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Ucrisi del Govern de la Generalitat

JAPd
coneixerit la G LIERRA., --;MUNDIA L
Govern, que
Secret" referent
Maiiiúria,

rea'itat del eatalanisme

-E-I TRIBU .01LIOAT Aquesta ab
esta del itou
serà d'drapliä, concentracg
i
esquerrana
catalanista
.
Un dels postulatsi fonamentals
del catalanisme ha estat, i és en-,
cara, la catalanització de la política!
dintre el territori de Catalunya.
Aquesta qüestió, que durant molts;
'anys fou una condició previa ins-r,
pheita, avui s'ha fet talment
cita que no hi ha cap polític cataW
que la negui o min d'esquitllar-la;
l'imperatiu de la seva realitat, la fa
indefugible fins per als que art
tres e/sagúes han basat tota la sevat'
actuació pública a cohibir o ne6-1
tralitzar l'impuls racial que ha animas sota la nostra Renaixença.:
Avui és impossible de fer politica
a Catalunya sense aguces reconei-;
xement; qualsevol que volgués tancar els ulls a aquesta realitat no
trigaria a convencer-se del seu er-:
ror, perquè no és possible con-i
quistar la confiança pública ni la'
popularitat negant ali ò que palpia
constantment en l'esperit popular.
En aquest aspecte la unanimitat
catalana es absoluta; érem mono,
perú, que sa'Aem que la política'
catalana no arribaria mai al punt
de catalanització actual si abans no
queia el mur secular de la monar-

quia. Era ben clar que sense una
modificació transcendental del régirn de l'Estat espanyol la estala-.
nitat no podria ocupar en la vida
pública el lloc que li assignava el
cor dels catalans; mentre en algun
sector del catalanisme existissin els
prejudicis que obturaven la visió
de certs política catalans serien en

va tots els esforços que serien fets
per a afranqu' e la politica catalana
de la mediatització a qué la condemnava el regim monàrquic. Aix6
no podia ésse qüestió de dretes i
esquerres, sinó que calla mirar-ho

com una qüestió de poble; perb,
perquè en els moments que foren
decisius l'obsessiö conservadora que
les dretes catalanes s'aplicaven a
fomentar, especulant amb una conceprió de l'ordre que no esquela als
interessos morals de Catalunya, hagueren d'ésser les forces esquer-

lides les que donaren la batalla:II
obtingueren la victòria de . la catalanitat en proclamar la República.
• possible que en els dies que
.-iireeediren el 14 d'abril, i fine en
' produir-se el capgliarlient total d'a' quella jernada, no tots els qué
intervenien com a figures de 'pri-

•

mer serme "-poincidissin eh- l'apreciació de la 'Mena i filiació del sentiment popular , nue a Catalunya
produia aquel esclat inoblidable;
ben' aviat, però, tote, . fine ola que
niés remoto se sentieri de la tradició del cataíanisme : Smilitant, ha- !
gueren d'adonar-se que allò que
donava l'escalf de' vida E el sentit!
a aquell alçament popular' era la,
force que havien desconegut o hos-;
hagueren de rendir-s'hi,;
tilitzat,
' perquè els desbordava i se'le en-!
duia. Aqueas és el triomf més
tu u del catalanisme, la demostració
més evident de la seva vitalitat. As
cert que encara falta saturar d'a.J.

«

havien d'isser trameses anónirnament.
Un amic s'acosta als contertulians,

els diu:
—Pel que fa al "Premi Felip Pedrea", no us trenquau més el cap:
Es el Mestre Amadeu Coscó i Penedes; només eh i jo coneixem el hateiz del lema "Més claror"...

.

_volgut coneixer ha seva opinió respecte a la formació del nou Govern.
A continuació el President assabenels periodistes dz les consultes que

amb Ilapis, partitures en net, la mascareta de Beethoven... El Mestre Cusc6 ens rep amb un somrís abacial, i
qual ii exposem l'objecte de l'entreasta, ens respon emocionat:
s" 1

—Digueu que estic contentissitni
Realment és un alt honor...

—I res mis?
—Home, encara que no ho
he trencat mis d'un plat. No da la
primera vegada que sóc objecte de
distinció! En els Concursos Nacionals
de Belles Arts que hom celebra a Madrid, l'any 1926 fou premiat el meu

"Quartet III". L'any -1928 se m'atargä també el premi d'aquell Concurs
N acional, organitzat a intenció del
Centenari de Goya, pel meu "Poema
psíquk", en el qual en comptes d'insp irar-me no "tonadillas" i "romances" i en la part externa pintoresca
del ele Mese, vaig procurar enfon-

estat cridat a consulta?
,
—sEns padeu comunicar la vostra
opinió?
, —Ara, no; quart acabi.
En sortir de la "Elesidencia, al cap
de den Mimas, elkIlariodistes 'el voltaren novament:
.—sPorleu dir-nos_del que heu trae,
pregunta.
tat?--hom
—Si, He vingut a acomiadar-me.
Surto cap a Madrid aquest vespre,
i abans he volgut venir a 'saludar
-a msel President.
—Però, acoHaborarett o no en el
nou Govern?

i.evacuaria a la tarda.
—I el senyor Hurtado, no vindrät--

questa realitat algunes zones de la

preguntar un repórter.
..complexitat catalana;.Pezals el, tribus li va
—No— respongué—; perno que ja
, que tots els polítics han
bi haurà necessitat d'una nova enEs la penyora mes impresskriant de . no
.
l'existencia d'aquest anhel estala-.
Totes les coses van Per bon carni,
amista, d'aquest anhel que no podrä:
m
penso que no hi haurä inconveent
isser deturat ni extingit. •.
en formar un Govern que segueixi les
I això han de tenir-ho b 'en pre- ,orientacions assenyalades per l'honosent els político d'aquí 1,-,de lora ! rabie Francesc Maciä.
d'aquí, i sobretot els:: • que senteni . He vise—acabé—la felicitació que
•una. inclinació perillosa a conjtjgari: el Govern ha adreçat al senyor
amb forces que a Eepanya,..,
—Hem celebrat únicament un canSelves en cessar en el seu càrrec al
presenten l'anticatalanisme, perriiire Govern general. Això—conclogué—és vi d'impressions amb el:. President.
ningú a Catalunya,. sigui de, 1.44ta-?, Un motiu d'orgull per a tots nosaltres.
Nosaltres—acabé amb una 'mica d'ita o de l'esquerra, prociami•.uria;
ronia— no soni.eacara PrOu imparPROSSEGUEIXEN
concepció de l'ordre conservadora
tanta per intervenir. en la política caLES CONSULTES
o revolucioneria, no podrà
talana.
•
se de passar per l'adreçador de la
A. migdia el senyor Companys va _ EL -PRESIDENT VISITA
catalanitat, malgrat les supervivèndinar amb el conseller primer, senyor
cies advarses
pulluliit encara Santaló, en un restaurant de la Ram- - EL SENYOR CARNER
'Ahir al vespre, a les set, el Presi; entre hosaltres, sMantinguda- en- bla de Catalunya. A un quart de cinc
dent, acompanyat del senyor Alaverobustida lar . ,c.2a:lanitzacy, di
de la tarda va arribar a la Generaldra, estigué a visitar el senyor Jaupolítica, serà ben faca ci'ar7iti".dr;:a' : tat i es reprengueren les consultes.
la plenitud del catalanismej sola- P ELS' SENYORS PI I S.UNYER me Carner.
El motiu de la visita erá 4ue l'exment en esdevenir aquesta- plenitud
I
AIGUADER
ministre de Finances exposés al seCatalunya podrá donar a la vida •
Feia poca estona que el President, nyor Companys la formació del gocollectiva hisPiniea iot el seu ophavia
entrat
al
seu
despatx
oficial
vern que cregués convenient.
timisrneji tota la seva originalitat;
- quan.va arribar el seny or Pi i Sunyer..
MANIFESTACIONS:'
—Veniu a -evacuar la consulta?-ssli:
DEL IlEhlte4tE,COMPANY,S.-, '
ya preguntar un periodista.
Anit panader a les vuit, en retire
—SI. i ,no,—respongué—. El Preuicom veieu, acudo
,dent

el President els periodistes va dir.
los el següent:—Van passant les coses tal com
ja els havia dit. Penso tenir format
demä el nou Govern; dem'a passat
reunir-lo i divendres presentar-nos
al Parlament per. tal d'exposar el
programa' de Govern. ,. • •
Van transcorrent les ceses tal cera

havia projectat i tinc la satisfacció
de dir que les negociacions van per
bon carai.,,
Acabo dé visitare!' senyor Carnet,
i estic molt content d'haver rebut
d'ell paraules d'una gran simpatia
d consideraci
ó.
,
Sempre he ientit per ell un 'afecte
moltinteits i
apreciat en el que
val.
—El

—2 Sou tambe partidari del Góvernl

La

de concentració?
, . —Naturalment. I aquest criteri—aca- .
151.—ia l'he expressat diverses vegades..
.-Feia poca estona que havia entrat
el senyor Pi i Sunyer quan va arriA2
' bar el doctor Aiguader. A preguntes Ca
dels repórters va manifestar:
dir en la "joiosa tristesa" del pintora
No d' ara, s inó de semp re, h e profamós, aquella tristesa noble i serena pugnat per la formació d'una àmplia
que és el basament de l'artista que coalició cata'anista republicana i essosté, anima endins, Iltütes espirituals.
querrana.
El mateix any 1928 m'emporto ,e1.
Tal com el lector recordaré., els se"Premi Concepció Rabell", la prime- nyors Companys. Pi i Sunyer i Aiguara recompensa de qualitat que- se'in
der integren el Comité que ha d'en-

org anitiacio

es

greu

L'actitud del rol upareis
equivoca, Car hon; sap que les seves
idees politiquee, siguh, per a l'interior
com pe, a l'exterior, eres opasades a
del senyor Duco, que necessitats
imperuises havien obligai el rei
(celo cap del Gavera,
Els rinnors dimissió de Titulcscu de ministre d'Afers Estrangers,
que tanta impressió havia produit a
Europa, A; oficialment desmentir:,
com els del primer ministre, Angelescn. La versi6 parisenca, perd, que
afirmo haver existir la dimissid, és la

ete

Es evident que Si el govern sovietic
cerca prometences de no-anseeniö a
l'Occif,ent és parqué es trota amenaçat en l'extretn oriental del seu vast
territori.
Rürsia cerca, també, aliances. Els
E.scats Units sembla que han respost

satisfactóriament. Franca... Georges
Suarez ha escrit a "Gringoire": "No
hi ha dubte que la política exterior
francesa és compromesa per prometences fetes als Soviets. • No es traeta pas dels Estrets... Es l'expansió
russa a l'Asia, que és avui Ii finaltat del govern dels Soviets... Si el Ja.
p6 ha de caure sobre Rússia, no veiem pas clarament per que nosaltres
haurrn de caure sobre Alemanya..."
Totjust som als inicia de l'expansió
japonesa, i ja les potencies europees
prenen posicions.
Es lògic. Un pas m82 que doni el
Japó, i topará amb Rússia í, potser,
amb América. El "Memorial Secret"
del general Tanaka porta el següent
títol: "Japó i la próxima guerra mundial". Sentbla que una guerra entre
la U. R.. R. S., Estats Units i Japó

no quedaria localitzada, i arrilxu-ia a

EL "MEMORIAL ,DECRET"
x. — Considerado= generals

hem

situacióia eemania

Les precipitades gestions de la U. lt
S. S. per a fer signar tractats de noagressió als principals Estats europena han fet girar els ulls cap a la
Rússia Oriental; les provincies maría.
times de la Siberia, en el genero soviètic concentra armament i soldats.

Arsen mundial, corn la del 1914. En
el teatre de la guerra — Xina i rOceir
Pacific — tenen interessos les grans
potències, amigues i enemigues.

A UN ACLARIMENT

ble importancia.

Barli /anake, çap -divreioveni
kfe
pels jáionesos
estat realitzada d'acord amb 'eteta general de Tanaka.
'
Les recentítsimes expedicions militars japoneses a la 'provincia' de Xa-har, punt-de Partida • per a una ocupació de la . Mongòlia, 'eón una : altra

demosträció'de la veracitat i de l'auteriticitat d'aquest document a preCien
que cknem a' coneixer als- lectore'de
LA PUBLICITAT.
Jara?, realitza al peu de la !letra' el
Tanaka: El pla d'expansió d'aquest general' és una concreció de 'les
aspiracions d'influència imperialista en
el món dele militare del País del Sol
Naixent, aspiracions que s han accentuat cada dia més des de la guerra

russo-japonem del spo7.
En, aquest , "Memorial . Secret" es fa
referencia a una guerra dels nipons
contra .Rússia j América, com d'una
cosa inevitable. La U., R. S. S. i, els
EE. UU. senten la imminència 'd'aquest xoc. Litvinov ha signar pactes

de no-agressió amb les principals nacions europees, com si tingués por, en
el cae que el Japó Ii caigués damunt,
d'agressions per l'esquena. Als Estats
Units s'accentua extraordinàriament la
campanya antijaponesa i, paralelament, s'inicien importantissimes converses amb la delegació sovietica sobre el "nou paper de la Sibèria".
Manxúria i Siberia Oriental serien

el teatre de la gran guerra.
La premsa europea comença a preocupar-se mis de l'actitud del Japó.

Urbanisme

El "Memorial Secret" comença fent
referencia a la política a seguir a
Manxúria i Mongòlia, Manxúria ja
ha estat ocupada. Resta Mongòlia, En
tea " Consideracions generals"
"It El tenue Maree-Uds i-Mongblia Mata les provincies Fentgtiett,
Mongblia" 'Interior i
Mougblia Exterior. Té una 'M'ea de
74.000 mines quadrades, i una població
de 28.000.000. El aras territori is tres
vegades mis extens que el del nostre
propi Imperi, descomptant . Corea á
Formosa, pecó té solament tma tercera part de la. nostra població. Aquesta
població no és proporcionada a la riquest del pais en productes •forestals,
minerals i agrkolcs.. No té rival al
món., En ordre a explotar aquests recursos per a la perpetuació de la nostra giória nacional, hem crear especialment la Companyia del - Ferrocarril del Sud de la Matucúria. Aquesta
Companyia té exactament 'els mateixos poders que e/ governador general
de Corea."
..
La Manxúria ja is totalment japonesa, avui. Perú és interessant de reproduir la part del "Memorial Secret" que fa referencia a la política
que el govern japonés seguia abans de
la incorporació d'aquell vast territori
xinès.
"Desgraciadament — continua el
general Tanaka —, des de la guerra
europea hi ha hagut constants canvis
en els afers diplomàtics i domèstics.

Les autoritats de les Tres Provincies
de l'Est s'han despertat, i treballen
gradualment per a la reconstrucció i
desenvolupament industrial, re guntt el
nostre exemple. El seu progrós és sorprenent(Continua a la pdgins 7, col. 6)
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insu4vients
Altres noticies de Bucarest coincide:yen en apreciar cara a molt greta
la' situacid política ea aquella capi-;

' tal.
El diari ''L'Echo de Paris" rerodueix un telegrama que publica
rel "Daily Telegraph", de Londrall,:
'iprocedent de Bucarest, dient quet
'-'s'ha confirmar la ditnissió del serayos. Titulescu en la cartera d'Afma
Estrangers.
, A mes afegehr que el rei Cua,
ha fet saber que no pode/ . assistir
- a les exequies fúnebres . del senYeri'
Dura per patir,.ttp atac d'"influenza",,l
Bucarest, 2. Als cerdee inte-,!

ir&
,`>: •

Par!;, 2. ••••n• Edikieunió celebrada
avui per l'Assembleg Constitutiva de
la Federació Interdadonal de Rugby
ha estat reconeguda com a orzarezació nacional la Federació Catalans
de Rugby.

Tot el que ha passat els darrers
temps a l'Extrem Orient ja havia estat previst 'en el Memorial„L'ocupació

Referent a r"Aclariment" publicat
per "La Veu" en la seva edició d'ahir,

'mach portará eanseqiiineics de nota-

„

nacional

fa pocs mesas.

nou Govern?
--Fins demà a la nit:—acabe.--,
Manquen uns petits detalls d'acoblament, però en !Mies generals ja esté.
format.
RESPOSTA

que volien dimitir- el
p del govern•
Titulescu

La Federació Citialaita
T

el "Memorial Secret", que, en les Untes essencials, donem a continuad&
El general Tanates va sotmetre
aquest "Memorial Secret" a l'Emperador del 'alió, el qual va acceptar-lo
integre. D'aleshores cnçà tota la política exterior japonesa s'ha fet d'acord
amb els procediments d'expansió que
s'assenyalen en el MemoriaL
L'anomenat "Memorial Secret del
general Tanaka"', ha restat secret fins

—Doncs s'ha equivocat.
—Quan facilitaren la Ilista del

Sembla

* **
A rhora que escrivim aquestes ratlles — les vuit del vespre s'ignOri
qui és el guanyador del Prerni Envite
Granados.

v , ").

Del 27 de juny al 7 de juliol de

l'any zpay lea-ministre de la Guerra
japonés, general Tanaka, va estar presidint una conferencia d'alts caps
oficials de l'exèrcit japonés. D'aquesta conferencia d'onze dies va sortir

cridat a consulta?'—li pregunte. un
periodista.
—No. No hi havia motín— respongué el President.
—Es que a nosaltres ens ho
dit així.

de manifestar que l'interpretem
corn la fórmula que el repórter que fa
informació a la Generalitat ha volgut
donar a la seva rectificació, i decidits
a no causar dany . al company, estem
disposats a fer els ''ulls grossos en
aque.n'aier, ' p rovocar . i,er la se.va.it>
ventut, r-mse;
.donern
.
d'adietes raillei.

'a la

Xina, EE.
i 'el Mn, sottnis ,, pil general Tanaka a l'emperador japonès

'

concedeix a Catalunya, la qual cola tendre en les qüestions preelectorals
m'emplenä de goig. L'any mal els i que fou nomenat en una reunid que
Concursos Nacionals de Madrid em
el Directori de l'Esquerra va celebrar
premien els "Preludis per a Orques- al Centre de la Rambla de Catalunya
tra", i el mateix any l'"Ateneu de Se- fa quince dies.
villa", en el concurs musical commemoratiu del poeta Izquierdo, m'honora, . EL SENYOR PERE COMES
tambe amb el primer premi; l'any
Degut a què el senyor Lluhí
roa la "Ràdio Associació" m'atorga, trobava indisposat, estigcé a tornar
aixi mateix, una distinció de vältia. la resposta al President, en norm del
ara, ja ho veieu, el 'niel Quartet de
Partit Nacionalista d'Esquerra, el
lilés autoritzada.
corda, que porta per ' lema "Més claSi ha existir una temptativa de consenyor Comes.
ror", i que fa el quart dele que porto
A la sortida l'interrogaren els pevide les directiva en política internaescrits, mereix el Premi del primer riodistes. A .preguntes dels informacional Pot afientar-se completament
Concurs Musical de la Generalitat, la dors va manifestar que la seva resqual cosa és per a mi la mäxima con- posta havia estat afirmativa, en el
Londres, 2: Noticies de BucaSCII
TITULE
sagració, que si he, naturalment, m'ilsentit de colaborar en el nou Gorest asseguren que el senyor Anlusionava, no halda esguardat amb 'vern.
La situació a Romania deu ésser gelescu ha demanat al rei Carol que
massa confianca, degut a la novetat
—sPodeu donar-nos el nom del més greu del que deixen endevinar les . com més aviat millor el rellevi de la
';de la competició...
vostre representant?
noticies que arriben després d'ésser presidencia del aovan romanes.
—I les vostres ambicione actuals?
—No el puc avançar encara—respassades Per una rigorosa censura.
També als circols político d'aque—Continuar :treballant ardidarnent. , pongué—. Depèn de la reunió que Probableenent l'assassinat de Pillastre la capital s'assegura que el scnyor
Ah, i que; tal com m'ha promès Ven- celebrarem aquesta nit, a les vuit. cap del Gavera i del partir liberal roBratiano ha declarat que no accep,. tura Gassol, a! qual vine de visitar,
taré. formar govern per impedir-li-ho
en testimoni de la meva
el
seu estat de salut.
gaubanea, si
A NE
-S
A
Qtrartet-guidonatcéxerlmí
París, 2. — L'edició continental
al públic, per tal que aquest estigui
del "Daily Mau" publica un telegra;.
en situació de confirmar el fall del
ma procedent de Bucarest donant
Jurat, que considero comnetentissim.
compte que el ministre de Negocis
—Ara he permetreu, mestre Cuscó,
Estrangers romanes, senyor Tituque sis feliciten, en nora de 1,11 gcs-,
:Lescu, que es troba a Saint Moritz,
BLICITAT..
reuma el seu propòsit `dr.. no tor4:101
—I sós permetreu que us en &ni
-Me 'a ' 'Romania i que dimiteix la
las més efusives gràcies...
- cartera de Negocie Estrangees perqué, a/ seu judici, les meniscos de
Una estreta de mg cerdiehsinia
protecció ál senyor Duca han estat
acaba el diàleg

Rit

"Memorial

senyor..Ric i Pon ha estat

-

ràpidament.

L'

El mestre Amadeu Cuscó i Penedis
Tot seguit fern cap al domicili del
mestre llorejat. Estudi de compositor
amb el seu piano, pentägrames escrits

DE CO4,19.1MENT
El senyor Joan' ,,i Pon, cap del
partit radical _ puya, estigué
també a la. PpetddinCia. Els Pcriodistes ja,mnieta -nocia de la visita,
PItia que el senyoé. .Companys els
t4gYf4, anunciat cine, :el senyor Pic
atiskiaa :a. saluda:7 71o, .acomiadar-se.
Mob tot, els reperters -van preguntar-E:

,tants de la premsa, va fer-los les següents manifestacions:
, —He anat—digué---a saludar el se5 n'or Serra i Moret, el qual, com no
:ignoreu, está' matan; esperem, pecó,
.räpidament podrä reprendre les
aaleves tasques. Ho he fet perquè he

..

Atenen Barcelonés. Al "hall" de la
Biblioteca un grup conversa animadament sobre el veredicte dels premie
musicals de la Generalitat, els noms
dels guanyadors dels quals no són sabuts encara, perque les obres optants

UNkeISITA

Ahir al mati el President va rebre
gran nombre de visites i se'l passé.
„despatxant diversos assumptes de id;
mit. Al migdia, en rebre els represen-

mestre Aniadeu—Luscei
Peneaila guanyat Premi
musical de la Geherdiat ,
.
Felip Pear e 11» 05 t2

EI

1

EL mete.

