la

Majoria
Poc després de les quatre de la tarda, va reunir-se, en una de les depen(lindes del Parlament de Catalunya,
la majoria d'Entierra Republicana.
Cal dels diputats que van assistir- hi
no va fer declaracions a l'entrada.
Prop de les set, va sortir rl secretari
de la majoria, senyor Tauler, j donà
lectura, davant els periodistes, a la següent nota oficiosa, que acabasen de
redactar els reuniss
"La. majoria parlamentaria d'Esguerra Republicana ha cxaminat el
projecte d'Estatut interior de Catalura a, marafestant-se, en IMies generals,
aprearia.cions d'alguna senyors conseIlers i diputats. disconformes amb el
criteri de la majoria. Sense adoptar
acords concrete a aquest respecte, ja
que la majoria es reunirá novament
per prender acorde respecte a tot Varticulat del projecte, els senyors conalludits cregut obligats
a mantenir la dimissia que reinen presentada de llore arrees.
La majoria ha acordat reiterar en
aquesta ocasió la seva adhesió fervent
al senyor presIdent de la Generalitat."
A continuació, el senyor Tauler, conlestant la pregunta d'un reparten confirmå que els consellers alludits en la
nota oficiosa eren els senyors Lluhi,
Xirau, Comes i Terradelles.
Moments després, començaren a
Sortir del saló on baria tingut lloc la
reunió, els diputats eue it havien assistit PC rencor Casaiielles manifestà
•que baria presentas la dimissió dc tireeident de la Comissió de Govern Inseriar per estar d'acord amb els memtires dirnissionaris del Consell. També
he demanat — afegi — que sigui reIlevat del càrrec de vocal per tal que
paga; formar-se aixf una comissió
mis uniforme.
senyor Lluhí no volgué fer cap
manifestad& Tot marxant, va limitar-se a dir: el que (Maui la nota, ja
, ho saben. Ni una paraula mis.

Surte! senyor Madi§
Poc després va sortir el senyor Maca, voltat per gran nombre de dipu'tate. Dirigint- se als periodistes que
l'arasen a emprendre, exclama:
—Heu donas unes proporcions exagerades a tot això. La residí, sla, celebras en un ambient cordialissim, con:
no podeu imaginar-vos. Es tractava,
simple:nena de discutir unes aiferencies d'apreciada& Els uns opinasen
que era blanc, els altres negre. La
majoria reunida, ho ha vist blanc,
els que ho vejen negre accepten la decisió, i han cregut que hesita de dimitir. Han estat aeceptades les dimissions, i prou. Aixei es tot. No ti, repeteixo, la importància que se li ha
donat. Continuem essent tan boas
argüe:: com sempre, absolutament igual
com sezpre.
A continuació digué el senyor Madi que els altres consellers, senyurs
Gassol, Pi i Sunyer i Casals, hataca
dimitit també llurs càrrecs per tal de
facilitar la solada, de la crisi. En canseqüència, quedara plantejada amb carácter de totalitat.
Manifesta — contestant a un periodista — que tenia la convicció que densa (avui, dimarts) la caisi quedaria

resolta.

El senyor Companys
El senyor Companys no solgué fer
cap manifestació. Unicament digui,
camtestant la pregunta d'un repara
tea. que creia que seria cridat a conanIta COM a president del Parlament,

i

amh ell ho serien segurament
perionelitats politiquee diverses. A teSi Que creia que un cop format el
nou Govern es convocaria el Parlaque

raent per donar compte de la crisi i la
«va solució, i nteeä que en la rewrió

s'hagués parlat del Govern Civil de
Barcelona, qüestió — digne — purament incidental.
El senyor Dencas va ésser felicitat
per un periodista cota a futur conseIler. Ell, cense negar ni afirmar, va
rugir dele repòrters, allegant que no
sabia res del que li dejen.

¿Què ha passat a la

perquè si el •enyor Iduld tingués
un sentit realista de la politice sembla que hauria d'haver-se donat,
compte que la, seca capelleta esa
en minoria dintre el partit i al Parlament i que, fet i fet, qui té la
confiança del partir i del Parlament
de Catalunya da cucara Ehmorable
president de la Generalitat.

Un discurs del senyor Companys

reunió?
Segons les nostres referencies, la
reunió de la majoria de l'Esquerra
s'ha desenrofilat de la següent manera: el senyor Mach é ha exposat als
reunas les diferencies sorgides entre
ell i els quatre consellers dimitits
conseqüencia de les diverses aprcciacions que tenien sobre quines hasien d'esser les atribucions del President. El senyor Macià ha dit que
creia que la majoria de diputats i
d'elements del partit coincidien amb
el seu punt de vista.
Els senyors Ltutsí i Xirau han defensat la posició dels consellers dimissionaris. Han parlas. samba, entre d'altres, els senyors Espanya,
Mías, Casanoves i Humbert Torres,
sats ells d'acord amb les opinions
expressades pel senyor Maciä.
La discussió sIsa desenrotllat en
mig d'una gran correcció, i en cap
moment no ha agafat virulencia.
L'ambient general de la reunió era
absolutament advers al criteri dels
consellers del grup de "L'Opinió-.

Rumors
Pel Parlament circularen, des de
primeres . hores de la tarda, noma de
posibles substituta dele conseilers dimissionaris. Entre altres, es parlé,
amb especial insistencia, dele senyors
Pere Mias, Seises, Rossell i Vilar,
Dencäs, Tauler i Josep Maria Espanya. També es parla del senyor Balestini i d'algun altre.
Per substituir el senyor Casanelles
en la Presidencia de la Com'issió de
Govern Interior, es parlava del senyor
Galés. També es deia que la rice-presidencia del Consell ha estat oferta
al senyor Pi i Sunyer, pera aquest no
accepta. Posteriorment, s'a:simia la
possibilitat que el senyor Gassol asaumeixi la delegació del president al
Censen Executiu o que no hi hagi tal
delegació, es a dir, que el senyor Maca no delegui ningú.

Una informació
de "L'Opinió" que
h a estat molt comentada
La iniorrnació que sobre aquesta
qüessió va publicar ditunenge "L'Opinió" ha estas molt comentada. Llegint-la es veu clarament que tui havia
cansa suficient per a la crisi, i que la
vacant del Govern civil ha vingut a
oferir ost eas pràctic que ha serias per
a evidenciar que hi havia fondea discrepancias dastrinals i personals entre
el president de la Generalitat i el sensor Lluhi i els seus amics. La causa
de la crisi és aquesta divergencia entre el president de la Generalitat i el
seu Govern. Mentre "L'Opinia a parla
pomposament del senyor Llulsi i E diu
"president del Consell Executiu", no
es dificil d'endevinar que alguns homes daquest C,onsell executiu es praposaven ésser quelcom mes que eis
executors de la voluntat popular representada pel Pariameet i el prcsident de la Generalitat. El grup Lluhl,
o sigui el grup de "L'Opinió", semb:a que es proposara disminuir els
poders del president de la Generalitat
i convertir-lo en un president de palla.
En el cas concret de lacceptació del
Govern civil, el grup de "L'Opinió"
a'havia perniles, des del seu diari, dir
que el senyor Terradelles, "d'acord
amb el cap del Consell Executiu, senyor Lluhí", havia acceptat el carrete
de governador. "L'Opinir ha fet
aquesta afirmació tan arriscada amb
uns grane titulare a set colurnnes que
caven:
"jEs va a accelerar el traspàs dels
serveis d'Ordrc públic?
El Govern de la Repablica aluda
el Govern civil de Barcelona al caneelier de la Generalitat, Josep icrtacielies.
Amiest, aceepta, d'acord ands el
cap del Conseil Executitt senyor
—La majoria del Gol= de Catalunya
comparteix aqueo. criteti.
La nota d'oferimens del Govern de
la República és redactada en tons
gran cordialitat.
El Preside:st de la Generalitat es
resma la seva
Els titulare que hem reprodult
van di.s minnint gradualment. El mis
petit és el que conté la idea mes
iniportant la que fa referencia a la
decisió del senyor alada. "E! President de la Generalitat es reserva
la seva opinió" — diu timidament
l'òrgan deis senyors Lluhi i ..erro dellet.
Dintre la inforniació de " L'Opinió" hi ha trossos tan eloqüents
el següent:
"El senyor Terradelles—continuft
el enyor Lluld i Valiesca—davant
la almo:Usuta de l'assumpte, amb
uno gran correrció i delicadesa ha
cregut que fius que jo no conegués
la designada:, no podia decidir, encara que en principi estigués disposas a l'acceptaeió del carece per
al qual sé! designas a."
Es dar que mas avall el senyor
Lluld fa constar que havia d'Esser

consultat el president de la Generalitat, ocre sembla evident que Es
una Ileugeresa dir que el •enyor
Terradelles podia acceptar després
de consultar el ,enyor
Tot plegat és una mica graciós

Diumenge, al Prat de Llobregat, el
senyor Miguel Badia, cap dels escamoto de l'Esquerra, fou objecte d'un
altre homenatge per part de les Joventuts del partit.
La nota sobresortint d'aquest acte
sens dubte, el discurs del senyor
Lluís Companys, un discurs, com remarcaran el nostres lectors pels parégrats que en reproduim a continuaciú,
ple d'allusions a la delicada situada
actual de EEsquerra Republicana de
Catalunya.
Digué el senyor Companys:
"Es parla molt en aquests inoments,
de la responsabilitat dels que governen, i, veritablement, he d'afirmar que
es grandiosa. Quan em poso davant
del públic per assabentar-me de quina és la voluntat del seu cor, us he
de dir, francament, que fa tenias que
hi veig una confusió. Veig en el poble un desig de renovació, un desag
de deixar de banda la vella política i
seguir endavant per cansina de renovació.
La generació passada devia ésser
molt ensopida; 'cada dia passava el
mateix, tot era sempre igual. Pera
ara no és aixi; la joventut present
ho ha remogut tot, i en remoure-ho
tot, l'anima, cada dia mi, inquieta,
té mes apetències.
Dintre de la confusió que us he dit
que havia experimentat, he observat
també que es poden trobar bornes de
bona voluntat diere tots els sectors
política i no politics. Cal que els homes de responsabilitat meditin, car no
sabem si ele equivocats som nosaltres
o bé els nostres contrincants, puix que
tot podria éster. Jo voldria tue tosa
els oradora que s'adrecen al públic s'adonessin d'aquesta responsabilitat.
Els !sables no són gratas per la uva
extensió, ho són pel que deixen escrit d'avançament en el llibre d'or de
la història; rr.ireu, si no, l'exemple de
Grecia, petitíssim territori i, en canvi, grandiosa en civilització. I es per
això que penso que en aquests momente Un: de posar el nostre cor a
l'alear:a del nostre decae. Ara que
hem aconseguit l'Autonomia, hem d'usar deis drets que ens reconeix d'una
'forma que es vegi una nota nora per
a la cordialitat de Catalunya, contra.na a tota vigilancia humana per a
aconseguir per a la :lastra Patria cl
futur immillorable que tots desitgem.
He esbossat—acabà dient—un seguit
d'idees cada una d'elles digna d'una
conferencia, pera tinc la seguretat que
lote vosaltres meditareis sobre el que
us he dit i en treureu la mateixa solució que jo, o sigui, que hern de procurar refermar la nostra fraternitat i
e nostre entusiasme en pro d'aquella
Patria gran espiritualment que tosa
dcsitgem."
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DEL FRACASSAT COMPLOT EXTREMISTA
Les actuacions judicials

Amb un acte molt brillant va inaugurar-se diumenge a l'Ateneo Obres
Martinene la Cooperativa Escolar,
constituida pels alumnes de les escoto que ele temps ve sostenint aguceta popular institució de cultura.
Es va celebrar la festa a la sala teatre de l'entitat, la qual era plena de
nens, acompanyats, gairebé tots ells,
de les respectives famílies, i que fou
presidida pel vice-rector de la Universitat, doctor Garcia Banús, en representació del rector; el senyor Campalana, per la Comissió de Cultura de
la Generalitat; el regidor mayor Aller,
també en representació de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament; ta
inspectora de Primera ensenyança senyora E'ionor Serrano; el prcsident de
l'Ateneu, senyor Contad Guardiola; el
president de la Comissió d'Instrucció,
senyor Vila, acompanyat de tots els
'vocals que formen aquesta Comissió;
el director de les ee.cole$, senyor Jesús Mercader, i els nens i nenes que
formen la Junta administrativa de la
Cooperativa Escolar.
En altres llocs preferents es trabaven tots els professors i professores
de les escotes.
El senyor Guardiola va exposar els
motius que havien decida a la Junta de l'Atenta a celebrar la reunió i
a donar-li aquest caràcter palie que
tenia.
Deepres es va referir a l'obra cultural que realista l'Ateneu, i va explicar l'objecte i finalitat que hom encalçava amb la creada) de la cooperativa escolar.
El nen Manegen, eecretari de la cooperativa, assenyali també les causes
per les quals sisaría decidit l'Ateneu
a fundar la Cooperativa Encolar, i va
posar de manifest un per un els serveis de caràcter social que mitjançant
la cooperativa seran donats als nene.
El senyor Campalans va dedicar
grane elogis a l'obra cultural de YAteneu, doblement meritòria si hom té
en comete que es fruit únicament de
l'esforç d'en grup d'obrers, i, per tant,
sense cap ajut oficial.
Va dir que 3entia una veritable admiraciú per l'obra d'educad:5 cOopes
rativa que anava a emprendre l'Ateneu i que desitjava veure-la evita estesa per tot Catalunya. S'estén en consideracions referent a l'estat social del
món, i fa remarcar com tots els pobaza es preocupen de la cultura i coltoquen aquesta qüestió com a primer
problema a rcsoldre.
Passa després a analitzar l'obra de
cultura de l'anterior regisn, dient que
hacia tingut aquesta qiiestió absolutainem abandonada. També compara
la Ilibertat d'abans amb la d'ara, amb
la de la República_ Ara l'home te la
llibertat de pensar, que en vosaltres,
ele de l'Ateneu—afegeix — ha tingut
una lloable eficacia, com aixi ho demosteen cls vostres actes.
L'orador dedica un complet hemenatge al director de les escoles
l'Ateneu, senyor Jesús Mercader, iniciador de la Cooperativa Escolar.
Acaba el senyor Campalans el seo
discanta incitant els nena a asser constanta defensora i propagadors de labra social que acaben d'instaurar, ja
que aquesta haurä d'isser en el tutor
l'obra redemptora del treballador.
La senyora Elionor Serrano va dir
que la inaugurada: de la Cooperativa
Escolar de l'Atencu Obrer tenia uila
ressonancia especial en les autoritats
i un significat que marca el catni per
arribar a la solució dele mes importante problemes socials.
Afegi la senyora Serrano que l'Ajuntament i la Generalitat haurien
d'ajudar l'Ateneu per tal que aquest
pogués intensificar la seva obra de
cultura.
Acabé felicitant l'Ateneu per la sera
brillant actuació, que culmina amb
l'acte que s'estava celebrant. El regidor senyor 011er va expressar, tausbe, la seva satisfacció per la labor que
porta a serme l'Ateneu. Fa història
deis primers passos que donaren algens ajuntaments de Barcelona per
tal de poder crear escales, i diu que
sempre toparen amb la manca d'ajut
per part des governs.
Acaba felicitant els oradora de l'abra cooperativa de l'Arenen
El doctor Garcia atenúa excusa el
rector de la Universitat. per trabarse malalt. i dedicä també els majors
elogie a l'Atencu, rem la seva labor
educadora.
Tots els oradors foren mis apiaudas.

SALADIAGONAL,
BADRINAS
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LA POLITICA
A LES COMARQUES
ENTITAT NOVA A VILALLONGA
Al poble de Vilallonga els elements de dreta han fundas la Societat Autonomista, adherida a la Miga.
Amb motiu de la inauguracii),
celebra un acto públic, en el :mal
parlaren diversos diputats regionalistes.

CONFERENCIES DE LA U. S. C.
A LA RIBA I VALLS
Dissalete passat, amb motiu de
constituir-se a La Riba una secció
socialista de la U. S. C., hi dona

una conferencia el dtputtt Joan CO111Orrta.

L'enderni, al metí, el match& propagandista parlé del tema: "Que as
Socialisme?', davant cl pablic vallene.

afalgrat éster :tia furia, el jejet especial va constituir-se ahir a
la presó, per tal de rebre nova deeloració a diversos datinguts celerenta a la situació dels quals born
havia de resoldre, perque s'extingien les setanta-duei horca després
de la seva detenció.
També, previ citament, comparegueren altres testimonia per a celebrar carcigs.
Despees d'aquestes diligencies, i
d'haver estat compravada la innoceencia dels detinguts, el jutge senyor Joan Pastor va disposar que
restessin nenne efecte les detencions
d'Antoni Sanchez i Garcia, al qual
se l'acusava d'haver estat l'autor de
Eassassinat del guardia de eeguretat
ocorreget al carrer de Montserrat
el dia 8 d'aquest mea, i d'Andreu
Silvestre i Castellano, que era acusat de complicitat en l'esmentat assassinat
Ambdós pogueren provar que el
dia que varen ocórrer els fets, es
trobaven en llocs diferents, cosa
que fou comprovada per les decir.racione i careigs que hom verifica.
També fou decretada la liibertat
del detingut Baldiri Juscapresa, el
qual, des de Girona, i en qualitat
de complicas en aquests successos
va ésser eonduit per la guärdia civil.
Sembla que la principal acusaalú
que planava damunt aquest detingut
es que baria satisfet l'enterrament
d'un individu anomenat "Valladolid", qui, corn hom recordaré foil
ilion a l'escala del Sindicat de l'Al:me:nació, tenint a una ma una bomba i en l'altra una pistola i un encene dar.
El jutge. des de la presó, es tras!lada al Jutjat, als calabossos del
qual estava encara Pene González,
germanastre de l'amo de la foneria
d'Igualada on foren trobades les
bombee.
Després d'uns informes que el
Jutjat esperava, i que facilité la policia, va deixar-se igualment sense
efecte la detenció del González, el
qual sorti a dos mutis d'una del
Jutjat de guàrdia.
La policia, durant el dia d'ahir, va
practicar diverses diligencies, pera
cap Ta donar el resultat que se n'esperava, per la qual cosa horn desconfia, veient els dies transcorreguts,
que s'arribi al de a cobriment dele autors dels fets delietius ja coneguts.
Sabena que el Jutjat ha reclamat
de la Direcció de policia que sigpf
posat a la seva disposició el detingut
des del Muna de la setmana paseada Ignr.4 Meier, que as un deis. que
fugiren amb l'auto del careta- de Mallorca en ocórrer l'explosió.
Ahir va catar a la Direcció. previament citada, una reina del carrer
de afallorca, per veure ei reconeixia
el Meler corn un dele que sovintejaven la casa. La diligencia va donar un resultat afirmatiu; asseguri
aque3t testimoni que el detingut era
un dels que sovintejaven a la casa
amb mes freqüencia. afeler ha estas
reconegut també per altres reine.
Bous tren que aquest detingut,
com nitres que hi ha als calabossos
de la Direcció de Policia, seran posase aviar a disposició dcl Jutjat especial.

¿Qui ha d'ésser el nou
cap de policia de Barcelona?
EL SR. 'SANEE S'ACOMIADA
DELS SEUS SUBORDINATS
Ahir al snigdia. el cap superior de
Policia, senyor Joaquim Ibilenz, reuní a lee seres habitacions particulars tote els comasaaris, caps de brigades i de delegacions, aixf com l'alt
personal de la Prefectura.
El senyor Ibatiez s'acorniada dele
5CIIS subordinats amb cordials frases, dcsitjant-los que continuin amb
Ilnr entusiasme a favor de la Repúbliaa.
FI cap superior de Policia obseata els presents anda un Int ch.
.abana d'acabar l'acte el, concurre:11s destilaren clavan: del senyor
Ibáñez, el qual aarac.aren, entreent . li la mi.

EL SENYOR MENÉNDEZ
IIA D'ARRIBAR AVUI
Te anunciada la seva ai p iaaaa per
a avui el director general de Seguretat, senyor Artura Menéndez.

GRA NO LL ERS

Regidors separats

del P. C. R.
Per no sotmeare's a la diaciplina
convinguda pe! Consen Directiu del
Centre Catalanista Republica,
Granollers, han estat cursades /re
bajaes, com a soca: d .:IQ:len Centre,
dele senyors Joan Valls, Vicenç Taverner i Marian Gibert, regidors de
l'Ajuntament de Granollers.

Reunió clandestina
sorpresa
En an bar del Passeig Nacional,
en té el local el Sindicas Mataran, la
noticia sorprengué ahir a la marinada una reunió clandestina, i procedí a la detencia de vint-i-un individua que bi havia.
Seis ocuparen uns Eilte clandestins adreçats a l'opinió i signats per
la C. N. T. en els qua:s explicaren
els antecedente i els teta revolucionarla del passat dia 8
Els detinguts foren duts a la Direcció de Policia, on secan revisats
Ilurs antecedente.

Diumenge fou denunciada
"Solidaridad Obrera"
Diumenge fou denunciada "Solidaridad Obrera" per la publicació
d'un articie que ei fiscal ha considerat injuriós per a les autoritats.
jutge ordena a la policia la incauta.
ció de l'edició.

Un detingut fa declara-

cions interessants
Pels agents de la Brigada d'Investigació Criminal taren detinguts
Agapit Rasca Coda». i Francesa Tomas Facundo, als quals s'acusb d'haver-se presentas en ena farmacia dc
la barriada d'Hospitalet co adquiriren vint quilos de potassa que limo
suposa pensaren destinar a la fabricació de bombee.
Rusca íos alliberat per 1:ayer-se
dernostrat la sera innocencia en el
dit assumple. Tomas, e:: canvi, queda detingut i fou posat a disposició
del juatjat especial.
Sembla que Tornas ha fe: internoCante declaracions sobre la fabricació d'explosius i altres aspectes del
complot terrorista.
Tomais fou fitxat per la policia
l'any 1920 ami, el nuin de Fra u cese Llearte; el .23 fou detingut a
la Giran Via Diagonal, pee cree:resé/ complicar en un atracatnent de
que fou objecte el pagador d'una
casa comercial.

El comandant Sr. Urrutia

practicà diligències
a Montjuïc
El comandan: jutge que interaa
en les díligéncies els jets ocorreguts
darrerament estigué ahir a la tarda
a Montjulc actuant a presons

La treballa de bombea
a Igualada
ALLIEERAMENT DEL. CIERNANASTRE DE GUILLEN
Diumenge, clespres d'una informes que el Jutjat esperava,
i que facililä la polieia, es deixa
sense efecte In &temió del detingut Pere Gonzälez, germailustre d'Antoni Guillen, que
sortf a (.103 quarts d'una del
Jutjat de guardia.
UNA ALTIRA DETENCIO
M'ir al matt, pels agents
la Brigada d'Investigació
vial fau detingut un individu,
amic d'Arden( Guillén.
El detingut, després d'haver

prestat una extensa declaració,
ingressà als calabossos de la
Jefatura Superior de Policia.
VISITA AL GOVERNADOR SOBRE LA DETENCIO D'UN
SUBDIT FRANCES
Ahir a la nit van ésser al Go,
vera Civil el vice-president de
la Social:al, d'Ex-combatents
França pe y a pregar al governador interí que res públic que

per una equivocad() fou
gut el president de la dila Asseriad() senyor Eugene Julidine. per creurer-lo omplicat en
la fabricad() de bombee deseoberta a Igualada, 1 que, destef
l'error, aguest aenyor tia asta!
alliberat.

UN HOME I UNA DONA
DETINGUTS
Ele agente de policia que e stigueren a Igualada amb motín
del descobriment de les bombes

en una foneria, practicaren ahir
ala nit dues importants detencions.
Es tracia d'un borne que, segon sles cantes trobades en poder set), i altres a la foneria
d'Antoni Guillen, sostenien relacions comercials, i. de mes a
mes, aquest detingul lenkt cura
d'un fill d'onze anyo del Guill4n,
al quid el sed pare anava a venrol cada setmana.
t'altea detenció es refereix

floja amb la val
semble que OuillAn sostente
relacions fe/times. !a grial cosa
han comprovat leo caries ames011a gentil

sones que s'han trobat en poder seu ,
Lti policia practicarít cartee
recen:pie:: per tal d'aolarir la
mena de r elneions, i si aquestes ere!, per a poder assaber-

tar-se aquests dos delinunts dp
la fabricació dele artefactes

tats.

Troballa de 22 bombes
a Sant Andreu
Ahir a la tarda, a rammienada
"Font del Cuento", situada a la hm-riada du Sant Andreu, uns guardias
civils trobaren amagadas entre !a
brossa quatre bombea forma pinya.
Suposant que poguessin he:ver-n*1:i
més, practicaren un minucias escorcoll, que dona per resultar trobar-ne 22 Me5.
Ele artefactes foren trasiladats
amb el carro blindar E Camp de la
Bota.
Se suposa que les bombes havien
estar amagades en aquell fa. un;
quants dita.

Vida social
Reunions
La Cooperativa Taxistes Barcelona
convoca els seas associats a l'Aseembita Extraordinaria de socis que ha
de celebrar-se avei al carnee del
Bruch, 166, a les sis de la tarda de
primera convocatòria, i a dos quarts
de se de segona. Es prega l'assistencia de tota els associats.
— L'Agrupació de Jardiners i
Floricultors de Cataltniya celebrara
avui, a les nie de la tarda, la seva Assemblea general ordinaria, al loca so
cial, Pi, st, principal, per la qual cosa prega als seas aseo:tale que tinada
a be assistir a l'esmentada reunió.
— A tots els socis i no socis seis
convoca a una reunió ordinaria per a
avui, a das quarts de deis de la actila,
al nostre local social, correr de Litera número 7, prindpal, per a tractar
sobre els assumptes de la cünvocati,
ria.

El regni de vocalices
a les vaqueries
La Unió Professional i Mutua d'Obrees Vaquees de Catalunya, davant
e: fet que mentre uns patrona- vaquers
ja tun cult,:edit les vacances a Iltiaa
respectius obrers, n'hi ha d'altres que
encara no ho han fet i pedem:in burlar el compliment d'aquesta disposició,
posa a coneixement de tots els obrers
raquees, sccia i no socis, que iaci un
any, almenys, que treballin a la orateixa casa 1 no hagas gaudit dels :et
dies de vacances, que passin re: la Secretaria (raqueta entitat (P.-las:tac
d'Escudellers, e, primer) tota els dies
feiners, dainze a una del mata, a do-

(Pon podi afeenre el alinee el
deanperegut Antoni Guillen.
En pode' del delingnt a Barrebana se li (robaren diverses
lletres girades per Guillen, i
I g ualada lambe se'n troberen
d'allres Ilitwades pel delingut.

El tinerkt d'alcalde Josep
Duran i Garda ha etttat expulsat de la Unió
Selialista de Catalunya
La Federació Comarcal de Barcelona de la Unió Socia!lasa de Catranya, en la sera :farrera reunia,
ha acordat expulsar del partís el regidor i tinent d'alcaide de: dietricte
sete, president de la Consi a sió de
Cementarle, Joup Duran i Guardia,
"per manca —diu l'acord— de consciencia socialista i de disciplina"

ear-ne coneixement, per tal que es
fuel la correeponent Tecla:nadó. sense que l'interessat hagi d'intervenir
per a res; a mes que els obrera vaquees no aan de tenir temença de
cap mena per deienua Etnia legitime
Irrte, puix que aquesta entitat ¡vare:lira arib energia contra poss'ibles amenaces o represälies deis patrons,
redint-ho i fent eue els tribunals
ligsri caen meneixi el pateó que aixe
faci.

Sindicat Nacional
d'Oficis Diversos
Com sigui que ha arribar a concia:en:cm d'aamesta Junta directiva que
ens deaaprensius suplanten carees cate
no a:manten, ni tan solament representen, es prega que s'obligui tota comissió i delegase els quals efeetuen visites als efectes de parlamentar en
110111 del Sindicat o lié del sets portanteu (propietat avui de l'entitatl, titulas "Capital y Trabajo - , a que exhibeIxin la corresponent legalització,
Rucada pel Govern Civil de la previada.

.adoclulteaszwoopasmown1311113

Unic anib

CALEFACCIO
PALACE
HOTEL
VIGO

CENTRAL

Director-Propietari:

Josep Lossada

Garcia

1

mirto, 21 de gener de 1933

Pfliversitat
aolVEliterTAT OATILANA"
abir, dilluns, aparegui el número 8 d'aquesla revista, poral iara dels estudian' s neciorata corresponent a la segona
quinzena del mes une 81 1 111. a mb
snleress ant sumari que sepele:
*Una fila assolida". per Delff
!vale; "Engrunes estudian03 -, per Aureli Capmany;
.Goethe i ele dos ea/1,rib,
fultur a l s a Cal alunya". pel
doctor Angel Nalbuena i Pral:
*Moral 'Cartesiana.-II. Apeedecanas eartesinnes de la naoato pel doctor Riamos /111111lee:
• t Mu g en d'Arqueola g ia", pel
,arlor Albert del Castillo: "Es_
aort a universitaris". per López
Ple; "L'Escota Social", pel doctor Jaume Mane: "Comentari:
Sobre el Tercer Collares Universitario Calare", per G. 13.
Porle , e mes, raeostumada
Feeció de Nieves i un boix crAnteri Gelabert.
r.: proper número dure un
i rticle del ßenyer LI. Nicotina
veraver, titula! "De l'humaisme".
'AUTONO gItA DE LA tonVERSITAT

LA PUBLICITAT

duir !ruin de qualitat que no poden
prothdr altres gšwa Mucus fruits
han d'ene la leva característica comercial i amb ella no ha de sentir la
conquesta dels ‚ells =reata, tina raR
tany
r ei.doreielnque rirurmercactsennous. i L'Ez
l'Europa central
sia són els dominis de la noca «cnomia espan yola. Tot això menina
una política que la República realit-

India de l'estönme i dels intestins?

E VETINAL
G M

ik.

