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«Dorla Francisquita»

a Montecarlo
Per a ahir estava anunciada, al Teatre de Monte-Carlo, l'estrena, en francas, de la famosa obra del mestre Vives: "Dona Francisquitaa Han fet
l'adaptació els senyors André de Badet f René Berges-es.
El paper de -Bofia Francisquita" va
arar a cauce de la cantant Margarida
Salvi. Ha cantat aquesta artista en
teatres tan importants cosa el Colón,
de Buenos Aires. i el Circ Opera, de
Xicago. Ad... Ad l'hem aplaudit soaína L'hem aplaudit de cangonetista
a ¡Eldorado.
'
fa uns poca ama. Ma rgarita Salvi es feia dir aleshores Stella
Margarita.
Les danses espanyoles de labra foren
interpretades per Tina afeller, i dirigí l'orquestra el me stre català Frederic Lonas.

A

Govern actual és el resultat pritctic d'aquesta convergencia, deturada
uns ara per prejudicis que han estat
superats. Calla que totes les forces catalanistes republicana con_
traguessin les altes responsabilitats
del Govern tot mantenint perd, ela
trets i el significas propis de cada
una i aquella part d'independència
que fa mis eficaç i digna la collaboració politica.
I això és el que ha estat fet.
Erem molla que estàvem convençuts que el catalanisme republicà
d'esquerres no hada donat encara
tot el rendiment diutoritat i d'ordre que podia donar, i per aixii
era necessari que s'incorporessin a
aquestes altes funcions totes /es
forces que un sistema electoral injust i una propaganda que s'ap r ofitava daquesta injusticia condemnacen a una passivitat immerescuda.
La formada del Gavera present Es
el primer pas cap a una rectificació que la implantada del sistema
proporcionalista acabarà de perfeccionar. Aquesta és una de les
preocupacions del Govern que espera portar a la präctica una reforma tan transcendental en el sistema electoral a Catalunya. Amb
la implantació del proporcionalisme no serâ viable la nefasta aberració del vot perdut ni el mite dels
dos grans partits únics: la complexitat política de Catalunya trobara
el motIle propici per a plasmar-se,
i no quedarà inactiva cap força organitzada digna d'ésser tinguda en
consideració.
La matisació del nou Gavera és
el millar auguri de la modificació
profunda que va a operar-se en la
política catalana; aix ò sol seria
prou per a esperar amb confiança
les seves iniciatives i la seva actuaría en el moment que, de dret,
l'autonomia reconeguda en l'Estatut
ha estat consumada amb el traspas de tots els serveis que corresponen a Catalunya. Virtualment
aquest és el primer Govern autònom, perquè té sota el seu control
tots els ressorts de la nostra vida
pública, i ha d'ésser un motiu de
satisfacció i d'optimisme per a
tots els catalanistes republicans
d'esquerra que en produir-se aquest
fet sense precedents siguin els
nostres llames, els representants
d'aquestes forres catalanes, els que
tinguin l'honor de repartir-se les
altes responsabilitats de regir la
vida pública catalana i donar a
Catalunya la pau i l'ordre que té
dret a elaborar-se dintre l'autonomia que la República li ha reconegut.

UN GRAN MITING D'ESPER A DIU-

QUERRES

MENGE
Es pot donar Com a segura la celebració. el diumenge vinent, al mata
d'un erais miting d'unió d'esquerres, en
el (mal parlaran Indalecio Prieto, Manuel Azafia, Marcela Domingo i
Santiago Casares Quiroga, per les esquerres espanjolcs, i per les esquerres
catalanes, possiblement, ultra el President de la Generalitat, el senyor
Jaula, una figura d'Arrió Catalana
Republicana i tal regada un representant de la U. S. C.
Encara no s'ha designas el local on
tindrä Boa aquest acte, el qual senä
segurament retransmès per radio.

ROMANIA

Segons el comunicat fallò,
parlar del rearmament
d'Alemanya i de la reforma

dili va

de la S. de N.

John Sima
Es tenin !es primen., noticies sobre
el colloqui John Simon - 3Inssolini a
Roma. S'exclou que la base de les
converses hagi estat el memorándum
francès, pera es compren que se n'hagi

parlas, encara que l'actitud de Franca
no pugui sofrir cap modificació. Per
evitar qualsevulla teniptatizu en aqueet
se n tit, iPo'ncet lliurcl el memorándum'
dues Prerrr de:tris de la scra arribada
a Berlín.
Mussolini ha declaras ésser fcroorable a concedir el rearmarnent a Alemanya — contrariament a la tesi francesa i al prineipi del desarmament.
Les reserves de John Simon són explicables si es considera que va declarar a París que el Govern anales
no arendrd cap dreisió abans de la
propera reunió ginebrina fixada per al
mes de febrer
Franca ha demostrat srenpre el seu
esperit conciliatori, pera es compelo
que no pot consentir- a un rearmament del Reich, el qual se sap en Podria comencar pera no on acabaría.
El que es vol guardar, a Pa r ís, són
el: interessos de la parí contra Iota
mena de bellicisnie.
Quant a la reforma de la S. de
les .V.. Mussolini presenta el seis famós projecte a John Simon de rerisió
dels estallas dr la Lliga, fe n t -(a birlependent deis Tractats de pan i compres ten t la su,A rrssiii de les clàusules
prearniut les sanrions i la misal dels
arana dau l oritat de cada firleid !cm¡'re. Jerarquis. en una ¡'arana, i
mitarió encara Inés gran deis poders
que ara té la S. de les .V.

un Duca

ruaron mes

1

?supon uno ,

presentant parlamentari des de fa'
un gran nombre d'anys, i recorda:
les seves condicions. Diu que, sense:
entrar en esdeveniments que no són:
del cas analitzar, cal destacaren el
senyor Madi dos caräcters: l'abnegació i la tenacitat.
Qui recordi la renunciació que de
la seva carrera i de la seva
acta
••

El doctor Albiñana
realitz& el senyor Maciä, no podrà
fer altra cosa que arlderr-se davant aquesta posició defervor patribtic.
.
,. .
Cal. tenir en .compte; ultra la seva
tenacitat i fermesa, la seva serenitat
i dignitat prapia dels bornes forts
i picas de fe en les seves idees. com
ell les tenia de Catalunya i d'Espanya.
(Continua a la Pagina 5, col. 3)
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El traspàs de serveis d'Ordre Públic

La intemperància del doctor
Albitana origina un fort escändol en el curs del (mg
han sonat crits de "Muera
Catalulial" i "Nuera Maciäl"

Eis republicans de la Cambra reaccionaren energicantent i el Parlament
aparegui francament dividir entre rePublican: i moaärmacs, enemics de
fa Catalunya i de (ensor: de l'autono-'
mía. Toles les exPlicacions que es vulgwin donar a Vepisodi no /Sidra» cap
valor davant /a realitat Passionol en
què er prodatia. Do suenen coes 13
d'alar n'auguren: moltes i itere titr
driza el *mielx mal* d'Aglutinar
.les dotes en non: delkeiriateriseeee espa*valiera castra el reatiblicanissie esmprenstiu, den que lleialment erran distarais a respectar els idean de Casal:my°.
La aignificació d'agorar Picidetet ha
d'isser una Ilicó inoblidable par als catalanistes. Catalunya no POI esPerae
sinó oprobis i vexacions de la manarquia; l'experi è ncia de tants anys ha
estat massa dolorosa Per a oblidar-ho.
«pies, és el pensament i
de
les d i ctes espanyoles.
El senyor Gil Robles, en retirar la
sera candidatura per Barceloan en les
eleccions passades deja als seus correligionans que jo estancia prou boli represen/ale a Latalliti)a. El referia a
la Lliga, a la Diga no solament no ea
protestar d'aquestes paraules, sind que
les va recollir amb agraiment. Ja
comencem a veure Vinieres que Pago
d'aquell pi-latee. Eis sesgo amics esta'Iris temen altres comPromisol i no
els poden delugir ni temen ganes de
defugir-los. EI desit palític del senyor
CantbO es implacable; sempre el llanca en brGCO35 que l'ofeguen; rota els
que a dinen amics seta, acaben girantse contra Catalunya.
A nosaltres no ens sorprèn perva

Teei:

DES D'AHIR, LA POLICIA1 LA
GUARDIA CIVIL DEPENEN
DE LA GENERALITAT
El moviment politic d'aquests dies a
Catalunya, que eulmin& amb la crisi
'al Govern de la Generalitat, reaolta
abans-d'ahir , ha fet que als ciutadans
'eh passés desapercebut, o gairebé denapercebut, un esdeveniment de gran
importäncia: ahir foren traspassats a
la Generalitat tots els serveis d'Ordre
• Públic 'referents a vigilància, gaärdies d'assalt i guärdies civils. Des
-d'ahir, doncs, totes aquestes (orces
depenen de la Generalitat de Catalunya, o millor dit, de la Consellería de Governació, que queda
transformada en un autèntic minis' ten, que funcionara independentmeta del de Madrid.
•
—Naturalment • que 110 serà uni
independincia absoluta —ens ha dit
el senyor Joan Selves, conseller de
Governació, amb qui ens hem entrevistat—, perque, com sabeu, él
traspàs es fa per mitjà de la Junta
de Seguretat, creada amb aqueot
objecte, i és integrada pel Ministra
de la Governació, pel Director general de Seguretat i Per l'Inspector
general de la Guàrdia civil, representants del Govern de la República, i pels consellers de Governació i de Justicia de la Generalitat. Per altra part, no podrem obrar
amb completa independència n'entre els serveis traspassats no siguin
valorats i dotats, i d'aixa se n'ha
d'encarregar /a Comissió Mixta.
Hem demanat al senyor Selves
els projectes que ha formas per realitzar durant la seva futura gestió.
—No cal dir que tots els plans
que he fet per executar des del
aten lloc els batirá de refrendar la
resta del Govern de la Generalitat.
Em propaso, sobretot, emprendre
una intensa campanya de sanejament social, que podrà ésser data
a serme totalment tenint a la meya
disposició eles les (orces d'Ordre
públic. Ja sé que es tracta de feina
feixuga, perquè l'anarquia existent
al carrer no és un mal que hagi
sortit amb la implantació de la República, perla no hi planyeré esforços. Cal que el Govern de Catalunya sigui l'amo del carrer, si volem que legisli serenament.
El vell edifici del Govern civil—
segueix informant amablement el
senyor conseller— serà transformat,
corn si diguéssim, en requivalincia
de/ Ministeri de la Governació de
Madrid. Totes les dependincies

gaceta conselleria, que ata • 'efen 'I(
Palau de la Generalitat, sirio traslladades aci, i aquesta mesita facilitara la unitat d'acció. Amb els aluMnes de l'Escola de Policia de la
Generalitat i amb els individua pertanyents als serveis d'Ordre-públic
de l'Estat que desitgin seguir realdint a Catalunya (des dia primer de gener fins al .peinver d'abril
san obertes les llistes d'ineeripcid)
podrem disposar d'un personal apto
i competent.
'
•
Anirem d'acord tambe , natunlment,
amb el senyor Carreres ì Ponc, rd•gat de l'Estat a Cataltmaa, 'ami) el
qual mantindré constant conniete. A
carrec de la seva oficina va, • des
rui, tot el que fa referencia a pesosports i estrangeria, que són seeveis no
araspassables a la Generalitat.
Ens acomiadärem del- senyor Selves,
-que' ahir baria pres possessió del sen
-càrrec de conseller de Governació, que
ja • tizna en el Govern anteribr; bo i
-felicitant-lo.
Parlärem, més tard, amb el mayor
Ramon Carreres i Pone, ddegat de
l'Estas a Catalunya, amb robjecte d'aconseguir algunas impressions personals derivades del nou carrec. Pera les
oficines del carrer Ample no tenien
pas l'aspecte d'una Delegació de l'Estat. Tot de portes per collocar, esteses
al llarg del vestibul, les leim semblar
un taller dabenisteria. I les pegual
portes que hi havia instaliades
cava una torta olor de pintura fresca,
i duien palias a cada pon: un •reciéts
pintado". En aquest ambienta as dar,
és impossible que un home us faci declaracions extraoficiala encara que,
com el senyor Carreres i Pona sigui
la personificació de l'amabilitat.
Es per tot això que el delegat de
l'Estat s'ha esverat davant la posuli.
litat d'un interviu.
—Vingueu, si us Ida; demä Pasaat.
que les oficias ja presentaran en aspacte mea agradable, i estaré a la
T'ostra disposició, com tedie a la do
tata els catalana Fm constar la sk
tisfacci6 meva en ocupar arpen Gano
des d'on procuraré que totes les gestions que des d'ad s'hagin de tramitar
marxin pel mes planer dels Cantina.
I digueu, samba, que la meva tasca,
purament d'enllaç de Catalunya amb
el 'gayera espanyol, partiral d'un
principi de facilitats, al -spal losará
tot el meu entusiasme..

