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compost de diputats intêUlõàti i
prestigiosos.
Ara que el nostre país, que encara duu al ros la tara ibèrica de
no calcular l'encadenament fatal de
les causes i els efectes, no s'ha ido..
nat encara que és a les votaeions
de diputata del Parlament catali on.
ha de decidir-se per taules qui serb
el President de la Generalitat. I alai
veiem molts que el dia de les eleccions a l'Assemblea catalana predicaven la teoria del vot perdut i la
pra ticaven; i ara voldrien que això
no hagués dut cap conseqüència. El
President —declaren — l'haurien de
fer tots els catalans. Però en realisas si no l'elegeix el Parlament
no relegitä ningú.
Ja és hora que els catalans aprenguM de no divagar i de considerar
ue
q en una democracia no hi ha
solució mis desitjable que la que
donen els mecanismes lega's funcionant legalment. Primer es vota
un Parlament. El Parlament, sin
cop votas és sobirà. Acostumemnos a la idea que quan votem fem
una cosa important que hauria
d'ésser calculada.
I, sobretot no vulguem desorbitar les coses i recolzar tot el país
dantunt un sol home, que estada
per sobre les institucions de sufragi
popular. per una mena de mandat
místico Per molt disfressat que essigui, aquest pensament és un pensament monitrquic. En monarquia
són els bornes qui manen. En democräcia no Iii ha mis upen que
el de la hei.
I la hei básica de Catalunya és
ei seu Estatut. I si hem d'ésser
alguna cosa en la història, no pot
éster d'altra manera que avesantnos al joc normal de les institucions. La resta és iiar-se de la
magia. I tan perniciosa ene és la
blanca corn la negra: la dels anarquistes com la deis bornes de bona
coluntat, perä sense reflexió i coneixement de les dades concretes
dels problernes que examinen.

El comentad que fin un diari
corn "La Vanguardia" l'ende:tia de
l'elecció del senyor Lluis Companys com a President de la Generalitat de Catalunya ens ha confirmas una sospita que fa temps que
tenim: i era que pocs compatriotes
nostres. adluic dels mis cultes, com;
és ara el redactor d'aquella nota,
coneixen ni superficialment l'Estatut de Catalunya. En comptes d'aixó s'apliqueit a exterioritzar criteris
sentimentals, nobles si voleo, pele
poc meditats i no gens adaptables
a la práctica, ccm a irreals que
són els fets damunt els quals es
basteixen.
Persevera l'articulista de "La
Vanguardia" en l'opinió que Catalunya no pot anar endavant si tl
capdamunt de la presidencia de la
Generalitat no hi ha una mena de
taumaturg que faci ristre el noble
amb miracles emanats de la seva
presència al lloc presidencial; conseqüent amb això, s'estén en llargues consideracions, i oblida Fúnica
veritat: que a Catalunya no bi ha
mis sobirania que la del Parlament,
i el President no pot sortir d'eulloc
mis. De manera que segons sigui
el Parlament haura d'ésser el President de la Generalitat. D'altra
manera la seva gestió seria impossible No tindria, en cas de conflicte amb VAssemblea, mis remei que
cercar l'ajut del noble contra el
Parlament, corn feien els reis durant l'Edat rnitjana, i situar-se en
una posició de revolta. Si no volia
arribar tan enllà, hauria de dimitir
el seu arree abans que l'en traguessin amb un vol de censura;
i, en suma, viuria sempre a precari.
Aquesta situad() no és pas gaire
adequada per a Iliurar-se a tasques
positives.
ts clar que és desitjable que un
President de la Generalitat sigui
una persona d'alts mèrits. Pecó
aix6 només s'obté d'una manera,
en sana doctrina democrática: elegint, prèviament, un Parlament
es set

Generalitat

dor del Prerni Enric Granados

Ii dolguis d'assaborir la popularitat.

Ahir al metí el telèfon ens facilitava alió que el dia abans ens havia negat. Un unte ens avisava que
el guanyador del "Granados" era
mossin liuset, l'organista de la Catedral.
Mossin Josep Muset, organista de
la Catedral, es un borne enamorat
del Ami art, al qual dedica una sctivitat de benedictl. La seva obra
premiada, presentada sota el lema
"Belles cantúries", forma part d'un
triptic, tercera part que ja te composta d'un gran poema musical que
se'n dirá "L'aplec de l'ermita". Per
escriure aquesta part—ens ha dit—
ha esmerçat tres anys, dia datrera,
dia, treballant infatigablement. H
calcula que per enlItstir totalmeit
el sen "Ápice de l'ermita" tardan.
encara, set suya Marga
—Pede no "'espanten ni el
Ii
ni la , feini. " Hi . poso tota laja

ciencia i el tneu entusiasme, i no 511)
sabria gens de greu que 'que*
ma musical fourinien obra miele
Buda Proddr. en la mera vida.
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Mossèn Josep lvluset, guany aAbans-d'ahir al vespre, a desgrat
de totes les gestions fetes per poder
esbrinar qui era el músic que compartía amb el mestre Cascó el goig
del, triomf en el primer Concurs
Musical obert per la Generalitat de
Catalunya; haguérem de renunciar
als nostres propòsits. El guanyador
del Premi "Enric Granados", quaranta-vuit horgs després d'haver-se
fet públic el fall del Jurat que l'hi
atorgava, mantenia l'incògnit com si

7 notes 50 Minuto.
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—Si, dues. Eni un certamen de
rOrfeá Cracienc ern premiaren una
Glória. i en e; Vine. Concurs Musical in'atoraaren el prenti ofert pel
senyor Bisbe sobre el tema "Cants
populars per al poble". Pecó aqu,25ta cegada el fall del Juras m'ha sorprès extraordinariament, oerqué, com
us deia, el que m'han premias no
és sine, un fragment d'un gran poema, .que hacia de semblar deslligat
als membres del Juras que havien
de fallar el concurs, ja que no en
coneixien la resta.
Ens parla, després, dels seus principis musicals, de les seves Iluites i dels
mestratges sota els quals f..n-mat.
Va néixer a Igualada l'any sèáçs i
després de passar per l'Escolania de la
Comunitat es traslladà a Vic, on va
residir vuit anys, guías per Mossèn
Lluís Romeu; després vingué a Barcelona, estudiant amb J. M. Gibert per
espai de quatre anys. Dad aria a París, on urania la improvisació sota
mestratge de M. L. Vierne, organista de nitre Dame; a París, també, estudia la técnica de roegue, amb M. Decaux, professm- d'orgue de l'Schola Cantorum. Mes tard,
encara, conegué M. Tournemire, amb
el qual va aprendre les formes musicals de contrapunt, fuga i
sició.
Quan parla de M. Charles Tournemire, sobretot, és quan el seu rostre
recordant amb veneració el
seu mestre francés. Ens ensenya, despres. unes lletres que M. Tournemire
Ii escriu, quan ha llegit la Sera obra.
textualment:
—Fa tres anys — ens explica després — que porto l'ordre del mea poema simfimic a la cartera, per tal de teniMa Present a totes hores.
ja s'ha envellit. Llegim i copien:
'L'aplec de l'ermita", poema sien{ende per a gran orquestra i orgue . Introducció: Els romeus van arribant...;
I. La prestada del devot. Els romeo
van arribant... a), del firaire; b), de
l'enamorat; e), del paborde; II. La
joia del romeu. Mentre els joves festegen els vells feinegen (allegro). El
dinar a l'aire lliure (andante); Eh prometatges (seherzo) i Els presenta o Els
ioc s i la fira (rondé). III. InvocacitS
popular. La processó (marxa). Els
(refranv); La recapta de les bacines (fantasía), i Vadiu-siaul (fuga),
que he presentat — afegeix
11 primer trlptic, el de les diverges
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"Memorial Secret" referent a la Manxúria,
Mongòlia, Xina, EE. UU., Rússia i el món, sotmis pel general Tanaka a l'emperador japonès
les investigacions del Consell General del Ferrocarril del Sud de la
Manxúria, les reserves totals de fusta pugen a 200.000.000 de tones. Si
un milió de tones és importas cada
any al nostre país, en tenim per
dos-cents anys. Aquesta importació
de fusta de la ManxUria i de la Mongólia suprimiria la importació de
fusta americana, que ens costa,
anualment, de 80 .000. 000 de yens a

II I ULTIM
a. — LA PENETRACIO

ECON OMICA
Seguim transcrivint del "Memorial
«cree' del general Tanaka:
"Ara, que la costra majestat cm
permeti de donar un cop d'ull als
interessos econòmics de la Manad na i de la Mongòlia.
"Al llarg del ferrocarril de Kinn
a Hueining, per exemple, i segons

soo•000s000.

Dimissió del govern romanès
Ha forma, gove . n Tat a rescu,
del partit l iberal
La situació de Romania és encara
greu, encara que les noticies que la

t

a
D'esquerra a dreta, a dalt: senyors Uds Companys, Martí Esteve, Ventura Gasso/, Josep Dencbs;
sota: seny ors Jan Comorera, Martí Barrera, Joan Lluht 1 Joan Selves
Ahir al vespre quedara constituit
el nou Gove rn do la Generalitat, del
qual formen pal rcpresentants de toles les !orces esquerristes de Catahtnya. La iniciativa del President de la

Cultura ...

Cenc ralitat ha esta! vista amb satisfacen; per tots els catalana, que
cremen que aquests dos anys i mig no
han cagotat ni de bon tros toles les
roasibilitats de govern de l'escrierris-

•'»ie catea.
•
Antb ' aquest Gerczrn, ddnes,
.70
pura una p!:tica :tova que rot
solameul mg parando de perenorhria,
oinó una penyora Per a la realització
de rautonomia. No ha de manear-li
ni l'adhesió deis esquer*istes de Catalunya ni la confiar:fa dels catalanis-

Finances ...
Governació
Treball i Obres Públiques
Sanitat ;.,
Economia i Agricultura
Justicia i Dret

censura detra transinctre ho donen
a entendre. La dimissió del gabmet
presidit per Angelescu is un símptonta
de la gravaos de la situació . El nou
cap del govern,Tatarescu, és all home
polític de segon pla, que pot Seguir facilment les directives del rei Coral, el
• qual, contrariament a l'esperit i a la

¡letra de la Constituid, des/lega una
aclicitat Política predominant.

LLUIS COMPANYS
VENTURA GASSOL
MART! ESTEVE
JOAN SELVES

Presidència

MART! BARRERA

-40SEP DENCAS
JOAN COMORERA'
JOAN LLUHI
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;su 1 com avui, I:0 podem fer altra
cosa sinn,; manifes!ar acuesta seudo:lenta, convenotts que seran campartila per tos aquella que esperen del
liberalistne i de la democracia els beneficis morals que solament es lògic
esperar dintre la República. El t/OU
Gavera, amb les seres obres, ha de
confirmar aquestes esperances, tunal,
tant scunpre que la nost ra independencia de critcri mai no sacra oba.,-ele per
coadjurar d'aquest lloc estant a una

obra de aoven' csquerrista i patriótica.
Ahir al ~I, a fa Generalitat no
es comunica a la Premsa que s'hagués rebut cap visita que fes re(erència a la crisi. Els repórters conversaren amb els senyors Casanoves,
Selves, Serra Hunter i altres pers.?.
nalitats que havien acudit a la recepció, però ningú no va aportar
noticies que fessin referincia; a la
constitució del nou Gocen.
EI . President no va rebre els periodistes. Per conducte del senyor
Alavedra, va dir-los que hacia parat
per telifon amb el senyor Comes, i
que a dos quarts de sis consultaria,
també per teléfon, el senyor Velilla,
el qual es troba a Madrid.
EL SENYOR MARTI ESTEVE
A LA GENEBALITAT
Alguns repórters que es trobaven
al Saló de Sant Jordi a les sis de la
tarda, van poder observar com el se- ,

nyor Martí Estere, el nom del qual
sonava des de ie:a dies, com a probable conseller de Finances, entrava al despatx del senyor Santaló,
conseller dimissionari i de la mateixa
cartera.
L'entrevista fou llarga . Tant a
rentrada com a la sortida el senyor
Martí Esteve es nega a fer manifestacions. Els repórters poderen, peró, esbrinar que baria estat crIdat
pel senyor Santaló per posar-lo al
corrent dels afers del Dipartament.
Més tard hom va anunciar als periodistes que el senyor Santaló hacia sortit en l'exprés cap a Madrid.

llers sortints són mereixedors dels
millors elogis i espero poder dir-ho
aixi davant del Parlament.
He de maniIestar, també, la meya
satisfacciú per les facilitats i la
bona disposició que he trobat en les
esquerres i no res menys la generositat que se m'ha prestat dins del
Partit on se m'ha ajudat sense cap
mena d'2,nibició personal, que per
altra banda fóra ben comprensible.
—.;1...entrar a formar part del Govern implica la coalició electoral? —
va preguntar un periodista.
—No; ningü no hi ha pensat—
respongué—. Hi ha, però, dins de
tots els seus components aquest des
'sig i el contente de responsabilitat
nne aixà
Em sembla acaba—que l'oplnió rebra amb simpatia el nou Govern. Estic segur que entre tots realitzarem una tasca seriosa i eficient

EL SENYOR COMPANYS FACILITA LA LLISTA DEL NOU
GOVERN •
.
.
A un quart de nou de la nit, el
President va rebre els periodistes i
va dir-los el següent:
.—Tal com ja us vaig comunicar
que passaria — comeneä—avui us
facilitaré la llista del nou Govern;
denla reuniré el Consell per primera
cegada i divendres ens presentarern
al Parlament.
continuad& Ilegi la 'lista dels
nous consellers.
El Govern— seguí dient — prendrä
possessió demä, a les cinc de la
tarda. I ara, res mes, perquè els enmentaris d'aquest Govern de coalició
d'Esquerres ja el fati l'opinió pú-

ELS NOUS CONSELLERS

L'estudiant romanes Constantinesco, asaassf del senyor Duca, poca

moments despris de la uva
detend6
Remarquent com Angelescu ha resigna, unes hores després d'hour declarat que, malgrat tot, Romania resta
fidel a la Petita Entesa i a la política
dentocratica de Franca. La situació romanesa ha tingut repercussions en la
política internacional, amb la susPenstl
iine die de la visita del rei Boris al
rd Carel i la Conferència de la Petita
Entesa. No Pot amagar-se una certa
preocupació pel que parra a Romania,
després d'hazer aconseguit una cordial
enteja a la qual havia participe per fi
Bulgaria.
(Continua a la Opina 7, eel,

"Els Estats Units desitgen cbtenir del govern de Feugtien tots els
drets d'explotació forestal. Si aconseguissin abob protegirien, d'una
banda, el seu prcpi comete amb nosaltres; de l'altra, controlarien el monopoli i rnatarien, incidentaiment, el
nostre paper industrial."
Heus an i un altre dels principals
motius de la rapida conquesta de la
Manximia pel lapo, que ens és permis de coneixer grades al "Memorial secret" del general Tanaka.
es pot negar que els japonesos juguen fort. A cada pas que donen ela
soldats nipons s'acosten mes a un
xoc terrible amb els interessos econòmics dels Estats Units.
"Kinn íos conegut—segueix dient
el general Tanaka — com r"oceä
d'arbres" durant el regnat de /'emperador Xieng-Lung. Imagineu-vos
la vastitud d'aquest recurs!
"Hi ha, també, a Sin-Nin, mines
de carbó, amb una reserva de siscents milions de tones d'aquest mineral. La qualitat d'aquest carbó es
superior a la del carbó de Fu-Xun,
és g rilment excavable i immillorable
per a l'extracció de petroli, per adobé
agrícoles i altres productes químics
emprats per nosaltres i pels industrials i agricultors xinesos.
"Amb aquestes mines de carbó
al nostre control, les indústries
de Xina vindran a caure a les nostres mans.
"En la proximitat de Tunkua els
productes agrícoles, tals com cicada, blat, "kaoliang" (terca blanca,
fina, terra de Xina, de porcellana),
donen un total cada any de más
d'un milió de "catties" (pes xinés,
equival cada "cattia" a 644,8 gr.)."
El "Memorial secret" segueix exposara, regid per regió, els recursos
agricoles, minerals, industrials i comercials, de la Manxúria i de la
part oriental de la Mongòlia.
I conclou sobre aquest
"La primera etapa de control financer i comercial de la ManxúrIa
i de la Mongòlia va íntimament Iligada amb el monopoli de venda dels
productes d'ambdues regirme Nosaltres hem d'aconseguir els drete
de monopoli de venda dels productes manxurians i mongolians abans
de portar endavant la costra política
continental encaminada a prevenir la
iuvasió del capital americà, com també la influència dels comerciants
xinesos."
(Continua a la Pagina 7, gol,

L'ANY NOU OFICIAL

Martí Esteve i Guau
Martí Estere i Guau ro néixer a
Tora (Barcelona) el 22 de merç de
t895. Traslladat a Barcelona va Ilieenciar_se en Dret i . Filosofia i Lletres a la nostra Universitat, i ingresad a la Secció d'Estudis Jurídicos de
¡'extingida Jlancomunital. L'any tga
fou nomenat sccretari general S. vocal

blica.
He d'afegir, però, que els conse-;

tecnic de la dita Secció, i collabord en
• diverses publicacions d'aquesta. Es
autor d'una biografia de Prat de la
Riba; d'un estudi de "El rl g im inridic de Catalunya" i ha coHaborat re-'
Petidament a "La Revista", "AnUeffi
de Catalunya", "Revista Jurídica di

SOMETENT

I Cataluaya", "Blandí de les Joventuts

I Nacionalistes", etc., etc.
! L'any 1922, en celebrar-se la Conferincia Nacional Catalana, que dan,
mina la constilucid d'Aten; Catalana,
1011 nomenat membre del Conrad, hmlament atril, els senyors Ventura Garza, Josep H. Pi i Sunyer i altres.
Elegit regidor, de l'A ¡Epitomen: dt
Barcelona lote empresonat fi na arte
ohms consellers municipals ter nave,
defensor una proposició del Centre de
DePendento relativa al r:eoneixement
del fet de Catolunya-nació.
' Durant Id/oca dictatorial va ésser
perseguit especias/len, per la seca Con.
i dicit; de director de LA PUBLICI
En proclamar-se la República-TA.
i caliabord en les lasques de PreParatief
! ele diversos decreto promulgats per 10
;Generolitat provisional, especia:aten'
! i en el relatiu a la constittició de la Ge;' neralitat, en la reducid del qua! in, i; le ter,lt n it cren tamb,: d., senyors llar.
' lada....i .Angucra de Sojet.--- - ---

prtgúries. /d'ha sobtat sobretot, qua
jo guanyés el prend, quin es la pri-,
mere segada que compone per a gran
°muestra. El premi em xervire d'esti•
mul per a prosseguir la tasca, asnb
mis fe si él possible, que la que hi he.
posat iins ara.

0)

IPer la coalid6 eesquarres

•

Ob ln (Costilluda a la Pagiiiiik id) 41

L'Ajuntament, ea

corporació,

e
ver w useileme l

adte sant-se al Palau de la Generalitaq
P_rietand, ama malta de l'YA

r

Lee persones eleganis mai no ¡sitien et
veuen a tot arrea

Catalunya

Acció.

1

7

E, EXCLUSIVI7 217 Sane

Li 4 1)

t

Selecte assortinient en (hiedes per a

PRESENTS

Catalina Untusietival «Somnie de

Ce eones» •oneell

ot

deo del veme% a l'ole»de de toseOr de lee
qiestione efelt I N ta
Barcelona, 1 gener 1•34.
.,. R. Ireggeoh I PI«
. Vice-secretnri
Lloo de 1 reunió: Estafa.
Central del Parta, Corte
Oatalanee,
Pral.

-e

Macià i València
EL CAM!, cii UU editorial que demostea com els ideals de Catalunya
són avui compresos i compartits al
País Valenció, tramet, amó paraula
etnocionada, cl scu condal a tots ebs
catalans per la mort del primer President de la Centralita! restaurada:

"Catalunya, que sla guanyat la
seua consagració collectiva per l'.3forç patriòtic dels seus fills, ha vist
morir en vint anys dos catalans que
bi mereixen el tito] de grans: Prat
de la Riba i Francesc liada, que ens
p'au evocar conjuntament. L'emoció
d'un poble arriba a la sublimitat
quan, com en este cas, rememora
la idealitat, l'entusiasme, el coratge,
l'abrandament del desaparegut. Nosatres sentim com a propi el dolor intens del poble germà. Però lo que ens
impressiona de manera singular—vives com estas les amargors de la hui
tota una na--lapoitc—ésvm
ció, sense distinció de classes i estaments, sense divisió de dretes i es
-quers,honalpimgstrat. Es esta la primera virtut que
ha de fer ben seua tot poble que vol
recobrar-se: el sentit de coincidència
patriótica. Catalunya, davant les despulies del gran patriota, ha donat prora de gran maduritat, suprimint banderies, divisions i rancors. Macia. al
Bit de mort no és més que el simbol
históric d'una terra amb ànsies de perdurar. El Govern ha sabut posar de
manifestat el seu respecte pelo P roble
-mesautóno;elPrsidntela
República s'ha associat personalment
al trasllat de les despulles; els parlamentario s'han adherit. Sols falta
la sessió dedicada al record del President de la Generalitat, que per de.
ferència als propis diputats catalans
ha estat ajornada. València esta regada ha reaccionat cono calla. Les
Corporacions oficials han acudit tambi a honorar el noble de Catalunya.
Heus ad un gran encert de la P. U.
R. A. que ens complau destacar.
Nosatres sentim cono a propi el dolor
del Doble germi, i en este moment
históric en honorar el gran desaparegut fern vots per la llibertat del
País Valencib i perquè Catalunya arribi al màxim de les seues legitimes
o s pira ,ions com a roble."

La concentració

d'esquerres
LA HUMANITAT assenyala que el
Presiclent de la Generalitat concentrat, des del Primer moment, els :rus
esforços a la formació d'un govern
d'amplia base esquerrana:

'Aconseguida la unid, es dóna viva
realitat eficaç a alió que sempre ha
estat ideal i honor de Catalunya 1
voluntat de les seves masses populares
ésser baluard de la República i garantia per a la democracia.
Mai com ara havien tingut un mi/
alt sentit de realitat aquestes paranles. No han passat desapercebudes de
ningó paraules i gestos recents de les
dretes espanyola, que 16n ni mis n1
menys que una clara arnenaea de idxisine. Un Poder públic debilitat I
rnediatitzat 1 una desunió temible en
els partit d'esquerra 1 un Parlament
que no rapen ni de prop ni de lhany
a la voltnotat politica del pafs, han
estas lacten essencials—i deixem de
banda ele secundaris—que han portar
la República a una situació extremadament delicada quant al que havien
(rieses els seus principie fonamentals, nenes i entranya del gran moviinent Popular del fa d'abril. No som
litrny de reveure en llibertat (agua
figures de traidor, i de facciosos que
s'aixecaren en armes contra el règim
i contestar= a trets a la confiança
imprudent que el rigim els eoncedf.
No som lluny de reveure en la impunitat els homes a qui la democracia
republicana bague de Pesar (era de la
Bei perqué se servien de la Bel per
aPtInallaz la democracia. No som lluny
de turrare pel catar heenes can San/urj o. eom Calvo Sotelo, cose Mara.
Aemest projecte d'amnistia será na
ben eameneament de tornada al palset, que s'inicia amb u nfluencia de
les dretes en el Poder.
En tasa hora alai, Catalunya te
emes a formar el quadre de les »ves amenes per defenur la RedMica 1 Tastosomia. A fa suprema roo.
t'obten catalana td ha so 1,st,u pm.
Iftic, per6 hi ha sobretot hnme
eale66, que reinos a la voluntat deesos:Mica ¿el poble 1 • una viva mea.

ciència civil, disposada a mantenir
peu els postulats de la revolució. Reiterem la salutació a la sera presencia
i subratllem amb un cordial aplaudlment la seva gestió primera, adreçada
a convertir en rotunda rcalitat la unió
de les cegarse' catalanes, amb la formació d'un Goa= d'amplia base esquerrana. Esperem de la fina consciència de tots els homes representatius
de la democracia catalana que sabran
respondre, mes ore a la elida de Uds
Companys, al que signffica plena voluntat d'un poble disposat, ara i sempre, a seguir essent baluard i garantia del règim."

el contrari del que Va 1er-set I dosprir d'exposar diversos caso: cosiereis,
per demostrar l'aboirctitat d'une. 1213

Propòsits, día:
"Porque, en verdad, no puede decirse que hayan gobernado las izquierdas,
aunque fueran de esta s,ainficaciian
los hombres que se sentaoan en el
humo azul. A la cabecera de este banco hubo siempre una personalidad
destacada, que armonizaba las difereates tendencias, que frenaba las mas extremistas y que °bid= una resultante
eminentemente centrista.
En lo político como en lo religioso,
como en lo social, se gobernó con sentido de centro y no de izquircla. La
La conquista del carrer
autonomía regional, dentro del datado
integral, se hizo compatible con la
L.4 N ACION diu qm. a Espanya
unidad de la nación. Lo izquierdista
Id ha govern d'en ça que ru caure la
hubiera sido estructurar tantos estados
dicto-dura de Primo de Rivera. Di»
como regiones y federados. La sepalamió que a les dretes tenir uni ti:ajenjo parlamentaria no els ornéis de* ración de la iglesia y el Estado fue
en todas partes más postulado por la
res i que el que cal Es uno »silicio ciderecha que por la izquierda.
vil per a conquerir el correr i de/taLa Iglesia, libre en el Estado lisar-lo:
"Porque los elementos de orden, sin bre, no es un postu silo izquierdista,
distinguir entre republicanos y monis- sino derechista. La izquierda propugquicos, pueden hallarse muy satisfechos nó siempre por la expulsión de :as
de la fuerza parlamentaria que les ha órdenes religiosas. Y las Constituyen«
dado el pais; Pero deben convencer- tes se limitaron a expedirles carta de
se—ya es hora—de que esa fuerza par- naturaleza en España.
Les prohibió dedicarse a la enseñan
lamentaria no impedirá, no contendri
la ola revolucionaria. Deben conven- za y a la industria; pero no se quiso
no se pudo impedir que con persoO
cerse ya que somos millares y millares los españoles que vivimos en la nas interpuestas pudieran seguir enseriando y fabricando lo que antes facalle, sin fe en el Parlamento, y que,
por añadidura, tampoco tienen fe en bricaban.
el Parlamento la mayoría de los que
Antes de la ley de la República sólo
lo integran, contando a los que dicen, podían existir en Esparta tres órdede dientes afuera, que creen en la de. nes religiosas; ahora pueden residir
masada
aquí todas las expulsadas de otros
países.
Si los elementos de orden, pues,
gran que pueden dormir tranquilos
Por no expulsar a nadie, no se exporque tienen una mayoría en el Con- pulsé, ni a los jesuitas.
greso, y piensan que la salvación del
Los ministros del rey católico Carpaís está en unos cuantos ministeria- los III fueron más izquierdistas y más
les de cuchara y otros cuantos minisradicales que los primeros gobernanteriales honorarios, se equivocan. Por tes de la segunda República.
ese camino no se va a nin guna Parte.
Disolvieron éstos la Compañía de
Lo necesario no es ganar elecciones, Jesús; pero no expulsaron a los j esino ganar la calle y defenderla con suitas, como hicieron aquéllos.
todo el heroísmo que haga falta. El
¡Y qué decir de izquierdismo en el
señor Azada, en calidad de Pitonisa, orden social?
anuncia para 104 la restauración de
Los gobiernos que presidió el señor
la República. Para el señor Azafia esa Azafia no llevaron a la "Gaceta" nt
restauración tiene un sentido: la vuel- una sola ley socialista. ;Ni una solal
ta del Gobierno de Casas Viejas. Pues
La ley agraria no sólo no es sociabien: si las derechas tuvieran, no Una lista, sino que es antisocialista. Los
fuerza parlamentaria, que no sirve para asentamientos crean pequeños propienada, sino una fuerza callejera, I2i tarios, y no sabemos que esto sea maraun como pitonisa se le consentiría al xista; es, por el contrario, individuaseñor Azafia emitir opiniones. ¡No lista y esencialmente burgués.
faltaba más!
—; Socializa la tierra expropiada 1—
Resumen: el señor Largo Caballero le nos dirá.
está en su papel. Y en su papel se
¿Pero qui importa socializar la
Sostiene, Las derechas son las que no propiedad de la tierra, si se reconoce
estän en su papel. ¡Han conquistado
al individuo el dominio útil de sus
o no el derecho a influir y a decidir productos? Del Estado es el subsuelo;
en la gobernación del País? El señor del Estado son las minas, y a nadie
Largo Caballero dice que pidió por se le ocurrió llamar socializantes a las
tres veces, cuando gobernaba, autori- disposiciones que rigen la explotación
zación para formar una milicia civil... del subsuelo.
No está mal como revelación
No; sería un desatino tener como
ni como enseñanza. ¿Una milicia ci- norma de gobierno hacer todo lo conEl
señor
Largo
CabaDero
la
vil?
trario de le que hicieron las Constiquería Para destrozar a la sociedad tuyentes.
tradicional y cristiana; nosotros la pelEeria sencillamente un disparate!
Lo mis conservador que puede hadimos para conservarla y defenderla.
Sí. Es necesario que al servicio de cerse es mantener lo que aquellas Corla Religión, de la Patria, de la Fa- tes hicieron, con ligeras rectificaciomilia, de cuanto forma la rafe Y la nes, formales y no funclamenta'es, para
medula de Espata, sin preocuparnos limar aristas, para suavizar asperezas,
ahora de éste o del otro régimen, se para adaptar mejor la reforma. Esto
forme la milicia civil, que garantice seria lo sensato. lo Prudente ' lo sabio'
Y sl como se dice son los jesuitas los
de una vez para siempre la tran qui
directores de las derechas, así se hará,
-lidaestgnrcóylpovei
porque los jesuitas no son tontos.
de la que pertenece a nuestros hijos.
Las cosas han quedado en Ya justo
Si no se conquista pronto la calle,
y se buscan los medios de defenderla medio. Un paso atrás puede determinar
—recuérdenlo los que nos leen—, el un salto hacia adelante. Toda revoludesastre tobrevendri. Conocemos lo ción engendra una reacción, es cierto;
Pern no lo es menos que toda reacción
bastante la política por dentro para presagiar lo que desearíamos que no lle- determina una rercitiriAn. V puesto
que no hubo revoluc ión no debe haber
gase."
reacción.
Mis de 3oo diputados de izquierda
Els judicis sobre l'any vell
en las constituyentes pudieron hacer
EL LIBERAL observa que l'any
en aquellas Cortes todo lo que hableven ignalnsenS rondemos Pié que
ran querido en el primer año. Y no
Ae jet f frei pie ha ¡rima de ¡sr. dPe- hicieren sino transiguir para que no
ra, }repunto, fa pot fev • gag de teta
se dij ere que abusaban de su fuerza
numérica. ,De haberlo hecho. no %erran peor estarle< que lo están siendo!
Me de ano diputados de derecha:
CASA IIALLAPINA
pero desde %ese menos de le mitad
le lveller, 11 (abano liernut)
«e uno de la Cimera No deben n1
»sien suturev los bechn i. Y in eme.
PRESERTS PRACTICS
tarin si sin se oielven 'ecos. F.o Me
MITGES
taso e l en . '034 «tris mucho peor

Guants,
OuseceCe
Poriameneeee, Tiroteo%
Olgarrerse

mu el ices."
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CURSOS
1 CONFERENCIES
* PALESTRA. — Do. nous cursos de Catali seran començats a "Palestra" el dimarts vinent, dia 8. Digusts dos cursos n'hi batirá un d'elemental i un de misia. L'elemental será
dorsat cada dimarts i dijous de 7 . 13 a
se del vespre. Tindra una durada de
tres meses i anda a cidra del professor Sr. Jaume Mina. Aquest curs
elemental és molt indicat per a les
persones que velen escriure correctament el casals, • puix que sera donada
tota l'Ortografia i part de la Modologia. - El cura misiá será donat sama cada dimarts i dijous, de 8'i5 a 9
del vespre. Tindri, com el curs elemental, una durada de tres mesos i
anda a cana del mateix professor
Sr. Aimä. Aquest curs mitjà és la continuació lógica del curs elemental que
s'acaba de donar a "Palestra". I ks
també malt a propòsit per a toses
aquelles persones que tenint uns coneixements sumario del nostre idioma
els velen perfeccionar. Despea d'aquest curs mitiä en será donat un de
superior per fer el curs complet de
Gramática Catalana. La matricula a
qualsevol d'aquests corsos de Catali
es de 12 pessetes. Per als socis de
"Palestra", 6 ptes. - Inscriviu-vos
qualsevol vespre o migdia a la Secretaria, Cm-ts Catalanes, 592, principal.
Histöria de Catalunya: Un nou cura
d'Història de Catalunya comencará a
l'estatge de "Palestra" el dilluns dia 8
de genes. Aquest curs d'História anira
a càrrec del Sr. Enric Baguer. i tindrà una durada de 15 lliçons. Es donará tots els dilluns feiners, de riit
a nou del vespre. La inscripció val 8
gessetes per als no socis, i 4 per als
socis i minyons de muntaina. - Economía de Catalunya : Avui, dijous, a dos
quarts de vtrit del vespre, se celebrará
a "Palestra" una reunió per tal de donar a conéixer el pla a seguir en
aquestes converses i els dies i hores
en que tindran Aniran sota la direcció del Sr. Joan Sarda. professor a
la Universitat de Barcelona. L'estudi
de l'Economia és avui un dele aspectes
que mis cultiven els pobles mis arancate. Catalunya no pot quedar carera
en aquest aspecte de tanta importancia per a la seva sida nacional. Horn
hi convoca especialment tots aquells
que s'hi havien interessat. Hl poden
concórrer, peró, tots els socis de "Palestra". La inscripció és gratuita.
* ATENEU D. R. DEL DISTRICTE I (Avinyó, 52, pral.) ha organitzat un Curset de Català sota la
direcció del Sr. Jaume /Sinos. Aquest
curset tindra una durada de 2 2 a 25
lliçons, les quals començaran el vinent dilluns, dia 8, i seran donades
el dilluns de cada setmana, d'un quart
de nou a ha quart de deu del vespre,
a l'estatge social, sota aquest programa: Caseta Superior, Exercicis pràctics, Dictat, Redacció, Traducció. El
preu de la mátricula és de no pessetes
per ala socis de l'entitat. 1 5 pessetes.
* TAQUIGRAFIA CATALANA. — Molt aviat s'obriran a l'Ateneu Barcelonés (Canuda. 6), classes de
Taquigrafia Catalana sistema Garriga
Farn, revisada en la sera segona
edició per l'Institut d'Estudis Catalans. - S'admetran inscripcions de matricula i es donará tota mena de detalle els dilluns, dimecres i divendres,
de set a ved del vespre.