PREGUEM ALS NOSTRES LECTORS TOTA LA SEVA ATENCIO A LA CARTA QUE COPIEM A CONTINUACIO, PER ESSER AQUESTA SUMAMENT INTERESSANT
Signa la present carta el senyor Joan Cesar Armendarir, de 30 anys d'edat, resident a Sangüesa (Navarra), on aquest
senyor presta els seus serveis com a cap de la Central "La Industrial Sangüesina, Sociedad Anónima".
La carta est 4 concebuda en els següents termes:

"

Sangüesa, 2 de diciembre de 1932.
Señor Gumrmi. - BARCELONA.
Muy señor mfo: Ruégole ante todo me perdone mi atrevimiento al dirigirme a usted con objeto de saludarle y hacerle.
mismo tiempo participe del agradecimiento que le debo por lasrazones que a continuación se expresan:
Por espacio de ocho años sufri del estómago y durante seis lleve envuelta una faja, toda vez que mi enfermedad coneistia en un descenso del mismo.
A pesar de que mi enfermedad era considerada como incurable, probé cuantos tratamientos pueda usted imaginarse, y si
antes de seguirlos estaba mal, después me encontraba peor.
En e: mes de septiembre pasado acudí a su SERVIETINAL como último recurso, y actualmente estoy que n1 yo MISMO MO
lo creo, pues solamente cuatro frascos de su famoso producto han sido suficientes para devolverme la salud.
Muchísimos fueron los dilas, t'urente el tiempo que duró mi enfermedad, que vomitaba cuatro y seis veces al dic; desde
mi tiempo a esta parte desconozco por completo los vómitos y las malas digestiones.
En su consecuencia, y como no soy desagradecido, le autorizo a que haga de la presente el uso que mejor le convenga,
y si con esto no le basta, pídame cuanto quiera, que dispuesto estoy a complacerle, pues es tanto el agradecimiento que le
tengo a su producto, que yo, por mi parte, hara cuanto pueda para propagarlo y enaltecerlo, como se merece.
Sin otro particular, de usted muy atentamente Se despide su affmo. e. s., a. e. s. m.,

Diumenge al mallo (llague 110e
la Facultat de Dret del 110.3iee
titilee Centre docent una red'entitate culturals. per tal
Firmado: JUAN CESAR ARMENDAR1R."
de tractar de la próxima imrlantneió 'de l'autonomia universitaria.
Presidiren la reunió ele se- nyors EL Puig i Sala, F. Maspons i Anglasell, F. Puig Su7eda i T. Roig i Llop, rnembres
Preu: 5'80 ptes. "(timbres, 030 inclosos), als Centres d'Específics i Farmàcies, i al carrer Ample, 1 -- BARCELONA
del Consell directiu de l'Assoeació de Graduats de la Uni/4•41•44114+9.9
versitat de Barcelona, organitrodera de lacte.
L'actitud a seguir era l'oposada:
surn, com el blat, la politica del qual
autoritats, a la premsa 1 a les
Si assietiren delegats del Col"Economia dirigida"
crear unitats econduniques internaciono ha d'ésser la de la sena defensa
representacions presents llur
d'Advocate, Arenen' Polynal,.
Si
be
lentament,
a
i
xó
és
en
per barreres aranzelàries, sind la del
technicum. Cotice' de Metges,
interès per l'acte, i glossä el
marea.
nüllorament de les Ilavors, procurant
sentit de companyonia i el deasecieció Medico - laniversitäS'Ina debatut ja a la S. de N. sobre
cada dia Un blat millor, i la de la prosig de cultura quo inspira el
Societat F. M. dela Santa
un pla grogressiu de radonalització de
hibició del cultiu en temes inadequatreball dele pastissers i reboeesme Damia. Collegi d'Ar.
des i que converteixen el cultiu, no
certs actius, susceptibles (1 enser ccrteca eittalans, que té una traquitectes, Federaciú Nacional
sideral, cenan a béna collectius euro- en anteeconomia, sine) en catastròfic
dicha reconeguda a l'estranger
d'Estudiantil de Cntaanaya. Sec.
peus, tals com ferrocarrils europeas,
per ä tots. No s'ha de tendir a que
des de l'època dels gremis 1
rió Escolar 'd'Esquema Repuno s'importi blat, sind a qué es proporta arreu la fama de l'ofici
El ministre d'Agricultura, Sr. Mar- mensual d'ingressos en ferrocarrils ha lea xarxes fluvials de Mittel-Europa.
blisna i del Pacht Catalanista
dueixi el que s'hagi de produir en
caigut de 1.71 0 milions l'any :93r, a corn Inc estacions hidroele cariques inRepuhlirä, CnSlegi d'Apotecaris.
i el bon nom de la nostra clutat
cellí Domingo, va arribar diumenge
ternacionals, cona certes formes de
condicions beneficioses per al produc925 milions el gener de l'any 1932; j
al mati a Tortosa, per donar la sena
Sindicat de Metges, Associnció
i de la nostra patria.
credit internacional.
tor i el consumidor. D'altres motius
el nombre promedt de vagons carreanunciada conferencia a l'estatge de
etrazinyere. Associtviú d'Alum.Arabä dient o que ells trebaS'ha correbut ea la conferencia de
són de necessitat per !es condicions de
gats per dia, ha baixat de 53.934, ptollen amb l'ardid de cooperar
l'Ateneu TorMsí.
" A de rFerola d'Earrinyere.
la tema. Aquests cultius són els fruiStresa
la
formació
d'en
"pressupont
modestarnent, en llar esfera, a
med: , de 1931, a 44.484 el gener de
A restació sesperaven el Sr. DominArrupaein Escolar de l'Acadeeuropeu", amb robjeck d'organitzar
l'any 1032.
go, l'alcalde de Tortosa; els directors
l'esplendor de la patria, que ha
mia i Laboratori de CianeieS
terApanya ha de realçar la seca riEn fi: l'hatee general de producció el "mereat com(u" mi, representen per
generals de Duanes i Comerç, senyors
3ledioues, Associacia d'Aluna(1'de:ser gran per la feina ben
quesa forestal.
Berenguer i Nogués, respectivament,
industrial, prenent com a base roo en a les grana potencies els palios de
feta de tots els rintradans consnes de l'Escota d'Arquil cebra,
l'Europa Oriental.
Altres eultins són intermedis i tan1918, ha baixat de 28 a 74 a Funge.
molts amics políties i un póblic conrevista "Eniversi t at Catalana" i
ciente.
quen el cicle dcl treball i ocupen els
La idea es en marxa. Tse com la
siderable.
de 69 a 58 a Aletnanya; de 70 a 55 a
Associació General de Metges
Tole ele oradora foren molt
períodes en que les terres i els braidea, és en marxa l'abra. Aquest és
Polónia; de 86 a 79 a Suecia, i de 73
La conferencia del Sr. Domingo a
aplaudits. i queda oberta l'exde Llengua Catalana.
gens vaguen: tate són el moresc, el
el raunt. Per et no s'arri :lärä pos a una
l'Ateneu, sobre "Eeonomia dirigida",
Després d'un ample eanvi
a 54 als Estats linits.
posició pública.
cotó i el tabac. Els dos primen donen
racionalització de recononzia europea,
I si ens deturem un moment en el;
fou escoltada per un públic molt nomdarnpressiene. i en n)Ig r i el riti.3
Tole ele treballs-un veritnsense
una
previa
raciunalitaacii
de les
ja positiu rendiment. Han d'intensifipressupostos de l'Estat, remarcarem
brós, que omplia la 5 ata d'actes de
1de paradfs deis Ilaminers, amb
t7eatt entusiasme ea prengne
economies nacionals un:cgrants. Sha
car-se. 1 amb un regim de cooperal'entitat i alees dependéncies anexes.
aixä: que als Estats Units el deficit
acord de convocar a una novia
rneravelles ingenues dc orede dirigir, dintre d'una disciplina, retices i amb un gran desenvoluparnent
El Sr. Domingo, despris d'asser del pressupost 1930-31. s'ha elenat a
Punk) lotes aquelles entitats
lata. di "fondant", 'de massaph,
conomia europea. Per a isse: Rizó
del crèdit que pertneti regular el prosaludat atnb gran; aplaudiments, di903 milions de dedars. i el de tg31-32.
s (mate afecta aquesta Inanemantega. de tota Ilei de compossible, cada nadó ha de c -Atener
veiment del mercat i !cernir al preu
gné:
a 2.885 milions de dòlars. Que a Ana ndental qiiestiú. a fi da probinacions dolces. embrides 1
amb una econornia dirigiula tambe. No
remunerador del produce.
-Tot gran matinal:: politic, i una glaterra l'exercici 1931-32 s'ha liquiealir amb el retorç del mes
irritarles ene fantasia-van esse salvaran les economies nazirnala si
La República, en aquest aspecte, ha
guerra ha és en e: sen més alt grau,
dat auch un déficit de 41 milions de
ran nombre d'adhesiens ameser admirats i elogiats unänino s'edifica una econoia continental.
fet en un any mes que nn pas la moprodueix un inconmensurable trastorn
lliures. Que a Itälia, un emprèstit que
memenl lii batir' des del rlheSita. e l'aprovació d'una retaPera, al seu toro, no s'edificarà una
narquia en mig segle.
econamic. El trastorn econòmic que
ha produit 4. 0015 milians de tires, ha
Platel() encaminada a demanar
Ar pastis de crorant a uns dol.
economia continental si no cc racioQue amb tot i aquesta acció
signi:icä per a Europa la guerra que
estat en13 per a cebrir boas del Treal Govern de la Gen o ralitat que
roe dr factura medernfesirna 1
nalitzen les economies nacionals.
s'aconsegueix una valorització del,
ea desencadenä rany 1914, no s'adsor. reetnhcrsar les bestretes tetes per
proposi el de la República la
retilitzada, a part d'allanas
1Corn
productes
agríenles? Rebutgeu
es nacionalitzarä la nutra
ve rtí en tota la eela magnitud imanela Banca d'Itàlia i destinats al saneconcessia a la Universiint
exemplars klA valor mes n
agricultura? Primer: anib tina redisq ue la crisi universal afecta l'agriculdiatarnent, perque es van produir
jament d'zinpreses bancàries i deturar
Barcelona d'un regim d'entonemenys nrIíslie. Era, en fi, una
tura principalment. Degut a qué? A
tribució de la terra. La terra era, inaquests tres fets que posaren un vel
cl déficit del transport que anta eleinia. d'arord amb el aus (Untoveritable exhibid() profeesional,
degudatnent. per a uns el que no ha- la seca descreanització, al nroteccioa la realitat. Printer: la illinsió a
N'st a 1.467 tnilions de tires pel prisa l'article setè de l'Estatul de
nne enmplague a tnthom. i val
nisme indirecte que té: a l'acumulació
via d'esser
objecte de renda;
França que Alcmanya pagaria i que,
mer semestre i 1.669 milions de tires
Catalunya.
la pena d'ésser visitada.
podia ésser per a d'altres que acresd'stocica en de t erminats paises, que
apartant Franca del carni de la pe:set scannt semestre de rany 1931.
L'eement sea r e unid se errenermeten vendre a pretts mes baixos
sitaven d'ella i es trobaven en condinitencia que després de la guerra se
El roes anguniós ¿'aquesta situarle
brnrä divendres vinent. dia n7.
cions de fecundar-la, ohjecte de proque els que encara artualment tenen
ti imposava, es va mantenir d'illusions
económica és ene l'economia pertotla
a lee set del vespre. a la sala
els imita; a la manca d'orgattitpertorbadores: aquestes illusion ren- la politica. en una hora en que la po- duccid. La Refortna Agräria ve a prod'a r t e s de l'Atenen Barrehmes.
LLEIDA
duj e aquesta redistribució. No és la
nació internacional. que permet contorbadores eren ele emprestits a curt
lítica exigcix un 1:mine equilibri.
Des d'ara resten cona: ruta-Reforma Agräria una Hei persecutótrehar els merrats; a la inexistencia
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Desparició
Cap al Dueso
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Exigir' el legitim SERVET11AL 1 no admeten snbatitnelone
intereseades d'escila o nul resultat

Conferencia del senyor 1I arre1 11 Domingo a l'Ateneu
de Tortosa

L'economia dirigida troba adversaria. San els que detenten el liberalisme econòmic. Tots hern de ucriticar una part de la nostra Ilibertat per a donar autoritat a rEstat;
i hom ha de deixar de fer el que
vol amb el fi que la Societat pugui
fer el que hagi de fer. Si els interesaos privats es dirigeixen a l'Estat perque els defensi o sost:ngui,
és lógic que l'Estat normalitzi, regeixi i dirigeixi, uniiiqui els interessos privats amb l'objecte que aquests
serveixin a la collectivitat. No se jo
si els interessos podran recuperar la
seva plena Ilibertat algun dia, coas
no Se si la recuperar plenament
l'honre en el vetll seutit que de la
Ilibertat tenia: el que dic jo és que
avui no es salva l'home, sinó la collectivitat que l'home integra; que no
es saiven les economies privades,
sMú es salva l'economia nacional, i
que si per a salvar a l'home es neemita una dernocrIcia dirigida, per
a salvar l'economia es requereix que
aquesta sigui dirigida també.
Perque l'ordenació de la riostra
economia no fos una obra provisio-.
nal sinó d'un regim, jo he volgut
que ella ho planeges en organismes
rautoritat. Per lias ò instituí et Conse)! Ordenador de l'Economia Nacional. Aquest Comen, que treballa
amb activitat exemplar, determinan
un pla. ES discutirä, es votarà.
Acceptat, ell haurä d'hace com.
promia ele tots. I el temps que aseenyali per a rearticular, reajustar,
desenvolupar la nostra economia,
cinc o deu anys, podrä hacer en el
Govern de la República política de
dretes o política d'esquerres, aquests
o aquells bornes, pera sois hi /latirá
• una política econòmica.
Transformar l'economia d'intere,
privat en missid nacional i internacional i sentir-se mis estimulat pel
servei que es rendeix que pel
bici personal que s'obté, pot crear
una noca moral humana.
Avui la situació es aquesta: l'economa esclavitzant a la política i a
l'heme. El problema ha de resoldre's
alai: articular l'economia en forma
que ella no esclavitzi, sin6 que sigui
ella esclavitzada. En això tots hem
d'advertir que s'ha. produit una época nora i tots hem de sentir intentes
a consolidar-la. Perque sigui aixi,
han de desaparèixer les tres demagogies: la demagogia del que resisteix, pensant que tornara l'època
vella; la demagogia de l'indiferent,
creient que es pot ésser neutral; i
la demagogia del que vol anar al
caos per la violencia.
El senyor Domingo fou molt
aplaudit.
HOMENATGE DE L'ASSOCIACIÓ DE MESTRES TORTOSINS
A la tarda, el ministre d'Agricultura rebé nombroses comissions
assistf a l'acte d'homenatge que li
ha estat tributat pela mestres del
partit nomenant-lo president honorari de l'Associació de Mestres d'aquell partit.
A TARRAGONA
Procedent de Tortosa, arribà diumenee al vespre e l ministre d'Agricultura.
A l'Ateneu clausurä l'exposició del
jove artista Joan Martínez, al qua l
felicità i promete interessar-se perque l'Estat Ii concedeixi una beta.
Després de sopar sorti en automóbil cap a Barcelona.
A BARCELONA
Diumen ge a la matinada airiban
a la nostra ciutat. procedent de Tortosa i Tarragona, el ministre d'Agricultura, Sr. Domingo.
El viatge l'efectuä en automòbil.
El Sr. Domingo, que ahir al mati
va sortir a passejar per la ciutat amb
la sena esposa, va dinar fora del seu
domicili particular amb el vire-president te les Corta Constituenta,
senyor Barnes, i el secretari de la
mateixa Carnbra Sr. Escudero.
Després el Sr. Domingo cebé diverses visites al domicili del seu
germà Pere, i al vespre va tornar
a Madrid eta rexpres.
lifflall~1111111.111.3111"1"111
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Ese mea p oisani estimulara tic ricuvim neurtrespino.medulo-gealtat
Sinergic homo - estimuleaa di les glendules intersiicials Producte
riglanaular. compiciumem inofensiu Mai pe riudice. m lutona cap Preve,
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El linera, d'alcalde del (lis
D'ida Villtt:', senyor Antoni Vitaita Vida', tia imposat ett judici de multes una sandia die
250 pessetes a Sehastiä Severino, habilant a la Riera de
Sant Miqual, número 29, per

NOTICI 4111
via pública i depositats a la Majordoinia Municipal a disposiciä de les
persones que acreditin que san de
Ilur pertinença:
Un espill per a auto i una patent
a nom de la Companyia \Vestern
Electric of Spain. Un rosari. Cinquanta cupons de Cadules del Cradit Local. Uva armilla i cinc claus.
lins guants (le senyora. Una bossa
moneder de pell de senyora. conteM ut un mocador, un espill i una
polvera. Una caixa d'eines inecaniques. Cédulas i documents a nom de
Joan Muñoz. Tres lletres de canta
i un rebut. Una cariara ami) papers
sense interas. Un clauer amb quatre
claus. Una cartilla iniitar i carnet
de C. N. T. a non/ de Manuel Balsa.
Un xec contra el Banc HispanoAmericano. Una patita quantitat
amb metallic. Un farsell de roba de
senyora. Una manivela per a auto.
Una cadttla personal a nom de Cala
me Tora. Un chitar amb un Ilavi
junt arna 17 claus mes. Una bossa
monde* de pell per a senyora ama
clan. Un rellotge pulsera de senyora.
Unes ulleres ami) estoig.
El que es fa palia en virtut del
que disposa 615 del Codi
Civil vigent.

Restaurant A EP1
Situada inunimarabl e. Bona taula

NOU PRESI--"T
En la sessió de l'assemblea celebrada el dia 16 del corrant per la
Confederada, Cremita Catalana va
ésser amilanar preaadent el senymBartomeu Amiga Farrcres. cl qua:
ha ares possessió del sen carrec.
al:MES VERITABLE OUSIO
Per a comprar a bon urea ancu
a la dcleria Marina, Tallara, 41
UN APAT Es E f—IMIAT
AL CONSOL D'ITALIA
Di s sabte pa s ada clia 21. la Colania
italiana va celebrar a l'Hotel Fa:con un àpat en homenatge del Canso! general ,l'Itàlia.. Co!. Guido Romanelli, i dc la sa y a esposa, com.
tesaa de Bomanelli. els (tuals. desares de 5i5 anys (le reaarlancia en
aquesta ciutat, tornen al sen p2iC,
on cl senyor Rornanelli an estat trasIladat per cobrir un important cartea al Ministeri d'Afers Estrangers.
Es pot dir-se que la tatalitat de
la Colania italiana acudi a ratee als
senyors Romauelli el testirnoniatgc
de la seca simpatía i devoció. Tan:be prengueren part a l'homenalge
mcits arnics catalans i espanyols,
cutre els quals recordem el tenor
Francesc Vinves, el director del
Banc Espänvo. ! ele Crèdit, senyor
Gibert. i l'advocat Rafel Gay de
Montellà.
Als postres, el senyor Carandin,
en nota de la Cohania i de les sayas
societats. manifcstä als senyors Romandil el sentiment que la seca partida produeix a tots els italians de
Barcelona i assegurà que tot,
ells conservaran el mes grat record
de la seva estada en aquesta cima).
Pesprés els oferí un objecte artístic
i un ram de flora con] a modest homenatge tnagraiment deis seus compatriotas de Barcelona.
A les paraules del senyor Caran-

Un cas d'honradesa
UN ORDENANÇA DE LA LLOTJA DE MAR, cOr/DECORAT
Andreu Maleo troba.
te, un sobre on hi havia unes
tres mll pessetes en bitllets del
Batir d'Espanya, que alga s'Intvio oblidat en una de les Imites
del saló de contractacions.
L'ordenanca ho posä a c oneixement dels sena superiors,
fent circular la noticia, a fi quu
arribés a coneixement de la
persona perjudicada.
El Centre de cereals ene comunica que ha donat instruccions al ordenança perquè
conservi en el seo poder aquella quantitat durara( vnit dies,
passats els mutis, de no presentar-se ningú a reclamar es
farà lliurament a Fónica permona que sha presentat. fins
era, i que pele detalla que ha
donat es m'en (pie AS el ventabl a propietari.

L'actiln ddel siit ordenane:a
estat ‚non favorablement co.

m en t a da.

vendre llet aigualida.

dini i a les que pronuncia tot seguit
el senyor La Villa, president de la
Cambra de Contera Italiana per a
Espanya, en non) deis socio italiana,
catalans i espanyols de la dita entitat. respongué el Col. Romanelli,
manifestant el seu agraiment i el de
!a sera esposa per l'homenatge rebut, i dirigí sentidas frases de sala-taca:, als presenta.
El discurs del senyor Romanelli
loe calorosament aplaudit.
L'apat transcorregué en una atmosfera (le cordialitat i resulta extremament brillant 1 simpatía.

Plecs de proposició
Fina al dia a de febrer vinent,
a les dotze, s'admetran al Negociat Municipal d'Obres PUMques de la Secció de Foinent
plecs de proposició per a optar
al subministrament de moleríais per a la brigada de dons e rvacid i reparad(*) d'edifi,•.is
afecta a l'Agrupació d'edificis

municipals (Serveis Tacnics1,

Los eczema: rebeldes
Los eczemas mäs rebeldes y antiguos
desaparecen como por encanto si se usa
la BOISSON BLANCHE del Abate
Magnat. He aquí lo que escribe el gofio,- Leconte: «Padeciendo un eczema
tenaz y bajo los consejos del Reverendo Hermano J..., me decid( tomar la
BOISSON BLANCHE del Abate Magnat, aunque dudando de su eficacia;
pero cual no sería mi sorpresa y alegría al notar, al sexto litro, una mejora inesperada. Al undécimo litro había desaparecido por completo todo vestigio de eczema. La BOISSON FLANCHE del Abate Magnat, dotada de unas
excepcionales energías microbicidas y
depurativas, limpia la sangre, librándola de sus impurezas. Es el medicamento único por excelencia contra las
enfermedades de la piel, tales como eczema, psoriasis, impétigo, pastulas, saraullidos, foral/mulos y eru p ciones de
granos, que tienen su origeni en la impureza de la sangre. El fraseo de la
BOISSON BLANCHE del Abate Magnat, para hacer un litro de bebida tan
depurativa, microbicida v fortificante,
se vende en todas las Farmacias al precio de Ptas. l'/3.

A1GUA IMPERIAL VICHY

CANARICULTURA
la mete' al Eoment de la Crin del

Camita, de Barcelona, va celebrar
:.bans daI, ir asseinblea extraordinaria per tractar de l'organitzacia de
la seca XVI Eaposició-Concurs de
anaricultura, corresponent a l'any
en curs.
AMI, gran entusiasme par part ele
tots (As reunas, es perfilaren els detall s d'aquest ja tradicional certamen ocellistic anual. que un any darcera (altre ve celebrant reanimada
veterana emita: :atta axit mai no interromput, ; quedà nomenada tamba
la Cornisaia organitaadora, formada
per entusiastas denteras d'aquella
emitat.
Com ja és costura, l'Exposició se
celebrará a l'Hivernacle del Para de
la Ciutadella (entrada pel carrer de
la Princesa) el primer (humeare de
feM-er, i vuit dies almas, o sigui
diumenge vinent. dia 29, tindra lloa
el Cuneara (le cant deis canaria de
raga "flauta'. a l'Instala Agrícola
Catala de Sant !sidra, plaça del Beat
Oriol, 4.
Aquest concurs es obert a tots els
aficionats. siguin o no siguin socis
(Id Fonicat (le la Cría del Callara
els quals podran inscrita-e llurs canaris fías al dia 28 del present mes
a l'estatge social. Tallers,. 22, pral.
Per a aquest certamen. cls organitzadors cnnipten amb un vainas
estol de premis, figurant-hi els de
les primeras abtoritats catalanes
eraltres importants estaments coniarcials de la ciutat, qne així de1/aviaren llur simpatía per aquesta
Exposició.

En un pas a nivell, prop
cle Juneda, un tren
aixafa un automòbil
Un tren que des de Lleida es
(litigia a Tarragema, en trovesbar el pas a nivel! de Juneda,
agafa
autouMbil de la matrietila de Lleida que, proceden 1
d'Arbeca, es dirigía a Torre-grossa, u n se celebrava la resta major.
El vellida queda completan-ten!, debitenl. resultant un
mor!, sense identificar; greuikient ferit Rumor Sanz Cabze,
i leaionats d'importància quatre ocupants més de l'auto.

ficiona
KAZBEC
A

Compreu un Rascó de

1

fareu ectonómIques 1 bonlques

fotos amb mooadors, papera,

•tobtera
Es ven ale bone establIments
del ram, drogueries, etc.

Me.
—
Barcelona, mea ..„.. VIO
Peolnaula ICerca, trtmeacra CWUntrIca !latina 1 romana
trimestre
... Ir -.
rabos cuneen%Brutal, 10. 111,—
41:r
pesos.

!

sota el pressupost de 8.250 pessetas amb subjeació al projecle
que fins als esment als dia i llora estara exposat al susdit Negocia!.
—es—

Fin al dia 31 del corrent, a
la nna de la tarda, s'admetran
nl Negociat Municipal d'Obres
Públiques de la Secció de Foment plecs de proposició per a
optar al cordura privat
tallacid d'una estufa al Penartunee del metge de guàrdia
del Dispensari del carrer del
Tenla?. Rambla dal Triomf, 29,
al lipus de 2791-1 pessel

Detenció d'un timador
ambulant
El personal de la Brigada per
a la repressió ele la ‘ . enda ambulan', e feria :21 servei d'insper e ¡ti di, pr ti VCill1011l S, ha pro(mili: a detenir davant l'estarle,
de Franatt 11/1 anbjacle aromenat S alvador Ribes Orteix, estafador han ennegul per la pohola. En Asser detin g ul infralava estafar 1.000 pessetes a
AnInni Julia.

El Sr. Ventós. restablert
Itestablort de I:t 'len malaltia
quo l'obliga a ter Bit. a • lia possessionat novament del seu cärrar. el primer timad d'alcalde.

senyor Ernest Ventós.

Un jugador escandalós
Ila estat delingni ii earrar

Ial Migdia el quitizenaire Joan
fladrígitoz retad/adaza el qual
perInrhava el barri mb nna
partida da (taus que hi havia
organdzal. i que produïa forI es barallas.

Moviment
maritim
VAIXELLS ENTRATS

eapanyol "Ciudad de
Vídencia", amb eärrega general i 62 passalgers, ute Vah'atcia.
apor eapanyul "Ciudad de
Barcelona", arnb càrrega general i 208 passatgers, de Pallad.
\aupor

espanyol "Cabo Sacro-

f it". cärrega general. d'a-

vilds.
Vapor francas " Campana a,
ainb cärrega general i 5 passalgers, de (j'aova.
Vapor angles "Paelleco", anib
carrega general, de Londres.
Vapor espanyol "Ciudad de
3lahón", amb cärrega general
13 passatgers, de atad.
Vapor espanyol "Fernando
L. de Ibarra", ainb carbd,
Vapor espanyol "Aya Most. arrib eärrega general, de
Vigo.
Vapor itulilt "Virgilio", arel)
carrega go n ir. ral ii passatgera.
de G?mova.
Vapor francès " Ouerglia ".
anib fosfat, de Casablanca.
Vapor americä "Cody", amb
càrrega geueral, d'Algar.
Vapor noruec " Svein Jarl
amb eärrega general, d'Alexan-

dria.

VAIXELLS DESPATXATS
Vapor francds " Campana ".
amh càrrega general, cap a

Dakar.

francès " Espagne ".
arnb cärrega general, cap a
Vapor

Algar.
Vapor italiä "Maiella". amh
eärrega general, cap a Marsella.
Vapor itatilt "Virgilio", runb
ctirrega general, cap . a Valpa-

rafso.

Servei Meteorològic
de Catalunya
^
SITUACIO GENERAL ATMOSFERICA D'EUROPA A
LES SET DEL DM 23 DE
GENER DE 1933
Continua neme gran variació
el règim anticiclònic al continent d'Europa i baates pressions a la Mediterrània oriental.
El fred va en augment des
d'Alemanya fins al Pireneu, degut a generalitzar-se els vents
del primer quadrant, que fan
apropar l'ona de fred qtic avui
envaeix Alemanya i paisos Vals
tics, on es registren a les Illes
Britàniques de lo a as graus
ata zero.
Per l'Atta/sitia avança cap a
Europa una pertorbació atmosfèrica, la qual (lana lloc a temporals del sud des de les Acores fina a les Illes Britàniques.
ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES VUIT
El cel esta 'aré a tot arreu,
-copie per la costa de l'Empordà, on hi ha alguns núvols,
i a Lleida, on hi ha boira.
El (red és molt cru a Catalunya, i es raga:tren mínimas
molt baixes.
Segons ens comunica l'obser.
vatori de Sant Julia de Vilatorta, a Vic han arribar a to graus
iota Zero.

A Adrall la mínima ha estat
d'Ir graus sota zero i a Capdelta, Ribes i Núria de 9 graus,
també sota zero,
Al Port de la Bonaigua, la
mínima ha estat de 17 gratis
Sota zero.
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ACLARLIIENT
"Sr. Corles Solderila:
Acabo de Urgir el Eull de dictari
de LA PUBLICITAT d'arui "A l'entoril d'una frase", en ‚1 qua! "Full"
tracten de rectificar olla que digureu
en Cl de dimarts passat ".II voleanu
d'una frase esgarrifosa", i exclamen,
tot conunogut: "Estic ave rgonyit" i
neis.a: •alla "'tren CS que he Cliglit el,
aquesta eme ficiti!" hi leca pos
caigut, ande ineti (dispensen la franquesal en cap (-n'Asió i. ror tau?, tic
hi ha motin eravergonyir-r-os, perqué•
ho havirn interpreta! In'. Els qui, en
tot ros, haurien d'estar avergonyits,
són els qui "dr tots itufrets de Catalunya us han fet arribar cortes adzarrio-vos que has
interpretat
tnrt la frase popular "Es un poll res
suscitar, cerqué per a rectificar !in
conceple cl que cal primer de tot estar segur de l que es din. N'esta,' segure!
lo in:cfr.-urjan a dir que no; i si de
tots els indrets dr Cctafuuvo n'al ha
clima de 10 provincia de Cirona, menys
encaro. t'ere? a la provincia de Gis
rana diem: "Es un "poi" ressuscitat".
.4 la provincia de Girona Pronuncien: moltes de paraules amb "i" que
Lt de Barcelona es promareien aul!n
11". D'ocluí la cettfusi(l. Airi diem.
Per cxemple: pala". "al-TU!". "ceja".
"ag uia", "sreia", "f "cons,-i",
"ni", "t'ei", "verneei", efe. .Voten que
toles les parades que proa/inca-ni ande
"i" troduides al casteffil co PrOMIII"i" o "i" consonant, i les
Cie n
pronuncien: amb "II" traddides el
enstelhl lambe, CS promoneien amb "II".
Per ai.r3 lii que unsallrcs. en a(turales
comarques, distingim " hil" de "por.
diem "paf" al pon'isit brut, i "poll"
a? sortit de l'on a de manera que quan
nosal!res diem "poi resucitat" i els
casfellans "Pioio resucitado". dicta la
n'alelan rosa, a desgrat deis qui us han
escril (Volt-vos el contrari. Poden,
dones, retirar la reetifiracid que f(Ue
guau dien: "Sia, dones, notori a tots
els leeto rs (pu, el Poli a qm, es refcn'a:- la frase popular i els adnois d'o,'
dativa ("Pon rrssucht piro n'Os que
atludei.ren e ls
de la

pollas

Dones ja rae garanteixo que
no
!len raigo en "agu:sta ronfusi(;" (la
enttfusió est() en 101 COS l'ahels que
re ja de la "11" a la prozineia de
Parrelmeal, i di ola "de tots ele indrets de Catalugro" que us han eserit,
priuriPalment si n'hi ha de les contarQ,,CS Girona, que (pian es troposin
"desfaeer entuertes" mirin de Par
mis /'rin,.
S(le (fe Ho,

10.9.V BTA. CAMOS
Palaniós, 21-1-33.