Ahir va prendre possessió el nou
overn de la Generalifat i avui es
presentarà al Parlament

estés ella segura que no trigarirm gaire
Anglaterra manifestat clarament a veure la Lliga en la frisia situació
la seta opinió pe! Inanfenimeni inte- en que l'han deixada }tus dúos
gral del parle . ginebrí. John Simon espanyols des/ris de la sessió
den haz-en parlat (entibé del Jamó.: an El roble de Catalunya es massa sensifide de Mussolini, en el qual deilara ble en <Tuestes qüestions per na vente
que la feixitzaeió d'EuroPa. es cosa de. els Pe rdis que e ls amistançaments de
P oc te ", PS es un violeta atac als rala Lliga porten per a Catalunya, Desgims li h erals i dentoeratics, i que den prés de l'esPectocle que les dretes dohaver imp ressionat els cereles anglenas,» alçant-se contra Catalunya, els
sos.
catalans remano ben clar :id: a la dreQuant al clero-mantee, sembla que ta o a l'esquerra cm han de posar les
Hitler resPon dra al memorándum des- seves esPenance.e. LeJ ()retes continuos
prés' del Con aria nazi que tindrà !loe essent l'enemic tradicional natural de
a .11a nae, a Baviera.
Ca/alusivo i tic perdonen o la República i als Ita tneJ espanyols d'esquerra
Roma, 4. — Encara que no s'han
l'afamada de ¡Esta/st. dQtal en por
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L'incident produit al Parlament amb
molits du la Arme necrológica dedicada a la membrit de Francesc Morid
ha traje en q14e pretenen disfressar-se
de republicano. H. hostal un moment
de partió provocas per unes Paran/es
Bordes d'aquell doctor Albinyana perque lores les dretes reme excepció es
Posessin costat ¡Yeti. Agraria i
C. E. D. A. /hm algas o protegí- el
ore no ti altra toissió sind escarnir el
nom de Catahtnyee. El ‚en lo insuportable, el as motívenme provocatiu
gué res:u:citar sota d'aquelles sessions
patriotera 1/piques del Parlament de
la monarquía. El: inics que han secunda, la temptativa han esta les dretes; el senyor Gil Robles i els seta
°mies ¡Vean afondo, amb els tradicionalistes per fer colla amb el: monàrquics
que ¡multaren els cardares i vociferaven contra la RePeiblica.

(Continua o la pàgina y, ea. 3)
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L'Allinlana vota en contra de l'acord de fer constar
en acta el sentiment de la Cambra per la mort del

donat oficialment detalls sobre les
entrevistes del senyor Mussolini i
Sir John Simon, als ardes oficials
s'assegura que les converses no han
tingut mes que caràcter d'informació; que les intencions d'Italia són
amistases respecte a Franca f que
si el memoràndum francés no ha
estat pres com a base de les entrevistes, s'han tingut sempre, en canvi, en compte els punts de vista de
l'opinió francesa.
Noticies de boxt origen desmenteixen el rumor que hagi estat
rat pel senyor Mussolini a sir John
Simon, durant l'entrevista que han
celebras, un document relatiu al projecte italiä de reforma de la Societat
de Nacions.
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De mica en mica van caient tots
els sofismes, totes les absurditats
que entrebancaven la política catalana i esgarriaven l'opinió pública.
La realitat i el sentit coma s'irnposen per damunt dels paranys i les
argúcies partidistes, i la política
catalana recobra el seu aplom i el
sentit positivament democràtic,
adulteras per l'ambicia personal o
l'obsessió de colla. La formació del
Govern de la Generalitat que avui
es presentara al Parlament del qual
és la representació genuina, es el
testimoni mis autoritzat del canvi
en l'orientació política que registrem.
El mite dels grans partits, alimentas amb la teoria absurda del
vol perdut, contenaa d'eclipsar-se.
El temperament català i la realitat
el rebutgen; qui sostenia que a Catalunya nomas podia existir un sol
partit republicä era víctima d'un
error fonamental o d'una ofuscació
lamentable, i del mateix mal patien
els que de l'altra banda estant propugnaren el mateix principi. Aquest
error, deliberat o no, és el que durant molts anys ha desfigurat el
yeritable contorn del catalanisme;
mai cap partit no podrà proclamarse amb dret dipositari d'aquesta
herincia espiritual, i si aquest engany ha pogut subsistir aparentment durant un panel de decenni,
avui pretendre l'usdefruit de tal
monopoli seria grotesc; fa riure
nomas de pensar que algú volgués
adjudicar-se'l. El catalanisme es de
tots els catalans que el sentin, siguin de la banda que siguin, i en
afranquir-se de tuteles abusives ha
raes l'amplitud i la força que el
ja irresistible.
El mateix pot dir-se del republicanisme català, aue ha estas una
temeritat o una inconsciencia vincula-lo a una sola organització republicana. Catalanistes i republicans,
la majoria dels catalans tenen dret
a proclamar-san: no tots els que
coincideixen en aquests principis
reaten la mateixa visió dels problemes ni de les possibilitats per a
resoldre'ls satisfactòriament per a
Catalunya. I aquestes diferenciacions san les que condicionen les
ceincidancies aasiques i destrien els
ciutadans en grups polítics diversos que encara que tinguin afinitats
fonamentals, davant de cada cas
concret s'orienten en direccions
distintes o contràries. Les circumstäncies presents aconsellaven la
convergència de totes les forces
catalanistes republicanes que inspiren la seva actuació en el liberalisme autèntic, en el liberalisme que
és lassancia de les esquerres. El

itit
per2teit
ViEh i tinlibuletrei per nora. del 110reCtirk...
bUlas Imellsontal, en premio: is emolostroo.
: 11a i Ist ab mea. la ha timen, .54 borla:
Tse&
notara inhuma: 7,5 grana. Temperatura minina: tg
chut. Itacorreput Ost vent: til duttOmetrea. Prod.
pitaeld: nona. Imitad en el die
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0011118AR HISTORIOR
DE CATALURTA"
per ROSSEND LLATES

"FREDDY ROOKISTIL 'AL AALLARI DE 010111 401111L"
per JOAN TO111118

esperar,. dones, Catalunya de les alíades de la Lliga que no sigui una amenoca a usa persecucióf

Comença la infló a dos quarts de
cinc de la tarda. sota la presidincia
del senyor Alba.
Al banc blau els ministres de Marina i d'Hisenda.
S'aprova l'acta de la sessió anterior.
S'aprova un dictamen de la comissió d'incompatibilitats declarant
thPutats els senyors Ventosa i Calvell, Calvero, Villalonga i Santos.
A continuació prometen el arree
alguns diputats.
ES dama compte d'una comunicacid de la Generalitat de Catalunya
donant compte de la mort del ay
President, senyor Mace.
o El PRESIDENT diu q ue Pgr
i cireumstincies de tots ronegudes no
ha estas possible fins ara celebra!'
aque sta sessió commernorataa a la
,mternaria de la illustre personalitat
.del diptitaüttras p asiot,
;
Encomia el super J(Ilk-la conducta politica del amor Mara, re-

Ele nata Cometiera do la asuralltat poesettsionon do Uva carne a. (Weequerra a dreta, ala impon:
Con:oraras Barrera, Lhthl, Compulya, 0~1, Servio, Donas 1 Esteva.)
Ahir al matí el senyor Company§
va rebre gran nombre de visites. Prop
del migdia estigui a la Presidencia.
el conseller de Finances senyor Marti Esteve, amb el qual celebra un
Ilarga conferaneia.
A la sortida els periodistes preguntaren al conseller el motiu de la
visita, a la qual cosa el mayor Martf
Esteve va respondre que havia anat
a saludar el President arta) motiu de
la presa de possessió del cärrec.
—De fet —digné—, la presa de
possessió ja vaig efectuar-la ahir.
El senyor Santaló, que havia de sortir ineludiblement cap a Madrid, va
tridar-me ahir a la tarda i em pooki
al corrent dels afers del Departamena
Els periodistes també van vedes
saludar les representacions catalana
i do l'Estat Central al Patronat de
la Universitat Autónoma; entre els
repreientants de l'Estat, hi havia el

doctor Maratón, el qual acabara
d'arribar de Madrid.
LA PRESA DE POSSSESSIO
DELS NOUS CONSELLERS
Prop del migdia, els nous conse
llers estigueren als respectius departaments per tal de prendre posSeSSM del arree. Entre els canse• Ilers entrants i sortints van creuarse paraules de rnútua simpatía i seguidament foren fetes les presentacions dels alta arrea i personal de
les Secretaries.
BANIFESTACIONS
DEL PRESIDENT
A la una, el senyor Conmanys va
rebre els periodistes i els kv les
següents manifestacions:
—Cree qu e el Gineta de coalici6
que acabem de formar— digné—,
mereix la consideració de totes les

forces politiques i el respecte dela
interessos socials. Els elements
d'Esquerra. ja han manifestat el son
goig en vente que es van superaat
les Iluites i diferencies entre els Admenta afins en ideologia.
Totes les adhesions que hem rebut —prosseguí — acaben de demostrar-me la reacció optimista que ha
produit a tot Catalunya la constilució del nou Govern.
Passant a una altra qüestió, he de
comuhicar-vos que aquest mili m'he
absentat uns momento d'aqul per
atar al Secretarias del meu Partie
per tal de parlar amb els mema coi,
reliqionaris de Miestions d'interis
per a nosaltres. M'interesas, dones,
ter constar que reunían' d'aquesta
mena no lata celebrar-les a la G.!
neralitat.
.
(Continua a lo Pdpind 6,
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Dospries do l'exposickS Dalt
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Paiiatges interiors
per MARTI FONT
La serie -de Itiovirnents que d'ezel
de l'imptessionise fine avui s'han esdevingut en les arts plàstiques semWen marcar una fita o un moment
estacionament; això pot ésser degut
a le desprès de les maltea combinadas cerebrals del cubisme i derinti,

s'arriba a una idea simple, a un Pro'
grama minim; la imaginació pura i
primitiva.
Vuan un rr.uviment violent, C0111 ha
estat aquest de les arts plàstiques, arriba a una esterilització del concepte,
is dificil momentàniament de seg u ir en
tot cas, una-davnt;h'éser,
reacció que enderroqui la concepció
actual i marqui una tinta a seguir per
camps completament oposats; fins ara,
ha estat el superrealisme el que ha
detentat i propugnat aquest elite a la
imaginació verge, el que ha elevat el
primitiu per damunt del civilitzat, la
imaginació incoherent dels orats, els
paisatges abracadabrants dels somnis,
tota creació personal que en foragita
l'extern es reclou dintre un món P ro
-pi,unmósobreal.
Han existit• en diverses èpoques
exemples d'aquesta deformació de la
realitat externa per un predomini d'una imaginad() desbordant. Un d'ells
és el modern-style, nom que va donar-se a una concepció fantàstica 1
calan] de les coses. Els objectes, rarquitectura, la indumentaria, etc., tot
obeia al mateix principi. Salvador Dalí,
en un dels seus llibres editats a Paria, ha tractat extensament els exemples arquitectónica barce:onins rnés
frapants; hi destaca entre ella el
Palau de la Música Catalana, monumenj caracteristic, avui força conegut
per l'equip internacional surrealista.
A mis, Salvador Dalí és colleccionlsta d'objectes—bibelots, postals, etc.—
d'aquesta época, i algunes de les seves
produccions darreres tenen un segell
marcadament d'avantguerra; semblen
un record llunyà o una evocada de
maltea coses remates.
Arribats a aquest concepte de la
imaginació com a productora absoluta
del lirlsine, es quan es formen els mètodes (limes d'ensenyament en les escoles d'art per a infanta. A l'antic
acarament de l'individu amb la realitat externa o a la realitat creada en
altres apoques, mitodei emprats Per
l'acadèmia, ha succeit l'acarament de
l'individu amb la seva pròpia imaginació. L'interès d'aquestes formes lliures esté en desenvolupar suficientment
la imatgeria interna de l'infant, fine
a produir un vessament desbordant
d'aquesta, la qual doni a conèixer les
formes peculiars instintives elaborades per una vida única, i per tant,
exbtiques per a les altres vides; solament aixi és com, segons aquest critel, la personalitat tindrà un valor
pràctic. El cas dels anormals quan
s'exterioritzen plàsticament es distint,
él mis mednic, revelen una igualtat