01111illIn celen Peinado
* LONDON CLUB. — Sota la
denominació de "General Topics n. a"
dona hir. Rex V. Fulford al London
Club, dissabte passat, una conversa molt
agradosa, que fou escoltada amb vedsable place. Va parlar de d iver sos co s
anglesos i escocesos de ks fes--tums
tes de Nadal i Cap d'Any. Contenta
humoristicament algun, records de la
sera infantesa i referí les bromea mis
o metes pesades que en aquesta apoca
de l'any es gasten uns amics als altres. Fou una mitja hora delicioel,
e n la (Mal es van succeir anicdotes 1
mile andantes en una alegre i entretinguda berreja quo valgui a Mr. Fullord un templete ovació.
* ATENEU BARCELONES.
divendres, a les set de la tarda, el settyor Victor Alasriera donara
a l'Ateneu Barcelonés una confereacia
sobre el tema La Pedanotr i n i la AL'
maelá del professor de dibuix".
acabar, e; confereneient responde* ;es
preguntes o objeccions que puguin
partir del Ablie.

etge

text:
"Mai nelor letti non si dorme,

.tutta la notte in letigi traspasas e
quistioni... "Credi tu ch'i tia abbagliata e dolo non sappia a tul
vai dietro, a cuí tu vuogli buce, e a
cuí tu tutto'l di favelli? Ben so
bene: io ho migliori spie che tu
non credi."
1 traduía aixi:
"J'asnal en nur nit no ¡hl dorm,
tota la nit despenen en plets e
qüestions... "jCuidat-vos que sia
mame' e que jo no tapia a qui
anats detrás, e a qui veleta be e
ab qui paríais tot jorn? Be ho sé,
bu. ¡N qua perlavsta Nitre ¡en%
mal, vetara cosiere del diabla? ¿E
per que guardavets ab tan alegre
cara la neutra ~ente? ¡Quina
privadeu ha ab v6i aquella «e
l'altre jora tan humilment 'aludas?
espia he que no creets."
I-es frases en negretes no són a
Boccaccio: sernbla que hagin d'ésser originals de Bernat Metge, per
tal de donar a robra un caient més
personal, almenys per no isser un
mer traductor. Perb, de fet, as tot
altrament. car aquests mots són
presos del tractat de sant Jeroni
contra Joviniä, on Reglen: "Deinde
per noctes totas garrulae conquestiones; illa ornatior procedit in publicum: haee honoratur ab omnibus, ego in conuentu feminarum
misella dispicior, c u r aspiciehas
uicinam° quid cum anciullula loquebaris? de fsro ueniens quid attulisti?" (Migne, P. L. 23, 28o). Cal
advertir que sant Jeroni atribueix
la frase a una obra de Teofrast "De
nuptiis", de la qual aquesta és
ca noticia que tenim.
I no és solament aizò, pesqué
encara, aquesta obra de sant Jeroni, conté un elogi de les dones
basat en exemples de gregues, ro-

Els l i tbres nous
"Pina, la italiana del
dancing"
de PERE. COR031INES
(Edit(ons "A tot vera")

L'autor afirma, en el pròleg o
"história d'aquest !libre", que no és
un 'libre verd. I. en cítese, no hi
ha, com ell declara. ni Freud, ni
Lawrence, ni "sex-appeal"... Si ¡'anècdota té alguna cosa d'atrevida1 ben poca cosa en tot casi—Fautor
la narra d'una manera mundana, i si
voleu elegant, que no pugui ofendre les senyores. ¿Perú, per que,
aleshores en fa una defensa tan
arborada de la sera moral?
La resposta és senzilla. "Pina",
entre la producció de Pene Coromines, resulta un llibre frivol, una
historieta banal. 1 alzó, a desgrat
del goig artistic acomplert, Ii deixa
la consciencia insatisfeta. Es el mateix cas de l'home que, dedicat a
treballs considerats mis greus, puja
en la seva edat madura a l'escenari
o que publica a les seves velleses un
madi de versos amorosos.
Dintre la seva banalitat, "Pina"
Es, però, un llibre agradable. Mis
que classificar-lo entre les novelles erótico-pornogràfiques, cal definir-lo corn una história sentimental.
Gairebé, a desgrat dels seus toca
realistes, is un d'un
vell i una noia. D'una noia de cabaret que, per l'amor d'aquest ven,
abandona un home jove que la sena retirada.
Inversemblant? L'autór
en el prdleg — es defensa d'aquesta
altea possible acusació. Mal ami.
Es en la novena mateixa, ami) Vestudi deis caràcters, que ens baria
d'Uy « portat a aquest convenci.
ment. Les histedies no semblen veres
i falsee pesqué l'autor ho digui, sinó
per la impressió que deixen, Per
la manera cono ens són contada.
El que s'esdevé, però, Es que Pere
Coromines, més que un gran creaded
de caräcters, da un penetrant i, de
regases, latid assagista. Watt que
sovint deja! per als seus prOlega
el millor i mis dificil de les seves
novelles. 1 això, una veg ada cuida, II
esdevé en "Pina".
De tetes maneres, per admetre el
Ces, n'tii ha pros amb la mena d'i('
latid f d'encisament amb que l'autor
l'evoca. No bi fa res que siqui al
revés del que acosttrtne u esdevenir.
se, ni del que avui—gle • hom vol
justificar-ho tot per l'atracci6 usual...Mata d'esceptors afín:11in. Negrme la possibilitat äeria negar el
peder de la tendresa. "Pina" es, Kb
beetot, una sola tendra, i equeste
tondresa Es el que fa simpaties la
protegonista i el 'libre.
DOMENEC GUANSE

(1)

MARTI

t

Entremig la diatriba miasitsins.
del "Semi", de Berna*, Meto:,
inannevada, gairebé en la 'leva totalitat, a Boccaccio— tosa ja vista
per ', erran Valenti i quatre seglee
Mil taró comprovada per Farinelli,
posant els textos a doble columna — trobem una curta frase tenle
corresponincia en l'obra italiana.
Bernat Metge tenia davant aquest

s'anime política actual.
-
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manes i oriental. qua per Rus
virtuts es ferie famose,, on s'inclosien gairebé les mateixes que al
llibre quart del "Somni" apareixen
lloadet i posarles =ni a réplica dels
inculta beccacescos. Hi trobem fra.
Pla que semblen calcades per BerAM Mete com per exernple allá
era dita: ¿E que les SibiHes — les
quals, sesiona que dita Marcus Vart.& eón- estades deu en nombre,
[embrea notables e de diverses naciclo e edats— hagen profetat de
l'adveniment desudo dit?", correspon a aquesta frase de sant Jeroni:
"Quid referam Sibyllas?... nam
Yerro decem luisse autumat, quarum insigne uirginitas est, et uirginitatis praemium diuinatio".
Aquesta obra de sant Jeroni, i
puntualitzant mes, aquest parägral,
tina= també d'altres imitadora a
l'edat mitjana; is de creare que
Bernat Metge la prengué directanient, car d'altres sants pa.es tenen
en dl influència palesa—ultra Boeci i Cassiodor, sant Gregori, sant
Tomás, sant Agusti, etc. —; peró
deixaré änotat que Durand de
Champagne, francieci de començaments del segle catorce, en una
obra que li ha estat atribuida titula.
da "Speculum dominarum", cita
també — o almenys la traducció
francesa de Ysambera de SaimLéger — el mateix parágraf que
més amunt s'ha vist que Bernat
Metge copla de sant Jeroni: "P0117
quoy regardiez VOUS selle l'autre
jour? Porquoi parliez vous a ma
chambériere quant elle venoit du
marché?".
La lectura d'aquesta obra, que es
conserva manuscrita a la Biblioteca
nacional de París, ene aclaoiria si
és possible que hagi tingut alguna
influència sobre Bernat Metge
potser sobre el "Llibre de les
dones", d'Eiximenis —; tanmateix
it molt mis segur que el nostre
humanista conegués ro b r a del
"doctor màxim'.
(1) Sembla que dins les edicions
de biblibfil de " La Cumula " la fa mesa obra de Beznat Metge EL
SOMNI iniciara la biblioteca catalana.

Ahir, a la Catalimia
—
La lectura del poeta Carner
ab: Amics de la Poesia
-

Era de preveure l'ixit: l'anunci
d'una lectura de Josep Carne-lamia de poetes xinesos — havia
d'atraure als Amics de la Poesia
la selecció no solament dels homes
de lletres catalans, ans del nostre
Pfsblic amador de poesia. Aixi fou.
Seria dificil de donar noms...
Cerner preeedfla lectura de les
seves versions d'uns comentaris sobre poesia i poeta xinesos i sobre
la poesia catalana actual. Com antany, Josep Carner creu en la necessitat d'acarar la nostra literatura
a les literatures exteriors, clissica
i moderna triada. i al folklore. No
desdenya la poesía castellana, però,
i aci s'avé al criteri exposat per altres escriptors catalans, els poetes
castellans moderno són tributario
eto de llur própia literatura, sitió de
les literatures exteriors. Feina inútil, dones, la dels joves escriptors
que cerquen en les novetats madrilenyes allò que els escriptors catalans poden heure directament.
tra part, amb aquesta subordinació
provinciana hi perden la nostra originalitat i la gramática...
La lectura, deliciosa, fou escoltada amb devoció i al final aplaudida
llargament.

EL CORRE() D'AVUI
* "Art Vivent".— Un oísblic nombrosissim ha visitat aquests
dio l'exposició del Setè Saló d" Art
Vivent", que se celebra al Saló Nou
de can Busquets. - Al cabileg figuren
Joan Amó, J. Margalef, F. O. Tello,
5. Morros, E. Cartilla. J, Asensio,
T. Pérez, I. Baquer. Salvador Subatés, J. Cases. A. Antiga, j, Rovira i
R. Turull Ferrer (pintura), i
Causarás (escultura). Romandra oberta fins al' la de gener.
* EI reo diari, patriota
cable, es I.A PIALICITAT; el tett
setmanari: Mirador: el teu magazine:
D'Ad i d'Alta: el fotos de nibres Per
a la tova bibt ioteca robtindrä, subeerivint-te a "Els Nostres Classics", a
la Fundecib Berrun Metge. a les publicacions de l'editorial Barcino. de
l'Editorial "Pro.". de l'Editorial Catalbnie...
* Caler1 9 Lairianes.—
L'eaPaticla que actualment hi ha, de
l'escultor Jaume Cesta, será &usu-

reó' densi, divendres, a les volt del
vagare. Denla pass«. a les onze del
tindri Roe la inauguració de le.
expoeicirms de pintura dels artistes se.
nyors Caries Vámner

C...e.•

Abarca. on. ,re-ondtoro 1 . Vieng Naverte, i una abra d'aguda elles de Lluls

Les

expoeicioes

LA PINACOTECA
Per causes estranyes a la naire voluntat no ens poguérem morar 'oPosinflamen de l'exposi ció que .1 . . Meru
celebra darse la endnzene pesas--brú
da a La Pinaciateca. L'ex posici6, formada per una quarentena de paisatges
i &latines figures, Ion positivament ;aterran:u. En eis paisatges especialment, era fácil d'observar una major
espontaneitat expressiva, un calor que
de vegades no es deixava sentir en
teles anteriors. Recordem de lee obres
anotades en el cataleg "La finestra",
visió panorámica molt bezo estab'erta
de termes i animada de tendra poesia;
"Ifatí emplujat"; "L'estan y ol"; "Safaretx" i la composició "Gerro amb
flora", pintada amb simpática decisió.
Fora de catäleg hi havia un cap de
nena, que revelara la sensibilitat ¡ el
domini formal que ha conquistat
l'autor.
GALERIES LAIETANES
El pintor R. López ocupa un des
departaments amb un interessant collecció d'olis amb temes de suburbis
paisatges dels voltants de la cintas.
L'autor sorprén escenes de catres
animades, en les quals el dibuixant
posa un punt d'epigrarnatic molt discret i graciós que no impedeix al
pintor de revelar-nos les seres aptituds de colorista, häbil i penetrant.
En a'gunes d'aquestes teles, pintades
amb una fuga que les fa mis atrae.
tfvoles, flota la tenue inelangia des
Paisatges d'extrarnurs. Aquesta nota
es fa rarticularrnent sensible en la
tela que representa un cap de carrer
de la Barceloneta en un dia de plu;a
en la que com en la resta de les que
exposa, a través d'un faurisme ateo,peral demostra un veritable tempera.
ment de pintor i narrador de la vida
dels nostres carrers.
L'escultor S. Costa exhibeix una
nodrida collecció d'obres, executadss
amb evident entusiasrnt. i coneixement de l'ofici. L'autor manifesta inclinació a un decorativisme del Cloral
en moltes ocasions n'obté realitzacions
afortunades, pel moviment i pci dure
de la composició.
Antoni Jitnénez coposa di v erses composicions decoratives amb interpretacions plàstiques d'obres d'Albiniz i
temes andalusos, que denuncien més
traca material que sensibilitat.
GALERIES SY RA
Carry van Biedma, distingida artista estrangera, ha fet una exhibíció de dibuixos exeoutats amb una
seguretat magistral,
Pece Ferrer completara el cataleg
de la quinzena amb =a curiosa metra de vidres bufats, realitzacions iacients 1 atrevides plenes de gracio,a
agilitat.—C. C.
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COMERÇ, 29
(Estació de Freno)
Preus sense competència
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O

a laitén
de any

Generalitat la recepció oficial pel
Presideet del Co. consobir de : Barcelona. aun -mesh de tAny Nov.
Tal con; es recordara: fa recepcfai
havia estat aMrnada amb motiu de
la mort del President Macla,
Acompanyaven President, senyor Companys, els conselters dimissionaria senyors Saneaba, Coromines, Gassol i Ventosa i Roig;
president del Parlament de Catalun ya. senyor _loan Casanoves, amb
majordom, senyor Dalinau Costa,
loficial major, tensor Calles Soldevila; el vice-presidnit del Parlament, senyor Serra-Hunter, amb la
mesa del Parlament; el comitsari
general d'Ordre públic, senyor
amb el secretara mayor Azarsaga; el general de la Divisió. seayor Batet, ami, el seu ajudant, comandant senyor Herrero; el president de l'Audiència, senyor Anguera de Sojo, amb el tinent fiscal. seayor Juli Díaz Salas, en representada, aquest darrer, de) lista), que
es trobava malalt; el doctor Trias
de Bes. en representació del Rector
de la Universitat: el delega; d'Ha
senda, senyor landabeitya. i el cap
dels Mostos d'Esquadra, comandant
senyor Pérez Farras.
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facci6 de l'Ajmitament per 1 eleició del c.empany
Plifidinitit

assolir fa categorla e;
tan
ver me• —
ene neenie aparees ale-inebdie•eithr . luelbt-claneeen aat.m.effilma 41 •dada letae
',boté d'eetaieatisf
Amando
1 cobrad& del teste sltdttea•
ser alaui ca t Unja nel han] ele Tramamoltes centrarles.
--ec a'lìr ma
.0111
partiCipanes en
..suposataC om sigui que divendres s'ha de 'tlA4%r 4it
1!ci Acabo fent constar, una vedada Por ». r ei et admiten eanasicialia ' »m ata iris.
' El nos dieutior de le veaa6 Jis una preurbio
0,14.11ament h.. RALD pt.1.tepi'
fenyar Srmes, que solarnent desitjo que pu- que en cas de no easer admes aovaAeojelpasyara/allí tarda - al intr23 t i de les mis destaCsdes tierra del C/31' de mis a mis, es vigilia del dia de ' garra Wsetes les
;mas
:veas
i, •uraussal actrusadat su* ni,
quio ésaer mantingudes sempre les
al qual pertany i els seas aupentres
un testinanol prgviament citat, e
16 4 i molts raq.siors Un parea, alar Ad va qasorrant te mica ea ta•caj, casa
au de la narrara va el OMISA& d qual
fevel actuació
relacions de corcralitat que regnen
nadie' &mil; algun detall sobre confien en mag
se eetebri seseó de primera «evoca- .,la preana no din:a. de reat..lie-io,
actualrnent entre tots nosalt r ea i els les tictsques oe mantea i de
cap de l'establiriiini' penal de Barcefets
arab un (lela detin
tbria, en enramo de ferias divendres: „qua u tractata sie Sol pe.eses .51ratee que han oireerentsat les darte- gula ocorreguts
gra ti s destins que representem.
Wats &s'a y ,anar dala cotices lona ha de posar fi a les anormalide
tetona .
~males, que aiutca asa ab*,
I ara deixeu-me que en catala, en rea actuaeions dele dementa de te a sana uva iea toenama, va tro- tan que hi han ocorregut d'asa mima
A dos Quart. de nou i dos ininuta el
Ea llegas Pacta oz•zunada
F. A. 1.
la nieva llengua materna, que és
ençà.
temps
bar arab el testinsostidoctor
AIGUADER
obre
la
sessió;
,
nyor
Segarra, i resalla
' que clamé que
Tal dit tal fet. El que anuncie ahir,
que millor expressa els sentiments
El senyor Tomé Ruiz ve de l a PreEls detinguts s'anomenen Nicaaio
del cor, fati constar l'expressió bou una realitat ej metete (loa, ja que CaKamerp Nieto i Isidre Muñoz s6 ceitral de Granada, d'on era di- el secretari l'evita l'acta de l'anterior; tez. total ~Mi 433 penetea.
Consistori
l'aprova.
entren/
el
El
'cayo).
a
la
GlIZALD
marinada
fusa
enmara dos Izan/- 'Arroy o.
mis efusiva de la me y a cordialitat.
rector.
. 11 111
que atrita% l'acta no saben el linc es
va:a; un de la lima
DESPATX OFICIAL
Anteriorment hü haya estat de/ bel
(leona,
A. la • diligencia, *rasa; hago- se.
L'AJUNTAMENT EN CORPO- • 'alt re de la Imia 6o.
na1
del Dueto durant setze ano,' i ea el qual hi ha diverses comunica-.; .fap, hi ha una mica desclustal, perFerrait Niauerus el •secreteni
l
Yer
l
RACIO VISITA BL SENYOR
Aisló vol dir que ja hi tornem a acostar Miguel Serrano Flores
han considera eran a model
cions: una de l'Ajuntament
Va— .qui el temor SEGAR.RA crida que
fuer. Per nona que ara aso són oponCOMPANYS
léneia partiupant l'acord de reten:. ha quedas a l'altura de l'ara. i uo de
eenyor Joan Ferrer, hi va u- rada pel ell implantada al dit peña!.
lea olives .
,
tunea d'explicar, en la matra «limó sistir el fiscal Inspector de la causa
En atabra del senvor Tomé Raiz
un carter amb el rum de Eructe
Ahir al migdia l'Ajuntament de d'ahir no volguirem precisar ns expliEl dictamen torna a I; Comissió, i
Loa de canaol del de Martesenyor Eagérd Cubano, a bonda- collaboraran vint-i-cine funcionaria mas
Barcelona va visitar en corporacia car detalladament el
lleguen VOrdre tief. Dia.
que ;cumulas en des de qui s'havia anomenat aquest del Cos que han vingut en comissia
Ha, que pose durant dos dies lea banl'Honorable President de la Geneuna para no pas recluida, deje sea- testimonl
pata a v.,tacsi, au 14144,wer,
a prestar sei-sei a la norma Presó
deres catalana ; de la República Es•
ralitat de Catalunya, senyor Lluis
picata de la vaga ença. Pub un eop ' Desprie di les diligéndita deis
,coant
expedient de trandesincia per
panyola
a
mal
pral.
Companys, per tal de felicitar-lo pel
els fets han parlar, ja és abrumo.
,18450 pesadas, i s 'aprota per 39 volts,
duran que fina alar sao estar incoORDRE
seu nomenament i desitjar-li un bon
DEL
DIA
:1
El fet és que entre alguna erements
.pard celdri repetir la votada,.
•
munican i de l'acarament amb el • les eleccons municipals
Any Nou.
S'aarova 141 dictamen de Governatramviaires hi regnaundeacc'atc‘g
Se'n vota usa abre efe transfierentestimoni, es va posar en ciar que no
ció
concedint
la
jubilació
a
i'empreAcompanyaven l'alcalde doctor de resultes del tracas de la vaga pascies per 1.094.93 3 tat pessetes, que sahavien tingut cap participació en el
sari de teatres senyor Lluis Calvo,
Aiguader els tinents d'alcalde i re- sada, descontent que es seu augsnc.-i
peona, tumbé, Per os vata..Peò tamfet per la qua( cosa el jutge va or- Una reunió. de la Cogidora senyors Duran i Guérdia,
que
tumbé
és
funcionari
municipal,
fet, per a ells incomprentible-ti
1
bé aeüle qudruni.
denar que ambdós quedessin en gi011er, Puig i Monner, Fer- —acostumats a treure partit de tot—
L'ARRIBADA
m aro 1 de '.- I'Esquerra encara que li manquen uns quants !ilebertat.
.
PROPOSIC/ONS
ran
de
sos
Segarra,
Ventalló,
Ber:ran
de
per
als
vint
anys,
en
atenció
incomprensible,
que
en
a
les
les vagues anDEL COS CONSULAR
XII ha tres de palmes I Ron, i una
Quintana, Sinchez Silva, Vinyals, teriors, després d'una dies, i de miza
Dimarts a la nit, a l'Ateneu Refuncióna henifiques que ha organitzat.'
A les dotze va arribar el Co, conPla, Costa, Ermengol de Llano, en mica, es tornas-a a llogar el per- Detero, > de dos - s4-; publica d'Esquerra del carrer de
Es posa a Votació per segona segada, d'un premi per al campionat Catasular en corporació, presidi t pel
Brassó, Salvat, Sanblancat Ruiz i sonal acorraadat. Ara no sha fet,
Provença, va celeßrar una reunió
en cerca de quórum, un dictamen de
ban de usaran atlética de gran forb
delta, senyor Normand King, caraposats .atracadors
la Comarcal de l'Esquerra de BarPorlaat, Heredia, Jover, Santamaría, es tema esperances que existeixi el
(3 y) peisetes), perd passa a Hisenda.
Pressupostos transferint quaranta mil
sol general d'Anglaterra. Formaven
Grito, Atuat i Escofet, etnia el se- propósit de fer-ho. La qual cosa ha
celona-Ciutat.
Des de fa diverses 'enmanta ela
PRECS r PREGUNTES
pessetes per tal de pagar els boas de
la representada consular , els crincretad senyor Pi i Sunyer, el cap de donas com ,a resultat que entre bona agente encarregats de la persecució
En aquesta reunió, sembla que
Beneficencia. Es aprovat definitivaEl senyor ESCOFET derna que
suls d'Equador. Bolivia, França,
hom va acordar nonenar un Comité
Cerimonial i de la guardia urbana, part de l'element tramviaire hagin tordels atracadors seguien la pista d'uns
ment
per
27
vots.
coosti en acta la satisiacció de tots
Bélgica, Perú, Estats Units d'Amé- senyor Ribcr i l'oficial senyor Puigintegrat pels senyors Duran, Manyä
indivichie que tetaren muntada una bannas a
Hi ha un dictamen de Governació per haver estat elegir art comparo de
els propasas de declarica, Guatemala, Portugal, Para- demente. L'alcalde doctor Aiguader, rar-se rebrotar
i Soler i Brat, el qual, despee. de sobre La Clínica de Psiquiatría que el
da que es dedicaven a l'atracament
altre
cop
en
vaga
i
d'esterar
Consistori President de la Getseralitat.
guai, Mèxic, Itilia, Repälica Dova felicitar en nom propi i de LA- els procediments de violencia que to- encara, s'oferien rom • bornes
canviar impressions amb el Comité doctor Ermengol havia demanat la
El senyor BAUSILI ii (mamada
minicana, Alemanya, Venezuela, Cojuntament el senyor Companys, i va ren posan en pràctica durant la vaga
sets a tot (pian feien falta en feo electoralsdel Directori —format, tal anuló passada que tornés a la Co- que la Lliga sempre ha presto acatahambia, Honduras, Cuba, Suissa,
cosa
es
recordaré,
Conaretre un tribut emocionant a la me- anterior.
pela
senyors
d'aquesta mena.
missid. E senyor PLA s'estranya que r/aula a l'autoritat, com ho ha darlosTurquia, Austria, Romania, Honpanys, Pi i Sunyer i Aiguader—, ha
mida del President Hacia, dexitArran de la deteneid de dos d'aPer començar, ahir foren cremats,
torni a venir, i, com sigui que el se- trat en la visita feta en corposació al
gria, Gracia, Paisos Baixos, Pana- jant al nou President un encert defivint-i-dos
noms
d'escollir,
entre
els
quests,
que
san)
donar
ja
compre
ahir,
atnb líquida inflamables, dos mires.
nsor Ermengol no hi és, demana que
senyor Companys, pera que no tenen
mä, Dinamarca, Memaco, Finlandia,
nitiu en rexercici del seu arree de Sembla que en veurem cremar d'altres,
que facilita la Comarcal, el dels
forma detinguts dos més anonenats
per que ficar-se ea si era conseller de
hi torni. El senyor LiIRALD diu
Txeceslovaquia, Noruega i Polònia.
candidata que han de formar part
tan alta responsabilitat en bé de aquests dies, si les autoritats no ho
Julia Benza Rebollo, de 17 alta s , na la ciutat.
aleshores que fora de la sessió él seHavien excusat Ilur assistència els
de la llista de la Coalició d'Esquertural de Cartagena. i Tomis Cosin
Catalunya,
impedeixen.
de
la
República
i
de
la
senyor Ermengol se'n desala i per aixa
El senyor G1RALD diu 'Inc si el
cansols de Japa, Nicaragua i Sueres en la propera Huila electoral.
Bichero, de 18 aun de Castelló de la
llibertat.
Li
va
respondre
el
senyor
Fent-se
passar
per
tramviaires,
a
ha vingut una ultra vegada. Pera ales- que es vol expressar és la satisiacció
cia.
Plana. Tras dos, junt amb el detinCompanys
agraint
la
felicitadas
i
sade
les
circumstancies,
hi
ha
l'a
g
ua
it
del Consistori per reievació d'Un
hores el senyor SEGARRA diu que
El degà del Co, consular, senyor
gut Joan Vidal i l'anomenat Al . Caludant l'alcalde i els regidors en nom
els elements tèrbols de la F. A, I., incorupany a aquel/ alt llaa no renco cap •
hi hauria de tornar, perque és confuNormand King, adreçant-se al Prepone, que era el qui els manava a tots
La
testa
deis
Reos
de
la
Generalitat,
i
tributa
teressats
al
sets
a
fer
desviar,
pel
compre
Generalitat
i
auinconvenient
la
a
les
a sumar-ala, perqui els
sident de
sionari, i es tracia de nou mil pesmalgrat no tenir mas que lq anys, es
setes.
toritats que racompanyaven, en un torn un homenatge respectuós a la qua c a te. cap a la violencia tota meelemeans oficials li han retut acatad'Orient
figura única de Francese Maciä, pro- na de conflictes. No vol dir aixa que dedicasen a atracar tot el que podien.
discurs en castellà,, va recordar que
ment;
peral
cal alegir-bi els sentiEl
senyor
PLA
demana
tumbé
que
paró sempre procurant que l'atracafe:a un any que el Cos consular clamant-se el continuador de la seva entre certs elements autenticament
torni a le Cotqlseió, perqui -ea el vol ments de companyonia i amistat a
ment íos de poca importincia. per tal
LA
CARPANTA
NACIONAL
DEL
obra
patriótica.
tramviaires
els
procediments
Va
acabar
de
vioafirmant
hacia complimentat les autoritats
acure una altra vegada.
l'home que sorti al baleó de l'Ajunta"SEGELL PRO INFANCIA"
que el sea nornenament i la seva lència i terroristes no siguin vistos que l'atracament tos de poca imPorde Cataluns a amb motiu de l'Any
ment a proclamar la República. Es '
El senyor ALOMAR aclaren al seperque no es fixessin gaire
actuada)
amb
complaença.
han
d'implicar
sempre
un
S'apropa
el
cha
dels
Reis,
fesYou, i Jiu" esment dels esdeveninyor Segarra que les nou mil pessetes
per aixa que sense cap reserva la
En el moment actual succeeix en
la tradicional i annpätica per a no saín per l'aparen de raigs X, aireó seca minoría s'hi adhereix.
mento de lany que ha finit, en el respecte absolut envera les altes
ene
ql ue
irAsts
stibjectes san, segons «cmdoctrines
del
que
fou
primer
Presiel
ram
de
transports
el
que
ha
sucgrana
que
omple
i
petits,
festa
çaal. si no s'han vist convertides
per la seva instaHació.
El senyor ESCOFET aclareix que
dent de la Generalitat, tetaint sem- ceit en altres Ocasions, per exemp e. bla, els autors dels atracaments a perd'illusiö j de joia el cor deis
en realitat totes les esperances exnonata es tracia de ieliairar lux.cumEl senyor PLA diu que en el dicsones a les quals exigien els (linees
infanta. Aquest any els Reis tamen es parla de pesar ;ajota de pany, sense que hi hagi en aixó res
rressades Ilavors pel President ne- pre com a única gnia la grandes. entre els elements del ram de l a consal mig del carrer. Es confirmasen amh
trucció i el de l'ebenisteria. Aix6 és:
aflu yan mes carrcgats. Portaran
sor Madi, tot va en carril d'en- de Catalunya, la Democracia i
República.
que ara, corn aqueas abans, els tram- sigan bitllet o alguna quantitat en pla- grana quantilats de segella Pro a'alencia a la cuina de la Clínica, d'esperit çe partit,„.. • • ala,
carrilar-se definitivament i permet
El senyor VILAETA fa :obstar
quan no existeix la cían!
que
els
atraeats
els
donaren
per
ta
pretext
per
a
viajen
han
servit
de
L'entrevista va ésser molt cordial
esperar una epoca de tranquillitat
Infäncia i en deixaran uns
l'adhesió de la. utinoria ski Partit NaEl senyor GIRALD aclareix que es
tal de na ésser molestats.
efusiva dintre de la seva simpli- donar un set virulent als conflictes
quants carnets a tots els balper treballar en profit de la proscionalista
d'Esquerra.
tracta del local mi s'installarà la cuina,
Darrerament, en vista que no els do- cous j xemeneies. Cada infant
socials i un aire de revoluclonarisme
citat.
peritat de tot el món.
El unjo? BAUSILI agruix les
diu que, pel temps que li queda al
naven resultat els atracanleata, es dedel (Val no san pas els obrers els qui
Digué lambe que els que tenen la
trobarä etunig de les altres jomanifestacions del senyor Escoiet, peConsistori, ell demana que s'aprovi.
--e •
dicasen a robar as auto; del. taxis
mis se d'aprefiten.
sort de viure a la bella -Barcelona
guinea uns carnels sie segells Insisteix el senyor
ra es manté en la seta actitud.
PLA, i dernana
que despeas de treareas alguna roda
1 ami anirem passant fins al dia to,
segueixen amb interés els esforçoa
"Pro Infancia". Serä tina magS'aprova la proposicia arab l'abstende recama o be alguna pec,a, els deique se suprimeixin les pessetes de la
ae :a jove República espanyola per La policia descobroix que, si no hi ha contraordre, els tramnifica
tu
Prunera
apoteosi
de
eié de la Lliga.
x, , n en un Hm contara
cuina. Insisteix també senyor SEviaires tenen el propasa de tornar a
tal de solucionar els problemea que
Citinpama a Nacional.
El senyor RUIZ fa un prec sobre
Sala ordenat Que es personin a tireGARRA, i diu que el dictamen banda
declarar-se en vaga, per tal d'obligar
un nou drpósif
afecten el país, i féu grans elogis
Le desparar.que eta avis no
lectura de pe l icia els atracats darreels lloes de la Rambla de les Flors.
de venir desglossat en dos o tres.
a la Companyia a admetre de nou el
de la vitalitat de Catalunya i de la
ot
t
cap infant perquè
lidaran
rament, perquè reroneguin aquests deLi notesta el sensor VENTALLO.
El senyor ALOMAR no té incoa- •
personal acomiadat.
d'exp osius
:asea constructiva dels seus Goting• ts, per si un cas resultessin que amb el nombre considerable que
venient que torzal a la Comissial el
del Patronat, que ha dirigit un rrec
No cal dir que en cap altre país del
verns.
en
visitaran,
representara
una
possin isser reenneguts.
senyor GIRALT tampoc, pera ha de al president de Fainent parqué derna
món on se senti una mica la responDedica un sentit record a la mebona quanlitat que vindrà a en-•• •••• 1111 —q•
Detenció d ' un anarquista
mateix siguin enierrocadcs les dura
fer constar que no es presta a cap
aab ilita t del manament podrien repecabria del President Maca, per al
ja importants tegrossir
les
que estuca a prosa, per tal que no
tir-se amb la freqüincia que es fa ací
coniusió, i que no passa reunía aixa
qual tingué paraules de cind elogi,
collides fina avisa ¡ que seran
La policia va practicar un seraei aquests assaigs, que no condmixen a Tres traboants de cofossin emprasles per vendres inguines,
es digui, i per demnstrar-ho fa un disfati ressaltar la importancia de
destivades ;a la creació de preimportant
amb
-la
detenció
d'un
eleoscom
alma hacia demanat
aara cosa que a fer victimes per j
curs. Torna a parlar dels trancaos i
la seva simpàtica figura, i s'associa,
cainä, detinguts
venloris i sanatoris antitument earacteritzat dels extremistes i
tincar que unes dotzenes d'inadaptats
olives, i dio que ha examinat les facen nom del Co. consular, al dol
El
senyor
DURAN confirma la peAhir
els
agents
obra
de
la
Brigada
Es
una
granberculosos.
l'ocupació al seu domicili d'upuguin viure amb l'esquena dreta.
de Catalunya i del seu nou Presi- encara
destinada a perseguir el träfic diosa que slia de portar a cap tures, i resulta que en tot un mes im- Gel& i diu que s'enderrocaran tat tena partida d'explosius.
dent, i acaba dient . que amb resporten
so
pessetes,
i
no
350
cada
dos
ELS FETS D'AHIR
tina.
d'estupefaents van detenir tres per a poder barrar el pes a la o tres dies,
Tenint confidències que el comptador
com deis el senyor Seguard fit en l'esdevenidor, feia vots
El sanear 101-'ER volia parlar, 'serAhir, a la matinada, tres inclividus
individua que es dedicaven a la tuberculosa Els pares i mares
per a un bon any per Catalunya i de la C. N. T., Enric Ribalta Tartero,
garra
;
ao
pessetes
que
han
de
servir
desconeguts pujaren en un dels tram- venda de cocaina. Els detiuguts
me es creia que alió del mannt
han de procurar que ras Reis
que habita al carrer de Pi i Melisa
per la continuadó de les excellents
per
musclos
olives
per
a
zao
persoï
Porten
el
número
46,
de
la
ona
era una altra cosa, pecó corn
es nomenen Antoni Rodriguez d'Orient deixin siguo. eatnels
baixos, tenia al set: domicili al- ales que
relacions de cordialitat que mantenes - que hi ha a l'a spital de l'Espe- que no
linia d'Horta, i amenaçant el conduc- Gómez, Juicp Navarro (jarcia
una altea cosa, no parla.
de segells "Pro Infaueist", penguna
partida
de
dinamita,
es
procedí
a
nien amb el senyor Macla, amb el
rança. Aixb vol dir que el dictamen
tor i el cobrador amb pistoles els
I s'aixeca la sessid a dos quarts de
:Unjo i Torres.
sant amb els salives infanta que
sao successor, l desitjant tota mena fer un minuciós escorcoll que dona per obligaren a parar-lo. Després, obliga- i Doroleu
de
qui
es
tracta
es
suficientment
ciar.
des
mirra
dos
mimos.
Aquestes detencions asan la la dissorl no pot fer-los partiresultat la troballa, amagats en una
de prosperitats a Catalunya i a Es.
ren els empleats i els poca passatgers
conttnuac16 del servei de fa cipar d'aquesta joia. I si per Amb tot i abra no th inconvenient a
maleta perfectament distimulada sota
;saya.
que torni a la Comissi6.
que In viatjasen a baisar del tram- poca mesos al Phsselg de Couna maquina de cosir, dels següents
descuit involunlari ele Reis no
El senyor Companys, també en
Et senyoe SEGARRA contesta al
cia. I finalment hi tiraren diversas
lom, on foren delinguts Josep
explosius:
REIS
deixen
"Segells
Pro Infància",
castelli, respongué:
ampolles amb líquids inflamables a Fernandez Grada, Jordi Molina
eartutans de dinamita negra, 44
encara es pot contribuir a senyor Giralt.
Sanes fuster, a 1 9'50
Senyor Degä del Con Consular, ge.
El
senyor
VACHIER:
ja tornarem
cartutxos de dinamita blanca, un rotlle dista i hi calaren foc. Els autors del fet i Marce1-11 Martlan. Per les denquesla 1 1b1'11. Se'n poden comraían:
Armaris en diverses
fug iren i els empleats aleshores van claracions d'aquests, la policia prar a qualsevol estarle durant a parlar de musclos
amb diversos netres de metas, una
Agraeixo vivament, en nom del
prosufocar
l'incendi,
que
va
El
poder
senyor
SEGARRA:
No, no!
peces, 45 ptes.
caixa amb cent detonador., uo pie«
va
poder
assabentar-se
de
quina
tot
el
dia
6,
darrer
din
de
venda.
Govern de la República, que reprefluir perjudicis de poca importancia.
El senyor VACHIER:
amb un miler de
eren els individua que es deEs una obra humana, social
FERRETERIA
PALAU
sento en aquests moments i en el i diversos segellscarnet, de la C. N. T.
Mede
fet
sa
ocórrer
al
passeig
El
dones.
de entinad& La didicaven a la venda de tóxica a
patriòtica el que es tracte de
rectudellers, 24 I U
de Catalunya, la felicitació que namita cenada pesa
rasen, davant del carrer de Peral Pengrbs.
El senyor BERTRAN: De panses
uns 2 quilos.
fer, t aquests tres mote sdn ana
manen adreçat que tinc la seguretat
En el moment de fer l'escoreoll es Mencheta.
Per lal de poder-los agafar, ficients perque tolhom hl con- i Ligues.
fou de tot cor.
Poes moments després, uns alarte laut agent feu veure que colla
El senyor SEGARRA, molt indigtrobaven a casa seva la muller i tres
tribueixj amb el *Seis gra de
quatre desconeguts pujaren a un trenaEs d'esperar —proasegui—, eam
nat (el senyor Duran presideix), es
fills.
comprar-ne
una grossa quan- sorra.
Els fabricants, magatze•
línia
en,
entre
els
carren
deia ara mateix el Dei/a del Coa
da de la
refereix a la discussió de la sessió
La policia surti en busca del Ribalta.
Féu de manera que el
A "CATALUNYA" A. A.
de la Independencia i Valencia. Tres
Consular, que durant lany que copastada, i diu que el senyor Girald
mistes f manufacturera
El popa deteni- prop del carrer de
l'individu
presentessin
a
que
mencem , quedara ja consolidada la Pelayo.
d'ella se situaren a la plataforma del
DEL oirrmert
no ha dit el cert del que va dir ell, han de redactar en cataiä
s'anoinena Navarro, el qual
marxa iniciada en el pals i a tot
i que el que ell va dir consta en acta,
El detingut té 13 anys d'edat. per- davant i un altre a la del darrera. Al anava a casa del Monjo.
Coro
en anvis anterior., Ca.
Hura factures. albarans,
el atan. encaminada a resoldre l'a- tany al Sindical de l'Alimensacia i fa tramvia hi anaven nomas dos pasutAquest darrer es el propietari talunya Associació Autononlis- i que es Ilegeixi. , .
guda crisi regnant. I és mis de del seu ofici de paler al fetal del ma- gens , als anal, obligareis. junt m'ab eta
dirigides als dienta de CaEl PRESIDENT fl itk que no té
d'un
quiosco
de
begudes
al
ta
del
distriete
einqne,
domicicreure que sigui aixi davant eta aus- nicomi dv Sant Andreu. MI té ante- emplean, a balear i a anar-se'n un oros
tanta bnportancia, I 4... senyor SEtalunya
Mercal de Sant Antoni, 1, a inda, liada al carrer Nou de la Rampicis de pau universal que hi ha
cedents, puix que mai no ha estat
anomenat
Ghana
130
ea
d'un
bar
bla,
número
16,
celebrarla
en amen tots els esperits.
E
desconeguts
també
llançaren
detingat. ni es trinen nnteies que pea livnYle
tentar.
guany la tradicional festa dels
Estic veritablement emocionat de gua' estar en erimmticad6 amb polles de liquide inflansables sla ca
En el .precfs moment de la Raje (any XX de la saya celeMentrestant rete--larenfoc.
les paraules d'homenatge que heu aqursts elements
detenció
se'ls
ocupa
un
flascCi
bració), amb els setos . g eadreçat al plorat President Manía,
FI detingut fou concluit a la prefec- raen els empleats amenaçant-los amb que contenia 500 gratin de co- güents:
les pistoles perquè no poguessin aun.
el guiatge del casal procuraré seguir tura de policia. i després ser, posat a
E
dura
caína.
Le
deleneió
fou
a
Dia 5, tal; Festival a honor
Quan van veure que el cota
dintre la meva hamilitat, en tot rno- la di s po s ició del Tribunal daireencia.
obsequi de SS. MM. els tren
xe cremava, marearen . Aleshores hons cap al soterrani del carrer del
Manso, número 2,
el 8(prt,l o *eta d'Oriental, els qua! e taran
endã els bombers perquè acudissin
flor entrada triomfal acampaamar c . foc. Quan aquests hi arri- té IlOgat uh Malgatzem plr a
nyate d'un Hui% geguict, ditebaren j a esteva destruit. A din lea begudes.
De Mes a mes, al carrer d'A- ra i d s , críala 1 patgea, essent
del colase s'hi trabaren diversos cas'
.a n t.,1 as laca. emanan-Me 1 agrad6s, d'adquirir aptituds eunei_ res que eren de les ampolles que rag ó , númerb' 85, segon, ter- portadora dele presenta desticera, hl fou ocupada una altra
nata ala ,911s de/s socia i alba,
xementa pritelivs oasevullii que visqueu i SenSe deixiir les voatres "internen el liquid. No hi hasUi
1 sr
quantität de cocaina, que puja, gel*
ocupacions o Urea *aludir". ¡Els nielodea i orgiattitzacid del geg ackia penarse. Al 110c pu
quIlon.
L'Inititnt Tollt-lor4-110 Cata DALMAU I tn ofere1Xen lee Méxinirse fatilltata i garantiese! acorrer «pea' iem soudiren for3 en lolal, a dos
La detencló de_ l'Individu
lunya, que dirigeix JoawRigall.
guàrdia civil i guardia
Dermineu el famas LLIBRE DEL LICEU DALMAU, que ua ama de la policia,
urbana, les quals donaren una batuda ahomenat Rodriguet, ett realit- bailara elgunee dense. a honor
tramae de frene, si envieu el següent cupó omplert:
quan
*
aa
al
Bar
Chanteeler,
1
unte
resultar,
de SS. MM . •
re 's voltants
mes convencUt ' eslava que el
•
ts]
Dia 6, le deu a sdotze del
:1/
ALLIBERAMENT DELS D
negoci fet 1 que cobraFestival de ,agneficinsia,
,sois
iblIPLEATE DETLNOUTS P
rla la comlseió que 11 pertoe» el quid Fa. MY. ele Reis
•
1.$ eP •
-d
L'ATEMPTAT TERRORISTA
eaVa.
alisen% --o taran personíkti•itt
.." '
,ii, earrar ds Ralenela,..245,
• tu Unir. o0 ;10 ,- •r
BABOILOIlle 3.9/jj
,e1
LES COTXERES DELS AUT
Segons ettnIbla, Navarro sl Riman/DI ata netas 1 nenes que e
ÓMNIBUS
Monjo reinen directainMni-JA es presentin provena del corAYUL
1,•,..
.
Lmaint L 4 , TalitireK te rm? ,1
cocaba de l'etttlanger 1 la pa- raspeneilkt. *I, de mde, da stoot
El Jutjat núm. 11 es va presen
.dlaa I
el9i! uta:1 u el .•. 1%
.1. -.4
pr
ga y a', a ele peeseles el grao. Iota de joguines,.paces de roba
ahir a la tarda a la presa per a
,Art ijoel
zti414
Non.% . *.naPa• +-13.erla• /ieria • 14.Je . imeimmermItme
wipm
111)1
generos*, I lornavaa
i9^434-4•444, tic« diver ges diligencies, ami)
1 derloor als petilb HtlInts."vendre a un preu ,que oaclihegg
tiu l'incendi de dos auttodmnib
~esta ;asa ladran Mal
Correr, ititaa
enfra 20 1 2S pastelee.
per l'explosió d'unes bombo a
polgianienVrolnAthe
,
;'.Iptelü
. cid
LOcalitat
conteres de la Companyia disu
Ele,dellnartols forero nogal*.
enallins. per nrieqclarjó
.3%./
rl '19(92
passat.
efe
diapoalCi6 del Jutjat de gulas
que hiel)) , aaapera4",eas
penaras
Com es recordare, per aquest
aquesfa beneficie featit,,4"
_
•
4t