"•

amo 'raen
Barcelona, mea
caublasa. 1 zaryltorls de la Depilbtlea,
irlmestre... • 1113—•
trimestre...
&raerles, l'aun; 1 *Portugal.
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escola catalana l'escota nacional situa- nova, penaré si ha d'ésser infringida sien organitzat en banda, de la qual
pelón solar de la Rambla deis Ocells.
Explicb que es velé obligat a
Societat Anónima Patulea, on disda a Catalunya. No és res mis que la Constitució i hi ha d'haver manea- era inspirador i cap Pere Josep i
Aixtb és greu, pezii és poca cosa
prendre part en els atracaments que
sabte a última hora de la tarda ea, al costat del que succeeix a l'altra
un joc de paraules gens abellidor rnents d'amor a la República no sera Pallare, que resultà mort per la
preparase la banda per la miseria
cometé un atracament, va veure
banda de la müeixa Rambla. Els
aquel] que fa quan diu que lo que es dels nostres rengles don sortirà l'imguardia civil al carrer de Pere IV.
que passava e casa seva.
dos . individuo que els infongueren
nostres lectora recordaran que en
absolutamente intolerable es que a la pule en aquest sentit. Més aviat cal
Es molt aficicnat al ball, i aquesEl dit individu es té coneixement
sospites i com sigui que en apto- • començar l'any Puta el senyor Anescuela nacional, sostenida en Calais- que vigili al seu entorn i fins i tot que era considerat, entre els seus. ta circumstäncia el pose en contac
toni
Güell, 'aleshores baffle de la
par-se'ls ja parella de la guardia
fa por la República, se la quiera lla- al seu dins, ja que podría donar-se . el com a heme molt valent. Tenia, a
te amb Antich, que acostumava a
ciutat, cedí a aquesta el terreny d'un
civil observa' que feien algun gest
mar escuela catalana.
, cas que el traissin els seu propis sea, mes. singulars dots d'organitzador
freqüentar els salons dedicats a
passatge que correria per tota la
sospitós, els guardies procediren a
Nosaltres, que volddem esser ex- timents.
de delictes i hacia pres part en bon
aquest divertiment:
llargada de la planta baixa del pelan
trernadament tolerants, gairebé hern
escorcollar-los i trabaren a cada un
Es fuster d'ofici, i dissabte anä a
nombre d'atracaments, entre ells el
A.
VILLAR
DE
SERCHS
Moya . osComilles, que s'escau a la
una pistola i municiono.
de fer un esforç per trabar tolerables
comes en una botiga del carrer del
cobrar la setmanada de festa que
Professor de català de la Generalitat
Rambla; -o, millor dit, la servitud
les paraules transcrites. I aixe. per
En ésser interrógate manifestaTelegraf.
ii concediren. Durant la setmana
de pas a perpetuitat per aquell inren anomenar-se Rarnon Poyuelo
El segon de la bända era Josep
fou quan conegué els seus corndret, ço que hauria permès de desconlisiada, de anys, i Joan
Antich, el qual coneixia multes capanys de malifeta.
•"
gestionar
el tros Inés congestionat
Josep Soriano Gómez, de trentaseo i fabriques on facilment podien
Afegí que ell mateix s'oferí a
de les Rambles, alié on els vianants
tres. Al primer li foren ocupades
realitzer-se atracaments,
prendre-hi part; els demani. que
nou cäpsules saltes i un carregador han de circular d'un a un i amb
S'ha
observat
la
que tots els com .en cas que anesein a donar algun
perill de prendre oral. El senyor
amb set cepsuleS. Al segon, dos
ponents de la banda usaren sabecop comptessin amb eta No seraGüell no posava altra condició que
carregadors plens i una bala a la
tilles.
bla
gaire
penedit
del
succeït.
El Patronat no accepta
; la de pagar el propi Municipi les
recambra.
Interrogats sobre aquesta Parde 'construcció d'aquell passatmodels ticularitat, manifestaren que utilit- A.CTUACIO DEL JUTJAT Com sigui que a la dita fabrica •obres
cap
ge que anava a desembocar a. la
S e A. Pendes ahir era diä 'de pagazaven aquesta mena de calçat per
El Patronat de la Rambla de les
Portaferrissa, i un termini per a la
ment, la guàrdia civil creu que els
Durant la tarda d'ahir el jutjat ndtal de córner millor.
realització de les obres.
Declaració de l'inspector Flore s'ha reunit per tal d'assabentar-se
dits individus es proposaven realitmero Ir continue els seus treballa
En acanseguir evadir-se de la
L'oferta era tant d'agrair, tan acdel veredicte que el Jurat que baria
senyor Andreu
ceptable, que l'Ajurttament no pogué
d'escollir entre els dos tipus de naves presó, junt amb altres, Josep An- referente al sumari que s'instrueix zar-hi un nou atracament.
Els .detinguts manifestaren:- el per menys d'acceptar-la. Es' féu un
per via d'urgència amb motiu de
L'inspector de Presons que ins- paredes de flore constnrides a 1'm- tich es dirigí al domicili d'un intim
,primer, que la pistola que li bou bell projecte que la revista "Mirador"
l'tracament a la casa l'al-li j es.
trueix l'expedient governatiu amb mo- i-tentada Rambla, per ria d'assaig, ha amic, el qual, al seu torn, ho és
ocupada
la hi havia donada feia une donà a conèixer en la sera edició de
declaració
alguna
testiernas després d'un terraini considerat sutambé del detingut Molina, on se li
Prestaren
riu l'evasió dels presos de la Presó
guante dies a la plaça de la Unimonis mes cridats a reiecte, la maro de juliol de two t es comeneà a
Celular va arar ahir al matí a la Pre- ficient, durant el qual les esmentades facilita estada, menjar i diners.
jor part treballadors de l'esmentada
versitat un individu al qual no coManifestà davant el jutge que si
picar pedra; s'enllestiren els quinze
fectura de Policia, on va prendre de- paredes han estat presa-cides de flora i
obertes
a
la
venda
a
totes
hores
del
neix
i
aolament
sap
que
és
aragofabrica
atracada.
no
hagués
estat
prncessat
per
ares 'que havien d'abrir el passatge,
alclareció a l'inspector senyor Andreu,
dia, per tal de fer palesos Ilurs avannés. El segon va dir que l'arme la no es fin res mis. Per qüestions
Tots ells reconegueren els detintres delictes semblante hauria emque és el que, per enearrec del cap
tatges o desavantatges.
pres un cerní de regeneraci
guts als calabossos del jutjat com ,hi havia donada ahir al metí un inó, perd'estalvi extravagants hom ordena la
superior, va acudir, acompanyat d'una
El Jurat, que era integrat pele se- qué este cansat de la vida atzarosa
els que entrareis,a la fabrica i foren ; dividu en pagament de vint-i-cinc suspensid de les obres en qüestió quasi
agente que estaven a les seves ordres,
nyors Joaquim Ventana, Manuel Sabadel crim; perb en sortir de la presó
a Practicar una inspecció ocular a la
perseguits després com a autors del pessetes que li devia. Manifestaren
justament les despeses de picapedrer
ter, Nicolau Maria Rubió, Pere Ca:a mis que la seva presència en pujaven cosa de cinquanta o seixanta
la necessitat de procurar-se ràpidaModel.
fet'
ses-Abarca,
Ramon Puig Gairalt, FeEl senyor Andreu va fer constar
ment diners el posé novarnent en
La dependenta Empar Vea, que', :aquel! lloc era deguda a qué des
mil pessetes, i quan .hi havia perill de
l'estat manifest d'abandonament ' en liu Elles i Medite, Gifreda, havia contacte amb antics companys, els
féu els cartutxos de xavalla que . dels Encanta de Sant Martí es diriperdre, per prescripció . del termini,
acordat
reiterar
l'agrainient
al
Foment
quals l'im p ulsaren a cometre robaque es traben els soterranis de la Pres'endugueren els atracadors, ha re- gien al Poble , Neu, per tal de venaquesta quantitat i la mateixa conocesea en la qual, per altra para fa anys de les Arts Decorativos i al G.A.T.C.' toris, a mä armada.
conegut els que foren trobats a JO- , re si allí trabaren 'comprador de les
sió de passatge pública
que no s'hi presta la vigilància que P.A.C. per llur intelligent aportacita
Com que li fon recriminar äquest
sep Antich, en el moment de la de- •armes que duien, i'que ' havien pasAvui aquest termini ja es traba, de
i aconsellar el Patronat que no, ac- procedir, conteste:
s'hi prestava antigament.
sat
unció, i ha dit que eón els mateixos
per aquell lloc per ésser el
despassat, 1, en conseqüència, el
cepti cap deis dos projectes, tot i re,
També va dir que dessota de la ga
—Amb
una pistola a la ma em
que ella feu.
directe per arribar . al llar on
'senyor Güell reprèn -.-roferta tan mal
coneixent que tots dos reuneixen Yes sento capaç
k
r
l
a
n
ú
m
e
o
q
u
t
h
i
andirigien.
lambe
estigueren
els
perita
Negaren
que
tinguessin'
el
de tot, i una Pistola,
nu s so rtx" condiciono assenyalades per les Bases,
' aprofitada, i es disposa a obrir a. la
tres cúbica de terra que • 'procedeix
diu molt a la gent.
-mere a reconèixer les armes ocapropòsit de realitzar cap atraeríaplanta baixa del sen pelan un passatel del Foment de les 'uta
d'excavacions recents i que- les tube- especialment
Afegi
quela
;
ment.
pistola
'
padre,
i
han
dictaminat
que
toses
la
dila
per
a
d'ús particular, el qual, si bé poc
D ecorati ves
ries del desguàs que Paseell Pels '°la
seva
defensa,
ja
que
ara
estaven
en
perfecte
estat
de
conserel
púForen pásate a disposició del Jutn je' Molt aprofitarà el palie, no el b eFonamentava el Jurat la sosa apre-,
terranis es traben en molt mal estat.
blic
se
les
ha
donades
per
linear
els
vació
i
ús,
havent
estat
disparades
jet, i ingressaren als calabosoe del neficiaris cona e i passatge projectat al
ciació en el fet que, si bé davant dols.
la qual cosa acaba de confirmar ['caras
r er entment.
: Palau de Justicia. Se'ls instruira
llarg de la Rambla: aquest non passatprojectes semblava possible llur encaix- mal fac hora.
d'abandonarnent de la presó.
Afegi que ,t cometre l'atracament
Sabem que els fiscal instructor de, •sumari Per tinença ilifeita d'armes.
i adaptad() a la Rambla, la realitat
ge no descongestionarà aquell indret
També va dir que els presos tenien
a la batista del earrer d'Aribau canla
causa
amb
el
'fi
d'avançar
ja
la,
La
parella
de
14
gpardia
civil
tan
estret de la Rambla. Ara resulta,
tren
ha
demostrar
que
.les
paredes, per
mes liibertat de la que calia. Que ne
seva qualificació per al dia que es- ; que encara que elle neguin el prodones, que l'Ajuntament ha deixat perflur voluta i en la quantitat que serien tonada al de' Mallorca gràcies a la
creia que horn els llagues facilitat
pistola pogué alliberar-se de les
tigui acabat el surnari, ha cozneneat
pòsit de realitzar un atracament, es
nticessäries, donar el nombre de vene,dre aquesta ocasiíl de bonificar les
eines per a les excavacions, ja que
ires del públic.
el seu estudi i per les referencies 'dispcsaven a fer-ho, si no a la fà- Ranables, I pece! l'import dels treballs
amb els barrots i les travesses de fer." dors de flors de la Rambla, en desExplicà
que
l'atracament
a
la
faque
tenir
les
penes
que
demanar
brica S. A. Pandee0. tes alguna altra ,' fine ara efectuats.
figurarien respecte i el caràcter.
ro que han estat trobats en tenien
brica S. A. Pàmies el tenien preseran les següents:
El Patronat ha acordat racceptaci6
Peris no es aquest, encara, tot el
; d'aquells voltants. •
prou per a realitzar Iturs treballs
A
Josep
Antich
González
i
Pere
per
al
dissabte
anterior,
i
parat
no
veredicte del Jurat, perra consideAcaba la seva declarada) dient que ?a-,
de
la
Rosa,
corn
a
autora
d'un
depogueren
executar-lo
per
la
presènseguretat de la presó radicava en els •;; rant necessari i urgent, per a mancia d'una parella de la guàrdia ci- dicte de robatori a mä armada en
,
soterrarla,: i que els treballa que s'hi . tenir el tiple mercas de flors al seu
ehequal va resultar ,un homicidi,
!loe tradicional, d'atendre les inste. vil que vigilava la porta. De totes
[
havien realitzat no havien estat cosa
iodo%
ladea
de
es
anys
de
pres6.
'
maneres
crec
que
--elegí
—
no
ein
demandes deis floristes que ¿emanen
d'en dia sind de temps, per la erial
Per a _Tosen Molina Pérez, elsb ri
rencor,
perquè
no
he
fet
tingueu
mimes essen resguardats de les indio ,
cosa calla que shi o y ereis molía
111%,,arCjcLaels, 4
el mateix delicte, 22 anys, tenint en'
re: e vigilancia de la que s'hi exer - reéacies del temes, elle i les fiera,' mal a ningú.
compte una petita atenuant.
En
sortir
del
despatx
del
jutge
encomanant
als
arquitectes
municipals
ti a fins ara.
us OFEREIX ARTICLE3 EN 1,13311I1E3 ALTES NOVETAltil
Aquesta petició- es funda en proper tal de dirigir-se als calabossos,
la trillara de les actuals paredes, en
videncies del Tribunal Suprem en. NOI0 J,, ' ii`it4i sll >AREL* QUE OPIDARAel . LA VOSTOA ATE
velé els agente de vigilancia, i diriforma que sense canviar-les s'atengui
que han de considerar-se corn a auQ-4 ,lt'e a :5,ta ''- ,_ a -t:::'.„
gint-se a ells els digué:
d'una manera completa l'asniració dele
TA:n vieu les
tors directes d'un fee ele que acpm—No us guardo rancúnia,, ja que
' floristes, i en aquest tentít han ecn::
ENye 1 S
.
panyaven l'autor quan es tracti ele
notes en
vosaltres haven leomplert la ,costra
'Wencat ja les gestiona nertinente.
robatoris i successives mart s.
obligació.
A>, INnseemomeme .... ,
tsez . QamlaSs . Abri ga - Plome - Quanti
ir
. g atee . Pifat
A més, inculpa: els processats en'
No s'ha pogut saber qui Ii lliur à
el delicte d'atemptat a la guardia
' t,eieit, I 1f arroquineria fina
-T "''' '' ' ' '4")
m'o oteo! m 9 . 3 4 1T4):' b t;'
la pistola, que de del calibre 9, que
,
civil i dentaria lea penes de quatre •
re ' 1.
Ii fou trobada al seu domieili.
AlOrillATIE11.':Ei
eld' :- :entup 4, assortiraent, des de 3 pies.
\ ''''r is
anys de presó menor per a cada un,
Manifesté que la'Uhi dona . dea
dele tres preciaseis i a Inés -pel deelemeraà da punt P"la muestra I aenyor
conegut que s'anoinena "El Gran, licte de tintina ilícita d'erina 'de
lea
Co
i
:
ti eeinrA
- ,,,xelcies , .tripi, eus -:hnbit convenients
de", i que la prova une guante dice.
ice' la pena de doe suya m'ée de
7 '' P l einFIHETERÖDI : 8 , )3mpares,..'-'
abans. D'haver tingut aquesta pispresa..
: igla comandument le
tota—diu—nee 'alaurien pogut apoA 151 cle rereaPrareestten aquesta I mintkV i i,e4if e: f!e
casa 1 •us ennveneereu que ranee no pot
derar de mi amó mort.
El Jutjat n mero 4,
et
• ' emular-1s en ourtatTat 1 PREU8
Anticis demostré posseir una gran
carregat de le, instrueci6 del alead
lEites - Quimonos - Abric e Vestal.. Wiltgeas «Le eto.
CASA PEIX
sane 1 tela. Estigué Mesendant ‚-lee Pet ratraeaMerit herpetrat al riilmado 1,
MOINLOP30
is Ofereix arlAs de quinto a Preubt:teltati
BOQUEE ,
de /a 'linda d'eme porta el tiroteig , dek carree del Telegraf propietat de
t
L
,
,,4101,10ELONA
amb la' 'guardia civil, i en vous Ladidau Arnpádia,' eornis et patsat'dhe'' '
'Silli111311131633331311111B31331113
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De

ten!

robf ine

que,
conjugant azulo el retret que fa' redífiel de la Virreina, establis una mena
de pina força borrica en auell indret.
Lliure ara el ocupar Güe 1 de fel'
desfer al sets gust, segens COn.OrAnta
tkita de l'Ajuntainent, ara el disposa
no sois a fer reformes a la seca cesa,
sinó fins a desfer-la si a mis ve. 1

aquesta mä ha vingut. és la mä del capitalista estranger, a qual, amb han
diner comptent i trincant ha adquirrl
el jardi .del palee Moya amb la
segbns es diu, de construir-hi
uns grano magatzems de venda a la
menuda, com ele magatzems Jorba, per
exemple, o com els magatzerns "EI

Siglo", els caíais— oh ironia 1—no hl
ha manera de constreir a la vera
d'enfront. «Abrí, doncs, els bartelonins
poden acomiadar-se dun deis mes laellS
ornaments de la ciutat antiga, d'un
dels pocs encisos que resten a lea
Rambles. Tan bregar porqué ele barcelonins no destrueixin els monuments
de Sur passat esplendid no ha donat
altre resultat que el d'incorporar el
mateix Ajuntatnent de Barce lona š
incansable colla dels ciutadans des-,
enctors.
I bé, ara es posa el problema se; illent: si cal; de totes passades, que
una empresa estrangera construeixi

e Barcelona, a la mateixa Randeta,

un gran magatzera que el nostre
capital no es vele anab cor de cqnstruir, i si a la pròpia Rambla es
troba un solar adequadisslm per a
la construcci,5 d'uns magatzems
de grane, i encara mes, zpei qn6
anirieni a destrir:r una jota de
nostra arquitectura i un dele Mis*

graciosas encisos de la Rambla amb
'

destinació a gran magatzem, i deixariem l'esborane del gran mapa.;
zem per reconstruir? Cal treballar
per tal ele resoldre aquest greu

apreiniat problema el nostre, urbe-,

eme, altrament la inserisatesa -se-*
ele un qualiEcatiu feble pei a debí-'
nir l'administrac:6 de l'actual Ajantament.

JOAN SACS

Ei faisme incorregible
11111.

c l andestí del
Sindicat de Transports
amenaça cmb mantenir la intranquillitat a
Un full

Barcelona
Sigidt alibí: "El Comité de huelga" del Sindicat Ustic del ram de
Transports i acompanyat dunes ratlies
tTarmab signados pel (lit Comité i sera-

se cap segell—la qual cosa vol MI
que tant l'un coto l'altre documents
són perfectarqent clandestins—, hem
rebut un manifest en el qual s'acusa
l'ex-governador general senyor Seires d'haver procedit d'una manera
parcial durant la passada va ga de
transporte i que la raó d'aquest Procedir fou perquè rebre diners de
la Companyia.
En el manifest es parla deis obrera acomiactats, i s'anuncia que Si no eón
admesos altre cop, en una data de- •
terminada tornaran a fer ús de la vio-

lencia, i que no hi nema un moment
de tranquillitat a Barcelona menee
quedi un sol obrer dele que foren acomiadats al carrer.
Som, doncs, alle mateix on drena
abans. Els dirigents clandestirts de
releinent obrer no han apode ren de
nou cont a resultas de la darrera vaga.
I anuncien amb tornar a repetir
aquella procediments, que donaren

com a resultat un desgavell tramviart
que va durar prop de quatre setmanes i que va Mnir com a apoteosi
final l'esclat revolucionan i de L'Hospitalet.
1 a tot això qualifiquen de parcial
el procedir de rex-governador general
i l'aeuseer ¿hacer rebut diners de les
companyies per tal de fer fracassar,
la vaga.
Molt bé. Pm')
ventea donenla cara? e Aceren',
la lium del sol .? Accepten la responsabilitat del que fan o del que fan
fer? Els esclats revolucionaria da-

aquests darrers tenme qui ela ha ritonet itz a t ? Qui els ha dirigit?
Resulta que, després d'haver-se
dicat a colocar bombes als transformadors eléctrica, algunes de co
l qu'es
produiren víctima, com a la pina del

,Pedr6, e i S artaitt/S dirigente d'aquests
terrabaetalle , en veure fracassada la
vaga, adopten la posició de victimos
per justificar la possible tornada
un altre estat de violència. I aotA,
francament, és tot tan abús.
Quan els dirigents anänims crol- a

Ilauleseins elastactisuta,

lenc
icaiamengtue
e-inim
per

i t sitie
qua'e hom crear que nc> es tracta d'altra cosa que ele justificar un profes-

sionalisme terrorista, donin la cara,
aleshores s'hi podré parlar. Mentre na
signí així, el dialeg es sobrer.

No podem publicar les
noter prezades que no*
vinguin escrites eii retal*.
amb un timbre o signe,

turtgeneged4
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FULL DE DIETARI
Els palaus en perkil
Dies encera, tot parlant de l'e.s-posicid organitzada sota cl rito:: "La taula Parada", vaig akudir el Palau Pla;ras o llarcet, que ti china allotjament. Un hom asita amb corta me:angla agrie.« edifici, que embelleix un
deis pote indrets 'de la cintas nova
que lenco un aire noble. No cal dir
que la melangia ve del pressentiment
que els dies d'apear. Palau de pedra
i marbre Pedro veritable marbre
de deba — sán avarament comptats.
.• Ja és buit d'estadans. Si no ha cai9141 en mas:: d'una societat anónima,
no pot trigar a caurc-hi. Aleshores
nonti: un miracle que jo invoco genolis en ferro, podrá evilartne l'enderrocament,
"Qué voleul — podreu dir-me —
Es el destí deis paleo: privats.
Ciutat el: envolta amb una creirent
Icabejances, i acaba sempre per escaseya.r-los Per je !loe a edificis
Reconeireré la vorhat d'aquest de:1i que totes les vales cintas: del nulo
'poden illustror amb nombrosos exemVes. Sí: és cert. Els Miaus particular:
Wsscumbeixen a l'empenta de 1.Jtiessitat3 urbanes... Pera malles d'a-

euestes velles cintas d'Europa, tot pormalts palaus, han Pogut conserOrne molts d'altres. En tenen que bikini estat bastits per persones púbiiee.g. reir, princeps, enunicipalitats,
'uom en tenim nosaltres, per be que no
en la mesura que les capitals atoe
eistaria ininterrompuda. Després, quan
vingut la decadència de les famílies
‚poderoses, les institucions popular: izan

‚pog salvar de l'anorreament algunes
peces decoratives que tronquen la mo»Monta de l'edificació de ilogucr. Pe00 e» ei nostre vast Eixampla, en la
»ostra gran quadricula, ¿guante: cabes lenes un aire de palau senyorivolf
E3 peden comptar amb els ditr
I si ara ens les deixesn prendre no
'clubtem que el noSire Eixampla
Pobrird escandalosament.
Caries SOLDEVILA

FETS DIVERSOS
l'Avinguda del 14 d'Abril
Un auto propietat d'Ignasi de
Cervill va atropellar un tranehnt. L'auto va quedar al lloc
kbe l'accident, i quan el seu propletari va anar a cercar-lo el
vehicle havia desaparegut.
— En passar un individu
anomenat Antoni Ibätiez, de vint
anys, per l'Avinguda d'Eduard
Maristany, se li aproparen dos
individus, i pel procedirnent
les misses Ii estafaren L15(1
pessetes i 560 francs.

Moviment maritim
i aeronàutic
VAIXELLS ENTRATS
Vapor anglas "Malakuta"
amb càrrega general, de Calcuta; vapor espanyol "Marqués
de Comillas", en Hast, de Cädiz;
Vapor alemany "Glirokburg", en
Hast, 91e Sayona; vapor francas
P SIdi Mabrouk", amb carrega.

'general, de Marsella; vapor aleMany "Blanca", amb carbó, de
Newcastle; vapor espanyol "Ciuki ad de Palma", amb càrrega
general j 118 passatgers,
Palma; vapor espanyol "C. de
Mahón", amb càrrega general
23 passatgers, de Maó; vapor
holandés "Bacchus". amb car.X•ega general, de Melilla; vapor
:ioruec "Bruse Jarl", amb cara
kaga general, d'Alexandria.
VAIXELLS DESPATXATS

;Vapor italiä "Fanny Brunner",
amb potassa, cap a Marsella;
vapor francés "Sidi Mabrouk",
amb cärrega general, cap a Alger; vapor italià "Sabndia", amb
:càrrega general, cap a Marsella; vapor espanyol "Ciudad de
Mahón", en hast, cap a Eivissa;
vapor espanyol "C. de Palma",
amb càrrega general, cap a
Palma; vapor espanyol ' Cabo

Detienen conyac Peinado
--wineum

Sacratif", anit) càrrega general,

cap a Bilbao; vapor romanas
"Alba Julia", amb cärrega general, cap a Algar.
AIR FBANCE

(Departament Aeropostal)
Arribades: De Tolosa a les
857, amb cinc passalgers; de
Marsella, a les 741, sense: de
Casablanca, a les 1412, an .b
dos passatgera

hostiles: Cap a Casablanca,
a les 9'08, amb quatre passatgers; cap a Marsella.' a les
sense; rap a Tolen, a
les 14'20, amb un passalgai.
El corren aeropostal que va
sortir de Barcelona el Ida 24
dc desembre va arribar a Ríe
Janeiro el din 30, a les st;
Buenos Aires el dio 1, a la 1,
¡ a Santiago de Xile el inalaix,
dia, a les 11.
IIIMIM11111111111111•n•
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• pteoPaauau-Lat

111§S TRIBUNAL* letidtaill'PELS CENTRES OFICIALs NOTES
=—

armada elle a la nit al carian'

Causes vistes ski*

d'Olzinelles.

,

L'auto eslava en perfecto es-

A la Secció primera va
comparèixer Josep Gases Olmo,
repetidament condemnat per
denotes contra la propietat, per
haver-se apoderat de cinc pessetes en una casa del carrer
d'Aribau. Cinc pessetes no s014.
en efecte, cap capital, però cos .
que el full de serveis del Iladregot es prou extens, el fiscal demanà que se'l condemnés
a un any de presó, per tal que
reposi una bona temporada.

tat.

La policia há .peaat a ell,ep:osiciet del jtitjat' -de' guàrdia
Anna Maria Galera ¡ Reche, que
a Badalona amagà sota els matalassos de Iä casa on serle>
una pistola. , Digné que l'anda
era del seu prinier marit, i . que
esteva inservible.
Mercè Esteban ¡ Massip, que
habita tq -carrer de Còrsega,
denuncià ' que halda estat víctima d'un robatori consistent
en joies per valor d'unes 800
pessetes

'A la Secció segona es veié
una causa contra un ciutadà
acusat d'estafa. Com que després de les provee el fiscal t'altirä l'acusació, creiem que el
més correcte es 'callar el nom
del falsament inculpat.

Segurament avui seré.. ceimunicat al director i a quatre
oficials de la Presa laute de
processament que contra els esMentats funcionario ha dictat
et jutge instructor de la causa
per l'evasió deis presos.
Els aquatre.oficials encartats
'p'al Jutjat són, els que estaven
hp giardia el dia 13, en què
tingué lloc l'evasió, I els ele la

la mateiza Secció s'ac,arä,
amb e1 Tribunal Teresa lertfl
Auder, acusada d'expenectora de
moneda falsa. Com que la quantitat que se li trobà no arribavii.
a 125 pessetes, el fiscal i rae,
vocat de l'Estat retiraren raensació.
A.

guàrdia

I& la Secció tercera, ¡ a porta
tancada, comeneä la vista de
revisló per un nou Jurat d'una
causa de la qual el processat
fou absolt i que té prou sensacionalitat perquè desvetlles, ara
i abans, la curiositat del peblic E deis repòrters. Un i albee,
però, restaren ahir defraudats
per la disposició del Tribunal,
puix no hi bague manera de
saber el que passava darrera
les portes , doses de la Sala, i
no es pegué, per tant, esbrinar
per quins motius el processat
Joan Ribes havia mort a trets
el metge Melcior Banyeres a la
terrassa del - Colom. A còpia de
preguntes aconseguírem saber
que en la sessió d'ahir, primera
de les tres que tindrà la vista,
declarä el processat i comengh
la desfilada de testimonis davant el Jurat, que és mixt.

Amb aquest motiu la sentitnola queda en ferm, i Balsano
será trasHadat a un penal per
tal de cemplir la condemna.
*
S'ha donat compte a l'autoritat judicial de l'estafa pel
procediment de l'enterrament de
què ha estat vIctima un Trances anomenat Heistin de Fraize,
el qual, allucinat per la propaganda i els oferiments que li
feren, vingué a Barcelona i fou
objecte d'una estafada de 31 mil

frenes.
Un dels estafadors anomenat
Esteban va lliurar al perjudicät un xec' de 250.000 frenes
contra un Banc de París, pere
en presentar-se a cobrar-lo ha

A la Secció quarta fou sollicitada la pena de vuit menos
de presó per a Josep Cata i Cabrer, acusat de tinença illícita
d'arma.

resultat fals.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Les vistes d'abir davant
aquest Tribunal començaren
amb una entrada ebmica. El
protagonista fou el processat
Napole6 Zayos, víctima, segurament, de la bellicositat que
traspua del seu nona Napoleó
fou acusat de tenir una arma
de foc. Per mes que ell deia
que no, les autoritats s'entessudiren a portar-li la contrària.
Ahir, per fi, arribä el dia que
Napoleó pegué provar que la
raó era seva. Corn? Demostrant
que la pistola que li fou trobada al damunt era de per riure
i servia perquè la seva dona,

Ha eslat ascendit a sergent
de la guàrdia civil el que fins
ara havia estat cap del lloc destacat al Palau de Justicia, caporal Valentf Cuadras, el qual
ha estat destinat a Horta
Sant Jean, de la comandähcia
de Tarragona.

Assenyalaments per a avui
—

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala prImera.—Divorci: Artur Fermin Gamboa contra Silvia Beatriu Lowy i Rivera i Mi-.
nisten i Fiscal.
Menor quantia: Leocädia Orpf contra Joan Marimon.

artista d'un cabaret del Parallel, cantes el cuplet de "Las
pistoleras".
El Tribunal no es velé arnb
cor d'enviar-lo a Santa Elena,

Major quantia: Constructori
Urbà contra Mercó Grant i un
altre.

Sala segona.—Pobresa: J'eaquim Jaume ¡ Sauz contra Eulälia Carbonell.
Menor quantia: Automòbils
Citroen contra Guillem Boxo.

i Napoleó se'n tornà victoriós
al Parallel.

La segona vista, si be no tan
pujada de grotesc, tingué lamba
la seva punta de còmic. Anis
contra Joan Beljunce, al qual
trobaren també una pistola,
que, segons els perits armers,
resultä que era inservible. No
cal dir que l'acusat fou absolt.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secc16 primera.— Tres orate
per furt, lis de nom suposat ¡
robatori contra Hilara Galgo,
Amadeu San Perfecto i Angel
Gumbau.

%oció segona. — Tres orals
per lesions, furt i robatori contra Josep Castillo, Josep Rubiela j Pere Vena i Sales.

Comparegué tot seguit Félix
Michel, acusat d'haver agredit
els guàrdies que el detingueren.
Fou condemnat a sis menos
d'arrest.
*
El darrer que ahir s'eliffontä
el
Tribunal
d'Urg è ncia fou
amb
Anton j Bosch, per tinença IILícita d'arma. Aquesta era de
debò, ¡ Bosch fou condemnat a
quatre meses ¡ un dia de presb.
VARIA

Secoló tercera.—Continuaci0

del dia anterior.
%coló quarta. — Dos orals
per furt contra Licite Vivet i
Josep Moles, i dos orals mes
per danys contra Pere Hernández ¡ Vicenç Guardiola.

.4
o

declarat conclüs el sn-y
idär
i que sanstruf amb motift
di la mort d'un empleat de itt2 :
Societat El Tibidabo, amb
tiu de la vaga de transports.
:Com es recordar, figura un
pencessat que es declarä autor. •
• • -V *
També s'han declarat

conclusos els sumaris instruïts pel
Jutjat especial, per repartiment
de t bulle clandestina contra Murillo 1 Lao Heras, i per l'explosió
d'una bomba al carrer del Dos
de Maig en un transformador
S'ha donat compte al Jutjat
de la troballa al car-

de guàrdia

lee d'Irlanda de l'auto número
3887 L., que fou robat a mä

man:

II plana de Vio 1 alguno nútrele !l'obsta que hl ha a les comarques de
Glrona, a teta la resta del pat. el
oel Be sera, turib fred Intens I fortes pinadas.
d'arta, a
La temperatura
Adrall, ha estat de 10 graus sota
ZOPO.
Grub x de neu al Port de la Ronaigua: 2'40 metros; a Ndrla I a
les plateo,410,Ls-Illolinal VEO me-

mintma

(Les

gar.

.
El Butlleti Oficlat de la 43eneralltat. — En el seu número
d'ahir publica el següent su-

.81TUACIO DINERAL ATAIDEPIRICA
'D'EUROPA A LES SET DEL 01A
,2 DE GENER DE 1084
, A> peleaba tota la Mediterrinia,
das d'Italia fino a !ligarla 1 a TuM g persistelx ol risglm de mal
temps, amb aludes, I venta forte
del nord que produelxen mar groom dedut a una ~resaló banana.
trina situada a 1310111a.
• Tambe • les Ilion BrItäniques I
I a les costee de Noruega domina
el temps plultts sota eh afectes
d'una bornees situada a l'Atlentio
septentrional I que es desalase lentament cap a Esoandlnarla.
A la Península Marica el bel asta
• oara, pere el (red 66 'Mena a tot
arreu.
aova a Alemanya I a Txocoalovaquia.
Cap ale Pelaos Baleas porsleteht
el raglm de boina.
ESTAT DEL TORPE
A CATALUNYA, A LES ven»
En general domina bon Lampe,
pum que, osceptuant lee boires de

anterior.