alzb el, Cat Od 14001101118 que patctxen malalties semblants, Es a dir, que
l'interès ea pet desconegut monstruós
d'alguns d'aquests casos. 1 els
negres, africans, etc., demoetren
aquest fenomen per nuclis de ratea;
cadascun d'aquests m'expresa en formes caracteritudes per generacional
així, cadascun d'aquest; nuclis constitueix una vida diversa dels altres.
Ei tradicionalisme en art s'ha oposat sempre a la lliure expansió de la
imag inad() instintiva; els conceptes revolucionaria que han cercat sempre la
font del lirisme pur no han estat aguas pel gran estol de Professionals
ni pels profans; d'aquí que aquests
moviments passin relativament deaapercebuts. Els académica, en veure ert
les formes de l'antiguitat una petisació insuperable, prediquen la continuació i imitada d'aquelles, però no tenen en compte, per ventura, la imitació del principi pel qua] aquel:es generacions produirien un lirisme; la
vida peculiar d'aquelles generacions,
Ilur instint, foren la base de llur personalitat plàstica. La vida d'avui es
diferencia d'aquelles el concepte prictic de les quals es pretén imitar, tot
oblidant que el lirisme prové cactussivament d'una potencia personal, individual o collectiva, però potencia a
la fi. Mai la imitació d'unes formes,
per belles i perfectes que fossin, no
ens podria donar la força generadora
que les engendré. Es la exuberancia
plástica interna la que Pot fer "itere,
com en els casos de Miró, Picasso, etcétera, unes formes noves, i per tant,
d'acord amb el semit actual. a per
aquí on va la pedagogia d'alguna Ali
-aosqueinprocuatdelsportacions de la revolució artística dels
darrers quaranta anys. Cal esmentar
la tasca del govern de la República
Mexicana en ço que ateny l'enemament artistic.
Horn pot bescantar el superrealisme.
Fidels o adversaria a aquest moviment
cal reconèixer que ha obert la porta
a uns conceptes que feia remos que
eren ofegats pel cerebralisme i que aún
els que en tot temps han regit les exterioritzacions platiques de l'esperlt.

AVUI...

Al costat de les joguines,
els nostres infants han de
rebre un ¡libre català
La campanya a favor del ;libre catalé en aquests dies que els presenta
són característica, dóna el resultat que
cala. Els llibres d'estrenes per a infanta, escrita en catará, són triats amb
diligencia pels pares patriotes que tenen consciencia de llar deure de catalans fidels a la causa nacional. Les
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PRESENTS PRACTICS: EL BARATO
TOT EN GRAN ABUNDANCIA!
TOT AL PREU MINIM!

o

o

Preciosos Edredons, camera, a ... 9'— ptes.
"panyo", brodats, 5'75 ptes.
Magnifica Cobrellits seda, teatrim. 21'— ptes.
Gran varietat de Jocs de llit, brodats, 15'— ptes.
Bonics Jocs de taula, brodats, a ... 11'— ptes.
18'— ptes.
Vistosos Portiers, tapisseria, a ...

Botts Cobretaules

•Pibes% estables emdleme* atino*
'reta-hiela dele 'competes de 1Ms"
psi tli, catar ideen War el
vigilia de la diada, cal esperar una
acbentuadd d'aquesta tendincia: tots
ele Infante catalans burlen d rebre
dusta.11ibete escrita en la metes Sea.
gua gloriosa, per tal que aprenguin
de llir en catea 1 d'estimar Cate
lunya, la nostra Patria immortal.

ACABA DE SORTIR...
,

Un llibre per a infants que
tothom voldrä tenir: "Histèria de Catalunya", d'Antoni Rovira i Virgili, l
i-lustrada per Obiols
Acaba de posar-se a la venda, amb
destituida als infants, un Vibre d'estrenes magnific: "Histária de Cataluya", tela d'episodis de l'historiador
Revira j Virgili, iHustrats de mi mestra per Josep Obiols. Aquest liare, colorit a la trepa, conté els seguents
episodis : L'art rupestre, Dálmens
menhirs, °Urdo:a ibèrica, Els greca a
Catalunya, Els romans ti Catalunya,
Les quatre barres de sonsa, L'enllaç de
Catalunya i Aragó, M'Erra, La conquesta de Mallorca, La co nquesta de
València, Els catalans a la tnar, Els
almogdvers a Orient, La conquesta de
Sardenya, El unyalet de Pece III,
La llengua catalana en el passat, Les
cròniques rcials, El darrer comte d'Urgell, fea,' Fiveller i el verigal, El
princep de Viana, Els remences, loan
Blanqueo, Les Coeli Catalanes, La Generalnat de Catalun3a, El Corpus de
Song, La República Catalana, La caíyudo de Barcelona, Francesc ‚tracia,
dit Bach de Roda, La Renairenca Catalana en el regle XIX, El moviment
tutela en el segle XX, Catalunya auMírame. - Ha editat aquest !libre, amb
tot l'esplendor, "L'Ocell de Paper".

El jurat de l'Exposició del
Nu ha enes el fall
Clos ja el període d'aquest Certamen, el Cercle Artistic, que n'és l'organitzador, es complau a confirmar el
veredicte; les adquisicions de la Junta
de Museus són les següents: pintura,
Antoni Mataró, i Antoni Garcia; escultura, Enric Monja, i dibuix, J. Soler i Puig. - Aixi mateix reunit el
Jurat qualificador ha acordat premiar
obres dels artista següents: Premis
metállic: Antoni Vila-Arrufat, Josep
Puigdengoles, J. Fabregat, Teresa
Condemines, Lluis Muntaner, J. Amat,
R. Laporta i Astord, Alfred Omsso,
J. Mombrú, Créixems, Miguel Ferrer, J. Prim, E. Santasusagna, A- Vidal-Rolland (pintura), i J. Viladomat,
M. Llaurador, M. Paredes, E. Clarease, i J. Martrús (escultura). - Premia extraordinaria Antoni 011er i Pinell, J. f. Marqués-Puig,. Bosch. Martí Gras, Grau-Sala i Gerard Carbonell.

EL CORREU D'AVUI
*

La radicalitzaci6 de la

idea i del sentiment de Patria Catalana: heus ad la tasca d'enguany. Catalanitzar-ho tot: diaris, !libres, revistes, teatre. El catalá lleial és subscriptor de diaris catalans, omple la seca
biblioteca amb llibres catalana; protegeix els comerços i les indústries catalans de fets i de 'lengua; no té ahre
ideal politic que el de la Ilibertat i
grandesa de Catalunya.
* Llibres de Metes... per
a olerle a les vostres amistats per
Ras: La mentanye d'almijar:, de
"Guerau de Liost" (Bofill i Mates);
Roas de cristal!, de Josep M. de Segura; Poemes de promès, de S. S in
c iten-J ua n; K RT U, de J. V. Foix;
El teire encantat, de Josep Carnee.;
Muten, de J. M. López-Picó; La Carena, de Roser Matheu; Darrera el
vidre, de Caries Sindreu; Ocells i
d'Octavi Mullor... I, ¿pee que
oblidar-los?: els llibres de Poesia immortals: Vibre d'ande e dama', de
Llull, i les obres de Verdaguer i de
Maragall.
M eifriss.— El dia 13 d'a(de dissabte en vuit), tindrà
Boe a la susdita Sala Busquets, la iraugima de rexposici6 de pintures d'agua« arada.
* "'A • t " , — Ha estat posas en
venda i repartit als subecriptors el
quart número de la revista "Art".
Conté el següent sumari: Joaquim Sunyer", per Josep M. Junoy; "Els germana Puig-Gairalt", per Josep Llorenc i Artigues; "Marian Pidelaserra
i fines", per Joan Cortès i Vidal;
"El modern agençament d'interiors.
Jaume Marco", per Josep MaMar;
"Lluís Muntaner i la pintura severa",
per Joan Saca; "Les Exposicions-Documental"; "Exposició del Nu". Cada article profusament inustrat
amb la reproducció de les obres mis
característiques dels artistes que s'hi
comenten.
* " —af 'a cabo de sub:-

Modela pràctics, molt reduïts de preu
Borseguins de nen, pell negra o color, sola de llanta, d'immensa du... 9'75 ptes.
rada; el parell
Sabates de nen, pell irrompible, negra o color, sola camió; el parell, 8'25 ptes.
Sabates de nena, bona pell color,
... 5'75 ptes.
tall "Die"; el parell
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El Barato
A

ate Assocreldm PIRITS r
1NDUSTlML a 11.3
TECNICS I LA CERAMICA. —
Aquesta entiese ha organitzat une conferiada sobre 111 tema ' mflls tacnies 1
la Ceramita", la qual antas a aliase
del Sr . Manuel Reguant, perit ind ia s,trial, :siembre del Coso& Venia d'Inditstria de la Generalitat. - La eortmetiocia del conferenciant, director d'una
fábrica de refradaris i gres i capecialitzat en qüestions ceràmiques, ene
gran interés a l'acta que tindrà bloc
MIME Tal" a ya quart de vais, Id
sald dictes de l'Escota del Trébol':
Urgen, 187.
* INSTITUT PSICOTECNIC •
DE LA GENERALITAT : Cursi
1933 - 34. — El Dr. Jeroni Moragues
fea un *Estudi sobre la sexualitat
infantil". Constará de 4 Menas, les
quals seran donades els dimecres dies
17, 24, 31 de gener i 7 de febrer, a
dos (marta de vuit del vespre. Per a
inscriure-us cal que us adreceu a la Secretaria de l'Institut Psicotécnic: Urgell, 187, de set a nou del vespre. La
inscripció val so pessetes per al públic j 5 pessetes per als professors
o estudiants dels centres docents ofi71K7fiCS

* AGRUPAMENT ESCOLAR.
— Aquesta entitat ha organitzat una
sirio de cursets monográfica per a estudiants i metges. El dia 8 d'aquest
mes començaran els següents: Malalties de la sang, Dr. Jordi Guasch . DiHuna, dimecres i divendres. a les sis
del vespre. - Anatomia patológica general, Dr. R. Roca i Vinyals. Dilluns,
dimecres i divendres, de set a dos
quarts de nou. - Práctica obstétrica,
Dr. J. Muhoz i Altas Dilluns i divendres, de dos quarts de quatre a
dos quarts de cinc. - I el dia i5 onmençaran: Practiques de laboratori
aplicades a la gastroenterologia, doctor Joan Sorda. Dimarts i dissabtes,
a les set. - Anatomía patológica de la
tuberculosi pulmonar, Dr. A. Ame!! i
Sans. Dimarts i divendres , a les set. Drets d'inscripció 25 pes per a metges i to mes. per a estudiants socis.
Els no socis abonaran dobles drets.
Inscripcions i detalls, a la Secretaria
de l'Agrupament. (Casal del !,fetge,
Via Laietana, ar).
* HOSPITAL DE LA SANTA
CREU. — El dimarts, dia o, a les deu
del metí, començarà el cura de Trenmatologia, organitzat pel Dr. Bosch i

Avilés. Inscripcions: a Dipositaria del
mateix Hospital.

.b•A•to•

"*. INAUGURARÁ PRÖXIMÁMENT EL SEU NOU ES: TABLIMENT DEL PASSEIG
DE GRACIA, 18 (XAMFRÀ
CORTS CATALANES)

REVISTA DE PREMSA
El nou Govern
de Catalunya
LA HUMANITAT
EJ felicito Pa resulta aconseguit i
"No gens amagaven les dificultats,
de malta ordres, que 'l'avien de presentar davant de l'intent del President
S'hauran hagut d'apagar malta rece!,
i suavitzar moltes liccions; Mur/
calgut guarir ferides doloroses i neu-

tralitzar allunyaments dificils. Si ho
remarquem ara, és per posar de reIbera, i agrair-la, la patriótica superacid que cadascun dels homes que tunas la responsabilitat de la direcció
de la democracia catalaru ha sabut
imposar als particulars punts de visia
i a les posicions mantingudes fins ara
en el trasbals i la passió de la lluita
política.
Aquest noble esperit de sacri fici que
ha fet possible la formació del ncu Go-

REIS
Cinemes Bolex
PATHE -BABY
CORONET EUMIG
Models des de 100 pessetes

Casa

S ABAT
FONTANELLA, 18
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EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES
CORTS CATALANES, IleS
Pintura
DURAN CAMPE
enmara
V. NAVARRO
Pintura
C. VAZQUEZ
InaugurZIO dome

LA PINACOTECA
J.