MOST ARNAUTEli
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Aigua amb Ilet

Leboratorls Farmacológica de/Dr W Datrem
Alf de JearPere. 50 • D A RCELONA• hielen roe* Preu: 2175 ptes.

pas de la frontera

PUBLICITAT
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PRODUCTE MON! e INSUSTITUIBLE PER A RECOBRAR.
LA PERDUDA PELICITAT CONJUGAL PROSPECTES GRA115

OBJECTES RETROBATS
Relació dels objectes trobats a la

3

Acaba de publicar-se

(MANCA DE VIGOR sexteL)
De le cyaculac10 prematura (perducb sentirles); de la fcbtesa y
molt Oteas per. Combatre le NEURASTENIA. Cn toles lea seNes

ni ti hanaonament deis InattUt03.
No conté. ni estricnina. ni foofurs. n1 embride,. n1 ce p
ment excitan

IE

RONDA DE SANT PERE,

TURISME
El distingit baffle del Partas, sensor
Casademon, ha cscrit en cl darrer número de la Revista de l'Autoinabil
Club del Rosselló, sota . la forma d'una iletra, algunas reflexiona relatis es
a la qüestió tan delicada del pas de
la frontera.
Entre altres anormalitats, cita aquesta:
"Un autonaibil, venint d'Espanya,
arriba a la frontera francesa a una
llora matinal; els duaners, ami) cortesia, daten al conductor:
—Vas tenia els papera de la Duana :s
—No, semur.
—Llavors, heu d'esperar l'obertura
de .les oficinas,
El despatx obert, horn contenga per
exigir-li cl certifiaat internacional ,!el
aofer, cl certiiicat intarnacional del
vehicle, etc... Si per inadverténcia
fan falta aquests papers, no In ha res
a fer... No pot passar... i haura de
tornar a Barcelona per fer-se establir,
aer Club de Catalunaa,
els documenta necessaris,
Si l'automobilista arriba a les nou
del vespre, ha de passar la nit dios el
sea cotxe, a menys de trobar una can,tira rara, en un dels rarissims hotels
del Boca la (mal cosa li permeträ d'esperar l'endemà, a les aula l'obertura
de l'oficina.
S'aconsegueix una pèrdua de temps,
diners, i cl vlanant, que es reconeix
enibromat davant semblants inatodes,
renuncia, una altra cegada, a desplaaar-se, i es queda a casa.
D'aquesta manera, nombrosos turistas es fan pregar per vetar al nostre
país."
Ja veiem el resulta!: Mitnainent de
les relacions turístiques entre França i
Espanya.
El senyor Casadernon acaba la seva
!letra demanant al president de l'Automiabil Club del Roasella, d'acord
ala la Cambra de Comerç dels Pireticas Orientals i el grua deis sindicats
(l'iniciativa del departament, de practicar les gestiona necessaries per fa( ilitar el pas de la frontera al Per..
del senyor Casadetnon és
ti'la.'eserit
aloa oportú. Passar la frontera en automòbil es avui un assumpte d'Estat,
sobretot si hom hi afegeix la molèstia
de la visita detallada deis bagatges i
de l'auto enter.
Tots aquests entrebancs san d'ordre
general, i són suportats pels turistes
francesas i espanyo!s.
Pech, partint del punt de vista local, ¡qtri voldr à preocupar-se de les
rclacions entre catabas d'una i altra
banda dels Pirencus? voldra
afavorir aquesta mena de correspon&aria racial?
ha actualment un fort corrent
al Rosselló que consisteix per als rossellonencs a visitar Barcelona... Pera
amb el pas de la frontera... Si no era
la frontera... Això és el crit d'esverawad general.
El Gocen, de Catalunya ha danteressar-se per aquesta elelicada qiiestia,
(me jumera capitalissima i de consegilancies grandiosas. per l'at:ostarnent
jrmanivol de Catalunya i el Rosse-

Carnaval de 1933
alun i ip

Iat

al no-

rorganilzació del
wenguany . ha, ,.cieb,•a,
la primera reunbi i 11;1 acordat
constituir-se, culi' en anys passals, juntamenl ;222212 elements
artisties, industrials i comer eiarrls de vidria per lal de formar el C'omild Pro-Carnaval,
men:Ida

per a

fi le prendre lada aquella
ararais indispensables per a donar una mil jor importancia a
1:k tradicional resta de la Rua.
Aquesta s'efectuara:1, al Passeig de (tracia les 1, 'des dels
(Des 26, 25 i 28 da febrer
nent , i cal esperar que la sova

desfilatla revestirit resplendidesa de sempre.
NOTA DEL COM1TE

Cont bit a el> a PyS per mimes!

tomps, Barcelona es

prepara
per celebrar les restes del Carnaval. De !Mea en mica hom ha
procurat acabar amb el mal
gust i les grolleries que convertían els rarrers de 121 riostra

Mulat cii fäcils lloos d'exhibicions poca-soltes, i hum ha
aconseguit que les testes es

concentreasiu gairebé únicament al lloc assenyalat, on es
deseubdella la ja tradicional
Itua Barcelottina.
Perd anib aix6, encara no
havia prou; calia que les
festes del Carnaval a Barcelonít oeupessin el iloo que a la
nostra ciutat eorrespun entre
les nitres testes que, dina
niateix caraeler, celebren multes ciutats europeos. Galia que
en aquesta manifestació joiosa
i frívola la /rostro Barcelona
aportes un all exponent d'ara,
de bon gust, d'esplendidesa, de

vitalital.

languatty, Pol sei' més que en
els nitres, cal que tuts els ciu-

Novella
per
!OSEP SELVA
(Tres vots al Premi Crexells 1932)
Preu: 3'50 pessetes

VETA'

DIWEitsotq

DONA CREMAD', PER
UN BRASER
Diunienge, a les vuit del vespre,
va ésser auxiliada al dispensara de
Sant Andre Anna Torres Casanoves,
que rin al carrer de Petronella,
la qual pr Ama y a cremadas greus
les cantes, braç i co!,e dret, per
haver-se-li ancas els vastas amb un
braser al seu propi domicili. Després d'assistida fou traslladada a
l'Hospital Clinic.

ROBATORI
En una botiga de la senyora Dolors Arques, establerta al carece de
la Travessera, 82, hora trobâ a faltar unes peces de seda, que la perjudicada calcula que valen 9.050 pes-

setas.

SOSTRACCIO
D'UNA CARTERA
Al Passeig ch Colom Ii sostragneren la cartera, que contenia roo pessetes, a Pasqual Monreal.
Com a pressumptes autors de la
sostracc:a foren detinguts Rafael
Toro i Antoni Fernändez, els quak
estaven per aquells voltants, encara
que no seas coba la cartera robada.
VISITA INDESITJABLE
Quan Concepció Vidal es disposaca a anar al seu pis del carrer
d'Ausias March, es triaba a l'interior
de la casa ami) Antoni Ruiz, el qual
havia entrat amb el propäsit de robar.
Fou detingut el Iladre, el qual ingressä als calabossos del Palau de
Justicia.

PETIT INCENDI
Diumenge, a les atad del mati,
declarar-se un petit incendi a la bo.
dega del vapor pesquen "1. t'aria'
ancorat al moll de Llevant, per h
ver-se caces un munt de palla ea
lii havia al costat dala braser.
Va ésser apagat pels matcnta
mariners, sense que aa:gués la intra
venció deis bombera que hi acta.
T'en.

BARALLA MATRIMONIAL
Al daspensari de la Universttat
ésser auxiliada Celestina Leonet, gr,
ala al carrer de Tallara, 6 i 8, 5r.
fon, sege;na, la qual presefitava una
ferida a la ltiä dreta, que li ion can.
sada, segons manifestà, pel seu ima
nt, Joan Artero, al seu propi pis.
Després de curada va ésser portada a casa seva. E t marit passi detingut a ta Delegació de Policía del
(astricta ti I'llosnital.
-NEGOCI QUE FA FALLIDA
Els agents de policía senyors Cirujano i Reguengo procedircn a
detencio de Josep Marta Comen: i
Jautne Sala Saladrigaer, els qua
tenien ruintat un negoci a la Ran!bla de Catalunya, núm. 52, amb tot
luxe, ami) el non! rae Crédit Ptivat.
Anda anuncis ala periòdics damanant pe:sones que aportessin capital, per a dedicar-lo a préstecs, hi
acudían els peras capitalistas, eis
quals aren objecte de la signatura
d'un contracta( que a primera vista
semalava ene els aona(aa un 'Loeral de radit, pera després. en altre;
clausules, no els donava dret a res.

ATROPELLAMENT

ROBATORI

Mentre estava jugant en un cama

de la barriada de Can Tullís, va ésqual desaparegué, un nen de 9 amas,
que viu a les cases de Duran, Iletra H. i va causar-li la fractura de
ser atropellat per una bicicleta, la
la tibia i peroné de la cama tirata,
de pronòstic reservat.

donat compte al Jutjat del
robatori conté; a casa de !a severa Coneepcia Cobero, esposa je l'actor senyor Vinyes. el qual está fent
una tournée per Filipinas.
Sha robat en joies per valor du'
ne' a noo pessetes,

ladans, dins les nostres possibilitats, col -laborem a l'axit de

lers, confiters, etc., etc.. (me
ami) la Ana d'enguany esperen
poder atenuar la crin i que traYeaseln.
Barcelona, gener de

la resta. Pensem que, ultra l'increment del turisme i la riquesa que pot proporcionar a Barcelona un Carnaval ben orga
nitzat i ban anuncia!, es cornpten a milers els obrers que
esperen aquestes restes per tal
de guanyar uns diners que els
ajudin en la liuda per la vida.
cada dia més difícil. La collaboracid de tots rara que Barcelona refermi la seva justa
fama de gran ciutat i que tot
divertint-nos, donem feina als
innombrables treballadors de
les indústries els articles de les
quals es consumeixen en fastas

ixi, com també els cotxers,
xofers, sastres, modistas, trote-

4.111rweine.Weiriffl•ri

_«231.11111111fflia
Terreny per
vendre:
carrer de la Igualtat,
10.000 pams, prop l'Hospital de Sant Pau i Autoómnibus Roca. Escriure
a LA PUBLICITAT, número 10002.
al

19911111RWIMINNIII

ARA, EN EL RIGOR DEL FRED,

El Barato
flassades, edredons, confeccions,
gineres de punt i una gran quantitat
d'articles d'hivern

ofereix

AMB GRAN REBAIXA DE PREUS

***
A la Secció de Calçat, darrers dies de les
REBAIXES

PROGRESSIVES

AVUI

AVUI

Els calcats el preu inicial dels quals era de
12 pessetes el parell,
valdran 6 ptes. parell.
Els que quedin, denla
valdran 4 ptes. parell

Els calcats el preu inicial dels quals era de
6 pessetes el parell,
va/dran 3 ptes. parell.
Els que quedin, demà
valdran 2 ptes. parell
444.6!..ir

lel."9"7
PUBLICITAll

posarte, 24 'de gener de 1933

El Sr: - 311oles a Madrid
Parla de la situació política a Catalunya
Madrid, 23. — El governador cíe de Barcelona, senyor Moles, ha
fet importante declarado:as als pericaistes.
Ha tomeneat dient que l'especial
/insania politico-social en que es traba CataInnya, 1 l'important cierta
per al que ha estat designat el sera-u: e Moles, feien especialment necessaria una conversació informativa.
Respecte de robjecte del seu viatge, diaria el senyor Moles que es
dispcsava a conferenciar amb el president del Consell i amb els ministres de la Governaciú i Estat i sota.
secretad de la Presidencia, per traerle amb tata elle, segons el depar
de-tamenrspciu,d' t
Catalunya i detalls pr-vis 7" latge
a Teman, per ier-se cante l'Alta
Comissaria.
Ara —digua— rol:landre-4 Madrid
en o dos dies; el temps inaispensable per realitzar aquestes visites, i
inunediatament tornaré a Barcelons
en donare possessió al nou governa¿cc civil, i al comencarnent de la
un-nana sanear estaré novament
Madrid. de ras cap a Teman.
A Barcelona—agrega— no sine ja
mes paper que el de donar posseseió
a: meu substitut.
— Cons judiqueu la situada, política per que es travessa a Catalunya?
—Jo cree que es deguda. la crisi
eae a la Generalitat s'ha plantejat,
; art de diverger:traes de criteri eses a la designació del mea sub5taca a discrepàncies igualment fo•
ramentals en el que fa referencia
a la constitució interna de Cataluey a: aquella lsa estat la gota d'aigua.
Segons les nanves noticies—canta...A—, ara: es reuneix la majada
da Parlament de Catalunya, pera
cree que, malgrat de tot, l'estere
•jer arribar a una mincislencia de
raer!. sortiran del Govern de la
Genenalitat els seryor Tcrradelles,
X:ram Lluhl i Comes, contraris a
rejanió del senyor Macia i de la
gata dela censellers, respecte de qui
asgi d'ésas« el nota governador civil.
--a En que fonarnenta cada un
de:s acerara discrepants :a seca tesi?
—El senyor Macla te el criteri
que cap conseller de la Generalitat
ni tan sol s cap parlamentara sigui
designat paye:manca- civil, a fi aaevitar que el titular d'aquest carrec,
ea un dia fig ure pugui ésser objecte
d'una possible interpella:i6 al Parlament catalä per artes dels que,
ccrn a tal governador. ha de respandee davant el ministre de la Caven:2;5:6 i aquest, al seu torra davant el Parlament de la República.
que alAquesta as una de :es 7:-.
:a major
:cgurn c: scryor Muc..ì
pare dels consellers.

del, discrepants
E.: cana:. el
esmentats e9 que anua ¿'éster acceptat el carece pan vn conseller —
el senyor Terraa.elles—perqué a:al
es donava oir pas, encara que Ing,
er. el caen de la tranelerencia de Ser.
vei s . rodete donar-se compte el citat conseiler de les realitats de 'acr.
dre pab:ie a Catalunya.
El senycr Terradelles —afegi
mcat arrait a la proposta. ha enviat
un telegrama al Gavera fent constar aquest agraiment
—.1Creieu que aquestes discrepaneles poden determinar san ?rancionament de rEsquerra?
—La diversitat de criteris no cree
que indiqui ur.a escessia,
sera el vostre subalitut al
Govern civil de Barcelona?
—Me ignoro.
Passem a " parlar dele últims fets
ae eara.cter social a Catalanya.
—Per are.— en; digua — no cree
que es :cree-gin a Catalunya nous
fets desagradables, perquè segura• ment els agitadora haurrart quedat
una mica escarmentase de l'experimete A mis s'inicia un moviment
d'emancipada dels obrers d'aquest
grup de pistolers i extrcznistea, saosirrent que, tjudat per l'autoritat

initjaneant l'absoluta garantia de la
Ilibertat de deban, pot donar com a
resultas que les organitzacions olsrere3 es produeixin, per a complir Ilur
programa de reivindicacions, din,
tina correccia de proeediments i fora
d'extremis/11es, que, com eta emplees
rin g ara, sols porten a que se sentin
defraudats en l'exit dels seus desigs.
Aquesta reacció l'ha demostrada
palesament i públicament el Sindicar
ele Sabadell en emancipar-se del jan
de la F. A. 1. i establir un regint de
publicitat del seu funcionament. Aisci
es justifizari la invertid de les carieeacions. extrein que és interessantissan i que es d'esperar s'estengui
aviat als sindicats d'altres comarques
catalanes, ereant un al/lisian absolutament contrari a totes aquestes
temptatives, que no tusen altre objectin que mantenir les posicions que
un altres temps conquistaren mitjançant e; terror o justificar la inversió de quantitats l'origen de les
quals, per desconegut, resulta inconiessable; tot aixa amb dany per
a la pau ciutadana i l'ordre social
i per a la premia massa obrera, a n
-sioadetrblianqute
aeuests lisamente de gran erina
—La vostra designada per a l'Alta Comissaria al Marroc obeeix a les
%catres aficiona a estudia africanistes
o a un profund coneixement dels pro!denle' de la nostra zona de Protectorat?
—Sobre el terreny no ccnec detalladament aquests problemes, pera, com
as sabut, mitjançant orientacions eficaces, es forma judici exacte de les
coses.
Ara tinc ja un cancepte clan d'aque
de la tasca que hi cal-lai
lela qua., natural:mena queda supeditada al criteri del Gavera i de les altes conveniències patriòtiques. El meu
rropasit es fomentar l'ensenyanea i les
obres públiques estudiar tots els
lisos de cana assumpte que es presenta proeurant la morantzació de tete
ds serveis, c,ue és cosa inolt interessant allí, 1 na lliurar-me a partidisrnes
de cap mena, que a la zona del Protectorat no han d'existir en be de l'interes nacional i de l'acció d'Tspanya al
Marrac. i procurar, també, que nimia
no s'atrinxeri a l'altra banda de l'Estret en tasques tres o menys encobertes contra la República.
Precisament les nieves entretastes
raras el Govern tendiran, en bona part,
a saber mana gent cm rodejaré, per
tal d'anar assistit d'elements de la Incoa coniiany, que ja el3 -cinc al mett
;ansarnent.
—Aquests elements resideixen a Catalunya o a Madrid?
—Indistintarnent a Espanya, putx
que en la meva eleccia no he mirat les
yermes, sind Ilurs condicions.
Acaba el seryor Moles la seca amable conversa amb el /sastre company
sacstrant la seaa confianza en que la
designada de governador civil de Barcelona sera feta casarla de finalitzar la
present setraana, i podré, rente manear la ¿crida continuitat en el ¿arree,
absenter-ae d'aquella capital a fi d'efectuar el viatge a l'Africa i enearregar-re de l'Alta Comia3aria.

Visita el ministre d'Estat
Madrid, 23. — Han visite aquest
mati el ministre d'Este l'ambaixador de Cuba a Espanya, senyor
García Kohly, í el nos: alt comisrari
a'Espanya al Marroc, senyor

Canferencia amb el ministre de la Governació
Madrid, 23. — Aquest mati sasa
celebrat una extensa conferencia
entre el ministre de la Governació
i el non alt comisura d'E s panya al
Marrar, Fervor Moles.
El sots-secretari de Governació
ha manifestat als priodistes que Ir:
hav l a t: nquillitat a tot Espanya.

EL RECORD DEL DESASTRE D'ANUAL
Sernbla que ercara enisteixen nombrosos presoners en poder dels moros
Alfaro, 23. — Fa temps que es preaenta en aquesta poblada Antani Mi'ruel López Expósito aszegurant que
'eoneixia diversas compatriotes que es
traben encara presonera s.l Marrad
lacia que existicn prcp de po pre11.'aera niIlitar, 47 paisana i 48 dones.
Antoni Manuel ralla ratificat en les
erteriors manifestadores..
Per a comprovar-les li han ensenyat
diversos retrata de soldats desanareguts, i ha donat el cae singular que
coneixia tots els sme hora li ha en.
senyat acose la menor vacillació.
A mes, ha donat detalla completa
concreta sobre els desapareguts, afirmant que tata estan al captiveri.
Antara Manuel és un Inane quasi
analfatet, pera te una memada privilegiada que li permet recordar ama
el, detalla els fets i ele noms.
Diu que els preseners gaudeixen dc
Len trace per part dels nonos que ele
dediquen en l'aer major part a construir les cases a les cátales i a ensenyar-los la mitra llengua.
Afirma que els M'Oren ca iga ren algun temps en poder d'Abd-ellarim, pera en Bac de lliurar-lo; a les
topes espargcles 'seis cedí al Raisull.
Per arribar en poder d'aquests necessitaren fer una marica de 45 dies.
Entre els presoners tata l'ajudara
del general Navarro.
albsegnirert fer-sa

pols, i no se ralia tornas a tenir noticies.
Antoni rogué fugir ea compauyu.

d'una estora.
Tambe pegué ísrair el capita Josep
Almeida Santos, el qual, segarla día
l'ex-presaner, aerde les Seres UVAtau mentes.
lía dit tambo que fou objecte d'una
tenzie farsees:ció ter part del govern
Bcrena,usrr, que li ingedi perlar i referir les aaties que posseia sobre
aguan afer; que la seca evasió Feaectua a la. nit de Nadal de 5931.
}la cabila docurog itada que es te
per aboslutament en regla. Hl figuren
argells de les capitanes generala de
le; msessions per les quals ha passat.
El primer segcll ti la data de 1931, i
uta posat a /a Guinea E.spamula.
lía clit talaba que sembla que e,
r,„ , 0„„, espanyois que o.uedea u!
alarroe pertanyen a les trojes del ge•
neral Nas arre, ha%ent sentit que sala
(den en milis; per al restas, pera que
en anar a efectuar-se digueren el,
moros que els presoners havien :wad

El senyor Cirner
visita Salamanca
Salamanca, 43. — Alar %a estar en
aguda., eititat rl !nadase d'lliaenda,
senaor Jaurne Carner, el qual v• visitar els principal" monuments i va
tornar a Madrid a la tarda,

ESPANY
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ELS FETS DEL 10 D'AGOST
Han arribat en l'España 5", procedents de Villa Cisneros, els deportats
que han de comparèixer davant el tribunal
Els militars han estat conduïts a Guadalajara, i els paisans, a Madrid
L'arribada dels deportats
a Cädiz
Cidra, 23. — Ajar que l'Estudia"
fondejà la badia, a les dues i cinc
de la matinada del diumenge, s'apeopa a tus coste d'aquesta embarcada,
per tal d'impedir que s'apropessin
d'altree, el guardacostcs de guerra
"Larache".
Aproximadament a les tres de la
matinada arriba el remolcador "Adia
no", el qua' atracä també a un costat de l' España 5", i remangué allí
fina a do.: quarts de sis.
A les (nutre de la matinada, a
l'airee coste, se sima un altre remolcador que liarla sortit de! pon!
de Carlie amb force! d'Assalt, 1-s
quala havien de cuatodiar aquella
fin, a "ierto de Santa María.
l'efecte, les esmentades forces
pujareis a Ford de l'Espafla 5".
A dos quarts de si, es disposis que
carnencessin a desembarcar de 1" Espata 5" ; trasIlasiadse a bord del
remolcador "Adriana" els degortats,
per concluir-los a Puerto de Santa
asia.
En el mateix remolcador, amb les
for-es d'Assalt. que en total sumaven a() individua, anaven el comissari de policia senyor Lino Pérez i
vuit avista del /necia Coa.
A les sis trenta-dos de la matinada ard a a l'"Adriano" a Puerto de
Santa Maja, i atraca al lloc conegut per moll del Parc.
Fins a l'entrada del canal que forma la da regia el remolcador
"Adriana" el guardacostes "Larache", pera en arribar is reamentat
lloc no pegué entrar, per tal d'evitar
un embarrancament Per aquest motia el guardacostes "Larache" quedé
y un, zoo metres del moll.
Com que des de les quatre de !a
reinas-la se sabia pela familiars i
amics que 1.-vien acudit a Cädiz que
anava a efectuar-te aquests trasllat
dels deporlats, feren elle el trasllat
en automabil i altres velacles per
reís:seas a Puf; arribad. a Feamente
lloc.
El desembarcament s'erecta aixf
(re atracat el remolcador al
dit lloc, fent-ho de tres en tres, i
oree equipargea, pula que aquesss
foren per una altea ruta tranlladantbr a Cadiz, 'tors aortiren en el correa de Madrid a dos guarra de set.
Con, diem antersorment, el desembarca- , ent s' e h deportats s. Puerto
de Santa Maria ti féu de tres en
tres, custodiats per :orces d'Assalt,
f!irigint-se a l'estada del ferrocarril,
situada a uns 300
En el moment del desembarcament nomas es trobaven presente
els familiars i alguno amics dels departats.
sascribe ar.b aratuzad aparad ag
s'apropessin i abracessin als condalts, i es desenrotllaren menea
denlo-ció, arribant a plcrar molts
d'ella.
Tot just arribats a l'estació del
ferrocarril, el capita d'artilleria retirat sanyor Josep Lean Carranza, que
feu ticent d'alcalde de l'Ajuntansent
de Cisdiz durant la Dictadura, obsequia
a la cantina a's deportats amb café i
/artes.
Durant el trajecte des del port a
l'estada poguerea anar ccnversant els
deportats amb llora ¡amillare, a una
e:a:anda de des metres, remare custodiats Der lea ¡orces d'Ararat.
Segar» manifestaren, en sortir de
Villa Cuneros, i a penes arribaren a
lord, iniciareis una protesta per casentire que essent e:1 en llar majada caps
i oficial, de l'euercit i l'armada, seas
havia ¿'hacer concitat ees d'aquest
recinta en que aniden Iss deportadas
al saisseil per individua de la mateixa
graduada i no !ser simples soldats.
La mateixa protesta repetiren en
arribar a Port de Santa Maria i ¿a
ser condtgts pes guardics d'Assalt.
Tambe protcataren i enviaren telepa ames al mini stre do la Gavernada
n agucst seut:t, coutra el fet de nz
acrusetre- gals viatjar par ferracarril
en canee de primera di lloc de tercera, ja que clls estaven disposats a pagar pel sea cutupte el %lasee.
Esheinärent amb atan objecte havia
dernanat el deporte senyor Verá:idee
ele gareota que estigues tat port de
Cadiz, a Fa:rauda de rEspaila 5" cl
amad sanyor Josep Ledo? a.
Segons ens (ligueros, el senyor Bedoya es trulla en arribar a Cádiz amb
ane ja estarces els deportats eami de
Per; sIe !.'.alita Marla, por la qual casa
&sig.
no pegué complimentar
L'objecte de la seva compareixenea era parqué alinea:e acta de la protesta abans es:manada, relativa a la
forma de conduccid.
Els deportes han manifestat que la
travessia dura sct dies, dels quals, anea,
els primera, foren de mar grossa i fort
temperal, i la resta relativament boas.
Han afcgit, referent al riiiim
vida co la travessia, que fou bon xic
moya dtsr que a amada i que seas
hacia tractat rirClunstiincia que
han feta constar davsim els periodistes.
Sobre la forma en que aconseguiren
l'evasió els 29 deportase, han referit
rl mateix que digueren els evadits,
cls quals afirmaras, cuan es recorda-

ra, que nonada ella coneixien el proMait i que tots els altres ignoraren
el pla que estaven forjant.
Per aquest motiu han assegurat que
elle es veieren eurpresos per l'evasió
com les pròpies autoritats de Villa
Cisneros.
En arribar a Port de Santa Maria
els dementa, ial dels set/arenes d'Assalt lliura a l'ex-marques de Gandul
un telegrama de la sera espesa astabeataut-lo que aixi que arribi a Madrid té coneixement que el ministre de
la Governació disposarà la seca Illhertat.
El text de l'esmentat telegrama fan
revelat r' periodistes pel propi semor de 7 ,ndul.
Ela &modus, en la sera conversa
amb els percodistes es mostraren
satisfcts del tracte que han rebut
des del momea que se n'encarrega
la polida, no ab« pel que es relea
reix ajo guàrdies d'assalt.
En total arribaren de Villa Cisneros i sortiren amb direcció a Madrid 59, persa en quedé un a bord,
que feia el número 6o, N'Honorat
Manera. El metge del vaixell recomané que hi romangués o fes el
viatge en l'exprea en dues etapes,
puix Tse, segons sembla, soireix
una bronconeumónia.
Segons es creia a primera hora
de la tarda del diumenge, el viatge
s'efectuaria per aquest procediment,
arribant a Madrid dilluns a primera
hora.
L'oficial del Cos Jurídic de l'Ad
!nada, Pc!egri de Benido, defensor
dels senyors R:quelme, Zulueta, Palomino, Jäcomo, Ramírez de Cartagena, Isasi i Teran, processats pe:3
teta del mes d'agost i residente tots
a Jerez, visité el governador i li doné
compte, corn també als periodistes,
que diesabre cavia telegrames al ministre de la Governació í al director
general de Seguretat demanant-los
que els seus defensats quedessin a
Cädiz o a Jerez, ja que no tenen
res a verme amb el surr.ari instruit
pel senyor Iglesias Portal.
Dissabte a la nit les dites autoritats li contestaren que no podien
fer res i que I . C5111entada petició havia de dirigir-se a la Sala Sisena del
Suprem, a la disposició dc la qual
catan els encartats.
Aixi ha fau ci scnyor Pelear( de
Benito; pera) no obtingué contestada, la qual, en tot cas, halada estat
inútil, ja que el trasllat fou efectuar amb malta rapidesa i diumenge
al rasad aceden cap a Madrid.
A l'esracia de Puerto de Santa
Maria esperavea els deportara, ultra les families, el dipute agrari senycr Lamarnie de Clairac, el sigM:icat tradicionalista Sr. Tall Conde
i altres dementa- diquesta significació política de Jerez, Sevilla i a:tres Loes d'Andalsgia.
Respecto a la vida que feien a
Villa Cisneros i les incidanciea dc
Ilur estada en aquell lloc, repetiren
t,32 el que ja es ccnemat.
També re:fi:aren, pel que es refereix a !a correspondencia, que maltes cartes no arribaven, atores solden
retard i no maques foren obertes.
Sabre la fuga, han dit que a partir
de la data dz Ix desapauiria dels 29
companys forera sotmeaas a una mica mas de vigilancia, acuse que fas
extremcsa.

E!s deportats
cap

surten

a Madrid

El tren de correu tic Cadiz a Madrid 1,a arribe a Puerto de Santa
Diaria a ust qt:art de vuit. Tan aviat
coas entra a reatada, un cotxe de
tercera, en Cl (mal ja hi 'savia els
deportats, artab lea force; encarnegadea de llur vigilancia, pertanyenta
al cos d'assalt, fou afegit a la resta del Conto. Trigaren c,uinze miisuts en realitzar aquesta operada.
A dea (ararla de ra rit aortí el tren
correu e:1 dirccció a Madrid.
El comiat fou fet quasi exclusivament per laminara i atriles, perque del veinat dc Puerto de Santa
alada no hi havia ninga.
Els familiar-a aortirca en el usatejas treu, persa en vagó de primera.
En vista que el notad senyur
Bedoya no pagué actuar per les
raons aballS es:amistades, els famiLaza dula desiertas; a'enearregaren
de telegrafiar a Jerez perque a l'arribada del tren es trobés a l'estacha
un lactad que fea vsilida la protesta.
l'eran constar, també, que a tetes les estaciona ca Es gula talguessin tenias per fcr-Ito, trametessin tclegrarnes al ministre de la Go% enlacia i al director de Seguretat
en el mateix

Ja era de suposar que
Lnmamió de Clairac
protestaria
El diputa senyor Latnamie de
Clairac ha pruteatat de les dificuls
tats que han trabas per stsitar
1 .- Espatia 5".
No se li ls, pumas d'anar a lord
mentre no Loa tretalladat • terra el

deportat matan aenyor Manera.
A mes, se a han exigit altres requisits.
Ha desistit de visitar el vaixell
davant la impossibilitat de romandre a Cadiz per haver de sortir en
l'exprés.
Protestaré davant Casares Quiraga, aixecant acta notarial, per
creure que els inconvenients que li
han estat posats al ser, desig signiliquen una negativa mes o menys
encoberta.

El deportat malalt
El scnyor Honorara Manera ha sortit cap a Madrid en nexpréa.

Els deportats passen

per Sevilla
Sevilla, 23. — En el corran de Madrid, han passat per l'etació de San
Bernardo el 39 deportare, als quals esperaven ardes particulars, els guata
els han obsequiat amb doleos, vins i
tabacs, conversant llargament areb elle.
Els deportara han esmorzat al restaurant de l'estació, i en partir el tren,
han saludat arnb els mocadors.
Ha estat sabut que en el trajecte,
des de Cádiz la marquesa del Reial
Tresor s'ha sentit indisposada, i en
arribar a renació d'Utrera, el cap
de l'expedida, comissad senyor Lino
Rodríguez, ha autoritzat el seu espien
a que passes al vagó en que era la
marquesa.
Els deportats e3 queixaven del traetament de paraula que luden rebut
del carg a de rEpaoa 5".
En cansa, han Iloat la conducta del
comissari senyor Rodríguez.

A Aranjuez
Aranjuez, 23. — A les cinc del mati han passat els deportats en el correu de Cadiz, havent arribar, principalrnent de aladrid, gran nombre d'automabas que conduirn familiars 1
atraes.
A l'andana hi havia molt de públic,
s'han descabdellat escenes de gran
emoció.
En partir el tren s'ha escoltat un
%asea als deportats, que ha estar contestat amb un altre a Espanya, sonant
aplaudintents.