Ä la Relatoria de l'Audiencia
s'ha rebut un fall del Tribunal
Suprem, de Madrid, en el qual
es desestima el recurs de cassació interposat per Benjarnf
Balsano contra la sentencia de
22 anys de presó a qué fou condemnat per l'Audi è ncia de Barcelona per la mort d'Emmy Lau-

GENERALITAT

Servei Meteorològic
. de Catalunya

obiervaeloos del lempo a

Barcelona, a les set, van a la cap; vilera de la primera Peina.)
"Germanor Barcelonina" posa a coneixement dels seus socis i particularment dels generosos donants que segueixen amb tot entusiasme els treballs pertinents per assolir l'èxit que
es tnereix la tradicional Festa de Reis.
a profit de la infancia necessitada,
el qual acte tindris lloc dissabte, al seu
estatge social, Carders, 12, pral.. a les

deu del mata

cag, el millo,. present,
IZIS una máquina per
a cosir I brodar WERTHEIM

RE

S'organitza, com en anys anteriors, i
promet assolir l'èxit acostumat, el ball
que en la nit de dissabte se celebrara
a l'Hotel Ritz, a benefici de l'Hospital de la Creu Roja d'aquesta ciutat.
Ha despertat un gran interès, donat
el fi benèfic a que es dedica l'esmenta-

da testa.
El

Consell Direetiu de la Penya
"Allioli" posa a coneixement de tats
els seus associats que ha traslladat
seo estatge social que era installat al
carrer del Bot, núm. 24, al carrer de
la Canuda, núm. 4, entresol, primera.

Comissaria Delegada a Girona : Circular fixant la data de
l'il de bebten de 1934 com a
termini de recaptació en peHode voluntari de lee cèdules
personals a tots els pobles de
les comarques gironines.
.Comissaria Delegada a Tärrägona: Anunci de pagament
sous corresponents al quart
trimestre de 1933 que han de
cobrar les dictes externes d'Alletament i Pensió de la Casa
d'Assistència Social de Tarragona 1 les Pensione de gräeia
i orfenesa.
Juntes Municipals del Gens
Electoral de Catalunya: Designacions de presidente, adjunte
i suplente de les meses que
hauran d'antuar en les vinents
eleccions municipals.
Relació deis locals destinats
a CollegIs electorals.
Administració Municipal. —
Edictos, subhastes 1 concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia. —
Edictes de Jutjats de primera
instäncia i ¡nstrucció de Catalunya.
" Edictos de Jaitjats municipals
de Catalunya:
Mancomunitat de Lleida,
Balaguer, Torrelameu, Menärguens i Gorbins. — Anunci.

COMISSARIA
GENERAL
El senyor Selves va rebre al
migdia els periodistas 1 els digné que tenia interés a aclarir
certes informacions aparegudes
amb motiu del eärrec que acaba

de conferir-se al general Marzo.
Digné que el general Marzo
Is el cap de la cinquena zona
de la guärdia civil, zona que
únicament compren el territori
de Catalunya, al qual alta designat oficialment amh aquella
denominació en virtut d'una
reorganització de la guàrdia civil feto fa poc a lot Espanya,
¡ per a la qual s'ha tingut en
compte el ti'aspits dels serveis
de l'ordre públic a la GeneraWat. El nomenament del senyor
Marzo fou fet a proposta de la
Junta de Seguretat i acceptat
pel Govern de Catalunya. j Plia

CALEFACCIO IDEAL

signat tarnbe el PreSident de la

ESTUFA J. M. B. República per a evitar que Iti
VALENCIA, 248 - Teläfon 73016

El Sr. Robert Torrent, de l'Associaciú de Dependents deis Jutjats Municipals, ens escriu demanant-nos que
suggerim al senyor Conseller de Justicia i Dret de la Generalitat de Catalunya que dicti un decret disposant
que sigui collocat a la Sala d'Atediettcia de tots els jutjats de Catalunya el
retrat de l'Honorable President dc la
Generalitat, Sr. Francesc Maca, fa
que durant la sena Presidencia es va
aconseguir la reivindicació en part de
la Justicia Catalana i la derogació del
funest Decret de Nova Planta.
Els Germans Hospitalaris de Sant

Dan de Deu, com en anys anteriors,

supliquen als setis benefactors i admiradora, que, amb motiu de la festivitat
de Reis, es recordin de trametre joguines per als Sean malaltets de l'Asil d'aquesta ciutat i del Sanatori Maritins de Calafell.

L'alcalde d'Agramunt ens prega que
fem constar que l'Ajuntament de la
leva presidencia també va enser representat a l'enterrament de l'Honorable primer President de la Generalitat.
Ens ho notifica per no haver trobat
el nom de la seva vila en la llista
publicada en aquestes planes, i que
ens fou facilitada a les oficines municipals de la nostra ciutat.
Els Magatzems "El Siglo" ens han
trames un exemplar del seu "Dietari"
per a l'any corrent, cada negada mes
interessant.
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hagués distincions en la forma
com es fan els altres nomenaments per a la resta de la

Península.

Afegí després el senyor Selves, contestant una pregunta
d'un periodista, que era cert
que el senyor Pérez Salas havia
presentat la dimissió del se))
càrrec, perb que no havia estat
acceptada ni rebutjada„ esperant que hi hagi nou Govern
la Generalitat, que es el que ha
de resoldre.
* El senyor Selvas nebel ahir
al matf les visites del general
Batea del president de l'Audiència, del rector de la Universitat i del delegat d'Hisenda,
amb motiu de l'any nou j d'haver-se possessionat del seu nou
eärrec. El Cotnissari general
correspongué a les salutacions
visitant després a cadascun dels
esmentats, als centres regits per
ells.

rers A iIa través de as finca
propietat de les senyores Cortés Sauró 1 liarais del senyor
Duran (Vallvidrera) i el Leal
enllaegment amb els cars era
O 1 U.
L'eteccló do vocal, obrers del
Port Frene. -- Sola la presidencia del tinent d'alcalde de
Política Social, senyor [Aran i
Guärdia, s'han reunit ,els repreaentants de totes lies entitat obreras de/ Porl, per tal
de realitzar els primers troballs
per a preparar releed° l nomenament de dos vocal., pbrers
afectes al Consorci de la Zona
Franca.a

En la reunió s'acordà designar una ponencia que :estudiï
els diversos dobles plantejats
i proposi, en una nova retinte
plenäria que es convocarà aviat,
el que sigui mes proceden
''Voten un carrer de • Lerroux.
L'Alcaldia ha rebut un ofiet de
la Fraternitat Republicana Radical de la Barceloneta, pel qual
demana que l'Ajuntament dmi
el nom d'Alexandre Lerreux a
una de les principals [naces o.
carrers de la ciutat. L'orle' ha
passat, al copresponent estudi
dé la 'Comissió de Retoltu:ó.

Prometen de, prolongació de
carrera. -- Per tal que els niteressals puguin formular les
reclamacions que creguin
vint
tunee, durant el termini
dies häbils estará exposat
d'Informació, situada
als baixos de la Casa de la
tat, l'exredient relatiu al prL.de prolougació deis car-

assemblea de Juntes directivas de les
entitats federals del districte VII, Cir-

cal Republicà Democràtic Federal
(Riego, 44), jorentut Republicana Democràtica Federal de La Bordeta

mi:
u n
. ue

mi)

(Constitució, I94), Ateneu Republicà
Federal (Constes de Bell - lioc, 152) i

h

Ateneo d'Extrema Esquerra Federal

(Vallespir, est) tots adherits al Partit

Republica, Democràtic Federal, amb
l'objecte de constituir un Comité de relacions de districte, per a l'organització d'una tasca conjunta taut en l'ea.dre polític com en el cultural, de Mata en totes les SeVeS manifestado"
assistencia social, etc., etc.

ad

al
.

1
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a
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A LES DONES REPUBLICANES
D'ESQUERRA . — S'invita totes les

er

Agrupacions femeninos netament des -

que na, perquè enviin una representaci6
a la reunid que Se celebrara el proper dijous, dia 4, a les dea de la vetlla.
a Jaume Girald, 4 (estatge del Parta
Republicà Radical Socialista Catáis),

l'objecte
fixar una orientació concreta davant les propvinents elecciotas.
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AJUNTAMENT

Visites d'any nou. —
senyor Aiguader, ha estat
complimentat en visita de Ichcitació per l'any nou pels senyors Pau de Undabeitia Jiménez, delegat d'Hisenda, i Llufs
Sainz i rernändez de la Lopa,
segon cap de la Deleguen') d'Ht.
senda, aquest darrer itimbé ame
tnotiu d'haver-se possessiutial
Jet dirrec; senyor Ati;nuera de Sojo, president de
,'Audiencia Territorial de Barcelona; secretar' de aoven l de
l'Audiencia; senyor Juan Selves
i Carner, com incluí generell
d'Ordre Públic de Catalunya.

ELS FEDERALS DEL DISTRICTE VII. — Ha tingut 110e una

'

Deganat de Mesetas Racione
de Barcelona. — Passemb/en
general ordinárja que tintb-ueli
' La catástrofe de Lagny. — efecte el dia 30 'de desembre
L'alcalde ha rebut la visita del entre altres acorde' e'aproveregi
cònsol general de França a Bar- els següents:
1.—Crear un carnet d'idenitie
celona, senyor Gastó Morawiecki, el qual li ha agrait el tat per als socls, a càrrec de
sentiment . de la ciutat per la l'entitat.
2.—Publicar un Butlletí anual
catàstrofe de Lagny.
portantveu de l'Associació,
3.—Penyorar els lectors erc
una pesada per cada mes qud
retinguin un Vibre de la Bibiicam
teca més temps dels quinze dies
assenyalats.
4.—Associar-se per unantellst
tat al
de Catalunya per
Sindicat d'Indústries Gräfl- la mortcondol
del primer president de
ques. — El Sindical, d'Indús- la Generalitat.
Irles Gràfiques 1 Similars ens
5.—Elegir per al bienni 1934.
comunica que aquesta entitat 1935 els següents càrrecs: vicefunciona normalment, i que degä, 1 senyora Maria Baldó;
molt aviat se celebrará una as- comptador, Josep Vallespir; bisemblea per tal de procedir al bliotecari, Joan Benet, 1 vocals,
nomenament de la Junta efec- senyora Empar Llerena, Antoni
tiva. A partir del primer de ge- Muntanyola i Isaac Millan.
ner es procedeix al canvi del
Queda, per tant, constituit el
carnet provisional tots els dies Consell directiu del Deganat
feinere, de set a vuit del vespre, pels senyors esmentats, i,
i els festius de non a onze del més a més, el senyor Josep Fi'mata al local social, carrer Alt guerola, degà; Joan Gaspar,
de Sant Pere, 24, primer.
tresorer; Josep M. Montserrat,
secretari, ¡ la senyora Antonia
Sindlcat Obrer d'Indústries Llop, Francesc Comenges i Arde la Fusta. — La Cornissió tur Vidal vocals.
reorganitzadora d'aquest
AssociacI6 del Magisterl Paradherit a l'Oposició Confedera], integrada Per vells mi- ticular de Catalunya I Baleara.
litants de la Confederad() Na- Procedents de Madrid i Valencional del Treball, en desacord cia han tornat els senyors Salarnb les actuals Directivos d'a- vatella i Gispert, president i sequesta, crida tots els obrers de crelari, respectivament, de l'Associaci del Magisteri Particular
la indústria que vulguin labode Catalunya i Baleara, ele
rar per una organització inte- quals
venen molt satisfets de
grada per irehanadors autèn- la tasca que s'ha realitzat en
tics i passin a inscriure's al lo/es assemblees Pro atagisteri
cal social: Alt de Sant Pere, 24, Particular, que durant la setpassada tingueren lloc a
mana
primer, de Sis a vuit de la vetcapital, del qual rella, els dies feiners, i de nou la primera
sultat donaran compte en l a.
a una del metí els diumenges sessió del Consell Central que,
dies festius.
tindrä lloc el divendres vinent.
aas
•nn•n

°emanen conyac Peinado

L'allIstament de minyons.—
L'Alcaldia ha publicat un brin
avisant que esta obert l'allistament dels rninyons que facha els
vint anys, per tal de complir
amb Ilurs adeures militare.

,
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A1REBS Ice els calbs no son per la seborrea, aquesta hipersecrec16 del cap,
que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea es el començament de la
ea/vicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
No es coneix altre especific contra la se.
lborrea que el sofre. I no es coneix mes que
an medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al piiblic
El SULFOPILOL no és, donci, un producte empiric, casolà, o de perfumería, preparar sense reponsabilita t científica. Pel contrari,
estä fe per facultatius catalans 1 basat en fórmules de) gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es ninic reme) que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOI. evitart la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie.
Anda el SULFOPILOL tindrà, demes, sempre
perfectament ei cabell net 1 sec, evitant que
la caspa 11 rnalmeti la cabellera i Ii faci Ileig i
brut damunt el col/ de la seva roba exterior,
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embla que no celebrarà ei
eu ongrés extraordinarl
que els seus afiliats estan
ompletament d'aco-d amb
la política del patiit
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El suyo,. Marcel l li , Domingo 5es proposa.137,tptia:;erovocia ció feixista rerealitzar una intensa‘campanya
sulten ferits t es «falangistes»,
dicacie de la seva obra al ministeri
" i dos t ansetints
d'Agricultura
bans dels que presten serial a la PorMadrid, 2. — Avui al vespre,

Declaracions (hl ministre
de GoVernació
acio

del sesiiiOr
jfáh
' bello. --14é.ioens
Grijalba.
Govern
Els disturbis promoguts
pels feixistes

ta del Sol, parque acudissin . repidaäut g abans dele -neu, un grirri fr"Heraldo de Madrid" publica avisi
M'interessa més parlar al carrer.
del enyor
del
Mat per cirio- o' Sis individus ha ea- ment a la boca del Metro que hi ha
Un interviu arnb el senyor Marcellí
El centra vital d'Espanya, ert Lee,
enermat
a
renace
a
la
barriada
de
entre
els
carrera
de
Montera
i
CarDominare.
du'
de
desarmar
el
país,.
-taurar-se
República
i
mentre
la
socialista
En ele despees de remarcar la neCuatro .Caminos uns fulisdirigits als ena, parque diversos individuo apallisraren les Corts Constituents, era en
Madrid, 2. — Sha faciiitat una
cessitat de la unió d'esquerres i el seo
obrera rnadrilenys i redactats per
saven un heme que estava estés a teraquestes. Avui no es al Parlament,
ota del Comité de la U. G. T. qua
convenciment que s'Id arribarà aviat,
"Falange Espariola", en els quals es
ra.
.
és al carrer. M'interessa, doncs,
Madrid, 23— El ministre de la Go- pugui tornar indegudament a usar- les,
u:
aviat es trasl adarä a Ca.Hi han acudit els guardias, i de terdirigeixen durs atacs als dirigents
parlar al carear, i penso, en la merafanuncia queerfrfa-ie"
impedir que les substancies explosives
l propòsit que
diumenge
passat
se
celebra
El
talunya
per
tal
de
realitzar
na
intenu
socialistas i s'explica el p rograma de ra han recollit Eduardo Rodríguez J i
va campanya, dedicar una conferènpuguin ésser destinadas a la amnistió
d'abandonar el Miatribueix
anunciada reunió del Combe Nar
sa camPanya defensant la democracia
la
revolució
que
propugna
l'esmenagent
de
publicitat,
amb
domim
é
n
e
z
,
cia a la importació del blat, per tal
d'atemptats criminals i obligar pels
nistcri, ha dit:
ional
de
la
U.
G.
T.
i
la
Ilibertat.
allí
al
canea
del
Cardenal
Cisneros,
tat partit.
demostrar a aquesta sensata difamamitjans coactius que l'Estat disposa
—Jo
vaig
acceptar
la gentilesa que
Consta de tres sessions: mate
Les dictaduras de qualsevol ordre
número
64,
i
en
un
automòbil
l'han
acaben
aollicita,nt
Els
dits-'
fulls.
a actuar i a triantenir-se dintre de les
dora que ha callat mentre jo estava
tingué el senyor Lerroux per a mi
ida i nit, i foren presididas pel
—afegeix—, ultra ésser impossibles a
traslladat a la Casa de Socors, un ha
l'adhesió dels treballadors.
Ileis a tots els sectors de la dedada.
al Parlament, que la Mano:nació que
d'oferir-nie l'ocasió de liquidar les
Espanya pel temperament dels espa•
enyor Besteiro la primera i pel
estat assistit de dues ferides contusea,
nia espanyola.
A poca distància dels que raparem vaig veure obligat a decretar fou
responsabilitats que poguessin dennyols, són contraproduents.
enyor Saborit, a causa de la maen forma d'estalla, a la regia occipital,
fien aquesta fulls eslava un grup
feta quana ja no hi havia un gra de
var-se de la nieva gestió al Govern
Si
volguessir,
instaurar
la
dictadura
DECLARACIONS DE LA:
altia d'aquel], les abres.
més nombrós 'per protegir els del
i el seu estat ha estat qualificat de
blat a Espanya i en forma escrupoanterior, pula que no podia, altrales ,dretes, produirien una reacció conAquesta reunió, important sena
MATINADA
pronóstic reservat.
primer.
losa, tan austerament rígida que
ment, tenia ven a la Cannbra.
tra elles, i les elaSSe conservadores :inubte, ha passat gairebé inadverAquests -aConseguiren .pénetiar en
El ministre de la Governació ha
ningú no pot trobar en ella un inEl ferit ha manifestat que quan
Consegüentment, quan no tingui
feinen un dany irreparable.
ida.
alguna cafés i bars de la barriada
manifestat
dici d'anormalitat.
que
qpo.
marxava per l'esmentada via ha vist
explicació la meya presencia a les
Si volguessin instaurar-la els
No se relean iacilitat referencias
per repartir els falls, paró liman els com un grup de jo yas repartia uns
visual
Corta, als afectes expressats, jo
Donaré uan abra conferencia sobre
obrers determinaría una reacció
ficioses ni tampoc s'hi ha referit
elements
-socialistas
sisan
donat
bles
de
la
part
baixa
Terol, Alfufls.
hauré complert la nieva missió.
el Consell ordenador de r Economia
igual, i aquestes decaes socials sor„, e
El Socialista".
rabile, Valderrobles, etc., d'on s'han
compte del que , succela, els "balanPer Mece> no he tingut necessitat
Nacional i l'obra que al nieu judici
agafat
ha comentat destirien terriblement perjudicadasNo obstant, als cardes polítics
retirat
les
(orces
que
(oren
tramejistas"
han
estat
agredits
a
copa
de
favorablernent el seu texa, en el sentit de presentar la dimissió del meu
Pre g untat si es presentada com a havia de realitzar.
concedeix molta importancia a
des de Tarragona amb mofa dels
pedra.
càrrec, ni reiterar-la, ni Id ha per
que constitula una provocació.
Donaré
una
altri
conferència
socandidat
en
ca,
de
celebrar-se
les
questes reunions.
passats successos, la qual anava a
El fet ha ocorregut a la plaça del
que parlar més d'aquest assumpte.
Enopinadament, un individu li ha
eleccions parcials,
bre la Reforma Agraria, provant el
Segons diu un periòdic, una de
solticitar que es guarneixi aquella
14 d'abril, cantonada Cl carrer de
Després, referint-se a rascares al
donat
una
bufetada,
i
(nitres
s'han
Macià,
darreraSegurament,
no.
s decisions presas pel Comité Naque s'hauria fet si jo hagués contizona, puste que encara que no corren
Raimundo'Fernindez Villaverde.
generalat del coronel de la guardia
abocat sobre ala i l'han copejat.
mena mlavia parlat deis llocs vaional de la U. G. T., que, com es
cap perill, creuen convenient analesnuat un mes mds al ministeri.
Ràpidament han acudit alguna
civil senyor Grijalbo, ha dit:
Un dels guärdies lea procedit a la
cants a Barcelona. M'havia fet
abut, esta integras per l'Executiva
Estie ja en condicions ale reivin- guardias i agente de vigilancia, la detenció d'Alfons Cañedo Ecrieändcz,
—Consti terminantment q ue el seaquesta mateixa indicació, en nein
per les secretarias de les FederataDmees3ufraadrdide—prheavisaiófe.git
miajapreséncia dels quals ha bastat perdnr crapGruiljeanldaocititoeitsinsguucectpsasortsiedipeal ció
dicar la nieva obra, perqua molt més
al qual han estat ocupadas dues porseu, el senyor Pi i Suny-er, pera no
tsreegu—relitatdiuquela hiel hiraechcalógutg eunnear atlopal
ions d'Indústrics, ha estat mostrarpromotors de l'aldarull es
qua
els
sé encara el que fare. M'interessa
ras, una d'elles de ferro, amb un cap
ràpidament del que ningú pugui sue compleatment conforme amb els
fessin escapols,
d'agost de sp32, ni esti complicat
d'aquest mateix metall, i una altra,
poc aquest Parlament.
da entre feixistes i comunistas, am/i
cbrds adoptats en les últimas reposar pot parlar-se ja per a decidir.
Han resultat tres "falangistas" i
en res, com sospiten alguns amb un
també,
de ferro, folrada amb goma i
motiu de repartir els primera san
nions junt amb les directivas de
dos transeünts ferits.
excés de suspicacia,
anda
una
tela
blanca.
manifest de "Falajne Espaaolo.".
organització sindical i del partía
Han estat assistits, tots cinc, a la
Aquest
senyor,
per
circurnstäncies
Ha
estat
traslladat
a
la
Comissaria,
ie es, estar preparats per a no
Van arribar a les mans f hl (jan
La patronal de Sevilla vol Una sotragada sísmica 1 un casa de socors del districte, on els
determinadas del amad, estava en
i més tard, amb l'opone' atestat, a la
onsentir cap avanç illegal o maalguns cops de bastó. Ha esIzan apreciat ferides per cops de pefort temporal de neu
situació de disponible, parir ho esta- hagut
out ha
Direcció
general
de
Seguretat,
proveir (e depeadents
tat
detingut un feixista que va cal'obres dc les forces drctistes, i tal
dra, qualificades de Halls.
va per una ordre molt posterior al
ó,
prestat
declaraci
a Navarra
pajar
un
comunista amb una porra
cgada es mostrà també en la reA la Glorieta de Quevedo i en also d'agost.
cafés I bars, i el sindicat
de goma i fil-ferros, i
unió una orientació política d'acord
va causar
Ha rnanifestat que anava protegint
Pamplona, 2. — Les noticies
guna altres llocs de la capital s'han
Els
superiors
del
senyor
Grijalbo
dues ferides de pronóstic reservat,
mb la que segueix actualment el
mis aflijas seus, els nona dels quals
dels pobles anuncien haver-se
oposa
produit aldarulls de la mateixa narulan inforrnat que aquest no té
A VItória s'ha verificat l'obertura
artit socialista.
sentit un intensissim noviment turalesa i origen, que en cap moment ignorava, que repartien fulls de "Facap taca com a militar ni COM a cade la fábrica de serralleria alavesa,
Aqueas punt de vista sha releolanje i en veme que altasfsmic de força dorada, a les
no han arrihat revastir gravetat.
vallar,
i
llavors
torné
a
rescalafe
que estava paralitzada des de fa sis
també, per altra part, en el pleven a ésser agredits, ha sortit en deSevilla, u. — La Patronal de Cacinc del matf.
i ocupa el lloc corresponent amb el mesas,
ELS "FALANGISTES" AGREiscit que la U. G. T. realitza entre
fensa d'aquells, a &ha vist oleli gae a
les, Bars i altres establiments de beproduït desperfectos en
número
T.
DEIXEN UN CIUTADA
El governador de Saragessa
es sa yas organitzacions per tal de
gudes ha publicas un anunci recoma- diversos edificis, 1 han ocurrerepellir l'agressió de que era objecte.
Ei havia cates vacants en el gene- posat dues multes de cinc mil pessetes
Aquesta oís, a les P30, un oficial
ecidir la celebració o no d'un conA primeras horas de la matinada
nant als patrons que demanin a la
gut alguns casos curiosos.
ralat de la. Guardia civil, i en justicada 11/11
res extraordinari de l'entitat sinde ¡'Exercit ha reclamat rauxiti d'udita entitat els dependents que neel detingut ha estat enviat al Jutjat
En una fleca, un obrar que
cia correspondia ascendir els coronels l'Ebre i aa la Companyia enteren de
cal.
na parella de 'Seguretat i guardias urde Guardia.
ceesitin, al qual afecte té 'multada
donnia assegut en una cadira,
la Industrial Agrícola, a
que tinguessi a l'escalafó del cos els
-Segons ela nostres informe s,
les quals s'havia requerit reiteradauna oficina.
alta despertat estes it terra.
mosti3 —.> 0-1n-*
dos primera números, i aixi s'Iza fet,
quest projectat congrés no arribament
al
compliment
de la disposició
El Sindical de Dependents de SeS'Im vessat el liquid d'alguns
corresponent al senyor Crijalbo el
a a celebrar-se perquè la majoria
gadas, afecte al comunisme, ha envia t. recipients, i les portes s'han
de la direcció de Reforma Agraria de
primer fi
dels organismes sindicals consulobert soles.
un comunicas a la premsa dient que
lil°ticen es refereix el senyor Fi4 de desembre' Perqué s'admetés la remolataa en la anateixa quantitat que
tats contesten en el sentit de creoAlguna vaina han caigut del
del que es tracta és de crear un Sinde
la
la
fem
co Aveno a] Pr oP6 sit de] Govern de
rel inoportú.
Hit on dormida i han sortit al
dical de tipas feixista, aiag eix que
practicar un desarmament general, i en anys anteriors, parqué si no s'adGarrar mostrant- se Lite alarConsidera, en donar suport a
s'hi reposaran per bis els untjans,
fam
diu: L'experiència de l'any 1933 im- 'fleté'. eis
proporció,
madfssims.
aquesta tesi, qua llur criteri està
En el manifest es aria a e//Sandra
posa al Govern en 1 934 el deure de perorbacions que repercutinen en
Segucixen
mantenint
la
Vigo,-2.
—
Continua ittlensamant- I'llOrque plantejaran confliates de traba! l a
1
danys
als
obrers.
completament i perfectament interrestablir
consolidar
la
per compkt i
• vag ade la fam iS detinguts de la prerorris temporal que sofreix la
pretat per la política que actualtots els establirnents on s'admetin detranquillitat pública. Cal per a això
A Salamanca — ha dit per últim el
sé, a conseqüència del movinicnt re¡un Juan Meren
provincia, i es rebata noticies
pendents enviats per la Patronal.
ment descabdella la Comissió Exedesarmar els espanyols qualsevulla que ministre
segueixen els escorcolls,
volurionari.
Madrid,
2.
E]
Socialista"
diu
alarmants
de
diversos
pobles.
cutiva del Partit Socialiata, i ente•
i han estat trobades algunas quantislana hin filiació política o social,
Es neguen tenninantment a prenque
el
viatge
que
acaba
de
realitzar
A
la
carretera
de
Sangüesa
la
nen, a mes, que la celebració d'aregular certerament l eficaçment la
tats de dinamita, detonadors, cariendre cap dosi d'aliment, des de fa cinc
a Franca rl senyor Gil Robles no
comunicad() es dificilissima,
questa assemblea en el moment
fabticació, distribució, venda i les
xos, anexa, pólvora, reeólvers i
dies.
ha estat per a celebrar una entreno poden arribar a Pamplona
actual només serviria per a Pudre
d'armes per tal desliar que ningú no
sules.
S'afirma que alguna tenen febre.
vista amb el salvan- Calvo Sotelo, ja
els autobuses que presten sertemps en coses baldares i debilitar
Els perierdies diuen que el conflicte
que aquest no alta mogut de Pans,
vei diari amb els barris del
l'organització, donant en canal arha entrat en una fase que obliga a ini el senyor Gil Roblas només ha
Els elements de dreta vaRoncal, Burguete i Elizondo,
mes a l'anemia
dicar la conveniencia que intervinguin
passat moviment
estat a Bayona i a Biarritz, on fou
per impedir-ho l'espessissima
les autoritats governatives per tal d'ar- acompanyat pel diputat a Corta i lencians s'oposen a releecapa de neu que ha caigut.
bitrar una solució humana i adequada.
anarquista
director del pereadic "Informcioció dels diputats radicals
Els minyons del poble de
nes", senyor Joan Pujol, i dues perMtS PRESOS QUE FAN LA
Buja/ance, 2. •-••• EI jutge senyor
Oronez han donat una batuda
Avui se ce'ebrarä el Cenper
la
provincia
sones més.
VAGA DE LA FAM
Ignasi Larra ha manifestat que fins
per la muntanya, han matat
A l'Hotel Palais, de Biarritz, els
Madrid, Als passadissos del
Oviedo, 2. — Disset detingut a la
sal! de Ministres que
ara hi ha noranta processats entre
L'AUDIÈNCIA DEL PRESI- van porcs senglars, un deis
esperava el senyor March i una al- Congrés, aquesta tarda el senyor Ro- Cadete i Bujalance, per tincara
presó d'Avilés han declarat la vaga
quals pesava 80 quilos.
DENT DE LA REPOBLICA.
yo Villanova ha donat la referencia
havia de tenir !lec ahir
de la fam, i han resultat infructuo- tea persona.
d'armes, rebelli6, contra l'Estas i deMadrid, 2.— El President de la ReAbans d'arribar el senyor Gil Ro- de la reunió celebrada al mati pel grup
sas les gestions que s'Izan fet perlictes contra la propietat.
pública ha rebut en audiencia la
bles,
el
senyor
March
celebra
una
alead
a
qua
pertany.
que desisteixin de llur actitud.
Madrid, 2. — El Consell de MiDintre pocs dies serà jutjat pe2
vídua de rex-diputat mort, doctor Els conflictos del traban'
conferencia
telefònica
amb
París,
diputat
Un
per
Cqrdova
ha
demanat
nistres que, cona a dimarts, havia de
Tribunal d'urgència Manuel Haro,
Sanchiz Banús, el senyor Eugeni
Gijon, 2. — Com eslava anunciat,
amb el senyor Calvo Sotelo.
autorització per formular una pree
celebrar-se a la presidencia, s'ha
que atemptä contra el tinent FredeTarragato i la seva esposa, el senyor
avui han anat a la vaga els obrers
Després de la visita a Biarritz, el
emita al Gavera arnb vistes a qué es
acordat ajornar-lo fins denla.
ric Gómez Costa. Haro resulta ferit
Antoni Teixeira, advocat de l'Estat,
traniviaires.
senyor Gil Robles i els sean anonarealitzi una estadística d'existència de,
En aquest Consell es tractarà procap dele de l'Audiencia de Madrid,
per la guardia civil en fer-se fort.
El servei ha estat suspès totalpanyants han marxat a Bayona, i
cereals i altres producías agrícolas que
bablement de la proposició de hei
el senyor Adolf Ramírez Rabié, el
A l'hospital, on fou conduit per tal
bunals
mena
han, tornat després en auto a la
Pernead j utjar el proveïment del niersobre amnistia presentada al senyor
secretad de la Diputació de CM.dc guarir-lo, dona cisques al "comuA les !Mies de Somio i Melasei han
cat nacional.
Lerroux per distints grupa dretistes
Saragossa, 2, — Davant el frontera.
dova, senyor Filibert López, l'exnismo
libertaaio".
El
senyor
March
marxava
poc
circulat autobusos i camionetes que
ha
mostrat—ha
afegit
També
se'ns
de la Cambra.
Tribunal d'Urgencia, s'ha vist
diputat senyor Josep Maria Roldán i
Han estat detinguts, a més, altres
després
en
el
tren
de
la
Gata
d'Arel
senyor
Royo
Villanova—una
enorno
han
cessat
de
transportar
vial.
avui la causa instruida per reel senyor Genes Gonzälez.
quatre individus.
me quantitat de telegramas d'organitgers, especialment de la zona fabril
unid clandestina que selcbraren gent.
Còrdova, 2. — Ha estat detingut
Preguntat el senyor Gil Robles
zacions dretistes de Valencia demaDISPOSICIONS DE LA GAi del barrí de la Calzada.
elements revolucionaris a l'exel conegut extremista Josep Vasca
El ministre d'Instrucció
SETA. — Madrid, 2— La Gaseta
No han ocorregut incidents.
convent de San Juan de los Pa- sobre si era cert que s'havia en- nant-nos que ens oposem al dictamen Jiménez, e eliaat en els successos
trua
ua ordre de Traban, relativa
El Ferrol, 2, — La comissió ferPública, indisposat
netas, de Saragossa, durant els trevistat a Biarritz amb cl senyor de la Comissió que dina per valides de Bujalance.
Mara, sala limitat a contestar que
les actes dels radicals per la circumsa la declaració jurada que han de
rolana que es troba a Madrid gesdarrers fets revolucionaria.
hl] aquesta població han estat deMadrid, 2.— Avui no ha acudit
no podia dir amb qui s'llavia criada de Valencia-provincia.
tionant treball per a aquestes drasremetre a la direcció general del
Han
estat
condemnats
Antoni
al saii despatx oficial del ministeri
entrevistas,
en
aquest
viatge,
parEn presentar-se'm a mi la qüesel& tinguts sis individuo que portaven
Treball, les entitats inscritas en el
sanas ha comunicas que el Govern
Izquierdo,
Esteva
Viazquez,
Searmes. Han estat posats a disposició
d'Instrucció Pública per trobar-se
trancaría una norma ineludible com a vocal de la Comissió, le dit
cena electoral social, amb indicació
ha mistral interes en que no es
rafi Galvel i María Ferrer a deu que
del jutge militar.
malalt el senyor Pareja Yevenes.
dels seas socis.
realitzin els acorniadaments dels
anys i un dia de pensó per de tot advocat: la de la discreció que no era jo qui havia de planteValència,
obrers per la Constructora' Naval.
Ordres de justicia, acordant les
atemptat contra la forma de professional. Segon, que no In auat jar-la, sine, el president de la Dreta rebut una 2. — FI governador
cornissiö d'obrers que li han
Per la seva part, les autoritats de
excedencias en les sayas respectivas
govern 1 a un any dc presó a Biarritz per a cap assumpte Po- Regional Valenciana i vice-president lliurat un plec
amb firmes, en el qual
Marina de El Ferrol han rebut inscarreras per haver optat els interesLa rifa de Cap d'Any
menor per tinenea d'ar- litic, i tercer, que no vol recollir de la CEDA, senyor Lucia, ja que C5 consigna la més enérgica protesta
tan sols l'altra finalitat que s'atritruccions per a l'urgent tramesa al
els representants d'aquest grua en la
satt per la representació parlasMea.
contra l'atemptat de que bou víctimg
a Madrid
bueix al seu viatge.
ministeri de Marina del pressupost
Comissió, adhuc el senyor Casarmetäria, del senyor Josep Caamario,
Oviedo, 2. — El Tribunal d'UrJosep March Asensi, tramaiari assasde les obres que poden realitzar-se
va, havien votat amb nosaltres el dicmagistrat, diputat per La Condía,
ancla
ha
condemnat
Enric
FernánMadrid, 2. — Aixi cona la lotcria
sinat quan prestava servei al cante' del
en aquestes drassanes, considerant
tamen,
dels registradors de la propietat, scLes
dez
forces
miaus
de
Cap
Menéndez
per
la
collocació
d'un
Grao durant el passat intent anarcode Nadal afavorí hen poc Madrid,
de summa importancia la continuaJo he afegit que per la nieva part
nyors Llufs Pinyol, que ho es rte.
petard al convent de les Dominisindicalista.
el sorteig d'avui ha eatat mes beció de les del cuirassat "Esparia",
tenia un rä6 política per votar el
Tremp, Josep Cazorla, que he és
&by
han
atacat
els
indlues,
de
q
Gijón,
durant
els
darrers
puix que amb elles podrían cobrir-se
nigna. Han correspost a aquesta
dictamen, opinió que seguiré mantad'Ugijar, i Vicaria Cantos, de Masuccessos,
a
la
pena
de
vuit
an3's
capital algunas aaries dele premis
les necessitats del primer trimestre
genes fugitius
itint i as rimprocedent del inoment
drid, tumbé diputat.
de Presidi Inés indemnització.
segon i quart.
i donar temps a que siguin tramita
per celebrar unes novas eleceions.
Madrid, 2. Aquesta tarda el diE l regir, s'ignora qui el posseeix.
des les novas construccions navafs.
VISITES AL MINISTRE DE
Tina en cometa que en les anterector del Marroc i Colònies, scnyor
L'administrada el vengué a una
LAGUERI2A. — Madrid, 2. — Han
dora hom llagué de lamentar tres
Madrid, 2. — El Sr. Alba, que ha
Alvarez Buylla, ha dit que el coronel
Els
estralls
da
la
neu a Terol
p ersona desconeguda, que se l'envisitat a : ministre de la Guerra els
moda, i ara raxcitacire dels ininis sepassat la tarda al seu despatx oficial
Capa.z s'havia fet canea del Gavera
,Terol, g . — Binen del poble
dugué tot sanear.
gros,
pecó
clac
el
grup
que
ria
11165
g enerals López Ochoa, Camir i Lon;
,
del
Congrés, l'ha abandonat a les vuit
general de Cap Juby, ja, que l'exerciHa mort la tiple cansone- de Grisgos que ha caigut una_ rà fins que ''se'n poesessicni cl titular. encara no s'havia pronunciat podia !del vespre per anar a visitar al seu doDe l'altre , se sap que tres décims
cl general de la primera divisió orintcnsfssima nevada, assolint'
acordar alfa que estimé; convenient,
sels endilgué un torera que prengué
gänica, Virgili Cabanellas; l'auditor
miciE el President del Consell, el qual
També &lea enearregat el coronel
tista Resurrecció Quijano la
neu dos Ti-letras' de gruix j
l'alternativa en la darrera temporai he ins i stit, a rrids, en que és la
de la divisii, senyor Díaz Estatua;
iMS aleshores hacia casal despatxant
Capaz del comandament general de
Madrid,
2,
—
Víctima
d'un
cobrint
gairebe
el
caserna.
CEDA, de la qual forma part la Dreda i maga a la lotera que no diamb el President de la República.
el comandara retirat senyor Conde;
les forces allí destacadas.
atac
d'urernia
ha
mort
a
MaEls
veïns
s'han
dedicat
alias eis sea nom i l p rometa. , si
a
—Vaig a visitar cl Sr. Lerroux —
ta Regional Valenciana, la que te
el tincut senyor Moraba; el doctor
El senyor Alvarez Buylla ha afedrid, desprds de sofrir una deli- auxiliar-se mütuarnent, car alqueia el premi major, esa li re.
git que partidas indígenas afectes a
principal iudici j part ei la contesa.
11a, dit als periodistas — lenicament
Maratón; l'ex-diputat a Corta secada
intervenció
quirúrgica,
la-,
gataza; un automabil.
gtins
no
poden
sortir
de
casa
per saludar-lo. i no tinc cap noticia
.•
nyor
yor Fermi Aranda, amb una comisnosaltres sortiren a practicar un recoque fou tiple canoonetista Re-, per les portes i han d'entrar i
També té un dècim un capellä.
per facilitar-vos.
neixement ande l'objecte de trobar els
sió de Jerez; el senyor Selma, amb
surreceió Quijano.
En -.u p a imprernta del carrer del
publicar
les
sortir per les finestres i tentaNo
podedi
- Que hi haara en la sessió de
indígenas que es fugaren amb motiu
una comissió d'aprenents de la faPer disposició de la finada, das utilitzant taulons.
Faetor j u gaven ci nc deeims moit
de's successos que ocasionaren la mort
notef pregades que no detra?
14.-a de Toledo; una altra comissió
re p artits entre el san Personal.
a l'enterrament, cerirnónia que
En altres nobles del partit
-j-Comenearein arnb el dictamen sodel capitä Cauta Recio i que di-. I vinguin emites en català
pro presoners d'Africa i el director
ha tingut !loe aquest mati,.po- de Montalbaro els venas també
El quita premi esta la major part
bre inecumatileilitats i desprea es dis-,
produiten algunas baixes,
genes al d'Aeronäutica civil, senyor
bi han assistit els fami,. catan incomunicats a causa-de'
abonat, paró es desconeixen els
timbre
o
gigna.
cutiran les actas de Valencia i CasA més, han recuperat un fusell 1.
Buhilla.
liars.
MOMS dele agraciat.
,les ateos.
talló, car no crac que 1ii hagi temps
luna pistola.
tura enneguda
Unicarnent ha pogut saber-se queper
a 'rufa
igg,otsapagn
lt un-- dècim l'agent de p
i—I el cas del Sr. Calvo Sotelo?
olicia senyor Pare Abad, que avui t'Uva
—Aixó Enticà mis enclavara Quan
,e rVei a la comissaria del dishagi acabat la dIscussid d'actes.
trictiade l'Hospic i .
—aeHi hauré cap interaellació,
Idas' acudit els periodistes,
denté?
que li
bate' dinat la noticia de la sort que
—Si quedés temps, cosa que dubto
havia correspost,
rat les actea de Valendiatindran
Meten Pol ic ia ha estat tnolt ala.
una arriata discuosita el Sr. Badia inivorit, per la sort en. distintes - ocaciara la intrpellació que té anunciada.
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ATRACAMENT FRUSTRAT.—
Mälaga, 2. — Diversos desconeguts
han penetrat, pistola co mà, a la
taverna propietat de l'ex-alcalde de
Màlaga Narcis Pérez Besteire,
disposaven a robar, la qual cosa ite
impedit l'encarregat Rafael Ruiz
Marín, que ha resultat ferit a la
mà per arma de foc.
Els atracadors han fugit,
AGITACIÓ PER LA DESTITUCIO D'UN ALCALDE. — Vigo, 2. — A la Villa de Perno, on
recentment ha estat destituit l'alcalde pel governador, existeix algona agitació fomentada pels partidaris de l'alcalde.
APEDREGA EL CONSOLAT
ALEMANY I ES DETINGUT. —
Huelva, 2. — Mariä Martín Andrés ha apedregat el Consulat alemany.