letrildr,"Remfattlar,

de_

Llegiu

c.

I N 11n1011MEU-VOS:

litayor Director de

DA' /141

„

,

a et

me"sorrre

1111

e

"
TATY1Ttil Yon e, a
PORMiftefte:

St 4 : . s is
-72f...^?..':" :777 — -

Bt'

55 i
10M-.419:ffle

•

.£!

4

...rrrnert

f

(2L2):11

'S

7

v. _

119%-r: !Shii,r4

, 3b

FUtt DE DliTARt
Un deure que imposa
l'autonona
Es inevitable que cada partit Poli&

divideixi seves force,: ans •rwp
per al govern de Catalunya per a
la fisealitsacid del govern de Camasnya, un altre equip per a intervenir
O vigilar el govern dEspanya.
Es inevitable. L'aulonomia
aquesta bifurcació de torees i
ligincies en un grau que no era pos
exigit per les antigues corporacions

•

protincia/s. E/ ras d'un Pros de la
vincula: a Barcelona per crear
del no-res an començament forgmeisirle (dala, fou excepcional. De fet, els
partits que, en l'antic regim centralit..et, varen trobar-se amb possibilitat
d'actuar a los dues bandea, a les &es
capital:, enviaren el primer tasen a
Madrid i deixaren el remes» a Barcelona. Era liogicr Era polític? Si més
era perfectament explicable.
Perd des/iris de l'Estatal, la cosa
contersça a esdevenir menys clara. De
mica en mica, un volum considerable
d'interessos pasas a dependre dele sastre: organismes i fuig a 1 a gestió de
l'altiplà. Si a Madrid resten nombre
de plets que no pedem oblidar 110gligir, 15 ezrident que la creació
Estas, la deliniació d'una nava figura
politica, l'adopció dan estil governamental, són feines d'una extrema &dicadesa que s'han de realitzar a Cataissnya, reclamen grans energies i
exc pcionals inteHigincies,
Se 'l'han adonat els portitsl
Probableenent no esperen que ala
periodista com jo els lo adoerteisi.
De tota manera, no en: sembla inoportú de f r ambient entern ¿'aquesta
idea: a sobre del trestigi que els vingui de llar volum i de luir jurisdicció,
cal que les 'lastres institucions tinguin
el prestigi que densa de tata caneen¡yació de capacitats. Si, des/iré: de
l'Estatut, persistíssim en el costum
d'enviar els Primera lea os a Madrid,
i de retenir els " eserves" a Barcelona, la nostra autonomia pediría una
minvo, de la qual tótem responsable:
nosa t es mateixos. ¡Comprimen el que
vull dir
Corles SOLDEVILA
•n•••••••n••n
910,

e

e

Moviment maritim
aeronàutic
VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol 'Ciudad de
Barcelona", amb .càrrega general i 165 passatgers, de Palma; tapor espanyol ''Turia",
amb càrrega general, de Betel
vapor noruec "Gnu Jan", amb
cärrega general, de Londres;
vapor holandès "Fauna", amb
càrrega general, d'Amsterdam;
vapor suec "Bernicia", amb
cärrega general, de Gotemburg;
vapor espanyol "Ampurdän",
amb càrrega general, de Palamós; vapor alemany -Halle",
amb càrrega general, de Tibatjap; vapor espanyol "Escotano", amb cärrega general, de
Las Palmas; vapor espanyol
Villa de Madrid", amb eärrega general j, 22 passatgers, de
Las Palmas; vapor alemany
"Maneta", amb carrega general, de Hamburg; vapor italiä
°'Conte Biancamano", amb càrrega general i passatge,
Buenos Aires.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanol "Ciudad de
Barcelona", amb cärrega general, cap a Palma; vapor espanyol "Sagunto", amb càrrega
general, cap a Cartagena; vapor holandés "Bacchus", amb
cärrega general, cap a Tarragona; vapor amerieä "Cody",
amb càrrega general, cap a
Wilmington; 'aper 'tornee
"Orm Jart", arnb cärrega general, cap a Bilbao; vapor noruec "BrIled Jan", ala eärrega general, cap a Valencia;
vapor noruec "Vesla", en Hast,
cap a Castelló; vapor anales
"Neptunian", amb eärrege general, cap a Valencia; vapor
eapanyol "Cabo Ortegal", amb
cärrega general, cap a Bilbao;
vapor espanyol "Jimia", en
Ilast, cap a Gijón; vapor italiä
"Conte Biancamano". amb cärrega general, cap a Genova.
SERVEIS DE LA COMPANYIA
AEROPOSTAL
Arribades: De Tolosa, a les
902, e/-A 4 passatgers; de
Marsella, a les 750, se.t1sepasT,
salgera; de Caiablan84, a Mar
1409, amb 1 passalger.:.
Surtides: Cap. a,Easeblanca,
a les 9'13, ambtí 3'passalgers;
cap a Marsella, a les 1419,
tense passatgers; cap a Toloso. a les 1 4'20, amb 1 passatger.

Llegiu:. ‘
tots els. dijous
RÁDOR»

liU113j

Rl 111 lile lit!,
diet

Causes vistes ahir
Angel Oimbau, acusas de
temptativa de robatori, comparegué davant la Secció primera
de l'Audiència i es conformà a
pagar 125 pessetes de multa
que li sohicitä el fiscal.
A la Secció segona es veje
una causa contra Josep Cas(ella que en una batalla amb
un altre individu ti produi lesiona que tardaren divuit dies
a guarir-se i el deixaren deformal.
El fiscal demanä que se'l
conde/m.14s a un any, vuit meses i vint-i-un dies de Presó
500 pessetes d'indenmilzació a
la víctima.
A la Secció tercera continua,
a porta tancada, la vista de la
causa contra Joan Ribes, per
l'assassinat del doctor atelctor
Banyeres, amb la destilada dels
pocs testimonis que han respost a la crida judicial i els
perits citats d'antuvi, donant-se
per tiesta la prova d'uns i altres, davant la qual el fiscal
modificti les conclusions en el
sentit d'apreciar la follia incompleta del processat.
Avui acabarà la vista amb
els informes del fiscal, l'acusació i la defensa. El Jurat dietank veredicte, i el Tribunal
sentenciar.
A la Secció quarta s'acarä
amb el Tribunal Vicenç Guadiana, per al qual fou sol-licitada la pena de cinc pessetes
de multa per danys, pena que
el propi condeninat reconegué
que no valls la pena d'aplicar-la-hi.

r

l r

rJeAketie net

,
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TRIBUNAL D'URGENCIA
Purificació Josa, acusada de
tinença d'explosius, no comparegué davant el Tribunal, contravenint allò que s'havia disposat, per no haver-la traslladada de la presó a l'Audiència.
.*
Angel Garcia Bayo, acusat
d'haver pres part en els desordres d'Olesa de Montserrat,
intentant assaltar l'Ajuntament amb la modesta pretensió
d'implantar el "comunismo libertario", Umpé la satisfacen)
de veure cera el fiscal, després
de les preves, retirara l'acusad°, per be que la mantingué
quant a un segon delicte el de
tinenea ¡Ilícita d'arma de foc,
per al qual Garcia foil condemnat a un any de presó.
Hilari Alvarez, Vieene Rubio
i Reinen Gatau taren detinguts
pele voltants del Pare Güell
sospitant que fossin atracadora
que preparaven un "cop".
Al fiscal del Tribunal d'Urgencia li semblà que es traelava de tres desgraciats, puix
que ni tan sois portaven damunt una mala pistola, i retire
l'acusació, per la qua l cosa toren absolts pel Tribunal.

Sobre els darrers

atracaments
—
EL DE CAN TUNIS

Davant el Jutjat. número 11
continuà aliir la destilada de
testimonie en el sumari per
l'atracament a la casa Pàmies.
Entre altres, foren cridats els
perita qufrnics i tèxtils perque
dietaminessin si els forats que
presenten les capes dels guàrdies que foren foradades per les
bales dels atracadora poden ésser de pistola o revólver.
EL Di LA FARMACIA
DE L'AVINGUDA OAUDI

.

Sembls que la pollera ti una,
pista segura per a descobrir
l'autor..

VARIA
S'ha declara: conclusa la
causa seguida contra Anna Maria Galera 1 Beche, per tinença
d'arma de foc, a Badalona, en
Ii fon trobada una pistola entre
els matalassos del Hit on dorio

la.

Els perita armers han dietaminat reconeixent com a servible i en boli Os la dita pistola.
Fa uns quanta dies que a la
tübrica de la VIdua de Dominga
Mas els Iladres robaren una
partida de peces de tela valeredes en 15.000 pessetes.
Part de les diles peces han
estat I robades ale voltanls
d'uns campa del careen de Pere IV:
S'ha donal compte al Jutjat
de l'incendi ocorregut al vapor
"Campoamor", ancorat al mol'
del Vuleä.
Manquen d'importància els
danys ocasionats.
Per la Sala Segona de l'Au(Reacia ha estat revocat el sumari instruït amb motín de
l'atracament a un xofer a la
barriada del Guinard6, pel qual
sumari estan processats
Calvet 1 Bismarck Soler.
Es disposa la prächea de
noves car sembla
que hi ha algun altre autor del
tel.
Per a demà, dia 5, s'ha assenyalat al Tribunal d'Urgència la
vista de la causa contra els 17
detinguts al Sindical de la Fusta mentre estaven celebrant una
reunió clandestina.
Pel fiscal de torn ha estat
qualificada la causa seguida
contra Franeesc Roig i Trilla i
Josep Beleito per litienea Micha d'arma, procedent del Jutjal de Sant Feliu i per a esser
fallada pel Tribunal d'Urgència.
El fiscal demana per a cadascun dels processats la pena
d'un any de presó.

Assenyalaments per a avui
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala prImera.—Divorei: Matilde Serra contra Fermi Morales de Castro.
Interdicle: Dolores Duran! i
Millet contra l'Ajuntament de
Masnou.
Sala segona.—Incident: Enric de la Fuente contra Nativitat Marín.
Major quantia: S. A. Serra
contra Francesc i Bataller.
AUDIENCIA PROVINCIAL

lhocló prImera.—Dos orals,
per estafa lesions, contra Juli
Conde i Caries Oracil.
Secció aegona.—Un oral per
alemptat contra Jesús Eroles,
i dos orals per danys contra
Gabriel Jofre i Josep Maria
Mercader i altres.
Unió tercera.— Acabament
de la vista del dia anterior.
gemid quarta. — Tres orals,
per estafa, mort i furt, contra
Ramon Esteve, Sebastia, López
Josep Freixes.

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES
CORTO CATALA1188, 418
Celleseld de puntar. entina I moderna
Vidres d'art.
—
a. CASTA
iseultura
DURAN CAMPI
PI
/I. OPIONA
Cargues
A. AIMINIZ
Pintura
R. LOPIZ
Clausura doma
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Noticiad PELS CENTRES 48fa C I ALS vioa SOCIAL
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Meteorològic

GENERALITAT

Unes mirones a Macla, LaYrot
I Isgut. — Abir a la tarda el
presiden!. acompanyat dels senyors Barrera, Gassol i Tauler
817tIACIO (18.1181IAL ATROSPERICA
estigueren al remenliri per tal
D'EUROPA a LEA 887 OIL ASA
de dipositar 1.1111L corona a les
8 DE taren 01 11101
tombes de Maje, Vrancese
m gran part del sentInent, des
Layret i Salvador Seguí.
dm nora rfepanya fino a la eme
sx-governadors de Girona
»el«, paelelatma al relee da
I Tarragona. — A les cinc de la
tempe free andr menee Mime I
tarda d'ahir complimentaren el
nerete Palmee, debut • la manea
de mete per dessInar
presIdent els senyors Prunes i
*lene amb d'a ntSzImume entlet..
Ramon, nona delegats d'Ordre
Mónica •ltum. l'u. • Pelhnia I
Públic de Girona ¡ Tarragona.
Peltre a l'Atläntle, ealt • les 490.
resoecliVilinent.
IMiutlletf Oficial de la CeneISTA7 DEL Mtlers
ralltat. — En el set: número
e A CATALUNYA. A 818 VUIT
dahin publica el següent suA Mel ga, a la asma de Tremp
mari:
I • la n mil de Albas Si ha Mires
Governació: Ordre dictan'
matinal.; a la menat amilanara aonoEmes per a l'adaplacid de les
mlna oil cunea», I al aura as Pidispomieions ecuitingudes on el
be. I ale PIreneus el eel esta con>
Decret del 20 de desembre de
parnament 84.4.
1933 en relaeitl amb la fixació
Les temperatures han
de la data del t I del present
mentat un fiemo, sugment ~peste de les regletrades en les /armes de gener per a la celebraree« as borle.
ció de les eleccions municipals.
d'ama, / Callfalla I ClAgricultura i Economia: Orbis, 7 presa ‚ele teme.
dre disposant que des d'ara
A A g ria I a Itant Julia da VII,l'organisme que té a càrrec seu
torta, 1 l uia esta ser,.
els serveis turística de la Gene(Les otservadons del lempa a
ralitat funcioni amb el Mol
Barcelona, a les set, van a la capd'Ofieina de Twist-tic de Cataoera de ta primera pag(na)
lunya.
Departa men t
Finances
Com cada any, san molts els co- (Secció Técnica de
merciants i industrials que han fet ar- va): Relació de lesAdministratiobligacions
ribar a la nostra redacció un exemplat dels Emprèstits de les extingideis calendaris amb els quals obse- des Diputacions catalanes. Manquien les seves relacions. Els que por- comunitat de Catalunya Caixa
i
ten) rebuts, alguna d'ells de posiuu de Credit Comunal. amortit
naboa gust, son de les segiients cases. mies en els sorteigs celebrats el
Baile Vitalici d'Espanya; Eloff Haus. dia 22 ile desembre de 1933.
son; Destilar les Bonet; Ch. Loril.eux
Institut (-matra l'Atur forçós:
i Ca; Impremta Elzeviriana i Llibre- Segona subhasta de les ilres
ria Cami, S. A.; Josep Benet; Angel de. ~s' enrejó del comí de la
i Jubany, S. A.; Caixa d'Estalvis ) carretera de Sant Feliu de DulMont de Pietat: Banca Segarra (de xols a Tossa, fins a l'Ermita
Tàrrega); Valadia, S. A.; Richard de Sant Grau.
Gans (de Madrid); Lubricants PerJuntes Municipals del Celis
fecoil; Joan Bargunyó i Ca; Atea.
Domingo i Ca: Paper de fumar Smo- Electoral de Catalunya: Designacions de Presidents. Adjunts
king; Copisteria Casals.
Suplents de les meses que hau"Catalunya", associació autonomis- ran d'actuar en les vinents
eleccions
municipals.
ta del Dic. Ve, ens ha trames vint
Relució dels locals deslinats
vals per a joguines perquè siguin repartits entre intants de families ne- a Collegis electorals.
Adminisl yació Municipal. —
cessitades. Grades en nom deis ataEdictos, subhastes i concursos
vorits.'
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia,—
Banyeres. tavabos.
Edictos de Jutjats de Primera
etcetera
Ii
Instancia
i Instrucció .cle Catathliversitat, 9
lunya.
Edieles de Jutjats municipals
Ha estat nomenat secretari de la
brigada d'investigació social l'inspec- de Catalunya.
tor senyor Laguardia.
—
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a denla els següents
Crlda als •strangers.—L'Ofigemelas; Administració de Loteries cica de cetlecació de l'Ajuntanúm. 6, 25.000 pessetes , ídem íd. as, ment de Barcelona plega als
230.80o; ídem id. 41, • .12.500; idem senyors estrangers Ja mb Arid. 42, 2.067.350; insec tlor cap, Pesse. gentino, Gumaine Custine, Elias
tes 16449'83.
Bordes, Joan Bernadl, Alfred
Genoveva Corde, Ricard Benz.
El Club Femení i d'Esports convoca Emilie Bosch, Hanna Brauneis,
les vicies a la Junta general o ffdine- Marta Briafiez, Walter Baca,
ría que tindrà lloc el prop er flia
Hans Enriar'', Theodor Elbrich,
a les deu del matí de prime', ...1)- Hernian R. Ehrensperger, Argevocatória, i de segona mitja ho._
miro Carreira Rudolf Bermaun,
tard.
Olivier Bise hfeld Francois
(Jean), Ernest Baur Herr. DaEI
mIllor present niel Gaziel. Paul Droyer, AgusR
1113P una initquIna per line Cherrelte. Gabriel Biera cosIr I brodar WERTHEIM
sien, Louis Berge. Perrel. Atina
Maria, Wifredo Bergholte, ElRelació dels objectes trobats als friede Borgliolete, Eugenia Bitscotxes de Tramvies de Barcelona, S. sard, Andreu Bajen, Louise
A., Companyia General de Tramites Charlotte, Hubert Eric, Emma
i Tramvies de Barcelona a Sant An- Fernändez, Gabrielle Bregot,
dreu i Extensions en el mes de de- Gustan Draeger. Kurt Bosssembre passat ¡ que estas a disposiciä mar:, Louis Dentiante. Karl Eidels que acreditin ésser-ne e roPieta
s ale, Hors t Beute, Erliest Amla Ronda de Sant-risal'ofcnde buen, Manfred Bensehener. EnPau, 41, primer, Secció d'objectes ric Farcaz, Margaretha Bat:perduts: vint-i-tres paraigees; sis bos- mann, Juan Canchas, André
ses i moneders; set parells de guants: Bonchard, Manuel Antonio D o
dos capells de dona; dos cola d'abric;
, 1 ¡a Uva rd, Wil Ii a in-minguez,Ar
una mantellina; un catileg; dues boi- Crooeks. Sellos Dolhber. Cristo
nes; dos diaria Sessions Parlament de Casi/col, Lluiís Acpli. Andreu
Catalunya; un tapaboqies; un xerrac: Aristieles, Miquel Aller Kornuna petaca; una pilota; una cartera berg. Willy Beten, Jules Estienper a documents; un cinyell una bossa ne, se serveixin presentar-se a
de malla; una pell; un paquet conte- aquest :'s f iTIPS roto mes aviat
nint roba vella; un paquet contenint
un§ samarreta; un paquet de 'libres
per a collegial; un paquet contenint
un tros de roba.
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maulen, de deu a una del migdia,
per tractar-se d'un assumpte
rieelacarat amb la seca carta de
tb
Pisos de proposiold. — Fins
al dia 25 del corren', a les dense, s'admetran al Negociat d'Obres ~ligues de la Secció
Foment d'aquesla Secretaria
Municipal otees de proposició
per a optar al ettneurs prirat
per a l'adqUiSieiú camioneta automilibil de nou i darrer
model, de 'anega útil 1.000 qui_
les corn a mínimum, per al
sertei de la brigada de F'ontaneria, sola el pressupost de
12.000 pesseles. estant els plees
de bases 1 croquis de manifes1
ea el susdit Negociat.
DonatIu als bombers. — En
agraïment als bona serveis
preslats pel Cos de Bombers de
Barcelona, han rebut dels senyors Sucee.ssors de Era niese
Vila, que posseeixen una fäbrica al carrer de la Vernetia, 214,
un donatiu de 150 pessetes per
a la cavia de la Germandat del
susdit Cos.
Concurs privat. — La Comissió de Política Social adverteix
el$ industrials .dedicats al proveiinent de material d'oficines
que queda obert un concurs
prieal per a l'adquisició de material de la dita classe per un
impon de 1.549 pessetes. Per a
la presentad (' de proposicions
es concedeixen cinc dies hàbils,
que acabaran el proper dia 10
del eorrent. Els interessats trobaran tetes les rindes necessàries mt Negociat de Politiea Socia; qualsevol matí, de den a
tina.