U,

10 Ole GRACIA Se
Pintura
VIDAL QUADRES
PM al la *p i merara

SALA BUSQUETS
DI DRAMA,

Nobles O bi ent.. "Sri
Ezposleld del grup d'Art VIvent
1
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DIPUTACIO. 802. - Talaron sano
Ort 1 ornornettlaol0
Espeelold Collootin do Dibulioa
humerleUee
Pina al 1a de gener vinent

SALA PARES
•ITAITXOL.

TITO CITTADINI
12 da • an«

Pintura

SALA GASPAR
Tol latee
CONO11.1 Di SSNT. 323
11,6•111
Ontutweda Mar0111
Puni u p e,
alomar»
r• l l,
laposielO de qu'Oros, »guinea I 'Mea
•blootos por a priU lttl

rinre li Nostres Clizsics "
—hein sentit a dir en una conversa

particular. Heus ad una afirmació
que voldriem sentir repetir a ton els
cantan! am'e- 1n cama ele la restes
cultum naci-o-1. L'n subscriptor de
ig tse rinti 44 f l.
0.1s l .., s . re•primera cateenrin nue es distingeiv
alblement . osten sibletnent i
rament dels nitres ciutadans dissor..
1 distrets.

diem/

dala.

*

quest mes

Calçats per a nens

a- V:
• I/ 1141.
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Banca fuster, a 19'50
Armarla en diverses
peces, 45 ptes.
FERRETERIA PALAU
Esoudellme, ele I III

vern autonòmic ha d'èsser en aquesta
hora d'ara, Per tants conceptes greus, el
millar homenatge que els bornes de la
democracia catalana poden retre a la
memòria de Francesc Macla, viva i
palpitase d'emoció en la consciencia

de tots.
I ara, a governar. Ara, a actuar en
una austera norma de disciplina ¡ de
responsabilitat, que Id imminència
d'unes eleccions municipals — que cal
guanyar—fa mis apremiant. Calda
que els homes que formen el nou Govern de la Generalitat no deixin ni
per un moment de sentir-se units, en-

tusiastes, forts i resolts davant les lluites que hauran d'afrontar, alguna delies essencial per a la permanencia de
la democracia clesquerra en els organismes de Govern de la patria catalana. Ha d'ésser per la seva actuació
exemplar i severíssima que Catalunya
esdevingui allá que encara no ha delxat d'ésser baluard de la República.
I alió que en alguna hora de Passió
sembli que no podria ésser exemple
de la democracia espanyola, trossejada avui per personalismes i Bulto

que han fet possiblc una victòria momentània, penó perillosa, de les dretes
reaccionáries.
Ara, a governar, repetim. Enorme
és el Ilegat que Iba deixa a Catalunya, ¡ enorme la responsabilitat d'administrar-lo i d'endegar-lo, políticament i socialment, en l'entranya viva
del nostre pable. Tenim la convicció
que el nou Govern autonòmic sabré
isser digne del gran llegat histbric i
sabré amplie de contingut real l'ampli
crèdit de confiança que acaba de donar-li Catalunya, i amb ella tota la
democracia repub'icana."

L'OPINIO
Diu que els bons repnblicans l'han
de sentir joiosos en veure que a la fi
tie Un jet la unid de les esquerres catalanes:
"De la malta tasca feixtig a que cau
damunt d'aquest Govern de concentrad& potser la que pea,* més sera la
de conservar l'impuls inicial i continuar la unió estreta. Són bornes que
s'han combatut amb força i tenacitat,
que es trobaran tot d'una asseguts al
voltant de la cadira presidencial. Es
indispensable, però, que la concentra-

ció sigui forta com una roca.
Estan trucant a la porta del nostre
país les malvestats que constituiren
les plagues bibliques d'Egipte. Alguna
«elles ja havia criat i tot dintre de
casa. Si es poden estendre, la mort i
la desolació regnaran mestresses dintre el camp idealista catea. Les pres o ns del regim MOnÄrqU i t, les COITIScacions, els atropellaments, el salvat-

giaMe i la barbarie destructores del
lliure pensament Mima, tot alió que
en, revoltava en temps no gaire llunyans. tornara a regnar Per any, in
els opressors-acbles.Iintruo,
de les consciénciet no (aran pas distincions de esta mena.
Sigui. dones, hm v,r~41 la cons-,-sf-'-',Ç i que sanignem treure'n els
frvit‘
A a timer s e—t- e `tt t,, el•c-íons
del día 14 d'ano ,r nie' T,a victeiria

d- la concentració d'u om•r res significa
rsiniment de la reacció encarn s di en

els homes de la Liga Regionalista,
enquadradors de totes les herbes dolentes que creixen ufanosos a la resta
de la Península.
Els liberals han de llançar-se amb
breó a la huata per dotar els Muni-

cipis catalana si aquell esperit democristic que es característica nostra.
Debades recolzarà la Lliga la seva propaganda electoral en la gestió de l'Ajuntament de Barcelona. Ton els erran i falles que se li puguin imputar
no arriben a la sola de la sabata
d'aquella Ajuntaments dirigits per IIIgaires i lerrouxistes, esdevinguts famosos en la història municipal. A Barcelona, al costal d'equivocacions petites, s'han fet coses magnifiques durant
aquests tres anys de República. Quant
aleo altres poblacions catalanes administrades per honres d'esquerra, la
gestió ha estat sobresortint i, en molts
casos, verament modèlica.
MIRADOR

Aquesta unid circustancial de les esquerres—anuncia—podria Produir enIre altres, un resultat definíais que
' donaria un gran tont a la vida política
del país:

"Si l'Honorable President Lluts
Companys (borne, com molts, discutible, és cert; pecó d'innegable visió
del moment polític) sap aconseguir la
unió de les esquerres de Catalunya,
seré un gran bé Per a l a nostra autono
per a la República, que tindrà-Mia,
una base ferma de la idea democrática
adhuc, per a l'educació politica de
tots els catalana, els quals, a força
de veure les esquerres desunides i combatent-se, acabarla per identificar el
nom d'esquerra amb el pur desori. No
res menys, una aportació de vida nava
a l'esquerrisme un xic resclosit i desgesataverlélatde
del nostre jove Parlament no
massa.
Segons alguns rumors, aquesta unió
circumstancial tindria, entre altres, un
resultat definitiu que donaría un gran
tomb a tota la vida política del Paf!.
La implantació, per Ilei del Parlament
catará, del sistema de representació
proporcional en la sera forma pura.
Alzó acabaría d'orejar l'ambient 1
faria desaparèixer, amb es grans partits sense estructura, rtinic obstacle
de les democràcies integres : la tirania
de les masses, que, quan hOnt empra
un sistema electoral defectuós, ea
i tan injusta, ben mirat, com
dae s
el punt de vista
ensvidu
se ns ;
laT
l és,bla,
mis objec t in, estrany a tot interés de
partit, que s'ha «adoptar davant aqueas
fet transcendental de l'elecció de nou
president de la Generalitat de Catalunya."

Macià i França
Geo Meyer publica a " L'Evenetrust", de París, un article on posa de
ungut
que
bitagha
rac°idincia
figuro ldje tPrlä
lis
cia política:
"Espanya, Catalunya estan de dol.
Francesc María és mort.
El primer President de la Gene r alitat de Catalunya, el que havia ob
la República es--tingudelGovr
panyola, la reconeixença dels drets
de les Ilibertats del ten país, dintre el
marc dEspanya, ha deixat d'existir.
Es una pèrdua irreparable Per a
tots els catalans, per a tots els esp.snyols, per a tots els annr, de la Pau.
Al moment an qué a Barcelona el
seu partit ei troba ea minoria i
eh lea arete, ea disposen a donar la
il
a desaparició uncadpe-1
biltal
tadels genes, lealecei°
davanter tan venerat i l'autoritat del
qual era universalment admesa, pot
tenir conseqüències considerables Per
la política catalana i Per a Escama
EU si que n'havia tingut, de fe:
pais
Ot uns
heavissaeritinüguist , len, deulrasnttu tb,

"Un heme apassionat i noble acaba

de morir! Un cavaller de l'Ideal se
n'ha anat, Iluny, en la nit!... A Espany
szuai xhoOt Marthaau Sa
.,, lnd
ei astimabo
nt-)lool "de el
noim ena
span
l'idealisme.
Per la riostra P art hern Perdut un
gran amic i un cor fidel."

La desunió dels republicana
espanyols
EL SOCIALISTA assenyala que,
el que havien previst alguns
ris, no s'ha publicat cap manifest de
carácter republicci. Diu que el sifenci
podría ,,sser profitós per als que valen
actuar al marge de la hei. Perb an
contra

volen ocatulsarPaLirinti rj e rde pe ulbaliclaengsaliqtaute
"Se nos dita que a esa labor se
opone el estado de alarma en que continuamos viviendo, y contestamos que el
primer deber de los legalistas es conseguir el restabecimiento de la legalidad
para poder establecer la normal colisión de pensamientos y de conductas.
Pero nadie parece tener interés mayor
en recordar al Gobierno que la anormalidad a que estamos sometidos no
le co licito prolongarla, por cuanto que
obstruye, sin justificación legitima, la
critica de los discrepantes.

Tanto más chocante en esta Posición de los republicanos de izquierda
cuanto que todo su futuro lo fían a
esa actividad critica que no les esté
cada itpi Idean. a mi-ena t e e ssPe
i rpaudelestraia
aresper.a'rsieiuti
ilimitadamente ; pero sucede que el
tiempo de la espera se les ofrece reducido. La actividad clandestina de
las derechas esté en todo su apogeo.
Nuestros servicios de información avisan pertinazmente los peligros de esa

preparación clandestina, dispuesta para
entrar en juego en el instante propicio, que será aquel en que la democracia intente defenderse. Y es licito
preguntarse: Si fían en la eficacia de
su posición, ¿a que esperan? ¡Qué,
los detiene para ponerse en actividad?
Faltos de órganos de expresión, resulta natural que muchos de los republicanos espaholes, particularmente los
de significación sinceramente izquierdista, se encomienden en los actuales
Momentos a nosotros. Tan natural lo
encuentran ellos y nosotros, que el
correo nos proporciona con notable
frecuencia cartas que intentamos reflejar en este articulo. ¡Qué esperan los