El moment polltic actual
El

parer del senyor Ossorio i Gallardo

Madrid, 23. — "La Epoca", continuant la seva enquesta sobre el
moment polític, ha interrogat avui
el senyor Angel Ossorio i Gallardo.
Responent al qüestionari que "La
Epoca" li presentava, el senyor Ossorio ha dit:
—Perincteu-me fer prèviament una
exposició de modus.
Públic tan previngut contra ja com
el de "La Epoca" no es donada
compte del sentit de les meces respostes si no conegués l'estat del
mee anim.
Ningú no enderroca la monarquia: ella se acida. Encara que el
12 d'abril no hi hagués hagut a Espanya un sol republici ni un sol socialista, la monarquia eluda enfonsat de la mateixa manera.
Un cop collocada davant el fet
irremeiable, hi hala una cosa apetible per sobre de tot: que no repetlesim el fet de 1873, es a dir, que
encertéssim a donar-nos unes institucions estables, i abre ho hem aconsegult.
Cap d'Estat, Parlament i Gavera
tenen Un seient que la monarquia
no aconsegui en ele 5e113 darrers
vint anys.
Heus ad que el meu enjudiciament ~ski sernpre atingut a aquestes preocupacions de l'estabilitat.
Veig moltes cese., que no m'agraden, pece que ja es rectificaran. Alió
que no tindria rectificadas possible
seria un car.vi de política cada sis
mes" una dssolució del Parlament
al cap d'un any, una deslleialtat del
president de la Cambra per al Coreen, un president que fums, una
falta de majaría, es a dir, la tragicomedia de la primera República.
Queda, dones, explicat per que
alai ho subordino tot a l'estabilitat,
perquè ern semblen enemics no de la
República, sinó d'Espanya els que
¿emanen cada dia canvis de Gabinet
i dissolució de Corta.
1 ara ja puc respondre precisament
a len seves preguntes.
—Dones, ¡per dir-me 'costé —
pregunta el periodista — quin judici
li mercan el moment polisic social?
—L'estat polític és bo. El social
es molt menys dolent del que augurärem tata fine la vigilia del 12
d'abril.

—Les nels d'excepció, crea voste
que han de continuar en vigor?

—No han de continuar les lleis
d'excepció ni barden d'hayan existit
rima ni han tel.-Vil per a res com no
sigui per a desprestigiar el regint
Una justicia forta, räpida i maina es el que manca.
—Cona concebeix vate una Bel
d'Ordre Públic?
—Enérgica, flexible i acom panyada d'una hei de Prense, que acabi
ami) la impunitat del libel.
Sobre aquestes coses tinc presentas
da una proposició de Ilci de La qua:
per cert el Cocerla no ha fet cap cas.
—I de la politica juddica que segueix el Gavera que podeu dir-nos?
—Qua fine ara no ha tingut cap politica jurídica, i aquest ha estat el seu
majar desencert Sembla, peró, que en
aquests dice apunta el propòsit d'esmena.
—En anar-sen ele socialistes del Poder, el govene que es formi ha de seguir l'orientad() esquerrana o bi pel
contrari ha de constituir-se'n un amb
una base mes 'amplia de convivencia
nacional?
—M'agradada un Gavera de base
mea amplia i on cabes el majar nombre d'espanyola.
—Quina opinió us mercar l'apèndix
de la Hei del Tribunal de Garantice?
—No ha de tenir aquesta hei citetes retroactiva. Els que volea que ea
produeixin de cop tres o quatre mil
plets en que es revisi tota l'obra de
Gavera san aficionats a la tabola, que
s !Humanen amb aquest pretext per
fer caure la República.
—Podeu die-nos quin es el vostre
judici sobre el projecte de Ilei de confessions i cosigregacions religioses?
—En aquest punt el que em sembla
malament es el text constitucional. Un
cop vigent aquest no em sorprèn el
text de la Ilei.
Espero que se suavitzin com me"
asiat millor.
—I. per acabar: coni reina Verganitrada de les forces conservadores?
—Quan em presenteu una força con
servadora amb programa social us contestaré. Mentre no hi hagi sinó conservador; d'interessos creare que robra conservadora esta sense començar.

El turnt coronel d'Enginyers, seconcluía a Getafe, se'ls faria deseendir del tren i en can-1:one claassalt
nyor Honorat Manera es troba molt
millorat de la malaitia que pateix.
serien traslladats, els deportats dalla, a la Presó Cellular de Madrid,
Oficials alliberats
i ele militara a la pecad d'aquest
caràcter, a Guadalajara.
Guadalajara, 3. — Avui foren alliEn efecte, aixi es fan, i a les 8'20
berats els oficials mayor. Antoni
del mati ingressaven a la Presa MoHernandez Pasean, Josep Guitart, Gaa
del 27 deportats, tata ella queden
briel Perra, Càndid Pérez Pimentel,
disposició de la Sa'la sisena del Tri- Josep Coprani Fernández, Francesa
bunal Suprem, que és el que els ha
Lapez Cantero, Maties Moreno Delreclamat.
gado. Albert Pftez Garcia, Francesc
A Getafe
Pina, Guillern Romero i Manuel ToAlgun deis que aquest matí han
me. Laguna.
ingressat a /a presó es militar i sera
el m
A altei s vaais airrtirbeanrtaatrasnadat a Guadalajara quan ho orrniind u,t2s3. d—
cinlefadr
Qrasi tata pertanyen al Ces d'Ariarió i amara estas traslladats aquí des
Getafe el tren correu d'Andalusia,
deni la dita Sala.
p enganxat un vaga que
Els deportats passaren als pace- de Sevilla.
al :„quallrianava
conduia els s9 deporte:a que venen
llana d'aglomerats i seas ha fet saEn ilibertat proviisonal
er a comparaixer clavan::
ber que ¿'once a una podran ésser
la Sala linera del Tribunal Suprent
visitats pela seus familiar', previa
Sevilla, 23. — El jutge especial que
que
da
ce-n a encartats en el proce
l'obtenció dels corresponents permianta en el sumad instruit amb motiu
se segueix pels successos del dia so
sos, observant-se que són molts els
deis fets d'agost, I7a decretat la Iliberd'agost.
que van a recollir els volants que
tat provisional del tinent de la GuarPer tal d'evitar aelomeracions de
aptoritzen la comunicada.
dia CiVat e Sr. Joan Jiménez Cano i de
públic. la Direcei6 genera! de SeLa famaia del deportas tensor
Falfires del mateix Co,, Miguel Caguretat disposa que a l'estadó les
Rodriguez-Sedano sonicitä de la Di- nyes.
desenganxat el. vagó que utilitzarecrió de la Presó, auterització perProbablement el jutge anira amauven els deportats i que fossin porque la seca mane pagues visitar-lo
ta sctmana a Cana per a realitzar ditato aquests a Madrid en autocars,
a la cella i no a través de les reines
ligències al Gasten de Santa Caterina
preparats a l'efecte.
per a evitar-li la ir:la:Taja que segu•
i (leguas anira a GUadala;ira.
Allí esperaven lambí el cap surament
E
produirie,
tenint
en
compperior de la licia i altres autoritats
De
pas cap a Jerez de la
re
que
el
pare
del
deportat
ha
mort
i un carilla> amb guärdies d'assalt.
recentment i la mare pateix del con.
Frontera
En des catees dels que usen els
No pague accedido: per complet
euardie3 d'assalt, foren traslladats
Jerez de la Frentera, 23. — En el
a
la
demanda,
peda
en
atender
al
a Madrid els 27 paisana deportara,
correo ascendent, han passat per aques
cas i a que la familia del senyor
i en altres dos catees els deporRodríguez Sedano es mol: :mimbro- ta ciutat, amb direcció a Madrid, ele
tato militars, que maranren a la
sa, es con5enti que aquest íos visi- deportats de Villa Cisneros, entre els
presó de Guadalajara.
tat a un locutori ir:dependen:a abans (mala n'Iti h3 diversos ¿'asistenta poUn deis' deportats, el tincilt code l'hora finada per a la comunica- blada.
ronel scnycr Honorare Manera, en
A l'estada eren esperats per Pon
cid general i en rep de tres pervista del seu delicat estat de salut,
familiar; i mica.
sones.
havia este eortat en el tren exprés,
El notad senyor García Manee ha
Als voltants de la presó no s'obi esperava Gcafe, on es reuni ama
aixecat acta de la forma en que es fa
serve:1 precauciona es;secials, ni
els aldea Il.portats militars.
l'expedició.
grups.
A l'este-aas esperaven tres de les
Segons a y :tic-a ya el mata s'abadfamilies dels arrilmts. que hi linden
vaca que afluien mis persones a sol anat ama llurs corre5ponents cotlicitar entreviste. amb ele deportats,
ices, i una so indivislus del puble,
LES TROBALLES
::tub les que coincidien altres de dique presenciaren el traollat des dei
reune caracter, singularment amb
DE BOMBES
vega ala autocars.
cls cinc tradicionalistes que foren &A le: set 'ataranta minuts aorta
rasgara ahir a la Castellana. ala guata
des en les ¿sus direccions que deino es pagué visitar per impedir-ho
Nena indicades els quatre autocars,
Un detingut
el
regata d'obsereada i incomunicaamb els deportats, ;ser guarLogronyo,
23. — Han estat decid
a
qui
estan
sotme.'os
fina
que
elles d'assalt.
bagin transcorregut lea 72 llores retinguts i Iliurats al Jutjat Josep SanEls deportats militnrs són glamentaries, paleado /es quals ocu- Samaria i Gonçal Canela Pérez, proparan a la presa el lloc que cls cor- Cerasta i que estaven en rebellia,
cenduits a Guadalajara
amb motiu de la trabada de bombea.
respon i podran rebre visites.
Ami! lamba a la presas el cap sle
Guadalajara, 23. — Al voltant de
Sis bombes en un palier
la minoría agraria Per a viaitar el
les ven del nada han arribar, proceconste
de
Vallellano,
per
a
la
qual
l'alada, 23. — L'alcalde ¿'Alcidente de Getafe, en carniens d'Assalt,
cosa obtingui immediatament el ne- ra ha cornunicat al governador que
trota dos deportara militara.
cessari permis.
en un palier proper a la pobladas han
Pee dcspres ar r ibaven en autonalp
Tumbe els germana Miralles (oren
cstat trobades si3 bombea de les
bil, mota la custaceia de das menta de
visites.
quals s'ha incautat.
Vigilancia, el deportat alonorato MaA dos quarts de dotze del anati
nera, que ha retardat el seu deseasUna detenció
arribava
a
les
portes
de
la
Model
harr al Port de Santa Maria per maun carnia que transnortara des de
a La Felguera
tan.
l'estada d'Atecha l'entapa re:e dels
Tests eilt, despees de les formalitats
I. elsucra. 23 Continuen les
deportats.
de rúbrica, han ingre5sat a Ilurs cenes
investigacions per a aclarir la trarespective..
Detalls de l'arribada dels mesa de bombea procedents d'Igualada.
deportats a Guadalajara
Els paisans ingressen a la
Entre els detinguts per aguar
Guadalajara, 23. — Custodiare per
motiu figura un individu anomenat
Presó Nade] de Madrid
fauces de vigilancia 1 datisalt, ardba- Teefit Gutiérrez, que ha manifeatat
ren 33 demrtats de Villa Cimeros. Inque l'eatiu passat retira de l'estació
Con' que per la Preinsa de dita.
menge s'haaia anunciat l'arribada gressaren a la presa central, ea espera
del Nord una mira procedent d'Igualada, la qual Ya portar al seu dodels deportats dilluns al mati, a l'es- de !a vista de la causa.
en la reconi pocs dies aesInnombrables familiar, i mica %da
tació d'Atocha acudiren nombramos
%ciar de alads id per sisaste els detinpres un desconegut, del qu.st sola
fainiliara, amics i periodistee, els
recorda les senyes personals que ha
gula s'assabentaren a la pi-capta es- guts, i cls autornsabils formaren una
donat a la policia.
tació, que en arribar el tren que el. llana cua davant la preví.

LA PUBLICITAT

elitECIA
Ha

estat dissolta la Cambra de Diputats

La convocatòria del Senat
Atenta, 23. - La convocatòria del
Senat per a demä a la tarda s'interpreta en els cercles política com a indici
de la intimaba del Govern de demanar
a l'Alta Cambra la dissolució de la
Cambra de Diputats.
Coni es sabut, el senyor Venizelos
disposa al Senat d'una gran majoria.
Fina ara no s'ha facilitat cap comunicat oficial sobre l'objecte de la
convocatòria del Senat.
En una entrevista celebrada amb els
periodistas, el senyor Tsaldaris ha dit
que si la intencia, que s'atribueix al
Govern es confirmada, el Partit Popular, que es el partit repunta, defensaria, per tots els mitjans, les institucions republicanas. - Fabra.

El Senat ha obtingut un
decret de dissolució de la
Cambra
Menee, 23. - El president de la

República ha firman a petisa') del
Senat, el decret de dissolució de :a
Cambra. - Fabra.

No era possible formar
dintre la Cambra un
Govern viable
Atenas, 23. - Se sap que la dissolució de la Cambra elegida cl 27
de setembre de 1932 ha estat mctivada per la impossibilitat en qua al
President de la República es troba

Landres, e3.-La Legada xincsa
a aquesta capital ha publicat una
nota del ministre de Negocia Estrangera del Govern de Nanquín dadar ollt que l'estat Manxú crcat i seistingut Pel Japó ha de desapareixer.
Menee existeixi aquest pseudo
estas. joguina del Japó, no podrä
ésser reconeguda aquesta illegalitat
ni trobar manera de solventar eatisfactär:ament leg dificultats presente.
-Fabra.

Un complot a Corea,
atribuït pel Japó
als comunistas
Toquio, 23. - Han estat detinguts 17 corean, que preparaven un

Benvolença per als vaixells
contrabandistes
Nova York, 23. - El Tribunal
Suprem dels Estats Units ha decidit

'que ele vaixells que efectuin el tonteaban d'alcohol, tant britànics com
canadencs, no puguin asear legalment abordats, escorcollats o segrestata a mes d'una hora de .distancia
de les costea des Estala Unas. Fabra.

Tranquillitat abans de les
eleccions irlandeses
Dublin, 23.-La preparació de
les eleccions irlandeses proseegueixen amb absoluta tranquil .
litat,
Fabra.

LIMITACIONS
'A LA LLEI SECA
Als Estats Units ja podran
beure cervesa i vi de pocs
graus
Washington, 23.-El Comitè
Judicial del Senat ha aprovat
un projecte de Llei. d'acord amb
al qual serà legal la venda de
cerveza i vi que no contingui
mea de 305 per 100 d'alcohol.

A ITALIA
Ha arribat el nou ambaixador de França
Roma, 23. - Va arribar a
aquesta capital el nou ambaixador dc
França, M. de Jouvenel, acornpanyat
de la seva mallar. Va &ser rebut per
gran nombre de personalitats italianas i de la colònia francesa. - Fabra.
ROOM.

Atenas, 23. - Si el Senat aprova
la proposta del President de la República, les eleccions seran fissadea
per al dia 5 de marc vinent.

El Partit Popular acusa el
President de la República
de violació de la Constitució
Almea, 23. - En una reunió del
Partit Popular, el senyor Tsaldaris
ha declarat que el Govern havia obligat el President de la República a
executar un act 1 anticonstitucional,
i ha presentas a l'Assemblea, que
l'ha adoptar, una moció sollicitant
que el President de la República
comparegui davant l'Alt Tribunal de
Justicia per violada de la Constitució. - Fabra.

Venizelos no creu que Tsaldaris porti l'acusació als
tribunals
Atenas, 23. - Interrogat sobre la
decisió adoptada per l'Assemblea del
Partit Popular d'acusar cl President
de la República de violació de la
Constitució, el senyor Venizclos ha
declarat que, després de reflexionar,
e senyor Tsaldaris no posara en exc.
coció la seva amenaaa. - Fabra.

L'AVIACIO
L'Arc-en-Ciel"
a Buenos Aires
Buenos Aires, 23. - El mal temps
aavia obligat el trimotor "Arc-en
-Cid"afersclPeotas,865
quilòmetres de Buenos Aircs. Ahir
al mata a pesar que persistia cl temporal, l'avió aixeca cl vol a las 1135
hora local i arribà a Buenos Aires
acose novetat.
Quatre aparells argentins escortaven el "Arc-en-Ciel" en arribar a
Buenos Aires. A causa de la tempasta, el "Arc-en-Ciel" paseé per
les proximitats de Montas-ideo, pera
cense volar per darnunt de la capital uruguaia. L'aviadar Mcrmoz
els scus companys foren rebuts per
una gran gentada que els ovaciona
amb entusiasme. - Fabra.

Declaracions de Mermoz
Buenos Aires, 23. - L'aviador
11 ermoz ha declarat que el "Are-enCid" ha trobat passim tripa a tots
cls taajeates, especialment durant la
pcniatima etapa Pelotas - Buenos Aires.
L'aviador petisa romandre dotze dies
a 'a capital argentina.
Ha confirmat Ice declaracions que
la fez. al Congrés Internacional d'Alaudó celebrat a Roma, referente a la
superioritat deis avions sobre els hidroavions, i elegí que la unió de Eran ça amb l'Amèrica dcl Sud paella ésser assegurada en l'esdevenidor, per
niitjá. d'avions räpids i disposant
terreras apropiase par a atcrrar. Fa! era.
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Paris, 23. - Continué raxanicn de
les mesuras de control fiscal i de supressió de desgravacices i adoptant
algunas de les mesures del contraprojecte socialista, la Comissió d'Hisenda ha assolit trobar fins ara uns
3.005 milions de nous ingressos.
Al final de la jornada d'ahir es va
entaular un aja debut entre els membres de la Comissia sobre el procedimcnt a seguir per a la continuació
dels treballs.
Els socialistas van dcmanar una deliberació immediata del seo contraprojecte, pera el ponent general senyor Lamoureux va declarar qne seo
timaría rnés renunciar al seo informe,
abans que variar els procediments que
s'havien fixat
Es confirma que la Cambra no podrá. abordar el debut públic sobre
aquest assumpte fins al dimarts. Fabra.

Els socialistes guanyen
una elecció parcial

El Consell de ministres
Paria, 23. - Al Consell de Ministres selebrat aquest mata el senyor Cheron ha donat compte de
l'estat dels treballs de la COnliS5I6
parlamentaria d'Hisenda.
El ministre d'Obres Públiques posé a la signatura del President un
dccret, per virtut del qual es posa
en vigor l'hora d'astu a partir del
26 de mara, restablint-se l'hora normal al 8 d'octubre.- Fabra.

AUTOMOBILS, . S. A.
302 - 304

París, 23. - La Comissió d'Hisenda de la Cambra ha celebrar avui
diles accions.
Una s'ha celebrat al mati i en ella
&han adoptat diversas mesures, una
de les principals is la que fa obliga/aria la publicació en iota els Ajuutanicnts de França cl nombre d'habitants subjettcs a l'impost sobre la
renda.
La Comissió examiné després els
articles relatius a rencanyament de
monedas de $ i so frailes en plata, i
acordé modificar les caracteristiques
previstas en el projecte governamental per a les peces de so franca.
La Comissió ha prosseguit els seus
treballs a la tarda, i rebutjà les disposicions essencials del prejecte governamental relatives a les pensions
de guerra, i Ita adnies en principa inspirada ea el contraprojecte socialista,
la creada d'una Comissió ea t niparlarnentaria, que, cn el termita de eres
mesas, s'itanrä (roe:tare de la revisió
d'aquestes pensione de guerra.
Tarnba ha rebutjat en aloa les mesures del projecte governamca al concasncnts a la reduoció que s'havia
d'operar en els sous i indcinnitzacions
dele funcionaris, substitsint-?es per
article ser del contra-projec f n cct'alista, trndent a la cressia d'una Comissió tripartita qn ces el tern;:ni fiset, 1-aurâ de sati patre a ?a Carnis!ia
Supera.: ecanornias :inmediata!.
Aquesta Comisa, basant-se co ant..es
tes proposicians, It e ra d'estatulr i presentar un informe a l'aprovació del
ministre.
Aquesta mateixa Camiseta efe:Mara reduccions en les inicamitzacions
i emoluments concedas a'a ¡ancianaris, ultra els sous respectius.

El Govern acceptarà les
suggestions de la Comissió... a condició que no
vagin contra el fons del
seu projecte
Par', 23. - Interrogas aquesta tarda sobre les delihcracions del Consell
de ministres, cl scnyor Boncour ha
declarat especialment nue cl Govern
esté disposat a acceptar, com hacia da
sempre, les suggestions de la Comissió
dllisenda, a condició que aquestes tag
gc-tions no vagin contra el Miss del
projecte governaniental.-Fabra.

Una confer;ncia
d'Herriot
París, 23.- En una confesada
que ha donat el senyor Herriat a
Niaa, 91/1 mostrat disposat a ajudar al Govern en les sa y as sliiicultats Interiors i exteriors. Es tnostra
ardent partidari d'un acord entre
França, Anglaterra i ele Estats
Units, i finalment posa de renca la
necassitat de restablir la situació
financiera de França. -Eabra.

r El contingent trimestral
n

o

:

per al peix provinent
d'Espanya está totalment
cobert .

E
ee

París, 23. - Un avis del Mmisteri
de la Marina rnercant diu que el contingent trimestral per al periode compris entre el ter de ganar i el 31
de mara de l'any actual, referent al
peix de mar fresa i en conserva, e)tä
ja esgotat per a Espanya.
En conseqüencia, dones, el dit pro-

TALLER -- RECANVIS -- ACCESSORIS

Còrsega,

ducte no podrä ésser importat a Franca fins al susdit dia 31 de mara virare. - Fabra.

La Comissió parlamentària de Finances celebrà
La política exterior japo- ahir dues sessions i prengué diversos acords
nesa troba oposició a la I
impjortants
Dieta
Toquio, 23. - L'o representant del
parta Sciyukai ha preguntat al Govern, durant la sessió dc la Dicta,
si es l'exercit qui ha de dictar :a
política exterior del Japó. Ha preguntas tumbé per qua l'exèrcit i la
marina exigien aradas tan importanta, en perjudici de l'equilibra del
pressupost.
El Govern fou acusas tamba d'haver omès formular una política clavara la Societat de Nacions i Matoaúna i de sostenir una política irascible a Ginebra, - Fabra,

vi
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ANTÇ

L'examen deis projectes
fiscals

complot que hacia d'esclatar a Corea i era dirigit per elements comuMetes de Nang-Hai. - Fabra.

Ex-rnetgaua

a

FU

A

LA SITUACIO A L'EXTREM ORIENT
Una nota de la. Legació
xinesa a Londres

ESTRANGER

de designar dintre d'aquesta un Govern viable.

La data de les naves
eleccions

Dima r t e. 24 de

Beauvais, 23. - En escrutini de ballotatge ha resultat alega diputat per
Senlis el sociali,ta senyor Uhr), que
ha vençut, per mes de tres-cents vots
de majara, el republica socialista senyor Chauvel, elegit prccedentment i
dcl qual fou declarada milla
per la Cambra. - Fibra.

Nou cònsol d'Espanya
a París
París, 23. - Aval prendrà possessió del carrec de cònsol general d'Espanya a París, e: Sr. Prieto del Río,
que fins ara havia exercit el :tutela
carrec a Oran. - Falsra.

La repressió de l'antonomisme bretó
París, 23. - Comuniquen de Rentes que la policía, prosseguint la seca informadas sobre els atemptats comesos pels autonomistas bretons a
Resines Ingrandes, ha efectuat
brosos cscorcolls als cercles del Partit nacionalista breton a Guingamp.
Una de les personalitats, el domicili
de la ual ha estat escorcollat, es el director del dit partit, senyor Marte,
el qual ha protestat contra la dillganda. practicada, mesura que jutja
gal per asear absent de casa enea en
cl moment de portar-se a cap l'escorcoll.

A

Tumbé ha estat practicat un escorcol al domicili del conseller municipal senyor Monee. - Fabra.

Fred intens
París, 23. - Fa un fred intenS a
tat Franca. A la Costa .13'ava el
termametre ha senyalat un aras/ sota arto. A Pata non grans sota zero,
i a Marsella, tres gratis sota zero.
A Paris, ahir es registra la minima
de set graus sota zero. -

Tempesta a Algèria
Bone (Algèria), 23. - A tata la regió regna una tempesta d'inusitada violanda que ocasiona danys considerables
L'abundäncia de les pinas ha causat
inundacions a diversos barris i al
camp. Les cornunicacions han quedas
talladas a diversos llocs.
E/ temporal a mar as terrible. Gegantines oses arriben a lotes lea cases
de la vora de le mar, eis estatjants
de les quals han hagut d'abandonar-les
i buscar refugi a la part alta de la
ciutat.
Un radio del vapor alentare y "Lippc" assenyala la seva niala situada a
13 millas al nord del cap Carton, pros,
de Bougie.-Fabra.

Un nou paquebot
Marsella, 23. - A les arassaiies
de La Ciotat tingué Use ahir el
llançament del paquebot ''Président
Doumer". L'operació es fau ¡alíament, i asssiti a l'acta una gran gustada. El nou transatlàntic seré ticstinas a la línia d'Extrem Orient. Fabra.
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Els feixistes intentaven
un cop de mi
Praga, 23. - Comuniquen de

a l'Agtncia Cetelta:
Uns scsanta jo y as concentrats als
voltants de lama han intcntat cap a
la una de la inatinacla del diumcnge
de penetrar a la caserna del 43 rei;i:,
ment d'infanteria, situat en un barri
de la dita ciutat.
La guardia dona l'alerta, avisant
inunediatament del que ocorria a la
patita, la qual detinama 27 mandestanta abans que aquests poguessin entrar a la caserna.
Es crcuaren 'diverso, trets, porqué
els assaltants atreven proveas de revalvers. Entre els manifestaras hi ba
diversos fcrit. La temptativa quedé
reprimida tal cap d'una hora, saneo que
intervinguts par a res la guarnició,
que es martingue a l'interior de !a
caSerria.

Pc1 que es dedada, es tracta d'usas
cinpresa pueril de significada feixista. I.a policía ha obert una informació per a establir Ice resporpaailitats
a que hi hagi lloc.

ALS ESTATS UNITS
La formació del nou
Govern
Warmsprings (Georgia, EE. UU.).
- EI prcsident tdecte senyor Roosevelt, que es traba a aquesta ciutat
esta ocupar en escollir ara els ritemrns .que han de firmar el seu Go,lace
S'assegura que el senyor Owen
Young aerä secretan del Departament d'Estat, merare que el senyor
Norman Davis, des de l'ambaixada
da Londres seria l'enearrcgat
mantenir el contacte runb les grana
aotancies earopees.-

L'actitud dels Estats Units
en les negociacions amb
Anglaterra
Washington, a. - li funcionaras que catan al torreta sial que s'ha
tractat en la conferancia ccicbrada
pela senyors }bollas i Roosevelt
diuen que es completament injustificada la suposiciú que sino fet dient
que la invdatto americana a la. Grau
factanya per discutir el problema
deis teatro fus subordinada a la tornada d'Anglaterra al parta, or.
La concepció discutida per la premsa americana que la reví:ata dele destes acecine dc palanca per a fer tornar la Gran Brctanya al patri') or
do csrtictament no oficial, encara
que és possible que haga estat hangata cont un "ballon d'essai".
En alguna cardes americans favorables a aquesta concepcia no es
Precisa el tipus al qual la Iliura estcrlina hauria d'ésser estabilitzada,
neris ea manifesta el desig que ho
ios a un tipus considerablement inda
elevat que el curs actual.
Es fa. remarcar, no obstant, que el
punt de sista britànic as que la divi)a, anglesa, sensiblement apreciada,
resultaria raolt-Poc avantatjosa per
al'comern exterior britänic, almenys
attualment.
Fabra.

La propaganda a favor del
retorn d'Anglaterra
al patri, or
Washington, 23. -- La propaganda
en favor del retorn d'Anglaterra al

La tranquillitat a la resta del palo
do absoluta.-Fabra.

L'abast suposat del

moviment
Praga, 23. - A pesar que Cl . sPecessos de Brno no han tingut com-

plicacions a la resta del país, lean causal gran emocia i han estat comentals
apassionadament per FopiniO pública,
que vea en alxö test intent deis ele!nonti feixistes per apropiar-se rana un
cop de tila del poder. S'estima que el
moviment haya) d'haver-se produit a
diversas guarnicions, encara que queda
isolat a Brno.
Sisan practicat fine ara 55 datenc lon, i s'han escorcollat setanta d o na
eilis d'individus sospitoses de feiNiame extremista. A ttléa, la policia sata
incautat de copiosa documentaciaa-Fabra.

Les detencions
Praga, 23. - Iaex-general Gadga, un deis caps feixistes, ha estat

detingut El total de les detencions
a aonsulnancia deis fets de Berrio
puja a setanta. - Fabra.
pateó or rambla estar basada en el
temor dele adversaris de la inflació
que si la 'aura esterlina no puja podria orip,inar-se tma baixa del dólar,
donada l'opinis creixent en certs ercoja del Congres a favor de ia
flaca; per per:naire als agricultors
industrials americans la comprtancia
en els mercats mundials ama) ea productes deis paisos de moneda depreciada.-Fsara.

Els ambaixadors d'Anglaterra i Alemanya al departament d'Estat
Washington, 23. - L'ambaixador de
la Gran Bretanya ha estat aquesta
tarda al Deparatment d'Estat sense que
hagi estat possible esbriaar quin ha
estat l'objecte d'aquesta visita.
'ramita ha astas al dit Departamant
l'ambaixador d'Itälia,que ha anat
assabentar-se de la possibiiitat de
cutir cl relatiu al deute italiä després
de 4 de mara vinent-Fabra.

Els reis de Iugoslàvia
van a Romania
Belgrad, 23. - El rei Alexandre i
la reina Maria sortiren ahir cap a
Sinaia, on van a fer una visita no
oficial al rei de Romania. Els sobiramo iugoslaus vals acompanyats de les
persones de la seva escorta i del ministre d'Afeas estratisters.-Fabra.

L'arribada
Sinaia, 23. - Ila arribat el rei
Alexandre de Iugoslàvia, acompanyat del ministre d'Afers Estrangers, el qual aprofitarä la sera estada a Sinaia per celebrar una conferal-ida amb cl senyor Titulaba° cabrr els assumptes que interessen a
l'Europa central.-Fabra.

El conflicte de Leticia
RIO Janeiro, 23. - Han maaxat a
Basten tres asions de la marina brasilera, segons sembla, amb tundee de
remuntar l'Amazonas amb motiu del
conflicte entre Colambia i Perú.
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ALEMANTA

Els racistes es manifesten en tumult
Manifestació racista
a Berlín
Berlín, 23. - Amb motiu de l'anunciada manifestació racista que
havia de celebrar-se ahir sobre la
plana Bulow, les autoritats havien
pres grane precaucions i no permetien ratees ni estacionar-se als curar, vehis al lloc de la manifestada).
Les dites precaucione ho havien
estat pe:qua havent de travessar e:9
ruanitestants un barri on dominen
sanen la sen els comunistas, la Casa
de Liebreckt, es temia que es produissin topadas sagnants.
El senyor Hitler pronuncié un
discurs davant la tomba dcl solda;
racista, el qual monument s'inaugurava, al cementiri s-ei a la. dita
plaça. Les organitzacions racistas
desfilaren cense que es produissin
incidents d'importancia. -

No hi hagué incidents d'importància, per?) resultaren
una vintena de ferits
Berlín, 23. - Segons noticies de
l'Agancia \Valija el nombre de contusos que resultaren alar, amb nimia
de la manifestada) organitzada pe'
partir nacional-socialista, Es d: vint.
' IN. 0121iS suhl ha un de ferit de considerada.
La policía practica setanta detencions. - Fahre.

Una nota de la policia
Dcrlia, 23. - Una n..;a de la palicia declara que u: ;s 11:Cit:II de la
inauguració del monument a Wesscl,
cap d'una seccía racista mort fa alguns anys en un encontre amb els
seus enanas politice, acta que 8C
celebrava al Cementiri de l'Oest de
Berlin, se celebra una manifestació
dels hitlerians i que gracias a les
mesures preste per la policia pogueren asear evitarles totes les temptativa; dais comunistes per a promoure incidents i pertorbar l'acta.
No obstant lean resultas lleument ferales unes 20 persones, i han esta
practicadas 55 detencions.- Fabra.

Disturbis a diverses ciutats
Berlín. .23. - Ahir produiren
disturbis cn diversas ciutats de provincias, en especial a Colònia, Dort-
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mund, Halle, Lcipzic i Ausburg,
conseqüència dels quala resultaren
nombrosos ferie. Chut practica;
nornbroses detencions,- Fabra.