En ésser detingut ha manifestat
que havia comesel fet en veure
onejar la bandera alernanya a l'edifici amb la creta geminada.
ATRACADORS DETINGUTS.
Palma de Mallorca, 2. — La polida ha detingut dos subjectes acabats d'arribar, que han causat sospites.
Un d'ells, anomenat Isidre Tubau, s'ha confessat autor de l'atracament de que fati víctima a Terrassa l'industrial senyor Pere Mercader, fet comes en unió de dos in•

dividu's mes.

' UN GUARDA • AGULLES
-ATROPELLA T PEL TREN.
Pontevedra, 2. — Després' de pasear
l'estada de Figuereiro el tren que
travessa el dit lloc a les den del
vespre, aparegué a la via, prop de
l'aguila de eortida, el cadàver del peó
ferroviari Domènec Regueiro Pinto,
obre una pedra.

Tenia una cama separada del tronc
i les mans destroeades.
Sembla que es tracta d'un sedsiena
De'xa dona i quatre filla.
INCENDI EN UNA FABRICA
DE GOMA. — Alacant, a. — A
Elx, en encendre un braser la
criada de la casa del senyor Ra.
mon Requena, fabricant de soles de
goma, una guspira despresa del dit
braser encengue un farcell de goma,
la qual cosa originä un sinistre que
X6 propagà räpidament per falta de
mit'ans d'extinció i per trobar-se la
fan:lea als afores del poble.
Les pèrdues es calculen en m6e
de rinquanta mil pessetes.
S'ESCAPEN DE LA PRESO
DIVUIT RECLOSOS. — Saragossa, 2.

—
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Aquesta nit s'han escapat

de la presó vella divuit reclosos detinguts per vagabunda.
Siran donat ordres perquè es procedeixi a la captura deis fugitius.
AGRESSIO A UN MILITAR
RETIRAT. — Màlaga, 2. — Un individu anomenat Valerià Sablfiana
Salcedo agredí a trets, al Iloc anomenas Arroyo de los Angeles, el ti.
nene d'infanteria retirat senyor Josep Pizarro Corrales, que resultà
amb gravissimes feridesL'agressor fou detingut. S'ignoren
les causes del succés.
LES DIFICULTATS DEL MUNICIPI DE SEVILLA. — Sevilla, 2. — L'alcalde ha anunciat als
n
de
propasa
periodistes
el seu trasadar-se aviat a Madrid per tal de
gestionar del Govern la concessió
d'auxilis econòmics que tantee ve,
gades té sollicitat l'Ajuntament, 1
sense el qual creu impossible el des.
cabdellament normal de l'economia

de Sevilla.
L'ESPIGOLAMENT DE L'OLIVA. — Sevilla, 2. — El governadar ha manifestat que ha autoritzat ja la recerca de l'oliva en
avienes finques on s'ha efectuat
collita.

Per tal d'efectuar la recerca, els
interessats hauran de regir-se per
les instruccions que el governador
donà als alcaldes respecte al particular en el moment oportú.
DISTURBIS A LA PROVIN.
CIA DE HUELVA.— Huelva, 2.—
Al poble de Zufre continuen les
coaccions per part dels vaguistes entre els pastors que es neguen a abandonar el bestiar.
En una finca d'aquell serme, un
grup de deu Individus, ha apedregat
un pastor anomenat Quitino Cortes,
i l'han ferit greument.
La guardia civil ha detingut
agressors, però en arribar al poble,
les dones i els honres ran tractat
d'alliberar els detinguts i la guàrdia
civil s'sa vist obligada a donar una
enérgica cärrega per dissoldre els
grups. •
Es creu que aquests mendigo estan
fomentats per la Casa del Poble.
EPIDEMIA DE TIFUS.— Al
noble de Fontaaar declarat una
epidemia tifoidea. S'han registras So
casos i algunes defuncions.
El director provincial de Sanitat
ha adoptas les mesures pertinents.
El poble no te Farmacia ni metge.
' Es ten: que l'epidemia s'estengui
a Navahermosa, o p hi ha set tilalalts de tifus.
UN SOLDAT ÉS PRIVAT D'ARAR 4 TEATRE.— Alacant,
Les autoritats d'Alcoi comuniquen
que quan formava cua el públic davant la taquilla del teatre Circ, els
guärdies van obligar un soldat que
formava a la cua a qui se n'anés.
El soldat es va negar, allegant que
vestia d'uniforme, i els guàrdies el
van detenir.
Aleshores ela companys del soldat

Mildrill peco 011111E111110111
van acudir a la comissaria per alliberar-lo.
Aleshores es va congregar bastant
públic, van acudir mis guàrdies i es
va produir un gran alderull, fins que
van arribar els ofíciala del regiment,
a que pertanyien els soldats, ordenant-los que es retiressin a la caserna, on van concluir detingut el
promotor de l'aldarull.
ATRACAMENTS EN SERIE.—
Málaga, 2. — Tres atracadors es van
situar al carece d'Andrés Pérez, i
robaren a quants transeünts passaven pel dit lloc.
Van acudir-bi els guàrdies i els
atracadors es feren escàpols sense
que fossin detinguts.

QUATRE ESTRANGERS MOREN INTOXICATS.—Tarifa, 2.—
S'ha rebut avis en aquesta població
que al lloc denominat Les Mosques,
prop de la carretera, hi havia dos individus morts i altres dos de moribunds.

En arribar moments després a l'indicat Hoz el jutjat municipal, els dos
darrers havien mort també.
Sembla que la causa de la mort
és que les victimes van menjar arrels verinoses.
A les butxaques d'un dels morts
ha nastat trobades diverses d'aquestes arrels.
Un dels morts tenia el cap recolzat
en una pedra, el que fa suposar que
fou el primer que es va sentir
malalt i els seus companys el van
•
coilocar en aquella posició.
Tres d'aquestes víctimes eren alequart
txecoslovac.
el
manys i
Tots els dedicaven a recórrer ele
diversos paisos com a "globetroter".
EXPROPIACIÓ D'UNA FINCA A CIUDAD REAL. — Ciudad
Real, 2. — El governador ha imposat multes de 250 pessetes a l'alcalde i diversos regidors del poble
de Chirrón per l'ayer demanat explicacions amb motiu de la destitució del dit alcalde, que pertany
al partit socialista.
També ha rnanifestat el governador que tenia noticies que en algunes cases del poble es projectava
l'assalt de finques, i es proposava
clausurar els dits centres d'obrers.
A Malagón han estat assaltades
diverses finques, i s'han causat destroces per valor de mis de mig
ntilió de pessetes.
Avui ha estat expropiada la finca
Zacatena, del terme de Daimiel,
propietat de la duquessa de San
Carlos.
L'apoderat de la duquessa ha fet
constar en acta la. conformitat amb
la incautació, per?) qualificant-la
d'anticonstitucional s'ha reservat el
dret d'acceptar o rebutjar les indemnitzacions.
Es creu que seran respectats els
arrendataris que porten més de sis
mesas i que es realitzarà l'assentament dels camperols inscrits al cens.
Les característiques de la finca
aón de dues mil hectàrees de magnifiques terres, a les riberes del
Guadiana, amb po.000 alzines, cases
de granja i altres serveis.
Estä valorada en tres milions de
pessetes.
INCENDI EN UNA FABRICA
DE ROBLES. — Valencia, 2—En
una fabrica de mobles del carrer
d'Alberique es produí un incendi.
Per tal d'avisar els veins de les
cases immediates els "serenos" feren alguns dispars a l'aire.
Els habitants de la illa de cases
que volta la fábrica Barrearen els
mobles al carrer davant el temor
que el sinistre s'estengués a les seves vivendes.
El sastre de la fäbrica es des.

plomà,
• La intensitat del sinistre fou tal
que les flamee es veien des de tota
la ciutat.
Els bombees treballaren intensament i aconseguiren salvar les cases
properes.
Es desconeixen les causes del sis
nistre.
Resultaren alguns ferits.
UN INCENDI DESTRUEIX
UN PALLER.— Sevilla, 2. —Un

incendi ha destruit un paller, que
contenia catorze mil arrobes de palla, propietat del senyor Miguel Sänches Dalp, a la finca denominada
"La Volante", del serme d'Alcalà
del Rio.
Es creu que l'incendi ha estat casual i les pèrdues són molt elevades,
Els tècnics del Servei Agror/Unid
Provincial, han informa favorablement el governador sobre la collita
de taranjo
Aquesta taronja no ha sofert cap
dany a conseqüència de les glaçades.

La residència per a les altes
pqrsonalitats a San
Sebastián
Sant Sebastià, 2. — L'alcalde
ha cartviat impressions amb els
arquitectes 1 altres tècnics per
a concretar els plans que s'han
aixecat del Palau de Miramar,
i estudiar les millores d'aprofitament per a l'esdevenidor.
Quan s'acabin, l'alcalde anirà
a Madrid j, portará una proposta
al cap de l'Estat. La part mds
sumptuosa es destinará a resiancla del president de la República, 1 les restants al president del Consell i oficines del
Ministerl de Jornada.

DE BARCELONA
INTOXICACIONS
DE CARACTER
GREU

Al seu domieili del carrer de,
Sant Gabriel, 24, foren auxiliats
anit passada Margaride Bofill i
Ramon D., a causa de presentar
siinptomes d'intoxicació. Cont sigui
que l'estat dels afectats era greu,
fosen recollits per un cotxe de
l'Ambuläncia i traslladats a l'Hospital de Sant Pata Hom ignora
l'origen d'aqueste sintoxicacions.

Accié Catalana

Republicana
Es convoca Cancel! General Ordinari del Partit per .
a demà dIJous, die 4, a
den del vespre, a l'ohJeote de tractar de les
qüestions de trämlt 1 de la
sltuaol g politice actual.
Barcelona, 1 gener 1934.
R. Peypooh I Ploh
Vice-secretari
Lloo de la reunió; Estatge
Central del Partit, Corta
Catalanes, 589, pral.

tomarquaa catala
GIRONA
Petit conflicte a Salt
Intent de
robatori
Caen decomissada a
Manea :: Accidente d'automòbils
Girona i prop d'Olot
Noticiat1
Girona, 2. (Per telefon). — Dityl
menge vinent, el Girona es traslladara
a Alacant, per tal de jugar el partit
corresponent al catnpionat de Lliga.
—El dissabte darrer, a la fábrica Coma i Cros, del veinat de Sala uns' 20o
obrers afiliats a la C. N. T. i que
fan el torn que plega a les cine de la

tarda, es van declarar en vaga de
PETIT INCgNDI

EN UN VAIXELL
Ahir a la nit es declarà un petit
incendi a bord del vaixell "Campoamor", propietat de la Campsa,
atracat al nostre port, davant dels
tantea "El Nuevo Vulcano". Avisets els bombers, hi acudiren rapidament, no havent tingut necessitat d'actuar, ja que el foc pogué
ésser sufocat abans pel personal
del mateix vaixell.
DETINGUT PER REPARTIR
FULLS OLANDESTINS
Al carrer Nou de la Rambla fou
detingut anit passada Antoni Berenguee, que es dedieava a repartir
fulls clandestins et text dels quals
feia referencia al Sindicat del Rara
de la Construcció.
EL NOU DIRECTOR
DE LA PRESO
Anit passada prengué possessió
del set: cauce el nou director de la
pescó Cellular, senyor Amanci To.

mé Ruiz.

DE L'ESTRANGER
Avui Roosevelt donarà
lectura del rnissatge a
la Carnbra
Washington, ae — El presidenta senyor Roosevelt, ha notificat als liders del Congrés
que derné al migdia donará
personalment lectura del seo
missatge a la Cambra.
El senyor Rainey, president
de la Cambra de Representants,
ha expressat la seva creença
que el senyor Roosevelt fará
una breu exposició de la situad() actual, i que el missatge
compren-tiré poques recomanacions reals i efectives.
Per altea banda, el senyor
Rainey ha donat a entendre que
el missatge presidencial sobre
el pressupost tindrá una extensió inusitada j ocasionaré força
sorpresa.
En general, es creu que seran
establerts nous itnpostos, per
bé que es considera que els ingressos fiscals procedents dels
drets sobre les begudes pujaran, aproximadament, un milió
de dòlars.
Les compres d'or dels
Estats Units

Washington, 2. — La Direcció de la R. F. C. anuncia que
puja més de 50 milions de dòlars l'or estranger que ha estat
adquirit de conformitat amb els
esforços que ve realitzant l'Administració per a augmentar el
preu de les mercaderies.
trobava en poder dels parid
Les adquisicions d'or que
"es trobava en poder de particulars, ha assolit una suma
de 24.800.000 dòlars.
Ha presentat la dimissiö del
seu càrrec el secretar! d'Estat
del Departament de Finances,
senyor Woodin, el qual ha estat
substituit pel senyor Morgenthaux.
El Comité de representants
de l'Associació política estrangera i la Fundacid pro pan
mundial han proposat al president Roosevelt el següent pla
per a resoldre la qüestió de la
independència de les Filipines.
Les Eles Filipines han de tenir
immediatament un Govern responsable, i aquest Govern ha
de tenir dret a acabar certs
Tractats i a estar representat
en les Conferències internado'mis, sota certes reserves.

L'organitzaciá
de la república del
Liban
B eyrouth, 2. — Ha estat promulgat
el decret pel :ritual es reglamenta l'organització 1 funcionament dels Poders Pública a la República del Liban.
Exercirá el Poder ExecutiAn cap
del Govern amb el tito' de President
de la República, assistit per un secretari d'Estat i u nConsell de Gabinet.

La Calitbra estarà constituida per .
,Un diputat per cada 50.000 habitants,
o sigui, 18 diputats elegits per sufragi universal i set que seran nomenats pel .Govern.
La tendencia general és reforçar
el Poder Executiu.
Avui ha estat publicas el nomenament oficial del senyor Habib
Bajä Saad, com a President de la
República del Liban, en subtitució
del preaident dimissionari-

Un empresari
gironí penyorat
Volia explotar el
record del President
Macià
Girona, 2 (Per telèfon). — L'etnpresa del Teatre Principal, de la
nostra ciutat, es próposava celebrar
una vetllada necrológica a profit del
monument projectat al President

Macià.

L'anunci de la vetllada ha estat
sabut pel comissari d'Ordre públic,
que no ha consentit que es portes a terme i l'ha prohibida. A mes,

ha manifestat als periodistes que

havia imposat una multa de 125 pessetes a l'empresa per no haver portat a segellar els programes anunciadors de l'esmentada fundó, corn
també que no está disposat a consentir que el nom del venerable primer President de la Generalitat restaurada serveixi de lucre a les empreses d'espectacles.
— No estic disposat a permetre
—ha dit— cap acte d'aquesta naturalesa, mentre no es compti amb
la deguda autorització de la Generalitat. — C.

El debut de la

Comissaria

d'Ordre Públic
MANIFESTACIONS
DEL SENYOR SELVES
Els periodistes que fan informació
a la Comissaria general han preg-untat al senyor Selves si s'havia resolt
la crisi del govern de la Generalitat
i si era cert que se rindicava Per a
la conselleria de Governació.
El senyor Selves, que no havia estat en tot el dia a la Generalitat i
que ignorava el curs de la crisi, ha
afegit que ignorava si sea nomenaria
per a conseller de Governació.
A noves preguntes ha afegit que el
que íos nomenat conseller de Governació passaria a ocupar l'antic local
del Govern civil, on tumbé Passarien
la secció de governació de la Generalitat i la secció d'Administració local, per al qual efecte es nomenaria un
director general d'Administració local.
El que sigui comissari d'Ordre Públic Passarà a la Prefectura de Policia.