Comités nacionales? ¡Qué deberá suceder para que los republicanos se
unan? ;A cae aguardan para comunicarse con los afiliados, abandonados
sus propias reacciones? No del todo
ajenos a esos conflictos, reconocemos
que la situación de nuestros republicanos es particularmente angustiosa.
jA quién volverá los oías el militante
de los pueblos? ¡A quién reclamar
ánimos? En quién beber esperanzas?
Un silencio board le cerca. ; Y córmal
Su situación es única. Venció, y su
victoria se le clava en la carne y en
el espíritu cOMO la Peor de las derrotas. Le amenazan las derechas y le
persiguen quienes supuso sus correligionarios y hoy ejercen el Poder.
Y solo, sin la ayuda de nadie, sin
el consejo de los órganos capacitados
para darlo, sM la .inyección de fe ,!.e
sus directores, precisa encararse con
todos los peligros que le rodean. ¡ Na
es esto para desesperar? No es c,i0
para renunciar a seguir a contienda ?
Creemos que p uede sernos dado acudir en a poy o de esa fe vacilante. No
quisiéramas que se perdiese. Nos agraerpiseiarde I natieavzbircióon-.
ane
ec
o, nadm
‘bliar
ria er 11: m
Entre dejarla perderse definitivamente

o consentirnos a nosotros que nos
acerquemos a ella y le ofrezcamos
nuestra solidaridad, esto Ultimo no debe
considerarx desleal. Y porque no lo
basta
seis.
atrevenms
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"
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a continuaeid, Gen Meyer,
es reme, extrae 1 exacte, de 'le vida
exemPlar de Maca" He de ~aria
co sols per la figura del President
traspassal, fina lambe per "la bona
causa catalana", i araba:
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La teoria del "fet diferencial"

achata dita experimenta tina non

confirmació. Observem, :j no, la diierent unja de conducta que segueixen les esquerres catalanes i les
de la resta d'Espanyza Es evident
que aci, amb independencia d'ulteriors resultats, les esquerres tendeixen a l'acció conjunta i constructiva. En canvi, a la resta d'Espara a les veiern encara esparces i
desorientades. A Catalunya, a mea.
l'esquerrisme coincideix amb una
exaltació del sentiment patriòtic. A
la resta d'Espanya dirieu que els
moviments "patriótica" (d'un patricitisme, que ja en parlarem) san
sanuitanis amb una creixença del
dretisme.
El secret de tot això potser radica en la darrera afirmacio que ten)
a l'anterior parigraf. Hom ha da,
i encara repeteix maliciosament,
"que els catalans san particularistes", donant particularisrne COITI a
sinemini de migradesa. Pera nosaltres repliquenr. "¡En nom de quina
generositat es combat el nostre bescantal "particularisme"? En nom
d'una que ens nega l'idioma, la cultura, l'autonomia Inés elemental; és
a dir, tot alió que és i l'impuls vital de la collectivitat. En
realitat el particularisme nostre és
l'únic sentiment afirmatiu que hi ha
dins d'Espanya, i el dia que tots els
pobles de la Península fossin tau
particularistes corn els catalans ringréa d'Espanya dintre la collectivi
.tat dels pobles de cultura politice
occidental seria una realitat.
En canvi, diguin el que vulguin
els detractor' deis nostres senti.
Innata autonomistes, el patriotisme
oficial que encara resta del temps
de la Monarquía uniformista, no té
cap contingut, is mora I, per aixes
en comptes de progressar dintre la
Estria divaga per qüestions laterals. N'hi ha que componen llur
patriotisme amb el monarquisme.
D'altres, amb el clericalisme. D'altres, amb altres coles, pecó tots lora
de la realitat.
Quant a les torces esquerranes
republicanes d'Espanya, estan corcades per partits de classe, doblegats de tota idea d'ordre positivament patriòtic, i, actualrnent, treballen d'una manera lenta per anarse difonent enmig dels quimèrics
del Cid i els de Carles Marx.
Tot plegat plante> ben alar la
missió histórica de Catalunya en
aquestes momelhts. Ella és Túnica
que representa una aportació positiva dins del caos ¡baria. En comptes d'engrunar-s'hi la torea republicana d'Esquerra s'hi consolida.
La República, a l'inrevés del que
passa en altres 'loes, s'hi :duma.
Cada dia ei seu exemple autonómica si sap acabar de fer un esforç
d'autoconsciencia, s'anirà escampant
per Ares terres d'Espanya i acabarà per imposar la veritable República democrätica dins una visió
de pobles !linees.
ROSSEND LLATES

Una detenció per suposades amenaces

a un xofer
A requeriment d'un atraer que condula un taxi, uns guàrdies de Seguretat, de servei als voitants de l'Arc
de Triomf, procediren a detenir un
individu que anal'a COin a passatger en
el cutre, el qual acusava el -soler
d'haver-lo amenaçat amb una pistola.
Aliii:dies escorcollarer. al passatger, i Ii trobaren una pistola, per la
qual cosa el detingueren.
El xofer manifesti clac el passatger
ii havia llogat el cotxe al carrer
Villarroel, 1 slavia fet concluir a un
bar del Parallel, en el qual entra per
sortir al cap de poca estona, i llavors
Ii usdena que continues el viatge fins
al Passeig de la República, on, encanonant-lo amb una pistola, l'amenag à
de mora Acudiren en aquest moment
els guàrdies que detingueren el passatger.
Aquest digui que solament pretengiré ensenyar l'arma al xofer, i que
per al seu ús i tinincia disposa del
.corresponent permis.
Concluit a la Delegada de Policia,
digné anomenar-se Pau Costa i Reig,
de trenta anys, habitant a Girona, i
accidentalment a Barcelona. Entre la
doeumeatació que ii fou ocupada es
tedia un permis d'arma estés al seu
nom pel Govern civil de Girona. La
"olida posa el delinee a disposició
Jurtat de guardia, on preste declarada en forma que fa suposar que
és un anormal o que tracta de fersha nasser.

LA NQVA JUNTA DEL CiNS

La Junta Miza:ciad se Cens
ral de Barcelona per al bieni 1934-u
ha quedat constituida en la forma que
segueix: President, Pese Cenarro
Sanchez, jutge municipal; vice-president primer, Marti 'Casals-Galceran,
conseller; vice-president segon, Frederk de la Aldea Gil, cap de l'Exèrcit;
vocals propietaris Agusti Bel, sine
del Gremis Alfens Vallcorta, sindic
del Gremi Josep al. Carreres i Oliver, vocal obrer de la Delegació del
T seball; vocals suplents; Joaquim Pellicena i Camuflo, Conseller; losen
Laucidica Benedicto, cap de VExercit;
Antoni Fumador, sindic del Gremi;
Manuel Palenques. sinlic del Gremi;
lost-ei' Cas s mitjana i Serra, vocal patra de la D' -'aris) del Treball: secretari. Tuses afartinez de .arévalo
Girsman de Valeria, secretan de Jutjat manicinal.
LES LLISTES DE CANDIDATS
Tamt-ié la Junta Municipal del Cens
electoral fa avinent que el vinent diumenge 7, a les deu del mtt i , es
reune al sala id Consistas; de l'Ajuntament per tal de procedir a la recepció de 'listes amb el nom dels candidats a Consellers, presentats pels partits o agrupada d'electors, de conformitat amb les disposicions del Govern
de la Generalitat de Catalunya del 22
de novembre proppassat, i amb el que
mana l'article 2 de la llei electoral
viras. Larte sera

Troballa d'explosius
i armes a L'Hospitalet
La guardia urbana de L'Hospitalet
tingué noticies que en un camp del
carrer de Montserrat hi hacia un emhalum sospitOs. Es trasllada al lloc
indicas el caporal de la guardia urbana senyor Antoni Duch, acompanyat del guardia Josep Vitae. Un cop
en aquel( lloc, s'incautaren d'un sarró
on hi havien quatre bornbes, 64 bales
i un matxrt que ss vela que havia
estat esmolat lela poc temps.
Pro', de: Ilec on fon descobert l'inda
cat serró, bou trobat, amagas entre
l'huta, un rifle. E4 agents muníais
pals es feren eärrec de la troballa,
i amb les degudes precaucions ho trasNadaren al quarteret de la guardia
urbana, i mis tard fou lliurat, junt
amb el corresponent atestat, a la guardia civil, per tal que aquesta procedis
a efectuar les diligencies necessaries
amb l'objecte d'esbrinar qui deisci
abandorats els objectes esmentats.

De la troballt d'oso os.us
d'abans d'ale
Ahir a la nit fou posat a disposició del jutjat de guardia el detingut Enric Ribalta, al domicili del
qual es va trabar una maleta amb
dinamita.
En la seva declarada el detingut
va manifestar que feia uns tres mes o- que es va presentar al seu domicili un individu conegut pel "Che",
el qual, per trenta pessetes mensual, li va negar l'habitació de la
casa en es va trabar la dinamita.
Aquest subjecte va estar a casa
seca dos dies i va desapareixer sense que hagi tornat a saber res d'ell.
Aquesta declaració es contradiu
ami, la de l'esposa del drtingut, anomenada Ramona Gasees, la qual diu
que la maleta l'havia portat fa tres
dies el seu espòs ignorant el que
contenia.
En vista d'apestes declaracions
el ititge de guardia va dictar contra
el detingut ante de processament
Pr esta tense fianea i será posat a dis ,
posició del tr:bunal d'Urgència pesque el jutgi.

Tres deience s més
per ven-'a c'endestme
de tòxics
—

En la nostra estiajó d'ahir donaven; compte d'haver estat detinguts
tres subjectes que es dedicaven a
la venda de cocaina.
Ahir foren detinguts tres individus mes, els quals, com els anteriors, traíicaven altas el liaseis( tòxic. Les detencions d'aquests darrers individus es portareis a cap al
harta 'rasas, els quals .s'anomenen
Wiener lber, Salvador Mach (Bovia) i Antoni Cachutu (Pescatera).
A poder lid3 detinguts els fou trobada una partida de 23 grama de
cocaína, que era cenada a 8 pestetes el gram.

--aansauraaaaa.
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Les bases de beban

del ram del Gas,

Aigua i Electricitat
La Secció de Gat. Aigua i Electricitat del Sindicar general de Técnics de Catalunya ha fet pablica
una nota, que la seva extensió ens
priva de publicar sencera, en la
qual 5:canosa Voposicia sistematisa que segons ells fan les empreses
a tot alió que representen minores
per als seus obrers; els entsebanes
que san posats a la classiiicació del
personal; a l'estatut d'assegurances
socials, que és complement del
Contracte de Treball ja signat per
les empreses, el qua l ira restat incomplimentat per aquelles. Afegeixen a aixa que han donar coneixement al públic de les maniobres
emprades per les emnreses per tal
que les bases accedades pel Jurat
Mixt no fossin estudiades i resoltes
pel conseller de Treball de la Gene.
ralitat i que, al mateix temps, assabentaren els consellers senyors Bar
rera i Pi i Sunyer, de les intencions
de ies empreses, Com a conseqüencia d aquesta gesta'o aquests feren
tornar les bases a Barcelona. Quan
ja donasen per resolt lassumpte
s'assabentaren que les bases han
estas reclarnades des de Madrid.
A continuació es parla dels favoritismes, els quals van contra els
interessos dels obrers, que no estan disposats a qué se j s escamotegin.
En la dita nota es fa remarcar
l'esperit de justicia que anima el
conseller de Treball senyor Barrera, i les autoritats de Catalunya,
els quals espera que resoldran aquest
plet. "El Goma de la República—
s'acaba dient—pot "Controlar l'execució" de les lleis socials; fora
res IllÓb." •

nou director de la
Cerl&ar es presenta
als presos
Ahir al metí se celebró a la Presa
CeNular la presentada, del nou director, aemor Tomen, a la coletilla penitenciärla. Foren reunits tots elsmresos
en una de les galeries de la presa, i
I una vegada es ilesa el decret pel qual
l es nomena el senyor Tomes- director
de la Presa, aquest dirigí una altococió als presos, exhortant-los a la
i els demana que no vegin
en eil mes que l'home que, a part de
:sumisas que ha de tenir, ha de ves-