La sardana

El Grup Sardanista de Vadee
Gracienc organitza per a dissable vinent, dia 6 :Diada dels
Reis) , a les deu de la venta,
una extraordinäria tudició de
sardanes , a cürree de la cobla
La Principal de Banyoles. que
execularit un ::magnífic i escolla
programa.

Els treballadors de l'entenyança. Darrerainent tingué
lloc el canvi reglamentari de la
Directiva de la Federació de
Treballadors de l'Ensenyança
(U. G. T.), Secció de Barcelona.
Foren elegits els següents
rompanys:
President, Joan Foment; secretari, Joan Hervàs; tresorer,
Jaume Soler.
Suplents: Esteve Vendrell i
Romero, Ramon Costa i Maria
Pi de Folch.
Cornissiö de Propaganda i
Premsa: Xavier Escoda i Vernet, Norbert Hernauz i Hernauz
i Josep Coll i Creixells.
S'acordà també concedir un
vot de confiarlo, a la Comisan)
de Propaganda i Premsa perque publiqui un manifest
adreeal al Magisteri i a l'opinió, en general, i perquó estudii
les possibilitats de publicació
d'un periòdic portantveu de la
Federació Catalana de Treballadors de l'Ensenyança.
Reunió de conserges I ordenarme,. — Al local de l'Aseo-

chirló Instructiva d'Obrers 1
Empleats de l'Ajuntament tin
drà lloc una reunió de consere
ges i ordenances de Grups Escolars i Escotes Muntipals,
avui, dijous, a les quatr.e'sht 14
• t. 1
tarda.
4n• .4> a.

NOTES POLITIQUES
MITING DE PRESENTACIÓ
DE CANDIDATS. — Aval, dijous, a les deu de la nit, tindrà lloc
al local social de la Unió Socialista de Catalunya el míting de
presentació de candidats per a la
propera elecció de regidors. Hi
parlaran els companys Jover Brufau, Granier-Barrera, M. Martínez
Cuenca, F. Rosell i Mentaner, Joan
Fronjosi i un representant de la
Unió Genual de Treballadors.
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AJUNTAMENT

El Jutjat que te al seu càrrec
la instrucció del sumari amb
motiu de 'llama d'atracament
i lesiona que roo objecte el dependent de farmàcia Carlea
CALEFA0010 IDEAL
Roig mentre eslava de guardia
a la remeda de l'Avinguda LA PINACOTECA ES TU F
e M. B.
Gaudi, 99, ha practicat diverses
A
VALENCIA,
..
PA88818 118 GRACIA, 114
diligencies relacionades amb
R. VIRAN. AIJADA»
Pintura
aquest fet.
Els funerals per l'anima del seFine al lt del eerrent
nyor Muja, que qrranitra la Lliga
Ran icudit a declarar diversos velne i alrans deis testiEspiritual de la Mare de Deu de
monie q ue .a aquella hora Meca. SALA
Montserrat, se celebraran a l'església
de Sant Just demà, divendres, tenint
*len pel carrer, els guata dos
PASMO ea INIAPJA,
en cumple que la casa deis Canonges,
Atinen unes senyes de l'autor
~No 1 NUANA• roa
on fina el Sr. Madi, está enclavada
que coincideixen amb les facia
Expeilleht del crup ran Visera
en la seva demarcació parroquia'. Delitades pel ferit.
gut
a la falta de temes, es prega a
Després deis dictàmens meSYRA
les personalitats i entitats que no hadies , aixt com lambe dels perita
ominar». Me. - reMfen lene gin rebut l'avis que es donin per inarmen, s'ha teet la conclusió
Art 1 emsammitedM
vitades.
que el ferit ho fou amb un re•
ColleetIst la »ulule
vblver, no amb una pistola, cona.
Punterleties
''•
Eh» al 14 de peder vinent
L'Pseola d'interneres de la Villa de
a. huposave.
Salut • L'Aiianca" posa a coneixement
Hom creu que l'autor pugue
.
1
.
A
P. 1 A , 11 E
, de les lleves alumnos que demà, diEsser alga de la banda dele de.,
eamwygm. "
l yetsdres, a les set de la, tarda, se teUngiste per retracament, .s 111i.
ihrluses
Idbraran eximes» d'ingrés. Per a
Olga. Fine" I q u e . t'arte fou:
Se Mear
prendre-hi part Es indispensable P e també robada a algun serena!.
S'Att GASPAR 'lar per' la weretaria de l'Estela per
Cap dels detinguts
tal d'inscriure's i recollir la paperera
rta ttegs
ment per l'alracionent a la callao emes, MI aun
11111111180a emes Otea u.
d'examen, el termini per despatxsr,
Pàmies ha Mal reconegul ecinÚ. Platemm. Siralli
Iletnures
'es e• ^'s quedari tancat el dia antetxpeeleht de aad,,., te . ulnes • •.. .•
ä autor d'aquest fel.
menee per r r--•
. • o 1' e " ,,n, a les Jet de la tarda.
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Link portamines completament eutor•S`ic.

Nacoto
Es carrega un cop a l'any. Conté 1.50 metres
de 'rimes per a escriure milions de oaraules

ed acoto
ed acoto

T o te s les peces son intercanviables.
Es ven a mb garantía de 10 anys.
DES DE Ptes.1 0.50
en totes les tones papereries

Cl

ro r. a

l'única esti/ogrefica que es carrega ambi
una sola mb

durora

La de mes cabuda de tinta en el més redul
volurn

a u r ora

Amb garantia perpetua encar que es tiencwi:
DES DE Ptes. 32
Models corrents des de Pies, 20
lra venda en totes les bones pape eibt
a Ilibreries
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PREGUEU A DEU PER L'ANIMA
DEL PRIMER PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Honorabie Sr. Francesc Macià i Llussä
que morí el 25 de desembre de 1933
després d'haver rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostedica

(E. P. D.)
La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat convida a aquest fi tots els fidels de Catalunya
a la Solemne Missa de Rèquiem amb ofertori que fa
celebrar a l'església parroquial de Sant Just i Sant
Pastor, el divendres dia 5 de gener, a dos quarts d'onze
del mati.
Barcelona, gener de 1934.

Dijous, 4 de gener de 1934

Les Corts de la República
S'han aprovat diversos dictilmens sobre actea
El senyor Badia ha iniciat una interpellació sobre
el comerç exterior, però, a proposta del President, l'ha suspesa fina a un altre dia
Madrid. 3. — Comença la sosia,
a dos quarts de cinc, sota la presidencia dei senyor Alba. Al banc
blau no hi ha ningú. S'aprova l'acta
de la sessió anterior. També s'aproven els dictamen, de la comissió
dincompatibilitats declarant diputats
els senyors Bilbao, Castellanos, Tirado, Mordió, Martí Orucha, Cano
López, Rey Mora, Pérez de Guantera, Vega de la Iglesia, Cantas,
Pasqual Lorente i Beca.
Es posa a discussió el dictamen
sobre l'acta pel darrer !lec de la circumscripció de Múrcia, capital, en
el qual es dernana que sigui proclasnat diputas el candidat aocialista
Benvingut Santos.
El senyor SERRANO SUSER,
representant de la Minoria Popular
Agraria en la comissió, defensa un
vot particular en el qual proposa
que es proclarni en lloc de Benvingut Santos el candidat radical-socialista senyor Norbert Pérez Si:sebe?.
El seayor PRATS, socialista, defensa el dictamen en nom de la cornissió.
E/ senyor SERRANO SUSER
rectifica i manta' el seu vol.
El stayor PRATS rectifica lambí
A continuació es rebutjat el vot
per la Cambra i aprovat el dictamen.
Alguna diputats prometen el caeItC.

Es posa a discussió el dictamen
sobre les actes de Huelva, en el qual
es propasa ranullacia dels dos darrers !loes que (oren atorgats als ses
nyors Sabràs i Gonzalez Peña, i la
SeV4 substitució pels senyors Jimés
tez Molina, conservador, i Terrero,
radical.
El senyor VILLANUEVA, president de la comissió, declara que
aquesta ha acordat admetre el rot
particular del representant socialista a la comissió, que propasa la
validesa de l'acacia, dels seus correligionaria.
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC, tradicionalista, ponent del dictamen, el defensa com a vos particular.
(Entren a la Cambra els ministres de Justicia, Agricultura i
Ida.)
El senyor LAMAM1E DE CLAIRAC retira el ros després de defensas.
El mayor ROMERO TORRES,
sacara de la comissió, defensa un
;are vot particular en el mateix senlat.
(Entren el cap del Govern i els
ministres d'Hisenda, Comunicacions
i Obres Públiques.)
També és retirat aquest rot particular.
El senyor CANO LOPEZ, conserva dor, defensa una esmena en la
cual demana que, descomptant els
vots d'una secció, en la qual hi hague irregularitats, sigui proclamat
el conservador senyor Jiménez Molina, en comptes del senyor Gonzalea Peña.
(Entren a la Cambra el ministre
ee .2 Guerra i el de Treballa
Dia que cli no té res a veure arta)
que l a representació radical de la Comissió s'hagi revotat, atenent-se a
transigències dcl partit, inda que suPosa que no !lastran fet cas de les
amenaces dels socialistes si s'anularen les actes de Huelva. Assegura
que si aquestes actes no s'anuncn no hi
hi halará manera d'arrancar a Huelva
de la tirania socialista, que no sha
estat de reaiitzar tota mena de coaccions per a guanyar l'elecció.
El semor GOIIEZ SAN JOSE,
rep resentant socialista en la Comissió,
s'oposa a aquesta esmena, negant les
afirmacions del senyor Cano i sanase
aue els socialistes haguessin amenalar amb res si tia s'aprovaven aquestes actes,
El senyor REY MORA, radical, ex.
Plica el seu vot favorable a l'esmena
del senyor Cano.
El senyor CASAN UEVA insisteix
en la defensa del vot particular conversa en dictamen.
El senyor CANO LOPEZ rectiiica
i mame sa seva esmena, que és sot.
mesa a votació nominal i rebutjada
Per 132 sets contra 27, i s'aprova el
dictamen.
Es procedeix al nomenament d'algures comissions.
El senyor SABOR1T, 'socialista, ea
dirigeix Coreen per a protestar de
la destdució de l'Ajuntament de Val&Penas, que re funcionant des d'abril
1931 lente la menor anormalitat.
Afegeix que no es tracti del ces de
Va:dePelias solament, sind que s'estan destituint alcaldes socialistes a
t ot arreu, que es el que els busca'
tainhe a vaidepegas. (Alguns radicals
Protesten.)
Afegeix que l'alcalde nomenat res
centment is un monärquic que sha fot
ültirnament radical.
Diu que ei que s'II& comes es un
a tropellament i que el Govern ha de
meditar sobre aquest cío.

El MINISTRE DE JUSTICIA diu
que en absència del de Governació ell
no pot contestar ultra cosa sino que
posara el prec del mayor Saborit a
coneixement del ministre del ram.
El senyor BA DIA, de la Liga, plantej a un interpellació sobre comerç
exterior.
Sollicita de la Cambra que deixant
al marge per un momeas les qüestions
polítiques presti atenció a aquesta
qüestió vital per a l'economia espanyola.
Anuncia el seo propasa d'esposar
la situada del comerç exterior actualment i quina creu que ha d'ésser la
política del Govern en aquest rama
Afegeix que encara que avui ;e sent
mes catalanista que mai no ve a plantejar aquesta qüestió sinó mirant rintesis general d'Espanya.
Es refereix a un recent decret del
Govern, en el qual es P arla del decreiximent del nostre comerç exterior, però Elia d'afegir que Espanya, en el moment que es disposa a emprendre la sera política
comercial defensiva, ha sofert ja les
ofensives comercial; de tots els paltos.
Davant d'aquest fet, ¡quina és la
política del Govern?
Hi ha dos fets que shan produit
recentment, dos decrets, mo reformant reztructura aranzeläria, i l'altre, restablint la política de contingents.
El primer, evoca el record d'aquella Junta d'Aranzels, que es una
de les coses més abominables que
ha tingut radininistració pública, organització en la qual rinteres privat
s'oposava sempre a l'interès públic.
Quelcom de semblant són les colitissions aranzelàries que ara es citan.
(El senyor ARRANZ passa a
ocupar la presidencia.)
Diu que la creació d'aquestes comissions suposa (untar els assumptes aranzelaris al Parlament, cosa
que no ha de fer-se.
Quant a la restaurada dels contingents, sha de recordar que aquesta política respon al propòsit de
"comprem a qui ella compra'', mi)
ajad) té snob perills. Un d'ells és
el d'obligar els importadors a adquirir llurs productes a determinats
paisos, cosa que pot repercutir no
solament en els interessos particulars das comerciants, sind en els
interessos generals del poble. .
Teóricamens, la política de contingents es perfecta, però portada
a la práctica té mitas falles, i no
és la menor el que ei paro ansh
el que es pacta pugui aprofitar-se
de la seva situació de rnés afavorit,
menee que l'altre no aconsegueix
aquest profi t.
No obstant, si el Govern esta
disposat a afrontar la impopularitat
que provoca aquesta política de contingents, ell està disposat a seguirlo lleialment en ella, puix que pot
ésser un cansí de restaurada económica, perä haurä d'ajustar-se a
unes normes que ell esbossara.
Censura la desorientada, que sobre la politica comercial exterior
ha existit en anteriors Governs, i
creu que seria convenient saber quina és l'opinió d'aquest Govcrn en
aqucst puna
S'Isa de començar per fer en el
terreny internacional una política
de neutralitat. El país neutral pot
cotitzar-se tant en cl set-set/y polític
com en cl comercial.
¿Quines haurien ¿éster les normes per a l'eficaç aplicació d'una
polftica de contingcnts? Aquestes
es resumeixcn en el present enumerat: "Comprar a qui ens ven".
El PRESIDENT diu que no podent acudir a la Cambra cl ministre d'Estat, Si l'orador fin prefereix,
pot suspendre la seva inscrpenació
fins un altre dia.
El senyor BADIA accepta la proposta, i se suspén el debat.
A continuació es procedeix a elegir els vocals parlamentaris per al
Tribunal de Garanties Constitucionals, però ha d'ajornar-se la votació
per manca de nombre de diputats,
s'aixeca la sessió a les nou de
la nit.

bIONCLOS I C.',
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Todell de bis
amb sorpreses
Rambla Catalunya, 50

El dictamen sobre l'elecció a
València crea
la provincia
una situació difícil entre els
radicals i les dretes
La Dreta regional valenciana, recolzada per lea
dretes, reclama Panullació de l'elecció, i els radicala, la validesa. Tots confien en els vota deis
socialistes, ala quals han afavorit en el dictamen
sobre lea actea de Huelva
Madrid, 3. — La qüestió relativa
a la diacussió de les actes de Valencia provincia sembla que preocupa el Govern i la minoria Popular
Agraria,
Si aquesta i els agraris voten el
dictamen amb les radicals, la proclamació quedara subsistent; però
si els populars agraris es desdiuen
de l'acord i voten contra el dictamen, alud> significara ami gar releació, i al partit radical es produiria
Ilavors una escissió, ocasionada pel
partit Autonomista Valencia, que
acabdilla el ministre d'Indústria,
senyor Samper.
Sembla possible que el senyor
Gil Robles opti per mantenir el dictamen, encara que aisset suposí un
sacrifici, per perdre potser alguns
elements de la Dreta Regional Valenciana i produeixi un estrall dificilment reparable als rengles de la
majoria.
El tema de totes les converses
als passadissos del Canses aquesta tarda l'han constituit les actes
de Valencia provincia.
En vista de les dificultats sorgides pesque prosperi el dictamen redactas, en el qual es proposava la
proclamada d'elements radicals per
les majories i de la Dreta Regional
per les minories, en l'entrevista que
han celebras els presidenta del Consell i de la Cambra acordat
que el dictamen no sigui sotmès a
discussió aquesta tarda, per trobar-se absents un gran nombre de
diputats radicals, els quals han estas requerits amb pressa telegraiicament; mentrestant uns i altres
sisan dedicas a conquistar adeptes.
Els tradicionalistes i monàrquics,
que presten suport al vot particular en el qual es ¿emana la nullitat
de l'elecció, han aconseguit arias
el de la Ceda.
Els agraris estaven indecisos,
rnentre que els dretistes extrema esperen comptar amb alguns d'ells;
els radicals, al seu torn, asseguren
que els prestaran suport elements
del grup, i el senyor Royo Villanova entre altres.
—sPeró i la generalitat dels agraris?— han preguntat els periodistes
al senyor Sigfrid Blasco.
—No ho sé: és que en aquest
grup n'hi ha molts que encara que
es diguin agraris per conveniencia
local estan més prop de la federada espanyola de dretes autisnomes.
Jo espero—ha afegit —que ens
ajudaran els socialistes. ja que
nosaltres els prestaran els nostres
vots aquesta tarda en la discus,i6
de les de Huelva.

En demanda d'opinions, els periodistes han acudit al caracteritzat membre
de la Ceda Sr. Casanueva, el qual els
ha dit:
—El meu grup ha acordat votar la
Jo cree que ele agraris ho
taran també. Ja veureu l'enrenou que

La qüestió deis expedients
als funcionaris
afadrid, 3. — Deia aquesta tarda el
Sr. Alvarez Valdés que la ponencia
encarregada derassurnpte relacione
amb la revisió deis expedients seguits
als funcionaris, segueix els seus Ireballs amls tot zel,
lloro ii ha preguntas si en aquest
assumpte tenia jurisdicció el Tribanal
de Garanties Constitucionals, per als
qui hi recorrin'
—Al meu judici — ha res .iost — el
Trbunal de Garanties s'iahibitä
no ésser assumpte de la sera cImpetencia.
Madrid, 3. — La Confederació Regional del Tetasen ha publicas una nota
en la qual accepta en principi la protanda de la Unid, General de TrataIladors formulada en el pedo Le "El
Socialista", propugnant la formació
d'un front únic obrer per fer-se els

Mg) II

Madrid, 3.— Aquesta nit ha ofert
un banquet al cos diplomàtic el President de la República amb mottu
de /'Any Nou. L'acte s'ha celebrat
al :mojador de gala del Palau Nacional. Hi ha' amistit tot el Govern,
les esposes dels ministres, el cos dioto:Mine acreditas a Madrid i nombroses personalitats. Durant el sopar
la Banda Republicana ha interpretat
algunes peces del seu repertori.
Després del banquet s'ha celebrat
un concert i ha actuat l'artista Antònia Mercè "L'Argentina", amb una
exhibida, de les seves danses, a la
qual ha concorregut també tot el
personal diplomàtic d'Ambaixades i
Legacions. A mitja nit s'ha servit un
sopar fred.

s'originarà.

Despees han interrogat els periodistes el cap de la minoria agraria, scnyor Martinez de Velasco. Aquest ha
manifestat:
—El mete grup no ha determinas encara la aeva posició ja que les actea
han de tomar aquesta tarda a ésser
normen examinades per la Comissi6.
I per últim han comersat els informadors amb el diputas de la dreta
regional valenciana Sr. Garcia Guijarro, la proclamació del qual es proposa en el dictamen.
Ha manifestat que el Sr. Lucia,
que es trabase a Valencia al llit amb
38 graus de febre, ha estat requerit amb
urgincia i ha sertit ja cap a MaHa fet despres un extens relat de
les anormalitats i atropellaments que
hi ha hagut en les artes de Valencia
provincia, pel qual mesh, ella consideren que fa impossible de tot punt
arribar a una fórmula d'arranjament
donant entrada a elements d'una candidatura i d'una altra.
La realitat és manifesta; no hi llague el 40 per 700. i per a fabricar-lo
es va recórrer pels membres de la
candidatura que apareix triornfant a
segrestar una cinquantena d'a•ctes en les
quals es van adjudicar les majors votacions, sense tenir en comiste que en
elevar-se el nombre de vots cedida
també la xifra necessaria per al 40 per
roo que no han assolit obtenir i en
fer la simulació per als llocs de le;
minaries ens adjudicaren cls vots
la quasi totalitat a l'un i a l'altre de
la nostra, i es va donar el cas per
aixd, que jo que sóc minoritari tramito per majada, i que a Candi.. un Sisee element de la nostra candidatura,
llame de gran prestigi i resident en
aquell poble, Na obtenir una votada
exigua, quan el natural es que ens su
peré, a tots.
Ha acabat exposant el Sr. Garcia
Guijarro que la realitat fou que en relecció de Valencia provincia, la dreta
regional porta tres o guatee mil reas
sobre la candidatura autonomista,
que cap no VR assolir el ao per sao,
i per això la minas és obligada.
Jo espero que davant la claredat de
la qaessia ens prestaran eIs tell5 vete
els elements de l'esquerra, cota nosaltres aels pre s ten a ells. en les artes
de Huelva, convençuts que allò era
un atropellament

Tot: els condensada pela
fets del 10 d'agost seran
trashadats
Madrid, 3. — El Govern ha adoptat
l'acord de traslladar tots els militars
condemnats amb motiu dels successos
del to d'agost des das presidis on
compleixen condemna a la chitas de
Pamplona i al castell de Santa Caterina, de Cacha.
A tots dos llocs s'atea a l'arranjament de les cenes, i quan acabi es farä el trasllat,
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El Govern acorde recaptar la iniciativa de prediplomàtic
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afTIOS del Poder i dur a terme la revolució social.
En aquesta nota s'excita els mindicats respectius i d'altres organitzaclon, regional, pesque amb la més
gran celeritat adoptin acords sabre
aquest punt.

S'a:segura que aquesta
setmana dimitir* el ministre de 6overnacid
Madrid, 3. — fin periòdic diu
que les conferencies que celebr i
ahir el president del Consell amb
el president de les Corts i amb el
ministre de le Guerra fou per a
tractar de la situació política davant la imminencia d'una crisi parcial, per insistir el senyor Rico
Abello a abandonar la cartera de
Governació.
Els esforços que ha realitzat el
senyor Lerroux per convincer-lo
han estat inútils, i la dimissió es
produirä aquesta setmana en terminar de discutir-se al Parlament les
actea electorals.
Llavors es resoldran simultàniament la petita crisi i la provisiú de
la Comissaria Superior del Marroc,
de la presidencia del Consell d'Estar i dc l'ambaixada d'Espanya al
Vasta.
A la Comissaria Superior dcl
Marroc hi aniré un home civil iins
ara no concretat; al Consell d'Estat, el senyor Rico Abello, i a l'ambaixada d'Espanya al Vaticà un
diputat radical amb categoria d'exministre el nom del qual sonä recentment per a ocupar una cartera.
No será, pera, cap dels que han
sonat litro ara per a ocupar aquella
ambaixada.
Madrid, 3. — Un altre periädic
din:
De fa pocs die, es parla amb
insistencia que el senyor Rico Abclb o vol dimitir el Ministeri de la Go.
vernació i que probablement sera
nomenat president del Consell d'Estat.
Creicm que, en efecte, la provisió
d'aquest darrer arrea es troba subordinada a qué el senyor Rico Abe110 segueixi o no a Governacida
Per raons de delicadesa el senyor
Rico Abello persisteix diaziament
en la conveniencia d'ésser substituint, i els seus companys de Gabinet, un i altre dia persisteixen
en qui no ha d'abandonar una cartera que exerceix a satisfacció de la
major part dels elements politics.
Adhuc creuen els companys de
Govern del senyor Rico Abello que,
com sigui que l'estat d'alarma haurä de subsistir fins que es realitzl
el desarmament general de qué hoz*
parla, encara que per aixa calgui
demanar a les Corts abans del dia p,
que és quan acaba el termini d'un
mes marcas en la Constimció, una
prórroga de la sera vigencia, ningú
no es troba en les condicions de
l'actual ministre de la Governació
per portar a tenue el complement
d'una obra de defensa scoial com la
que té entre mans el senyor Rico
Abello.
La crisi parcial, doacs, de que es
parla, es plantejarà o no segons siguin vençuts o no els escrúpols del
ministre de la Governació.

Contra la comissió de res-

ponsabilitets pele fets
de Jaca
Madrid, 3. — El

SellY0e StlitCZ

Tangil dirigir; un mea a la Cambra
sabre l'anò mala situació dé la Corntssió de responsabilitats que estén en
els successos de Jaca, tota regada que
aquella ha estat nomenada per una
Cambra que no existeix i . no compta
amb rautorització de les actuals Con,.
Per tara, creu que ha de revisar-se
rassumpte i que els expedients Mcoats
per la dita comissió, que ha de restar, procedeixi, passin als tribunal,
oedinaria.

estat acceptada la dirnissió del delegat al Port
Franc, senyor Artur Menéndez. -- La situació del
senyor Rico Abello
Madrid, 3. — A dos quarts d'onze
del mati s'han reunit els ministres

en Consell al Palau de la Presi¿(rucia.
La reunió ha acabat a tres quarts
de dues de la tarda.
En sortir el president del Consell,
els periodistes han preguntat si
en la reunió shavia tractat de la
proposició sobre anmistia.
—Naturalment, que se n'lia traetat—ha respost el senyor Lerroux—,
i hem panal dels havers de la elerecia rural.
—Hi ha hagut acords concrets?
—han tornat a preguntar els periodistes.
El cap del Govern no ha contestat a aquesta pregunta.
Mentre estaven comentant els pes
riodistea la noticia donada per un
periòdic sobre la probable sortida
del senyor Rico Abello del Govern,
ha passat el ministre erflisenda, el
qual ha preguntat:
—Que, parleu de crisi?
—Ens referim —ha dis un informador— a la. noticia que publica un
periódic del mati sobre la dimissió
del senyor Rico Abello.
—Doncs no bi ha res de crisi
ha respost el senyor Lara.
En sortir el senyor Martínez Barrio, els periodistes li han fet la mateixa pregunta, i ha contestas que
s'havien ocupat d'altres coses i no
de la crisi, i sortint en aquel] moment el ministre de la Governació,
el senyor Martínez Barrio ira dit:
:—Ací teniu el senyor Rico Abello,
que pot informar-vos.
El senyor Rico Abello ha manitestas el següent:
—M'atenc a les maniiestacions
que vaig fer anit, a "Heraldo de
Madrid-.
El ministre d'Agricultura ha dit
que havia rebut alguna telegrames
amb motiu de la noticia publicada
en alguns diaris sobre les suposades importacions de moresc i Wat.
—No hi ha res d'aixta—ha dit—,
podas desmentir-ho rotundament
perque cessi l'alarma infundada que
ha començat a cundir entre determinats elements.
El ministre —ha acabas dient—
no ha pensat per a res en la imno
portació de grans; perd si alguna
regada ho penses, no faria res sense
consultar el Parlament.
El ministre de Treball ha !aras
la següent nota oficiosa:
El president ha donas campte de la
proposició d'amnistia presentada per
algtms gres parlamentaris, i el Consell, despees de deliberar sobre tan
important qüestió, ha acordat per unanimitat recaptar per a el la iniciativa de precisar el moment oportú que
hagi de plantejar-se l'aninistia i l'extensióa que ha de donar-li.
Seguidament els ministres slan
ocupas de &satis relacionats amb
aquesta qüestió.
S'ha acordat després encarregar al
ministre de Justicia la redacció de
l'oportú projecte de gei sobre detcrcainita auxilis econòmics al clergat necessitat
Hisenda.—Decras fixant credite
per al primer trimestre de 19,34 en
compliment de la ¡leí de prórroga de
pressupostos de 2 de gener corrent.
Projecte de hei autoritzant el Govera per prorrogar o renovar Ira
obligacions del Tresor emeses en 2
d'abril de 1932.
Admetent la dimissió del de:egat
de l'Estat a la zona franca del port
de Barcelona senyor Artur afenéndez
i nomenant per al dit arrea senyor
Alexandre Bosch i Catarineu.
Governació.—El ministre ha donat
comiste al Censal de l'estat de l'os¿re públic a Espanya.
Ha sotmès a informe del ministre
d'Hisenda un projecte autoritzant 14
inversió de quantiiats en redificacal
de casernes per a la guardia civil, que
a diferents /sables es techen en C0115truca).
Traslladar al ministre l'estudi de la
proposta ja aprovada pel Consell,
les . recompenses que es van a concedir al director general de Seguretat,
senyor Valdivia, als alts funcionaria
senyor Vázquez
de la inateixa
i Santiago i al gosernador civil de
Saragossa, mayor Ordiales.
rl Censal ha aProvat, a proposta
del ministre, la concessió d'una recompensa honorífica al senyor Anicet
Bela Champil, con, a catedratic de la
Universitat d'Oviedo.
Cosnunicacions.—Decres accer>tant
dimissia del cueree de director general de Telecomunicació al senyor Manuel Biednia llernindez.
Nomenant per a substituir-lo el sexy« Ramon Miguel Nieto.
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Indústria i Comerç.—El Consell tia
pres disposicions conliades als ministres d'Estat i Indústria i Comerç per
fomentar l'exportada, de rins als Esteta Units.
AMPLIACIÓ DEL CONSELL
L'assumpte de mes transcendencia de qué s'han ocupas els ministres en la reunió d'avui i segurament
el mes discutit ha estat el que es
relaciona amb la proposició d'amnistia que subscriuen els caps de les
minories de dreta.
Sobre aquest particular hem parlat amb un dels ministres al departament del qual afecta principalment
la qüestió, el qual ens ha dit:
—El tema fou tractat amb tota
amplitud i després d'exposar
dels meus companys el seu respectiu
punt de vista es va prendre l'acord
unànime a que es refereix la nota
oficiosa del Consell.
—Es que no es diu concretament
si el projecte ha d'ésser elaborat pel
Govern—hem aclarit nosaltres.
naturalment —ha emitestat l'alludit ministre—. El Gavera
ha rebut la iniciativa de les dretes
amb la major consideració i esta diaposat aixi mateix a tenir en compte
aquelles altres que puguin emanar
d'altres grima de la Cambra.
Es clar que la lógica admet una
majar atenció i cura en les propostes que subscriuen el major nombre
de parlamentaris, pena tan sois per
això, per la quantitat.
Resumint, dones, i concretant: El
Govern, quan ho consideri oponte,,
presentara a la Cambra un projecte
d'amnistia, amb l'extensió que calgui,
recollint les suggerències que al seu
judici siguin acceptables, partint
sempre de les conveniencies polítiques i patriätiques que aconsellin
les circumstancies.
Hem fet observar al nostre interlocutor que a alguns deis caps de
dreta els havia produit mal efecte
l'acord del Consell i que podria ésser que les dretes presentessin a la
mesa una proposició de Ha en forma reglamentaria.
—A això s'oposara el Govern per
què, com he dit abans, reclama per
a al la redacció d'un projecte quan
i com ho cregui pertinent.
Un altre assumpte també ¿'interés
ha <islas l'encàrrec donat al ministre
' le Justicia sobre la redacció d'un
projecte de llei relatiu als havers de
la clerecia.
El senyor Airares Valdés creu que
aquest és un assumpte que cal resoldre aviat i es troba disposat a e.studiar-to amb et millar desig i urgir>.
cia.

LA SITUACIO ECONONLICA
DE LA

CLERECIA

En deliberar el Govern sobre l'oferiment fet a les Corts pel senyor
Lerroux de presentar un projecte de
Ilei per tal de fixar definitivament
la situació económica de la clerecía,
s'han examinas antecedents i proa
postes formulades a la Cambra quan
en les Corts Constituents fou discuta aquest assumpte, i s'ha vist que
el vot particular presentat del aenyor.
Cid obtingué els vots deis radicals,
agraris i regionalistes, els quals
constitueixen ara l'actual majoria
governamental.
En vista d'aixda alta encarregat
al ministre dc Justicia la redacció
de l'oportú projecte a base de l'esmental vot particular del senyor
Cid, que está redactat en els següents termes:
El Govern presentará a les Corts,
dintre l'any 1934, un projecte de llei
regulant l'Estatut corresponent ala
membres de la clerecia, que estiguessin legalment adscrito al servei
oficial del cuite, en que s'assenyaleu
cls drets individualitzats, que poden
considerar-seis i les seves condi-

cions chadquisició i gaudi.

L'ACORD DEL CONSELL SOBRE L'AMNISTIA HA ESTAT
MOLT DISCUTIT
L'acord del Consell de Ministres
d'avui en recabar el Govcrn la iniciativa de precisar el moment en que
hagi de plantejar-se al Parlament
ramnistia i la seva extensió ha estas aval inolt discutit als passadissos de la Cambra.
En una entrevista celebrada entre
els senyora Domínguez Arèvalo i
Goicoechea, caps de les minories
tradicionalista i . de Renovada Espanyola, han acordat reunir-se atub
els de les altres fraccions parlantestaries de dreta senyors alartinez de
Velasco i Gil Robles per tractar
exclusivament del que ha de fer-se
amb la proposició de llei que els
grupa de dreta han redactat per a
la concessió d'una amnistia.
El s . dos primers diputats esmentatal
estan . disposats, segons les nostres nosidra, i en contra de racord del Goverla a mantenir la proposició de Ilei
i rolen recamar l'aquiescència dels altres grupa de dreta per tal de sostenir
el eriteri que es dlscuteixi com mi!
aviat millor.
Per una altra pan, diputats regale
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seelleau e und de vista que el Goma ala a direcar de la polaca parlaninentria &e l'obligat a presentar o no
qua be consideri oportú el projecte
easunistia i rabosa que se U
de
hagi de Ösnar.
Aleshotes es quin les minoras podran presentar esmenes al wiccte
que potser ho modifiqui, com ha mcd'ahres.
ceit
Ala ministres de la Guerra i Obres
Públiques, als cruda eta periodistes han
Pregunta t per l'abast dels detalls relacionats amb aquest problema de l'amnistia a qui fa referencia la nota oficiosa del Consell i dels seus extrems,
s'han limitat a contestar que la primera part de l'acord estava clar, i que
nn rodia ampliar-se i que dels details
el nu i prsdia rodar era el senyor Lerrovx.
Per persona que coneix rom petisa
el partit radical i els seus caos en
l'aspecte d'amnistia. sabem que en el
cas que les dretes es decidissin a preSentar una proposkió de hei, els trämits reglanientaris que totes les proposicions han de seguir. es recorreria
amb la lentitud suficient perqui, ten cop
arribat el moment i a punt de discutir-se al Parlament. el Govern les seva
una part de la pronosici6 i s'arribes
a un acord amb les fracciods de dreta
mitjançant una mútua tran,jaencia, per
tal (acordar l'amnistia.
També s'afirtnava que per part del
Govern s'ha ajornat indefididament Te
discussió al Parlament de l'amnistia,
s Icé desitjaria. aprontara quilseéol
crcumstäncia. concedir alguns índults
que arribarien a molts dele detinguts
per delictes politics i socials.

e

Detalls

de la reunió

del comitè nacional de la U.