Socialistas i comunistas
volen fer contarmanifestacions
Berlín, 23. Els cainunistes efectuaran el vinent dimecres, a la Pana
Bulaw, davant la Caserna general del
partit, una manifestaci
ó, puix que ca
dirigents comunistas han calma; ";•hacia de respondre's, el mes aviat Por i al Inateix lloc, a la provdcas.,
hitleriana del diuraenge.
Per la seva tanaa, el Pareit
Denaarata anuncia per al diumenge
una inardfestaci ,5 de protesta contra la
politiea presocadora del Creneern. Fabra.

Els policías republicans
estan indignats
Perlin, 23. - El Seta Congrés de:
Sindicat Republicä de Policies pronsians ha comenaat anti els SeUS Leesallo a Berlín.
Al casales socialistas s'insisteix sobre cl fet que els peleles republicans
estaa indignat pe! projecte del G event, que retira el vot als funcionarle
de pulida, que sen, din, el saport del
Doble i de la República. - Eubea.

¿Cap a una reconciliació
entre Hitler i Strasser?
Berlin, 23. - Els seayars Hitler i
Strasser s'entrevistaran probablcznent
demé a Berlin o a Munich, i als cercas de la dreta es creu que d'aquesta
entrevista surtirá la reconciliada ente
les clites personlitats. - Fabra.

Una conferencia
Hindenburg - Schleicher
Bar:in, 23. - El prasident dc almpera marescal Hindemburg, ha celebrat avui una conversa amb el cancanea, aenyor Volt Scbelticher, ea la
qual han tractat de la situatiú
ca I de la preparacid da la Iluita COI-tra l'atar forçós.
En els cerdee politice es considera
que aquesta confarancia és mole important, i que eis seas resultats no
trigaran a apreciar-se. -

REUNIONS

La Conferència de les quaranta hores acabarà demà
a la nit
Ginebra, .23.- La Comía:inda de
les (ataranta hores es reunirá. (Enmares vinent al mata en sessió plenaria per a discutir i aprovar l'informe final.
Es crea que la dita Conferencia
podrà donar per acabale els SC:18 trchalla el mateix dime:a-as a la nit. talio.

La sessió d'ahir aprovà per
gran majoria el principi de
les 40 hores sctmanals de
treball
Ginebra, 23. - La Conferencia de les quaranta llores lia
dedicat la sessiú d'avui a discutir els punts que han da figurar en el convenia projectat.
Per 35 vots contra 2 i 19 abstencions ha admbs prirnerament
que la duraciú mitjana de 1;1
setmana tic treball no pot excedir de quaranta hores, Ilevat
d'exceprions que puguin esser
previstas.
Ha admite igualment quo sei¡a da desiljar qttces fixes un
lana per a les hores supleinenEn 1;1 reunió de la larda s'In'
discuta la reducciú de la selmana de treball en reata estahlimenta i no slia pogut arribar al quortun int dues votacions que otras, fel.
La primera d'aquestes votacions tenla per ubjecle saber si
el fulur conveni liarla de contenir disposiaions partieulars
per a la sera aplicad'', als petits salaris.
La segona es referia a una
proposició del delegat obrer
belga en la qual es preguntava
si seria convenida, preparar tin
co! eonveni per a tole els Irehalls. o hauria d'haver-Whi dos:
un per als treballa induatrials
i un altre per als establiments
aomerciala j ofivines.
La Conferencia ha votat de conformitat amb el text que figura ea
les disucions ile l'Oficina Internacional del Traban. o sigui que el
projecte de conversi s'haurä d'estenare no solamant al; establiments industrials, eins tumbé als comercials
i oficinas.
La Conferencia ha admea la proposició de la Mesa encaminada a reronaixer que. eigui quina sigui la
reglamentatid que s'adopti per a la
reducciO de la durada de treball, han
de figurar disposicions reierents al
nivell de la, vida dels assalariats, i
decidí samba que ala Governs han
de comunicar pcnadicament a l'Oilcina Internacional del Treball tots
el; informes sobre l'alar iorgós.
;..'Oficina Internacional del Tre-
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ball va a preparar un arajecte d'informe, que seré discutit denla a la
tarda. -

La mesa de la Conferència
del Desarmament
Ginebra. - Sice reunit la Conferencia del Desarrnament. Ha presidid el Sr. Henderson, cl qual resumí
la situada actual, i diaria que fins ara
namas la c . tars han respost al (piesllenan sobre el problema de la tabricacia d'amenes.
S'ha començat l'examen de riniornte sohra el control.
El delegat alamar., digné que ¿basas
d'aboretas la qüestió del control s'atavía
de dziaar enlastida la del desarmamena i afegi que Atemanaa es reserva e! d-er dz presentar ulteriorment
observacions. - Palma.
Ginebra, 23. - Duran: 1a reunla
celebrada avui per la mesa de
Conferencia del Desannament saat
tractat lc a immunitat a favar deis
paisos o callcctivitats tlue denunciin
a la COntii, aiö tlei Deaarinamant violacions del cos: atta E rcarcsentant
d'Aiemanya ha adoptas una actimi
d'indiferència. pera e., seayora Massigli i aVilson no han catas d'aguasta opina?). Anglaterra encara no ira
donas a conaixar e san criteri i par
diseussi,; segueix oberta.taat

El Comitj deis Dinou ha
aprovat l'informe que ha
de sotmetre a ra5semblea
extraordinria de la S. de N.
Ginebra, 23. -- Aviii e ' lla reunit
Confite deis dinou sota la mesad'
cia del senyor Hyrnans, i s'ha
tat Filiforme que ha de sonnetre-•
1.1sernblea extraordinaria de la Soj eta! de N ae.un - 1 . abra.

El Comité deis Dinou
constituït un subcomité per
a tractar del conflicte
xino-japonès
Ginebra, 23. - El Comad dclä la
Ira canstitult un altre Gomita de nos
isla:ubres, que estaré presida samba pal
senyor Hymans, que ha d'estudiar el
text definitiu de l'informe relatiu al
canilicte atino-japonés.
No sata fixat encara cap data per
rosa reunió del Comité deis Pa
a Una t
ja que dependa de 1. Estat deis trehalls del nou Comité, que ha d'ex:gie semirament alguno dies.-Fabed.

EL CONFLICTE
DEL CHACO
Una batalla violenta
A nustlá n, 23 . -Ha estat putdaca;
un comunica: oficial donant enmpta
que es descabdella una batalla, de
gran violència al front de Nassara.
Les t'orces paraguaies han acolases
guit sostenir-se al dit fort i causa:
grans pèrdues als boliviana.- Falso.

Difnerte, 24 de gener de 1933
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LA PUBLICITAT
Ira Ocho., Ochoa; timones, Pichel».
Temas, 9 in. 15 s. 2- 3, Total, al tu,
1 1 s. 3-7.
Outrigger a quatre:

Notes pregades
AQUESTA NIT A L'OLYMPIA
UZCUDUN -BERG OMAS
Un magnific programa completa
la vetllada
Brilla:1e programa el que Olyma:a-Ring ofereix a l'afició per a
aquesta nit. Cinc combata de veta
Hada de gran gala, el niatch can a
cazan de Paulino lazcudun, contra
Giacorna Bergomas. De Paulina no
cal fer l'elogi i de Dergoonas, el
cililorelogi el taran, sea.s dubte,
els que l'hagia a lar en entrenament,
singularment els que co ya Cecearalla han creuat guanos anob dl, puix
que aquest no s'amaga de da- que el
lunch de l'italiä Bergomas es del;
más forts que ha rebut, àdhuc porsan: guants de 18 onzas.
Sabban, campió d'Oran, ha estat
el designat per a donar-li la rèplica
al vallisoletà Anua, amb el qual eón
;soca els hornea que vulguin creuar
guants. Sabban es un púgil caleras,
'.1e ha ressistit la topada dels más
perillosos puncheurs i rd disposat
a conquistar graos Iluites a Paris a
costa del renom de Marian Arilla.
Uns altres den rounds estan encomanats a dos virtuosos del ring:
Vitriä, la meravella del ring, que tan
-:ran victòria aconseguí clavant de
a angchili, contra Manual Gonzalez,
ex-campió d'Espanya, que en aques:a Iluita tractarà de recuperar el ter:eny perd.t en la seta darrera lluita
a Olympia, per a la qual no sorti
aegudament preparat.
Una. Iluita tambe interessant serä
la que lliuraran el graciene Tuset
contra e base Goicoechea, fi estilista
fort puncheur, que ha merescut ole
to:s els que l'han vist Iluitar cl so• 7enom d"El Carpentier guipuscor
EI preliminar, a guatee rounds,
está encanoanat a dos de!: !marres
inallors segons.

1. °limpie; trip., Muñoz, Puig,
Foz, alirangels; timones-, Pechar, en
8 no. 44 s. 1-3. Total d'arubdues esoves, o ,: ni. 43 s. 4-5,
2. "Jaume I", tripulació, Ilaspons,
Martí, Rios, Caftanes; timonee, Lligonya, en 8 ni. 37 s. t-5. Total d'arnbdues provee, 17 no. 49 s. 1-3.
Canata a dos retira, femenins:
1. "Englantina"; tripulaci
ó, Enriqueta Neau, Margarida Neau; timoner, Ivonne Nasa, en 4 m. 48 e. 1-5.
Temps total, 14 m. :7 0 s. 4-5.
1. "Gentil: trirralacaó, Marta
Nahlinger, Teresa Foz; timonee, Maria Ferrar, en 4 ni. 57 s. 2-3. Terma
tol, 15 in. 3 5. 3-5.

A UN!, relt, a les 1015, AVUI

MOTONAUTICA
REGATES DE LA UNIO
NAUTICA
Diumenge passat, la Unid
Näutica celebra una regata per
yatlits de 8 nietres, en la diStanda de 7 radies, fins a la
bola del Llobregat, en la qual
prengueren part "Vega", 'Alai"
i "Toribio”. "Vega - ault sempre
al dovant i s'adjudica la regata.
El resullat fou:
Primer, "Vega", de la senyora Dolea de Maleo, portat pel
seu fill Magi, i anib els senyors
Y. Nie0i. Cases i Oyarbide.
Segon, set .minuts despres,
"Alai". de Josep Xirau. amb els
senyors Navarro, Sussan i Escales.
Tercer, "Toribio", de Guivernau i Basart, portat pel primer,
i als senyors esmentats i Duret,
per tripoilant s.

ATLET1SME
El Campionat Comarcal
de Cross

Boxa-Olympia

GRACIA, DEL BARCELONA,
CAMPIO. - EL TAGAMANENT
VENCEDOR PER EQUIPS
DMmenge. per terrenys de Sant
Andreu, amb varada i entrada al
ball camp d'esports dels Intrapids,
organitzat per la sucia atletica
Ganara': 5 Ptas. Butaques des a• 10 Pta. d'aquesta entitat, assessorada pela
r! cmate a coroptsdur:1 1 C. rerantats elemens de la F. C. d'Atietisme, tingué lloc campionat de Barcelona
de cross-country.
Foreu en nombre crescut els crossBASKET-BALL
mena" atta s'arrengleraren a la sortida, i tot seguit imprimiren un tren
vas a la seca marxa. Aviat es desCampionat de Catalunya
tacaren els Gracia, Smandia, López,
Mur, Bris, Clemente, Cots.
RESULTATS
El trajecte comprenia un recorreDEL PARTITS DE DIUMENGE
gut a uns quatre quilòmetres, que
va cobrir-se dues vegades. A desgrat
Primera divisió
d'estar ben assenyalat cl carií a reBadalona, o; Espanyol, 2.
carnea no tingueren niaasa encert a
Esportiva Matará, 14; Iluro, 4/. triar-lo , car l'estretor dalguas Hoce
a nV crausa 27; Patria, ca. Jugat al
va motivar algunas caigudes que
camp de! Casino de Comerç de Ter. afortunadarnent no tingueren conserasos. per la desqualificació de dos
qiiincies desagradables.
eneros que pesa damunt el del JuA la primera 'celta anaven els corventus.
redora per aquest ordre: Gracia,
C. C. Hospitalet, 20; Leida, 20. Smaralia, Bris i Mur, venint després
Penya Coratge, 22; Barcelona, 29.
López.
La lluita, ultra el seu interès naSegona divisi6
tural,
la feia mas aistent la compcL'. Cristiana, 39; Ira, 23.
Escletxes, 13; P. E. Cornea, 21. tancia que per als lloc d'honor havien entaulat els eamentats correJuniors, ro; Manresa, 21.
dors.
C. N. Sabadell, 231 Atietic, 9.
En entrar al camp per darrera ceDiaämic Club, o; Atlas Club, 6.
gada, és Gracia qui corona YescaSer:se acabar, per hacer expulsas
mol;
aquest vetarà corredor que torl'arbitre dos jugadors del Di:lamia.
na portar pels seus entusia s mes a
Tercera divisió
reverdejar valla llorera, i que graCultura, 11; C. A. D. C. I., 22.
des a saber controlar magní(icament
Ripollet, 12; Intendinela, /8
el seu esforç s..s te j an-dar, impoaantAeronautca, 4o; C S. Mollea 5.
se a Smandia, qual venia esperoA. C. Mollas, 3: A. E. Enea, 46.
nant-lo.
La guarra 4ivip ió acabä la primeEl públic nombras que va congrera volta amb el resultat següent:
gar-se al catnp dala Intrèpids va
Caldetes, 8 punta; Santfeliuenc, 6;
aplaudir força els guanyadors i alE. C. Badalona , 4; E. C. C. Monttres corredora, a mesura que anaven
¡erras, 2, i Caeina Comerç de Ter- classificant-se.
ralea, O.
L'organització, bona, va mereixer
sincereo lloances per als qui en Singuatea Cura.
Per equips va vancer lb. E. TaE
gamanent.
Classificació general
CLUB DE MAR
Vet,Ilada de Gran Gala
Goicoechea - Tuses; Vis:Va Gonzalez
AFOLLA - SEBBAN

ilicám - llerffins I

Les regates que estaven anunciadas
ter a diumenge passat al Club de Mar
se celebraren amb gran do e. Els particpants, disposats a obtenir una clasEficacia mes bona a la de las proeza
anteriors. El públic, qua esperava cosaixer el final desenllaç de tan disputadas regates, se sittiä al llarg del
camp de cursa, i (tu malt nombras.
Las resultats:
¡ola a (luciere, Premi Martini i Ros.
Si:

s. "Marques, trip., Segura, Ferrer,
Sa selten, I f erret ; timoner, Arias.
Temps: 9 ni. 8 3.
Tota/ d'ambeluea
aravea, 18 m. 15 s.
2. "Marquet"; tripulació, Castellva
Caeamajor, Ikrreter, Sola; limonar,
Pasqual. Temas, 8 m. 55 s. Total, a
is. 22 S. 4-5,
3. Salou: trip., Navarro, Toral,
Coromines, Balaguer; tSmoner. Bu'jun. Temps, 9 no. /6 s. 1-5. Total, 18
la N 5. 13.

4 Salou; trip, Comas, Cortmi-

t. Gracia. F. C. Fla rec!on:i, 31 ni.
s. 1-3.
2. Smandia, .a. E. Taganianent.
31 nt. i9 s. 1-5.
3. Bri,, C. I). Júpiter.
4. Mur, J. C. Barcelona.
3. López, A. E, Tagamanent.
6. Poy, C. E. Terrassa.
7. Clemente, C. D. Japiter.
8. Cot, Layetania.
9. Borras:. Independent.
so . afanaos, Tagamanent.
t t. Rodríguez, Júpiter.
12. Santacana, Tagamanent.
13. radia, Independent.
14. Mestres, C. E. Terra,,
Fino a trenta clasaiiicato.
Clasdficadd social
Taganiauent, 34 punto.
a. F. L. Barcelona, 4 2 punts.
C. D.. Júpiter, 44 punts.
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FUTBOL
El Campionat peninsular de Lligues
La primera volta ha acabat, mantenint l'Espanyol el cap
de la puntuació :: La seva victòria de Bilbao permet al
Madrid mantenir-se a segon lloc; a dos punts de distäncia
Un bon resultat del Barcelona a Les Corts
El Barcelona encé f àcilment el Racing de Santander, per quatre gols a cap
UN RESULTAT QUE NO
SORPRRN
Era madera qua aquest partit
-t'errar de la. primera volta - disputas diumenge passat al camp de
Les Corte, no presenta.a cap incògnita :obre qui Isaria d'ésser-ne el
:usar guanyador. Iloi descomptava
que cl Barcelona, si a en les darreres
actuacions efectuadas sembla que ja
ha recobras una part d'aquella moral
i entusiasme que hom donava pee
perudts en Casar dcepossciit per l'Espanyol del seu sisal de camal() da
Catalunya, seria. l'onze que s'eriMontaria els dos punto posats en litigi,
Co? Ca seas adversaras, cl Racing de
S atando-, a dcsgrat deis set gots
que tau encaixar al Donastia cl diurnase anterior, no era un conjunt
de euficient välua, ni tarnpoc que
posseis gran regularitat cn les seres
actuacions, parque slagues de tama r que fas capaç de donar un disgust als barcelonistes.
A la realatt hein vot, d01105, C0111
aquests auguris alar' complert, miar
que l'encontre fcu facilissim per als
locals. No obstant, han de fer constar que no sotas les caracteristiques
que va telar :a partida cstiguercn en
consonancia ami) la placidesa que
bono creia que es descabdellaria, cae
bi llague alguna incidento antiesportiuo, que és incomprensible que ocorr iguessin an un partit cono el que
estent ressenyant, ala quals incida-ato
es:mentare:u me, endavant.
UN MAL PARTIT
No hi Fa date que la linita de
diumenge fou molt pobra -tacnicamear parla
Tant 1 tifl bandol cont
l'altre ens a-asar/Mala ami, un joc
exempt de vistositat i ciancia, car
forra tan escassos eis moinents en
els quals
públic s'engresca, que
els parirían enumerar acose por
sofrir cap onüssia.
A la primera part, que fou guau
el Barcelona cerca la consolidada
de la viciarla- al cap de set minas; ja duia apuntar un gol-, fou
quan es pogué acure un joc de mis
guatitas, car les jugaaes deis barcabalotes eren portadas amb força
coordinacia i el seu domini lamba
era molt accentuat. Pera, al acgon
tensas, ja sigui perqua els blaugrana amb el resultas de tres gols a
cap ja en tenieti suficient, el cas as
que els santanderins co mostraren
mas perillosos i aconseguiren igualar el domini dels seas adversaria
Tant as aixi, que a les acaballe; del
partit, lance de la ;amarreta blanca
estigué snolt prop d'assolir el gol
de l'honor, el qual. en justicia, cal
cal dir que es mereixien.
LES ACTUACIONS
descàrrec a !actuada deficient
que forní l'onza del Sardinero, sala
do fer constar que, aproximadament
al cap del primer quart d'hora, ¡ami
amb des jugadors. per haver-se lesionat Ibarra, al qual una luxaciú
que sofria al braç astillare ti Mipossibilitä de continuar !a Huila. Alesllores lanza blanc es traba en inferioritat numèri u, i llagué de solucicmar aquast contratemas jugant
amb quatre davanters. passant Pareo a ocupar el lloc de mig-dreta.
Descohesionat el sea quintes atacana ntinvat el sets entusiasme, podrem coma. endre el 'er qua l'urnacaí deis santanderias no fou tan
exceHent com aquella astil, la qua
ello detectaren miau van jugar amb
l'Espanyol, a Sarriä.
Perb, en canvi, la del Barcelona
ja nu es tan comarensible. Juga
aqueas rquip qua • i a la mateixa alçària deis seus advtesaris; els seus
avenços Jarca portats sempre amb
una madi:lita: molt camplicada;
hi bagua aquelles eumainacions curtes i de pausadas alares d'altres ve.
gailes, que fan, almenys, que resparlador segueixi ama boteras le i
incidencias que s'estan desenvolupant. No obstont, saberen treure
profit cid dornini exercit: es moeIraren més eticaaos a tirar a gol, i
ajas', iuu CI (pe Ii valgué que cl marcador ,clupre reflectis Ull resultas
favoraale a ell.
Individualment es diatingiren, del
Racing: Jauregui, qui ami, les seves encertades intervencions palesà
ésser un portee segur; de la alelensi a a, Caballos Bou el mas treballa dat; de la 1/rúa mitjana, Oscar, malgrat éste:* el "pes fort" de l'equip,
actuä amb malt d'entusiasme i encere, i de la davantera. Santo, Loredo i Telele, foren els únics que
sebe etortiren
Pel Barcelona, Naguas hagu6
d'intervenir en tataptaaes orasiOns,
pera sempre arista amt, eeguretat;
Raid j ou el millor defen.a i també
estigué amatent per a corregir les
fallades del se anpany Saló; de
la iinia mitjana, solament Pedrol co

distinga i del quintes atacant, els
mes encertats, Basaaa, perera
Goiburu.
De l'arbitratge en tingue cura el
senyor Sänchiz Orduña, que igual
que el partit, Ii resulti facillesim.
LA NOTA DESAGRADABLE
El primer incident lamentable, i
del qual fou víctima Ramon, es produi als trenta minuta d'haver començat la pugna. Les coses anaren
de la segünt manera: el Racing fou
castigat an.b un cop fraile que tirä
Rata. El defensa dreta barcelonista
executis el cästig amb un tret bombejat sobre la porta enemiga; Ramon acudí a la rematada, i Sola
sortí de la seta porta ama el puses
per aclarir la situació, pera amb el
peu avançat per a apartar el sea
adversari. Conseqüencia d'aquest fet
ion que Ramon liagues creasen ratirat a pes de bracas del cama per
a no tornar a reapareixer fins con: neat .1 segon ternas.
De l'altra incident en fou aiatima
el mateix jugador que :avia estas cl
protagonista del j et anterior: Sola.
En onsia d'un avena barcelonista,
i quan aquest anava a intervenir per
allunyar el perill, Arocha entra violentarnent a la rematada, i el portee
azarandad llagué d'ésser retiras del
camp, segons scrubla, per sofrir una
luxada a !a clavícula.
Hm; aci ressenyats ele dos lamentables incidents que ocorregueren en aquest match, els quals podiem molt tsé estalviar-se.
ELS GOLS I ELS EQUIPS
Deapras d'un breit aoinini barcalonista, en el qual s'apunta un carner al sea favor, es prodd un enrenou al mata de Soli. i Ramon
aprotitä l'avinentesa par a marcar.
Portävcat de joc set minuto.
Tretze minut; mt3s tard, Perera
tiri un cOrner, i Sola sortí amb e,s
punys. Ratnon aprofità l'ocasiú pe:
rematar. pera la bala s'estabellä .1
pal. Einahnent Arona aasolí el seo
objectia.
Un quart abans d'acabar-se el pea
mar temps, el Racing km castigar
cop fraile. El tira Rafa 5sbre la porta: Pamon acudí a remasarao, pera Sola nigua cura de mal:mea-e da seas propasas. L'atbitre
aseen} ala penalty contra el Racing,
i Arocha, d'un tret ras i a l'angle,
obtingua la marca número trea
Al cap da, vint-i-cinc minuta Goiburu sana prop de la porta contraria, pera Gurruchaga s'encarrega
ier-se asna la bala. Goiburu torna a
recollir l'esfaric, i d'un tres a Vanale assolí el quart i darrer gol barcelonista.
El; equips s'arrengleraren de la
següent manera:
Razing: Sola (després Jaureguia
Caballos, Gurruchaga, Ibarra (despeé:: Pérez), Oscar, Larrinoa, Santa
Loredo, Talase, Pérez i Cisco.
Barcelona: Nogués, Rafa, Sala.
Marta Lora, Pcdral, Helgucra, Goa
boro, Arocha, Ramon i Pecera.
JO M

L'Espanyol vencedor del
Betis per dos gols a un
Sevilla, 23. -- lvi partit del Betis
ama l'Espanyol era esperas amb un
enorme alteras, i aixa fou causa que
es registrès un ple cumples al canip
del Patronat.
Els betics jugarca amb gran antasiaome i dominaren 'Menean:cut, pera
toparen sempre anob la deinsa deis
catalans. L'Espanyol no solatnent va
aconseguk aturar els atacs impetuosos deis bevillan5. , sala que alba aptofitar l'ecasiú propicia per a guanyar
cla seta antagunistes. Nu es feo nutar
la manea de Soler, perqua el seu substitut, Loyala, realitzant una tasca
veritablement meritaria. Tarnba nigua
una eran actuac5;:, Elorenea i, en general, cls dos tIcienses, que, impetuosos j Valeins, ca van imposar als davanters sevillans.
Al rrimer temps cl j9c iou inte:cssant, i al cap de transa minuts, Edelniiro centra magullicanant una pilota
que Garreta s'eticarregä de fer-la entrar a la xarsa bètica, 'i que ulen..2
l'Espanyol el primer gol.
Sestee peralte la serenitat els batics
per aquest contratzinpo, co llançaren
a un atac impetuas a la porta mai
defensava Moraliza, i encara no lela
un nansa que l'Espanyol 'savia marcat cl en primer gol quan ROC1$011110, d ' Un X111 fortie san, aconeeguia
establir l'enipat.
Els del Betis reiermaren els seo,
ataco. i en una ocasió estigueren a
punt de marcar un altre gol, quan
ja Florenza no ho podia evitar, però
Arate:, d'una muera providencial,
aalvi la aituacib cómpremela.
A la seisena patt, el inc centiani,
si (a lto fa. amb el mateix entusiasme
que abans, i ambdós tercets nefeibius
prodigaren els ßellti esiorços per a
contenir les escomescs de les davanteres contràries respectivament,

Quan es portasen transa minuts de
joc, Bosch féu una escapada rapa
dissima i perillosa, i acaba centran la
pilota, i Edelmiro, amicus, remati
la jugada i aconsegui abrí el gol que
donä la victòria definitiva a l'Espanyol.
El senyor Melcón fati un bon arbitratge, i els equipa a les seves
ordres s'arrengleraren de la següent
manera:
Satis: Urquiaga, Areso, Jesusín,
Peral, Soladrero, Roberto, Timimi,
Rocasolano, Capillas, Lecua i Enrique.
Espanyol: Floreras, Ararat, Pérez,
Trabal, Layola, Criarla, Prats, Edelmiro, Garecta, Redó i Bosch.

La Tercera Divisió
(CINQUE GRUP)
Júpiter z.- Martinenc, o
Al canoa del Júpiter va jugar-se
aqueat partit.
El transcurs da la primera part no
reilecti altra caracteristica que un
abundant domini del Júpiter i una
bona actuació de la sena ratIla daramera, la qual peca de manca de
rapidesa i de decisia en tirar a gol.
Cal remarcar, pera, que en algunas
ocasiono la sort no volgué pos afavolar als jugadora del Poble Nota
puix que faltaren diversas oportunitats que podien perfectament traduir-sc en gol.
El segons ternas resulta, en conjoma ines anivellat. encara que el
rendirnent en la qualitat de joc descandi mota i feu que la Huila resultés
gairebé avorrida. Despeas d'algunes
situacions perilloses per ambdues
porteo, quan mancaven uns set minuto per acabar, el Júpiter assoli la
victòria per mediaciú de Barceló.
Arbitra Solio, a les ordres del qual
els equipo: s'arrengleraren aixi:
Júpiter.- Francas. Claudio, Ibafiez, Font, Rosalencla Basilio, Es.
rera, Serra, Barceló i Morales.
afartinenc.- Cabo, Portabella. Vi.
oyes, Altés, Sibeques, Vila, Mis.
nuera, Catafau, Rosalenela Xiireu i
l'ando!. Al segon temps es registraren diversos canvis en la farmacia d'aquest equip.

Badalona, 3 - Sabadell, 1
C0111 que en aquest partir aavien
d'adjudicar el titol de canspia i sotacampió els dos contemlents, aci nombras públic al camp de Mongat.
Als dotze minuts de Huila, en usi
garbuix davant la porta salad:g inca, CO va notar un fornailable :tus
de Largues, que satublava sanee canseqüenciee, peró després d'alguns
moments l'àrbitre va donar cuni a
%alai el gol que va precedir aquesta
jugada.
Ili bogué després una reacciú del
Sabadell, els quals al cap de trenta(matra minuts obtingué el tants a
tants, per mitjä de Castells, en rematar un centre (l'Esteva.
El partir, que anava desenvolupantse cada cegada mas fort. va hacer
d'es: ser tallat per l'àrbitre, cap a les
darreries de la primera part.
En reemprendre's el juc, i guau'
tot just portävent vint minuts de
joc, una fallada de Morral va esser
aproiitada per Largues, per a conseguir desfer rampas.
El tercer gol del Baciaania el va
obtenir Torres.
Tingué cura de l'arbitratge el scnyor Boada, i els equipo s'arrengleraren sil:
Badalona. - Florenza, Martín,
Borras, Espuuy, Menna, Maurici,
illan, Garriga, Forgues, 'Forres i
Betancourt.
Sabadell. - Linares, Morral. Ronre, Gracia, Duran, Mota, Muñoz,
Berrean, Calvas, Castells i Esteva.

Sans, O - Palafrugell, 2
1.a millor compenetració ' a les
!Mies del Palafrugell
donarai
n'elige una victaria dannint dcl San,,
els jugadora del qual, si exceptuem
algunas jugadas individuals, van estar mesa per sota deis seas ads ersaris.
El Sotas ea aribar méS vegades
davant la porta del Palafrugell; pera no as Incoo veritat que la manea
de coordinadas en cls seus rengles
va donar lloc a que tots els ataca
fossin efectius i el tercet de j ensiu de l'altre equip pagues allunyar
Seque grano esforços aquesto perills.
Durant el primer temo, el Palafrugall va marcar el primer gol per
mitji de Carbó, i aquest mateix jaautor va obtenir el sean gel cap
a Mitja mema ;art.
Arbiträ el calcinar senyor Santiago.
Els equipe foren;
- lborra, Villasaunpa, 'forredeflot, Vela, Burgitetc, Andreu,
Pons, Llobera, Ate, Mota i Gorones.

Palatragell. - Ros, Blanch, Colomer, Pons, Espada, Cabinas, Reixach, Carbó. Miguel, Bonal i Ardí

-

PRIMERA DIVISIÓ
Donostia-Arenas, 2-1.
Valincia-Alavés, 5-2.
Athletic-Madrid, 0-2,
SEGONA DIVISIÓ
Oviedo-Irún, 3-0.
Coruthi-Sevilla,
Murcia-Celta, 1-2,
Osasuna-Caste116, 1-2.
Athletic-Sporting, 2-0.
TERCERA DIVISTO
Primer grup
Rating-Unió, no s'ha jugat.
Segon grup
Ferroviaria-Valladolid, o-2.
Deportivo-Castilla, 3-o.
Sise grup
Hircules-Levante, 6-o.
Setè grup
Gimnästic-Cieza, 2-1.