1 preue en ebrios 1 vestigio
eenteeellonate per a note

Tomer presencia el repartiment de

notan als presos.
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Autónoma de Barcelona, .a proposta de la Facullat de Medi-'
pina, ha acordat obrir concurreAhir a fa' tarda. al barri de La' ispotactO per a la provietö de,
Prosperitat, es comete un crina i en ,57 places d'ajudistit, amb la reresulta vis-tima el vei d'a quella bar- tribució anual de 3.000 pessetes
riada Joan Palau, de cinquanta-quatre
cada una. Amb aquest —motiu
anys.
convoca tots ele que vulguIll
Prop de les sis de la tarda, en el prendre part en aquests coqnumera .as del carees de Pla de Ci- curecte-tpueteiOne, que es vereza. se sentiren uns disparo i una
rificaran d'acord amb
dona que sortia amb una pistola a la
cle 47 de l'Estatut de la Unimi demanant auxili.
versitat, i dels . paritgrafe 1, ,5
Hi acudiren els veins, i trabaren es- i 6 de la reglamentació sobre
tés a terra, banyat en sang, un home
ajUdatitS de la Facultad., aproque bou traslladat al dispensari de
vada pel Patronat a proposta de
Sant Andreu.
la mateixa Facultat. En virtut
No pague ésser identificat, i desdel que preceptua el paregraf 4
pees de la primera cura d'urgència de la dita reglaineutació, els
los traslladat a l'Hospital de la San- nomenaments es taran per cinc
ta Creu i Sant Pau, on mori al cap
anys, prorrogables per cinc
de pocs moments, per tenle unes ferimes. Tal com dieposa l'arlldes a la part esquerra de la regió cle 2, cal que ele concursants
frontal, cense orif:ci ile 'unida.
hagin passat dos anys del darLa dona que, segons sembla. era
rer examen dels seas estudie de
l'agressora i autora de les ferides bou
Llicenciatura.
traslladada al quarteret de la guardia
El Patronat de la Universitat
urbana, i d'allí a la Delegada) de poha manifestat d'oflel al Degalicia.
nat de la Facultat la conveManifesta anomenar-se R u pert a
niencia de proveir com
Hernindez, de trenta-sis anys,
aviat millor les places d'ajui separada del marit, i tenia tres filia dant d'aquelles disciplines, Fende curta edat.
senyament de les quals encara
Vivia a l'esmentada casa arnb un no liagi començat, en el present,
balate que treballa mi una fabrica del any academie, i ha indicat, Lamcarear de Vila
be que les placea adscribes a
Digué que des de teta tem p s que matèries l'ensenyament de les
venia essent perseguida per l'interfecquals ha finit ja, o esta a punt
te anomenat Joan Palau, venedor amde finir, siguin proveides els
bulant, el qual la perseguia constantdarrers mesos d'aquest any acament, i la tela objecte de tota mena demie. Per tal de donar complid'amenaces per no votes accede a les ment a les indicacions del Paseves pretensions.
tronat, les vacants d'ajudant es
La persecució arriba ahir a un divideixen en dos grups:
extrem que no podia tolerar, ja que
Primer grup: Les places a
Joan entra a la rasa on ella era, i en
proveir eón; dues d'Histologia,
colgué abusar, per la quid cosa es
tres cl'Anatomia, dues de Fisiodefensa, i amb un revòlver vell que
logia humana, dues de Faunacologia, una d'Anatomia patotenia dcs de fa temps, Ii engegis un
tret.
lógica, tres de Fisiopatologia,
Amb aquestes declaracions l'agresdues de Propecleistica clípeo,
sis de Pstologia ~ice, set de
sora fou posada a disposició del JutPatologia quirúrgica, una d'Urojat de guärdí a, i ingressa en aquells
logia, una de Tisiologia, una de
calabossos.
Terapéutica física, una de NeuEl Jutiat s'incauta de la pistola, i
rologia, una de Malalties de la
començà la instrucció del sumari.
ri,.trició, una 'de Terapeulica
quirúrgica i dues d'Higiene.
Per a aquestes trenta-dues places caldrä dipositar les imitencies a la Secretaria de la Facultat abans de les d0tae del migdia del 31 de gener de 193i.
zSegon grup: Dues places de
«

llar porqué les condiciona en que ea
descabdella la vida del reclòs siguin
les millar>, tant moralinent mis material:ama. Seguidament el %favor
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L'ecce terrorista
era els amor

Bioquímica, una de Física, aplicada a la Medicina, tina de Fisiologia general, tres de MicrobiOlogia, una de Sffilografia,
tres de Pedialria, dues d'Obstetricia, dues d'Oftalmologia, una
de Ginecologia, dues de Medicina legal, una d'Otorinotaringologia 1 dues de Psiquiatria,
Les Me/Sacies per a aquestee
vint-i-una vacanls han (le prea
eentar-se a la Secretaria de la
Facullat fina al dia 27 de mitre
do tIlItt , a les dotze del migtija.
Les inslancieS aniran acompanyades deis docionents justificatius dels merits allegals
de lea publicacions dels con-

cursonats.
Els concursos es resoldran
la Facultat elevara les propostes al Patronal, dinlre del mea
següent al tenle de la convoeataria.

FACULTAT DE CIENCIEll
A proposta do la Fassullat
Cleiletes, el Patronat de la Universitet Autónoma de Barcelona
lisa pres crobrir un culicurs per a proveir les claaaes

següents;
Secció candes: una per al
curs d'Analisi-Cieometria superior, i una ultra per al d'Astro1101111a.
Serena de Quhniques: Una
per al cure de QUittliCti General,

i una altra per al cura d'Eleetroquindca.
Secriú de Fisiques: Utta per
al cura de la Mechó de Fisiques.
Es condicló indiepensable per
a prendre para en aquest concura ésser Llicenciat amb Revalida o Doctor en Ciències de
la Secció a la qual correspongui la pittea que ati
Erilre les obligación!! que
!mitran de complir ele ajudants
que siguin nomenats hi ha la
de coilaburar anib ele prolessois en les tasques dele eneenyaments, en ele (rebane prisatics, en tola mena de treballs
de S'entinar' 1 en qualsevol filtra labor que dintre les finalitala docente els siguin oneomenades.
La remuneració éa de 3.000
pesseles enriele, i la durada del
nomenament seria de dos anys
les d'Exacles i de tres anys les
de carie:ter experimental.
Per a fallar el concurs secan
huatas en compte els mertte
científica en refractó amb la vacant que sigui sollicitada, i•
mes, caldas realitzar tete
diques @temido que es creguin
conveniente.
El tempe hábil per i •ol-1181W aqueates places de de vinl
dies, a comptar des de la date
d'avul,

TROBALLA DUNA BOMBA
110.4 Bas

lawraseas przo.
iityró‘uses .R00.41

.„-,1 vadee Selvas. done coenpte
informadurs que, segons coniidencies
que s'havien rebut, ton trobada en un
terrat de la quadra än es tanquen els

autobnoos Roca del carrer de Mallorca, 434 una bamba de grana dimensions.
Aquesta bomba fou portada a la Direcci6 de noticia, i densa será traalladada al camp de la Bata.
Les noticies que tenim nosaltres sobre aquest explosiu san que Es de
grans dimensions, puix que unida
centimetres d'aleäria per quinze d'ample. Era collocada a la biga principal
del terrat de la casa. Pesa uns deu
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—L'oí-je biela de:celada'
La frase sala fet famosa. Ha donat

la volta al miar. Es una frase de Cecile Sorel, la gran actriu francesa que
s'ha pasme al music-hall. El dia del
seu debut al Casino de París, la pronuncii, amb la seva tradicional coqueteria, en haver baixat una escalinata,
al dm de la qual Jiu la seva apari-

quilos, i, segons sembla, era carregada
amb dinamita i líquids inflamables.
Si hagués esclatat hauria destroest
tot el garatge, així com els cotices alli
tancats.
Tenia una metxa de dos metres de
Ilargaria, i estaca apagada, degut,
sens duhte, a la humitat.
De les diligencies que es porten
efectuades fins ara sembla que la dita
bomba fou posada alli la nit anterior,
i hi fou portada, amb seguretat, pel

taxi que fou robas a un xofer al carres de Provenea.
La troballa Es deguda a un funcionad de la casa encarregat de la neteja.

LA INTERVENCIO DEL JUTMT PER L'INCENDI DELE
AUTOOMNIBUS DE LA COMPANYIA GENERAL
Pel Jutjat que té al seu carrec la
instrucció del sumad per l'incendi deis
autoómnibus han estat cridats a declarar diversas veías testimonis,
Horn espera que els perits enginyers
dictaminaran el valor dels danys causas,.

De l'atracament
a la casa Pàmies
Oiligéncisi judieltas
Jutjat naves., onae ala ordenat
a la policía que sigui concluía a declarar, ja que no ho ha jet, malgrat les
indicacions efectuades, l'amic intim
dels processats per l'atracament a /a
casa Pärnies, Aatich i Molina, que,
Cona es recordara, per haver-se ja dit,
el testimoni 'pie se cerca tenia hostaljato a casa seca.
Tasaba han estas citats a declarar
eis erlass del pis P rimer de la casa
iss del carrer de Pere lv, Ot1 Malina entra fugint del tiroteig, i d'allí
veié els trets amb la guárdia civil.
Ensems aniran desfilant pel Jutjat,
allana que el suman estigui acabat,
els obren de la fabrica atracada.
Els perito tèxtils i química han lliurat al Jutjat els dictimens sobre els
forats de les robes i capotes de la
guardia cis il.
En el dictamen no es pot precisar
si vis juraba foreit fets amb bales de
revólver o pistola, pera no cal dir
(ilre les armes eren de distint calibre,
!a qual cosa fa supósar que tots els
detinguts participaren en el tiroteig.
El Jutiat ha tret el testimoni de
laut de culpa pels atraeaments als "serenos" i vigilants, als quals prengueren els alinees i les pistoles. Els dits
testimonis pastaran als jutjats corresponents per a la tramitaci6 del sumad.
Malgrat els esforeos realitzats per
les autoritat, no ha estas trobada la
resta dels diners que s'emportaren els
atracadora, i que amagaren en un lloc
actermistat, com tampoc nd'han estat
trobats el rellotge i la cadena que fosen robats al caixer de la casa quan
fou escorcollat per Molina..
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D'eau thant, a'
va, per perlt industriad,
al begteld
Fbilies
de NG 4'. ; l'oik,'-'pisiant
e.
..se.II.
.
pel Casino de París

Freddy Roberts, regla pum;
a Juan-les-Pins
—L'ai-ie bien descendur
S'ha dit que saber baixar una escalinata és una de les coses mis difkils
per a una dona de revista, i tota els
cronistes parisencs han valle, en mil
ocasions diverses, la gracia incomparable de Mist:nguett en aquest art.
—1:ai-je bien descendnt
Una iranias.
La pregunta—calculada o imprOviaada--iou tela, per Cicile Sorel, a un
bailad vestit, com ella, d'apoca de
Lluis XIV. El hallad somrigui, besa
la ina de la eminent actriu i inicia
am b ella un minué, amb la intervenció
d'un campareis
El mina enreja, per uns moments,
aquell ballari—tot distinció, tot elegancia,
Qui era?
Al programa es llegia a Freddy Roberts.
—Encara un nord-americà!
—Potser un escandinau...
Ni nord-america, ni escandinau.
Freckly Roberts es caseta. Nascut a
Parce sana. Fill de pares ca;alans.
Freddy Roberts no es diu, naturalmena Fruid}, Roberts. El seu nom veritable es Frederic Cusidó. Pera sus
imaginen un artista que es digui Frederic Quieta formant part de la Monte de ballets russns de Diaghilev, cantant en anales en un espectacle del
Palasdint de Landres i actttant de
partenaire de Mistinguett ahir i de
Cécile Soler a,111?
Dimarts vaig trn?,ar-ln, a ahora de
assegut a la terita5 , 1 te l'Or
dei Rin.
—Freddy!
—al'enyorava. rasa
L'eterna canea de tots aquests catalans rndemons. S'enyoren. Quan han
recorregut ele Mllors restaurants de
les primeres capitals estropees, nomas
penan a venir a menjar-se un plat
de botifarra amb mongetes a Barcelona.
—1 el Cisino?
—Em substitueix per uns die, un
unja del trio Daresco.
—Content?
Abans d'ahir vaig malar
dos canilla
Freddy s'explica. Passa les veranees del Nadal arnh la seca familia, a

Sensació
de salut
Havent usat la PastaDen.

el metí us resto a la boca
una sensació molt agra.
dosa de salut, de dolça
frestor, de mucosos notes i
de {polvos formes. Queda
a l'alè un dentó, perforo
de menta, I a les disi pe,
tata la blancor natural de
l'esrnalt, sanee embreo
ni impureses. Dona is
un dentlfric suavizan% i
complot. No ratito. No
ataca. Neteja, desinfecta,
protegidas i perfume.
PM, 2 PTES.
PETIT, 1,23
tt lude«
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Cerdanyola. Va de cacera cada dia.
Dissortadament, se nhauri de tornar
asiat. El reclama el seu ceban, el hC0
contracte.