LES SECCIONS DE PASSAPORTS I D'ESTRANGERIA
FUNCIONARAN DES D'AVUI
A L'OFICINA DE L'ESTAT A
CATALUNYA, DEL GARREE
AMPLE
Amb motiu del traspàs de l'Ordre
Públic a la Generalitat, des d'aval la
secció de passaports que era installada
als baixos de l'edifici de la Via Laietana, passarà a l'estatge de la Delegació de l'Estat a Catalunya, situat
al carrer Ample, 23, i els passaports
aniran signats pel delegat del Govern
a Catalunya, Sr. Carreras i Pone.
L'oficina tindrà el mateix nombre
de personal que fins ara, i en será el
cap el comissari Sr. Domènec Vicente Hita, el qual fins ara ha estat a la
Brigada d'Investigació Social.
— També el comissari Sr. Bagger,
amb el personal a les seves ordres,
passarà a la nova casa, Al seu càrrec
hi haurà la secció d'estrangeria, la qual
tampoc és traspassable a la Generalitat.
EL SENYOR ESPANYA VISITA
LA PREFECTURA DE POLICIA
Ahir estigué a la Prefectura Superior de Policia l'assessor jurídic
de la Comissaria General d'Ordre
Públic de Catalunya, senyor Espanya, el qual, junt amb el cap superior de Policia, recorregué les diferents dependències d'aquell edifici
HOIn assegurava que el senyor
Espanya és el futur comissari general, i velé les dependències per
installar-se tan aviat com sigui no-

menee
També es deia que l'actual cap
superior de policía quedan en el
seu arree a les ordres del senyor
Espanya.

VISITA
Ahir visitä el senyor Selves el diputat senyor Vidal i Guardiola, el qual
anä a denunciar alguns fets ocorreguts
a Subirats amb motiu de la passada
Echa electoral,

braços plegats. Van manifestar que no
deposarien la seva actitud fins que els
fos abonada una setmana que deien
que se'ls devia. Calgué que forces de
la guàrdia civil de Girona es traslladessin a la veina .població, per a desallotjar la fábrica, la qual cosa es
porta a serme sense resistincía per
Part dele obrers.
Durant la matinada d'ahir, uns
Iladres van trencar un vidre dels aparadors de la casa Pujades, en els quals
hi havia objectes exposats per valor de
més de 5.00o pessetes. Afortunadament. passava l'oficial de Correus senyor Soler, que anava a l'estac ió per
prendre el tren de Barcelona, i els
descubrí. No fou detingut cap nadregot.
— La guärdia civil de martes ha
intervingut 20 quilos ele carn de porc
que dintre un mac i pel camí anomenat
deis Pins, portava Gonçal Navarro
Martínez, de 26 anys, natural de Cuevas de Vera. neme estar en possessió
ele la Gula de sanitat corresponent.
— Amb destinació abs damnificats
per les inundacions , s'han rebut roo
peseetes de l'Ajuntament de la nostra ciutat, i 25 de l'Ajuntament de
La Sellera.
— Acuesta tarda, al despatx del comissari delegat, celebrara una reunió
una comissió d'obrers de la fäbrica
Armstrong, de Palafrugell, el director
de la dita fabrica i un delegat de Barcelona, per tal de cercar tina solució
al conflicte plantejat en aquella fäbrica.
No s'ha arribat a cap acord. i la
reunió prosseguirà dema, a Palafrugell.
— A les onze de la nit darrera, l'autornóbil del metge d'aquesta capital,
bon amic nostre, Sr. Pompeu Pasqual, conduit per ell mateix, ha topat contra la faena d'una casa del
carrer del Progrés, en volar evitar
la topada arnb tm altre vehicle.
El Sr. Paequal sofri ferides a la
cara prodnides pel vidre del parabrises i una forta contusió al tórax. La
seva muller, que l'acompanyava, va
resultar amb una herida al cap produida per un vidre.
— A la carretera de Girona a Olot
s'incendia un automòbil propietat de
Pernil Ribera, conduit pel xofer Feascese Llambrich. El cotxe va quedar
completament destruit i el conductor

va resultar
— Ha estat prorrogat fine al dia ir
del mes de febrer propvinent. el període voluntad de recaptació de cèdules en aquesta provincia.

L'HOSPITALET
Sardanas :: Les eleccions municipals
L'Hospitalet, 2. — Abans d'ahir
a l'Hospital Clínic, Vaginal] d'aquest
jutjat municipal, Sr. Josep Viaplana i
Catafau.
Rebi la familia el nostre més sentit

condal.
— Ahir, a la placa de la República,
tingué lioc la ballada de cardanes que
oportunament vana anunciar, organitzada pel Foment de la Sardana. La
placa oferia un aspecte impressionant;
tal era la gentada que s'hi congregà per bailar. lee belles sardanes que
interpretava la Cobla La Principal del
Llobregat.
El Foment de la Sardana ja va recollint els fruits de les ceceo activitats.

— Saben d'una manera oficiosa,
que Esquerra Republicana de Catalunya fan ä pública /a seva candidatura
el vinent dijous. Pel que hem esbrinat,
a través de la impermeabilitat dels
dirigents, la candidatura estara formada poc niés o menys com la que en
principi es rumorejave. — C.

LLEIDA
Vista per injúries contra un
llà :: Un ex-pupt president de la
Cambra de Comerç Crim a TaNoticiari
lara
Llekla, 2 (Per telefon). — Denti
es veurä a l'Audiencia la causa seguida per suposades injúries contra
mossèn Josep Soler, director del (ari tradicionalista "El Correo".
— El diumenge vinent es reunirä en junta general ordinäria el Foment ele la Sardana per tal de procedir a l'elecció reglamentaria de
nova Junta.
— L'alcalde, C11 nom de la Cia.
tat, ha trames un telegrama de felicitació al senyor Lluis Companys
per la seva elecció a la presidencia
de la Generalitat.
— En la reunió celebrada el diumenge passat per la Cambra de Comere resulte elegit president el senyor Josep Pujol i Cercén, ex-alcal-

de de la Dictadura.
— A Talara fou trobada" morta
a la seva habitació la reina Josefa
Blanch i Font, de 54 anys. En una
cambra del costat es troba una destral arnb taques de sang, amb la
qual es creu que es produí la mort
5 la victima. Unible que es tracti

(un crin: zealitzat pe/ marit de la
víctima, el qual vivia separat de la
dona ja feia uns quants anys.
gdärdia civil fa gestions per al decobriment del presumpte criminal.
— Ahir, mentre Ramon Domenecai prenia café al Circo! Radical,
' ilr%Obreving ué Uni treball. Traslladat a la casa de socors, va morir
abans d'ingressar-hi.
-- Comuniquen d'Escaló que es
troba interceptada la carretera de
Balaguer a la frontera francesa per
més de tres metres de gruix de
neu. Per tal motiu han Onedat
cornunicats nombrosos pobles de la
par: alta de la comarca del Pallars.
Nombroses brigades estan procedint
als treballs de construir cansina entre la neta a fi de poder deixar pas
als peatons.
Continua el temps amb tendencia
a aoves- nevadcs a la part alta del
Pireneu.
-- El día 21 de l'actual timara
lloc l'elecció d'habilitat dels mestres del partit de Lleida, per ,no
haver resultat ami> majoria cap candidat en les passades eleccions. —
Corresponsal.

SABADELL
Cap d'Any a A. C. R. :: Pessebre
Exposició de Material de Muntanya
Noticiari

Sabadell, 2. — Diumenge a la nit
tingué lloc al local d'Acció Catalana
Republicana de Sabadell un "reveillon" organitzat per la Joventut
del Centre
Un gran nombre de socis, arnb
Ilurs familiars i amics, s'aplegaren
disposats a celebrar alegrement la
vinguda de rally non, i no cal dir
que ho aconseguiren plena:nena
Felicitem i encoratgem els organitzadors per l'èxit obtingut.
—Es molt visitat el pessebre de la
Casa de la Caritat, el qual, ultra ésser una nota ciutadana del nostre
Nadal, es una alegria per als asilats,
que aquests dies reben moltes visites que porten el gc,,ig a aquella
casa.
•
—Davant de la gran afluencia de
públic a l'Exposició de Material de
Muntanya i de Fotografies de Vacanees que el Centre Excursionista
del Valles té installada a la sala
d'actes del Centre Catala, i l'interes
que ha despertat al sector excursionista, la Junta de la Secció es
complau a anunciar que sera ajornada fins al dia 8 inclusiu, i restara
oberta, per tant, els dies 6, 7 i 8, de
dos quarts de deu a dos quarts
dotze del migdia i de sis a vuit del
vespre.
.
—El dia de Cap d'Ate, a la tarda,
yol d damunt de la nostra eiutat una
avioneta que !lanza una gran quanlitat de prospectes de propaganda
del Segell pro Infancia.
—Ha quedat clausurada l'exposició
de.construccions escolars que la Comissió de Cultura de l'Ajuntament
tenia oberta a l'Academia de Selles
Arts.

—El dia 29 del passat desembre
el Cos Medie Municipal d'aquesta
Ciutat, en reunió general ordinaria,
adopta els segiients acords:
Primer: Nomenar la Junta de
l'any 1934: President, Rainon Morapues; vice-president, Francesc de P.
Bedós, i secretad, Rafael Mató.
Sapos: Aprovar les estadístiques
del Dispensari i de la Beneficencia.
Tercer: Posar un Segell pro Infancia a totes les receptes de beneficencia i documents que surtin del
Cos Medie Municipal. — C.

TORTOSA
Terratrèmol :: Centre Catalanista
Republicä Processats per suposada
pesca amb explosius Futbol
Vària
Tortosa, 2 (Per teléfon).— Ahir, a
les 5'54, els sismògrafs de l'Observatori de l'Ebre registraren un terratrèmol a 300 quilòmetres.
— L'exposició de fotografíes organitzada pels boy-scouts locals amb la
cooperació de la Unió Fotografica de
Catalunya escara oberta fins al dia 7.
— Dein.a, a la nit, e/ Centre Catalanista Republicà celebrará Junta general per tractar de les properes clacdosis i elegir non Consell directu.
— Ha estat dietat aute de processament contra Joan Comes, Miguel Anselmo i Joan March, veïns d'AmetPa de Mar, als quals ton ocupada
certa quantitat de dinamita que allegaren era destinada a la Pesca ansb
explosius.
— Aquest mata al despatx de l'Alcaldia, i amb assistència de la premsa
local, ha tingut lloc l'aurevista del
diputas senyor Bau i senyor Benet, per tal de cercan la fórmula de poder acabar les casernes per
ii estatjar-Iii e) batalló destinat a
;apesta ciutat,
— Deniä s'obriti novament la Bib li oteca Popular, que ha restat tentada des del die 24 del mes passat anib
motiu de les vacances nadalenques.
— El partit de campionat que havien de jugar diumenge el Brocatenc
i el Dertusa al cainp del Rara;
Litigué celebrar-se per no presentar-se
els jugadors de' Primer estulta
— En el partit jugat ahir entre el
Vilafranca i el Dertusa guallai el segar, per 4 gola a 2.—C.

IGUALADA
Neceo.
lógica :: Politice :: Diverges
Igualada, 2. — Destinades al Concurs d'obres teatrals organitzat per
la Secció de Teatre de l'Ateneu
Igualadf, ?han rebue ja set obres i
hi ha la impressió que manquen encara rebre'n algunes mes. Recordem
ene l'adrnissió d'obres per a l'esmentas Concurs, acaba el proper
Concurs d'obres teatrals

dia 1S.

— El passat dia 29 de desembre,
va morir a la nostra ciutat el senyor Jaume Gassó i Jubert..Adrecem el nostre condol a la seva fa-

milia.
— L'esposa del nostre particular
amic Josep Tarda ha infantat dos
forrnosos bessons. L'enhorabona.
— El. sorteig per a l'amortització
d'obligacions dels Emprestíts muna
cipals. ha donas el següent resultat:
Ernprestit de l'any sere: Obligacions
5 -389, 963, 7 83, 5.2 44, 299, 602, 5.i57,
9o8, 323, 1.321, 450, 1.163, 403, 268,
2 79 11.374. Emprèstit de l'any 1920:
Obligacions 1.203, ro8, 394, 200,
1.056, I./I5, 1./68, 1.377, 1 7 6, 1.048 ,
5.418 . 1. 763, 1.088, 1.474, 1.274, 5.600,
1.576, r.666, 1.371, 1.482, 285, 1.240,
39 0 , 5 30, 471, 1.546, 503, rata i 1.909.
— L'elecció del nou President de
la Generalitat no ha produit ací ni
fred ni calor. Amb tot, hom espera
que l'E. R. de C. madurara la sera
política, puix que del contrari preveietn un desgast gravissim de l'opinió esquerrana.
— El "Diari d'Igualada", afecte
a la Lliga, ha tornat a engegar les
seres bateries electorals. Dies enrera publicava un abre article—
preludi d'una serie que n'anuncia —
sobre "Qüestions d'hisenda municipal". No hi tindriem res a dir si no
fos que, tendenciosament, insisteix
en ignorar que no s'ha produit cap
fet greu en les fi:lances municipals:
no hi ha més que un retard en el
pagament de comptes diversos, imposat per la resis t ència passiva dels
contribuents a pagar determinats
arbitris, com ja edlem en una informació anterior. Tot això és ben clar
i els "tècnics" no pot ésser que no
l'hi vegin... pera s'acosten eleccions
i no es respecta res, ni el crèdit de
la ciutat.
— El mateix "Diari", en una
nota que amaga el despit i el temor
sota un vernís d'ironia verinosa, diu
que Acció Catalana anira coaligada
amb el Centre Republicà a desgrat
d'haver censurar multes vegades la
política anterior del Centre. I bé:
Acció Catalana va anib el Centre
Republicä preeisament quan aquest
es proposa superar la seva política
personal i vol menar-la vers el camp
dels ideals noblement sentits i professats. Es clar que ale ò va contra
les conveniències de Lliga Catalana
i li fa olorar la seva derrota en les
vMents eleccions municipals. Per
això llança gansos de discòrdia... que
no fan cap efecte.— C.

SANT FELIU
DE LLOBREGAT
Eleccions municipals
Espectacles
Sant Feliu de Llobregat, 2. — El
Falliera Català Republicà ha fet
pública la candidatura que presentara en les properes eleccions municipals. La integren els senyors següents: Josep Montmany, Llorenç
Sans, Llorenç Molins, Angel Duran,
Josep Pibernat, Joan Cases, Ramon
Pomar, Miguel Ribes, Francesc Casanoves, Magi Domingo, Angel Planes, Antoni Romagosa, Francesc
Serra, Josep Plana, Pece Cortes i
Joan Amigó.
— De la candidatura de la Lliga,
carlins i altres elements de dreta
coaligats, no se'n sap encara res definitiu. Es diu si esperen els darrers
moments perque llore adversaris no
tinguin tants dies per a combatre-la.
— Aquestes festes de Nadal, Cap
d'Any i Reis, als locals dels catequistes i al dels tradicionalistes s'hi
representen els Pastorets.

TARRAGONA
Troballa de generes robats a Valls
Robatori EI moviment del port
durant l'any 1933 :: Els paletes
presenten noves bases :: Varia

Tarragona, 2 (Per telefon).—Diuen
de Valls que en una casa de camp
mosso trobi 29 edredons procedents
(un robatori comes al niagatzem del
senyor Joyas. Els lladres no foren detinguts.
— Als baixos de la casa número S
de la baixada del Patriarca, melare
/a tnestressa de la casa, Carme Blanco, baria sortit a comprar, hi entraren uns desconeguts que se n'emportaren 55 pessetes i un vestit.
— Aqueo vespre, presidida pel comissari d'Ordre Públic, se celebrará

una reunió de la Junta Reguladora
del preu del pa.
— Durant l'any que acaba de finar,
han entrat al port de Tarragona 564
vapors nacionals i 344 d'estrangers.
De velers, n'han entrat 207 de sacionals i 5 d'estrangers. El total de tanatge de vaixells que han entrat al
port és de 2.696.365 tones.
— Els paletes han presentat aoves
bases de treball. Sembla que els Patrons es neguen a acceptar-les per estimar que Vestat actual del negoci no
he permet.
— El Sometent Mitigué a Altatu1/a tres individus en el tnoment que
intentaven robar en un reales conegut
per "Puigmarti". Foren landa g
guärdia
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3. Tindran prioritat per construir
ferrocarrils i opció per empristits