G. T.

Madrid, 3. — Un periódic publica la segiient informació sobre Yocorregut en la reunió del comite nacional de la Unió General de Trebailadora, de diumenge passat.
. En ella queda concretament manifestada la discrepancia de criteri
entre la majoria dels membres de
l'organització i la comissió executiva, fins al punt que el secretari d'ailuesta, senyor Trifó Gómez, que
coincidia en la posició minoritäria
amb els senyors Besteiro i Sabe.rit, pregä que es tes constar en acta
amb tota precisa:, la seva disecaformitat
Sabem que a bastants neembres
del dit comité nacional els causa
estrauyesa que davant la situació de
minoritaria no es produis la dimissió
dels que mantenen o exerceixen llocs
directius.
En la reunió hi llagué una proposició concreta sobre determinades
täctiques a seguir, que encara que
no s'arribä a aprovar obtingui el
vot d'un nombre considerable de Federacions d'indústries, circumstäncia que impressiona indubtablement
els restants membres del comité nacional.

Determinat que l'opinió del comitè
estava mis prop de l'orientaci6 política que segueix l'executiva del partit socialista que de la que observa
la Unió, a proposta d'aquesta segona executiva es nomeni un comité
d'enllaç entre el comité nacional de
la U. G. T. i l'executiva del partit
socialista.
Forme designats per integrar-lo els
senyors Pretel, secretari de la Federació d'Espectacles; Díaz Abro,
secretad de la Federació d'Arts
Blanquea, i Carlea Hernändez, dipntat per Madrid, i secretari de la Federació del Transport.
Sabem també que en la sessió del
ple que tingui lloc la tarda del diumenge, es produí un incident bastant apassionat entre els senyors Tomas (Pasqual) i Martínez (Lucio),
per entendre aquest que aquell havia mantingut el mati un criteri distint del que sustentava la tarda, però
aclarida la posició l'incident no pass& a 171é5.
Per últim no creiem equivocar-nos
en assegurar que el tetraiment observat en els darrcrs dies en l'activitat
política del senyor Besteiro, que
adhuc fou observat en el transcurs
del dit ple del confite nacional de
la U. G. T., és degut al resultat 1 al
desenrotllament de les deliberacions
del dit ple.

Els viticultor: s'interessen
per l'exportac'e als E. U.
Madrid, 3.— Aquesta tarda ha visitat el cap del Govern una comissió de la Federació Nacional de
Viticultors, de la Eederació dels
Criadors i Exportadora de Vins d'EsPan Ya i Confederació Nacional de
Fabricanto i Exportadors
denti Ccmpostos i Licors.
Li han exposat el problema de
l'entrada dels nostres vins als Estats Units i la necessitat que ràpidament es sagi a un acord comercial
ariete el dit país que permeti ladeguaita situació dels nostres vins en
aquell mercal.
El senyor Lerroux els ha manifestat que precisament s'havia tractat de l'assumpte en el Consell de
Minsitres d'avui i ha pres nota deis
desigs dels comissionats el, punta
de vista dels quals catan concretata
en la nota que el exportadora de
vins ha npublicat als periódica del
usad.
Eh comissionats lean dit als periodiste. que els diputats de totes les
tendencias politiquea de les regions
viti‘coles s'havien ofert incondicionalepent per laborar en raasumpte.

Dairreirakera lum ciders
BOXA A • VOLY1IPIA
—
ARA VENCE MERE
PER PUNT8

NOREJON 1 ARIAS BATEREN
LLORENÇ 1 MAMAN", PER
PUNTS 1 PER ABANDONAMENT, RESPECTIVAMENT
Ni havia poca concurrència anit
passada a la sala de l'Olympia. Els
combata que alti disputaren foren
en general interessanta. El que
figurava a la carçalera del programa, a cärrec d'Ignasi Ara i el francés Frère, fou guanyat per punts
pel primer esmentat. Ara, que havia
estat rebut amb xiulets en presentar-se al ring, aixecava mis tard
unänimes aplaudiments del peiblie,
que restava, una regada mes, admirat per la boga vistosa, tia i inteHigent de l'aragonès. No obstant,
hom esperava mes; Ara, que es va
adjudicar la puntuació de tots els
rounds d'aquest combat, s'bouria
hagut de llançar a fons obtenir
una victòria decisiva per deixar del
tot satisteta la concurrencia. Ara
no sols pecä per aquest cantó, sinó
que donà molt sovint una impressin de manca d'entusiasme que en
els (lanero rounds i una vegada
acabada la lluita es tradui en protestes i xiulets d'alguns dels concurrents.
Max Frère va resultar molt poca
cosa en tant que bo gador. Per contra es féu remarcar com a honre
extraordinäriament batallador i resistente fou sempre ell qui portä la
iniciativa de l'atac. La tasca d'Ignasi Ara va consistir, dones, a
desbaratar el seu joc i a replicar
als seus atacs.
Abans d'aquest combat Cheo
Morejon va vencer Llorenç per
punto en deu represes. El negre va
efectuar un treball molt remarcable
en els rounds cinquè, sise i serie
penó en els tres darrers no feu de
bon tros el qu eel públic esperava.
Llorenç, coratjosíssim, féu forca
mis que defensar-se durant els deu
rounds d'aquest combat.
L'encontre entre Arias i Matesans valgué al primer una bella Vic..
tória per abandonament a la quarta represa. El combat fou molt viu
des del seu inici. Al tercer round
Arias experimenti una recta dificultat, i quan hom el creia en
situació dificil atacä a fons i obtingué un clan avantatge. Continuant en la mateixa tactica, a la
represa següent obtenia, als pocs
moments, un le. o. de quatre segons
i, a continuació, l'abandonament del
seu adversari per haver llançat
l'esponja al ring els segons d'aquest.
En els preliminars Andreu vence
Falsone per desqualificació d'aquest
al tinque round per boza incorrecta. I Alandis a Llansana per abandonament al segon round.
C.
CARNERA-FIRPO?
Buenos Aires, 3. — Un conegut
promotor de boxa d'aquesta capi-

Jai ha eablegrifiat al manager del
campió del mbn de totes lea categories, Primo Camera, oferint-li
una suma important parqué vingui
a Buenos Aires a enfrontar-se amb
el boxador argenti Lluís Angel
Firpo la primavera vinent.
Als cercles esportius d'aquesta
capital ha produit molt d'entusiasme la idea que el gegant italiä
s'enfronti amb Firpo a Buenos
Aires.
•
DOS INDIVIDUS S'APODEREN
D'UN ALTRE TAXI

Ahir a la nit fou iipt a terme un
altre robatori d'un taxi, en la mateixa
forma que tan freqüentment es consumen aquests robatoris. El gofe perjudicat s'anomena Francesc Hornero
Sánchez, i el taxi que conduia ostentava el Mitre. 32.776. El furt fou reaItzat per dos individus que hacían pujat al carrer de Provenea, i des d'aquest lloc es lenes portar cap a la
barriada de Sans. Aprofitant l'avinentesa de trobar-se en un indret solitari, els esmentats individua obligaren el conductor, pistola en mi, a
descendir del vehicle, i rápidament van
fugir amb el cotxe. en direcció desconeguda . Dcl fet s'ha ducal compte a
la policia.
DESGRACIA

Anit, procedent de Sant Sadurní
d'Anoia, va ingressar a l'Hospital Militar de la riostra capital, el nen de
cinc anys Joan Pérez Tudela, fill del
caporal de la guardia civil de l'esmentada poblacie. FI nen de referencia
havia pres ."- ..jrt la del seu pare,
la qual se li disparé i Ii produl una
grarissima ferida al pit.
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Madrid, 3. — El senyor Alba Ira
abandonat el Congrés abans d'acabar la sessió per Iraner d'assistir al
busques diplomätic que s'In celebrar aquesta nit al Palau Nacional.
Per conducte de l'oficial major,
sent or Sanmartín, ha participat als
periodistes que a la primera hora
de la sessió de denla tindra lloc el
tribut necrològic que es reirá a les
Corta a honor del senyor Muja.
Després es discutiran les actes de
Valencia j Castelló.
Ha manifestat lambe el senyor
Sanmartin que caldri repetir les rotacions per a l'elecció dels vocals
del Tribunal de Garantie!, ja que
en les votacions celebradas no hi
hacia hagut quórum, puix que calien
198 vots i només se n'han obtingut 155.
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REIS!

PER A ROBES: EL BARATO

CONFECCIONS: EL BARATO

PRESENTS PRACTICS: EL BARATO
TOT EN GRAN ABUNDANCIA!
TOT AL PREU MINIM!

o
Preciosos Edredons, camera, a ...
Bons Cobretaules "panyo", brodats,
Magnífics Cobrellits seda, matrim.
Gran varietat de Jocs de llit, brodats,
Bonics Jocs de taula, brodats, a ...
Vistosos Portiers, tapisseria, a ...

9'— ptes.
5'75 ptes.
21'— ptes.
15'— ptes.
11'— ptes.
18'— ptes.

Calçats per a nens
Models pràctics, molt reduïts de preu
Borseguins de nen, pell negra o color, sola de llanta, d'immensa durada; el parell
... 9'75 ptes.
Sabates de nen, pell irrompible, negra o color, sola emití; el parell, 8'25 ptes.
Sabates de nena, bona pel/ color,
tall "Die"; el parell
... 5'75 ptes.

3ERLIMICfflY

(Ve de la primera peina)
En les aleccione O ta desasid provisional de la Generalitat loa &pi,
diputo Pel districte de Salema i mide
tard secretari de la dita diputació. En
ton* d'Accisi Catalana forana fto.t de
la ponencia que va ano, a hlari a artdoctor l'Erfatut. Intervingue •ciosas/fa en lo ~moya de »tse 1 propaganda que to precedí, la votació de
l'Estatut per part dele aiunlatnants i
el referéndum popvilar.
Va Publicar a LA PUBLICITAT
una skrie d'articles que constituir,' un
estudi complet del test que havia de
refrendar el poble de Cata:tova. L'abril de l'any 31, en les eleccions Parcial: prodwida per la duplicitat darSe: dele :ovos: Manid i Alomar, fas
elegit diputas a les Constituents i intervhogui principalment durant la diecuria di l'Esteta. Li la a confiada
Per la minoria catalana la direcció de
la dejen» del Titel 1. Amb a9Iden
mosies pronuncia diversos discursos relanas principalment a la defensa del
català 1 advera per uno fórmala
adaptable al test constitucional.
En ti taro de la diacussió va defensor fa no Submissió dels Comtes de
la Centralita: al Tribunal de Compita
de la República, criteri que Mansos,
va acceptar la Cambra després de forta
El senyor Martí Esteve, conseqüent
amb l'ideari propugnas a la Confeti*.
cia Nacional de rOtly 1922, ha defenun
tothora les normes establertes en aquella memorable assemblea i ha treballat incansablement a Catalunya i a la
Península pels ideals de Catalanismt i
RePública.

Joan Liuhí i Vallada
loan Dula es fill de Barcelona, i
ha :maniaca dintre la Política catalana
defensat pel len pare, Joaquim
Lluhí i Rissec, en aquella Esquerra
que dirigiren Carner, Sunyol, Hurtado, Gwbert i altrcs.
En el període anterior a la República forma part del grup constituil a
base del sconanari 'L'Opinió", fundas
l'any 1927, amb Pere Comes, Antoni
Xirau, Loan Casanelles, Víctor Hurtado, Annand Otero, lgnasi Armengoa i loan Casanoves, llavors exilias a
Paris. Les propogandes republicanes i
nacionalistes de '` L'Opinió” li comportaren empresonament, penyores, escorcoll s , dctceacions ¡ altrei procediments de reprcssió. JOCI, Llethi passa
una temporada a la Nodel, i una alIra a Paris, lela costea a molts pa-

triotes perseguits.
Poc abates dcl 12 d'abril, juntan:en,
antb CIS SCIIS companys de "L temió".
contribuí a connectar els dos sector:
principal: dé l'Esquerra, republicans
mines i Estat Català,
Regidor a l'Ajuntament de Barcelona ctegit el 12 d'abril de 1931, hi
presidí IIIIS palitos mesos la Comissió
de Finauccs. Dipute a la Diputació
Provisional de la Generalital, que
cifrara el projecte d'Estatut Illurat al
Goveni de la República; i diputas a
les Constitiinits, forma part de la Comissió parlamenta r ia de la ConstittieW5
i de la de l'Estatal de Catalunya.
Elegit diputas el novembre de 1932
al Parlament Catold, presidí el Govena de la Generalitat cortinilla pel
desembre del maten any. Dimití el
carree de primer conseller, juntament
amb els anee consellers Pere Comes,
Antoni Xirate i Josef Terradelles, motizont la famosa crisi que acaba amb
una escissió de l'Esquerra Republicana.

Actualment presiden la minoria
parlamentaria del partit constitult
base dels que deixaren l'Esquerra,
anomenat Nacionalista Republica d'Esquema.

Joan Comorera i

Va nArer a Cert e ra l'any 1895.
L'any 1912 acaba la carrera del magisteri, i es trasladé a Barcelona, os
ingrcssa de redactor a La Publicidad,
en la qua l figuraven els senyors Layret i Domingo.. Durant ets dos anys
següents pand a Madrid, on esercí el
carrec de corresponsal del maten dioti, Q14211 agites: cantria d'empresa figura de redactor a "La Lucha", fundar i dirigit per Marcellí Domingo.
Con' a delegat del Bloc Nacionalista
RePublicd pr esioné part, amb Companys, Ldyret i Domingo, a la yoga
revolucionaria de 1917. En ésser smpresonat Mterccili Domingo, litigue cura de la direcció de El Pueblo de Tortosa, a conseqüència de les campanyes
realitzades, en el qual fou empresonat.
L'any 1918 mar.ra a París, i torna a
Barcelona aprofitant l'amnistia. S'afilid al Partit Socialista Estanyol.
L'any 1C20 marra a l'Argentina, i
s'aJilii al Partit Socialista Argenti.
Després figura cona a membre del
Consell de m'inda de "La Vanguardia" de Buenos Aires, i fou candidat
a diputat per l'esmentat partir, pera,
a l'adveniment de la dictadura d'Unburo fiu que marré.: a Montevideo.
En proclamar-se la República, l'estoy
1931, torna a Barcelona, i s'afilia a la
Unid Socialista de Catalunya. Atina
de secretar; del sensor Serra i Moret.
Des/cris fou elep:t dipulat al .'arlometa Cotald, i actualinent ha estat designa, conseller d'Economia de la Geaerolito&

FETS

1 Barato

Soler

—

DIVERSOS

Abir bou denunciat al
~Jai de guardia el robatori
comba a caes del sastre Manuel Ganaio Martinez, de la
Via Laietana, número 32, d'on
se n'emportaren ele lladreu peces de roba i fans de vestit per
valor d'unes 12.000 penales.

C ausques ca til mi es
TARRAGONA
lilegoaei mimad per

~mg de
pe. :: El presa del pa :: Vaga a
Rette ZI lialtsa un sindicalista gua
no pot pagar :: Notteiari
Tarragona, ,3 '(Per telifou). —
Anit es reuni la Junta d'Economia
per tractar de la petició formulada
pela flequers per a augmentar el
preu del pa. La Junta acordi aconsellar el comissari delegat senyor
Ramon Antat perque autoritzés
l'augment de cinc centims per quilo
del pa de luxe, pede, no obstant,
el senyor Amat encara no ha pres
cap resolució.
— El senyor Amar ha iniposat
una multa de soci pessetes a atinenion flequers de Reus per hacer augmentat el prcu del pa sense la seva
deguda autorització.
— Fetes algunes inspecciona a
diverses fleques d'aquesta ciutat, han
estat imposades les multes següents:
a Enric Huguet, cartel. d'Angel
Guimerà, 19, 5 00 pessetes, per manca de pes en el pa; a Francesc
Moncusi, carrer de Comtc de Rius,
núm. 9, 400 pessetes, per manca de
pes de 400 gratos en deu quilos, i
a Agusti Boada, amb 400 pessetes.
— A Reus slan declarar en
vaga de braços caiguts els obrera
de la Sedera. El comissari delegat
d'Ordre públic ha ordenar a la guardia civil que desallotgi la fabrica i
sigui detingut el comité de vaga.
— Sha fet escäpol del seu
micili de Valla el jove de 16 anys
Joan Plana i Pone. Han estat circulades ordres a la policia per a la
se va recerca.
— Avui han estas visitades les
obres de reconstrucció del Monestir
de Poblet pels membres del patronat senyors Lloret, Company, Monray a i Pujol.
— El proper diumenge, a la sala
teatre de l'Ateneu, de Tarragona, se
celebrara Eassemblea de tonstitució
de la Cooperativa Eléctrica de Tarragona.
— Ha estat nomenat per regir
la dieicesi de Girona el doctor Josep Cartanyar i Ingles, el qual era
canonge arxipreste, de la catedral,
de Tarragona.
— El total de turistes que durant els darrers temps han vingut
a Tarragona i han estat controlat
per l'Oficina Municipal de Turisme
sumen 12.914, dels quals 5.132 són
estrangers.
— Durant l'any 1933, els visitanta del muses de la necrópolis de
la Fábrica de Tabacs han estar
31739.
— Sita itnposat una multa de
cinc mil pessetes a Joan Reverter,
d'Amposta, director del setmanari
"El Explotado", per incitar amb la
paraula i la ploma a la desobediencia a les autoritats. El dit senyor,
que está detingut amb rnotiu dels
darrers successos, set deixara en
llibertat durant el termini de 48 loares perque faci efectiva la multa.
Moviment del port. Vaixells entrata: "Ciudad de Alicante", de Palma; "Altube-Mendi", de Sagunt;
"Bacchus" i "Cabo Sacratif", de
Barcelona. Sortits: "Altube-Mendi",
cap a Barcelona; "Ciudad de Alicante", cap a Palma; "Vito", cap
a Souze; "Bacchus-, cap a Valencia, i "Cabo Sacratif", cap a Sant
Caries, — C

LLEIDA
La Coalició Catalanista Republicana
d'Entierra
Detenció del suposat
Väria
autor d'un assassinat

Lleida, 3 (Per teléfon).— Avui
s'han reunit els representants dels
partits catalanistes d'esquerra, per
tal d'organitzar la campanya a descabdellar durant la propera lluita
electoral. S'Ira convingut en adoptar
el nom de Coalició Catalanista Republicana d'Esquerra, sota el qual
lluitaran Joventut Republicana, Acció Catalana i Radicals-Socialistes.
— La guärdia civil, destacada al
pas conegut per Terradet, ha detingut un individu nomenat Ventura
Cominal, de 58 anys, pressumpte
autor de l'assassinat de Maria
Blanch, fet ocorregut ha poca dies
al poble de Talarn, i del qual ja hm
donat compte.
— La noia Maria Dolors Sant Feliu, tingué un atac epiléptic medre
passejava pel carrer Major. Ha estar
concluida al Dispensari Municipal on
li han apreciat ferides de carácter
heu.

— Per la Diada de Reis, hi ha
anunciat un concert a cärrec de l'Orfeó Borgenc, de Borges Blanques.
— A la Casa de Socorros, lea estat
curat d'una lesió a la mi produída
mentre treballava, Jautne Bessó.
Al mateix establiment, ha estar
assistit de diversas erosions a la
cara el trinseiint Victor Sanchez.
— El donatiu de 230 pessetes fet
pel President de la República per
al nen que nasqués en la data més
próxinta a l'aniversari de la seva
exaltació a la primera magistratura
de la nació, ha correspost a la nena
Maria de la Concipció Sinchea
Garda, a nom de la qual s'ha obert
la correnonent Ilibreta a la Caiga
d'Estalvis de la Generalitat.— C.

Llegiu
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TORTOSA

G.IRONA
La candidatura del /Tornear Cablenieta Republicà Itxposici6 de
cactus liosas junte' a les Carobres
de Comen i de la Propietat Regidor s cap a Madrid :: Vida
Girona, 3 (per teléfon). — Continuen amb gran ento..,asme els treballa
de 1)c:4,g:tilda de la candidatura
d'Acció Catalana Republicana, que
presenta el Foment Catalanista Republicä. La diada de Cap d'any aquesta entitat hissà la nova bandera, costejada per un grup de SOCis, als balCures de l'estatgc social.
— Denla, dijous, a les sis de la
tarda, s'inaugurará a la sala d'exposicions Garbi una coHecció de cactus
faciiitats Pe r amateurs locals.
— Ha traspassat el nen Xavier
Sán
chez de quatre anys, iill del metge de Santa Eugenia de Ter i bon
ama; nostre. Ens condolem de la Insta i irreparable perdua.
— La Cambra de Comerç, en sessio extraordinaria de constitució, elegí la següent Junta Directiva: President, SCIIV r Este ve Soles; vice-president primer, senyor Lluis Serra; viceFresident segun, amor Alfons Teixidor; tresorer, senyor Miguel Ferrer,
i comptador, senyor Antoni Pujol.
— La Cambra Oficial de la Propietat Urbana, en atoará reglamentaria, ha censttuit la nova Junta d'aquesta manera:
President, Ferran Casadevall; vineprcsident primer, senyor Melito Salelles; vice-president segon, senyor Aliar Belsola; tresorer, sen y or Josep
Mirandes; comptador, senyor Josep
Saurina.
— La subscripció de l'Ateneu de
Girona, per adquirir joguines, amb
motiu de la testo dels Reis dOrient,
puja a la quantitat de 601 pessetes.
Es C011tillUCII rebent donatius.
— Aquesta nit cl Girona E. C. ha convocar assemblea extraordinaria per
tal de tractar del pla econòmic de
l'entitat, en vistes al torneig de la tercera divisió.
— Se'ns assegura que a Sant Antutti de Cabalga s'obrirä una fábrica
de aixes de cartró. sucursal d'una
important manufactura de Barcelona.
S'hi donara ocupació a un centenar
d'obreres. Ens alegraría que la nona
C s confirmés per a remeiar l'atur en
aquellas comarques, tan perjudicades
per la crisi del suro.
— S'està constituint a Camprodon
una Agrupació dedicada al foment i
estudia de geologia dinàmica i estratiu:inca, dirigida per l'entusiasta geòleg senyor Canalla.
— Violentant una porta, entraren
Iladres a l'establiment propietat de
Erancesc Oliveres, reí d'Hostalets de
Ras, i se dernportaren unes seixanta
pessetes, alguns paquets de tabac i dos
déeirns de la loteria del sorteig d'arta.
— Aquesta tarda han sortit cap a
Madrid els regidora Srs. Rahola, Tomás i Palol, els quals, en representació de l'Ajuntatnent, van a la capital
de la República per a tractar de la
solució definitiva que ha de donar-se
a l'asNumpte de la construcció de caarmes. També visitaren el ministre
de Justicia atub l'objecte de parlar-li
del mal estat en njue es troba l'edifici
de la presó, i veure si es possible la
construcció d'un nou edifici. —

BADALONA
Accident desgraciat Baralla DeNoticiari
tenció d'un Iladregot
Badalona, 3.— A la riera de Sant
Joan cstava provant una escopeta de
caça aquest mati Antoni lslallofre
Matamoros, va tenir la desgracia que
l'arma se li dispares, i toca el nen
Bartolome Vila, al qual ha produit
una ferida a la regió parietal dreta
de pronòstic reservar, que li fou curada al Dispensari Municipal.
— En la sessió celebrada darrerament per l'Ajuntament, es va acordar donar el nom de Francesc Maca
al correr d'Arrabal.
— En un escorcoll practicat per
la Policia, a la casa núm. t 14 de l'Avinguda del 14 trAbri!, ion trobat un
revólver marca Sinith, calibre 9, i 5
càpsules que es trobaven guardara
en un moneder sota el Hit. Ha cstat
detingutla la criada que prestava servci a la casa, anómenaila Ana Valer, Sentida que aquesta dona ha
maniiestat que Dama pertanyia al
seu difunt espies.
— l'er qüestions de familia, van
barallar-se al carrer les germanes
Maria Fuentes, de 37 anys, i Vicenta,
de 23. La primera sortí amb contusiona a diverses parts del ros que
li curaren al dispensan
— Per uns individus del Sometent
fou detingut Ginés Victor Duirot.
de 3.; any-, natural tic. Franca. Al
seu poder foren trobades diverses
eines i un manyoc de dala, per a
robar. Horn erra que aquest individu esta complicat en els darrers
robatoris ocorreguts a la nostra
ciutat.
— Al domicili de Francesc Rovira
Figueres, del narre:. de Santa Madrona, núm. 2, penetraren 'ladres,
els quals s'empollaren diverses joies
i diners que es trobaven en un arman Horn ignora el valor dels objectes rohats. la policía fa geitions
per descubrir ala autors del robatori. — C.

La Coajuaci6 d'Entierres Zoco.
lee vacants:: 41 'Innata loca de la
llei Rondad
Tortosa, 3 (jper — Ha estat autoritzada per a la segona desala
del mes carrera l'enortaciä de nou
mil quilos d'escargoies.
— En la relació de les escoles nacionals figuren vacants per a places
de mestres, una a la nostra ciutat,
una altra a La Cenia.
— La Cambra del Corriere ha eleg il president el senyor J9btP Albarum i Ferrando, i vice-president ti senyor Joan Benet i Pinyana.
— En aquest tenue municipal exisreinen 48 entitats que seran clausurades per no reunir les condiciona fixa.
des segons la Ilei de 8 d'abril passat.
— La Comunitat de Regants del
Sindicat Agrícola del Baix Ebre
trames al ministeri d'Agricultura un
telegrama pregant no autoritzi l'entrada de moresc per sobrar 7o.000 tones
d'arrea, que podrien servir com a forratge.
— L'obrer Joan Valldeperes Sebastià, mentre treballava en una fábrica de gasoses, tingue la dissort de
caure des de dalt (una escala, i es
produí contusiona a diverses parts del
cos,

— Prossegueixen activament els
treballa per a la Conjunció d'Esquerres
que haurà de Iluitar en les propvinents alecciona municipals. Aquesta
nit tindra lloc una reunió del Comité
d'Enllaç a la Coalició, al local del
Centre Radical-Socialis ta. — C.

MATARO
Detenció

Boxa :: Cross

Mataró, 3 (per telefon). — Per
infondre sospites ha estat detingut
aquesta nit per la guardia municipal
Emili Subirats i Borras, de 25 anys,
natural d'Alfara (Tarragona). Ha
estat ordenada la seca expulsió daquesta ciutat.
—La "Sala Teixidor" ha organitzat per al mati del proper diumenge
una exceHent matinal de boxa al cinema modern. Entre els diferents
combata cal esmentar els de Diaz i
Minguell I, per la %abra dels seus
respectius adversaris Vaquerizo i Ermango!. En aquesta mateixa reunió
fara el seu debut com a professional R. Trinxen
—Les actives gestiona que s'han
portat a cap per aconseguir que el
XIX Campionat de Catalunya de
Cross es fes a la nostra ciutat, han
tingut un exit falaguer, i ha estat
donada la corresponent autorització.

MALLORCA
Atracadora detinguts en el moment
de desembarcar :-: Topada de vehiclea :-: La vaga de pintors
Altres novas
Palma, 3.
El diumenge passat al mati inren detinguts dos individua arribats
de Barcelona als quals els foren
ocupats sir revólver, una pistola
i un punyal. Han resultat ésser
autors d'un atracarnent comes a
Terrassa. Els esmentats. junt amb
un company seu que Irania d'arribar
des de Barcelona, es proposaven
realitzar alguna atracaments. Els
dos detinguts s'anomenen Sabí Orrit Illa i Bonaventura Puig i Torredemet; el primer viatjava amb el
nom de Joan Sánchez.
— De resultes d'una topada entre l'autocar de viatgers entre Palma i Felanitx i el tramvia de Palma a La Llibertat, han resultat
quatre ferits de poca importancia
amb desperfectes ambdás vehicles.
— L'Estació de Vinicultura i
Enologia de Felanitx ha publicat
un llibre sota el nom de "Apuntaciones de Viticultura y Enología'',
en el qual són ¡adosas els treballa
que sobre aquestes matèries ieu
l'enginyer senyor Ernest Mestres
des de la direcció de la dita Estació
i els posteriors del seu actual director, l'enginyer senyor Bartomeu
Forteza i Pinya.
— La vaga de pintora i empaperadors té aquests dies un nou
cairc, amb el qual les autoritats
haurien d'acabar amb rota energia.
Darrerament siran reintegrar gairebé tots els obrer _ al ti-chal!. Queden solament vint-i-cinc vaguist es ,
els ij uals, malgrat assegurar-los el
reingrés i els avantatges que han
assolit els altres, s'entesten a no
reintegrar-s'hi i actualment es dediquen a embrutar de cernís negra
totes aquelles façanes en les quals
facin feina els obrera pintora reintegrats al treball. Són moltes les
faeanes deixades en un estat
Cense que fins ara aixia hagi
motivat una actuació ene:gica de
la primera autoritat.
— Dilluns, a les deu del mati,
tingué lloc al teatre Balear una seasió de boga. Al primer combat
Ponq vence Vidal per punts. Al
segon, Céspedes vence Titoi. Al
tercer, entre el catali Pone i el
mallorquí Mas, el primer fou desqualificat al tercer round. Al quart
combat, Gámez, andalús, vence el
mallorqui Francés. I al cinque, lescampió catalä de pesos lleuger
Mompd venci Sòria campió aragonés.--C.
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,g,Una estafa de 200 milions de francs
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El rus Stravisky, príncep dels
estafadors, habitual de les
platges de moda n'és l'autor
Es curias dad, quina facilita: es
producixen o Franca aquests afers de
darrer,
gran envergadura. L'autor
els falsos bono de la municipalitat de
Baiona, Alexandre Stravisky, concurrent a les rayes de moda als
9mus canutos de jac, on perdia o guanyazaz tm minó acuse in:mutar-se. Ha:
din que, en temps de taqueo magres,
harsia estas expulsat de diverses sales
de joc per huir suponl que ¡co fines
de joc del reí tren se:cs. De manera
que ara, (pian zut con,-urrent habitual
daquests lleco, veía agiten princep vesamb una elegancia extrema, encara
que dissimulant 110C.1 numeres mides,
exclainava:
Aterida; Mä sobre les filies!
Alexandre Stravisky tenia castells,
cavalls, autos; hacia de comprar un
havia de
periòdic per dcu
fundar una ,firnia cinematográfica. Fea
d'erkenalls. De tot aqueo: imperi notuis li resten unes guantes sus i
l'autoniab il en que fugi a tela cejocitat.

Baiona, 3. - L'e.seandol dels
bons ficticis del Crèdit Municipal de 13aiona Tiren proporeion.s considerables. L'enquesta
no ha acabat encara, paró l'estafada importa segurament uns
200 milions do frailes. L'estafador internacional. el rus
Stavisky, iii ha pogut ésser detingut encara.
Comuniquen de Paris que un
teatre de la apila' que subsencionava Staviski va falsear aliir
les portes.

el set: director ha

fugit.
Segons els periOdics, importants Companyies parisenques
d'Asseguranees havien subscrit
bons per valor d'uns 150 milions
de franrs.
L'enquesta continua activanient.
"Le Malin - calcula que a la
regid de París han eslat conocats alinenys per valor de eent
Milions de francs dels esinentals bolis falsos. Aquest càlcul
nunit's de les subscripcions
dr les Companyies d'Asseguranres sense eomplar les aportado:1s pa rl len la rs.
Afegeix l'esmentat periòdic

que la uta:torta de Companyies
subscriptores ho fern fiant-se
de determinades recomanarions
ofieials j tic ia mena de garantics que els eren disuades. pel
qual molin s'insinua que en
Ea fer pid haver ineorregut

tneonsabilitat
Stavisky per ara no se sap
on és. Pa eireulal aquesta nit
el rumor que s'havia embareat
a Lisboa. amb deslinneie a Venezuela.
Es fa notar que un collaborador de Tissier. director d'una
revista que es publicava
}l' huta, ha marxiil cap a Espanya, després de la delenció
iIe Tissier.
Horn ignora els motius del
viaage, pern es relacionen amb
aquella detenem.
Inferogal sobre lo fe:' Stavisky. el senyor Cbautemps ha
declarat que la justicia seguirà
el sen curo ainb inflexible rigor
que sigain les que siguin les
persones que resultan compromeses. el Govern complirä amb
energin el set) delire.