— Tot i el molt amor que sento pel
music - hall — em confessa — va:dra
poder retirar-me. Tinc la hiluasó de
fer-me una caseta a la Costa Brava;
de respirar l'aire !lime; de banyar-me
en la nostra mar, tan blava; de carrer
amunt i avall per les muntanyes.
Frederic Cusidó té vint-i-vuit anys.
Ea un xicot alt, robust, P.e de sale
El caben és negre i ondulat, com correspon a un ballari de cateaoria.
Estudiant a Vilanova i Geltrú per
a perit industria!, un bon dia, enlluernat Pe r Un París que hacia vist cuitacorrents en un viatge que hi féu are
el seu pare, va abandonar els estudia
¡ ea agafar el tren, Era la nit de Cap
d' =y de 1925, Mentre el tren caria,
Freddy somniava. A quella alt, no _travi precisament a un nny Osia N».
lla nit començava de debes per a elL
una vida nova.
Qué hi baria, Frederic Cuida, a
Paria? Qué hi «u? Ala vint anys es
resisteixen flcilment teta mena do otracs, i mis quan es ti una =U que.
d'amagat de la familia, ni trine de
test en ten um quanti franca. Pradosic Cuidó va donar sm monee lacas.
enlabie de salta 1 tomballons.
En un d'aqueat, salta, la sameistes
--uns :mica, si voleu—li féu cooksie
Olga Spessiwtzeva, bailarina rases en
la qual hacia retrobat la eiltica la
virtuositat de l'epoca [0m/infla.
ga Spessiwtzeva va «deviene en
Frederic Cusides pel seu tipa', la arfa
ootuntat i la seva joventnt, an tate
bon ballari, 1 fou la seva ProfessureAl cap de poc temps, el ball elaasic
i el ball acrobatic no t'unen secreta
per a Frederic Cusid6.
La presentada ai pûblic s'auaiPfl
a comenens de 1928. Boris Kniareff,
marit d'Olga Spessiwtzera, organitni al teatre deis Champs - Elysées, de
Para , uns recitals de dama, i en elle
debuta Frederic Cusida, convert it, per
art de magia ele la mis elemental, en
Fedor
—Mai Colla aleshores—mbe dit Ere&
dy— no m'he jet aquel' pensament de:

o

"som al bali i heut de billar". Feder
Niksii no podia retrocedir,
—1 vas avançar...
—El mateix any vaig substituir
Lean Woislowsky, cite s'havia posat inalait, en unes sessions de
husos que Diagaitew dona al turre
Sara Bernhardt, i mis tard, 1.-nb Boris Kniaseff, vaig actuar, ja de primera figura, a la revista Paris .tnnt
voi/es, del Casino. Un vespre, en bailar
la densa del faune, em vais trenzar
una canta...
Feder Nikciff va desaparèixer aleas
horca de la circula:id. Es reposava a
Saint - Moritz. En trobar-se novarnent
a Paris, tornava a ésser Frederie Cosic16.
Al Palais-Royal anaven a estrenar la
comèdia L'almiar a• flenteWeejty , atea
l'actriu Spinelly.
—Qui ens farä aquest argenti?—pree
guntasa l'empresari.
—Canee un jove que es diu
d6...—contesta alga.
Frederic Cusida. foragitat d'alguna
estud:s cinematografías parqué tenia
l'accent catali, passi a fer d'usual.

-

anyl—recorda Freddy.

Després !lasqué Freddy Roberts.
Fiestea perquè de petst les germanes
l'anomenaren aixf. Roberts, el taam
mate, amb una esse. Era en 1931.
Achucha a la revista Pian., qui
brille. de! Casino, amb afistinguett.
Excursia, amb la gran i a n taSiS Ta, a la
Costa Blava. Mistinguett revea(
ama Earl Leslie i escolleix Freddy
Roberts com a partenari. afhl cal,

Pesó, un a'tre. Heus-el aci: Robert
Delsol, un marse/lés fill de pares ca.
talas', Rebert Delsol ea fa dir BObY
Delso. Amh afisstinguett sovinterea
les discussions; ti -el carácter bastee
atapeit. Baby Deis° i Freddy Roberts
l'abandonen i constitueixen, amb la
ballarina vienesa Marie Desty, el trio
Desty, Delso i Roberts,
Exit! • El primer trio de danses
acrobàtiq ues que vesteix de frac. Exaf
Exit al Savoy i al Palladium de Londres. Exit a l'OlYmeta i al Rex de
Parls.
Carde Sorel veu el trio Desty, Del-

so i

Roberts

al Casino.

—Lhauriem de contractar per a ta
me y a revista—instnua a renfaresari.
L'empresari accedeix.
—1:ai.je bien desvendut
Freddy Roberts besa la ma do la
gran coqueta.
—Es de tasa, aquest Freddy Robers!
Un petit orgull de catalans...
—Projectes, Freddy?
—Un contracte de ais mesas per al
Ziegfeld Follies de Nova York. Mes
tard tornará a Paris i em dedicara
segurament a l'opereta.

Freddy és un gran optimista.
—L'avenir—observa—no pot partanyer a 'ginesta artistes ea cenen usalaltia i naturales* intoxicada que tant
abunden. Damunt d'ells, jo tinc mea,
avantatges. Jo taw si d'espera i de dat,
comprens? A mi, res de cocaina,
de tangos. A mi, el:ateneo a la basa,
gimnàs i escopeteo de dos caneca Jo
ade viene, Sóc de Barcelona.
JOAN TOMA;

si

F.

f.

FULL DE DIETAR I
No és rancúnia,

és dignitat
Perquè les esquerres s'oposen a una
esborri e n un tres i no res
Gmmijija que
la sublevació de l'agost de 1932, As
òrgan s del reaccionarisme les acusen
de rancunioses i de venfativcs.
Es Pueril — jo evito de caure-hi
tant eont Puc—el vici d'atribuir a un
grup d'opinió totes les tares i tots
detectes, mentre són adjudicats al grup
oPosat tal: els mIrits i totes les virtuts. Per tot ¡ti ha de tot, Varien, sois
dubte, les proporciono i lo disfressa,
però en cap agrupació una mica exten» manca un mostrar; força complet
de les diverses espècies de la fauna nu/Plana.

Ara U: si d'alguna cosa pequen eht
>arar esquerristes espanyols consideras en confiad no és Pas de rancinia
j d'esPerit de revenja. Tots he»; reconegus que la dictadura de Primo de
Rivera, incómoda, ve.rant, sense grande», no fou tanmateix sanguinaria.
4Podrd sostenir algú que els governs
repthblicans ha hagin estat! Podien,
I e no, rever creat un pendant al
A
' milanen( de Galán i García Hernandeel I NO ho han fet. Podien haver
imitar alguno procediments d e setge
gin* per la dictadura contra algunos
'persones que no li tren grates. Tampoc
110 han fel.
Si comparen' el nombre d'emigrats
'MOJAS que tenia la monarmila el
fiefsbre que en ti la República, venl St

rem que, malgrat els escarafalls i els
teme de víctima que /wat ha cregut
jw de prodigar, avui hi ha menys gent
trecticancent incompatible amb el réfliffi

not1

que

no quatre an\s entera

amb el eigint antic.
La resistincia que jan els esquerris'ies a una amnistio magnäninto estic
segur que no PrOri Pos d'un desig de
'prolongar cap sanció, ni numys de satisfer revenja. Ve, indubtablement,
del sentit de rehabilitació ¡ el ekogreupe que els ~t'iras que Pro,hosen

riimnistia Ii hon volgut donar, Si Sois
estignessin ben ¡inanimes a prottamor
el delicte eras fóra molt mis tacil donar tofo plegats a canee:lit el Pelló-.
Pers3 no is aquest el cas. Els senyo's
de la dreta, ensuperbits pci resultat de

preteran que
les eleccions passades,
rabsolu ció de Sanjurjo impliqui la con.
demna deis republicans, quz uo van
fer sind aplicar la amb evident
parsimònia. I això, fe: i fet, lo dcnianar mossa.

Corles SOLDEVILA

FETS DIVERSOS
Al carrer de Claris, encreuament amb el de Valencia, toparen dues carnionetes, j resultaren ferits de considerad() Lluís
Sänchez Martínez, de 38 anys,
xofer d'una de les camionetes;
Domènec Lloveres Tarnbus
Gabriel Jonqueres Berro, que
després d'auxiliats al Disneneari de la Ronda de Sant Pere
passaren a l'un domicilis.
— Per haver-los ocupat
una partida de novelles pornogräfiques l'oren detinguts Mareen' Espelta Cavaller 1 Domenec Vila i Pla. els quals ingresearen als calabossos de la Prolectura de Policia.

Ca rn et
de

rexcursionies

Sortides per a aquestes
festes
C. E. Rafel Casanova:
Dia 6. — Secció d'Arxiu: Recull
monografic de l'art del Valles.
Grup A: Excursió a Montcada,
Sant Iscle de les Feixes i Valldaura.
Reunió a les set del mati, a l'estació del Nord (Plaga Catalunya).
Dies 6 i 7. — Secció d'Esports
de Neu: Practiques d'esquí a la Val!
de Nimia.
Secció de Muntanya: Excursió a
Núria, on s'intentara les ascensions
a Nou Creus i Caranes
Reunió a l'estació del Nord el
dia 6, a les 4'45 del mati.
Per als dies 6 i 7, el Centre Excursionista "Rodamón" ha organitzat una interessant excursió a les
Serres de Collsacabra i a la Magdalena, sota el següent itinerari:
Olot, Sant Privat, Ermites de la
Mare de Déu de les 011etes i de

Santa Magdalena, Puig Sacalm, Pla
Trance, La Bola i Torelló.
El Dinämic Club té anunciada per
als dies 6 i 7 una sortida a Le;
Guilleries Altes, sota el següent itinerari: Torelló, Bellmunt. Pla de
Traver, Sallent, Puig Sacalm, La
Salut, Osor i Anglès.
Lloc de reunió: Estació del Nord,
a dos quarts de sis del mati.
— Excursió per al dia 7 a Montcada , sota el següent itinerari: Montcada, Reixac, Ripollet i Montcada.
Per als dies 6 i 7, l'Agrupació Excursionista Tagamanent té ansiedades les següents excursions:
A Núria, amb esquís (PuigmalNou Creus).
• A La Molina, amb esquis.
I &estela, a les cine del metí, per
festine del Nord.
Una altra sortida a Sant Feliu
de Codees, GalilEa, Granero, Serra
‚da Codina, Can Catafeu, Castellar.

ELS TRIBtfliALS
a una distància d'un melca o
metre i mig i de cara.
El Jutjat ha cristal, a declarar
el xofer Fausti Vidal, que era
el que es trobava al garatge
quan entraren els atracadora
amb la pretensió d'utilitzar els
seus serveis per poder lugir•
Aquesta darrera declarad() interessa per tal d'acabar el sumad.

Causes vistes ahir
A la Secció primera comparegué Carlee Aracil, acusat
que amb un automebil que
condula atropellà un nett i
produí lesions.
El fiscal sollicitä que se'l
condemnés a dos mesos i un
dia d'arrest, sense 1ndernnitzacié perquè le familia de la víctima es donä per satisfeta amb
la que ja havia rebut.

Al carrer sie l'Olivera fou,,
trobat l'auto que abans-d'ahir
va ésser robat per uns deseoneguts a un xoter al carnee de

A la Secció segona ocupa el
banquet Jesús Eriales Almau,
que a l'estació de Vallcarca
donä un bitllet defectubs, i
quan fou requerit a que el canviés per un altre, engegà una
tanda de cops de puny a l'empleat, iii causä lesions.
El fiscal qualificà el fet
d'atemptat, j demanà que fos
aplicada a l'irascible Jesús la
pena de tres anys, quatre mesos 1 vuit dies de presta.

Provenga.