Ha afectat el normal expan- fets per aquest proplait a la Mongolia
diMent de la nustra influencia i els
•
Oriental,
procedimeats de succcssius governs
4 El nombre de coasellers japonevestres han fallat. Més encara: la
sos en materies política, financera
iestricció del Tractat de les Nou Pomilitar seran augmentats. A. mes, ele
cos
•
tencies, signat a la Conferencia de
japonesos tindran prioritat en el noEn
l'informe
de
la
•
-a.
Ronia,
Washington, ha rednit els nostres
menament de nous consellers.
Comissió dlifsenda relatiu al pees'
drets i privilegia especials a la Man5. Dret exclusiu de venda dela
supost
del
Ministeri
de
la
Guerra,
gocis
Estrangers,
és
absolutament
(Ve de la primera pagina)
xúria i Mongòlia, de tal :llanera que,
productes especials. Prioritat d'exploque acaba d'esser presentat a la
falsa.
actualment, no tenim llibertat per extat mercaderies a Europa i Amèrica.
No obstant, les persones que es
a penar del Sarre
Cambra, s'alludeix a la possibilitat
Von Pape ,
A Romana. hi ha tranquBlirat compansionar-nos-hi. L'existència del nos6. Drets de construcció a Antung
eruten ben informades asseguren
que Italia adcpti el servei d'un any.
pleta."
tre país es en perita Si eis obstades
i Yirigkou, i dret de transporta.
que aquesta dimissió ha estat ja enL'ambaixador Poncet ha Mural ql que amb aixe) França creu fer una
En el pressupost d'aquest deparMesures
severas'
la
nostra
existencia
no són remoguts,
7. Dret de pasturatge."
viada al rei, i és possible que aquesdemostració que és possible arribar a
tantee stsi introdueixen eformes
canceller memorändum frannacional sera insegura i la nostra torBucarest, 2. - A tot el paii han esta tarda s'aclareixi per complet la
un resultat satisfactori en la via de
aproca, redacta t per Massig/i, 509053 ¡ca
3. - La qüestió dele ferrocarnila a
que
impliquen
una
reducció
ea
nacional
no
podrà
el-date.
D'alra
tar adoptades mesures molt severes..,
situació.
reducció de les forces stacionals.
Manxúria i Mongolia
directives traçades en el dan-0r Coitximada de . cent milions. •
banda, les fonts de riquesa din emigreOficialment, no se sap el nombre de
e, No es pot dir afegeix l'esmentat
A propòsit dels rumors circulats soseil dc gabinet, cl qua niemorinulunt,
Ha estat rebut en audiencia soNord.
El
le
Mermaría
del
Aquest
és un dels punts mes impornoticies
particulars
naa
però
gades
detinguts;
bre la dimissió del Sr. Titulescu, ele
periòdic - que el momerandum Iranlemne pel rei el ' cosdi¡ilotnähic 'encara que VOIllnliflev, poi resitwir-se
tants del "Memorial Secret", del getractat de les Nou Potencies ha resseguren que passen de tres-cents.
la cartega de N. E., sense confirmarces tanqui les portes a les converses
paraulcs: salainent a Gineen
pagues
Quanta].
'arta)
acreditat
prop
tringir extraordinäriareent la nostra
A pesar que la pena de more va
neral Tanaka. Et "Memorial" comenlos ni desmentir-los es declara que el
franco-alemanyes. Pel contrari, tendeix
bra es poden leudar les qüestions ramotiu de l'aity nou.
Ilibertat d'acció per prendre aquestes
ésser suprimida a Romania fa molt de
ea dient que "les vies de comunicapresident Sr. Angelescu ha demanat al
a crear millors possibilitats de converal desarmainent.
fe/emes
El
primer
que
ha
complimentat
ció i de transport són la mere de la
temps, han aparegut a diferents indrets
riqueses. El resultat és que mentre el
Sr. Titulescu la seva collaboració en el
sar útilment sobre la qüestió tal i
coutprèii que amb aizò es frenen
Es
el
monarca
ha
estas
el
brand
Aposde la capital edicions especials d'alguna
defensa nacional, la seguretat de la
nostre poble no pot emigrar cap a l'inministeri, tal com hacia vingut fent
ha d'ésser exposada. si el Govern del
les Possibilitats d'Aleman ya do
tales
tòlic;
despees
han
entrat
els
ataen
els
quals
es
demana
que
periòdics,
terior de Manxúria, els xinesos Id van
victòria i la ciutadella del desenvolupaamb els governs precedents. La resReich és sincer i si l'Alemanya Sitiecontinuar les negaciacions, però Frust'
baixadors
del
Brasil
i
Espanya,
i
a
la
pena
de
mort
sigui
restablerta
imrnent económic".
á rivades.
posta no ha arribas encara a Bucanana está realment animada ríe voPot aPartar-se d'aquest Pitist
ca
no
coutinuació eis ministres plenipomediatament i aplicada als autors de
El "Memorial" segueix amb una
: Si nosaltres no trobent un pla que
rest.
luntat de pau„ proc lamada amb tant
fe nn. Pon Papen continua insistint
tenciaris i una cotnissió de l'orde
l'assassinat del Sr. Dura.
descripció dels ferrocarrils existents a
'pari aquesta inunigració xinesa imde calor per Cane.ell er •
Sarre, qiieslió que per Fransobre
el
Sembla que volia
de Malta.
Manxúria i Mongedia, dels serveis
Cercant a Codreano :1
mediatament, en cinc anys el nombre
Alemanya no es pot condensase ella
ca ha estat resalta amb les darreres
Paris, 2. - Als centres ben inforde xinesos excedirä de 6.00m000.
que presten 1 de la vaina estratégica
La pulida romanesa cerca activamateixa, als uns de l'opinió universal,
respostes. La població de Ir concd esmata es crea que, efectivament, el seque tenen.
• "Cal remarcar que quan bou signat
descartant, de manera definitiva, l'exment un agent antisemita anomenat
plebiscit de 1 935 qul"° ha
nyor Titulescu va trametre la seva
El "Memorial", a continuada, taperienCia de redí:crió dels efectius de
el tractat de les Nou Potencies, que
Codreano, cap de la "Guardia de FerdVsser ama sort. Es cstrany que VIM
dimissió al rei Carol, i s'afirma que
restringia els nostres moviments a
paba la competencia que el Ferrocarles torees nacion a ls que preconitza
ro", que desaparegué, fa tres setmaFa/seil remincti amb llenen:mata sorla dimissió va ésser motivada "per la
Manxiirta i Mongblia, l'opinió públiF,entea.
ril de l'Est Xinès fa al Ferrocarril del
nes, arran de la dissolució de la dita
Pre,, e ,. t a les reivindicacions d'Alsacia
mort del Sr. Duca, i per creure que la
Vierta, 2. =' ,AtnIs inolin de • lee
ca s'excita molt. Aquest tractat fou
Sud de la Manxúria, aquest japonès.
organització feixista.
Lorena Per aconleular-se d'una ta t
El ilooument
mort del Sr. Duca crea una situació
fustes de Cap d'Any els nacioiniciativa dels Estats Units, i és enEn aquest punt del "Memorial Secret"
Havia circulat el rumor que a
dcl Surre sense Plebiscit.
-uad
porta
política nova". Sembla que el senyor
nalisl
es
han
comes
nombrosos
terament
una
expressió
de
l'esperit
de
es fa referencia a "l'expansió russa
Ploesti el dit individu havia resultas
La duplicital de fa'''Politica de l'acBerlin. 2. - La Correspondencia
Titulescu, guardant totes les seres simactes
de
terrorisine,
especiala la Manxúria i a la Mongolia", juscomercial
rivalitat.
Fou
la
intenció
podria aparèimort en un encontre amb la gendarrègiun
alemany
tual
paties pels seas companys, creu que cal
Política i Dinlomática dile que el mement a Estíria I Carintia.
tificada pels interesseas que els Sod'Anglaterra i d'America per alegar
meria, però aquesta noticia ha estat
cls
san,
Molla
xer.
thés
evident!
morándum
lliurat
ahir
per
l'ambaixas
examinar atentament la situació políA Loeben es reuní a la plaça mur que corren sobre l'actitud de
viets tenen en el Ferrocarril de l'Est
la nostra influencia a Xina amb el
desmentida.
der
de
Franca
mereix
Esser
i
será
ab
tica.
pública una assemblea dels esXinès.
sets poder de riquesa. La reducció d'arHitler atilb referhcia al mcmorcindunt
Suspensió de la ConLa noticia de la dimissió del Sr. Tirosament
examinat.
mentals elements. que bou dis'Aqtlests interessos - diu el "Me.
rnantents proposada és feta amb mifrances, pera is fácil suposar que send
ferancia de la Patita
El periódie agrega que encara que
tulescu ha causas viva enlodó als cenpersada per la pulirla. la qual, negocia! segons les decisions dc Luirmorial" - perjudiquen seriosament
res a limitar la riostra potencia milite:
Entesa
aquest
voluminós
document
no
conté
tres política
Pol. aconseguir-hu, hagud d'emscinbla,
tar, fent aixi impossible la conquesta
els plans militars i económica del JaRama , la qual cose no
cap element sen s acional, pof ene té de
El govern rotnanes ha dengaat als
prar les boionctes. Resultaren
pó, i els interessos del Ferrocarril del
del vast territori de Xina. D'altra
Titulescu espera prendre
mellara: tat, molt favorable a la iesi
co eciliador cleixa oberta la porta a Degoverns de Txecoslovàquia i ;ingosladiversos
ferits.
•
Sud a la Marta:aria."
una decissió
banda, els recursos de riquesa de Xina
PoIscr el viatge de Wirth a
rm, idteriOrs.
via que la Conferencia de la Petisa
En el enes dele de-so/alees fodisposició.
"Rússia i Xina - segueix el "Meseran ertterament a la seva
Itillia uso Ja indifcrcitt a la Política
Berna, 2. - Comuniquen de Saint
Entesa que ha y ' de celebrar-se a Zaren detinguts el corenel 'Roza.
esforç
deconotlidatS
Un
s
riännAmérica
volee
desfer
els
morial", voleo construir noves línies
de Mussolini envers It:
Anglaterra
i
dubtant
Moritz a l'Agencia Telegráfica Suissa
greb el dia 8 del corrent sigui ajornacap dels !mili/v.-el/ven d'Estfria, dicacions militars del Reich.
Londres, 2. - Als Circols autoritnostres plana Deixar-los fer és una
de Ferrocarril a Manxúria i a Mona
que continua a la dita població el seda a conseqüència de la elan del Predissident, i d'altres afiliats a
zats anglesos es diu Q U C el Govern anpolitica de suicidi nacional. Anglatergadia, per competir amb la del Sud de .
Wirt/u, osi dels gritas eollaboradors
nyor Titulescu, ministre de Negocis
side:1f del Consell de ministres, sel'esmentada agrupaviú.
Inisanar
a
Italia
en
gles
ha
rebut
comunicacidel
memora
pot
parlar
de
relacions
comercials
la Marrtúria. Aquestes líales són:
v
a
:
Rathenati,
de
Estrangers a Remania, j és inexacte
nyor Duca.
A Nariazell tEslíria1, centre sid, Hitler degué confiar en ell per
rándum Ilitirat pel Sr. Poneet al Can- - solament perque té l'India i l'Austrä•
"Pel costat xinès:
el rumor que ha circulat respecte a Honres fúnebres
d'esports d'hivern, els narionaceller Sr. Hitler. Es clP'na molla bulia que li proporcionen materials. Ta ut1. Suolun-Taonan,
incluir el Duce d'acceptar la leal a lela dimissió del dit senyor.
listes
tallaren
el
corren'
elemportáncia al gran esforç de conciliació
Bucarest » 2.-Amb immensa afluénbe pot fer-ho América, perque l'Ani fi ”ya.
2, Kirin-Harbin.
El senyor Titulescu espera el destric. deLeant la poblaeiú a les
que aquest memorándum suposa.
'cha de gent s'han celebrat les honmerica del Sud i Canadá li supleixen
Pel costat tus:
dorant
algunos
hores.
cabdellament deis esdeveniments del
tasques
res fúnebres nacionals del senyor Dules seves necessitats. L'energia sobrant
a. Anta-Potung.
Von Papen 1 la Sarre
París, 2. - Como se sap, dissabte al
ilanearen
gasos
lacrimògens
a
seu país abans d'adoptar una decisió.
ca, assistint-hi el Govern ¡ nombroses
d'aquests pa/sos és concentrada sobre
2, Mienpo-Wuxang-Potung.
mati el Govern francés va lliurar al
Berlín,
2.
En
un
article
sobre
les
terrasses
dels
hotels,
que
es
personalitats politiques.
el corriere amb Xina per cnriquir-se
Desmentint el rumor
3. Kirin-Hailin.
Sr. Francois Poncet un memorándum
el problema fonamental de la qüestrobaven molt concorreglides.
El príncep Nicolau ha dipositat una
ells mateixos. Perú al Jamó els alique l'arebaixador francés va fer arri4. Mitan-Muling.
tió europea, que ha estat publicat als
Madrid, 2. - La legació de RomaA Althofen, els naeiona lisies
corona al peu del cadafalc.
ments i matèries primes decreixen en
"Els plans russos - segueix el
bar alar a mans dels Srs. Hitler i
periódico alemanys, von Papen diu
nia a Madrid ha trames a la premsa
assallaren el lisie de la genDespees han pronunciat discursos el
"Memorial" - van encaminats a enproporció al poblanment de l'ImVon Neurath.
especialment:
la nota següent:
darmería i alliberaren un (milicap del Govern i els representants de
peri.
Quan
nosaltres
pensem
que
els
fortir el Ferrocarril de l'Est Xinès,
vans dir a Franea que haviern
El document és contestació a la pepany seo 'que havia estai ele"La legació de Romania afirma que
tots els partits politice
xinesos són els nostres únics compraper tant, a estendre el radi d'influènpassat definitivament al compte de
ticiuq d'Alemany' a en la qual es reciaUngitl el dio abans.
la noticia de la dimissió deis senyors
Les campanes de totes les esglésies
dors
sentim
esgarrifanea
de
pensar
cia soviética. a Manxúria i Mongedia. .
Reich.
"Perdues" Alsázia i Loretta, per les
masa
el
rearmament
del
Les
forres
de
puliría
1/an
eshan estat redoblan durant la cerimóAngelescu, President del Consell de
que un dia Xina pot arribar a fer la
Hens de lluitar contra aquesta
El text del memorándum francés esta
quals hem lluitat durant diversos
territori.
refar;ades
a
tal
el
ta!
ministres, i Titulescu, ministre de NeMe.
unitat i a tenir unes indústries prbsHem de prevenir la influencia xiredactas en termes que la mateisa
segles, pesó queda encara entre nosnesa al Sud. i la influencia russa al
peres. Americans i europeus competi
premsa alemanya reconeix que no poaltres un pum en litigi, sense la
can amb nosaltres: el nostre cornerq
Nord d'ambdues regions.
solució del qual la pau germanoden ésser mes cortesos•
amb Xina sera arruinat. La signatura
"Per contrarestar aquestes influenfrancesa no podrá ésser mai total
S'hi considera que les converses han
del Tractat de les Roa Potencies, ajui definitiva. La qüestió del Sarre.
cies hem de construir els següents ferde versar no sobre el rearmament del
En efecte, aquesta qüestió reman
dant els estrangers a introduir-se g
rocarrils:
Reich, sind sobre el desarmament geXina, indica una política suicida.
a l'esperit de la política imperialista
e. Tungliao-Jehol,
neral: i insisteix que s'exposin en quina
que °tapie els Tractats de 1919, i
2. Suclun-Taonan.
- La política bona, la millor política,
mesura i sota quines condicions el CesParís, z. - El senyor Bonnet prosita de decidir-se a posar fi a aquesAs aquella encaminada a assegurar-nás
sern del Reich está disposat per la
3. Una secció de Taangxun-Taununciará avui a Perigueux un discurs,
drets i privilegis a Manxúria i Mortta política, Si CS vol la pase
seca part a entrar en aquest
nall.
degut. a
que será radias, en el qual posará de
del
gólia. Així facilitarem l'expansió
4. Kirin-Hueining."
EI memoràndum serà
manifest la influencia exercida sobre
El "Memorial Secret" estudia un
nostre comerç, i previndrem la peneexaminat atentament
el crèdit públic per la votació del proMinva l'atur forçós
trad& de potencies europees.. Aquesta
Per un aquests projectes de ferrocarBerlín,
2.
En
'una
nota
olidojecte de reconstitució financera, i exés
la
millor
política
possible!"
rils,
i llur finalitat estratègica i ecoSobre el colloqui que ha tingut amb
La marra de Capri du JOhn SinI011
sa que ba estat facilitada, es declara
Atuses, 2.- S'afirma que en vista
posará, enseres, la seca convicció que
"Amb els drets adquirits a Maisxúnómica. Afegeix el "Memorial":
isa italiana t'U dóna
cl jejl collssqui ulltb 3111..T.SOlin j era
Prcn
la
ssall"i,
31
"
que
el
memorándum
Iliurat
ahir
al
de la insistencia del ministre de l'Aila primera part de l'emprestit de conria i Mongòlia tindrem una base sóli"Amb aquestes vies de comunicació
una imPortancia exagerada no obstaitt
ii.eat per a ami. Pedo Simon ha aitre a mantenir la seva dinsissió, e!
Sr. Hitler per eambaixador de Fraixa
solidació s'efectuarà en excellents conda per penetrar comercialtuent /a resles distancies dels ports • japonesos
que Simon hagi fe( saber que es una
ticipat la Parlenca. S'hi ha vial abliPrimer
Ministre,
Sr.
Tsaldaris,
ha
dea
Berlín
está
actualment
satines
a
l'edicions.
ta de Xina. Tindrem els recursos de
darrer noble de la Manxúria s'escurgat, desp rés que els conservadors E visita accidental i de cortesiu.'
xamen deis circols governamentals
cida encarregar-se de la dita cartera
El senyor Bonnet aubratIlar à la imcen extraordinariament. Els nostres
Nina a la nostra disposició. Tindrem
No han arriba( encara noticies sobre
han fei 10,0 mala jugada. Allndiem a
ui
Iloc
la
modificació
micompetents.
fies
que
ting
portancia que té el fet que el tipus
el carril obert a l'India, a l'Asia Censoldats poden ésser mobilitzats rápidael colloqui. El coninnicat oficial italia
la 110112inaCiii d'Eden a Lord guarda
niísterial anunciada, que prebahlement
una
forAquest
document
revesteix
d'interés per a aquest emprèstit,
tral, a l'Asia Menor i a Europa. Pernent i acudir a la frontera siberiana
ha d'ésser redactat amb mona otenció
dei segelt privat del rei, viisyst
mes•
)
no
.
s'efectuaria
aquest
ma
molt
atenta
¡
conciliadora,
pers
missió del qual és imminent, sera inres el control de la Manxeria i de la
en peques hores."
Per tal d'O:atar que es conegni isst foindicació de Baldwin, acose esser-ne
ferior al de l'anterior, la qual cosa
conté
res
de
sensacional.
Mongolia és el primer pas. L'èxit fiActualment amtest pla de ferrocarcas de la política inussoliniana. John
informen John Simon- L'antagonisme
demostra la millora que ha experimenAls centres competemits a .emanys no
nal será aquest: el nostre país tindrà
rils que proposava l'any 1927 el geneSimon, ilc lotes 111(Ine r eS, den haver
existen! entre el cap del Foreign OfContinua la boira
han
tingut
encara
temps
de
pronuntas la sitnaciÓ financera i económica.
matèries
primes;
ande
vista
recursos alimentaris i
exposat al dure el punt
ral Tanaka és quasi totalment realitfice, del grup de Lloyd George, i
ciar-se sobre ell, Ind a que el seu exaa Londres
glès sobre la S. de les i sobre la t ichi Isaurá, per tant, prosperitat induszat. Manca únicament la secció de
Eden era conscqiii‘ncia del maleanmen isccessitará encara diversos dies.
trial. Tots aquests pre-requisits d'una
cessital de continuar a Ginebra les disTeangxun-Taonan, segons els infortentament del partit conservador per la
tot el
Durant
quasi
2.
Londres,
a
la
canjei
degut
Per altea pare
cussions ref erents als arinanients. Una
nació poderosa no constituiran per a
mes que hern pogut recollir a Ilarbim
política exterior de la Gran Bretanya.
estar
desorganitzat
el
tràva
d'ahir
dia
ls
caps
dem
Paetit
Nacioren da que e
actitud ferm q del Govern anglis poi
nosaltres un problema si segun]) armesLa Manxúria ha estar preparada
A iró no era considerat molla sufífec dels diversos mitjans de edmuttial
7
de
l'acnalista
celebraran
del
5
decidir-ho. No manearan ocasions' per
cient per estar contra el gabinct naper a éstes el teatre d'una gran guertápiaolitica positiva a Manxúria Mongm
cació, a causa de la intensa boira que
la restual
a
Baviera,
se
suposa
que
a parlar-nc.
cional, ja que lina erial es COnSiderai).2
ra. TM el "bilentoria/ Secret" del geno perrnetia de veure a escassos
posta alentanYa al memorándum franperillosa es agliCSt MOMent, l'en)
neral Tanaha respira l'olor de pólOstia, 2. - Ha aaribat a aquesta
meces de distancia.
cès no serh enviada fi lis alguns dies
2. - Política positiva en ordre a
ami Sima); ha llama linC1 () ro y a de
pobladas el ministre angles de Negocis
vora d'aquesta gran guerra. A contila Mongòlia
d'aquesta conferencia.
tal motiu han estat nombros
Amb
desata'
Estrangers, Sir John Slalom el qual
nuació del que twist transcrit, diu el
del partit maje; itaei envers
sos
els
accidents
de
circulació,
alguna
de
"Le
Temps"
Secret"
diu,
sobre
Londres, 2.-Diuen de XangComuntari
El
"Memorki
la sera Persona.
ve acompanyat de la seva esposa.
"Memorial Secret":
d'ells mortal!.
Hai a l'Agència Reutet' que, seaquest punt:
Paris. '2. - En comentar Le Tem/»s
"Man.icória i Mongelia tión la BelA determinats sectors de la ciutat,
gons noticies rebudes da Tola tramesa a Berlín del memorándum
"Hem de reconeixer els vells pchsgira de l'Extrem Orient. En la Gran
calgue
suspendre
el
servei
de
trens
i
Tractat comercial
quia, el príncep Pu-Yi serg'aviat Honres fúnebres a honor
ceps de Hong/dia i donar-les suport.
franees con/ a resposta a les suggesGuerra Bèlgica fou el camp de bataautobusos.
coronat emperador de la ManPer aquesta raó, el germá del general
tionS del canceller Sr. Hitler, indica
lla. En la nostra guerra amb Rússia
de
Lunatxarsky
suís-polonès
xúria.
Fukushima, governador de Kuantung,
i els Estats Units, la Manxúria i la
Moscos, 2. - De l'Agència Tass.
Berna, a. - 1:11 d'aquests dies será
Sembla que la coronacid se
va arriscar la seca vida entre la gent
Mongòlia patiran com Belgica."
A la Plaça Roja s'han celebrat
signat el Tractat de comerç suissova
arribar
celebrarà el dia primer del vibárbara de la Mongòlia, i
''La construcció d'aquests ferrocarles honres fúnebres del senyor En11
polonés, que fou rubricat el mes
nent mes de mare.
a Tuxiyé per advertir el Príncep d'aruta - acaba el "Memorial Secret"
nacharsky, i assistit el Govern i el
de desembre passat.
!sanequests
boas
desigs
del
maneen
sobre aquest punt - perMetra, en
Cos diplomàtic.
El non tractat entrará en vigor en
rial. Com que l'espose del Primep és
temps de pass, de portar a Manxúria
La urna que contenia el. cadáver
primer de febrer proper.
la
neta
del
princep
manan
Su,
les
rei Hong/dia mitas i milers de japoneha estat collocada en un nínxol a
lacions entre el nostre Govern i el
sos i treballar en els catnps d'arròs,
la muralla del Kremlin.
Vuillemin
príncep
snongoliä
són
molt
intimes.
Els
a
Marsella:
i en temps de guerra podrem fácilLes tropes han desfilat davant el
Viena, 2. - La llibertat dcl cap
prínceps
de
la
Mongólia
Ulterior
ens
cadáver.
ment augmentar les nostres forces."
Marsella, - Es traba en
nazi vienes Frauenfeld, per ordre
respecten
molt,
especialtactit
després
El "Memorial Secret" del general
aquesta població el general
del Procurador general, ha estat
d'haver-los promès els beneficis de la
Tanaka no acaba aquel. Segueix amb
acollida amb gran entusiasme als
Un multimilionari ianqui Vuillemin, que ha anal avui a
nostra
proteccia.
Actualment
hi
ha
19
la
censura,
per
solament,
d'establir
una
minuciosa exposició dels enorcercles hitlerians.
per a reunir-se amb les
Montevideo, 2. - Les negociacions
deixa la fortuna a una Istres
militars japonesas retirats al Palau de
haver sufocat el moviment abans que
Aquesta tarda alguns milers de
mes recursos de riquesa que hi ha a
tripulacions de resquadra aúna
que vénen realitzant, per tal d'aconsede
tiloTuxiye. Hem adquirit ja drets
familia pobra
nazis s'han reunit davant el domiaquest s'estengués.
lafanxúria i Mongtalia. Exposa un pla
(plebe- efectuat el raid al Gort.4.
guir l'acabament de la guerra del Chanopoli per a la compra de polis i per
cill del senyor Frauenfeld i als carNova York, 2. - Comunique de
tinent negre.
La policia continua practicant detend'ernigració japonesa i coreana a
co es continuaran d'ara endavant a
a
l'explotació
de
les
mines."
rera veins, a l'objecte de demosDivendres se celebraran dicions de persones supitoses d'ésser eneToronto la mort del magistral senyor
ambdues regions, i un altre pla de peBuenos Aires, per haver-se considerat
"No
obstant
segueix
el
general
trar-li la seva adhesió.
versos actos a honor del genendgues del regiin del general Justo.
Charles Mulay, posscidor d'una imnetració bancària.
que des d'allí són mes Mas les code
portar
mes
ofíciala
hem
Tanaka
--,
La policia ha intervingut per tal
ral, i despres resquadreta anirà
mensa fortuna, que deixa per complet
municacions mil Asunción i La Paz.
RAMON PEI
Hom crea que els encartats seran
retirats
a
viure
a
Mongälia.
Aniran
de dissoldre els manifestants, que
a Lió abans de tornar a, la regló,
al matra/Ion; de Toronto que tingui
Asunción, 2. - Han arribat dos
traslladats aviat a un port, des don
així escavestits
de
paisana
xinesos,
i
cridavcn visca Hitler i visca Frauenparisenca.
snés fills entre el període compres
tancs de guerra que Paren capturats a
seran expatriats.
paran a. l'atenció del govern de Mukfeld.
entre 1926, datä en que atorg à testaS'ajorna el processament
les tropes bolivianes.
Els revolucionaris que foren arreaden. Vitiran al territori del prfncep,
Amb aquest motiu s'ha produit
ment, i l'any 1936.
han arribat 2.400 soldats
També
conMaximos
a
Roma
Nord
seran
tats pel moviment del
en
l'agricultura.
Vindrà
a O'Duffy
una colisió, en la qual han resultat
treballaran
Per ara aquesta fortuisa, que s'eleva
d'aquell país que fosen fets presoners
finats a la illa de Martín García ,
un dia que aquests oficials retirats didiversos ferits. La policia Isa pracParís, 2. - El ministre gret
a diversos milions de dòlars, corres'
diferents
combats.
Dublin,
2. - A fi d'evitar un conen
rigiran els afees del Princen."
ticat cinquanta deteneions.
L'Havana, 2. - El ministre de ¡ind'Afers Estrangers, senyor Mapon a un madest matrinioni, anotase Buenos Aires, 2. - El •ministre r ' de
flicte amb el Tribunal Suprem, que
111.
"La Mongedia té un papen molt int-ha °Ocian l'expulsió del coroxuInos isortirä.,clerniee:4 a Roma
terior
nat Frest, que té vint-i-dos fills vius.
l'Interior ha felicitar Oficialmette''el
50516 que el Tribunal militar es itl.
portant en ordre a satisfer les :leesnel alemany Jacobo Rosenfeld, canseProtesta dels EE. UU. per
a les 2.0'30.
de policía i el director de Co!" iler militar de l'organització "ABC". sitats de l'aliment i del vestir dels competent per a jutjar el general
El senyar Maximos no ha ce- cap
la reducen') dels pagaments La crisi politict ti"Grécia lebrel,
reos pes' la cooperada que tant ell
0 • Duffy, aquest Tribunal militar, da.
cap inds entrevista po-T coas els seus subordinats han prestat En un 'eictittoll verificat per la poli- nostres exercits.
vara el qual ha comparegut el genedel Reichsbank
hcm
d'obsteLondres, a. - Segons les dartede
la
Manxúria,
"Corn
de
cia al eco domicili incautat
desenvolupament
al Govern durant
ral aquest watt, ha decidit ajornar 4
següents
priWashington, 2- Pel Depare res dades publicades pel ministre de
dt
la
Mongòlia
els
nir
gran qtrintitat de documenta i d'una
preveis fins ä noca ordre.
deis' dañen' fet' '
tament d'Estat han estat tra- Treball, disrninueix el nombre dei
vilegia:
que
poieic
Xinès
"Miirt f
El general O'Duffy portava l'uni*baratita tranquil- Mista de comerciants espanyols
'hl
A' tót
meses instruccions a l'ambai- persones en atur foreós a tot el.
t. atilfdlts japonesos tindran el forme de les cataises blaves sota de
havien facilitat diners per a fomentar
Hong-gong/ 2. r- El doctor Wu,
litát.' '
zador deis Esteta 'Jaita a Bei'- Regne Unit.
dret
de
viatjar
i
residir
per
la
MongòMoviment
revolucionari.
l'abric. Ha declarat davant el TribuNAieiet de darrera hora que núbilex-ministri tkidocii" Batea ngers
/in per tal que formulf2algunes/
Les estadístiques imblicades acn.
lia, i dedicar-5'11i a activ:tats indusEn la recepció de
nal que continuara, costi el que eosti,
L'Havana, z,
del Govein - di'. :-Nan q uin i ex-mi- qüen' els diaris anunden qué la pau
observacions respecte a la re - 1 seis que amb data 18 de desembre
triab:
' Cap d'any donada a la residencia prela seva campanya política.
ha ciaeifii resahlerta a tetad: Pala.
nistre de Xina a Washington, molt
passat havien trobat treball 51.660
duceid acordada pel Reichsel
dret
d'exploUna gran multitud ha aplaudit el
2. Tindran també
sidencial, del Cos Diplomàtic mimes
Les dicines de Teléfons, Telegrafs
conegut als cereles diplomàtics
bank en ele pagamezits d'inte- persones mis que en mes anterior
general O'Duffq en sortir del Tributai les dinou mines de ferro i de dar'
ha.11 essistit l'ambaixador d'Espanya i
d' urea, h4H,tylottl=teonseqüelleiAl i Cable funcionen ncirmalin'ent,puta
ressos relatius • a elnprestits
387.000 Inés que en igual epoca
b6 el dret d'explotació forestal.
nal.
que les autoritata no ,han hi,gut1 5 tai» -real aman-regata tic Negocia
del mes de desembre de 932.
estrangers.
ibfflakesWat

La noticia de la dimissiö-de Titutescu
causà una gran sensació

el

La premsa alemanya rece,
neix ei seu to conciliant
torna

Eis nazis .austríacs
tan de tes seves

Discurs del ministre de finances

francés

John Simon és cridat pel
govern a lonores
la pressiö
Sembla que és
dels conservadors

Els japonesos vo-

ten proclamar Emperador de Manxúria

Política sud-americana

Con,tinuen les negociacions
per la pau, del Chaco

Un nazi austríac
provoca incidents

La snack') a Cuba
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EL "MORIELS EtfillrACLES
El tea fre i el cinema
Sobre aqueas temo, tan apassionant, el notable (-fleje pari.
EMILI VUILLERMOZ ho publicar en el fulletd de
L. Tempsr" sos important estudi que C213 COMPi02111
a re p roAir

La qiiesti6 está des d'ara plantejada j ben plantejada. La indústria
cinematogràfica va en cami de trobar una fórmula d'explotar l'espectecle que ja no te dret a portar el
nom de film.
Els uns us diran que aquesta fórmula Es, en electa, indigna del seta
art, i els altres us afirmaran, en
canvi, que és molt superior. Tothom está d'acord, però, sobre aquest
punt: que la peça de teatre filmada
es un genere nou que espera que
fi donin un nom. I no cal pas perllongar massa temps l'equiyoc mandrós que incorpora al repertori del
film realitzacions completament estranyes a la sera 1C11iCa.
Es una senzilla qüestití de paranles, però que té una importäncia
cabdal. Cal col-locar sobre aquesta
nora mercaderia una etiqueta nora.
Es tracia d'una mesura de sanejament arestic molt més eeriosa dei
que sembla, car, en aquests moments, els nostres "studios", victimes de la confusió de generes, es
troben davant un desordre perill6s.
I, per tots costats , es multipliquen
els errors.
De fa alguna mesos existeix una
veritable ofensiva, d'una violencia
calculada, de la gent de teatre contra els professionals del cinema.
Critica autora i actors estan d'acord per dir als cineistes: "¡La casa
és per nosaltres, aneu-vos-enr
Recolzant-se en l'éxit obtin gut per
algunes bones obres "fotografiades",
sostingudes per una distribuciä ex• ceHent, declaren orgullosament que
l'adveniment de la pellicula parlada
ha mort el cinema i que cal escombrar decididament dele nostres
falleis de presa de vistes i de sons
els darrers records traquee.ta teenica
anacrònica.
Dos autors drantatics moit coneguts han Ilançat, amb algunes setmanes de diferencia, crits de guerra, que semblen contradictoris. El
primer va dir. entrant a 1—studio":
"El cinema és mort; Roe al teatre!"
El segon acaba de cridar: "El teatre és mort, ;asea el cinema!" Ara
be: ale llavis d'aquests dos especialistes, aquests dos aalornes exprensen un pensament identic.
Quan un d'ells -El cinema
és mort, vis.ca el teatre", vol donar
a entendre que el llenguatge de les
imatges as una forma d'expressió
condemnada, que ha de cedir el 'loe
a la paraula: ajotó és, a la teenica
sobirana del diäleg. I quan Marcel
Pagnol crida al seu torn: "El teatre
is mort, visca el cinema!', vol dir,
senzillament, que l'art dramàtic emigra, amb armes i bagatges, dels
teatres deserts, a les sales fosques
i concorregudes dels cinemes. Es
tracta tínicament de traslladar da-
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La pel lícula que
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MOLT AVIAT
Un film de LUBITSCH

El millor present de Reis
perqut ds un present de
l'eso eilt
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inunt la tela blanca les obres que
es panseixen sobre l'escena.
Tothom està d'acord, dones, per
a foragitar el cinema del llene.
Davant d'aquestes manifestacions,
àdhuc quan resulten contradictòries,
almenys aparentment, el desgraciat
late art pot cridar, amb l'heroi de
Moliere: ;"Peró si aci no es traeta, ni n'oh menys, de la mera mort!"
Tot aixa esta, pera, a pant d'esser
aclarit, ja que aquesta controversia,
ideológica i practica albura, ha entrat en una fase de publicitat tan
sorcllosa que, per aix6 !tutela, ha
de resultar-ne afacorida. Maree!
Pagnol acaba de fundar una revista
professional. en el primer numero
de la qual publica unr tonitruant
proicssia de fe. L'ende:tia de la
realitzacia del "Gendre de M. Poirila-", aquel! text pren un significat mon ciar. La teoria está
trada. eficaçment, per l'exemple.
Heus an, dones, que es fa una min
de claror en tot aquest munt d'idees
generals.
Una mica només. Les coses, en
efecte, no s'arrangen pas tan lacémena Des del moment que assaja
de formular regles teeniques, Marcel Pagnol fa sorgir del sed. al vol,
ta seu, innombrables objeccions
de principi. Evidentment, ningú no
pensara en cercar-li les pessigolIcs referent a la part de critica del
set: estudi, pera la seca part constructiva, en canvi, aemana discussió
immediata.
Pagnol té raó en dir que no és
lósac "considerar el film parlat coin
una derivació del mut'', i sóc del
seu parer guau diu que aquestes
dues formes trexpressiO Laurien
d'haver estat, de bon començament,
separades l'una de Faltra. No shi val
a acoblar el llene parlat al setè art.
La confusió ve del fet que el film
parlat s'imprimeix als niateixos ta!lees, amb uns aparells molt sernplants als de la cinematografia
muda. S'anornena imprudentment
"film" a aquesta cosa nora, que fa
timare les "cameras", la pellícula,
els objectius. els protectors i les
llanternes de projecció.
Aixi, el nostre autor no amaga
lias la seca sorpresa escandalitzada,
en constatar que la manipulació del
film parlat es confiat als prolessionals del mut. En bona lògica,
hora hauria hagut d'adreçar-se a
un personal enterament non, i arartat-ne els tècnics actual!, la formatió massa especialitzada dels
quals els fa isser ineptes per a
realitzar un treball les bis del aual
desconeixen
Tot això estaria dalló mis hé,
si hom volgués acceptar la defina
ció que els bornes de tcatre donen
del film parlat. Nosaltres veurem,
ara matraz, que hom en pot ronce.
bre una altra. Per ara. examinem
l'origen de les contusione i dels errors que enfosqueixen la discussió
d'aquest problema.
L'autor de "Topare" fa una confessió reveladora quan imprimeix
tranquiHament en el seu manifest
aquesta extraordinaria declarada:
"El film mut 62 l'art d'imprimir, de
fixar i de difondre la pantomima".
Llegiu i rellegiu aquesta afirmació prodigiosa i comprendreu el per
que es fa impossible seguir una controversia útil annb uns adversaria la
bona fe dels quals da palesa, però
que parteixen d'un punt de mira
inacceptable.
Veure en el cinema mut una senzilla fórmula d'edició cantada i vul.
garitzadora de l'art dels Deburau,
dels Thales i dels Semita es desconeixer greument el principi adlnic
de la seca cloqüencia. La pantomima
era un codi de telegrafia óptica,
composta de ge saos convencionals i
d'expressions de costee curosament
classificades pele coneixedors. Pagnol ens recorda amb mona oportunitat quince eren les formes correctes de fer allusió a re mare
i evocar la presència dain prussià
amb el llenguatge dels mute. Eran(amena per'), .:,tenia la impressió
que els boas films muts de l'escola
sueca o alemana a pertanyen a aquell
genere d'espectacle?
Aquesta definició. evideminent, és
aplicable als filme d'avantguerra que
rodaren als afores de París els actors del nostre teatre francas. Nin.
gú, pero, no ha pensat mai a con.
fondre aquells exercicis rttranys atnb
manifestacions cinegrafiques antatiques Si l'autor de "Fanny" vol
portar tot el cinema ‚litt a la técnica, tan caracteristica, d'aquesta
"Intriga a la cort d'Earic VIII",
de la qual Betove ens acaba de
donar una critica d'un valor inestimable, nosaltres ens declarem vençuts. El cinema mut, pera, és tota
una altra cosa.
El cinema /wat és "El tresor
d'Arne", "La carreta fantasma". els
"Tres Ilims", ''Caligari", el "Monestir de Sandomir", "El cami sense joia" i mollee altres allucinants

obres mestres, les quals es materialment impossible de poder enea.
bir en la categoria de les "pantomimes fotografiades". Certarnent, els
pesaonstnea que apareimus en armes.
ees imatges de somni as valen Sor.
eats a fer-se entendre mitiançant els
loes de la fesomia apropiats als re.
tols que rescinden ele seus pensats
tnents. Pero! afeé) no era altra cosa
que un element molt secutulari del
llenguatge cinegrafic.
Aquest no era pas una derivació,
tal com afirma M. Pagnol, d'una
estética dramitica, i menys encara
escénica, sind dels canon% mis nobles de les arta "plestiques". L'essineia del cin em a , no ho oblidern mai,
consisteix a donar una veu i un
llenguatge intelligible a la plasticitat infinita de l'univera El cinema
és un vocabulari de litres, de volums, sie clarors , muntats saviament i una mena de deificació de
les coses, le 6 quals es posen a endonar igualment que els ¡mates.
EMILI VOILLERMOZ
(Acabad.)
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DIAVOLO
MERMAN() DIAS
El film del mig milló de Mara
del
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de Halles

Nene: Si no velen aquista film
durant aquestes festes heur.
perdut les rastrea vacances.
Acudlu a la matinal de dem ä
per rebre un magnífic present
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LES ESTRENES
"Central Park"
Capitel

.