Hi mort el gran paci fi sta vescomte
Winston Churchill
V(SCOlale Jhurchill el . 17 111:p de
les grana ¡ni Se q editots del inón politic
tingiós i dels mós notables defensor' de !a S. de N.
re, als pacifistes la seta mor:
liluCiruna gran ', Criba,. La seza ¡farrero aciiii!at palitica ha eensistil a
raniliatrc el hitie r iSme, posant de reIhn l'ainenaca que constiliteix Almanya t cr la fas. Fou dB, també, qui
zu declarar que l'exercit frarteär
a l'ordre europea.
La se,n figura s qopätica sen) recordada ;entere en els cereles tic !a
S. de .1-,

L•1 :ies, 3. - A la seva
cia .d'Escócia ha ;non e! visconne
Churchiil.
El viscomte dirigí diverses comeanyies de navegació, i fou mestre de
cerimänies durant la coronació del rei
Jordi V.

John Simon s'ha entrevistat
amb Mussolini
No se n ha lliurat comunicat oticial
Del calloqui .1ohn
nome.S ca t enen noticies procedctils de
Roma. Cap comunicat oficios, fit o.
no cris arriba. S'assegura solament
que folia hauria estudia priincr cl memorándum enviat per [rano a :Ventano, del qual haurà pañal
al duce. Simon s'Itaimä pogut conv¿iicer una evgadu ni ‘'.5 de l'esperil pacifista de Franca i, també, dcl Emit que tenen les seres possibles co:1cessions, que poden ósser negociades
s,dant ent a Ginebra.
Simon 211ussalin, s'hauran cura!,
Miltbó, de l'extrema urgáncia amb
que Pautes ha presentat cl memorandual a Hitler. Del colloqui, pera, es
tindrd una exacta idea solanient desfrs del que eas jara saber Londres.

Roma, 3. - Hom assegura que el
miaistre de Negocis Estrangers, Sir
John Simon, que ha d'entre%ittar-se
amb el senyor Mussolini a les 16'3o,
sta ocupat a preparar anib gran
atenció aquesta entrevista, i ha estudiat detingudament el text del memorándum francés que ha estat Untar al govern alemany reccatinent per
l'ambaixador francés a Berlin. tenyur
Poncet.
A les 4'3u d'aquesta tarda, en el
nioment que s'inicia,a la conferencia
celebrada entre eis senyors John Simon i Mussoliisi, ulla celebrar una
e, la
manifestae;4 es el', del

qual haz dniciAt noucems oficials
"avainguardistes - i 3.000 cadets.
La primera entrevista entre sir John
Simon i el senyor :Mussolini ha estat
excepcionalment ¿larga, puix que ha
durar mes de dues llores.
Fin; ara no s'lla publica: cap coniunicat oficial, i sembla que no sera facilita: fins deapres de la darrera conversa que celebrint aquests des hclues
d'Esta', la qual horn treta que tindra
lloc denla.
Sir John Sinion, que havia estat
trcballant duran tot el ¡Cali a l'Ambaixada del seu país, ha dinat a la
legació británica prop de la Santa
Seu.

(Nil

IINS

M1

Aiencs, 5,-- Les imindaelinis

que slian produit a

al:medianía
han destruil medies ¡adula,.
Els hahilants de 'Megara van

haver de refugiar-se a les testt ilos de Iltirs rases per a allibe ar -se (le les aighes.
Fins ara se sap que 11110 mort
..f.,;,n als tina dona i dos nens.
En diversus llocs les aignes
Izan l'alisal ilanys a les vías
ferrailes. per la qua' rosa la
eireulació de tren 1 . 5 fa ;mili
ilifieullat, i en alguns llocs ha
(leta l iiderrominda.

LLIBIÅ
CATAL•M•
NONDA DE. SANT l'ERE. 3

#1,

e•••

sednofflese.0101ro•55--,..

•

I\ e
Litlxiiscurs
ae K ooseielt a la

,
del govern

I

'

Llibres per a infants
Edicions de luxe -Meceano
Nie
Estilogràfiques
Esferes
Albums pintura -- Llapis colors, etc., etc.,
el trobareu a la nostra Llibreria
Queden poes exemplars del
Calendari Excursionista de Catalunya
Adquiriu-lo abans que no s'esgoti,

fa primera pagina)
"Gräcies als productes de la Man.
'seria i de la Mongòlia, els ports de
(Vi de

vitats econòmiques i financeres de la
Manxúria i de la Mongòlia."

3. - ELS PUNTS FORAMENTALS DEL "MEMORIAL
Dairtn, Yinglxou i Antung, sobreSECRET"
tot Dairen, passen a ésser els mis
importants del continent asiitic.
Eins aquí el "Memorial secret'
Dairen es el que va davant. Cada
del general Tanaka.
any hi passen 7.200 vaixells, amb
Ara els japoneses diuen que la
un tonatge total de 11.36s.000 toenpueydienets
lifiai n xd itiariad.ae, :iieusn Estatjtovidepn
L
nes. Aquesta quantitat representa el
(re de la Primera página)
lorlificat per la reducció rigoEl missatge Ilegit per Roosevelt al
70 per cent del comen; total de la
deixarä coronar emperador del ManUUba portada a cap en les desEvidentinent, hi ha maniobres per a
Congrés, que era ales amb sto excess.Manxúria i de la Mongólia. Quinze
peses ¡ per les seves institu- vies de navegació radien d'aquest aukuo. Els- japoneses podran apliva curiositat, no Produirti gran intcrear una situada 110 1 .0 als BOiCalkf•
car amplarnent tot el programa del
CiOnb udniinistratives perniaSi remen o no se'n tindrà una perra
pressiti a Europa. No es cl ros ti'opon, amb dies de sortida finos i
general Tanaka. Es de suposar que
nents "(Pernianent Agencies), el
cupar-sc d'alta que Rooscv el t ha dit
regulars. A Inés hi ha la navegació
ea la peralcun'acia o no de Titillescts
Pu-Yi sera ben dócil a la politica
president ha afirma t que la
en el got ern. La mea retirada consa propäsit de re.recueitl del scu pla,
costal, irregular, però importantisque remajoria dels Banes que obriren
tituid, u na gran pir dua per a la Pcsigui perquè caldria un edamen tCenic,
sima. Quan tingnein el monopoli de económica deis japonesos, !Mies
sumirern co aquests punts-les
de nou Ilurs portes a la prima- venda dels productes manxurians
tito Entes° i la pan.
sigui perque es tracia d'un experiment
secret".,
essencials del "Memorial
vera passada, són sans i funBucarest, 3. - El Cunera presidit
restringit Cmi el fanip nord-arnerica.
i mongolians, caurà a les nostres
1. Per arranjar les dificultats a
eirmen eit perfeetes eondicions.
pel senyor Angelescu ha presentat
Ara maten, pera, la política /Mancera
mans autornaticament, el monopoli
l'Asia oriental, el Japó adoptar à una
la dimissiO total,
La major
Els resultats del nou progradesenrottlatia Per la Casa Blanca en
del transport oceánic .
de "sang i ferro" (Aquest
El rei l'ha acceptada i ha cocaraquesta setmana ha contrzbud, potser
ma SÓII la nnva colativa:Mi de
part del consum dels ports centrals politice
punt ha estat confirma, cinc anys
regat inunediatament la formació del
indirectament, a agreujar la rcis1 eco'
nielis milions de persones. la
i del sud de Xina. dependrä enteradesprés, amb la conquesta de la
nou Govern al mini s tre dimissionarettranilzaelú de la indúsiria
nbmica.
reent de nosaltres. En cas de guerManxúria i el bombardeig de Nang.
ri de Comen:. senyor Tatarescu. cl
Allá que cal remarcar ós el (pie .fa
en contlicions que pugui °lilera podrient deixar el poble xinès ea
Hai per' les tropes nipones.)
qual ha acceptat. i a tres quarts de
nir beneficis raonables i la itnreferCitein a la politica internacional.
una miseria completa."
2. En ordre a influir enérgicaviiit ha presentat al sobirà la 'lista
plantaeiú de salaris adequals a
i per aquest cantó sentida haver-se veEl "Memorial secret" del general
nient en el nión, el Japó ha de condel, nous ministres. que seguirlament
rifical una nruda q ¡a en t'actitud del
les condicions de la vida i conTanaka no perd de vista América 1
quede, almenys econòmicament, la
han prestat jurarnent.
venients al maleix lemps per
presiden! dels Estala Unir/.
Europa. Arribats a aquest punt IteXina, i per conquerir la Xina el JaEncara que fins ara no s han tacials treballadors.
De fe!, en assumir Id sueeessid de
gun:
pó ha "d'adquirir" primer la Manatílita: els nonis deis cornponents del
lloover, havia declaral de valer tona"Hem de tenir present que EuroEl senyor Roosevelt ha exria i la alongólia.
nou Govern ni les seves caracterisboros cordialment amb Europa. Ara, pressal l'esueranea que en un
pa i América també necessiten gres(La Manxúria ja es japonesa, i les
tiques. sembla ésscr que. será format
contrariament, fent allusitt als deutors
sea quantitats de Ilegums. Quan nosesdevenidor no lluttyä aquests
trepes nipones, penetrant a la regió
per elements jovcs del Parta Lid'Amórica, es limita a parlar d'una
corrents cobriran total:neta el
altres tindrent el nionopoli dels prode Xa -Har, són a jet portes de la
beral, del anal el nou presiden del
hipotClica adhesiá a qualsevulla sistepressimost de deslieses.
ductes i el control dels transports,
Mongòlia oriental.)
.
Consell és un element de prestigi.
Ma tic redi.c.dá deis armaincnts. La rede mar i de terca, els paisos que
Pel que es refereis als as3. El Japó, creient que una guerEl nou president compra quarantatirada d'Europa de Norman DilViS,
tenen necessitat deis productes essumpfes estrangers, el presiUnits
i amb Ibase5
C011,‘:deelll
ra
amb
els
Estats
das anys d'edat. i
dr:trt'S d'horm numcat els compranpecials de la Ntanxúria i de la Mondent ha dil:
sia és inevitable, i per tal d'estar nn.
utt borne de gran energia u .sang
de
en
aquest
punt,
ses assumits al Cvni d'Orsay l'oettibi e
gòlia
presentar-vos
011
pur
litarment preparat, ha de construir
¡recia.
passat. prevearc un re,r,-dala nostra bona voluntat."
quadre de cumple'. oplindstne.
els ferrocarrils Kirin-Hueining i
raen! de la Casa Blanca, no so'ament
"Per totes aquestes consideraTituleacu a Romania
Cerquen) ami) els ttostres vetos
Saint Moritz, 3. - El ministre de envers el: assumptes d'I;:iirops, sitió el initjia d'evitar en l'esdeveni- cions, el desenvoluparnent dels trans- Xang-Xung-Talai, a la Manxúria.
(El primer d'aquests ferrocarrils
de
Negocis Estraagcrs romanès en el
lambo' envers
ports oceànics sen molt necessaris.
dor l'expansió territorial i la
Ministeri del senyor Angelescu, que
La "Dairen Kisen Kaisha Com. ja és construit. Es treballa en el
interven,-i0 d'una :sacio en els
segon, a la regid Xang-Xiing-Tao•
acaba de dimitir, ha sortit cap al
Washington. 3. - Co si havia
pany serik i el nostre goaasninples mleviors de lallta.
nan.)
estat anuncia!, el senyor Roosese., puls.
vera estendrà emprèstits destinata
.10 he preeisat - ha seguit
4. El Japó despendrà 1.000.000
vell lii fet OS ti 1'15 de la pa- dienl el senyor Roosevelt--que
al Ferrocarril del Sud de la Man.
La preparació de l'ade yens dele "Fons secrets" del Deraula, per primera vegada, al eis-Estals Units no poden paraúna. El proper any seran completemptat
partament de l'Exèrcit, amb la fiCongrés de Represes:tenis.
tades so.000 tones de nous vaixells
/3112.21e!, t, 3. - Segons la infor1:cipar en els II/1'011:101111911S 1)0nalitat de lliurar 4 00 oficials retiEn el bel Aisaurs, ei
destinats al transport oceànic.
macio el. cure. l'atemptat que ha
1iiiCS t'Europa per() que estan
rats, sota la capa de mestres i co“L'exit d'aquestes- arnples activident siso abstingut de fer reces- disposals uouperar en un mocostal la vida el senyor Duca fou
merciants, bornes de ciencia i ciutanianitions legislatives especifi- nina qualsevol, en la mesura
tats de transport amb Dai•
decidi: el dia to de desembre dardans xinesos,- a la Mi:inedia perquè
ques, Iiiiiitant -se :5 Iritetar d'uren vorn a centre, sera assegurat per
rer, data en què es dissolgnè la
que signi practicable i sobve
qüesliú
na manera general la
influeixin els prínceps mongolians a
ferries lleis econòmiques."
Gunrdia de l'erro.
una base mundits l. nileant la
revoltar-se contra Xina.
del programa de resl ablirnent i retliteei,', armainents i la
1;assa,sí prometé matar el pri2. - QUESTIO MONETARIA
en
els
progressos
obt
ingut
s
del
p,imer
de
s. Els coreans secan utilitzats pel
mer ministre alians
rebalsa de les barreres comerO PENETRACIO BANCARIA
sentenel
durnal
aspeile
1
sqoe
Japó a l'avantguarda de la co.
geiter el mes tard.
rials.
tro que acaba de Iranse.ITee.
lonització japonesa i com una punEls seus dos cómplices han conEl "Memorial secret" segueix caSeg.nidament el senyor RooEl senyor Itoosevell ha
firmat que en el cas d'haver irata de llança per a la penetració a la
da cegada més interessant:
ha
e:ande:ni/al
severasevell
vital la cooperari6 de la Camcassat Constantinescu, ells haurien
Manxúria i a la Mongedia•
"Eis xinesos han conculcat, amb
contribuents
l'actitud
deis
ment
I • 1 Seitat per tal d'aconseatemptat contra el senyor Duca,
(La colonització japonesa a la
persistencia, les bases del sistema
d'escapar
al
pagaque
trarlen
guir ( . 1 reslablinient ile la prosLI proiessor universitari senyor
monetari basat en Eargent, i per
lianxúria ha començat la molt actialai
coro
inent
dels
impostos,
perilat 'monina' i h5 eonsirneH,.)
jonescu. director del diari "Jurenaquest motiu han fet impossibles,
vament. Aquest any ducs mil (auxila itilo all s funcionaris deis
sobre les rones del 1 ztss:11
tu', que recolza illtimament la Guarfins ara, els nostres plans de cololies japone s es s'han establert a Taiaque
s'enGorporarions
Fiares
o
s,
cabuda
que
de
nit,
nou edifici
dia .le Ferro i ataca c senyor Duca,
musu i a Fuixin, al riu Sungari, al
nització sobre una base económiespatlles
dels
aea
riqueixen
pürineli
plantar
rara
als
proro estar detingut per tal de depurar
ca ferma. flem patit dels següents
llarg del ferrocarril de Kinn a Tunblentes plantis¡als per la 1110- rionistes o del pUblic.
la seva respoi.sani,tat.
desavantatges:
luna, i al liarg del riu Tarnen, entre
que
els
dosprés
a
firma(
eivililzaeiú.
Ila
Ajornarnent de la 1.islta
1- La moneda que hem portat a
Laia i Karbin. Els immigrants es
linxament o de bandits i all: - es
.1 es:Minino:lo el presiden l ha
retal i de la Conf aré:lela
parteixen, seguint el pla del govern
la Manxúria és de base or. Quan
de
per reslil. neeessilen
deixat
entreveure
la
intimen')
alemplals
Entesa
Petita
de la
japonés, en quaranta unitats, i cada
nosaltres en len: Us per a la vida
fer uiteriorment als iegisladors
una iepressid ¡Inmediata i eni3re
Bucarest, 3. - A conseMiCncia
diaria dels nostres comerços i inunj tat conté cinquanta lamines. El
gi y a per parl de les autoritats,
una exposieiú sobre "eis deules
dc l'atemptat que ha costat la vida
cost d'aquesta immigració puja a
dústries, ha estat eanviada en dòeontrels ando tI 60‘erti i el p o .aeferent a l'atur forçós - ha
al presiden .1c1 Consell de Minislars xinesos de plata. La fluctuació
tres milions de yens.)
Ile dels Estats Units pels f.o.
President - tractarem
tres, senyor Duca, la visita dels sodel canvi del dólar xinès de plata
6. El Japó ha d'aconseguir el
s-erns i els pobles nah reo puld'arme I ;tu vapidament cona sibirans búlgar, (pie hacia de verifiés d'un 20 per cent, resultant-ne una monopoli de provisions de Ilegurns,
sos'', que es tr,Me.st en siltioeto
gui possible a resoldre'l per
car-se a mitjans PcI corrent mes, ha
pèrdua seriosa per al nostre poble.
fusta, mines de carbó, ferro, pells
d'inferiorilal per Ilurs conelt'unja de soeorsos directes als
estat ajornada "sine die".
Quan, per exemple, hem planejat
i de teto vis altres productes de la
internes
o
(pie
se
senil')
radies.
i
després,
i
a
rions
ftehalls
Contrariament al que Ita publicat
Manxúria i de la Mongólia, com peuna inversió de dos-cents mil yens,
al
restaincopaeos
d'entrar
eiseseqüencia
d'aixó.
la premsa d'algunes nailon; sobre
de cop resulta que aquest capital
troli, suliats, rnagnesium, alumini,
sOltre
/di/m . 111 iitti,I ilel Ireball privat,
el no aiornament de la Conferencia
mil
to
o
a
t6o
ha
quedas
reduit
a
etcétera,
objectitts
o, brrL'ajo' ioutu i sl mutu conde la Perita Entesa, es fa notar que
dólars,
degut
a
un
salt
brusc
en
el
7. El Jan& contribuint a la de'
perinniteLls.
trol sOn Vessi'mt. ht de la tradistictitiliit
la data d'inaugurarle de la dita concanvi.
.Aquest
fet
ha
motivat
malpreciació de la moneda xinesa, i
HP1I1 nbert el
•
ana.
anteri.
en')
no
poi
t'iu
ililoctrisi
Ja
ferencia no ha estat encara fixada
les fallides de cases comercials.
substituint-la per la moneda japo>ole i hi Ilançarem bona llavor:
itt eta - ha afead el senaair
definitivament.
2. En canvi, el comerciant
nesa, controlarà la banca i el coels penosos comenearnents han
Itoosevelt--. Nosaltres hein einernpra moneda de plata en tot, i aixi
rriere del País Celest.
possat i ¡ser a obtenir ara una
la realització de nombr o princep de S axónia prrs
no pateix els efectes d'aquestes fluc8. Essent tots els paises del món
plena i completa collila, beta
i-on Mandes fliflt, i hetzt i le
tuacions del canvi. Per alzó el sea
de cornear la (erra.
més o menys relacionats aleb l'Exenmplir 11 tasca de ntillorarexpu'sat d'A strta
comerç Ó5 molt pròsper. D'altra
trein Orient, el Japó, 5i arriba a moEl se»yor Boosevelt ha acahat
los o modifirar-los. si ral, perla
no tenen un coneixement ciennopolitzar el comete el. transport
Dolfuss felicita HtVer pel en tot ras liem ii anar raí) el son fliseurs reten' hrimonat- banda
en el Pacific, tindrä, evidentment,
ge a In rouperand del Congrés tífic del valor del canvi d'as i plaendavant.
ap eiÁny
ta, i sempre guanyen en la transuna enorme influencia al món.
ainh ell "per tal de servir el
Despras do fer ro:1s la r que
acció. I nosaltres perdem a despit
-Viena,
Heus aci els punts fonamentals
1111 5' aniericä".
••r;'•flil del Govern los estal
del nostre control de les cases de
olieialment que el princ,. ,• ) Berdel "Memorial secret" del general
n••
••••••••banca.
nal de Saximia i 3tainitigen ha
Tanaka.
3. Amb l'actual sistema plata, el
estal expulsat liPi ICI'l'i1 n 11 . 1 0115Aquest "Memorial- , els punts més
govern xinès pot augmentar l'exisIría(' el primer de gene: . i colinteressant; del qual hern transcrit
tència de bitllets de banc per a consi ifit a la frontera bavaresa i no
integrament, és escrit amb molla
trarestar Hs nostres bitllets-or. Per
a la frontera italiana, com s'hasimplicitat. Els punts més delicats
conseqüència, els nostres bancs no
Si dit eit un principi.
hl són tractats senzillament. Es parpoden dar a terme la missió d'esten_
lii buliorinloinlind sie l'esglela de futures guerres amb Rüssia i
dre la influencia del nostre país,
si 5 protestan) a .11istria, iimb
amb els Estats 1.7nits, sense emoció,
:indio de l'entrada
4. Si la base or és adoptada pocom d'una cosa fatal, inevitable.
drem emetre bitllets-or Iliurement.
lla publicat tina Pastoral m i la
Els militaristes japonesos sän
quid expressa els sens fervents
Amb el crèdit dels bitilets-or podrem
aixi: freds, orgullosos, tallants, simtirsigs d'arribar a Imite l!el el
adquirir drets de propietat real i replistes, tossuts. S'han proposat un
parla de les converses
conflicle germano-austrin
cursos naturals, i després el crèdit
pla i el segtielxen. No els emocioI
en
re'SS'i0-.
tumbé en 11 C ., 11fli r i r i •
dels bitllets xinesos plata. Els xinen les parades tnilitars, compactes,
dnyes
.
nal que s • lia presentid en el si
Ileso, //O podran competir amb nosde la plaça del Kremlin, a Moscou,
de l'esglasia protesta:d.
Berlin, 3. - El ministre de altres, i la circulacio monetaria a
Berlin, 3. - L'ambaixador dels
ni el pas airós dels soldats de la
el
Amb molin le Cap-il'.11:v.
la Manxúria i a la Mongälia catira
l'Interior del heidi ha decida
gran República Nord-Americana.
Estats Units en aquesta capital ha
t
d'.1tislria
lis
tele.grapresiden
sota el nostre control.
Im' d'ara endavant les testes
protestat prop del alinisteri de NeEls passa una mica cont als alefiat al sensor Ililler les felicireliginses jueves no figuren als
s. El "Banc de les Tres Pros higocis Estrangers del Reich contra
manys d'abans de rally /4. Fa molla
tarlo:1s de rigor.
lendaris
aleinanys.
ea
eles de l'Est" - Manxúria -, la
les noses disposicions adoptades en
any :. que no han perdut cap guerra
El eaneeller Hitler tu ha con"Banca de Gontunicacions", la "Ban.
Berlín, 3. - El general baró vos
el que es refereix al servei d'intei cs miren clls mateixos invencibles.
tel al donan-1i len ginvies.
regló
tt.a
Fritaseh,
comandan
de
la
ca
de
la
Frontera"
i
el
''Credit Geresso; dels dentes aletuanys a llarg
Anirien a la mert convençuts que
militar, ha cual nomenat cap de la
neral i Finalices Corporaciá" tenen
i a curt termini.
els protegeix la "Divina Voluntat,
l'Exercit.
direcció
de
en
circulad:::
ballets-plata
que
puUna gestió semblant ha estat feta
l'Emperador i el Passat."
Berlín, 3 - L'ex-burg muestre de gen 38.000.orio de dedars. Llurs nos
per l'ambaixador d'Anglaterra.
R.IMON PEI
Boess,
que
havia
cstat
senyor
Berlín
de
reserva,
en
forma
d'immobles
i
El
cap
de
l'Oficina
Berlin, 3. dtineut fa alg un tenlos, acusat d'estade moldes, sOn valorats en L330.o00
BrusseHes, 3. - r.3 prei Cure que
nacional-socialista de politica extefa, ha estat alliberat, d'acord a una
de delars. Es natural que e15 bitel (nieta presentara denla la seva
rior, senyor Rosenberg, ha declarat
Ha mort el baró de Beyens
decisla adoptada pel Tribuna! de Berllets d banc xinesos estiguin dedimissió al Bei, si duran aquesta nit
en un interviu que ha fet a un peBrusselles, 3. - Ha n'ion el
lín.
preciats. Es solament per antes del
riodista de París que creo que és
au es pot arribar fi un acord entre la
govern que aquests bitllets seguei- vard Beyens, que (cm ministre
preferible que les qüestions que
dreta flamenca i els liberals, amb
d'Estat sense cartera, i minisxen en circulació. Amb aquest paper
afecten Alemanya i França siguin
l'objecte de resuldre el problema planMussolini rep els nous Co- depreciat i incontrovertible, el go- tre de Negocis Eslrangers.
discutides t'emes entre els dos Estejat per la presentació del projecte
III Start) Besens era un exeeltats, tense intervencions de tercer,
reintegra jó als Ae1:5 llocs de 72
missaris de les Confede- vera de les Tres Provincies de l'Est lent
escriptor. Deixa diversos
la qual cosa és causa de confasions.
adquireix tota mena de producles.
funcionaris que foren condemnats per
escrits, entre els quals
racions
Hitler ha pres la iniciativa. Depèn
(Juan nosaltres voten' comprar ens
manca de LIVIbille.
ara de Franca continuar per aqttest
demanen os amb el 1irop6sit de per- Inercia esmentar-se "Estudi
Eh membres del Govern i els prinRoma, 3. --- El senyor Mussobre el segon Imperi".
cantí, Si atribula a una intelEgencia
judicar els nostres interesses finansolini ha rebut ele nous cocipals caps político han celebras ja
a base d'igualtat de drets, l'estat inissaris de les Confederacions, cers, incloent els nostres dreta de
sobre aquest assumpte nombrases end'esperit d'Alemanya, que actualcomer; en productes especials. Per
amb motiu de la presa de postrevistes.
Xang-Sue-Liang nega que
ment no és hostil a França, sine
aquestes raons el sistema monetari
sessió de llurs cal rees.
Els funcionaris eandenittats l'hahagi comprat avions
simplement reservat, minorarla sen.
a
base
d'or
es
fa
cada
dia
mis
urvicit fet culpables contra la unitat de
El Duce les ha indicat les
siblement.
gentment necessari.
Londres, 3.-Comuniquen de
la nació, i tcrtanyien abs tlits " flalinies directives que hatiran de
Davant de totes aquestes consiNotician l racista
Singapoore que el mariseal`Xan
mingrant3-.
seguir en el complinsent de la
deracions hem d'eliminar els bitSuc Liung, que ha tornal a XiEl gaveta de Breetineville, une Sa
Berlín, 1. - El bisbe proles- mesa 111,C11. esIlets-plata xinesos de la Nlanxiiria
na despres del seu viatge a Eudonat Proves d'un gran esperit
laid altiller 110 noinenal el pos- perialni q n1 en la transfornmein
i prendre aixi al govern xinès el
ropa, ha nogal que sigui certa
ronctliació, ha prea les mesures que
sle les Culi fetleravions art na s
Ins' Zalin cap de les Juvenluts
seu poder de compra. Després po- In noticia que litigia estat enen un organisme d'unió entre•
han provocar l'agitado' padoutent/ria.
Evargaliques alemanyes i l'indrem estendre dels bitllets-or, i
carregais a unes fàbriques Rae
la qual, de no arribar-se a un acOrd, cita a aeoneeguir Itt incorpora- les diferents Corporacions de
aixi arribarem a dominar les acticategorice que resten per crear.
• uu!x. ts aad suman saueft
ció de lea joventuts hillerianes,
¡set tenir un desenllaç greu.

t'une

Cambra de representants

Va afirmar el seu desig de collaboració
amb la política pacifista europea

El

Els Estats Units protesten
servei
per la suspensió
de deutes alemany
Rosenberg
tranco alem

¿Crisi des govern
nesga?
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El teatre 1 e cinema
El cinema — repetim — és l'art de
Copsar, entre ele objectes o els éssers,
relaciona insospitades, que ni la pintura, ru l'escultura, tu la musca, no
hesita endevinat mai. El cinema és
la materia duta a l'estat poetic i
a través de la caricia del raig lluminós. El cinema es una mena de radios
grafia universal. Veu l'esquelet a
travis de la carn, la realitat darrera
de l'apariencia, l'essencial sota l'accidental.
Posseint el poder màgic de jugar
amb el temps i l'espai, ha creat
llenguatge fet de lligaments, absolutament nou, de confrontacions i juxtaposicions, d'una irresistible eloqüencia.
Igualment pot mostrar-nos, per mitjä
d'unes imatges, encadenades amb una
agilitas perfecta, l'aceeleració de la
bella corta inassequible inscrita als
aires per una "volúbilis" que es flanea envers el ni; esplèndid arabesc
que cap ull hl/mi no havia pogut contemplar fins avui, que àdhuc pot denunciar, per mitjä de síntesis poderoses, la marxa secreta de les torees,
en tot el que ens rodeja.
El film mut ha aconseguit fer parlar les pedres; ha fet cantar els paisatges; ha donat una ven encisera i
persuasiva a la natura. Aquestes veus
han arribat adhuc a superposar-les, a
eastrecreuarles i a treure'n polifonies
tan sivies com les de Palestrina.
degut, justament, a aquest "contraptmt visual" que pot expressar l'anima de les coses. Es el cor verlainii
de les "preuades veas" — i no pas la
gesticulaci6 mil o menys enginyosa
dels actora mancats de cordes vocals—
el que constitueix la meravellosa eloodencia de les imatges en moviment.
Encara, una vegada, els recursos de
la pantomima juguen un paper ben
secundari en una forma d'expressió
semblant, i l'expressió despectiva de
Marcel Pagnol ofendra tots els amical
veritables del llene.
Per altra banda, aquesta definició
va «otra de la seva tesi. Si, verlablernent, aquella no és altra cosa que
l'art "d'estampar, de fixar i de difonbre la pantomima, no hi ha cap rió
Per a =desamar aquello que havien
considerat el film parlat com "un perfeccionament del film mut". Situat ea
aquest terteny, el problema no podia
pas ésser res* altrament, ja que
Pagnol té la franquesa d'afirmar que
"el film parlat és l'art d'estampar, de
fixar i de difondre el teatre".
Els actual, apologistes del teatre
tograiiat arriben, en efecte, sense neosar-s'ho, a la conclusió perillosa que
el llene no és altra cosa que una forma d'ediejó„
Quan la película era muda editava
pantomimes; ara, que parla, ha pogut
eixamplar el seu radi d'acció, i edita
peces dialogades. De totes maneres,
s'ha mantingut en un paper passiu de
ió,
tiratge, de multiplicació i de difus
El llene no será, dones, altra cosa que
un vehicle de vulgarització de formes
artístiques ja existents, mudes o parlades.
Els que adopten aquesta tesi es tanquen, ells mateixos, en la presó dr Ilur
dialèctica, i perden el dret de voler
construir una muralla de la Xina entre el cinema mut i el cinema sonor,
que segons confessió pròpia, no són
mes que dues etapes successives de la
fabricació de "miquines registradores, emprades recentment en la indústria de respectacle.
Aquesta conclusió establerta, sean els
amics del setè art els que tenen el
deure d'enlairar-la entre l'expressió
Pldstica de les sensacions, dels sendments, de les passions i de l'annosfera
— fonament de l'espectacle del llene1 la seva expressió verbal, de la qual
hom voldria assegurar la dictadura.
Tot el problema és aci. No és pas
La paraula solament que és eloqüent.
L'orella no és pas l'única via que
dóna acces al cervell. El cinema mut

havia descobert cent matisos subtils i
ncass d'investigar en la nostra
gencia i en la nostra sensibilitat. El
diàleg és un recurs complementad
molt apreciable, però que no ha de
destronar, i per la força, tots els altres.