IACIO

El dijous passat, dia 19, quedisco:
tituida la Secció de Vol a Vela t.
l'Ateneu Polytech.nicurn, essent nonnat el segiient Comen Directiu:
President, Eugeni Sangenis.
Secretari, Llorenç
Tresorer, Caries Tonisastre.
Vocals, Antoni Vives i Ramo, Vinyoles.
La novella Secció de Vol a Vela
saluda toles les entitats de finalitat
semblant, al costat de les quals ve a
treballar. Per a inscripcions, a la Secretaria de la Secció, Alt de Sard Pare, 77, pral., de set a nou sial vespre.
HENRI LAWTEN, GUANYg.DOR DEL CONCURS
D'ATERRATGE
Primera prova puntuable Per al
Campionat social de l'Atro Club
de Catalunya

Les puntuacions

-

PRIMERA DIVISIO
Espanyol
9 7 2 o r8 6 16
Madrid
9 7 1 1 30 8 15
Barcelona
9 4 4 1 21 11 12
9 6 o 3 25 12 12
Athletic
Betis
9 3 2 4 13 , 23 8
Donostia
9 3 5 5 18 29 7
Valencia
9 2 1 5 15 27 6
Arenas
9 2 1 6 13 22 5
Racing
9 3 1 6 16 24 5
Alavés
9 a O 7 1 4 21 4
SEGONA DIVISIÓ
9 5 2 2 27 16 12
9 5 1 3 23 23 11
5 0 4 29 18 10
9 4 2 3 33 23 10
9 4 2 3 /5 1 9 ro
9 4 r 4 /6 22 9
9 4 1 4 1 7 18 9
9 3 1 5 26 24 9
9 • 4 . o 5 22 24 8
9 2 O 7 12 33 4

TERCERA DIVISIO
(Cinquè grup)
Badalona
ro 7 1 2 25 12 53
Sabadell
lo 4 4 a 2 4 15 12
Palafrugell o3 t 4 19 20 11
Sans
lo 3 4 3 II 14 to
Martinenc 10 a a 6 13 25 6
Júpiter
lo a a 6 to II 6

El Torneig de Classificació
RESULTATS DE DIUMENGE
Horta-Granollers, 0-2.
Ginmästic-Iluro, .2-3.
Santboia-Girona, 4-o.
Retts-Manresa,
LA PUNTUACIÓ
Granollers
2 2 O O 7 1 4
Iluro
u a u o 6 u 4
Mantesa
2 1 O 1 6 4
Girona
2 I O I 2 4 2
Reus
u 1o 1 4 5 2
Sautboiä
2 1 0 1 5 4 2
Gimnàstic
a o () 2 3 8 o
2 o o 2 0 4 eHarta

N
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SECCIO DE VOL A VELA A
L'ATENEU POLYTECHNICI:3:

Els altres remitido

Oviedo
Coruña
Irún
Gijón
Athletie
Murcia
Sevilla
Osasuna
Celta
Castelló

A

Tal corn s'havia anunciar, diumenge al =ti va tenle lloc a l'aerédrom de l'Estola d'Aviació Barcelona, al Prat, el Concurs d'atarrasgo que, oiganitzat per la Secciti
de Vol amb Motor de l'Aero Club
ile Catalunya, comptava corn a primeia prova per al Campionat säcial
üe l'entitat.
El Concurs pot dir-se que va assoi r un veritable exit esportiu, ia que
al mateix temps iii prangueran part
catorce pilots anateurs de ratero
( lub.
El Coneurs consistia en una prova de precisió en l'aterratge, que
registra la classiiicació següent:
t. Ilenri Lawten, amb Blackburn-Gipsy, a 6 aterres 55 centímetres.
2. Antoni de Gaztaiiondo, amb
Avro Avian-Cirrus, a 9 m. Go cm.
3. Joan Balcells, amb Asco
Avian-Cirrus, a 24 in. ro cm.
4. Caries Musitadas, amb Avro
Avian-Cirrua. a 6 m. zo cm.
5. Alfred Davins, amb Avro
Aviaii-Cirriu, a 31 metres.
6. Manuel Armangué, arnb Arno
Avian-Cirrus, a 35 metres.
7. Josep M. Saltara. ami.) Asao
Avian-Cirus, a 51 In. 5a3 cm.
8. Enric Cera, amb Arno AviauCirrus, a 52 marres.
9. Francesa N. Magras. amb
Avro Avian-Cirrus, a 6 1 metres.
ro. Esteva Fernanclez, amb Candro h Luciole-Salmeoa.
11. Maurici Kamka. anta Arco
Avian-Cirrus.
12. Joan Roldan, a 111 b AVI*0
Avian-Cirrus.
53. Jaume Cassuarasa. 2.1111)
Avian-Cirrus, desqualiiicat.
El canip es veié extraordinäriament coneorrcgut. .Al mateix temps
que lea proveo del Concurs. 5'afee1earen nombrosos volo ae hatear de
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Concurs d'hivern del C. N.

Barcelona

---

L'equip C del grup B i l'equip A del grup C
foren els vencedora de la jornada de diumenge
passat

Repartiment

de

premis al C. N. Atlètic

Després de la seguna jornada del
Comours d'Inlivern del Club de Natacid Barcelona, celebrada diumenge
paseas a la piscina de l'Escollera de
L'avala, sentirem diversos aiicionals
manifestar cl seu deocontent respecte
a l'actuació d'alguns nedadors di
grua C. Per la ne g ra part hem (le
dir tot el contrata
En aquesta jornada actuaven
equips d'aquest gruta els quals estan
formara as la aova majaría per ne :adoro noaells que enguany debuten. i
naturalment que en l'actuada d'alguas
d'en:, es notaren !es falseo prapies de
tests els comal-miento, pera al sau favor hi veiérem l'entusiasme i las laadtats necees:te j es per situar-se dintre
de poc temps al mateix nivel) que cls
altres.
precisament al marge daquest2
impressiú teso de remarcar un fet
molt important. Si donen' una ullada
als resultats aconeeguits per aquests
nadadora trobarem que tres participants
deis guatee que prengueren la surtida
en la cursa deis cesar matees estil 'liare, feren menys d'un sninut i vint segons, i que ei5 guanydors de les curses d'estils calmaren un minut i treuta quatre segons diO l'estil de braca
pit, i un minut i quaranta sis segons
en la braça d'espatlla. Aquests tenue,
dones, que a alga els semblaven dolento, san el; mateixos que !toas anys
entera (potser que encara no siguin
cincl tren considerats com de primera categoria i id/me s'hi haria guan)at dlgun ~ojonas. Si teuini en
compte aquest fet, heno de declarar-nos
contents tic l'actuaciO dels nedadors
que diumenge debutaren i coincidir que
en voz: espai de tenis la mudé, catalana bi fet un gran pat.
täait61 de Metate >litem remarvan l'admitid de tatuaste in ele lo
Metes astil llllr., i la da Marimon en
els too metres braca de pit
També se celetri l'encontre entre

els equis C I) dc: grun G. el qual

esa format per nedadors ca segun pla,
pera que disnea de s. oc tanta trono)'
liar els pedestals dels canipions actuals. Et nones; tueuntre resulta Vencedor requip C per un gran marre de
pinas: encara que aque.t resultat no
sigui ende mile x del seu dcscabdellamena en les curia, Ilevat la de mi metres darç, trimMaren netament; el seu
equin esta formas per eleumts mis nadadora que tvaterpulistea. i aixa
/lana un considerable avantatge sobre
els. altres equi p a Pe1G ea C partit
ovater-polo CS pa dir qtle vas guau y ar
gräcies a la desgràcia dels seus contrincams; en diversas °casamos veierem
passejar-se la pilota per (lavaza de ':a
porta sense decidir-se a entrar. Nosaltres crdent que una vis:seria de re
quip D irr lea minimi diferencia ;mina estat el veritable resultas del ;arta, aixi cono nutniricament fou a
versa.
En les curses, Uzandizaga gunyi la
de ato matees astil lliure ando el boa
tenops sal ant. 9 s., i netas-seas destacas, la %ata de la mesa es altres tres
restants participants. als quals ea
inag s tific esfora arribaren amb usas
diferencia de decanas de seaon, i ver
aqueas ordres Cabrejas, Carulla i Canela. Fou la cursa de mes emano de
la jornada.
Garcia. de l'equip C, i alarti. de l'equip D, Leen eis vencedors de les cmes d'estils: el primer. en braca de
pit, segun, en dort. Els texpa
aconscguits són una prosa evident dele
grana progressos d'aquests loa ¡ovas
nedadors.

Com hem indicas mas arautzt, el pat.
tit de water-polo no saqué el resultat
Que es mereixia, pecó cona que ele polo
as cempten per les ~des tra la In.
lata entra a la xaras, el amigad by
de dos gols a un a favor de lessuip C.
En robligachi de dit. de alium opi4,
remarcare/il la peca vistositas del siär

IM Otial les declarados bruticies
Que ene es filas una cimera
l'altra. Cal que eis jugadora es recordin que hi ha un bon nombre d'afi-

cionats que els estan mirant, i que si
volen que no surtin defraudats han de
tcnir cura mes de la pilota. i no tant
del contrincant.
A. T. S.
GRUP B
C, 67 punta; D, 55
Cursa roo inetres, lliure
Uzandigaga, 1 ni. 9 s. z-5.
J. Cabrejas, Canilla i R. Canela.
Cursa roo metres, brava:
Garcia, 1 m. 32 s. 3-5.
Egart, Olivella i FelM.
Cursa leo metres, esquena:
Martí, en 5 ni.. 23 3. 2-5.
Santpere, Zarnoza i
C111111 4 sc 200 lliure:
Sabater, Pera, Canela R., Urandig aga, 12 s.
Mancilla, Martí, Carulls, Cabrejas
J. , 1 3 s.

Partit de water-polo:
Equip C: Castell, Pau, Calvis,
Llorca, Sabater, Garcia i Fati, 2 gols.
Equip ID: Buscarons, R0 5, Olivella,
Cabrejas, Zarzosa, Major i Mansilla,

z gol.
CRUP C
A, 71 punts; B, 51
Cursa roo metres, lliure:
Lafuente, i m. 17 s. 1-16.
Enric Torres, Comajoncosa i Rey.
rés.

Cursa zoo metres, brava:
Marimon, i in. 34 s,
Vilaldach, Re3-nés i Liarte.
Cursa roo metres, esquena:
Torres, 1 m. 45 D. 1-5.
Maspons, Fort i Fedi.
Cursa 5 x 50 meres, lliure:
Sunyol, Lafuente, Sala, Torres i
izeynés, 3 ni. 53 5. 2- 5.
Duran, Comte, Torres, Lacorte, Cosnajoncosa, 2 In. 58 s.
Partit de water-polo:
Equip A: Sala, Lafuente, Reynés,
Sunyol, Torres, Bosch i Fedi, 6 gols.
Equip B: Comte, Lacorse, Liaste,
:Vilaldach, Fort, Cruells 1 Lecumberri, o gols.
REPARTIMENT DE PREMIS AL
C. N. ATLETIC
Amb la corresponent importancia i
optimisme amb qué acostumen acompanyar aquesta rnena d'actes, diumenge
passat tingué lloc a l'estatge social del
C. N. Atlètic el repartiment de pre•
mis de les provea celebrades en la
darrera temporada i de la VIII Travessia dcl Port de Barcelona.
No cal dir que el gran acapardor
de trofeus fou el conegut campió Ramon Artigues, el més bon nedador del
C. N. Atlètic i un dels millors de Catalunya.
7,V
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REGATA COPA RIBOT

Per tat de disputar la Copa
Ribot, diumenge al mati el Club
Maritim feu una regata en la
¡distancia de cinc nülles, en dues
volles a un triangle fins davant
rle Can Tunis, amb vent fresc
de mestral i un xic de mar lora
riel port.
Era per a yachts de .sis meres. " Mercè" anä al davant
fins a la meitat de la segona
volta, en què bou passat, i la
prova acaba com segueix:
Primer. "Linda", d'Eusebi
Bertrand i Serra, patronejat per
Ricard Milleni i tripulat per
Francesc Millieri, en 8 hora
'49 minuts.
Segon, " Merce ", d'Eusebi
Bertrand i Mata, patronejat
per Eusebi Bertrand i Serra, i
tripulat per Jaurne Ribes; en
h. 51 m. 49 s.
Tercer, 'Nereida", de Josep
Llaudet, patronejat per Jaume
Amat, i tripulat per Anbot Bonet i Pelai Arruga: en 1 h.
Quart, "Bajazzo XII", de Ma-.
rian i Ignasi Ventosa, patronejat per Pere Pi i tripulat per
Ignasi Ventosa i Manuel Joapola; en 1 h. 54 m. 50 s.
Cinque, "Almogävar", de Josep Broquete.s, patronejat pel
seu propietari i tripulat per
Ramon Camps i Josep Ventura;
en 1 h. 56 m. 30 s.
Sisé, "Lotus", d'Emili i Joan
Amat, patronejat per Gabriel
Amat i tripulat pels senyora
Amat; en 1 h. 57 m. 9 s.
Setè, "Barandil", dels senyors
i tripulat per Lluís Mates
11 Josep Maria . Spa; en 2 hoces
minuts 10 segons.

CARNET

CARLOTA SINEU

dificullats que es trobaven per donar-lo al públic han estat salven.
fades i finalment aquest pod rà veure'l en sessió corrent i, el que da
mes. en la seva versió integra. Digui's el que es digui, el nostre públic no esta pas del tot de desgracia.
• ti •

AVUI, ESTRENA
EN SESSIO DE GALA
patrocinada pel Centre
Excursionista de Catalunya, de la rneravella
artístico-deportiva

CHASSAIGNE n'ERES
temsa..aosasausuanariserer

1LA T. S . F.
Emissions locals

A la (treta, cales creacions de Jenny:
Vestit en tricot blanc guarnit de conpis. Cinyell de xard negre i blanc.
L'abric és de drap negre. Folrat de

tricot blanc de llana forma el collexarpe, que constitueix un senzill i
gai adornament.
A l'esquerra, un conjunt, creació de

Goupy. El fornicas maa de llana blava i una bruscta de creta, seti
blanc, amb un abrí,: tres quarts guarnir ar.ib ermini.

Atuits encara pel fred viu de
vern, dóna goig de contemplar les primeres calles:dona de modela primaserala, amb Ilurs colora gais i Hura robes lleugeres, que, mentalment, cm
transporten al tebi ambient dels dies
de primavera.
La moda de 1933, si triomfa aquest
primer avene seu, que són les colleccions de migtemps, s'inspirará en tendències totalment oposades a les que
han regit la moda en les darreres tem-

máxima fantasia i la máxima complicaeré,. Són grana, molt treballats i de
formes variadíssimes.
Aquesta nos-a silueta, que tracta ara
d'imposar-se, és jovenivola i airosa en
aceentuar l'esveltesa amb innombrables
capes de totes mides i colls-capa fermant part dels abrics o bé constituint
abrigucts Ileugers.
Aquestes capes seo de pell, retard
o tison per als dies mis freds.
Les brusetes primen un relleu com
vaques vegades han tingut. Se'n veuen
en tota mena de teles. Com a nota nova s'introdueix el contrast entre la
brusa fosca i el color clar del o estit
wstre gut completa. Brusca en tons
torta, Ilanspants o foscos, acompaayen
laiileurs beige o gris clar o, ädlitic,
blanca.
eritec+.re,..........emenesessamme
CsMst3 3 pta. Vlsita, c. Sin. Anna, 33 prl.

formen el conjunt de les coses exc,,..
tents, nones ca 110111bre limitat integren cl noche cos i toss e:a cortos
villa, per la qual cosa s'anomenen ele.
munts biogenesies, o sigui elements
aptes per a la vida.
Aquests sbn: carboni, hidrogen, nitrugen, oxigen, sofre, ídsiur, clar,
¡loor, potassi, sodi, magnesi, liti,
calci, ferro 1 coure. Els quatre primers, en grans porcians; els altres,
en proporciona reluides, llevat del calci, que impregna les parta òssies.
Aquests aún els elements que, com.
binats en variudes formes i proporciona, constitneixen els asaos, ela
músculs, la sang, etc.
Els ahrneras, animals o vcgetals,
poden ésser proteics o nitroycnals si
són formats per eaaboni, exigen, hidrogen i nitrogen, això e5, si contesten
cls elements principals del nostre cos.
Ilidrocarbonals sin els que consten
da carboni, oxigen i hidrogen. Lordgeil ¡ l'hidrogen formen raigo del
castre coa, que éG el ces compost mis
abundas que posseim. Finalment, l'hipotasdrogen, combinat arnb cl
si, etc., formell les sals.
y. D.

junt de models que ara ens ofereixen
els creadors de la Mcda, és de línia
recta, gens cossada.
En conseqüéncia, veurern, adra vegada, els abrics-sac completament rectes, que uniiiquen les complexions mis
diverses.
Sobretot a les mänigaia el contrast
es ben rcmarcable. A les mànigues
agoblades de tanta complicació, succeeixen ara InOLlgues rectes i cenyides,
tant als abrics com als vestits. Llur
r.ovetat mes destacada és la !largada
tres quarts, que es prediga rnolt, amb
acabats que revesteixen les formes mis
impensades.
Al coll és on es concentra ara la

Llúria, 2
damar.enialgurockensr..em-rasasoc../•n•

',.
"

pat.

Segons el metge forense es
"meta d'un borne d'uns quaranta cine a einquanta anys, ¡ la
ynort 11 sobrevingué pet fred.
Diumenge a la nit els
¡ladres entraren al domicili de
Josep Junqueres, i se ll'elnPor•
taren joies i atuells per valor
rones

4400 penetes. .

HANNES

SCHNEIDER

Una visió de bellesa
incomparable
Un film d'emociona
pures

Una exclusiva
FEBRER I. BLAY

331 erl. 19.30: Opereta. - RomaNäpols, 44r m. 1945
. Concert variat. 203o: Teatre. cl: Concert.
- Nacional, 403 m. 19.4 7:
jazz. Rroadcasting Serenaders.
Wiener i Doncel, pianistes

EXFI.MCIO: CLARIS 42

per a senyora

LENI RIEFENSTHAL

Dancing i tarietats. - Tolosa,
metres. tp3n t Fragmenta d'Opero,
19.45: Concert variat. 20 :
sonora. 20.15: Fragments d'òperes. Oreuestra. 20.30: Cançons.
2043:
. Violi. 21 : "Carmen" (Bizet). 21.30: Música vienesa. 22:
Balalaikas i cants rasaos. 23.552
"Bal mussette". 23.30: Música de
dansa. 24.5: Música orquestral
..‘.LEMANYA. - Koenlaberg, z76 in.
19.15: Concert de piare. zo.3o:
Teatre. 21.30 : Informacions. Langenberg, 472 m. SO: Concert.
22.5: Informad-4u. - Estutgard,
36o ns. 20.55: Jaez. 21.15: Informacions.
ANGLATERRA. - Nacional (Daventry), e.554 m. i 261 m. 19.20:
Concert militar. 20.3o: Conferincía: "La psicologia de l'art".
AUSTRIA. - Viena, 518 ni. 19: Concert. Informacions. 21.15: Mnska de dansa.
FELGICA. - Brusselles, 509 ni. 20:
Informacians. 22./0 : Discos. 22.40:
"Sonata", piano i "Debasay)
HONGRIA.-Budapest, 33e m. 18.39:
"La Boheme". 22.15: Música de
dansa.

1 -t'ALIA. - Nord d'Itàlia, !no rn. i

C
L'Ajuntament de Figueroa
Mort de fred -:- Robatori
L'Ajuntantent de Figueroa ha
acordat encapotar la subscripOh) pública iniciada en aquella
ciutat a benefici dels damnificats per les darreres inunda .
done, amb 500 pessetes.
A la muntanya alternenada Tarruvell, del tenue municipal de Tortella, ha estat
.frobat el eaditver d'un home
que no ha pogut ésser identifi-

Normandia, as in. 20.305
Concert (de L'Havre). 22.30:

CO5. •

ARREO

AIiiiienta.ció general
No es pot regular l'alimentació
cense tenir, alinenys, un lleuger coneixement dels elements que integren el
nostre cos i dels alimenta que els contesten taintn, sra, per tant, aptes per
a la nostra nutricid.
D'entre els elements simples que,
amb Mes diversíssimes combinacions,

Punteo i Confeccions

per

de Mozart i de Laeillet. 21: Música oriental. - Bordees, 304 m.
19.30: Informacions. 19.45: ¡3j 5ces. 20.30: Concert. 21.30:: Dis-

CAP A TOT

E. Pujolar

A GIRONA

i d'operetes. rom: Informacions.
de cambra. "Trios"

20.0: Música

EL NOV 1/0E CUA
4

porades.
La silueta que domina en el con-

;

per

30;;;;i iiiiit.'t •

pera de Quat'Sous". Sernbla que les

-411K=IBMIIIIMEMe.

Avui, dimarts, a les deu
la nit, tindrä lloc la tretzena
sessió de l'InstItut d'Estudis
Musicals.
Aquesta sessió anirä a ciarreo de la novella agrupació
Quartet Celta, format per
Eduard Rocquet, i Rafe) Ferrer,
violins; Josep Juliverd, viola, 1
Josep Trotts, violoncel, artistes prou coneguts per haver
acimut fine ara en el QuIntet
Cataba, i amb el segilent programa:
"Quartet en re", de Mozart;
"Quartet en la", de Dohnanyi
(primera audició), i "Quartet
en fa", de Ravel.
Aquesta sessió tindrä lloc a
la Sala Pares (Establiments
Maragall). Petritxol, 5, 1 exclusivament per als associats de
l'Institut d'Estudis Musicals.
Per a inscripcions al social,
Balmes. 158, mego'', o al !loe
del concert 'durant Ea celebració
d'aquest.

LA MODA NOVA

Ilem sabut que després de tant
ele temps és, finalment, imminent
l'estrena - la reestrena, mis aviat del gran film de G. W. Pabst "ro-

Música de cimbra. Quartets de
Mozart i de Dvorak. - Poste Pa.
nuca, 328 M. 19: Concert variat.
.
Concert de música romane2030
sa. - Alger, 363 m. Film!
sanees. 19.40: Fragments d'òperes

E S 210SICAL
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C1NEMATOGRAF1C

El director general a Europa de
la casa editora de pellicules "Universal", Herr Max Friedland, al mateix ternos representant personal del
president d'aquesta important companyia, Karl Laemmle, amb la neboda del qual és casat el senyor
Friedland, ha passat uns quants dies
a Barcelona.
"El rneu viatge a Espanya- ens
ha dit - es den al meu gran desig
de conéixer el personal de la Universal en aquest ion/16s país, on,
de no impedir-m'ho les meces ocupacions, de bona gana traslladaria
la mera residencia.
La nostra producció "Por la libertad" ha causat a Berlín tanta
5C:753 Ció que e;s principals teatres
de la nostra capital iban vist durant setmanes abarrotats, a pesar de
la crisi que gairebé totes les com.
panyics de la nostra indústria travessen; perú vós mateix no trigareu
a corroborar aquesta asserció, ja que
la producció "Por la libertad" està
programada i mole próxima l'estrena
a Barcelona. Indubtablement em donarais la raó les critiques que Ilegire en tornar a Berlin; les acciona,
din/mortal record, que Trenker realisza en "Por la libertad" tenen un
rnarcat regust espanyol- us ho ad•
verteixo. "Hombres sin miedo" ja
saben que és la nUllor producció
editada a la pantalla d'enea que el
cinema existeix; per cert que també
es projectarà de seguida en un dels
millors salons de Barcelona. Seguelasen "Los icebergs", "La momia"
i
que - poden afirmarlo el millor que la història del
cinema ha rcalitzat. La prOxinsa temporada sera tumbé molt interessant;
perú encara hi ha ternos per davant..,
Torno a Berlín molt satisfet de l'interés amb què a Espanya hom segueix les nostres obres, i per la meva
part prometo continuar fent tot e!
possible per merèixer aquesta con.
fiança que Espanya ens dispensa.
Carles Laernmle- a qui indiscutiblement devem la nostra mundial
anomenada - espera molt del meu
viatge a Espanya, segons cm cablegratia. A vós us consta la preferencia del castre president per :a
Península Ibérica. Fet: notar :es nieves simpaties i agraiment a tothom
i que consti que sento francament
el que die."

CARNET

E IN A

LES •ESTRENES
CAP/TOL
- '
"El doctor X" :: First National
La ciincia ti, encaro, tants misteris,
que cls fabricants de misterio Iii recorren canstantment per /lascar al
mercal stoss ', redactes. Es ciar que no
precisament ciincia cl que emprin,
Ató una Cosa que en va disfressada.
Per l'efccle que voten °l'unir, no obstant, ItO ¡si fa res ni l'obtenen. Ara,
que Es dificil, Porqué la ciència sea
cora que si uo la veiem compras/oda
▪ kr coses corrents Muga II0 hi croe.
Es o l'inrevés dels especifics, i aire)
de una gran dificultas per a la indasfria eittematografico. Per aixd els
fusas dc por i ciencia, quan només eón
de por i eiCncia, H, aáll ni de por ni
de ciincia;
Pcrqui tinguin
•
altra cosa, i per ai.a Michael
Cutis,. el director de "El doctor X",
ha recorregut, dc tnés a mil, a caree

Dra. Rosa Ferrer Rusiriol
IVIETGESSA
Pardal:les de la dona I parta

Arlb4e, 1E4, 1.er, 3..
TeIC fan 77373
Consulta de 3

a

COSCA', COM l'iutcrn's periedistic,
mor, la tructiläida ?ten administrada,
i ho evitar, amb proa habilita', les coas q u e de regarles aún contraproduents, cara els Scrolls esgarrifosos i
les MIS cae entones. No ha pogut evitar, però, secret que ds al final, les
carcteteritcaiions a tota pasta i els
perd con: que (iban:
atoren:

PER FI!
PrOximarnent
La pellfauln rpfs esperada.
L'obra matra de O. W. PABST
aji

LOPERA 4 S OU S
LA .COMIEDIADELAvIDA

Werner aros. PhiL Rational

••n••••

Cutis sem:tre Joyo
Higiene perfecta de la pell
Salad d'ametlles

Orocrema
TASARA

SC911CiX

O LT
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E. A. J. 15 RADIO ASSOCIACIO
52: Senyals horaria pel carillon;
Diari femeni. 12.36: DiSCC5. 13: Informació financiera; 'demudó d'epectacles barcelonins. 14: Hora exac'ta. 445: Radiobeneficancla; Llista
donatius; Informació d'obres benèfiques Radio Associacié. 15: Fi de reIni.53i6 ele tarda.
17: Senyals horaris pci carillon;
Curo de Gran/Mica catalana a arrea
del prof. E:mili Vallés Vidal, de l'Asaociació Protectora de l'Enseyanea Catalana. 17.15: Discos. 18: Hora exacta; Cura de Frances "Linguaphone".
! Liceu Dalmau. rtaaa: Emissió
19: Fi de l'eniissiö de tarda.
20 : Senyals horaris pel carillon;
Canvis. 20.05: Secció d'escacs a carreo de la FederaciO Catalana d'Escaes
de Barcelona. 2020: Nctíciari del Fement de les Arts Decoratives; Parlament del senyor Cases sobre "La biKoteca del Fornent dé les Arts Decoratives i ideologia de biblioteques
d'entitats. 20.30t Coticen per l'orquestra Radio Associació. ox : Reportate,,_
microfilm:a i noticies de precisa a cd-rec del periodista J. Navarro Costabella; Canela mercaderias. 21.15: Radial de cançons pe: quartet vocal
Crespas. 21.3o: El quart d'hora sermana] de Fcrreteries Marsal Germana,
S. A. (Emissió especial organitzada
subvencionada per Marsal Germana, S.
A.), anda interessmts concursos. 2147:
Orquestra Radio Associaciú. sol Hora
exacta; Estona setmanal de sardanisme
a arreo del Fornent de la Sardana de
Barcelona. 22.3o: Música de dansa:
Retransmissió de ballables per l'orquestrina Llibre. 03.30: Fi do

Titele4

1EL L,

sogeE
LA TIERRA

Emissions Eer,-.:zeres
mi interessants
0a

FRANCA. - Ràdio-Pari, r.224 ns.
A les 19.20: Concert variat. 19.40:
Retrans. del concert donar a Ginebra, Sala de la Re/ruta. Broarleasting Serenaders, Migues Coinot i els pianistes Wiener i Dontea 20.45: Discos. 21 : Concert
pels alumnas de la clase d'orguaira del Conservatori de Pa/19. - Torre Eiffel, /.445 na 19.30:
Recital de piano, consentid. ao:

sorpresa
de la
:,1) e rada

........0••nnn•••••••••••••••••

Badalona

ja hatia agafat l'al:n.1n5 de l'espectador, ¡tests li ¡so perdono, i si no se'lt
sur i amd el: calvils de punta, almenys,
se

ilmetes-AtarKezi,

Ili2r19111
CAP CAJAC
G CAN! L

4.4

~mesas

inters la intriga. Lio.

i la bellissima T'ay ¡Fray
l' O rteli la intriga que acaba per isser
lliugcrament amorosa.
"Gente viva" :: First National

95 00M d'hotel que es fa timador,
i arrostra en la secta carrera sine
cumbrera que no vol que ho sigui,
pot donar ornsid per fer un filio ple
d'interès. Els fracassos del principi,
les intrigues, les :enfatices, vil' coses
que, posades en el miró,: (1"CIVICVS tna/elip sis scnse tirpes que SA/1 els timadora - mena de c-iminals amables,diverieixen mis que no par mamitas, i si cl fibra acaba andi una acci6
heroica, l'espectador surt ate la con:.
ciMeio tranquilla d'hatto-se divertit
antb un semblant ordre d'aventures.
I.'n film en qué es demostra que la
rePeticid d'un yes! •- en agríes! cal
una baldada acriada o lenes - por
¿sur un recurs ami.; inestimable,

A. A.
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MERCAT LLIURE
Les sessions d'ahir del sector de negoci a termini presentaren millor aspecte del comprovat en les de divendres; amb tot, la passivitat continua
dominant en el mercat, en perjudici
dels canvis, que registren feblesa.
el rotllo deis carrils la desanimació ha
estat completa, easent en escàs nombre les contractacions realitzades. En
el d'industrials, jet quelcom de negoci, comprovant-se aquest fet en les
cotitzacions que donem a continuació
i que registren mes sosteniment. Tanca lora Borsa:

Valor,
Nords
Colonial
M. Rif
Montserrat
Explosius
Transversal
Aigües
Sucres
Ford
Petrolis

•

1-4: Belgues: 1690; Francs franceses: 4770; Lires: 12'25.

o

BORSA OFICIAL
Borsa tarda:
Montserrat: 39'75, 3950; Gas E:
90'oo; Chade; 364 paritat; Chade D:
79' 00 paritat; Chade E: 66'6o paritat;
Aigües: 14,3, 142; Filipines: 275 paper ; Mulleres: 37 . 50, 3725; Rl fr 49;
Petrolets: 5'55, 5'5o; Ford: i80.

OBLIGACIONS
Deutes de l'Estat
6525'
6522
65'25
6525
6530
65'00*
63'oo•
8075
8050
79'90"
7950
78'oci
78.00
7800
90'oo•
oo'oo•
990:00
: 5:

Interior 4 % A ....„

Dia 23 TrOlc0 Alca o
anterior baisn

• C

"

42.95 - 42.95
44. 5 0 -1.75
43.75
49.25 -1.50
47.75
40.00
39 . 75 +0.23
133.25 132.35 +0.90
32.15 +0.50
32.65
143.00 144.00 -Loo
40.00 - -40.00
180.00 18Loo -1.0 2
5.50 -0.10
5.40

Exterior 4 % A

G
•
Amortitz. 5 % :pm A

La tanca anterior de les Aigües es
del dia 12 d'aquest mes, i del 19 la
corresponent als Sucres i Ford.

• C
D
• E

"

•

CAMB RA MERCANTIL
.