First National

La vida al pare central de Nuca
York, on convela/ciar/1 els que van a
reposar uns moments i els que han
de reposar foreusament' tut ei dita els
iniants i els ragaleanas, els pobres i
els eles, ha donat a julin G. Adulph,
cl director, mota' per fer un film ple
de movimeel, amb almenas dues o
tres accione entrellagades i un loas
poètic que constantinent In flota, que
és l'aire, l'esperit fiel pare. L'aventura d'una !tuja sense feina que Crea
trobar-ne atub la policia, i el que fa
es entrar al sers-ei d'uns 'ladres, i ele
esioreas d'un altre sense lean, un xicot que troba al pare, per salvar-la.
es combinen amb es incidéncies de la
vida dels guardians 'le les feces i dels
guarles que tencu a la sera cura la
vigilancia dels jardins.
Juan Blundell i Wallace Fred san
els paotagodstes. Perti cal, a més, no
oblidar Guy laibbce, que és un gran
actor, en el paper de policia que va
perdcnt la vista. Les corredisses
la gent fugint del Hui eón cosa serundar:a. En cama el ba i g que l'ha
deixat anar perquè l'estima, és un carácter pie d'una estranya poeaa, dirieu surrealista.
"Central Park" es pot dir 551' is
un documental mehdramatic del Parc
Central de Nora York, del qual el
/11,'S sorprenent es la rapide sa amb que
portal, ¡ de quina manera impensada us trobeu al final, quan tlesitjarieu
que encara durés una bona estona.
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Cada dia: Formidable èxit
de la creació del gran actor
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Les aventures matrimonials del rei "Barba Blau"
portades al Ilenç per Ale-

xander Korda
Producció London Films
distribuida pels
Artistes Associats
"Duro de pelar"
OapItol Firal National
Alga ha dit que amb el cinema sonor racci6 s'alentia a consetiiiincia
del temps neces>ari per pronunciar
les paraules, que sempre era nias Sus
que el que necessiten els gestos i lea
accions. Peró si al:al) era un inconvemena per que són fets, si no, els progressos de la tetilla?, havien, fatal/
mena de posar-lii remei, i aquest ha
cstat Janes Cagney. cl qual, amb la
seva mobilitat extraordinaria i la que
els directors, sabent-ho, han imprès a

LA 'muerte
les ser* Preduccions, ens % ve
fi lma trepidante, com en les
del idea Kan mh ripid.
En "Duro de pelar" ens troten:
ale un meta, anee de publicitat (n0
corredor d'anuncis), ritle sneeessiva"
mein emprin la propaganda de diverge, toses. La sena activitat augmenta
amb els fracassos, i això fa que el
film es mantingui active a tot 8441.
Entre les momea mis pieles d'humee
i d'imprevist hi ha la del trae per
omplir un pare d'atraccions, anunciant
out hi ha amagats finen, 1 ela visitanto els han de descobrir. Es també
*notable l'explicació que dóna el film
de la terrible moda de la dieta de divuit die.. Acompanyen Cagney en la
seva actuació vertiginosa Mary Brian
i una actriu de carácter el nom de la
qual ara no recordem, perb que mereix ¡sean recordat. Merwyn Le Roy
fa d'aquest un film agradable i pie
d'in t eres i d'humor.
A. FERRAN

TEAIRE AMATEUR
A les comarques
ESPARREGUERA. — Les pasosdes lotes de Nadal, en aquesta vila,
les seccions d'aficionats celebraren les
següents funcions: Al Centre Cultural
Obren, el dia 24, "Maleida la guerra!"
de Id. Antat, i la comedia "El marit
de la difunta", dirigits per Joan Cas
-telri.AasocL'El,nit
de diumenge: "Les garses", crl. luidsien, i les sarsueles en un acte "La criada noca" i "Institut d'Agricultura",
per les senyorctes al, Puig. A. Casalta, 31, Canales, C. 011er i C. Busquets i els senyors J. Forns, A. Badia, Vendrell. R. Graells, J. Demetri. .). Jorba, R. Ponton, i 110 cor
de jets es. Director: R, Ramon. - La
secció del Patronat de la Joventut va
representar, dirigits per Francesc Sobirana. les dues tardes del 24 i 26, "Els
Pastoret 5", interpretats per tots els
¡ores i senyoretes que formen aquesta
Agrupació.
RUBÍ. — Al Centre Democràtic Republica es van representar, el dia 24
de desembre, per l'Agrupació Dramática Santiago Rossinyol, "La dona verge", de Manuel Fontdevila, i "Gente
bien". de Rossinyol. Prengueren part
en la saca interpretació Joana Cardona. Marina Safich Concepció
Blanda Miguel Segura, Raninn Marca, Valentí Soler, Uds Martínez. (,eals Mas. J. Monr6s. r. Rever, 1. Grau,
J. Seres, Ist. Petxamer, A . Riba, Casanoves (Na. J. Ferran, J. Curet, Ton.
res 0.1, J. Flotats i J. Ventura.
cooperaren algunes actrius professionals.
Milnilliqiill1111188,T1,811M,Pfle9N41/888188/l

Un èxit internacional
El crit de les mares

demanant pau
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TERTULIA TEYS. — La tarda
del dia de Cap d'Any dona una representacia de "I,a dama de les carné.
lies traducció de S. Vilaregut. La
protagonista ami a arree de l'artriu
professional Pepets Fornés. Les altres
figures (oren interpreta rles per Teresa Cabra, Margarida Yeart. aferre
Roig. Concepció Quintana. Alfons Piquer. Josep Villar, Josep Alguer, Jordi Patata Schastia O uadres, Eloi Es
, Manuel Porqueres,-cutia.MgelRo
Francesa Garridn, Ferran Cuesta, Josep Quintana . Va tenir cura de la direcció el Sr. Jordi Palau.

LA MUSICA

rifa
Pro:Wat amb soo.000 pesamos

Niat i 4347, Barsdedlok

lactó, actuara en el coticen
inimediat i.111 ex¡raordlintri artista, el pianista polenta Jan
Sineterlin, veritable poeta del
piano i posseidor d'una tantea
poques vegades superada.
Per als mesos següents prepara la maleixit entina mili.
restucions arttstiques a base de
masses co p ula i oinueStres de
primerissima oategoria, nacio..
nals ¡ estrangeres, entre lea

guata figurará alguna que cansensaeló. L'Associació de
Música "da Camera" es mantindril ala aquesta brillanl Insta
de roncaras, iii nivell en que es
troba des de fa molls anys, per
la seca infatigable acticinit ¡ el
seu entusiasme mal no detalla
en pro de la bona mdsica.

Madrid)
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740 794 806 863 864 917 936 948 56/
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DINOU MIL

DEU MESOS
constant
a l'Etoile de París
Dijous, dia 4, estrena al

Fémina

NOTICIARI
Assoelaoló de Música "da
Camera". _— Eis el corrent mes
de ge1ler, l'Assoclaciú de Música
"da Canteen" (1011111'h el segon
dels seus (111//lee útiles cuncerts
de la temporada. dedicala a solistes, amb els quals eonlinuarä
aquesla Associació la seca n'adietó do presentar per primera
cegada u Barcelona artistes com
Ereisler, Heifelz, Enesco, Mils1.13/11, Quiroga, Brailowslcy, TrioCortot - Trtbaud-Casals, Quarteta de Londres, Lener, Zimmer,
elebtera. No en va l'actuad() de
"31nsica da Camera" constitueiz
una de les aportacions más considerables a la bistória musical
bareolonina, deis vint (terrera
y
anis.
iS gu nt, dones, aquesta unien-

Volea res, 3 de post it

007 026 049 070 09 141 157 178
188 199 222 282 286 347 374 393

397 409 426 462 490 496 5 21 559
.563 633 649 668 68n 71)0 7 67 783
847 862 942 930 088
VINT MIL
041
442
740
903

055 105 211 272 311 55 4 4
515 549 9 1 6 5 2 709 7 1 7 738
771 827 83o 837 840 855 869
909 950
VINT . I-UN MIL

934 038 095 143 197 233 310 352
395 415 421 461 490 502 720 748
764 772 799 823 832 854 858 904
968 979
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340 375 tso8 918 620 027 681 ;bel
767 787 822 890
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022 039 119 141 229 25 0 266 211
31! 390 396 462 484 3 0 3 5 24 571

5() 80193 87 49 972u2
0 8b 00
703045 76 32 84 7(184 33 7%32

937 968 976

MAC OPHIILS
Música:
THEO

VINT-I-CINC MIL
008 043 062 sol 503 131 166 2113
228 28 4 3 13 438 446 563 575 649
666 668 757 767 8 13 714 860 894
923 950 592 994 997
VINT-I-SI3 MIL

MACKEREN

Interprete:

Magda Schneider

Louise Ullrich
Paul Horbiger
i Willy Eickberger

012 029 048 152 182 229 243 338
344 386 392 216 523 538 548 550
363 38.4 621 900 664 677 11 83 08,

557 624 627 697 1)71 nga 705 706 713
720 782 788 796 845 851 836 933 940
945
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QUARANTA.DOS MIL
003 007 015 022 040 o66 076 o96 119
136 156 182 205 251 298 315 313 388
300 395 406 4 1 3 4 22 454 45 8 470 494

QUARANTA-CINC MIL

VINT-I-QUATRE MIL
004 014 020 0 45 097 id 2u5 251
252 307 34 2 352 384 438 57 6 573
639 680 697 751 813 828 837 911
91 6 925 926 955 959 989

Direcció:

481 497 3 04 55 1 554 559 609 6.2 635
632 633 673 694 696 807 823 826 838
845 886 928 833 84! 869

077 078 090 225 256 29 2 3 1 5 379
403 459 591 192 496 55a 507 611

CASA MALLAFINA
FIveller, 11 (allane l' erran)

PRESENTS PEACTICS
MITGES

Quanta, Il ltions, Sosten,
Portamonedes, Targetere,
Clgarreres
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'1'EATRE COMIC
Avul, tarda, no Si ha Meta par
de la Companyla.
elida leall
mar& d'ente: FM

ExcursIons de neu del
C. M. B.
Trofeu Galofre

Les opinions
Antoni Boter, una de les malora raquetes catalanes, remarca els seus punts de vista sobre el
moment tenistic actual. -- A. B. es mostra francament favorable al progrés del professionalisme. Creu que la Copa Davis evolucionara
fins a esdevenir una gran prova "Open"
Aquest metí de desendee ausenta:,
no del desembre :lustre alsoleaat sino del deseinure destatuaa wnimatcel gris paria i arbres curiactate de
nett glaçada-, hem tingut ucasió le
conversar llargament amb el nostre
bon atine i company de tasques Parto
-distqueAnoBOr.
El xalet del club en el qual cito
trobevem era una petita ulla tebia al
mig d'una mar geomètrica de Pitees
nevades...
Un rilenci imposant-de vellut balite
destoig-ens encerclava.
El nostre ale hacia ja esmerilat als
rectangies de vidre del finestral i el
paisatge esdevenia invisible Per n'u»

inents.
El meu amie tema a la vora uaa
revista esportiva que no go sa va a lle

t Aei e, Ilustre adoi. 1 •1•4 t14 at.ilu
rauten que ens afalaguen la lastra actuecia-lasa 1111,1C3La per cert -a ies
L.M.113.)

pagine, fit

-Jo era ua tniata. aleshores-diu
Antoni ihtter-, pera eacara pudria
ouu,tsts- vos uns remas oe PePsr
pres de color de rosa sianats eer 1.1vetler.
140111 podria ter moit pel tenis des
d t les pagines deis per.udics i resistes.
Una propaganda ben endegada la
miracles.
En general la nostra prensa viu
d'esenena a les pistes, Potser lora de

LA PUBLICITAT no hi ha cap dias
ri que tingui ' un redactor especialit-

.

zat..aixa fa que hom llegeixi un seguit
de notes sempre repetades i insultes
que allunyen l'interès del lector per les
coses del tenis. Feu constar, ara que
ve a to, el meu agraïment, el -le
tots els metas amics que as Ilegeixen,
al vostre dad, tan atent a tot
que es relaciona anta el nostre espora
mereixedor d'una atenció constant degut al eran nombre de jugadors que

-a Què penseu del moment actual
del tenis catalä?

el practiquen.
Ara el conser ge del club veaia de

-gir.
Tot seMblava propici a una conversa de to confidencial.

El comerge del club travessä lentament el "hala - arrossegant una xarxa acabada de sargir...
Estàvem completament sols.

.

-Francament, trobo que manquen
uns quanti:, jugadors, encara que O s sin dos o tres, de categoria internacional per tal de mobilitzar una gtum
quantitat de públic que espera temps
ha gent que valgui.
-

creieu que aixi horn reso'dria

el problema?
-Evidentment . D'antuvi ferien costat a Maier en les iluites dad, i el
desig d'emulació i perieecionament entre elis resoldria a la regada moles
problemes. Quasi tots potser.
Formarien bons equips, estimularien
es irrer, aegmentar n en raficit; i les
disponibilitats de les associacions, que
podrien fer ami una enorme tasca de
difusió tenística. Ja veieu si en resol¿rico de cclei,.•
- Que penseu deis que pugen?
-Entenc que hom els den prestar tot l'ajut possible per tal que no
es malmetin esperances que per aua
sernblen fundadassimes.
-Noms?
-No me'ls feu dir. Sentiria ob ladar-ne aigun.
-Com veieu el panorama tenístic
espanyol?
-La desaparició d'Alonso i Gomar
dels equips d'Espanya ha donat, junt
amb un cert augment de potencialitat
dad, una preponderancia a Catalunya
que ja fa anys que dura. Auguro un
ruvell tenístic mes alt a tos el país
ben aviat. La velocitat en assolir-lo
depèn de l'aportació d'entusiasmes de
cada u. A tot arreu he vist gent apta
per progressar, que entenc es el mes
importarla
-¡Podrieu perfilar una opinió celerent a tenis internacional i Copa Davis ?
-El tenis internacianal és una arma
molt important. Horn deu acordar-li
maxima importancia. Cada nació ha
de procurar augmentar-ne la potencia. Aquests darrers anys, maigrat
tantes circumständes desfavorabies,
Cha demostrat que la vitalitat del tenis internacional era un aspecte
portantissim e:1 l'actiu de cada país
amb cara i tais.
No cal dir que la Copa Davis sera-

bla 'nacer batut el récord de la uva
popularitat. Record que al meu entendre si prospera d'una manera franca
el professionalisme no es trencaria.
El corrent mundial s'inclina favorablement cap a aquesta banda i cree que
el tenis no perdrä res en aiy.O.
Podiaa modificar-se el reglament de
la Davis j en comptes de fer-ne una
de nora per a professionals -de la
qua] cosa aha parlat bastant-fer-la
"Oyen". Així hóm Podria mesurar
més exactament la força de cada país,
cosa que esdevindria cada dia més
hei amb l'augment de "pros" i el
manteniment de les actual; diferenciacions.
Aquesta resposta nieva és välida per
!es terna preguntes que figuren en ei
qüestionari referent a professionalisme
i torneigs apeen...
penseu de les nostres asanvacunas de tenis?
- No crec pus que siguin poc competents. Es la manca d'afició el que
les fa poe eficiente. No se s; podrien
crear afició i no en saben. Es un doble que resta dintre usen.
Hauriem de passar una llarga temp orada amb actuació de jugadora bolis
internacionalment parlant 1 cree que
d'aquí sortiria tota la solivia del nroLlema. Poder mobilitzar molt palie i
molt sovint: aquesta e; la qüestiée
penseu del nostre perioil l sree tenistic

dret a tinsaltres ansh unes Copes glaead- a --taron j e i ;ilcuanett-.
Tornas-a a nevar. Encara restarte,'
mata estulta iso . ats del mrua exterior
i prewners del vol inces ee nt ile milers
e morien ende paparones Manques p i
toro nostre...
CARLES SINDREU
P. S. Tenim a punt ele publicar
les respostes dels senyors Witty, Flequer, Garriga-Nogués i nitres.

CORRESPONDENCIA:
* A. L. M. Gräcies per

vostra Letra tan cordial. liorn parla d'una organització important a
cärrec de "Els Amies del Tenis - . Ni s'ha precisat cap data
encara.
X, Resten tres Iletres Per coa tetar.

Concurs de Nadal
Segueixen desenrotllant-se norrnalment els partits corresponents
al Concurs de Nadal, organitzat pel
Tenis Club del Turó. Diumenge
dilluns es juearen gairebé tots els
partits anunciats; ion digne de remarcar el jugat entre de la Huerta
i A. Roter, que guanyä el primer
en quatre sets, resultat que confirma nos arnent la forma en que es

Echa el notable defender del Turó,
palesada en els Campionats de Catalunya, en els quals s'adjudica el
titol de campió de regona categoda.
Resultats dels partits de diumenge i dilluns:

Campionat

Garriga liar Andreu per 6-2, 6-o,
/3 a 11.
Huerta a A. Bote . per 4-6, 6-3,
6-2, 6-3.
Criterium
Clara . ; a Lerin per 6-4, 4-6, 6-1.
J. al. Gual a Faiges per 6-4, 6-o.
alirapeix a Aguiló per w. o.
P. Grau a E. Calonge per 6-o,
6 a t.
Magnet a Jordi per 7-5, 6-4.
J. Salvio a L. Doten per 6-4, 6-3.

Opinium

Sangra a Mir per 6-4. 1-6, 6-2.
Mercader a París per 8-10, 6 - 3,
6-1.
J. afinen/ella a P. Grau per 6-t,
5-7. 6-o.
al irapeix a M. Viladonsiu per 6-1,
Sabio a Sasav s ky per 6-4.
6 a t.
J. Mir a 'jora, per 6-4, 6-t ,
Sorjus a A. Borràs per 4-6, 6-o,

6a

4.

J. Perera a Macnet per 6-2, 6-4.
atirapeix a llernan per 6-o. 6-n.
P. Grau a Boeufvé per 64. 4-6.
6 a o.
Odre a. jae per a avui, diniarts:
A :es dec:
3. M. Cual elmtra P. Grau.
Salat contra J. Boeuívé.

A les dotte:
T. Duran contra Xalaharder.
A, Durall contra Ru5io.
A dos quarts d'una:
S'elite contra J. Gran.
Soliceeree cra a -a E Calonge.
A un Itiart de dure:
Medir cime r a Velera..
Sa,lavsky contre afacnet.
A dos quart' de ti-es:
Rosers contra M Perera.
1011 e nntra Salvin.
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Cross de prep9ració

ajornat
La Federad'', Catalana d'Atletisine ens Ni: saber que el cross de
P reparació que hacia de celebrarse el diurnenge passat a l'hipadrom
de Can Tunis s'ha ajornat per al
(i udenge seguent, dia 7 de gener,
al mateix Ibbe on havia de tenir
Iloc.
La inscripció continua oberta al
«al de la Federadas Catelana d'Atetisrne. carrer del Doctor Dou, ro,
cada die, de les vuit a les nou del
esp re.
Salan rebut ja nombroses Meripcions, co que fa esperar que el
it cross de jprepazació aseolire ua
ornbre d'inscripcions nombrosis-

n

NOVPT hTS I

DIMEURES
Fa rda e les 4:

Chiquito Bilbao-Villaro
eonl ea

Quintana IV - Narru I
taita a lea 1015:

Quintana 11 Jituregui
enrules

Araqu i stiOn - Abasolo
DETALLS PER CAR I I.'

Ha quedat oberta la Ilista
cripció per a la cursa de debutants
(6 quilinnetres) i Trofeu Galofré
quilametres mig fons),
que tindri lloc el proper diumenge,
die 7 de gener, a La Molina.
Es prega a tots els socis que hi
vulguin córrer, passin a inscriure's

al Club Muntans clic Barcelonés, tots
els dies, de set a salt del vespre,
fins el dia 4. que qucrlarà closa la
inscripció a les deu del vespre i tot
seguit es proceilirk al sorteig.
El mateix die 4, a la nit, tindri,
lloc al dit Club una reunió de socia,
per a tractar tIc diverses excursions
a renlitzar eis dies 9 i 7 del mes
que sisen. El dit Club te en projecte
organitzar una excursia a la neu, de

set dies.

RUGBY

Una nova derrota del Barcelona a França
Limoges, 2.- En un partit amistós jugat ellm . al camp del F. A.
de Limoges. l'equip local va le:leer
el F. C. Barceoma per la a o.
Els catalans tan demosirac, no
obstant, possea- ene bona clase i la
seva derrota davant de forts i decidas contrincants, com eis de Limoges. fou en part deguda tamhé al
cansament del viatge.

AUSTRALIA ESCLAFA
ANGLATERRA
Els rnillors jugadora del món,
confirmant la seva categoriaea derrotaren la selecció anglesa Per 63
punts a 13.
El camp de joc es trobava en males condicions, i perjudicà tant l'un
equip com Peltre.
Al final de la primera part Va y antatge era del,/ imstral:ans per 20
punta a 10.

Cal remarcar que el partit es jugana arrenglerant els dos equips 13
jugadors en 1h/e de 15 cont es fa
a Catalunya.
El dia abates, els australiana derrotaren igualment el "País de Galies",
per el punts a 19.
El partit Australia - Anglaterra va
jugar-se a l'Estadi PersInng de Pa-

rís.

Ami, ROM Oiympia
SENSACIONAL VIETLLAOA

ARA -- MAX FRERE
Matesanz-Arias
Morejón- Llorenç
General TRES pessetes

L'assemblea del Sindicat de
Periodistes Esportius
Tal cont estava anunciat , dissabte
a la nit, al saló del Tir Nacional,
tingué lloc l'assemblea reglamentaHa que anualment celebra el Sindicat de Periodistes Esportius. A
facie hi assistiren 42 associats. Sota la presidencia del company Torrents. el secretad Regí l'acta de Eassemblea anterior i la menuiria anual,
i totes dures foren aprosades sense
discussió. Tot seguit, el tresorer
dona camote de l'estat de cama, que
ion tambe apravat soase importants
objeccions. Despees es passi a la

votació per a l'admissió de nous
associats els quals, despees de la volacia previa reglamentaria, quedaren

acceptats. S,n els següents companys:
Manuel Santillana, de "La l'al>
guardia".
Jeroni Jiménez. de "La Vanguar-

dia".
Enric Vila. de "El Mundo Depor-

tivo
Armand aleunier, de "El Mundo
Deportisaa": J osep 1 -a:sudo. de "El
Mundo Deportivo'', i Salvador Burguet. de "El Malí".

A continuadO la Directiva donà
compte dejs associats que passen a
situació passiva. Iminediatament
fo r inà a la concurrime/a de les gestions portarles per la Directiva durant el darrer excercici reIerent a
earganiteacie ile festivals a henefii

de la Caixa de Socors, alguna deis
ja esta/1 en projecte. Després
es pocedi a l'elecció deis canees
vacants de la Directiva i resultaren
elegits:
President, Enric Nadal i Mane, de
LA PL'IlLICITA'F; vice-president,
Francese Ors, de "La Vanguardia":
vice-secretar:, Manuel Laborde, de
"El Mundo rteportivo"; vocal primer, Joen Fomenta de "La Rambla".
qual a

President de la Cornissió de Festes: Agustí Castanys, de "Xut".
Vocal de la Comissió de Festes:
Francese Ial aria Peris, de "Renovadan - i "El Mundo Deportivo".

President de la Cornksié de SoFranctsc Canto Arroyo, de
"La Vanguardia".
Vocal de la Comissió de Socorsoin
Carlee Pellicer, de "La Ven de Catalunya".
I iinalment, prop de les tres de
matinada, s'abos rui la ses/dt.) , ha.
vent - se eoneedie eitart. ten vnt de
draciea a la Trrect ; va 1 renterciat
el Tir -ter la ged t he Sa que

fingiré en reeir el seto leed per a
efectuar l'acte. •

AVUI

A VOLYMP I A...

GRAN

Ara contra Frere i Morejon
contra Llorenç
Si hom fes un plebiscit a Europa
per tal de designar el t'altor practicant
de l'esgrima del pum, no bis ha pas
cap dubte que si Ignasi Ara no abastaca el primer lloc, restaria classificat,
almenss, entre els tres pugilistes que
apleguessiu el major nombre de sufregis. Per la t'ostra banda, i atenentnos únicament a les referencies que en
renal/ (no l'hem vist mai henar), erefein que solament Locatelli podria ésser considerat millor que Ara en el
sentit esmentat. Ara és un d'aquells
pugilistes per als gneis la boxa no te

secreta. Tal negada do hi ha una retad') d'equivalència entre les seves
qualitats d'esgrimiata i les d'atleta;
pecó les primeres salo en ell tan extraordinàries que si Ara fos un daquells boxadors per als guata la boxa
constitueix Ilur 1:111iCa preocupada', podria molt be enfrontar-se amb grano
Probabilitats d'èxit. malgrat no esser

més que un pes tnitjä, al 'taranta per
cent dels boxadors de les categories
tnig fort i fort. La prova ens la donava la temporada passada, en acceptar el suec Anderson com a adversari; els jutges el donaren vencedor

d'aquell combat, decisió que foro espectadors protestaren, però tothom va
estar conforme amb que, malgrat el
desavantatge de vuit quilos de pes.
Ara hacia estat, quant a coratge i
quant a boxa, a uua aleada remarcabilissima. Es, sens dubte, per les :aons
apuntades que la premsa francesa no
ha deixat mai de parlar d'Ignasi Ara
amb eltgi, amb tot i no haver boxat
a Paris fa mis d'un any, i malgrat
no hatee pogut fer més que perdre
arnb Marcel Thil i fer matx amb
Kid Nitram les dues vegadcs que hi
va boxar l'any 1932.
Ignasi Ara reapareix avui al nostre ring, després duna ahsencia lama-

tant llarga, i no havent satisfet els seus
arlintradors en el darrer combat que hi
ieu, tenint per adversari el notebilissim pes maja portorriqueny Atilio Sabatino. El seu propasan és de.reconquerir avni el favor del nostre míblic. Ho aconseguiri? Nosaltres creion que esta absolutantent a la seva
teta, sigui qui sigui l'adversari que
hom Ii designi. N'hi ha prou amb que
preparat seriosament, com ha
fet aquesta vegada, a que .el desig de
plaure el públic no l'abandoni durant
el combat. Max Frere, el seu contrincant d'avui, és un res maja de primera categoria que ha racollit força llorers en les seves darreres actuacions.
F.ahibeia un record mes que honorable
del qual es dedueix heil a les clares
que no es tracta d'un indocumentat.
De mis a mes, la premsa francesa s'ha

el mä g inium que hom pot desitjar en
aquests moments del bo gador aragonès.
En la inateixa reunia tenim un den
rounds Morejam - Llorenç, que ofereix un alteres veritable, car es tracta
de dos bons pessos mitjans a cap dels
quals no convé baixar del ring amb

una decisió adversa. Llorenç fa temps
que no l'hem vist actuar; pern tothom
recorda perfectament que en els dos
combats que disputé a Sabatino va fer
gala d'unes qualitats més que envejables, amb aiut de les quals va vencer
el negre en el primer combat, 1 va
forrar en el segun tata actuació que el
feia, almenys creditor a un fall de
matx nul, segune l'opinió de II majoria deis que assistiren a aquell comval. Cheo Morejón és prole conegut
ci,E s n. Ares aficibnet s , eeinue ara ens
e s tenaatm sobre les seres qualitats i
defectes; tiontét direin que avui el :legre juga una carta decisiva en el sentit de conservar la popularitat que gaudel', entre els nostres aficionats.
El matx Niatesanz-Arias, que es disputa a la mateixa vetllada, enfronta
dos homes de categoria certa i de
grans mereixements, necessitats
reivindicar passats fracassos. Tots dos

pugen al riag després d'unes vacances
mes que suacients per a permetre'ls
de presentar-se en forma. Ja veurem
quin dels dos s'iniposa.

FERRETERIA PALAU
Escudellera, 24 I 24

PILOTA BASC•.

Fronté Novetats
Professionals
EL QUE DIUEN
LES EMPRESES
Partits jugats el da u de gene;
de 1934:
Tarda

Primera quiniela: Chistu I, Narru I, Fernández, Begoiles III, Villaro; guanyador, Narra I; colFernantlez. Primer partit:
FernandezeBegonts III, vermells,
contra Chistu I-Narru I, blaus; vermells, ;.o; blaus, .19. Segona quiniela: (;alt-arta 1 l 1, Azurtnendi,
Unamuno, Lejana, Pasaj; guanyador, lanainuno: collocat, Ganarla
tercer. Segon partit: Callarla II I.
lanamuno, vermells, contra Azurmenda Pasay, blaus; verrnells, 35;
blaus, 50.
Nit
Primer par ti t: Zarraga-Perea,
vermells, contra Izaguirrealauregui,
Idaus; vermells, 45; Watts, 38, Qui-

niela: Urquidi, .Muifoz. Zornoza,
Arrarte, Arrigneriaga guanyador. Zornosa; conocat, Mufecn.
Segon partit: alueoz-Arrigorriaga
primer, vermells, contra UrquidiZor no a a, blaus; vermells, 35;
blaus, 30.

DOR ARA
Veiérein ahir, durant el set: durar
entrenament, l'ex-campió d'Europa i
probable challenger al titol mundial
dels mitjans e i a les nostres preguntes sobre el seu combat d'avui ens digué
Reconec que Eadversari que -Olympia Ring .. m ana escullit e, un homo
dels que temen Mes ganes, des de fa
tetnps, d'acarar-se amb mi, i que té un
breu pera mamita récord; tot això
vol dir que sala preparat molt a aonsciencia per acarar-se amb tui, i que
no ve amb ganes que en el seu victoriós récord figuri una derrota en les
meves mans, sinó molt al contrari
Jo nomes he de dir que em trobo
en millor forma que mai, i que m'alegro en extrem que el deute moral i
material que tinc pendent amb el públic de Barcelona pugui saldar-lo amb
un coinbat de peral per a mi.
La part mural, per la classe dadversad, i la material, perqué amb l'ofrena que be fet de la nieva bossa a
la beneficencia, jutjo la millor ocasita
la present en que la vetllada en conjunt ¿o de les que cree que atrauran
públic.
4.111.•• ......