Marcel Pagnol cerca el mitjà de
divertir la galeria, a desgrat de la
técnica cinegrafica, dient-los que un
director de studio resisteix difícilment
la temptació de substituir una replica
ben feta per un gros pla de cara. Quan
haureu rigut prou d'aquesta imatge
maliciosa reconeixereu que un primer
pla de cara, portas al moment precis
per un director d'escena hàbil, amb el
ritme just que dóna a La imatge una
força incomparable de pensament. pot
ésser tan emocionant com la més ampulosa de les tirades declamatòries.
Sí: una bona cara, ben i Iluminada, que
sorgeig de sobte en el moment oportú,
pot constituir una troballa dramática
de primer ordre. Si: els directors des-

cena serien tota la sea en substituir,
quan Es avinent de fer-ho, una replica teatral per un trovelling, una
penordmica, o una cursa de beata. De
nou cops sobre deu la paraula no podrá Ilnitar amb el patètic pregon de
la música de les jinetees.
Car la noblesa de la visió animada és d'obeir en secret les Beis musicals. La posada en escena, el ritme del
joc, el deroupage i el muntatge no són
altea cosa que procediments d'orquestraci6 els quals recorden els dels nostres compositors de simfonies. Quan
hom és l'arbitre de la seva escriptura
plástica i sie la polifonia de les imatges acull la paraula articulada taus un
enriquiment eventual i no pas com un
limit ¿sic. Un compositor pot ategir
un text cantal o parlat a una c o mposició orquestral, tense desacreditar el
Ilenguatge més misteriös, però no
pas menys eloqüent, del violi, de rarpa de la flauta o del cor. Si hom admet el postulas dels deixebles de Pagnol caldrà dir que Beethoven ha compost vuit situfonies "mudes" i una
novena "parlada". Ara be: ¡quin mil'
sic serias s'atreviria a dir que la Pastoral, l'Heroica o l'Uf miner no són
tan parlades com la simfonia arab

cors?
En realitat, una bona part del
malentès ve de la importancia excepcional que les reces llatines caneedeixen a l'eloqüincia verbal. Entre els
Anglo-Saxons, on el prestigi de la paraula no és tan gros, la sonorització
de la pellicula no ha portat les mateiXCS deformacions estètiques que entre

nosaltres.
No cal pas sorprendre's de tetrobar
en un "ocia, com ho es l'autor de
'Manos, aquest proselitisme vigorós i intolerant a favor de la paraula.
La soya apologia del diàleg no ens
sorprèn gens ni mica als seus Ilavis.
certament, té tota la raó de defensas si do de l'escriptor de teatre contra les pretensioses ünprovisacions
d'alguns cineastes que no t:tubegen a
confeccionar repliques amb l'estil ingenu deis rètols d'abans. Sobre aquest
ptmt els nostres directors d'escena han
teilt snob sovint el seu art, i proponcionat als autors dramàtics garrots
per a assotar-los.
Quan M. Pagnol cm diu que el film
maní ha reinventat ¿co Pantonnmes, i
que el film parlat ha de reineenta, el
teatre, podem adherir-nos a aquesta
fórmulaa benefici crinventari. L'inventari, pese.), ja está fet; en veure
El gcndre de M. Poirier — de la qual
ja he assenyalat les virtuts especifiques — hom compren que aquesta
forma de reinvenció no podrá satisfer
els defensors del cinema.
Hens ad pesqué prefereixo sentir
dir, en un studia, als nostres autors
dramàtics: Visco cl n'aire !, que no
dir atnablement: Visco el cinema!,
ansb les reserves mentals que acabo
de denunciar. La primera actitud és
mis franca; estableix molt millor la
separació necessària que ha d'existir
entre les dues fórmules artístiques,
enterament difcrents.
El teatre, o be les reproduccions
llurs, en rotogravat, sotmet cl pensament d'un creador al ritme de la paraula. Una técnica d'aquesta mena
ens ha donat ja i ens donara encara
obres mestres itnatortals les quals
hom tindra raó de diiondre per tots
els mitjans, cornprenent arnb aquests
els de la llanterna magica. El film
ofereix als imaginatius altres formes
d'expressió i, sobretot, altres ritmes.
Aquests ritmes tenen una fosca i una
universalitat molt superiors als de la
pararla articulada, que es modifica
sempre que ha de travessar una frontera i que obliga l'actor a expressar
visiblement el seu pensament al raleati, per tal de no despassar el ritme,
rnalgrat tot, lent. del període oratori.
El film, tant si és mut com sonor,
ens permet de retrobar en l'expressió
dels nostres pensaments o dcls nostres sentiments aquesta espontaneitat
miraculosa que hom observa en el seu
naixement Ens hem de despullar
aquest privilegi, que ha donat naixenea a formes d'expressió encara insospitades, la riquesa de sintetització de
les quals pot esdevenir fabulosa?
EMILE VUILLERMOZ

Un film de feres a Malaca
Chester Bennet, amb la mis bona
fe, roda a Malaca una pellicula de
feres. No podent deixar d'expressar la nostra estranyesa da‘ant tanta ingenuitat. putx que quasi So:,
els films de feres en I lena selva
Iran estat realitzats en qualsevol
estudi cinematografic, lloc mott
mis apropias per a filmar i pesque
les encanes quedin mis salvatges,
tan salvatges com es vnIgui.
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L'excellent film d'Eddie Cantor
ha topat amb la mis gran resistén.
cia per part dele mexicans, per creure que es burla d'ells. He lamenten perd ja diguérem quan virem donar la noticia que havier'

Connervatorl del
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EL CINEMA
LES ESTRENES
"Fra Diavolo"
Urqulnaona

Al. O. Al.

A les °bree teatrals, liriques o dran'asignes, al costat de l'acció principal sol haver-hi una acció secandaría portada pelo actors cómics.
Això, al rnateix temps q ue salva "palo morts en l'acció dramática, proporciona els Contrastas necessaris
per poetitzer els protagonistes. Actuen, alt actors cómics, a manera
de %a nchos Pances.
Imaginent-nos, ara, que girem les
coses; que agafant la part grotesca,
la convertim en acció principal i
fern servir els actors seriosos per
subratllar les situacions absurden
haurem trobat una fórmula noca d'unes grans possibilitats.
Aleé, és el que ha fet Hal Roach
en portar al cinema l'opereta d'Auber "Fra Diavolo". l,'acció romantica passa aleshores a segon serme,
a fer de fons i tota la intriga gira
al voltant dels dos cómics. que en
aquesta circuntstäncia són Stan
Laurel i Oliver Hardy. D'aquesta
manera el romàntic pasta a grotesc
ilota racció que depen dels que, altrarnent, serien protagonistes, una
història d'amor es converteix en
farsa i tosa la part de cant agafa
un regust cómic que us fa pensar
de vegades en un René Clair diluit.
Naturalment, l'obra és deformada
per tal de perinetre a Hardy i Laurel la part de protagonistes i no
cal dir que sin llueixen.
Dennis King hi te el paper de
Fra Diavolo, Thelma Todd el de
Lady Pamela, una senyora Ileugera
i ingenua, ün tipus molt ben reas

litzat
El film té gran èxit entre els
grans i entre els menuts, i és una
bona suggerencia pels nostres productors aquesta de capgirar les sarsueles tan bon punt a casa nostra
es descobreixin uns actors cómics
suficientment acceptable s . pesque el
que és per ara Itera de confessar
que no en tenim cap.
A. FERRAN

Un film de Joris Ivens
Joris Ivens és un realitzador salan dés; el seu únic film passat a Barcelona és "El pont d'arel'', que es projectii en sessin Mirador. Conteuza a
filmar a Holanda. en tot sol, realitzant
la pellicula que hem citat i daltreb,
sense ajut de ningú; fo tenips que
I ncas es trasladó a la U. R. S. S. a
treballar sovieticament, i foren els pri.
'nett que s'adonaren del talent del
;ove realitzador.
Actualnient a Franca 011a estrenat
un film d'IVCl/S; es tracto de les obres
gegantines de l'assecament del Zuydersée; és laIluita de :'borne contra
gua, la conqui sta de. 110VC3 terres. La
pellícula és cent per cent russa, perü,
a Inés, posseeix la bellesa purament
cinematogràfica de tots els films que
havia Íes aquest realitzador holandés.

La crítica a Itàlia
Tothom coneix mes o nicnys la
Italia del "Duce", i sabem de quina manera esta formas el Govern.
compost en la seva majoria per familiars del dictador. Ara un iill de
Mussolini que es diu Vittorio i que
té quinze anys fa de crític cinematografíe. Actualment no li ha agradat un film que es titula "El dotze
any", de producció nacional, el
qual, a ¡Miar pel títol, deu explicar-nos les excellincies del règim
del seu pare en aquest temps. Els
seus atacs tinten anar contra el fet
que no sigui prou excellent la narr ació d'aquestes excellencies, pule
que no voleen creure que s'atreveixi a atacar l'obra del Set] pare...
i mis a la seva edat no estaria be.
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"Torero a la fuerza"

MOLT AVIAT
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LA MIAU BOJA ESPANYOLA
presentare dame al OAPITOL,
a profit de la aova Ileoold de
Badalona, Piale Internaolonal
de la U. F. A.

aconseguit que ací se suprimís l'es'
cena de l'afusellament, que vas
equivocats i que no hi ha burla pei
-.i mama dele vencedora ;noa ningú. Darrerament l'ambaixada
rant la tragedia dele venguts
mexicana ha protestat de l'exhibí i
ció d'aquesta pellicula a Madrid,

][31/11-------r-

El Conservatori del Liceu, continuant La seta inerieria tasca pedagógica, va organitzar dies passats una
interessant sessió musical a arree del
auartet de corda que formen els deixebles d'aquell centre. d'ensenyament

L'esmentat quartet, format le joves Lluis Benajam, violí; Miguel Domingo, viole; Joan Casals, viola, i
Robert Torres, violoncel, va executar molt acuradament ei Quartet número 6, de Mozart; el Quartet número 1, op. 12, de Mendelssohn; Nacho-ti, de Borodine; Humoreske, de
Dvorak; Moia s nt ,musical, de Schubert,
i l'Scherzo del Quartet número e, de
Beethoven.
La interpretació d'aquest importases
programa bu, com hem dit, molt acusada i reveladora d'una seriosa i ben
orientada escota; mereix especial esment la interpretació del Quartet de
Mendelssohn, i de l'Humoresque, de
Dvorak, per l'expressivitat i l'excellent
fusió que li donaren els joves
alumnes esmentats, els quals van toser

NOTIC14141
—
tIonoert per FOrtee Catea
1 la Cable Baroelona. — El popular concert que cada any es
feia al Palau de la Música Catalana, coni a festa d'entrada a
l'any nou es baria el dissable
vinent, ¿inda de Reis, a les cinc
de la tarda.

L'Orfeó Gatalis hi cantas: U una
extensa selecció de camsons nadalenques; la Cobla Barcelona
donara en primera malició sis
sardanea dels nostres un's conegarte compositora, i connintattientl'Orfeú Cátala i la Gubia Barcelona cantaran tambe
en primera audició quatre obres
per a cor i cobla. Finalilzatà el
concert amb la popularissima
composició "Un vent fresquet
de tramuntana", del muestre
Francesc Pujol.
La ~ha tradicional de canon'

i ;oca d'infanta pele deixebles del
»MY* Llonguerm. — Aquesta ses-

Les jures artistes van ésser copiosament aplaudides en llur encertada actuació.

sió, que fa ja mes de vint anys ve
celebrant-se cada any per aquest
temps, amb un Èxit constant í creixent, tindrà Roe enguany el diumenee prop y inent, dia 7 de gener,
a la tarda, al Palau de la Música
Catalana.
Hi prendran part un centenar d'infants de totes edats, a partir del.quatre anys, nens i noies, tots
xebles de l'Institut Català de Rítmica i Plàstica, fundat i dirigit pel
mestre Joan Llongueres, que té tiu
prestigi indiscutible i ben guanyat
en tot aliò que a reducacié. musical
dels iniants es reicreix.
El programa de la sessió 'len guany és molt varias i ofereix, entre altres novetats, cinc primeres
audicions del mestre E. Jaques Dalcroze. Són aquestes, les cançons:
"El joc de rabee", "Les compres'', "La ventacleta", "La bella
música" i "Les quatre colines". La
gracia i rexquisidesa, així com la
tendresa i respontancitat que es
troben en totes les cançons per a
infants del mestre Jaques Dalcrozc
no cal pas ponderar-les novament
i tothom sap amb quin entusiasme
i amb quina perfecció interpreten

J. G. C.

aquestes cançons els petits deixebles
del mestre Lloneneres.

efusivament aplaudits pel distingit auditori que assisteix a aquestes selectes audicions, que amb tant d'encert ha
instituit la direcció artística del Conservatori del Liceu.

Institut Pedagògic Musical
Una altra novella institució musical,
l'Institut Pedagògic Musical, ha donat, també, un canten per elements
de l'esmentat Institut.
Les professores Dolors Ventosa i

Matilde Vilas, pianistes; Maria Ventosa, violinista, i la nena Montserrat Piques, piano, delectaren la concurrencia amb un escollit programa integrat
per obres de Mozart, Haendel, Maria
Lluisa Cubaró, Durand Grieg, Bach,
Franquear, Kreisler, Granados, Tertini, Brahms, Marques i Frank.
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El film especial de l'anyl!
Revelació interpretativa de
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Processos
De tant en tant tenias ocasió dassabentar-nos deis processos, de vegades barca curiosos, en qué s'entretenen
les "vedettes" quan san fosa de l'estudi, motivats per qualsevol futesa,
encara que, naturalment, aixà els permet d'obtenir una propaganda eficaç,
i aixi justifiquem en part aquest afany
de barrejar-hi els tribunals de Justicia.
Actualment. d'entre els processos
provocats per les "vedettes' nhm ha
uns quants de torea interessants.
Anis Harding té un pies per la puMicaciú d'uns secreto que, naturalment,
un cop publicats perderen aquesta qualisas. Clara Bow sostingué un plet
semblant ande una secretaria que s'entretingue a publicar part de la seca
correspondencia famosa. fosca comprometedora..., tant que, iguai que
l 'ex -popular Fatty, aval mort, bague
d'estar torea temps tense fer cap film.
degut a rescandol que es len entoro d'aquest afer.
Un altre procés bel/ original, i av io
ja fallas. és el de la publicació, pet
part d'una revista, d'una fotografia de
Rudolf Valentino, de la qual ha resultas que en tenia l'exclusiva un fotógrai
que és el que planteja el píes, i que ha
costat a la revista la quantitat de
mapa dòlars, quantitat que creiem
que no val la foto, encara que en
aquesta apareix el popular "Rudy"
en 'maillot" i turbant blanc.
Un altre plet és el que ha plantejat
Miss William — per a nosaltres desconcguda —, la qual fou bufctejada
per Mary Mc. Cornick, ex-muller
d'un dels princep Iti'Divani, que, corn
sabem, tots tres estan casats amb "vedettes" d'anomenada. Miss William,
per via judicial, ha demanat un milió
de dòlars d'indemnització a hfc. Cornick. Per aquesta quantitat, quan vulguin ‚atén! disposats • rebre.
I com a últim dinas que Victor
Rosow, pare legitim de Silvya Sidney,
ha obtingut, Per mitjá del Tribunal
Suprem de Nova York, el poder guardar la seva filla. La història és que
quan :tasqué, els MIS pares s'acabaven de divorciar, i mis tard la mate
es torna a usar amb un tal doctor
Siegmund Sidney, que adopta la criatura, i fiu per ella el que acostuma
a fer un pare de debò. Rosow, que ara
es recorda de la lleva filia, parqué es
una de les actrius mes intelligents
que ti i ha tingut el cinema, ha obtingut dels jutges poder tornar a tenir-la.
encara que Silvya ja iba arranjat
per no haver de viure amb aqueat
pare que de cop i volta ?ha posat a

estinsar-la.
Silvya Sidney, pel sea cantó, té un
procés pendent en el qual se li exigeixen divuit mil chilare per destroces
causades en un accident d'automòbil.
N'hi ha d'altres de plets i prucessos de la constellació de Hollywood,
perú per a avui ja n'hi ha peno, i els
Murena per a un ah,. dia.

El cinema a Ucraina
inematc,Coneixíem
grática d'aquest p a í s, pesó en
aquest any que comença es propasen realitzar cent cinquanta films.
per als quals hi ha destinats seixanta milicias de rubles. Tanmateix
a la U. R. S. S.. igual que a América, la ind('stria cinetnatografica
és de les mas importants.

Magda

Schneider
Deu mesos a l'Etoile
de París
PER QUE?
Perqui és veritable cinema,

1...mmuraesnamMeem.nn•••••••••••n•••••••••••

Com es fa la censura
als EE. UU.
L'organització de Will Hays (la
Motion Pictures Producers and
Distributors of America - ) te les
seves Mientes particulars de censura. Però lii ha alguns Estats que
no se n'acaben de fiar i en tenen
també. Aquests són sis: Kansas,
Nona York, Pensylvania, Ohio,
Maryland i West Virginia.
Ara una censura de nansa s ha
anat a Nova York i ha fet declaracines.
Es diu Miss Jessie Hodges, i amb
altres dues senyores forma tot el
personal de censura de l'Estat (mes
un delegas de Hays, que és el que
proporciona els films).
Aquestes senyores es passen cada
dia des de les deu del metí a les
quatre de la tarda reient
De vegades, per decidir-se, n'han de
passar una sola deu vegades. La
primera vegada l'operador marca els
fragments pecaminosos que diu qualsevulla de les tres, i després es
tornen a passar. Pesó, pesque un
fragment sigui suprima o perdonas
cal que hi hagi majoria de vots.
—Procurem—diu Miss Hodges —
conservar rargument i no temem el

722'

Cinema pur sense truculències.

PUBLIC I LA PREMSA DE TOTS
ELS PAISOS ELOGIEN AQUEST
FILM PER 1,A EVA NATURAL!.
TAT I El SEU SINGULAR ENC1S,
HUMA I ARTISTIC
EL

Recordeu

La

mis bella mostra del cinema autintic

AVUI al

t'e1Z

realistne.
La censura, a cada Estas que en
té de präpia, es regeix segons les
Beis particular, de l'Esta t . A Kansal aquestes Ileia autoritzen la tenaura per suprimir, en tot o en part,
allò que es "cruel, obsce, indecent,
immoral o que tendeixi a 'chajaes la
moral".
Diu Miss Hodges que el curiós es
que dels filme suprimeixen molt
mis del so que de les imatges. Durant rally passat mis del 65 % de
les supressions eren de la pan sonora i al cap de la Ilista de les costs suprimides hi ha les frases de
doble sentir dele films cómics.
Pesó sises curiós encara és que
el pare d'aquesta severa censora publica un setmansri salirle "The
Johnson County Densocrat". I un
deis de l'Estat que te mte sal i

pebre,

"ee

Eneirrees al telèfon número 13352,
sena* augment de preu

E
e
E
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Internacionaldriint no¡:

1

Un pas definitiu de l'esport cabe
Mesas enrere feiern :sois fierqud la
Confederació Esportiva de Catalunya,
o l'enarca strecessora que assolis la di
recció global de les múltiples manifesbacines de l'esport refala, fes les gestions necessàries prop dels cent r es esportius d'altres nacionalitats euroPees.
i pros, del Comit? °limpie internacional ter a reivindicar el nono de Catalunya en la palestra esportiva En
una faraute : Sa baria arribat i'hora
que els catabas ha:sien' de ¡limitar
internacionalment defensant Unicament
i exclusivarnent la neutra bandera barrada; calla e.rioir que aquest tervrihi,
que lrnia pro" dr-ets canquisrats, figurís al costar dels d'altres nocions
del rtrefis.
Recordavem el cas de Finlandia.
'Apresta nació eslava ¡ligada a Rússia amb mis ob l igaciorts que les que
tenim nosoltres amb Espanya.
esteva sota el ion nmuitelnit del
Tsar, n'entre que nosaltres estera sota
la dionem-ne tutela d'una República
liberal... La !libertar !a tenias mis
amplia. Per tan!, si la furisPrrulineia

esportiva tul. Coralernya ti actnalment
drets superiors a la Finlandia troleshores per a collocar-se internacional-

/Mes f.
1 bi. Catalunya ja ha donas la primera passa. I de la era d'un esport
la história i el desenraluparnent del
goal a cesa riostra me n ys ho fria esperar.
Efcctivanirtur, o la reunid celebrada
a Paris per a la constioició definitiva
de la Fcclerati g Internacional de Rugby, i emb assistimcia dels representants (.41emernya. Franca. Romania.
Italia. Trecoslovaquia, BtIgica i Cata¡saya. aquesta ha egos acceptada amb
jes mateirrs freeerogatives que les altres.
El que co hon intentas ~Trepide els
cifres espere, ho ha aconseguit en un
no-res Int estor, com el rugby, que a
Espanta no s'iia p 055Catalrinve
51 ripertacularilzal — potree
fer rrsre-ne marra — renn alters nits
sortosos del favor dr1 priblic.
Fa uns den onys que es fuga al

El dia 14 de desembre passat, els
elements del Huesca Aero Club",
¡'adjudicaven una performance de
primer ordre i que assenyala un moment crític del vol a vela ibèric. Els
socis de l'esmentada entitat havien
emprès des de ja feia temps la
construcció d'un planador veler reproducció del tipus alemany "Espeulaub". Acabat aquest aarell el confiaren al pilot de tense motor senyor
Antoni Pefsafiel, el qual fou llançat
del cim del taró anomenat "Sarda
de Alcalá del Obispo'', de seixanta
metres d'aleäria, i aconsegui mantenir-se volant per espai de 23 minuts. El vol no fou mes allargat a
causa del fred intensfssim que obliga
el senyor Pefiafiel a aterrar.
Aquesta xiira dels 23 minuts, cal
reconéixer que és d'una gran modestia si és comparada amb les 'cifres que s'obtenen en els paises on
el vol a vela és una activitat floreixent i arrelada, pecó reduida al vol
a vela espanyol fins ara, en periode
d'incubació, representa un èxit realment sense precedents.
Des de les primeres manifestacions
del vol sense motor a Barcelona, els
clubs dedicats a aquest esport s'han
multiplicat arreu d'Espenya, però
en general tot el guany, en extensió, del desenvolupament, no ha trobat l'augment en qualitat que hom
podia preveure. A Catalunya mateix
s'ha produit el mateix fet. Després
deis primers assaigs, l'entusiasme es
manifestà de totes les maneres possibles: es crearen clubs, es construiren aparells originals, s'assajà el remolc per cotxe en diverses formes
i. sobretot, es practicó an:o intensitat.
Des de fa un temps, però, les coses han canviat i a la generalitat
de clubs i associacions dels primera
temps s'observa un atemperament
del dinarnisme que abans era regla.

El repartiment dels M,ratis monoplaces
Els cotxes monoplaces que Con,
tracia la casa Maserati, de Bolons. •a, han començat de Murar-se. Els
dos primers, destinats a Nuvolari
i al corredor francés Etancelin, han
passat ja a poder dels compradors.
DO5 altres cotxes a punt «acabar.
se seran lliurats a la senyora Brailiard, qui en confiará un al seu germi i Falce al corredor itaiii Faichetto.
Després Isfaserati construirá encara dues maquines mis, destinades a Pedrazzini i a Straight. La
d . aquest darrer portará la caixa Je
velocitats sistema Wilson. Lord
Howe, el popular campió angles,
davant la negativa d'Alfa-Romeo s
vendre-li un monoplaça, ha passat
també a Maserati re/p.-arree d'un
cota e.

Frontó Principal Palace
Avui, dijous. Tarda, its
ASTIOARRACIA - CAZALIS II
contra
ANDRINUA - OONIEZ

Nil, a les 1015
ITUARTE - CELAYA I
contra
ARRUTI - MARO:MINO

La producció soviètica
de cotxes
Dula , els onze primers mesos
de 1033 les fabriques d'automòbils
soviètiques han produit 44 . 959 ;chicles. Aquista xiira despassa de
dos per cent el programa prefixat.
Les fibriques Stalin han produit
ao.ott cotxes; le, de Jaroslarol,
1.583, i lea de Molotow, a Gorki,
23.069 emitan

rugby a Catalrnya. FlPfd, els clubs san
en tan poco ele:mitos que- no pesen
naire: en paren a ValMeia i anea
Penyre • Madrid, que es templen ame
els dits de la tnd.
Ara la Federada Catalana de Rugby ti uns quatreeents jugadors (tirenciats que torrespam en a mes quinze
equips i a uns volt clubs.
Cal remarcar ben bi F2xit que representa per al castre (sport el fet
que el rugby ha guanyat, fam a tus,
sense cap mena craist oficial — mis

Entre les diverses novetats que
presentan enguany el SalP de Neri
York que tindei /loe al Gran Central Palee., caldeo eenerear en cert
nombre de cenen amb les rodes
davanteres independents, tal com es
construeixen a Europa des de fa
molts anys. En la persistencia dels
acarrossats aerodinámica es notan
l'especial atendí> que posen lea ¿Ir
tintes marques en amagar la roda
de recanvi a l'interior de racarroasat,
o almenys en calases especials destinades a dissimular-la.

aziat desriant alguna traf era — en iots
poca meso, de gestions començades o
Torf i acabades tan brillantment a
Paris.
Els noma dels senyors loan Bola i
Frontese Massana gran de bes gravar en l'historial del t'ultimen? esportiu de Catalanya.
Les seres gestions, ro r onades amb la
consagració definitiva del nom de la
riostra trena, nierriren l'homenatge
di* catalans en general, csportius
O no.

El que diu Andreu Citroen

MOTORISME

Un vol a vela de

El Saló de Non York

MIVO I\ 4*

23

minuts

Degut a un seguit de circumstancies
que no és del cas contentar, no fou
possible a cap agrupament el traspassar l'etapa elemental del vol
planat. Unes agrupacions, tom les
catalanes, només han disposat, en
temps normals, de terrenys plans, i
solament en ocasió de les dues setmanes de Vol a Vela han pogut coneixer, en forma experimental gairebi, el que era el vol a muntanya.
Les altrcs agrupacions que han disposat de penlents no sempre han
fingid la sort de posseir-ne amb
proas condicions per al vol a vela
i en boto els casos no tenien els planadors velero necessaris.
Cal sortir del marasme que totes
aquestes condicions imposaven al vol
sense motor. "Huesca Acto Club"
ha ensenyat amb una elomiencia
indiscutible el cansí que cal escollir.
Manquen, per a fer vol a vela, aparells
de vol a vela, necessitat ben natural i comprensible. Però cal imaginar també que junt amb els planadors velers és imprescindible la presencia del' monitors exPepimentats.
Tot l'esforre del 'Huesca Acto
Club" en construir l'aparell no hauria donat el rendiment que comentem si no llagues pilotat un borne
entes en vol a vela.
Cal treure d'aquest primer vol a
vela de 23 minuts tots els ensenyaments encoratjadors que se'n desprenen. El sense motor a Catalunya
es troba momentäniament paralitz4t,
peró són ben visibles les maneres
d'activar-lo. L'etapa elemental ja
esta establerta. El vol remolcas per
cotxe pot omplir la dificultas del
vol a muntanya i donar els titols
A B, bo i preparant els practicants
per al vol a muntanya a vela. Aquest
darrer sen una realitat aixf que es
disposi d'aparells a propiats i de Monitor; solvents.
M. FOYE

En tornar al garatge
Tanqueu e: contacte de l'encesa.
Apagueu els fars i els llums.
Tanquen l'aixeta de la benzina.
Si gela, buideu l'aigua del radiador.
Comproveu que ragulla de l'amperimetre no marca descarrega.
Pugeu els vidres del cotxe.

En sortir del garatge
No us oblideu de:
Comprovar el nivel l de l'aigua
del radiador i el de lr.ii al cárter
del motor.
Examinar el sota del cotxe per
tal dassegurar-vos que no existeixen pèrdues d'oli.
Obrir l'aixeta de la benzina i verificar el nivel] del dipósit.
Comprovar el bon funcionament
deis iars, llums de senyals i aparells
sonors.
Examinar la pressió d'inflament
del, pneumàtics.
De comprovar que estan al seu
lloc els papers reglamentaria: permis de conducció, matrícula, patent,
etcétera. 1, si sortiu de viatge, les
guies de carreteres.
Deixar, en engegar, que el motor
S ' escaIfi lentament; dos minuts a
l'estiu i quatre minuta a Eli.vern,
sense accelerar. A l'hivern is bo,
en certs tipus de motors, de donar
tres o quatre voltes abans de posar
contacte.
Evitar una sobrealimentació del
carburador.
Verificar cada vuit dies els caragols de fixació de les rodea
• Comprovar i mantenir el nivell
d'aigua als acumuladora.
Observar amb una certa periodicitat que porteo les eines neceanrica per a deamuntar una roda, i en
cas de necessitat, el pneumitic.
Comprovar el funcionament del
neteja paravent.

En una recent assemblea ordinaria de la Societat Citroen el seu
president dona als accionistes les
següents iMormacions:
"Des del punt de vista tècnic els
models 8, 10 i is C. V. no han estat
modificats de fa quinze mesas, pub'
que responen al gust del palie.
Els acarrossats metällics d'una sola
peca i els cristalls "Securit" donen
una seguretat absoluta als seus ocupasta. La tecn:ca dels cotxes pesats
ha donat una clientela cada vegada
tnés important per als vehicles de
transport de viatgers i per als vehicles de transport de mercaderies.
Als dues tones i mitja slan afegit,
en el darrer Saló, el dues tones i
mitja amb xassis cateabais, que la
Societat ja serveix al mercas, i el
tres tones i mitja, que es llançarà
en el vinent mes de febrer.
Aquesta branca dels cotxes utilitaris, que es desenrotlla nada dia
'mes, ha servit per a compensar els
buits que s'havien produit en la
branca dels turismes, degut a la
minva de compradors afectats per
la crisi económica mundial."
Andreu Citroen afegi que des del
juliol t'iris al novembre del 1933 el
nombre de cotxes venuts estava
en Ileuger augment respecte de l'any
anterior. Quant a l'exportaci6, la
xifra de negocis amb les filials i
agents representa un guany de 20
per loo sobre el mateix periode de
l'any passat.

Els propòsits de Campbell
per a 1934
Ja és sabut que el recordman del
món de velocitat amb automäbil. Sir
Malcolm Campbell, ha escollit com
a pista per als nous intents que
pensa realitzar pròximament, el Hit
de Salt Lake City, antic llac avui
dissecat, a l'Estat d'Utah, als Estats
Units.
Aquest Ilac es troba a una alçaria
de 1.350 metres sobre el niveli de la
mar. Degut a aquesta circumstäncia,
Reid Railton, el tècnic que s'ocupa
de posar a punt i afinar l'"Ocell
Blau" ha hagut d'examinar la influencia perjudicial de la poca pressió de l'aire a aquella aleada sobre
el rendiment del motor. Però, per
altra banda, Railton afirma que
aquesta contrarietat sera compensada per la menor resistencia a la
penetració del cotxe en aquel) aire
enrarit.

El Saló de Milà
Per als dies 12 al 27 d'abril, durant la celebració de la Fina de
Mili, tindrä Bou el Saló internacional de l'automóbil, en el qual s'exposan, rom tots els anys, el millor
de la producció italiana i estrangera en materia d'automobilisme i
motonäutica.

El nou rècord mundial de
distäncia per hidroavions
L'hidroavió francés "I,a Croix-duSud", que acaba de volar de Marsella a Sant Lluis de Senegal directament, ha establert el récord del
nión de distància en Unja recta per
hidroavions a 4.300 quilòmetres. El
record precedent pertanyia a Mermoz-Dabry-Gimie, des del 12 de
maig de 1931, amb el vol Sant Lluis
del Senegal fins a Natal, amb 3.173
quilbmetres.
L'equip de "La Croix-du-Sud"
esta format pel capiti Bonnot. el
lloctinent Jean-Pierre, pel pilot Gautiei, el ridio Emont i el mennie
Duruthy. L'aparell utilitzat In l'hldroavi6 postal Latecoere 300, qua(trimotor Hispano de 690 cavalls
cada qp.
Per realitzar el viatge 4.300
quilòmetres l'aparell ha esmere«
23 horca i 8 minuta a una velocitat
mitjana de iss per hora. Aquest
prototipos que ha costal 19 milions
de franca ha deanes 600 litres
bencina per hora que equivalen per
tot el viatge a 27,600 franca de car.
buzar.
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L'Exposició Ford

FUTBOL

L'Exposició Ford de Nova York
s'ha inaugurat al port. Es caracteritza per una remarcable presentacin que es complementa amb sensacionals atraceions tala com la reproducció d'una plantació de cautxú,
amb arbres dels quita el latea regalima realment i amb tots els traetaments als gneis es subjecta després: un taller amb gresols i alts
forns per a la fundició i colada de
l'acer: un taller d'acarrossat del
qual surten 20 unitats diäries; una
installació de raigs X de 200.000
volts permetent descobrir els delectes a l'interior d'enormes blocs da.
cer. L'Exposició comporta idualment
una retrospectiva ensenyant
nització i ela materials mate per
Ford en 1893, quan constrtd el sen
primer cotxe.