REUNE) DE JUNTA GENERAL
Divendres passat, dia 20, la Cambra
Mercantil d'aquesta ciutat celebra reunió ordinaria de la Junta general
d'associats. La concurrenc i a fou tan
nombrosa que, ultra la gran sala d'actes, fosen ocupades totalment les depelidencies anexes.
Després d'uns mots de salutació del
president, senyor Cabré, i entrant a
l'ordre del dia, fosen aprovats els
comptes de l'exercici económic, que
donen un avene, respecte als aprovats
en la darrera Junta general, de posseid S 38.26534.
Per delegació del secretad de !a
Junta, el senyor Marti Esteve llegi
una extensa i documentada Memòria
de l'actuació social, que meresqué l'aprovació unanime i l'aplaudiment de
l'Assemblea.
Despres de la renovació reglamentaria dels carrete de les Juntes dice:tira i consultiva, que fou fea per actaranció, el president, senyor Josep Cabre, que bou confirmat en el seu arree en mig de grana aplaudiments, dona
les gräcies a l'Assemblea i, despres

•
BORSA AL COMPTAT
90.00
•
En el sector d'obligacions continua
83'83*
Atnortitz. 5 % 1917 !,
7150
•
•••
1927 •••
lactivitat contractadora amb la impor8575
74'00*
Es
de
notar
dies
anteriors.
•
tància de
85.75"
6075"
•.
Bona Reforma
la tendencia que s'observa en els canP • D
8575*
6750•
Ajunt. Valencia 6 %
vis en general, que es de Ileugera fer8575*
• Ein,
7000•
Sevilla Exposici6.
"
mesa.
84'00•
" F
•
so'oo•
Màlaga
2
Els deutes de l'Estat, regularment
8355
Amortitz. 5 % 1927 A ...
69'75*
actius, queden en general a canvis sosselles
Diputacions
•••
•
8350*
63'001
tinguts, essent de notar la mil:ora que
Mancomunitat /goa
8350*
C
"
regi5tren ela Amortitzables 4 per loo
70'00"
C. Crèdit Comunal ...
•
8.350*
13...
serie
F
dels
81' 50•
serie E, 7 400 (+1.75), i
Diputació Barcelona 6 96
• E
",
8350*
5 per 100 etniSSió 1900, 90.00 (+2.00).
•
F
8350*
"
atrase
registrar
un
Els Ajuntaments,
Ferrocarrils i Tramvies
augment en la contractació comprova(amb impostos)
52'50
Nord
1.- serie 3 %
da en sessions anteriors, presenten
.
15
96
Amortitz 5 % 1927 A ...
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4.97
.90

5.59.
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O.
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Arr.b.al e EE. ED. del dl aros
Arr1b. als EE. UU. en un dla
Vendes a Liverpool

transterencia

DISPONIBL E EN PLAÇA
0000 311ddll5 g (Standard Unlversall
Any Port
Orleans
Texas
117
117
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(sale /anca enlerlor)
Import del Comne: 530 piel.
2t . 00pAny anIcjior
8.395.000 e
2.36 5/e
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•
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Granada 6 %

...
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E
F pred. 6 %
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Espanya Industrial •
Hispano-Szissa
Ford . . . ......
Hulleres ...
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pret. 7 %
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90'50*
9o'oo•
io'oo*
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118'5o•
140.00•
z8o'oo•
37'50
183'00*
10265
101.65
20'00*
15.00*
41.00*
5650e
60.011*
112.00

•
•
Cros ....
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Borses estrangeres

9000*
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32'30•
6300
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Londre. Parle
01'08•..
••• ••• 6301
6601
830575
8601
2561
2424 102975
Delinca
6571
.413 35525
siemanya
173950 13105
Sut'ssa
4115
Espanya ............... 1989
Plusmarca ...
103050 202 00
194750
Noruega ...
0875
12550
2990
AtiStrla
3375
7580
556
tilo Janeiro
2900

"..00

Conde i Josep Marimon Casabosch;
cretari, Antoni Carbonell; tresorer,
cretari, Antoni Carbonell; t resorte,
Pese Casi:41a Vilalta; comptador, Pe•
re Puig Rigol; bibliotecari, Joan Noguera Rovira; conservador, Carleo
Vendrell Paradis; vocals, Joaquim
Bellver Cusidó, Josep Vallhonrat Sadurní, Ramon Marçal Oliver, Enric B.
de Quirós Jordan; Eluda Conill Poblet, Antoni Camprodon, Francesc Foses, Eudald Romea i Bolet, Rafael Fer
ran Nos, Manuel Llorenç, Joan Grau
Vives i Joma Figueres.
Junta consultiva. - La integren
els titulars i gerents de les cases següents: Salvador Sindreu, Josep Olivella Muntaner, Magatzems Jorba, S.
A., Uralita, S. A., Esteve Sala Canadell, Mas Baga, S. A., Eduard Carmeres Puig, Unís Sana, Joan Fàbregas, Josep M. Joncosa, Joan Palta.
roto, Agusti Comes, J. Martí i Martí,
S. A., Masriera i Carreres, S. A., Josep Marsal, Lluis Bala, Tomas Bonct, Manuel Serra Riera, P. Andrea
Alzina, Artur Riera, Llibre i Serra
i Enric Ferrer.

CEREALS
Comença la setmana amb regular
animació i transaccions de poca importancia.
Blats - Ren a dir, per aval, car
les operacions cotitzables foren
Moresc. - No canvia per ara el
preu i les vendes continuen forca animades.
Farines. - Les existencies disponibles a plaea de per tot arreu, segueixen en nombre crescut i si be alguns preus se sostenen en particular
per classes de mitja força i superiors.
In ha les corrents de molla indrets de
l'interior calle se cedeixen a preus
gairebé
incomprensibles. Si calculés
sim el preu de cost del blat que sabem a com pot adquirir-e, ajuntantIn el cost de molturació i despees
fins a ésser el genere en aquestes estacions, trobariern que diverses remeses (sens dubte les invenudes), al preu
a que es venen in ha d'haver perdua per fosca i, per tant. ens cal suposar que per a al g uno remitents existeix el desig de refer-se de quanti tata despreses en mercaderia.
Les fabriques d'acL per ara, sembla
que no es troben tant en aquesta situac16 per a fer abandonament del genere, pese si que ens cal creure que
tard o d'hora puginn fer alguna cosa
semblant per no perdre Ilur clientella.
Els altres articles queden, de moment, sense variació.

Aigties Huelva ...
Valencia
"Barcelona 5 %...
6 96...
Barcelonesa E 4 %
" 5%
•6%
'•
Catalana Gas E. 4 1/2
Bons 6 %
Chade 6 %
P Bono 6 %
Energ. El6ct. Cat. 5
6%

• Bona 6 %
Force' Motrins 6 %
si Bons 7 % .........
Coop. Flnit Ele«. 6 %
Gas Leboo 6 *
Uni6 Ud, Cat. 6 %

4225*
9200*
9300•
10023

eco*
88'oo
95'25
7675
98'75
9525
103'75*
115'on•
79'oo•
88'oo
98'59
58'50
7o'oo•
49'00"
89.25
85'0o*

3 46
y enedee 1 enmares .•
40 a 45
Sesgo sezons elan, .
46
.7avarra serme claase
43 a 46 1/5
Canea superior
e 48
Ces/ella corrent
a 48
Manea
• 46
Eatremadura mixer
a 40
ExtreintinUra corren: .
o 46
Urgen
(Preus en peasetee els 100 quilos
ó
origen.)
g
Cense eae.. damunt va

MORESC. ORDI I CIVADA
Monee Andaluela
Moresc Fleta
Moresc ErSell 1 Com.
Oral Urgell I comarca.
Ciencia Extremadura ...
C(vada rota
Escalola pele .........

Segons el report del Departament
de Comerç dels Estats Units, els
desgranatges (Ginners) fins al 15
del mes que son/ sumen 12.418.000
bales, xifra que poc me o menys
ja s'esperava i que novament confirma l'encert de l'estiznació de probable produció de 12.727.000 bales
assenyalada pel Departament d'Agrultura dels Estats Units el dia 8
de desembre darrer. Donem a continuació, juntament amb la xifra publicada ahir, les d'altres reports i
campanyes precedents (en milers de
bales):
Campanya

1932-33
1931-32
1936-31
1929-30
1928-29
1927-28
1926-27
/923-26

Des. fins
Des. fins
al r5 gener al zo mar
(final)
12.418
16.596
15.992
13.754
13•592
14.177
14.548
14.262
13.892
12.778
12.502
17.688
16.610
16.104
15.488

Es de notar la forta minva que
es comprova entre els totals desgranats fins al 15 de genes, de les dues
daneses campanyes. que arriba a assolir un 23 per cent, percentatge no
registrat en els períodes que detallem.
Es d'esperar que davant d'aquesta
reducció tan marcada el cotó ha de
registrar una fertnesa per ara no
reconeguda.
EL COMERÇ EXTERIOR
D'HOLANDA
Les importacions d'Holanda en el
mes de desembre darrer assoliren un
valor de 107 milions de florins contra 106 milions que es registraren el
mes anterior. Les exportacions fosen
per 63 milions, contra 70 milions
florins respectivament.
En l'any 1932 s'ha registrat una
baixa respecte l'exercici 1931; 1.300
milions de florins contra 1893, pel
que respecta a les importacions i
814 milions contra 1.312 per les exportacions (en aquest total no
compra rar i plata sortit).

De les diferents partides que fonroen el conjunt és de notar la balsa
continuada en les exportacions de
seda artificial, cont es comprova en
els totals dels tres darrers mesos;

Collegi Oficial
d'Agents Comercials

Avis del

El Collegi Oficial d'Agents Comercials recorda als senyors collegiats, que
durant el corrent mes de gener han de
presentar les declaracions jurades
les comissions cobrades durant l'any
1932.
A les oficines del CoNegi es faciliten els impresos necessaris.

73 a 33 1/2
31 a 39
56 e 58

ARROZ
tte a 130
115 a 180
OS a 69
Granja
61 a 62
elseet
60 a 62
Matkat serena Mane.
62
a 63
Selecto
55 a 58
...
Benlloe 0.
44 a 45
Trennt
Farm, 011181.. ......01 1 st
(Preus en cebones els 100 gallo'
amb ese damunt carro Barcelona)

Bombé n'implore

Bomba

LLEGUMS
g anes Nabonesee 8. e,
Pares burra C. AnCl.

L'Associació de Comptables de Catalunya
Al local social d'armes:a entitat (Duc
de la Victòria, 15, primer) tindrä llar
avui, dimarts, a les den de la vetlla,
una conferencia anda controversia en
la qual el senyor Antoni Pach traetara de "La geometria en la comptabilitat".

46 8 76

53 a 53 1/9
Pasea Mallorca
Faces Llobregal
47 1/5 a 49
tarons estranger, a. e.
Fav009 Ellr. o AM. 69 a 15 509
46 a 46 1/9
Veces Andinista r
42 a la 1/9
Veces eatranaer-. ..4
41 11. 1/2
Erps pals
40 a 40 1/9
cros estrenamos

'2.IGRONS
60 e 65
alarma entona cluee.
... 185 a 180
dene
Menean* lle g an, dual 110 a 170
too a tot
Andelusie 44/46
135 a 88
48/30
•
75 a 75
6I/84
•
67 a 68
84/1 •
64 a 65
3 8 /ee
60 a 85
40/69 ....«
80 1 40
Pelone

Rambla dels Estudis 11, pral.

Compra-venda i administració de Finques
HIPOTEQUES

Pesola mur. s. C. ... 405 a tto
lis a 125
mostee saiamsnes ...
v.lennes Anda:mis ..• 90 a 500
tPlette en pesante els nao aullee
dununt carro Barretean

FARINES
RO a 85
Force
67 a 6S
Extra local
84 a (4 1/2
Corrent local
69 a 71
Extra Castella
Al a 62
Corrent Castells ......
amagó segons clame
os a 64
Regid segont dalle ...
63 a 66
(Preus en pesseles els 100 00 )105
amb sac 0550101 carro Barcelona)

DESPULLES
25 a 26
HIERRO 8
lümcre 4
.19 1/0 a PD
Persas .
a 16
Tereereg15
ti 4/2 a 15
Ouartei
(Frene en pastelee ele 60 quilo' emla
ese elamaut carro Carecionel
15 1/9 a 18
Ilenut (primo)
16 a 15 1/2
13e800e5
19 1/2 a 13
Cegó
/erene en rail 16 cuarteta os 70 litret
duma carro libren

ALTRES GENERES
GARROTES
a 47
a 47
Negra Camama
a 41 1/2
Negra Muletera so y a •
a 45
ktnda
a 34
Melase nota
a3
Mallorca nona
rala
ele
49
001101
&eme
NI
arena en
damunt carro aareeiona)
is a 40
Potra remotama Púa.
1I6 • 17
'80T16 88 coco
89 a 31
'erina de 1110011
(Pecas en 0661$461 su too
imb sea eleMUDI Carro Barcelona)
1/2 a 9
Atleta priman
Altale ¡erina ...... 7 I/O a s
Palla d'Ur gell ...... O I/O a 9
1/2 a 8
rau, Curta
damunt carro aareeiona)
Negra VicarOc

ARRIBADES
Per NI. S. A. - Vagons: 19 de Olas,
19 de terina, 1 de eluda 1 3 d'out!.
Pel Nord. Varona: 14 de blat. 7 de
Nube 1 9 dordt,

-Chevrolet
Taller Oficial

Agenta de préstecs per al Banc Hipotecari
d'Espanya

en el tes d'octubre el nombre de
de 897, i
tones exportades, f
minuf a 737 el ases de novembre
661 tones el desembre darrer.
EL DEFICIT DE LA HISENDA.
NORD-AMERICANA
Al Ministeri d'Hisenda dele Estats Units es xiíra el dèficit de l'any
fiscal que comença el primer de julinl de 1932 en I•142 milions de
delars.
Els ingressos totals importen 877
milions i les despenes 2.015. Solament els ingressos per impostos
bre la renda han descendit de 407
milions de «ara que sumaren rally
anterior a 236 milions.
Es de notar que la teoria de Roosevelt que no assumeix la respons
sabilitat del Poder mentre no inauguri el seu periodo presidencial el 4
de març vinent, queda pràcticament
desmentida la dies amb motiu d'una
conferencia celebrada pel president
electe deis Estats Units amb un
grup de prohoms demòcrates sobre
la política actual. Després d'aquesta
reunió s'han realitzat temptatives per
augmentar les contribucions mitjançant impostos especials, incloent entre altres, arbitrio sobre el petroli
la cervesa. Tumbé es tracta de realitzar economies en les despeses del
personal del Govern federal. En fi,'•
es proposa el nou president demócrata la creació de nous impostos,
fins a elevar en un 50 per 100 ela
actuals ingressos.
ELS INGRESSOS DEL TRESOR
ALEMANY REGISTREN
MINVA
Els ingresaos del Tresor alemany
en el mes de novembre per impostos
sobre la propietat i el trànsit eols
ascendiren a 3 11 1118i0nz de E. M.
contra 366 milions el mata mes de
l'any anterior. Per drets de Duanes
i impostos de conssm, els ingressos
del passat novembre foren 1, 3 milions contra 203 el novembre de 593 1..
En total els ingressos del Tresor
alemana, l'esmentat mes foren 404
milions de R. 81. contra 568 el mateix mes de l'any precedent.
El retrocés, dones, ha estat de 64
rnilions respecte al novembre de
1935, de 137 amb relació al de 1930.
de 162 comparas amb el de 1929, i
de 189 en relació a 1928.
DADES FACILITADES PER
LA EUA d011Q1.11111 8178E2
PADR0114

TAPIUSP
EN %heme Mate A108

MOTOR PALACE, S. k
(Francesa Addenis)
Montaner, 185-187. Teléf. 74636

Malta
n•••n•n•

Cacao Nov. York
51r. .

3.35
3.31
3.17

N1r. .

0.70
0.69
0.73

3.48
3.50
3.62

13
13
14

Sacre Nova York
0.70
0.711
0.73

Blas Liverpool
Mr. • 4.9 3-4
31. ... 4.10 1-)
11. ... 4.11 1-2

4.9 1 •2
4.10
4.11 1-4

1-4

Blas Riesgo
... 47

. 47 1/0
S. ... 47 7/8

JI

47 1-2
47 5/8
48 3/8

1•2

1-2
1•2

Mores( Ricito
u. ... 25

a 41 1/2

SOLER i TORRA Germans
•

LA PRODUCCIO DE COTO
ALS BE. UU.

BLAT

Aigües, Gas i Electricitat

6

4
Alexandela. Tanques del
J.
A.
11.73 11.67 11.65

6.71

6 04

8.53

'anca estertor .....

J.
6.34
6.3S
6.37
0.11

m i 0

o.

Upen.
Gonce

EGIPTE (1.IvseP001)

6.25
0.20
6.25
0.29
4

de glossar algunes de les. mis destacades actuacions socials ressenyades a
la Memòria, oferi a la consideració i
aprovació dels reunits els punts principals del pla que la Junta directiva te
el propòsit de realitzar en l'exercici
que ara comença. La tasca realitzada
fina ara-acaba, resumint-i l'entusiasme que senten els directius, en correspondencia a la confiança amb que
constantment els han assistit tots els
socis sense excepció, es una garantta
de l'obra futura que la Cambra Mercantil es proposa realitzar.
Els reunits uttinitneMent aplaudiren el parlament oícial i aprovaren
el programa que els era ofert, la preparació del qual requereix l'organització i divisió de tasques en secciono,
cinquanta de les guata restaran consCMides per tot el que resta de mes.
Despres de la renovació reglamentaria de les Juntes directiva i consultiva estan constituides en la forma següent:
Junta directiva: President, Josep Cabré i Gelabert; vice-presidents. Frau.
cese Vi'ardell Permanyer, Eduard

O.
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NOTES D'ECONOMItil

1-2
11. ... 53 1/8
S. ... 29 1-4

26 3 . 4
15 1-4
co 1-4

1-4
1/8

Cali Nov, York
5.76
Str. . 5.79
JI.... 5.06
51r. . 8.30
31. ... 7.90
JI. ... 7.39

5.45
5.55
8.29
7.86
7.55

3a
1'
4
4

Sucre Londres
o. ... 4.9 1-2 4.9
1-2
5.0 1-2
3.0
r.
1-2
3.1 3-4 5.2 1-4
M.
.N. ... 3.3 3-4 5.3 3-1 1

1-3

1 TORRA G'.4"s•
BITI.LITS
Francesos: 4770 per roo.
Anglesos: 4 1'10 pessetes.
Italians: 62'65 per sao.
Belgues: 33.90 per Ioo.
Suissos: 23620 per Ion.
Estats L'nits: 1225 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 2'89 ptea,
Austria (Schilling): 1'20 pessetes.
Txecosloväquia: 34'80 per soo.
Holandesos: 480 pessetes.
Suecia: 2'15 pessetes.
Noruega: 197 pessetes.
Dinamarca: 1'96 pessetes.
Finlandia, 14 • -r 100.
Romania: 650 per ioo.
Bulgària, 7 per 100.
Turquia: 5'10 pessetes.
Portuguesos: o'36 pessetes.
Canadä: 10'25 pessetes.
Argentina: 2'50 pessetes.
Uruguais: 3'75 pessetes.
Brasilers, o'60 pessetes.
pessetes,
Bolivians,
Colombians: 7 pessetes.
Peruana: 16 pessetes.
Venezuela: 1'20 pessetes.
Algerins : 47'45 per loa
Egipte: 4025 pessetes.
Fitipines: 4'50 pessetes.
OR
Alfons: 235 per lora
Unces: 235 per loo.
4 i 2 duros: 235 per 100.
1 duro: 11'75 pessetes.
Isabel: 236 per 104X

LA PUBLMITAT

arrera hora
DE BARCELONA

La crisi del Govern de la
Generalitat
El que diu el aenyor

Casanoves
A primeres llores de la utatinada he maconseguit parlar
amb el vice-president del Parlament, senyor Jeme Casanoves,
el nom del qual ha sonat rom a
possible successor del senyor
Llithe
El senyor Cesanoves ha dit
que no tenia cap noticia que
confirmes ni que desmentís
aquest rumor.
—La crisi—ha 'dit—es resoldre avui, dimane. El senyor
Macie farts algunes consultes.
—Amb gent del partit?
—Naturalment. Es tracta
'd'un problema intern. D'aquestes consultes en sortiran, sup080, els noms deis nous consellers.
Sembla que el senyor Manía
-guarda una impenetrable reserva sobre la forma con/ pene resoldre la crisi plantejada.
De totes maneres, es creu dificil que hl hegt sorpreses.

«mocione
DEL. SINDICAT UNIC ALE
OBRERO EBENEISTES

Alguns obrera ebenistes 'es
presentaren ahir a la nit a la
Jefatura de Policia per tal de
'denunciar que eón constantment víctimes 'd'amenáces i
coaccione per part de diversos
individus que pertanyen al Sindicat Unie, els guate els valen
obligar a cotitzar cine pesseles
seimanals en vista que VOlUllläriatnent slan donat de baixa
de ISindicel i que han entrat a
/rebanar sense que els palrons
aeeeptin les bases que imposa

el di! Sindicat.
L'AVIACtO A CATALUNYA
Conferencia
al Centre de Dependents
Ana passada 1 iiigui lloc

Centre Autonomista de Depen(halls del Comerç i de la Indústria l'anunciada eaneeKmeira a
rärree del sonyar Eduard Fel in,
sobre "La política aeronàutica

de Catalunya".
Va assistir-hi un petblie mol t
nombrós, que amplia en la seva
totalitat el saló anee a la sale.
gran, i en el qual. ordinüria-

merit, ja s'hi donen les conferencies.
Entre el públic. roinposl
principaltnent per ("sport itis,
s'Id vejen diversos pilote ben
coneguts i altres persones esció. Tambe lìi veiéreta el regidor senyor Pellieenn, de la Comieebe Municipal de lAernport.
El conferencian? va dissertar

llarga estima sobre el passat,
el present i l'esdevenider de les
eetivitals aeronàutiques de Catalunya. en relne n n ami) 1e nrsjlijlitnt actuale (le lenviarie,
Va examine, aire mnleix.
relaci ona (pie. en Vientre inter-

a e

nacional ha de m nt nir Catelanya. en espreini en el que es

refereix a les Untes transocee-

firme.

Ell del senvne Ertio.
la medra riulal nriquinirin la

tnele g oria de gran centro d'enIlne de comnideacions naries
entre les !Mies d'Amerira del
Noel i Ich rid, i l e s correspo/tenis a ceda reís (meneen.

La conferencia. que fou
lustrada arnh prejerrinne. seala si cap de mes d'una hora
d'havee comenent.
El senyor Feliu fon aplaudid
mentre en alguna grups s'enreleven rliscussions sobre st g uise dele punts e ()re p til ate. a mh
ne gran encert, a judieid'atguns
ilels concurrente, pel conferenciant.
TRES CASES DE J00
SCRPRESES A TERR4E8A
La pelleja ha sorprès tres rases que jugaven als preeieits.
lian esta l denunciadas a l'autoritat competent.
Sevilla, 23. — Anit arrihaeen en el
rapid sis oficials de distintes armes
que estaven detinguts a Guadalajara,
als quals recentroent els fou concedida la !libertar provisional.
DENUNCIA PER EiTAFA

Agustí Felgueree
dial, al Juljal de gultrdia un individu al qual Ii lliure 8.000
pessetes per a dipoeitar-les a
un establiment bancari, 1 s'ha
guadal a inb
TROBALLA DE 130111RES
A la muntauya del Carnee',
¡loe conegut per la "Font del
()tiento", i en el mateix indret
on fa algunes selmanes la
gultrilia civil morprengue una
reunió elandeslina, 1 que ton
rebuda Ilaneant-li bombee de
mil, (oren trobades enterrades

prendre's les 'entona i acordats en
eh darrers consell de ministres. Els de
reprensió, eont diu la red, aquesta
repressió que segons diuen els que em
testen com a un borne sanguinari disposat a afusellar tothom, s'hauria de
fer, no cm deixen realirzar els socialistes.
Jo — alegi, tornant al tema — si

entre un munt de pedres 26 setes, de la Miles de xocolata
bombee de me, forma de pinya. Suchart, fou detingut el seu
Se suposa que els que foren presentant en aquesta capital,
descoberts en aquell lloc trae- Josep Pérez Ferrer, e l qual
brava lee factures de la dita
laven de amagar-les, la qual
cosa aconseguiren alguna dies casa, i es quedava el seu import.
deepres d'esser sorpresas.
EU OARTERIATES EN A0010
Al Passeig de Colom, a Hernien Teller lt sostragueren la
cartera, on portava 750 poseetes en bitllets de Dance
DETENCIO
Acusal d'haver desfaleat Una

quantitat superior a 30.000 pes-

existeix la crisi no nse n'he assabentat. Que hi fareml
—Vós, senyor Presidenta-digné un
periodista — sempre /ten sostingtrt

que les crisis s'han de produir al Parlament.
1 així Ita d'eser, pere es que mena
gent no vol el Parlament i s'estima
mes el monbleg lora del!. Es com els

DONA !AORTA PER UN TREN
Ahir a la nit, a les nou, en un
pas a nivell de la carretera del
CM', un tren agaffi una dona,
i la destroeft. Morí a Facie:
Les despulles, per ordre del
julge de guàrdia foren trasIladades al dipòsit judicial.
No ha estat possible la identificad° del cadever.

qui clima que cl Gavera no ha de governar amb la majoria. sinó fent el
que ii demani qtralsevol diputat que no
tingui més que el seu vot.
Jo, si vinguessin unes Corts amb
una rnajoria composta de 30e Ca pe llans, respectaria lturs acords, encara
que em colloquessin un jessuita a cada
casa, pele que el3 }lamia portat la
majoria del país. r trebaliaria per tal
de portar jo la majoria en les decdeis cMents. El que cal evitar és
que aquestes Corts puguin catre en el
desprestigi en que van caure les dar-

DE MADRID
LA CRISI DE LA GENERALITAT

Comentaris de la premsa madrilenya
'Madrid, 23.—El periòdic "Luz"
comenta aquesta nit la crisis de la
Generalitat de Catalunya i diu:
"Hasta la aprobación del Estatuto, el cargo de gobernador civil de
Barcelona era de importancia me:eme, desde luego muy superior al
de gobernador eivil de Madrid, reducidas sus atribuciones por el ministerio ale la Governación, y la dirección general de Seridad, a la parte
puramente adminietrativa.
La gran població de la urbe catalana, las características de esta población, la importancia e intensidad
de las luchas políticas i de los conflictos sociales, la circunstancia de
ser un foco de agitación extremista
para toda Espafia, obligaba a una
selecci¿m cuidadosa de las personas
que habían do desempeñar aquel gohieren civil, pero una vez que aprobado el Estatutot e implantado éste,
la totalidad de las funciones del gobernador civil de Barcelona, quedarin como el del maddeño, muy
1:mitadas.
Tambien alli pasean las (ocultades, mis importantes al consejero de
Gobeenació, de la Generalidad, y a

los organismos catalanes encargados
del orden público.
Tendrías pues que determinarse
sus funciones por cl momento aun

indefinidas.
Hasta este momento el gobierno
civil de Barcelona se encuentra en
un periodo de transición e interinidad, en el cual parecía la medida
inós adecuada que `mera
consejero de Governación, quien
desempeñase el cargo, y esta Lud la
idea del gobierno central.
No conocemos exactamente el
motivo de la dimisión de los cuatro
consejeros catalanes, pero nos parece, y lo decimos con toda franqueza, que la provisión del gobierno
civil en esta situación de interinidad
y de transición en que probabletente muy pronto se transferiran
su intervención principal a la Generalidad y especialmente al consejero de Gobernación no debiera ..a.r
n2' • 2:1te para producir una crisis
política de esa importancia en el
gobierno catalón.
El asunto no tiene proporciones
suficientes, para justificarla."

Els primers projectes que es llegiran a les Corta
seran eh de les ordes religioses i la tinença
d'armes

següent amb els senyors Anea i
Gira':
—I de la situació po,:itica, don
Manuel? — lia preguntat 1 informador.
—Si costes la saben millar que
jo! — ha respost el senyor Azafia.
no hem tingut ni tindrem
un cap de Govern mes silenciós —
ha replicat el periodista.
—Es el meu estIl — ha dit el seune Arafia Algunes personalitats parlen cacl2; da i fan declaracions, i jo cree q ue florales al Congres és on hora ha de parlar.
—Pere quan cszó lancea.. —
ha tít cl
—ET. callo — he reepcst el senyor Araña.
En aquest hatienet — ategeix
cap del Govern — no hi llamó discursos. Ja veu voste.
—Be, pere de regules es llegeisea declaracions a qt:è coste alludeix. Ha Ilegit roete les del sen)'or
Lerroux, publicadcs dissabte!
Qual es?
Li ho ha referir el periodista amb
tota sinceritat, i el senyor Azafia ha
dit:
—Em semblen molt be, peró jo,
coro a cap de Govern, no responc a
nineti, ni clic res.
—Que es farà a les Corts?
—Aprovar diverses Uds — ha contestat el senyor Arafia —: la de

ésser dolent. era una in s titució. Ara
la base del sistema republica són les
Corts, car el President de la República té la seva (unció limitada a 6

anys.
Jo des del Govern i després a reposte/6 procuraré sempre que les
Corts visquin ata el máximum de
prestigi.
Va fer saber després el Cap del
Govern que hacia conferenciat amb el
nou Alt Comissari al Marroc.
—Derna — digué — tornará el senyor Moles a Barcelona, i tornan el
dilluns, ¡a de pas cap a Tetuan.
—I del note governador de Barcelona? — Ii can preguntar els periodistes.
—Espero que denle portare la proposta al Censell cl ministre de la Governació.
1 amb aquestes paraules el Sr. Asarla donó per acabada la seva conversa
amb el ministre d'Obres Paliques. el
qua', el cridava per telèfon. (les d'Alacant.

congregacions religiones, la de tinença d'armes...
Despres ha parlat un xic el ministre de Marina i ha concretas millor.
—Velen) — ha afirmat — q ue les
Corts siguin fins al mes
d'abril, tal con: ordena la Constitucia, itancer-les en aquesta 'epoca
per tal de fer les eleccions munidpals i que els diputats tinguin
l'errar per a Han propagandes.

—Pere — ha replicat l'informader — diuen que el Govern no ha

.

fer les eleccions.
El scnyor Aeaaa ha interromput i
lia dit:
—Al Parlament és on han de
dir-1,o.
(11

Noves manifestacions
del senyor Azafia
Madrid, 3. — A les nuu de la nit
rehé el president del Censell de minietres els periodistes al Ministeri
la Guerra.
—Quines noticies cm donen? Quins
rumoes circuleti atad? — pregunta el
Sr. Azaiia.
—Avui, els de crisi latear.
—La crisi és lateas per a tut el Gavera, puix que algun dia havia de morir i aquest G s vern sofririt manes escetneses fins que s'aprovi la llei d'ordres religioses i s'efectuM les clecc:ems mtmicipals.
El primer projecte que es discuteixi, sera el de les urdes religio5eß?
—Aquest, i els que es llegiran en re-

_Taéa, 23. — Al poble de Sorigüela co produi, durant la matinada
anterior, un ciolentissim incendi,
:a casa número 4 del carrer de la
Pesca.
A pesar dels esforços dels seins,
autoritats i guárdia civil, cl sMistre
no pogue ésser sufocat, a causa de
la gran intensar que adquirí deA
dels primers moments.
Moriren carlumitzarl.!s set persones que hi hacia a la casa,.i que
són les següents:
Joan Torres, de 70 anys; quatre
filles d'aquest, anomenades Carme,
Antónia. Primitiva i Franzesca, la
n. jor de non anys; mariana Torres,
de 36 anys, i Soldat Torres, de 40.
L'enterrament de les víctimes rinda lloc aquesta tarda.
Jaén, 23. — Noves noticies de Sovihuela concreten les causes de l'incendi.
El forn de (n'ere pa esta installat
a la planta baixa; tocant al forn hi
ha el dipòsit llenya, que conté
malta breen i branques crarbre.
Per anmest inedia cremi el dit dipesit amb molta rapidesa.
FI fum envai la vivenda, i aquest
i no les {lames fou cl que va causar
la mort per asfixia els habitants.
Malgrat l'activa i ràpida interveneiä de es autortats, guitrdia civil i
veinat, no pegue cvitar-se la catästrote.
Encara es posui treure el vellet
J'ores Toree, pece ni seu cual era tan
gene que D1071 21 cap de pocs moments d'ésser tret.
L'incendi fou casual.