Tetaron 110.01
Cada Ola, a les cinc i a 1111 duela d'II,
El. DIVINO IMPACIENTE, de Penen,
et manir tau teatral d'enes.

1. • .1 1.1.94Mb

TEATRE NOVETATS
delral 5.

Lit»

•

Ale

Tarda, t'ah 'Maques dm de tres
peasetesi LOS C LLLLL ES, pea
gratis °Mieles Cora Raga, Emill
Vendeell, srub Teint Avelli, 1,13rws,
Tejada, liniz halo. etc.
L'exiles dial del ruestre Finolis

El HERMANO LOBO
P els scus irno s interpret s Folia
, Secara Magral, L'ola Fi•mlet, Asola i ets aures artista.
Estime di Dameros, Gobio, etc.
Ii

Nii, a les la:

JUEGOS MALAIIMULS
dia

El Polo i el Barcelona, guanyadors fàcilment de Ilurs
adversaris
Un deis partits que mes interés
tenia en ;a jornada de diumenge era
el que al cama del Terrassa jugava
l'equip titular contra els de la "Penya Intrepids-.
Si bé cara esperavern el partit va
ésser interessant, velas trobar a latancar-li una cosa quc poiliem demanar
en els equips en litigi, joc.

El 'Ferrassa no va fer res de particular; es mes, no va jugar com
acostunia a fer-ho.
La sera ratlla de mitjos va fallar
tot el partit.
En la davantera, els interiors van
ésser els més desconeguts, grades
que Roig tenia un dia normal i en

dues internades va marcar els punts
que donaren la victòria als propietaris del camp.
Davant d'aixr; els Intrepids van
oposar un gran entusiasme, perca res
mes que entusiasme, puix que el bon
joc no el sal/cm] ni esbossar, la qual
cosa feu que el partit es convertís

en un continuat piloteig.
La seca davantera no tiré al gol
amb la mateixa rapidesa amh que
procura collocar-se davant la :meterla contraria.
Els equipe eren:

Terrassa: Sacra, Domingo, .Argemir, Chevaud, ,argeniir, Sanó, Francisco, Badiella, Roig, Simó I, Indarain.
Intrèpids: Capella. Oliva. Ferreter,
Aluja, Mussons, Cases, Vidal, Ferreter, Cases, alamar Bavier i Caralt.
• to •

Frontó Principal Palace

nyat per Inés.
Els gols van marcar-los Agusti,

Avul, dinsecree. Tarda, 4'15

Massana, Lúria.
Cal remarcar l'actuació de Carroggio.
e e st
El Polo en tun partit cense l'iteres
per la ineampleta alineació de runiversitari, va derrotar cls semi ad-

versaris per 8 a o.
lt A. O.

¡CON Es. PILO
a.
Triontt de Margarita CarbaJal 1 !Ata II
Eumpanyla. Gran pregentaet6

TEATRE NOU
eran Cempanyla Lirios de LUIS CALVO
en la qual figura l'eminesst cantant

Mareos !Redondo
Aquest local esta dotat de eilefeeele

°entra'

Avul, almeeres, Tarda, a les 435 Colassal mattnee ale modo, prenent -tut part
Mareos Redonio, eutaquoi do platea a
tres pese g te g . ter.. JUECIOS VIIIILA811RES. seg.:

LA CRUZ DE HIERRO

pe t divo barlton Zumo Rodando I Iota
la COMpanylli. NIt, a les to. Estupend
cartea: ter., LAS RIJAS DE (VA,.
MATO; segon: San menemental de
cantad./ per primera venda pel divo
tenor

I l'ara del

•

JOAN ROSICH

Cinemes

EL HERMANO LOBO
pels topinents alistes Pan Noriega,
Cora Raga, EmIll Ventilen 5 els altre- arli-res de la tarda. heme, tarda I ni.: l'estas EL HERMANO
LOBO. 11011 arla1, prrsentaciú del
g rande:Je especlacle

La posada del
Caballito Blar, co

a

1A

C oun uxid
l Aval,

tarda, a le! 4. MI, 4 lea 10: I

REVISTA

No

PARAMOUNT. LA RUMA
(documental). EL
TU.

/OSERO trfibuixos) I
YO
VIERA UN IRILL0/4

son

Paramoeuat

abildilmelmene

Fes44e4io
Avni, tarda, de 4 a S: rdt, •

Catalina ~a eis
YO, TU Y ELLA
amb Luis Alomo

los

10:

TEATRE BARCELONA
Companyis oo tornee.
Illvero -Do Rosas

PUBLI CINEMA

Avul, dltnecres. Tarda, 11 un quart
de sis , rumió per disilnalts
f ielona !su

EL 110 WORR S

DON INMENSO
Den/A, dinms. tarda 1 lea
DON INAleN110

TEATRE

Sentó continua de 3 larda a 1 matead& Butaca, 1 pta. Avul, a les 4, can.'
de progr,una. Els senyors espeetedOrS
de les tres poden, Dei matelx presa veure el programa d'estrena. CUMOSITATS

MUNDIALS, Interessants reportatges

ad, a un (pialo d'unir,

POLIORAMA

Companyla Casimir. Orlas
Asui. i.nda, 1 si de d. LA VOZ DE
d't I: LA TELA. De1114 AMO. NIt:
tarda: LA TELA. MI, SOLTERO Y
SOLO EN LA VIDA.

Gran Teatre Espanyol

Componels da 4011EP SANTPERE
Pruners actor! 1 directora:
A. ROLLA t A. «Tea«
Avut. rinnert,s , a les rifl e . Entrada
butaca, 1 pta.: LES GERINANeß
wrr.lilt, a les den. Ropello16 dii cartel)
irlimmontal: A MI? NEM, EN ROSES.
DITU, EL SACO DE LA CIGALA I
RASPUTIN:1! El cha u, estrena d'un
vodevil de carnes eidalre: LA NUVIS,
El. NUVI I EL LLIT O EL TINENT
CARD ASO
Beeordeu aquest nom: PAPA VERD

Vol

movielone. 'natos De COLOR*, divertir d'Unir sonor. (IOTICIAR, EX ROM OR, noticies d'Espanya: l'Exposicld del
!su a Barcelona; !luna ele gans a Cuarteo; enterrament del President de la
Generalltat ile Catalunya 1 anees. NO.
TIMAR! FOX SONOR Internacional: ter.
rabie accident terrorista a Freno; una
cursa automobIllsta accid e ntada a Los
Angeles; Intima moda a Parts per als
mona d'Invern, 1 Mires. SEMMIIIRINO,
documental dels Alps austriaca

U 1101110 0 1111
ZiERIMS 23627.245U
Tarda, a les 4, na, a les to:
ata senas parló do

FRA DIAVOLO
per Atan Laurel I Oliver Mares
Dermis lene 1 Mema Toga
Film Metro Coldwyn Mame
Es detpat gen leealltata aMb tres
elles reannelpaeld
estrena del nou Noticiar, Fea,
amb les darreres nottcles nata

CINE RAMBLAS

Campionat de Catalunya

FI Barcelona va guanyar el Junior per 3 a o com rodia haver gua-

ASTIOARRA04 - UGALDE
contra
URIZAR 1 - BERPIONDO I
Ni! a los 10,1 5
01JLZARAL - UOARTIONRA
contra
OURUCEACA - BLENNER

TEATRE ROMEA

MANIFESTACIONS DEL BOXA-

HOQUEI

Bancs fuster, a 19'50
Armaris en diverses
peces, 45 ptes.

Done, condal dele celebres amistes Nospoomeo, •actina, Ceresol, Gamma. Darrece representsCIO de MANON. titesahte,
reestreno de ropera del p'orat mestre
Amanso Vives 1 DA D'URIAC, pcl celebre tenor Nigebilt Ligero, bomba. Callan, rhrtInes , sima, medre lantete
de Marmota sts &retracten « timas de
S 1111/ 8dOr A1111 1 11111. La selmane entrant,
1 ISOLDA
Tal

per davant d'un adversari cap« d'obligar-lo a emprar-se a fons, que fs

ocupat darrerament d'el' en termes
elogiosos. Vol dir, dones, que és probable que Ara es trobi avui davant
• 11-6. e •

REIS

TEATRE DEL LICEO

I ie - 71. 11111711
Avul/ Natural, Regleta
CON TARTAS ME EMITO
per g en Maynarel

Rambla Centre, te

Olympia
Avul no hl ha ?unció por a donar lloo
a la milla de liosa

4'33; al t, a lee 101
PresenlariO a E s panya. pulid, per

D o mi, tarda, a les

4 Úll iCt dies 4
dele

Canción de Oriente

una gran crearle! Ce Ramon Rey erta, Ifelen Rayes I tenis etone,
en espanyol
ises5td continua)
ameredn•••••nn••••n•n•••••••n••••11••••••n••nn

SALÓ VICTORIA

indlseutIbles asos del Clre

CLIFF AEROS

Valimila, ZIS I Ui. - Tolifen TOMA
Avul , mateares. tarda, a les Va 1 nn,
a dos quarts de 10:
UNA VISITA A LOS SANTOS LUQAMMII

(documentan

LA CONQUISTA DE PAPA

Robert de

per Paul I.Ukas 1 D0r01111 :Orde n , 1

Vasconcellos

LA FERIA DE LA VIDA
el;111 lanera 1 Levr
per Janet GagnorA, yr,

La Direeeld de l'OLYMPIA, aprofitant el
g en pas per anueSta capital, on s'embarcaran cap a el:fi-América, el dia 8 de
valer, Ita aconsegnit contraetar per ais
dies 4, 5, a I 7 unes 1111 notabiea
atracciuns

Denla. dimos. mona 1 «Mera ~id
melar. nio. eanvl do programa: AVENTURAS De ROBERTO REY I CINE».

CLIFF - AEROS

semmmesiemlieesMibeee•MalallMagas...810.13a

es Pallan/cid de Clec mes sensacional de
toles les qm . s'hatt pres.-miel a barreta s,

Cl i tf

NIA, per !tercia LIONel

CINEMA PARIS
Ro. vEletas
sa""I'
ileaernat a ' c 141;e3m0 elOngr" ef15;.41Ro

Aeros

es un e s pectacle ple Iran I (Vendo-10.
CLIP, - «ROS

presenta 555 el2OS eaelnplara de tigres,
pantano I Ileone, amb et ä quals rte.-uta
treballa len diversos I orlginals com

IntersemblaMs.

CLIFF-AEROS
eleelcitza el públic era la =esa mutualcueta lererual en el -Velinlrom de 12
elort". CLIFF-MillOS l'aplaudir& tot
lbresiona.
l'intrepid Roberto da Vazgeneentog
ens In s ta al/segune que es el

portatims. Els dos celebres dlbutnos de Wat Disney GRAN OALA
MICKEY 1 "liza cotorro'', en
comr. 1..1 formhlable producen!.
EL SIGNO DE LA CRUZ

creache de charles Laughton, Fre(ferie atarch, Elisa Lana' I Claudalle C.:0er'. nissabte 1 diumenge,
matinal, 1030

SPLENDID CINEMA

cel mon

217 - Telera% ROM
Avul, darrer dla del grandiós exit

easeoncidtes So l'as da M doma. Emamb la seve tiara -Torera"
executa fillgrailes Inversemblants.
A pesar de l'enorme In e ttupost (Vaques'

Susana tiene un secreto
DOS SOLDADITOS

millor

cual ida

ocionaos,

super espectacle Internacional qua veure
1 avitualla 10! Barcelona, le blreeeld
tic l' OLYMPIA advertets al petete que
legt In tia prettil de 3 manes la butaca I 1
l'entrada general

Comen de Cenit.

per Juckte cooPer
DI111/13011 SONORS

TRAS LA MASCARA
per Jack liolt

11810111911111111111191111111391113
n••

TEATRE ROYA
Asul, colcusal Drolc00001

TEATRE APOLO
Toleran 111343 Campeará. 'VILA -EAVI
A /es cine 1 a un qua, t d'ara . LIS
DONAS SAN OUANTAT, d'A • ee Mere.
Denle, a les cinc: 31.5 PASTOMITI;
per darrera regada eta Rolp (romeos rebrin les cartee deis pellts. hit: LEE
DONES HAN GUANYAT.

Muévanos en Budepest
en c./Sir/11A Per Loretta ron,

LUCES DEL BOSFORO
sonora, per Gustav Freellele t AMmlla Novotne, NOTICIASE
INEUIX08 SONORA

1

TEATRE BARCELONA
4FSRLA1
l4Mal iee I Amas
l
ffilitei
4401/184111. FOS. VU1111.41 MUN
lea

Llteamantal). TUMOR
ell.

Wime: • Ilrown ( a)

Rocalla

414111481111 TIZNE 1,111 831311ETO,
Manad da 306114 Dila, Miguel
Ligero I Ricardo lei nftea

, Mr«eue. de gle88, ad% a EN (111010
<MUR MIUMII. 5 da Mear. uorla. a'e
Me Wat
Coa mamas ae lama

Al 1ERIIOELORA:

PARK

CASADA POR AZAR
en rastel*. LA DAMA IR DIEZ IR *.
xlire, per Florelle. A To pa NELICIE,
per J. Mere I W. Colller. NOTICIA.
311•1313104 30NORII
A 11110111 PARA,

La dama de Chez Maxim's

Florelle. AL DESPERTAR, per Ra'
Ilion Nnvarro. TARZAN El. POTRO SALvon. NOTICIARI I 111111U1E08

-

amb el roncan del pianista

MERCAT multa

I del gultarriala

Salvador Ballesteros

LOcalitata ClIt 0 a 15 pessetes al Ir11413211
1140•001410.11

iiiim
eM554

,
MAMO

4iiett_

PUBLICACIONES CRISOL

darrera tanca. A mesura que avan-

EL MILLOR ASSORTIMENT

Fàbrica: Balmes, 18

Valora

1

REIS

C1NAES

TIVOLI
4 tarda I 1 0 nIt. "La vida privada de
Enrique V111", Charles Laughlon. COml•
ca, Noticiar' I /Invista

MIIRA
'4 tarda 1 10 nIti "Su Único pecado",
ROtiald Colmen I Kap Francis. Ac t ual'.
tats. Dibulios I Magazine
CAP ITOL
tarda 1 945 nil: "Duro de pelar", James Caney. "Central Park", Joan
Blondell
CATA LUN VA
4 tarda 1 10 all: "Boliche", D'asta, Fugaxot 1. Demore. Artualitals I Atracc10
II u* Sil A L
4 larda I 930 nit: "Victoria y su tul-

ser (dnicament tarda). "rao dejes la
puerta abierta". en espanyol, Boti t a
Moreno, I una al t ra
PATNE •ALACE
gouttnua 4 ta rda: "Alias Terremoto",
PEJ IMOD", en espanyol. Noticlarl I COmIca

I CAPETES

PER A NENS

Pacareu Seritia
S. en C.
FABRICANTS
1 COMERCIANTS
COMPREN
tota mena de obtures
d'ocael6 1 salde

zaciLsion
Cómica (únIcament
tarda 1 930
113dß). "Alias Terremoto". "Danton",
en espanyol. DIbullos
MINI A
tarde 1 930 nit: Noticiar! 1 Cómica
(tlnicatnent tarda). "Avlonea y rieras",
explicada en espanyol. "Repteme Vd.",
Roger TrevIlle
1111A/4 TRAJEE COMTAL
Continua 345 larda: "El agente secreto". "Aviones y fieras", ex p licada en espuyo'. "Rdpieme Vd.". Roger TrevIlle.
Dibulzos
MONUMENTAL
Continua 345 larda: "Tres amigos",
"Al dinero maldito". " I nfierno en vida",

Notician
01, L

Cominos 345 tarda: "Los chiflados",

•i El dinero maldito". « Infierno en vida"
aou57515 I Paco%
Continua 345 tarda: "Fra Dlavolo",
Tnio Fullera. "American bluff". "El
malvado Zarca ! " 1 Dibuixos

toncerts
Palau Música Catalana

LI 1410010100111 CMIERCIIL
Villarroel, 41, principal

PARIS
Hotel Mont-Thabor
4, rus Mont-Thabor
Molt centric - ?roo de ¡'Opera
Ampliat en 1932
180 habitacions -:- 100 banys
HI trobareu tota mena
de facilitats, per deeer
Gerencia catalana
PROFACUEU-LA I
FABRICA DE

CERAMICA
*Moles de oonetruool6
Rajoles de Valänola

DIssabte, diada dels Beis, a les Cine
de la tarda. Concert de Cap d'Any per

l'ORFEO CATALA

Les primeres sessions d'aquesta
semana marquen una lleugera variació a la tendencia observada en
les darreres jornades de l'any passat.

çava la sessió, i era la de tarda, les
posicions no aconseguiren mantenir
els limito assolits en els primera moments, i a poc a poc anaven perdent
terreny.
Sembla, doncs, que ens troben en
un moment de lleugera depressió, la
qual cosa no seria estrany que es mantinguis en algunes sessions, ja que
després dels dies d'agitació i fermesa, regularment s'inicia un descans que es tradueix en passivitat i
feixugor. Serà interessant seguir de
prop l'aspecte que presentin les properes sessions, i de no dominar una
intensa davallada, corn no és de
creure, passat ano quants dies és
probable que torni a manifestar-se
una reacció general.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:

Per deu cupons coral
aquest, regalem cinc pessetes en !librea
Apartado 228 - Tenerife

IMPERMEABLES
SALONS

CASIMIR VICENTS

ainb la cOOperac10 de la Cobla Barcelona.
DluMenge, a les cinc de la tarda:

Despatx: Tallero, 72

Ees310

CAPADORA I JOCS D'INFANT S
per lInstitut Cable de RIlrnica I P105tira, que dlrIgelx el meslre mongueres.
Programes I localltata per a loto dos
concerts: Unid Musita] - Casa Werner,
Pa gel, de Gracia, 54. Condiciona es p edala als senyors SOCIS de l'Orted Caleta

Telefon núm. 15644

BARCELONA

Die a

Tanca Alça o

anterior baixa

56'50
55'60
5080
Alacants
4950
1765
Andalusos 1700
1825
18.25
Orenses
11200 116'50
Gas E
6l'oo
6315
M Rif
Explosius 146'oo 14825
Colonial
5525
5300
Plates
1400
14.75
Felgueres 45'75
47.50
173 25 178'50
Aigues
3865
Tramvies o. 38.00
208.00 210.00
Ford
605
5'80
Petrolis
Nords

A... 1..... TALO«

TALO«

-0'ÿO
-130
-0'75
---4'50

-215
-2'25
-2'25
+075
-175
-525
-o'65

BORSA AL COMPTAT
Als rotlles d'obligacions, malgrat
ésser ahir el primer dia després del
venciment de fi d'any, que sempre
és motiu perqué es redueixi l'activitat contractadora, es veieren (orca
actius, i en general sostinguts en
canvis. Es de notar, perä, que la
major part de valors han tallat cupó,
per la qual cosa el canvi es veu
reduir en el percentatge que representa l'interès abonat, i amb tot i
això alguns grups aconsegueixen
minorar cotitzacions precedents.
Els deutes de l'Estat, molt ensopits en contractar, queden la major
part a canvis ben sostinguts, tenint
en compte les diferéncies normals
d'amortització. Sols els Amortitzables 151 27, brut, es veuen quelcom
i marquen avanços de
poca importáncia.
Obligacions Tresoreria Generalitat, cotitzen al maten( canvi anterior, 99'75.
Els Ajuntaments, amb regular negoci, queden a nivells por variats; es

noten, pero, algunes irregularitats
que marquen mis aviat quelcom de
feblesa, com és la baixa dels 1905 a

VAL0115

(-2 25), en canvi alguna corn els
1920, sirle B, cotitzen 64'00 (+2 . 30),
tot i tallar•cuPd.

Les cédules, tant Hipotteänet cene
Crèdit Local, no gaire actives, queden a posicions sostingudes.
El rotte caTriler bastant efectiu,
queda en general ben sostingut, i
fina i tot hom aprecia en determinat
sector quelcom de fermesa, aixi com
també' un tant de feixugor en alguna valore.
D'aquesta irregularitat, correspon
en fermesa a les Nords, de les (n'ala
algunes emissions aconsegueixen
avanços no tant apreciables, com les
Astúries 1.. Hipoteca, 555 0 ( .1- r'25),
3.• Hipoteca, 55'75 (+1'75), i Alar,
77' 00 (+1'50). Les Alacants no registren modificacions a tenir en
compte, i les Andalusos, presenten
poca estabilitat en cotitzar canvis
con els de t. serie variable, it'oo
(-0'75), 1.` serie 3%, 19 00 (-1'00),
i serie variable, to'so (-1'50).

Carrils de Catalunya, 6%; 7600
(+1'00), les Montserrat, després de
mig any de no cotitzar es fixen a

12'00 (+1'0 0 ).
El sector d'industrials i eléctrica,
no gaire actiu, queda a posicions
sostingudes, i si alguna tendència
s'aprecia, és mis aviat de lleugera
feixugor. Modifiquen mis Catalana
Gas, serie E, 8575, (-0'75), sèrie F,
8575 (-1'00), Energia Eléctrica,
1928, 9700 (-1 .00), Mulleres, 1926,
7825 (-/'75), 51. Potasa Súria,
loro° (-loo).

De les accions, es pot notar la minora de les Transmediterränia A, 13,
C, D, a t30'00 (+2l00), i Cros,
129'oo (+1'oo).

VALOR/

-2'00
-0 . 25

La tanca anterior dels Tramvies
ordinaris és del dia 28 del mes que
son), i del dia 15 la corresponent
als Plates.

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME
FAUNA

60'40 (-4'oo), i '906, aérie B, 64•00

Al començament de la reunió del
Borsi, la tónica dominant fou uni
continuitat d'aquelles, i es creuaren
operacions a canvis superiors a la

4111•4•n••n•••nn•n••nnn••••••••••n•n•••
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Antonia Mercè
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BARCELONA - IRIS

N

inforrnan:á

irz.93.fria

Gomença la setmana amb
sessid() bastant concorreguda, i
les vendes quelcom animades
per segons quina articles. En
canvi, per alguna generes, davant la pretensió venedora, es
fa cada dia mes impossible poder encarrilar negoci.

Late: Les oferleS són força
reduides, els preus molt sostinguts. Aquesta fabricació,
però, no és mostra gaire ben
disposada, i pot esperar uns
quanta dies per a fer cap adquisició.
Per fora de la plaça regiaträrem les vendes següents:
Natillas, a 53 pessetes; Salinas,

* 31 9

v alor .

munt vagó origen.
Ordi i civada: Els preus, malgrat la poca demanda existent,
continuen Lambe sostinguts, cotizant-se ordi d'Urgell, a 3350
pessetes, i d'Extremadura, a 30,

bli 2 DE 6ENER 1134

Alemanya, L,. 236550 - Mesa, 1.. , 1 Praga, L., 12450. P., 45975. - Aus
1683. P., 49375. - Es pany a, L., 396250.
lela, L., 119611. - Argentina, L., 2562
P., 20975. - Dinamarca, 1.., 0239.* P.,
Rio Janeiro, L., 108. - atonieeden,
47t. - Ateas, L., 1930. - Noruega,
L., 1999. P...-417. - !Jebes, L, 9870. L., 9300.

Anuncis oficie

aun, r...4.

Neta Ele can.* mis la Iletra
merma»

a Loada«, a eta 04 a ti.

ira P. a Parta.

P!

Reis Presenta - Reis
Els presenta més' pltTcs
Els preus mis interessants
Visiteu els Magatzems Tívoli
us orientareu de la moda
el dies 3, 4 i 5

Si dubteu en l'elecció d'un present präctic, a la
nostra exposició trobareu els
OBSEQUIS A MILERS

BASIC HISPANO-ABANICA

per a tothom i per a tots els pressupostos
El Consell d'Administració
d'aquesta Societat, en vista de
les utililats d'aquest exercici
de 1933, ha acordat repartir un
dividend actiu del 3 per 100
(15 pessetes per acci0), que,
amb el distribuit a compte ene!
mes de juliol darrer, forma un
total equivalent al 7 per 100
del capital desembossat, lliure
de tot impost.
El pagament d'aquest dividend quedara obert des del dia
4 de gener vinent, a les oficines
centrals d'aquest Banc, a les
de les seves 143 Sucursals 1 als
Banco de Sant Sebastiä, de Gijón i Herrero, d'Oviedo.
Madrid, 29 de desembre de
1933. - El conseller secretari
general, Guillen' 011 de Sebo-

FLASSADES
EDREDONS
VANOVES
JOCS DE
TAULA

Magatzems Tivoli
s'imposen pels seus preus
presenten tota mena d'articles,
com sempre, als preus mis
convenients

Reis - Atenció - Res

són presents

Estalviareu diners comprant

que

als

no s'obliden

Magatzems Tívoli

leño.

REIS
Cinemes Belez
PATHE - BABY
CORONET EUMIG

Models des de 100 pessetes

Casa

SABAT
FONTANELLA, 18

OMPA A TRASMEDIT ERR ANEA
BARRIO: «suela de ;a Laatedana II - BARCELONA: Vra Laietana. I
LORA RAMA DE GRAN LUXE EARCELONA-CADIZoCANARIAS
Jortulea aeimanair cia Ilabablell. a lea 12 Efectuaran el servela lea moto-nauf
"CIUDAD DE IIMLLA" m "VILLA 04 MADRID"

LINIA RAMA DE GRAN LUXE BARCELONA-PALSA UI MALLORCA
Sortlfl es rada di. (excepto ei, niumeng.), de Barcelona 1 Palma, a tes lt
norte. per les moto nasa
"CIUDAD O« IIARCELONA" I "ClUDAIDR.
L IITA“I PALMA Di
'AgLAPCAAN
8 REGULAN. ENTRE TARRAGONA.
MALLORCA. *ARCILLO/4A~ I EARCELONA-EIVIIIIA
LISIA COMbliCIAL AME eße. ALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDITERHAN1A,
NORD trAPIIICA I CAN aflIeS - SOPlIdee 711.1111201701. do Bar0e1004k eta ditous
11914 COUEliCIAL Sil 560-CADIZ • C404NIE5, AMB ESCALA A TOt'S
Cosas oct. nono D'SFPANYA. - Sortides 1nulTnExietnne,I lianiide9 BDUElmouelaffiri tletu .,
amb asma)„
5S 5P5elYaOla 15 55 5555
1 1 oll pogoN)TR 5E5,11AN
Ets1rp4 15AmyRotiii/t45ERlig(5,1.A
C/011 e. L51 Palmaa
Vai0nrl a, Alsrant i fer01131123). Cartagena ( reCtIllallre I
ganta Cesa de Tenerife. n'o de Oro (facultattval. Monrn yla o Freetown (l' arana uva). Santa Isabel de Fe, nando Poo. Bata (facultativa), los o I Rlo 3enno
(farultativa). pela More
-PLUS ULTRA" e "LEBAZPI.
811TRI BARCELONA 1 VALENCIA
AAPIDA
REGULAN
LIMA
sortides de 1312221004 els dilluns I Miaus, a les 20 torea
"MUDAD DE VALENCIA"

Proa a muerta: (10 otea 131111eta d'anada I tomada a «mi» rodarla
SERVIL' QUINZENAL MEDITERRANIA-CANTAlIRICA
Amb 4402111 a 104 el, po rta (l e la Pentosuia. Soraldes de Barcelona ell dimecres
LINIA flEOULAB ENTRE BARCELONA ALACANT - ORAN • 14EULI.A • VILLA
Al ail:CEMAS • CEUTA 1 VICE•VERSA

53; Segòvia, a 5250, i Ifnia
Palencia, a 5050, posat tot da-

4reYill ate ne rigores en la eoiltraeld «letal

110111114 14811111/401211•4. - I .0
_ ?tova York. I. 91671
1... 8110. P., 102475, - Frannlt:118340. - 1016k4, L., 2343. P.,
Meta, L., 6100. P., 13420 ,
85410.

CASI', 17 (davant el teatre)
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aquell port.
La civada Extremadura a 29
pessetes, tarifa curta, 1 tant per
un Com per rallre genere, com
diem abans, les vendes es fan
amb molla ditioultat.
Veces: Es mantenen :termes
d'Andalusia, a 3350 pessetes,
bord Màlaga, perú no es possible cap negoci perque les eatrangeres es venen entre 32 1
32'50 pessetes, damunt carro
moll.
Sense novelat en els altres
articles.
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$ón presento vistosos, apreciats 1
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