EL CAMPIONAT DE LLIDA

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DiJOUS
Tarda. a lea 1:
OALLARTA III URZAY
contra

CHIQUITO BILBAO-P*1AT
Nit. a les 1015:

ZARRACIA - CHIQUITO
0A4.1.ARTA
contra

;ANA IV - AnuoNIENDI - UNANUNO
DETALLS PER CARTELLS

DIVERSES
—
El corredor francés Etancelin s'ha
fet arree d'un cotxes monoplaça Maserati, amb el qual participará en les
proves esportives de la próxima temporada. El transport per carretera entre Bolónia i París ha constituit un
difícil viatge degut a la neu i al glac,
puix que ha reclamas . per efectuar-lo
tres dies i cinc hores. Dintre pocs
dies Etancelin comeneari els entrenamenta ands la noca Maquina a la pista de Montlhery.
— El corredor italiä Lluis Fagioli
aquest any forma part de l'equip Mercedes. Debutará per compte de la marca alemanya en el Gran Premi de
Mónac, el dia 2 d'abril.
— Per a 1934 la importació de Cotxes a Suissa no podrá efectuar-se sense una autorització del departament de
l'Economia pública. Els permisos només es donaran als representants de
marques estrangeres que hagin importar des de l'any 1932, i que habitin
al país.
— Segons sembla, en la próxima
primavera assistiran a les grans proves automobilistiques europees tres
corredors americana proveits de maquines de curses de tipus monoplan.
— Conträriamen, al que s'havia
anunciat, el corredor italiä Luigi Fagioli no formara part de Fermio de
corredors de la casa Bugatti per a la
próxima temporada de curses. Fagioli
correrä, en canvi. per la marca alemanya Mercedes-Benz.
— La primera Volta a Italia se ce
lebran el 2 de itmy en lloc dels 26-31
maig, com s'havia anunciat i inscrit
en el calendari automobilista internacional per a 1934.
— Els corredors italians Sierra i
Ramponi han deixat la Scuderia Ferrari per ajuntar-'e el primer amb el
suls Grosch, amb el qual participarä
enguany en la majoria de competidora., i el segon amb l'anglès Whitney Straight.
NATACIO

Festival infantil de Reis
al C. N. Barcelona
Atractius força interessants ens ofereix el festival infantil social que, seguint tradicional costura, celebrará el
Club de Natació Barcelona el vinent
dissabte al metí.
La piscina de l'emitas, que en
aquesta diada es veu stinunament concorreguda, recollirä, sens dubte, l'entusiasme que, tant de petits com de
grans, sol despertar aquesta manifestad& a cirrec dels que, no obstant
els ,eus pocs anys, ja ens demostren
trobar-sr en sl seu ambient.
En una propera nota donar= a
conèixer el programa d'aqueas festival, que reunin uns trenta participants,
alguna d'ells veritables esperances per
a la natació local.
Els entremments segueixen, amb
aquest fi, amb tota la intensitat. pròpia d'aquesta aimpistica manifestació.
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La primera volts
La dubtosa efincia . del futbol burocritic permetrà que passi, en perjudici evident per a un dels nostres
clubs, una greu badada arbitral.
L'Espanyol, jugant contra el Madrid, va marcar un gol que no va
ésser concedit per acure 1-arbitre
i el jutge de gol que la pilota no
havia traspassat el mart. No obstant,. els jugadora i el . púbic van
veure clarament com la pilota passava per un forat de laxaron molt
prop del pal. S'ha praestat l'acta,
per?) nO cal tenir cap confiança en
qué es doni per empatat un partit
que beneficia els madrilenys i que
fa perdre un punt a l'Espanyol que
li era essencial per a mantenir una
bona classificació.
Fins a cert punt comprenem que
te restringeixi una mica d'atendre
les protestes que es fan constar en
les actea de molts partits, ja que
si s'atenguessin torea o una bona
part es restaria autoritat a l'àrbitre
Penh ainò no impedeix que es pugui demanar una mica més de vigilancia als arbitres i sobretot als
jutges de gol perque en el fall a
que cas venim referint un d'ella va
dir que la pilota no hacia entrat.
contradint-se amb el parer de totes
les persones qtte havien vist clarament la jugada.
No obstant i el bon paper que
diumenge va fer el Barcelona guatyant el Betis, no hem de dir pu
que en acabar-se la primera volta
estiguem satisfet s del rendiment
dels nostres equips. perquè no es
veuen amb cor de guanyar fora de
casa seva. El Barcelona ha deixat—
definitivament? —la cua, i
nyol va bastant ben classificat. Però una classificació tan compacta
el mateix vol dir estar a tres punts
del millor classificat com tractar-se
de tu amb el cuista. 1 aix ò representa un gros perill per als nostres
equips, fácils de desmoralitzar-se,
perque els contrincants que fins an
hem vist han demostrat tots ells un
coratge formidable i temem — la
rnateixa classificació ho fa suposar — que pocs punts aconseguirem
en camp contrari.
La irregular actuació de tots els
equips ha fet ressentir els anomenats "històrics", que passen tots
en general una forta cri s i. En canvi
es mantenen be el Betis, el Valencia i l'Oviedo, que són els mis joves de la categoria i que tenen un
joc entusiasta que malmet la técnica escassa dels equips que han
estat cada any els mes destacats en
el torneig.
Primer el Madrid, després l'Athletic i ara el DonOstia han semblat éster els aspirants més qualificats. El Madrid s'lla desfet com
un bolado. L'Athletic està molt irregular, i el Donöstia —per ara —
es Invité al davant pel seu coratge.
La segona volta, que comença
diumenge, vean ä forçosament destacar-se un líder i un cuista. Es
convenient i no sera difícil que sigui ami, perque es resoldra la situació actual, tan confusa i a base de
la qual no és possible de fer un
pronóstic amb probabilitats d'èxit.

HOQUEI
—

Novas de lot arreu

Els madrilenys han guaATLETISME
nyat i empatat amb el VarEl diumenge vinent. dia 7, tindrà
sity Asiatics
lloc a l'Hipòdrom de Can Tunis el
La presentació de l'equip d'ha
quei de jugadors indis de les universitats angleses donà bloc a un
interessant partit. El primer tenlos,
de domini dels indis, termina amb
resultat nul gräcies a la gran actuació de Castillo.
En el segon, Bernal Chävarri
niareä el brimer gol rematant una
centrada de l'ala dreta, i aconsegui
l'empat l'extrem esquerre; després
d'una magnifica arrencada. Eduard
Jardon desempati, i aconseguí la
victòria per als madrilenys amb un
potent tres.
Arbitraren exceHentment C. S.
Reddy i Iglesias, el qual llagué
d'expulsar Bernat Chivarri.
Els equips s'arrcngleraren:
Club de Camp: Castillo-Chävarri
(Josep), Carvajal-Jardón (Ferran);
Jaretón (Eduard); Lapuerta-Satrústegui (Joaquim); Jaretón (E.), Chävarri (Enric), Chavarri (Bernat)
i Goghen.
Varsity Asiatics: Lal; A. Ramea i K. S. Chliachhi; E Reddy,
Akbarnoon i lii. B. Singe; A. L.
Rai- Khardekar - Anwar, Harchhad
Sing i Manndhan Sing.
El segon partit resulta. mis disputat encara, si cap, que el primer.
El resultat fou un empat a dos
punts.
Ambdós erptips mostraren molla.
escomesa, i es registraren jugades
d'excellent factura.

TENIS

Concurs de Nadal
Resultats dels partits corresponents
a aquest Concurs jugats ahir a les
pistes del Tenis Club del Turó.
Campionat;
Xalabarder venç J. Durall per 6-z,
0-6, 6-4, 6-2.
Criterium:
P. Grau a J. M. Gual per 6-3, 5-7,
6-z
Salas a J. Boeui é per 6-1, 6-3.
Saslavsky a Magnet per 6-0, 6-3.
Medir a J. Mir per 6-4, 6-3.
Opinium:
J. Grau a Domingo per 4-6, 6-2, 6-I,
Sobregrau a E. Calonge per 6-4, 6-4.
Ordre de joc per a avui, dijous:
A les onze: Sola contra Salat.
J. Blanc contra E. Roses.
A le, 12 . 30: Sobregrau contra
F. Jiménez.
A la una: J. Grau contra Minguella.
Xalabarder contra Julia.
A la /'15: Faiges contra Medir.
A les 2'30: St, Viladomiu contra
Medir.
A les 3'00: J. Perera contra Sabio.
M. Perera contra R. Andreu.

primer cross de preparació, que la
«esperar sera un èxit de participants.
B ILLAR

Al saló de festes del Centre 13as'estan jugara els campionats
de Cstaluns a al (madre 45-2 i 45-1,
organitzats pel Billar Club Badalonl
sota el control de la F. C. A. B.
Es juga un partit a la tarda i un
altre a la nit, i per tant duraran
aquests concursos fins al proper diIluns, dia 8 del corrent.
B OZA

La Federació italiana ha homologat el rete adreçat per Odone Piazza a Climent Marconi, per al titol
de Campió d'Itilia del pes mit.
El matx de Campionat ha de
celebrar-se reglamentäriament abada
del proper dia 30 de mare.
— Avui, a París, el francés Huméry sera acarat al campió d'Alematt y a Seissier, tots dos del pes
lleuger.
— A Londres, Al, Bruke vence'
Jack Hyams, per abandonament a
la desena represa.
U que Pri— Comuniquen de M'
mo Carnera sembarcarà el proper
dia lo a bord del "Conte di Savoia",
amb destinació a Nova York. El
gegant ha de boxar el dia 22 de
febrer contra Tommy Loughran.
Jeff Dickson ha signat un
contracte a Young Pérez, en virtut
del qual el pes gall israelita boxara successivanient amb Huat, Al.
Brown i contra un adversari a designar. La pèrdua d'un combat significará per a Young Pérez l'anullació del contracte pel que fa referencia al comhat o combata següents. El matx entre Young Pérez i Xavier Torres, que s'havia
de celebrar el proper dia 8 a la Sala de la Mutualitat, resta sospès.
— Abans-d'ahir, a París, Bataillé
vence Mendiola per punts en deu
represes.
— Heus ací la darrera !lista deis
deu millors pesos forts que estabicis mensualment la revista 'americana "Ring":
Campió, Primo Camera; 1, Max
Baer; 2, Tommy Loughran; 3. King
Levinsky; 4, Max SchmelUng:
Jack Sharkey; 6, Don IlacCorkindale; y. Patsy Perroni; 8, M'alter
Neusel; 9. Steve llamas; ro, Lee
Ramage.
cl alSiref

A les 87 llores dels Sis Dies de
BrusseHes, els sis equips que van
al cap de la classificació havien corregut 1.887 quilämetres. En aquest
temps resten en lluita 12 equips
dels 21 que prengueren sortida,
la classificació dels quals és la següent:
t. Richli-Schoen, 11)3 punts; 2.
Charlier-Louke, 119 punts; 3. Pigneuburg-Wa:s, lit p unta': 4 . A.
Buysse-Deneef, 102 nunts; 5, BraoPILOTA BASC'.
pening-Jean Van Kempen, 17 punts;
6. Broccardo-Snimbretiere. 42 punts.
A tina volta: 7. Martin-Smats,
Frotitó Novetats
27 punts.
Profehionals
A dues voltes: 8. Slaats-Veuggen,
167 punts; 9. Jules
EL QUE DIUEN
NeveLs.
73 punts.
LES EMPRESES
A guatee voltee.: 10, Jean AertsDissabte, a Les Corts
R. Gyssels, 11 punts,
—
A sis veilten: 1 1.
PARTITS JUGATS EL DIMARTS
Van Buggenhout, 57 punts; 12.
Es projecta un matx
DIA 3 DE GENER
Billiet- Van Veockoven, 47 plIIIIS.
Firts - Slävia
— Schoen ha signa t un contraeTarda
El dissabte vinent, a la tarda,
Per Parti c ip ar als Sis Dies de
tornará a exhibir-se al camp de Les
Primera quinida: Mallos, Pérez, le
Noca l'ork, formant equip amb el
trquidi, Pujana. Algorteho. Guanya- set: compatriota Dueiberg.
Corts el formidable conjunt del Slädor. Muñoz. Collocat, Pujana. Primer
via, de Praga, que tan bona ins.
Per a la mateixa cursa es tan gespartit: aluñoz - Pérez (vermells) conpressió ens causa a tots els que el
tions encaminarles a aconseguir la
tra trquidi - Pujana (blaus). Vervam veure actuar el dilluns d'aquesparticipació d'Athert Buysse i Demells, 50; blaus, 33. - Segona quiniela:
ta setmana.
neef, els quals forinarien equip.
Gallarata II. Elorrio, Chiquito Bilbao,
Perú com sigui que el F. C. Bar— En els Sis Ilies de Dual/tu/id,
trzay, Lejona. Guanyador, Gallarcelona s'lla assabentat que el club
els corredors cobraran rada dia
ta II. CoHocat. Lejuna . Segun partit:
Fina, de Viena, de pas cap a Franmares
o l'equivalencia en frenes.
Gallarta II - Urzay (vertnells) contra
ca, ha de pernoctar a la nostra ciuChiquito Bilbao - Lejona (blaus).
I.a jornada sera de 23
tat, s'ha dirigit a l'esmentat club
menys el darrer dia , que será de 24.
Verniells, so; blaus, 47.
proposant-li de jugar dissabte, a
En cas dabandonament d'un corLes Corts, contra el Slävia. Si
redor, el sou sera calculat a parNi l
aquest projecte del Barcelona estir del tercer dia, de sis en sis bodese realitat, llavors veurem com
Primer partit: Solozábal - .Abasolo,
tes, S'abonarà als corredors els viatels jugadors tuca se les entenen
(vermells) contra Quintana II - Pasay
ges d'amada i tornada i el, d'un
amb els austriacs. Altrament seria
thlausa Vermells. 42: Matas. 45. - Quimanager per equip.
novament el Barcelona qui lumia
niela: Chistu 1, Arrarte, Zornosa, ArEl primer dia s'establiran deu
de lluitar atril: el Slivia, cono era
rigorriaga. Narru II. Guanyador, Zorpremis escalonats de son a 7o mara.
el primer propòsit.
nora. Collocat. Amarte. Segon partit:
El segon dia, deu mis, de &no a 80.
Tindrem al torreta els nostres
Chistu I - Arrarte (vermells) contra
El tercer, nou premis de boo a lo°.
lectors d'aquest esdeveniment de
Narro II - Zornoza (blaus). Vermells,
El
quart i el cinque, vuit pretnis
dissabte.
34: blau s , 35.
de 000 a 120,
El sisé lmi hann. únicament su
premia Er primer de tono marca,
el segon de 700s tercer, 600; quart
3E4 je 1 lie
1 siso; cisque, 400 i sise, 300.
UN CINE MITRE SAIIIT, RODAR, BOL« o ZAINA
El resultat final seri Mentar riel'
UNA 0A111114A YOTOORAPIOA ION II. MILLOR PRICIENT
qunOmetres i els punts realitzate
diäriament per cada equip.
— Dels vuit corredora que hall
RONDA DE IIANT ME, 4
de formar l'equip belga per a cen•

'
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CASA CUYAS
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SASTRERIA CONFECCIÓ c*,
Gavanys xeviot, tot
folrats de seda.
5Optes.
des de . .
•
Vestits d'estam
novetat, des de 75 ptes.

4
111

S

S A STRERIA A MIDA
Vestits d'esteta:

foircs

l'.1
itjons gran nov.& .
tat, des de . . . 1'50 ptes.

des de. • , . . 7'90 ptes.

E

Vestits d'estam
Austràlia, 'des de 100 ptes.

franella , molt
bons, des de • . 6'90 ptes.

R

E

tu;

Extenses colleccions modernes
i de gust selecte, que justifiquen la fama de què gaudeix
aquesta casa

Sueters, Ptdlavers, Corbates,
., Mocadori,.Mitjons, etc., gran,

erietat; essortiments propia
per a horneo i nens

y
'

Nords
54'75
Alacants
Andaluaos
1625
Gas E
Rif
6o'Explosius
5/'Colonial
Felgueres
44'75
Aigües
171'Ford
Petrolis
5'60
Sucres
43'75
Tramvies p.

17'- -075

Pi6e- -

17325

-225
- 2-

3'80
45• 75

- o'23

-3.-

VALOR/

Grans existències - Preus barats

1

MA r macic;

Compra -Muda

L.GOMIS

especiali t zada i econiuniese
ASSORT1TS DE GIST 1 NOVETAT
suissos: 1. Gdgen; s. Wanzcurild;
3. Suter; 4. LeuPPi.
- En el matx que per desena
vegada han celebrat els ciclistes
franceses i italiana, el qual tingué
Roe diumenge al Velòdrom d'Hivern, els francesos obtingueren dues
victories per una els italiana
Els resultats tecnics foren els següents:
Cursa de velocitat:
u. Martinetti; 2. Faucheux.
Cursa darrera moto (dues manegues de 30 quilemetres cada una):
Primera minega: t. Brossy, en
26 an. 20; 2. Marechal, a aso ma
3. Giorgette, a Sos m.; 4. Mänera,
a 3.000 m.
Segona mànega: i. Ilarechal, en
25 m. 40 segons; 2. Brossy, a 150 so.;
3. Giorgette, a 250 ni.; 4. Minera,
a 3.000 na.
Matx Omnium en tres provea:
I, Guera, 2 punta; 2, Richard, 20
punts; 3. Pélissier; 4. Speicher; 5.

55'60-o'85
-0'80
43 . 50

La tanca anterior de Sucres i Tramvies preferents són del dia 29 del
1 passat desembre.

Casa

rer la Volta a Franca, únicament, i
encara amb certa reserva, &han fet
público els noms de dos, Schepers
i Jean Wanters. Per als altres Sil
noca a designar s'esperen els resultats d'algunes curses a celebrar.
- La reunió que tingué Bou a
Basilea la nit del diumenge proppassat aconseguí un exit que supera el que hom esperançava. He=
aciels resultats:
Velocitat: a. Rickter, 3 punta;
2. Dinkelamp, 4 punts; 3. Scherens,
5 Plinto; 4. Michard, 6 punts.
Cursa per suma de punts: a. Kers,
18 punts; 2. Buhen, II punts; 3,
Scherens, ro punts; 4. Michard, 8
punta.
Handicap, goo m.: a. Michard; 2.
Scherens; 3- Ke"Una volta:
Scherens; 2. Michard, i Diukelamp, exequo.
Revenja: Dinkelap bat Rickter
d'un quart de roda.
Criterium d'hivern dels staiers

Tasca
Aloa
Dia 3 anterior a bajas

Valora

SECCIÓ DE MITGES
Acreditada maxce MUGUET

A

A

teixa Manca a la constatada el al
tenor. A l'obertura de les reunions
del Bo rsí i a la de Bolsa, eta camis
presentaren niaells favorable% 9en e, a
&neutra que transcorria el tenis% La fe,xugor s'imposava. per quedar els salan a nivells inferior, als marcats al
Començament de la sessió.
Vejeta, dorna, que continua la irregularitat iniciada abans-d'abir, per
ara no es preveu que aquest sector
torni a encarrilar-se a una tendfincia
determinada,
Tanca fixada pel Mercat Lliure
Valors en la reunió de Bona:

4g7a

Vestits interiors ,de

S

75 ptes.

)ottcAT
'144el1eefej
a' le5 vote

Guants pell tanne,

I

de seda,

des de . . . ,

C A4 Nt I S ERIA
&nril l 'Ses ' popelín,
7'90 ptes.

La tònica d'aquest mercat
rotlle gertiter prossefieix batt:• no presenta cap malitic a
'airsat, 114 eie reega
la rraltrestlabeotts.
uergealit 434 8111 81 c114
(pi ailipeela a ngrub contimil é g ',.ent ¿Mes aCtru i conClirrencla limo de dir que fou
corregut däquest sector. Alx0, pero). gaireb0 hulla, degul. a que la
no is prou porqué manttnguin la tenmejor
dels que c.uustuntanda que dominava <Des encera, i en
meut hi acudeixem duvaut de
la darrera sessió hom aprecia quelattuació poc falaguera que
com de feixugor en les eotitzaci,,ns, existeix, no sola a'abstenen (le
amb perthres que varien entre un quart
fer negoci, sitió que tan so!S
i mi: emer.
ni acudeixen al mercal.
En les Nord s'aprecia més sesteAmb tol, pe" i conatatunt la
niment, encara que agne g t no aconse- ferinesa en els preus deis gegueix totes les emis r iens operados. neres mes convements. creient
Modifiquen re Os • les Astúries primemalgrat aquesta ne
ra hipoteca. 56 (-1-2); Alacants ter- que
compradora deixara
cera hipoteca, On (-1'231. i emissió decisiö
ben aviat, i que les
1883, 49' re (. -/'51): Carril; de Cata- d'existir
existencies que rivui dia poslunya 5 per co
;
davallen a 6175 seeixen es de creure que no els
(-225).
durarà gaire.
El sector d'obligacions indu r trials i
Els blats, que es el genere
elèctriques es veu un xid més actia i
que més convé i no pot presben sostingut en canvis. S'anrecien al- cindir-se, els veiem foro més
gimes modificacions que detallem a
sostinguts que no pas altres
continuació: General d'Aigiies, šèrie El,
dios i amh poc oferiment, ço
64 (-I): Car laans de Rerga, 65 (+5);
que demostra que la prelensio
Ene-gia i In iü r t-ies Araenneses.
xenedorn és per a nhtenir més
(-3'; FOment d'Obres. 5 Per 100.
boina cotització I arribar gaire( + 1): Hulleros. 5 94 4, 79 (+4, i Unió
bé al màximum de la taxa . fiIndustrial Cotonera, 67'5o (-Ti.
xada per a aquest cereal.
De les poques acciono operades és de
El poc que poguérem regisremarcar els canvis de: Catalana Gas,
aúlle D, que des d'octubre darrer no trar havent-se portat a Serme,
s'havien operat. 93 (+13 ): Aigües or- ho foto amb Sigüenza, a 5350
dinäries. 170 (-8'25): Transe/editar- pessetes; Roa, a 53; Extremati:tia, A. R. C, D. 132 i Pe- dura, a 52, i linia Palencia,
trolis, 5773 (-2). Les Telefölliques a 5050, posat tot damunt vagó
origen.
baieen de mig estor.
E ro la vinent informad() doBORSA RE PARIS
narem dades d'altres generes.
El mercat parisenc en la jornada
passada no presentä aspecte gaire lataguer. Les posiciens contractadores co
ADVERTIMENT
mostraren poc decididos davant la tendència de feblesa que des dels primero
moments de la sessió hem remarca en
Advertim a les persones a les
tots els sectors. Del grup de vendes
quas interessi la publicació imes va notar el canvi fixat per les 10 1 7
mediata de les notes que ens en4 per 100, 76 ( -1'08); 19/8, 7515
vien que els originals han de di<-4'3o); 1920. 104'15 (- sos! ; allirigir-se tots a la Redacció, Cortas
berada 4'5e per 100, 84'30 (-110)Catalanes, 58g, Ler pis, abatas
Batir de Franca. 113'75 (-0'57,),
de les nou de; vespre. Els que
L'especulació tampoc es veu afavori,:a
ens arribin mes tard d'aquesta
per la fuma r a i registca algunas eh-hora o vagin adreçats a la
Mies: Río Tinto, 1616 (-22); Ruhlimpremta del diari: Barbara,
mans. 631 (-4); Canal S uez, 20000
no seran publicats fins quaran(+7 75); Wagons I,its, 96 (4-o'5o).
ta-vuit horca després.

EEPORTII DE NEU

Di Paco; 6 , Archambaud; 7. Pi emontessi; 8. Linasi.
Individual de 5 quilennetres:
Linasi, en u 10. 8 s. 1-5.
2. Guerra, en 1 ni. 8 a. 4-5.
3. Di Paco, en a tu. lo s.
4- Richard.
Pélissier.
Persecució per equips: Speicher
Passier baten Di Paco i Piemontessi.
Persecució individual: Guerra bat
Archambaud, i Richard a Linasi.
- Al rnateix Vtliidrom d'Hivern
as disputà la cursa Criterium, reservada a les curses de mig fons
darrera moto, amb els següents resultats:
Final des primero:
s. Lacquellay; 2, Grassin; 3. J.
Warnbat; 4. A. Wambat.
Final deis batuts:
r. Mareschal; 1. Paillard; 3. Sau.
sin; 4. Brossy.

Per al dia deis Reis, a La Molina, el Club Muntanyenc Barcelonés organitaa diverses curses: una
social, el Trofeu Galofré i la de
debutants.
- Per a diumcnge, als Rasos
de Peguera, el Club Muntanyenc de
Manresa organitza el seu Campionat Social.

- I per al mateix diumenge, a
KM-1a, el Club Alpi d'aquest nena
prepara una cursa social per a juMora.
HOQUE!
En un mata d'hoquei celebras a
Colombos entre el5 equips d'Oxford
i del Racing, de Franqa, els anglesos han vençut els seas contraria

per tres punto a dos.

BORSA AL COMPTAT
El sector d'oneraciens al comtat,

en aquesta jornada que cementem. presenta mem's Sn •teniment de poeLions
que en sessien g precedents. en particular en els rot tles on la ferm.sa s havia manifestat darrerament amb
intensitat.
Continuen poc seHicitate els rientes
de l'Estat, els quals, perb, n'arenen
amb fermesa les pesicions assolides en
jornades anteriors.
Obligarinns Tresoreria Generalitat,
després de diverge, g e g aien g de a ntitzar-se per sota lo paritat. tornen a ceSituar els roo enters arn/7 un Atritt,:
de cinquanta centims respecte al canvi
precedent.
Els Ajuntaments. 044116e decanre en
el volum d'operaeinn g darreramert
constatas, ne presenten gaire sosteniment 9 hism remarca al gimes davallades remarrables. com sin, les del;
emir r ió ont. 77'75 (-t); toa r; ä11/pliació 1921. 75'$ o (-4); 1926, 76.5o
(-1): 1925, Post Franc, 74'75 (-1'75),
i a Mal?, 11728. 66.5n (-2.295.
El eran de cèdules. set i no, veure's gaire actiu, presenta millnr aspecte pel que fa ale canvi g , que el registrat en inrnad•s preceden/g.
De le; Dinutacinns operen les 4 ere
too 1 Provincial,. que cotitzen amb la
balsa normal, (legares de tallar cupó.

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3
NEGOCIEM ELS CUPONS I LES OBLIGACIONS, BONS I CEDULES AMORTITZADES,
el reembossament dels quals s'efectua en primer
de gener de 1934
CAMINA CUIRASSADA
CAIXES DE LLOGUEN
per a guardar valoro, documents, joies i altres objectes
de valor
Compartiments des de 22 pesseles anuals'
Es pot visitar mis elm dies t'obten, de 9 a 1 1 de 330 a 6

Llegiu LA PUELICITAT.

Propagueu-la!
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TEATRE NOU SPLENDID CINEMA

Teatres

C4n5511 fe Coge 217 • TM?.. 110M11

Oran Companyla Lielce de LUIS CALVO
ea le goal figure BernInent cantan%

GRAN TEATRE DEL LICEU
de propietat 1 abonament. A les
rini• conde% dels celebres artistes N.apleloue, 'cieno, Calomel. Dan . ere rereceoc la de NANON.
.-ena de 1 • iipera del piora/ mestre ama;,su Vives RUDA D'URIAC, pel celebre
l citar 1110111 Lauro, Guiado., Callao,
°mines, Allilio weslre dIreelor. Laman de t'as igno& Sis desoraclons noves
d'Alelan,. I a sc lunena eittrant:

insmate,

TRISTANY I ISOLDA

darrer ella del (rendida 0115
Avul, magnific prorama Sonar:
I.a preciosa alta comtdla
LA 115111.1U111411 DE. IIIANE-SOUCI
per LI1 Dagover 1 Otto Ceban.'
La gran producce M. (I. M.

Aval.

Maromo Redondo
.\nuest Imel

este &del de
central

oalefiem16

SUSAN LENOX

dijous, 1.11,13. ColosSal Matinée
de moda. Buten», platea den de lime
pomelos. Ier., UNA MORENA Y UNA
RUBIA: Ion.. el grandiös exn de V. Mora
el mostre t'erres

Estrena en

LA CRUZ DE HIERRO

per N.

per Greta Garbo

I Ciare Dable

INEU1X0111 SONORO

VIDAS INTIMAS

Formidable tricot( de r eminent divo

Sheerer, II. Montgomery
1 B. Denny

banton

MARCOS REDONDO
TEATRE ROMEA

Mi, a los 1:10s4...Ar.,. :11i tlal2 ic De EVA...

Telefon 19491

LA CRUZ DE HIERRO

Cada dio. a les n • i/ic I 3 un quart III:
EL DIVINO IMPACIENTE, de P•111ä11,
- . su mes gran d'armes: anv. Dissabte 1
iiitiMenge, a les 3'30, a les el I a uu
cuari (111, EL DIVINO IMPACIENTE.

CINEMA ESPLAI

Ilcu Ferninent dilo tenor

CORRIDA, entre Mantener I Arlbau
PARAIMOUNT «RICO

JOAN ROSICH

PERRER1AS (dit ulios)

1 tow ni fenepan n la. Ovae10113

ESTRELLA DE
SA, per Bri•
Eilte Henil I Jcan

RICHARD

JENNY

PATHE-BABY
CORONET EUMIG

aqueat sald de la sumen).
ducció M. O. m.

Modela des de 100 pessetes

Casa

SABAT

tasada por azar

en

FONTANELLA, 18

espatuyol, per dobles, per Carole
Lombard 1 Clark Cable

1

TEATRE NOVETATS

etn e

Cinemes

1

.:omPeor l e urvsa ii. cueto EALvo
430. •utaques des di tres
pesemmi LA DOLOROSA, pelo
grans artu s tes Cora Raga, Ricard
Mayra', AvellI, Nula Parle, Minan- •

e i fflet 4.111.nn••••nn••

illill1N111111111111111111111111111111111111111i181111115111111

Tarda.

‘‘..;\

COLVEUbil

lea, Llanos, Baraja, etc. Li atan
trimmt del mesure Amena

bu i .

Etling0110

lauda. a les f. MI, A !N

RRIRI

REVISTA PARAMOUNT. LA MUJER
MODERNA .doctunernal esportlul.
EL MANISERO idlbuisoss I SI YO
TUVIERA UN MILLON. Perofi. ni!:
UN LADRON EN LA ALCOBA, 111 0'
dUcelö ,1 > EruSI Lub,1,11

pels seso gran, interpretadors Pad
• (mili VenM'elote, Falla& 14
drell, A 5 e 11 1 1 els mitres ar11,1,
Ceben de Dansalree, Cobla, co'.
F1.5111058 presentad& Ni!. a un
quart d i / I: illL DINERO! i l'obra

La

setmana entran«

La posada del
Caballito Blanco
No

TIVOLI

10 nIt: "I,a vida privada de
Enrique V/11", Charles Lau g hton, Cómica, Noticiari 1 Revista

FEMINA

DON INMENSO

Torda: rOntlinia do A a s. Nil, a
les 10, estrena de LIEBELAI,
millor pellfeula de lo Indilstrla
europea en 1933

Del,.«. dl« colee', lii

ti . DON INMENSO, Nlt: PRIMER CONCERT
DE DANSES Fer LA ARGENTINA

tarda).

panyo:. "fteplernefloger

ww„yinnona

Companym Caeirneo Orces
1,4 do A. od,, ,
uldr- LA
TELA. MI, 1 1 d'I 1: SOLTERO Y SOLO
EN LA VIDA. Mune. tarda: SOLTERO
Y SOLO EN LA VIDA. Nil: reestrena:
Le OCA.

I Oliver HardY
Oennle King I Thelma Tetad
Flim 'Astro Cieldwyn Mayer
Es d e spa Icen Toral it sts amb tres

di•3 d'anticipac ió

DE IISCONCENS

e D ire e• Ió dc rOLYMPIA, al . 1.4.tant el
eCU Pas per aquesta capital. on :,ntabar'aren rap a Suct . Ameriea, el dia 8
de
T e ner, ha aconsegult rontraclar per als
dues 4.
A 1 7 unes hau notables

alraerlOrts

CLIFF - AEROS
e s l'atrasen', de Cure mes s e nsacional de
!me a l e s que A • tutli Presentar a l'.arl.(10•3.

un

especlacle ple d'en I d'emorld.
CLIFF - MEROS

P ,•, 1111 dusersoe exemplars de tigre.,
tienten* I Ileon', emb els (piala esecilla
trebitn, 1.tu flIverSos I originats eorn
inveu,elublards.
CLIFF - MEROS
• i ec trIlea el ponme .Inula la seve moure s lrieut Inferndl
" 5'n 1 +,1r0". ir Ir

CLIFF-AEROS Paplauraeä Inc
barcalons
ti Istr utlepld Roberto .de Vasconcellos
en, b1Sla assegur.or que

As

VI•CO •Cillie• .•

con cilios,

l' a de la doma. Vas- .

anib le seso liare '1 ««lot

d Il l UtA (114r/hiel, liool-ernoi.on•
P' Ier de I emitirle ple•.,0,-, d'aqUe.1
1111•110i.1131• Internsolonet que venra
lol ttdreele,,i1 1,1 birecer0
' OLYMPIA •,r1s e rIell 11 publie nue
erg«,15

El crimen del siglo

LLUIS GALVE
I del cruitarrIga

(llessiú continua)

Salvador Ballesteros

L0 e alitals de 3 a 15 pessetus al Teatro
Barcelona
DInlarls, 9 de g.•nor. tarda: eeton
I d rrrrr roncan

SALO VICTORIA
Valtncle, 269 I 291. - Telefon 72934
Avin, dIjeui, larda, a les 415. letona
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CINE "NIC" 1934
Equip metitnic, quatre pellicules i un disc, "La nit
de Reis", tot per 25 pessetes
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REIS MAGIC S
ELS
REIS MAGICS
ESTAN A PUNT
D'ARRIBAR
a contínuament rebem carregaments de joguines que ens

trameten per ala infanta de
Barcelona

Els patges de SS. MM. obsequiaran els nena amb bombona i caramels en dipositar
llurs cartea a l'artística i monumental Bústia installada a
la planta baixa
Ens interessen els Reis Mägics
que signifiquem la necessitat
que els encirrecs es facin amb
la deguda anticipació, per tal
d'organitzar el repartiment a
domicili
MOTU:
Fine al dla 6 Inoluelvament ele nostres •agstaems u tensaran d'una a dos guano de quatre, ileval del departament CaféBar-Restaurant, per a l'entrada al qual haurb d'utIlltur.se la
de l'Alti/lauda del Portal de l'Angel.
El dla 1 romandran oberte fine a les dotze de la nit.
El die S, taneata tot el dic.
Reeemanern al pinillo que faol lis del carnet de compres
que II sera faollItat • qualsevol de les calesa.
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