Les dones podran ésser
pres5.dents de mesa
Madrid. 23. — Al Congrés s'Ita
reunit aquesta tarda la Junta Central del Gens, presidida pel president
del Suprem, senyor Dida: Medina.
Ea acabar la reunió, el director
general d'Eetadistica, senyor Donorat de Castro, ha dit que la reunió
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Balbontín és expulsat del
partit que va fundar

MIILM

Sevilla, 23. — Shan reunit les organitzacions provincials del partit
revolucionari. Ha/i acordar expulsar
el diputat a Corta Josep Baibontin
i exigir-li que renuncii lacta de diputat en cl cas que es decidía a
ingressar en un altre partit.

minyons promouen
avalots i són multats

Uns

Madrid, 23. — Al Passeig de !a
Castellana, alee al mati, un grup
de xicots i joves, de filiació monárny. formaren una petita manifestació i es dirigiren a la Presidencia
del Consell de ministres, donant
cisques i moris.
Amb aquest nimia foren detinguts Pere Gonzólez . neta, Eran'c Piniés Batiere s , Erancese PoIlars de Sòria, Rafael Márquez de
Prado i Eduard Cancero Sscristan.
Conduits a la Direcció general d..
Seguretat, tela notificó la imposició d'una multa de cinc-centes pesantes a cada un.
Un:carnear la pagó un d'ells, l'anomenat Francesc Pinies, el qual
f-u posas en llibertat quan rhague

pagada.
Els restants foren traslladats _a
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la presó Model.

Vaixell en perill
Bordeus, 23. — El vapor espanyol
"Mosquitera" es troba en situació dificil, després d'haver percha la sera
helix, a cinc millas al nord del cabo
Ortega].
El vapor espanyol “Ciann", que es
en aquells indrets, ha sortit a socórrer-lo. — Fabra.

babeador de l'Argentina a Madrid. senyor Garcia i el encarregat
de negocis de l'Argentina a Portugal,
scnyor Caries Correa, que desrabarearan en agreste cintas.
L'alcalde de Vigo ha convocad per
a cierna, les iones vives de la localitat a una reunió per tal de preparar
festes a honor de la deleguci3 argentina.

Cavalcanti i Fernändez

Un homenatge al ministre Pérez han perdut la conUn violent incendi causa
la mort de set persones

IMPORTANTS DECLARACIONS DEL CAP
DEL GOVERN I DEL MINISTRE
DE MARINA

Madrid, 23. — En el banquet celebrat aeuest migdia, al qual han
concorregut el sellyor .17a nia cl
ministre de Marina, un redactor del
"Heraldo" ha eostiagut la convessa

retes de la monarquia, car aleshores,
que neda aquí?
Aliene encara! que faltessin les
Corta quedava el rei que amb tot i

prop amb tota la intenció el problema deis agricultors.
S'acorda organitzar una caravana
automobilista i un tren especial, per
tal que marxin a Madrid gran nombre d'agriculters el vinent dimecres,
per a fer lliurament de les conclusions acordadas al ministre d'Agricultura.

Gil Robles pre p ara una
marxa de pagesos sobre
Madrid
Salamanca, 23. — Al teatre Breton s'ha eelebrat l'anunciada asserrtblea del Blac Agrari. ami) assistencia dele diputats senyors Gil Robles
i Casanueva.
Na ha assistit a l'acte el senyor
Lamemie de Clairac, per trobar-se
a Cádiz.
El senyor Gil Robles Ita dit que
les disposicions del Govern van, encarninades a afavorir les rnasse socialistes.
Ida afegit que ja va essent hora
d'organitzar una maixa sobre Mad. al de pacifics pagree de tot Espanya, perque el Govern vegi de

d'Obres Públiques

Alacant, 23. — Organitzat per l'Ajuntament. s'ha celebra un homenatge al ministre d'Obres Públiques. can
a reconeixement de la chitat per los
atenzions rebudes del semen Indalecio
Prieto.
Han assistit a l'acte les autoritats i
cent cinquanta comensals.
L'alcalde ha ofert el banquet, contestant-li el senyor Prieto amb paranles d'agraitnent, i prometent ice per
la provincia tot el que li permetin les
possibilitats del pressupost.
l'alberg del Patronat de Turisme,
l'aixoplt:c del Patronat de Turisme,
situat a la carretera de Bailén.
A lacte han assistit el geveruador
civil, el directcr general de fenecers'As i diversos periodistcs madrilenys.
Ñauar!. en el viatge d'arada, sisan
trobat a l'alberg de Manzanares anib
el ministre de Marina, i li han presea
que assistis amb ells a la inauguració
de 'alberg de Bailén.
El senyor Giral bu tot acced:t, i lta
assistit a lacte inaugural, pronunciant
un discurs,
El ministre de Marina ha estat arominclat arnb grans aplaudiments.

Una bomba al torn
d'un convent
Granada. 23. — Un desconegut ha
posar una bomba en el toril del convent de San Beenardo, situat en les
immediacions dc la Carrera del Dama.
El poner ha desechen rartefacte

i ha evitat que esclates.

Una delegació argentina
de pas cap a Anglaterra
Vigo, 23. — El vineat din:ti:cree entrara en aquest port cl transatlämic
"Arlanza", en el (mal se ratubaixada
extraordinaria de la República Argentina enviada a Londres per a tornar la visita oficial que fa alguns mesas va realitzar a aquella República
sudsamericana el princep de Galles.
L'ambaixada. integrada pel vice-president de la Repúbfiea i president del
Senat, senyor Jitii Roca, ve acorneens uda delements destacadisims de la
vida económica, social, diplonifitica
i politice de la República Argentina.
De, de Lieboa els acornpanyen ram-

dició de generals
Madrid, r3. — El ministre de la
Cuc e ea ha donar compte a rautoritat judicial que els senyoes Caveicanti i Fernändez Pérez, que es trobasen en guatitas detinguts a
l'hospital militar de Carabanelsel.
havien perdut la condició Cc ganerals. i per tant no proceda que
fossin trae' - ts com a militars.
El jute e ordene que es traslladessin a l'hospital militar de Carabanchel t'as metges forenses, els qea's
aixi ho terca i cecead.,.. 7en cls detinguts, dictaminant (lee el general.
Cavaleanti es trobava en efecte malabt i que necessitava romandre,
es de monten?, a l'hospital de
t.
sen guariment.
Carabenchel per
que senyor Pe:leandra r,:, rez esta en condicions de salut suficients per a ingres5ar a la Fregó,
per la qual cosa aquest migdia hi ha
ingressat.

tinuarit les seves deliberacions.
—Fabra.

A L'URUGUAI
Una col-lisió entre policies
i comunistes, aquests capitanejats per un rus
Montevideo, ::13.—A Fray Benlos ella registrat una col-lisia
entre agents de pedida i 1111

grup de comunistes, capitanejals per ttn jove rus.
En el eurs de la bundle elan
canviat nombrases trete. Ha resultat un mort i 1 1 (rene.
Han estat enviades forres de
retare per tal d'assegurar
— Cabra.

A NOVA ESCOCIA
Un vaixell en perill
Hnlifnx !Nova Escòcia) . 23.—
El vaixell brithnio "Citv of Delhi". de 7.000 tones, ha. Ilaneat
un radiograma unumeMnt que
ha quedat sens , gaseen a 270
mill a s al S.E. de Cape Hace
Terrannva).
Tan aviat ron) rebnt
l'avíe. han sortit ame remolcadors per a prestar-li auxiii. —
Fibra.

A ANGLATERRA
La vaga de transports

DE L'ESTRANGER
A FRANCA
El financicr Oustric,
absolt
París. 2 3.—E1 financie?' sequid. con] se
nyor Oustrie,

sega st, entre inu•es.
sur, se
un tronés per atuts de oonfianea, ha rstat traques? tillposat deliele, pel Tribunal Correccional. — Palea.

Els treba!ls de la Comissió
de Finances
Paria. 23.—La Culnissid
senda de la Cambra cene ¡m i u

adoptant mimbrosos prweeidespees de
eions socialietes.
rehutjar la dismiruche deis sous
dels funcionarle, ha acordat
instituir una taxit progressiva.
amb Un mlnimum de 2 per 100
sobre els solee, a partir de
50.0130 frailes anuale.
ba aeorelat rebtil lar
la proposieiii encaminada a
disminuir Cznasignaoki dels
putats i ministres.
Aquest nil la Ceteissire ron-

Londres. 23. — pesar que el
Comité Executiu de Transports i es
capa dels Sinsidats insisteixen a declarar iliceal la vaga d'autoismnibus
de Londres, el cert es que el moviniel! d'ate; va generalitzant-se a
tota la capital. Ahir els vaguiste3
pastaren de 13.000 i es creu que aves

se sumaren al movitnents molts a'tres erupleats. Sembla que s'esza
gestionant / tue el; ernpleats dels
trazares dels suburbis també dec:a•
t . la vaga per soliaaritat.—Fabra.

El retcrp al patró or

Landees. 23. -- FA (el que el
llave/el anglès ial hagi decida
encara els tertnee de la resposta que ha de donar al Ille111OrillUblitt nord-ameriril, es
vonsidera que es degut a que
ene ara sap el que ha de resputuire a les greus qüestiens
ileirdre errinennie a que es reforeix aquest doeumeut, o signi
el retara al paleó or i les eompensaciore ecantimiques.
Amb el fi que puguin efectuar litt examen minuciós d'are/redes qüestions cts Deperte_
menta interessats, la resposta
brir iniea 110 eerii Iletrada fins

a 'vieja setrnana entran!. —

NOTICIAR'
POLITIC
—

REUNID
A tots cts socia del Bloc Obres
i Campero! dels Districtes 111 i
VIII, sela convoca . VAasemblea
general que 5 iudr1 bloc acial. (tia 24.
a les den de la vetlla, al carrer de
Pene Serafi. ninn. 41, pral. (Gràcia).

MITINGS 1 CONFE.
RENCIES
—
LINIO DEMOCRATICA
DE CATALUNYA

Aquest sespre, a dos quarts de
itit, cen feriada d'Ansàlia Codonsin
de Gendrau, a l'estatge del partit
Eis-dein'. 4. principa'a. Tenia: "Fe1:3cte h deCe• daa
'•
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COMPOSICIO
Sucre Set, 6 etge.; extracte regalèssia, 6 ceotigrame; extracte diacordi, 8 ming.; extracte medele vaca, 8 milig.; Gomenol, 5 mil•g.; mere men-

toanitfflat, quantitat suficient per a una putilla

PASTILLES ESPAIN

•

•

•

Guareixen radicalment la TOS perquè combaten les seves causes

I

CATARROS, RONQUERES, ANGINES, LARINGITIS, TUBERCULOSI
PULMONAR, ASMA, i totes les afeccions en general de la GOLA,
BRONQUITIS i PULMONS
;1

• i

Les PASTILLES ASPAIME superen totes les conegudes per la seva composició,
que no pot ésser més racional i científica, gust agradable i l'ésser les úniques en
les quals hi és resolt el transcendental problema dels medicaments balsàmics í yolätils que es conserven indefinidament i mantenen integres les seves meravelloses
propietats medicinals per a combatre d'una manera constant, ràpida i eficaç les ma- lalties de les vies resoiratóries aue són causa de TOS i de sufocació

3
3
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Les PASTILLES ASPA1ME són les receptades pels metges
Les PASTILLES ASPAIME són les oreferides pels paciente

e

e

•

Exigiu siempre les legitimes PASTILLES ASPAIME i no admereu eubstitucions
interessades d'escassos o nuls resultats

•
• I
•▪ I:,
It

2

e
e
e

Les PASTILLES ASPAIME es venen a UNA PESSETA CAPSA en les princinals
tarmacies í drogueries: lliurant-se al mateix temps gratuitament una capsa de
mostra, molt còmoda per portar a la butxaca

I

I

E

•

Especialitat farmackilica del laboralori SOKATARG
Oficines: Carrer del Ter, 16 Telèfon 50791 -:- BARCELONA
e
•

PASTILLES ASPAIME, no són
NOTA IMPORTANTISSIMA: Per a demostrar i convèncer que els ràpids 1 sat isfactoris resultats per a guarir la TOS, mitjançant les
capseta - mostra de Pastilles
una
gratis
en
via
Laboratori
Sókatarg
possibles an-ib les seres similars i que no hi ha actuahnent d'altres pastilles que pugu in superar-les, el
céntimo,
os
franquejat
amb
d
d'un
sobre
cen
tims,
tot
dins
de
cinc
segell
Aspaime als que li enviïn el retall d'aquest a2unci, acompanyat d'un
•

•
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•
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e
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LA". PUMR4IFFET

Dimarts, 21 de gener de 1933

ESPECTACLESH
TEA TRES
TEATRE NOVETATS
Compenyla haca LLUIS CALVO

CONCERTS
DIUMENGE VINENT, A LEE 5 TARDA
UNA 111E$1310 AUTENTICA D'ART
AL PALAU DE LA MUSICA CATALANA
LA POESIA

d'AMBROSI CARRION

Tarda, 2/4 de 5: El. SR. JOAQUIN,
creació d'aquesta cOmPanFla, 1 Cl
formidable exilas dlarl del mestre
Penella

per

DON GIL DE ALCALÁ

Localltals: U. N. E., Pg. de Gräcla, 54

vi

TM.:1:21e
Fan- Mola, Palacios. Llaurador,
Baraja. Orquestra de cor35.
Professors,
3
5
da I arpa per
Fastuosa presentacId. Nit, a les 10.
El. 1.10 PADRE 1 la jota musical
g

MOrcla I

AUREA DE SARRA

CINEMES

per Rleard Ilayrel, Cachla Gebart,
L111111 JImeno 1 tots els altres artlstes del programa de la tarda. Dema,
tarda 1 all, l'obra del di& 1 110 leS
grana ovaclons

h.-T.1We*

DON GIL DE ALCALA

MARIDOS ERRANTES

TALISMAN
de Romero I Shaw, música del
malaurat Amadeu Vive'. Fastuosltat
en la presentadó. Despatx a
compladurla

WRQUIA1101114
tamos

25627.2451.1

AVUI, ESTRENA

DON GIL DE ALCALA

Dlvendres, 27, nit, estrena de

-incina I Para. Pesad continua des de les guatee
Nothalarl Fox - Catira magloa
SANGRE JOVEN, per Joung Amé*
ca I Ppencer Tracy, CHICA BIEN,
en espanyol, amb dobles, per James
Dono I Perry Shamon DIJOus: EI
odaallero do la noche, per J. Medica

.ui. tarda, a les 410. N11, 1010

del 9rain,
>4 15 'DE

Con el frac de otro
per WIlllarn Halse.,
HERIDAS DE TACHUELA, per

.

RIETALLS

Laurel - Hardy

per Cilve Brook 1 VIrlenne 0,borne
Es un film Paramount
DIJous valen!, nit, estrena de

producció Metro Goldwyn Mayer

de 1 a 2.90 mil.

AMAME ESTA NOCHE
Desnata a comptaclurla acose recarrec

SALÓ VICTORIA
TERESA DE JESUS
(axil •traordlnarl)

GRAN TEATRE DEL L10EU
5.. de propietat 1 d'ahumen
A les 915:
FUNCIO POPULAR
Darrera representad", de la liegende
AVUI.

Encara tenim un assortit de retalls, tots (iríais de peca de la
TEMPORADA ACTUAL per a:

Valencia, 2311-21/1. - Telbloa 72111M
CINEMA SONOR
Aun, tarda, a les 4'30, I n11, a les 930
TRUCOS SUIZOS (dlbulsos)
LA URRACA
per Muy Bollson, James Hall
t.awrence Gary,

CINEMA ESPLAI
CORSECA, antro

Montaner 1 Arlbau
Talaron 71052
Olbulzos - Revista, en espanyol
1:original film
EL TREN DE LOS SUICIDAS
LA INSACIABLE
Per Carol Lombard
AVE DEL PARAISO
per Dolors del
+1•n•••••••n•nnn

¡MANOS ARRIBA!
(comedia musical en francés)
per Roland Ton g ana I Betty Stoeksrleld

Trajo complet i abric

senyor

russa

LA CIUTAT INVISIBLE DE K/TEGE
per tota la celebre compan yia russa.
Mtre director. STEIMAN. DiJous, darrefundó de ntt
, a lepresentaelC, enDissabtei
condat de
1101118 OODUNOV.
SUADES 1 terla celebre artista auroraFLETA;
cierren
cera del celebre tenor
representació de CARMEN.

ROMEA
TEATRE CÁTALA
Telefon 11001

Companyla
A les cine: L'HOME QUE FALTAVA.
DE LA
A un quart d'onze: EL MISTERI
ha mort a lioQUART AVINGUDA. Qui
vard
Rancian,- fllaite, Misteri. Entortó.
Demi. dimeeres, larda. extraordlnaria
EL MISrepresentad", de l'exit de l'any.
TERI DE LA QUARTA AVINGUDA.
(darreELS
PASTORETS
Dijous, tarda.
ra representaCid).

PUBLI CINEMA
Actualltate mundial, - noeumentete
Vlatgas - Eta. se.ssia continua
Butaca UNA PESSETA

Ftwiti5/340
Avul, tarda, de 4 a 3
Darreres prOjeccions de la divertida
comedia
per Anny Ondea
NIT: Estrena del film esportlu

•••••••n••n••nn••n•nn....»•••n•••n•nn•n••

BORRACHERA DE NIEVE

FRONTO NOVETATS

501a el palmeta! del Centre Excursionista de Catalunya
Es despatxa a la 'taquilla 1 al Centre
de Localltats per a la sessló d'avui, nIt

Aval, dimarts, tarda, a les 415:
GABRIEL I! - GOITIA
contra
RECALO! 1 - MARTIN
N11 a les 1015
ONAINDIA I MAGURIECUI I
contra
1BAKLUCEA CUATA
Detalla per camella

TEATRE BARCELONA
Companyia d'alta comedia
LOLA MEMBRIVES

Avut, enmare, tarda, a !es 515:
'Entablo satraordlnarto Mt. a les
10 . 15: L'obra d'Eduard Marqulna,
en vera,
TERESA DE JESUS
(ESTAMPES CARMELITESI
NOTA. - Per la llares durada de
l'Obra es comencar& a l'hora anunciada en punt.
Dama, dImecrea, tarda, EL ABANICO DE LADY WINDERMERE.
Ielt: MESA DE JESUS.

PALAU DEL GRAN ESPECTACLE
Compan y la COmIco-LtrIca de primer

oren

Aval. almario, tarda, 430: Manada
de Moda. Butaca O pies. L'èxit

LA SEÑORITA SAXOFONet
amb CLAREL - BRITO - SIMONNE
CARDONA. N11, 1 cada Mi, a les 10:
Monumental erit del grandlös espectaele

El tropezón de la Reina
Trlomf d'autora I Intarprstal
Aquella semana: Presentad", del divo
tenor ANGEL SOTO (El Caros() Illextua)

TERESA DE JESUS
(Exil extraordlnerl)

TEATRE POLIORAMA
COMPANYIA DE FRANCESC MORANO.
Aval, tarda, 3'15, Inat n nee popular. Reposició de la comedia de Bernad, Miranda 1 GulSon. adaplael6 de Josep
cadenas, BESEME USTED. NIt, 1015:
sol{ sorollös. 19.. representació de SOL
Y SOMBRA, de Quintero 1 Guillen.
Demi, tarda. VOLVER A VIVIR. Ni!:
SOL Y SOMBRA. Cada dio, SOL Y
SOMBRA.

Gran Teatre Espanyol

Computada da vodevil 1 mpectacias
moderna, dirigida pel primer actor
1 director JOSEP SANTPERE.
Alares primen actors 1 directors:
Alexandre Molla 1 AlfOrla Anadea
Aro% <limarla, larda, a l e3 5 . Po

-pular.Setnmbtrad1p.
Et. TRUC DEL QUARTO DE BANY
1 Cada alt:

"El Papitu" Santpere
ro. ale quedes* sen ovacionan
ExIt per aclamad.) Oil entallo!
Tota la mímica ee repetelx
Aoudlta a dejo. Nades continuas
Ea destiente a tots eta Centres
de Localltats

TERESA DE JESUS

ESTRENA
de la deliciosa corWdia
ENTRE BASADO Y DOMINGO
A nies a la tarda.
UN VALS Ere' SLEEP1NG-CAR

1:
Nde0 :ese
P1
I " erde:
:1„ al •ae. - C. • 1 E 0 E
BRUC. 78
11

2»

I

r R.

NO DEIXI PASSAR AQUESTA OCASIÓ ÚNICA, FACI'NS

81

UNA VISITA

-Ir

IMIIMIT101111il

filLAI 10 (e gti'skie
SUCURSALS A MADRID 1 GRANADA

eot
Hldrült1

CINAES
1111111111MITIMI
TIVOLI
4 tarda 1 10 nit: 'Buscando fieras vlvas", explicada en espanyol. -El misterio de la calavera". Cómica 1 Dibuixos.
FEMINA
.1 tarda 1 943 nit: "Ganarlo tu vida",
Viciar Boucher. -La canción del 'Mariscal", Edith Mera.
CAPITOL
4 tarda 1 943 alti "Gente silva",
"Doctor X", Lionel Alwill 1 t'ay Wray.
CATALUNYA
4 tarda 1 10 nit: "Condenado", Ronald
Calman I Ann Harding. Cómica. Dibuixos
AtraceliS.
PATHE PALACE
Immhero",
4 larda 1 930 nit:
zoe Brown. -Diplomacia femenina', gay
Frands. Curiositats O Dibulxos.
EXCELSIOR
4 tarda 1 930 n11 -El rodeo de la
lauerte", "Luz azul", Leni Rfefenstahl.
Cürnica.
MIRIA
4 tarda 1 930 int: "La chica del guardarropa", "La dama del 13".
Noticiarlo 1 califa ros.
GRAN TEATRE COMTAL
"Cita mujer de
Continua 3'45 larda:
mala fama", -La ehlea del intardarroPa"
1 "La dama del 13".
MONUMENTAL
Continua 345 tarda: "Un loco de verano", "Hombres sin alma". Cómica.
Noticiar:1 1 Dibulxos,
RO VAL
Continua 343 tarda: "La vuelta al mundo", Don glas Falrbanks. -El Dr. Arrowsmith". Noliciarl 1 Dibuixos.
IRIS PARE
Continua 345 tarda: "Carnaval", "Noches mägleas". cf.mira. Noticiarla
1 Catira Fox.
INALKYRIA
continua 4 tarda: "1.5 arada". "Testigo
sorprendent e ", -Pasado n'allana. Cómica
BOHEMIA
Continua 4 tare,: -Ole perteneces",
Prancesca Bertinl. -31Cdlco In,prortsado". Dibuixos 1 Cómica,
D IANA
Continua 3 . 45 tarda: -Me perteneces.,
''Médico improvisado". Cómica
I Dlinfixos.

CINEMA

PA 10$
fABRICA A SABADELL

SALONS

PARIS

Tarda, 430. Nit, 3 05.
MUSA ARGENTINA, Carlos Gardel
Revista Eclair - Juan Mural en
LOCA AVENTURA
liarold 1.10,1 I t•I S , 11 pral) Soll
CINEMANIA
blilufle vliienti raid Lukas en
LA CONQUISTA DE PAPA
Gustav Frohellch
UNA CANCION, UN BESO,
UNA MUJER

(ECU actroordlnarl)

1

etc., etc.

1

DI VERSOS

Tarda, 545. Ni!. 945

MARIDO INFIEL

.41M4444n1141•44.44441.111

TEATRE NOU

Vestidet i abric de nen
Pantalons de senyor i de
nen
Jäquetes de senyora
Adorns per a trajos de
senyora i nena

ESPORTS

HAY QUE CASARLOS

de

Allä.

MARCO 8U8LIM

Marca
LA GERMANA

COMPANYIA TRANSATLANTICA

Amb etiqueta catalana

Servei del mes de febrer de 1933

' METGES: Recepteu el cotó
hidròfil amb etiqueta catalana

LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA-MEXIC
El %amar CRISTOBAL COLON so /Dra. st no hi it., variad", de Bilbao
I Santander el 2 3 de febrer, de•GI Jon el 26 I de La Corunra el 07.
cap a I'llarana I Veracruz, fez) t iis rala a Nova York en tornar. Propera
sorilda el 05 de inari;.

marca "LA GERMANA".

FARMACEUTICS: Oferiu el
cotó hidròfil amb etiqueta cata-

LINIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO amo,
VENEZUELA - COLOMBIA

lana marca "LA GERMANA".

El vapor JUAN SEBASTIAN ELCANO tortira. si tio'hi ha variad& de
Barcelona uI 20 di, tübrer , 21, dc mataira cl 22, de CAdle
el 21, cap a Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, la Guayra.
Puerto Cabello (fea.), Curaçao (fsia.1, Puerto Colombia urca.) I Cristóbal
Propiiia sorthla cl 20 de marc.

INSUMIDORS: Exigiu el
cotó hidròfil amb etiqueta catalana marca "LA GERMANA".

1J(TEN810 A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
CANTA811nCA A CUBA-MEXIC

L'etiqueta catalana fa farra:6,
en aquest cas, garantia de bona

Pareelona, si no hl ha variaEl vapor CRISTOBAL COLON SOr lira
da. el 19 de t'Ojee cap a Tarrago na ((va.), valencia, Alacant
maiaga, Carne I iti/bao. d'oil solera el 23 del muda: mes cap a l'Ha yatia, Veracruz I escales Intermitires.

qualitat
Productora: Fabriques Reuni-

LINIA DE LA NIEDITER RANIA A NOVA YORK, CUBA
CENTRE AMERICA

das de Cautxú i Apòsits, S. A.,
Ronda de Sant Pere, 12

Propera omitida de Barcelona el 19 dr inarc del vapor MARQUES
DE COMILLAS.
Servei Opus Gran Hotel - T. S. F. °muestra, ele.
Les comoditats 1 traelanieni que gaudelz el passatge es mame
l'altura tradicional de la Companyia
Tambe 16 establerta ni:Hieda Companyla una aat tri de servels eom
binats per als principal% pons del món servtio Per liolea
Per a Informes I &moto do Amantes. A. RIPOL, Vio Lantana. 3.

DISPENSARI POLICLINIC
— de

0S

Vies urinäries leatrtu Sifilie

Clínica tiallego Impotencia

Diatermia Raiga X
IS COMTE ASALTO. 15
Director Dr. J. Rin .• Consulta de zo t i de 4 a q Inumenges de to 5 1

Dr. nora

atlas urinarios - Elf1111 - Mame • Impotencia - [Halaran&
per n. ron:N. une
l'11 0 1 rae , a1 eiii.0 l1 1 4 • Erou e a S. Puto Unlvarsttat,

Flaifla X 10

POSE1.7 AL VOSTRE SAN?

FABRICA DE

GOTES MARES
SULFUROSES DE BAR

si

CERÁMICA

LA hIEDICAMENTACIO
SULFUROSA A DOMICILI

Articles de conatruccI6
R•Joles de Valencia
CASIMIR

YICENTS

PETITS AINUNCIS
CLASSIFICATS

1

Despatx: Tallers, 72,

*efe

Telefon núni 15644

Clow

IIIAR.CIELONA

D'IlERSOS
MASSATGE medloInst I de bolina per
Clrurglana.
C. Santa Anula, 33. Pral.

MARISTANY

OarantItzada la ova sólida 1 exoel.lent fabricació sota la respectable aIgnature de la coneguda 1 acreditada usa R. MAR ISTANY Fundada on uno
LILOGUINII 1 REPARA010118, 018008, RADIO I ROTLL08 1311 1.18 ILLOR1 MARQUI8, VENER8 AL COMPTAT
41%.1 »reta t'e música. — Oonstantment novetats

—1110Plolte1I prime I 0Ondlolons a:

R. MARISTANY -8, Ronda St. Pero, 8

VIES DRINARIES -

.

estol lles secretes

ELS AV

ORRITS DE S

BLEMORRACI
deceno%

,

•

Detecta/4i ltetualll
PIJOAN
Rambla de Canalete', 11. 1.sr
d'I I 4 1 I
eaA

POLICLINICA

,. ., e

Barbers/1 Perroquers

Fur5D4C11_ ,dvenpolomnasi 1 liarme Derumeote

CLINIC A PRINCESA

P
aui

LL NOI128

Vente' - 81/11Is
Illatriu .
VIsita de II a O I de 7 e
Prime% e (Entrada per Eotonert SI

a continuactö, con-, dones de 50

anys poden no semblar mes de 30

larcelona.

tra Sra de la Salut
&IRIS Sant Pare, 18, prop Oefe6 Catala
31elges esperiallotes P er a:
Cirurgla-glnecologla. Muno, dilaceres,
invendres,
a 10.
Cromo. - p iad, 9 a 1030.
Malattles de la Inféscia. - h,iIlnos, dime
eres I diveniircS, 1 i a 12.
dimecres I
Medicina general. divendres, 9 a 1030.
Dilluns, dimecres
~l'Hiel% dele ullo.
a 10.
I divendres,
Mídanles nerviosas. Divendreo, 11 a 1"
Malaltles del. maco. - 1:timarla 1 d'yen.
&cs. de 10 a 11.
Dlarl, dr O o 10.
Ralos X.
dIntecres t
Raillais Clinica. dice:idees. de 9 a 10.
Dentista. - D1.19,ts I dissahtes, O a 10.
Dimatis
Malaltlea da la poli I semi.
I dissiiht,, 7 a 8
Clruroia estdlca I reparadora, «feotes
1 deformit-es. - /nimio, 7 a 8 TUL
dimerres
, Gorja. n'a I oides. dIvendres, 7 a 830.
- Dimarts
Motelli de l'aparell
clIssablem, a les 0 de la tarda.

Llegiu,

Professor Dr. Stejskal, dc ra
Universitat de Viena, ha astorat el
médi anuneiant un descobriment estuPeod, que procura la joventut a la
pe/i. Autrest producte, denomidat "E jote!". és un extracte meravellós, excessivarnent concentrar, obtinqut d'animals joves. Emprat pel Prtfessor
Dr. Stejskal, coto a experiencies de
nutrició de la pell. en dones de 55
a 72 anys, les arrugues vAt desaparèixer tompletament en 6 setmane:
(vercu la Menaria completa a /a Revista Mèrlica de Viena). Tokalon ha
adquirit els drets exclusins referents
a anttest descohriment, i el Biocel

tlegio

ti P111111117 -

ELS DIABETICS
DULCIMIDA
DULCIMIDA
DULCIMIDA
DULCIMIDA
.,

combinar ara, atnb altres elements notritins, en la Crema Tokalon, Alimem
del Cutis, Color Rosa, d'acord amb
fórmula especial del Pmfessor D.actor
Stejskal. Graces a l'its del dit p-oducte, una pell envellida i marcida.
pot rejovenic-sc r5pidaMent: arrd.
pies desanareixen i els MUSCUis di!ntats del rostre es toniiiipten i estrenyen. Les dones de 50 ama, o fins
de Go,. poden obicnir una pell del rosIre que pocha causar enveja a mon ii,i
limes joves. - Nota: La Crema 'Dikalon Blanca, sense greix, es ven ara
en tubs al preu de Pies. 250, tamany
i Pt e ,, 1'75, ramany retit,

poder.
Manjar

la

1201.9 8ra
eles e

DULCIMIDÁ

As un condunen t le REGIO que no come nidal;
carbonl, ni res que produelal grelr.
na d'usar-se en DIABETIS, OBESITAT, ARTRITISME; es de sabot tresr l agradable.
Pa 450 negadas doica. el co mIdelament mnOcue: caca
lacten, correspon 5 la dolçor d'un terrós de loen,
y en exelusitame111 a les farmäcies. ea flascona
de 110 1 050 tauletes

Prepai at al Laboratori Moran, Passeig de la Repubilca, 87, Ilarreione
poden &manar mustr2s ratones