PUS CENTRES OFICIALSI VIDA SOCIAL
LI cona periodlatIo.—L'AssoRelació dels locals destinats decid de Periodistes es complau
a reiterar als seus asnoServei Meteorològic
a Coliegis electorals.
Administracid Municipal. — ciats i als periodistes en gede Catalunya
111 nou Conseller de %verconcursos neral el prec que vulguin
nacid. — En rebre ahir al mig- Edictes, subhastes i
IrTUACIO EINERAL ATIRDIFERICA
omplir con) mes aviat millor
D'EUROPA A L18 81T DEL DIA
dia el senyor Selves els perla- d'Ajuntaments de Catalunya.
4 DIE MENEE DE 1884
Administrarió de Justicia. — els fulls corresponents al cens
distes, aquests el felicitaren
Una Important d'a pelan% «romaProfessional per tal que ben
teles situada • Istiacia I que se
pel sen nomenament de Conse- Edictes de Juljals de Primera
aviat pugui quedar enllestida
desplace Osp ala Palear Bala« I
Her de Governació. El senyor Instancia i Instruccin de Cata- aquesta obra que tants serveis
a Escandinavia, dóna liso &vol •
torta teMporMs de pluja 1 vent del
Selves contesta a les felicita- lunya.
de
tota mena està destinada a
sector aud • les Illes Británico«,
Edictes de Jutjats Municipals
cions d'aquells amb unes pa• la mar del Nord I a lee «atea
prestar a la vida periodística.
de Catalunya.
de Noruega.
rentes d'agraiment.
L'antlais16 del eontinent pard
Anex Unid — Extractes dels Els companys que tinguin alIntsnaltat I al ami centro es «ere
Afegi que havia °sial, a la
acords presos pels Ajuntaments gun dubte sobre la manera com
gap al sud, 1 dilas iloc • temps
Generalitat
per
tal
de
prendes
els cal emplenar els correspoabonangat, amb cal se« • la Penpossessió del ()arree de Conse- de Catalunya.
ínsula Iberia' 1 fort•* bolead« I
nents fulls poden passar per la
nnvole bailes • Frenos, a les reja
havia
dit
Iler
i
que,
(al
com
senyor
La
familia
del
Secretaria de l'entitat, Rambla
signa alpinas I • l'Europa central.
abans, l'edifici de l'ex-Govern Hoin deia que avui la familia dels Estudis, 12, principal, i
Lea ttttt ur« al centre del
General
havia
estat
destinat
a
del
senyor
Nada
abandonarà
la
els seran donades tota mena de
«intiman% enOarS eg n balsas, pera,
Casa dels Canonges. Després de facilitats per a fer-ho.
oap • les ~Res &t'entine..
Conselleria de Governacid.
Ola un (leude, augrnent.
Va dir també que a les cinc passar una temporada a casa
La Unió Ultramarina fa aviINETAT DEL TE11118
A CATALUNYA, A LE8 VUIT
de la tarda havia estat convocat del doctor Peyri, sembla que la nent a tota la dependencia del
Ala plans de Lielda, a la con«
vIdua
i
la
Ella
del
President
pel President de la Generalitat
Ram d'Alimentació que l'horari
de Trama domina tontos de boles.
balsas; • Clrona 1 • la costa de
per tal de celebrar Consell, i Mariä es traslladaran a Lleida. a regir als establiments d'aquest
Llevant s'observen alguna navols
que una de les primores disporani el dia dels Reis és le les
importancia, 1 • la resta de
Catalunya el cal O. completament
sicions que prendrà sera sol- AJUNTAMENT vuit del mati a les dues de la
sera.
metre
al
Consell
el
nomenament
tarda. Avui, divendres, els esBulMe vente, en general,
tos, ama predominl dele del secdel general Marzo com a cap
Carta de condol. — L'alcalde, tabliments hauran de tancir
tor nord, sota la Influincia del
de
la
cinquena
zona
de
la
Guardoctor
Aiguader,
ha
rebut
una
com qualsevol dia feiner, o sia
corroa general que domina la maltat meridional d'Europa per les
dia civil, que és Catalunya.
sentida Iletra del senyor Emili a les vuit .del vespre. Els lita,
balsas presiden* situados • Italia.
mínima d'aran, •
La temp
* El Conseller de Gover- Domenech, de l'Oficina de Re- pectors del Jurat Mixt efectua-t
Adrall, ha estat 4'11 graos sota
nació va manifestar ahir als laciona Meridionals, Delegad() ran les inspeccione pertinenta
«re, I a 111/bee 1 • La Molina de
fraile lamba sota aseo.
periodistes que, per solidaritat de Tolosa, per la qual Ii dóna per tal que es compleixi aquest
Druli de n'u a Marla, 144 Meamb els d'una altra fabrica, es el condol més expressiu per la acord.
tro*, al nalet de La Molina seo
Jurat Mixt del Treball en
metete.
declararen en vaga 49 obrers rnort del President Macla.
(Les opservaclons del temps
indústria de l'Hosteleria de Rae.
de la fabrica de caleat de ConBarcelona, a len set, van a la cap
Conours
privat.
—
La
Comiscolon'
I la seva provincia.
çalera de la primera página.)
cepció del Río, del carrer del siö de Politice Social notifica
••n•••••••n
Rom fa avinent que han estat
Penedès, 13 (Gracia).
als industrials impressors que anullades totes les cartee de
A l'Hospital-Sanatori de l'Esperit
queda obert concurs privat per treball dele obrers cambrera 1
Sant, durant el mes passat han ingresa la confecció d'impresos de dide cambrer, rebosters,
Betunen conyac Peinado verses menes amb destinació al ajudants
ase tretze malalts; n'han mort sis;
aspirante, aprenents i similars
n'han estat donats d'alta nou, deis
funcionament de la Borsa Mu- de cuina (rentaplats, rentacopes,
quals cinc han estat guarits. i el nomButileti Oficial de la Gene- nicipal de Treball, per un in,- rentacassoles, turnants i simibre total de les estades és de 4.448.
ralitat. — En el seu número port de 13.025 pessetes, conce- lars), i per a la possessió de
Són assistits en l'actualitat 143 mad'ahir publica el següent su- dint-se per a la presentada de noves cartes de treball cal sols
proposicions cinc dies häbils licitar-ho a les Oficines del Jur
lalts. Han estat practicades durant mari:
que acabaran el proper dia 11 rat (Trafalgar, 14, segon), tote
el mes passat vuit intervencions
Presidencia:
Decret
dispodel corrent.
cirurgia major toracica.
els dies feiners (menys els die.
sant que, a partir del primer
Totes les dudes necessäries
de gener de 193i, els temporera les trobaran els interessats a la sables), de quatre a sis de la:
de la Generalitat que portin seva disposició, al Negociat de tarda, a partir del dilluns dia 8
com a mlnim sin any de servei , Política Social, tots els matins, fins al dia 10 del proper febrer.
àdhuc el de les Institucions, de deu a una, dins el termini Ha quedat oberta la inscripció
i rectificació del Cene patronal
Serveis i Escoles que en depe- assenyalat.
i obrer, que quedarä tancada
nen, tindran la mateixa consiProposicions per a unes lambe l'esmentat dia 10 de federació de funcionaris que els obres. — El Negociat Municipal bree.
de la plantilla d'aquest Govern, de Cementiris de l'Ajuntament
Sindlcat Obrer de les Indúsdictant normes perque puguin fa saber als industrials als tries de la Construcció. — La
que
Ens
quals
pugui
interessar
devenir Auxiliars segons.
Comissió organitladora del SinDemà sortirà
Decret nomenant Auxiliare al die 12 del corrent mes de dicat de les Indústries de la
gener,
de
les
deu
a
les
dotze
la nova
Construcció segueix treballant
segons de la plantilla general
de la Generaffial vint-i-sis fun- del migdia tots els dies feiners. per tal d'agrupar al seu entorn
a
les
oficines
del
s'admetran
tració catalana
aquells
obrers del ram que, concionarle temporera que figuraven en els escalafons formats referit Negociat (baixos de la veneuts de la inutilitat de les
en virtut de diverses oposicions. Casa de la Ciutat) proposicions täctiques terroristes com a
per a la construcció d'un grup
Decret dividint en tres grups de 36 ninxols, d'una escala de mitjà de consecució d'un milloel personal de les Oficines ad- comunicació de la illa novena rament moral i material per a
minitratives de la Genera lit al i amb l'antic recinte lliure i del la classe obrera, voten crear un
de classe sense solque ve a om- fixant les condicions requerides clavegueró de desguas, al Ce- organisme
metre'l a la influencia de cap
per a formar part de cadascun mentid de Sant Gervasi, tot partit
polític,
multes vegades
plir un buit en d'ells.
amb subjecció als detalls ¡ con- filla d'un concepte estret de les
Governació: Decret creant al dicions que fins aquella data coses i sempre de resultats nela premsa ca- Departament
de Governació
estacan de manifest al susdit gatius. Aquells treballadors que
la
Generalilat, amb una estruc- Negociat.
talana gràfica.
sense abdicar en res de llur
turad() definitiva, el Servei de
ideologia sàpiguen establir la
Concurs per a l'adquIslo16 natural
Serà la
Premsa i obrint un concursdiferencia entre aquesta
oposició per a la provisió, dels d'uns fitxers. — Havent estat ideologia i els postulats de l'ortració de la càrrecs de Cap i d'Oficial pri- demanada per l'Institut Muni- ganització sindical obrera, pocipal d'Higiene l'adquisici6 de
den venir al nostre costal, a
llar catalana. mer de l'esmentat Servei.
Finances: Ordre corregint una dos fitxers d'acer, la Comissió
que es fondre els seus esforços amb
Governació
acordà
de
omissió soferta en la publica- faci un concurs particular per els nostres i sial aconseguir la
d() de les tarifes del Segell de
veritable autonomia sindical,
a llur adquisició. Per tal mo- ben diferent, per cert,
,fflogar la Generalital.
de la
n
tiu es fa públic que fina a les
Cultura: Decret creant al De- dotze del dissabte dia 13 s'ad- propagada per alguns defensors
l'Acadèmia
La Junta de Genere de
partanient de Cultura de la Ge- metran al Negociat d'Higiene i de la unitat sindical, si, per&
i Laboratori de Ciències Mèdiques de neralitat una oficina encarneSanitat de la Casa de la Ciutat amb la condició que tothom se
Catalunya, en el desig de facilitar
hada de l'organització i trami- plecs lancats oferint pressu- sotmeti a determinades consigl'ingrés com a socis en aquesta, ha tad() de tot allb que faci refenes de partit.
post per a la compra dels susacordat suprimir, a partir de la data,
El domicili social és: Cerner,
rencia a la Cornissid d'Educació dits fitxers. Les condicions que
Alt de Sant Pere, 24, primer.
i fina al dia i de mare de 1934, la General ¡ obrint un concurs- han de tenir seran facilitades
Cambra del Viatjant, Correquota d'entrada per a tots aquells la
oposició per a la provisió de la l'Institut d'Higiene, situat a la
proposta dels quals sigui signada duplan de Cap de l'Oficina esmen- Placa ` de Lesseps, durant les dor I Representant de Catarant aquest periode, i espera que aques- tada.
hores d'oficina, fins a l'esmen- lunya. — Es convoca els sesociats a l'assernblea general orta supressió sera un estímul per als
tat dia 13.
Economia:
Decret
obrint
un
dinaria que tindrä lloc al seu
metges, farmacèutics, veterinaris i
concurs per a la provisió de la
propietaria.
—
local social del carrer de QuinAvisos a uns
químics que no formen actualment en plaça de Director de l'Oficina
el seu clon, en el ben entès que, donada de Turisme de Catalunya, d'a- Con, que s'ha de procedir a la tana, 3, principal, el diumenge
l'envinent,
a les deu del 'naif.
renovació
del
pavinient
de
la installació definitiva d'aquesta al
cord amb les Bases que s'es- creimment de l'Avinguda del
Casal del Metge, que ha adquirit la
menten.
Dr. Robert atnb la carretera de
seva Biblioteca, element de treball
Decret disposant que l'Asses- Ribes, construint-hi un empeinexcusable per a les activitats cientísor
Industrial
del
Negociat
drat damunt formigd Itidräulic,
UN CARRER LERROUX? NOI
fico-mediques, els remunerara amb esd'Indústria prengui el nom, des d'acord amb el que estableixen —Signada per una dotzena de dutacreix de la petita despesa de la quota.
d'ara, d'Enginyer Cap del Ne- les disposicions municipals vi- ¿ano, ha estat tramesa a l'Alcaldia de
gocat d'Indústria i fixant les gents, es fa avinent als propie- la ilustra ciutat la següent cornuniCALEFACCIO IDEAL
seves funcions.
taris de finques d'aquell carrer cacle:
ESTUFA J. M. B.
Sanitat i Assistencia Social: per tal que realitzn les obres
"Els abaix signats, assabentats Per
248
Telefon
73016
VALENCIA,
Decret assignant el son de que creguin necessàries, comen- la premsa que un Centre Radical ha
1 4.400 pessetes anuals al se- ont-les dintre els quinze dies enviat un ofici a aquesta Alcaldia
Com els altres anys, se celebrara al
nyor Josep Ida i Bosch, Cap següents a aquesta notificació, demanant que es doni el nom d'A)eCentre Social de Betlem, la tradiciod'Assistència Social de la Ge- car després d'aquest termini i xandre Lerroux a un carrer o plaça
nal Festa de Reis, amb motiu del
neralitat.
una vegada practicada la nova d'aquesta ciutat, atentament exponen:
repartiment dels objectes amb qué són
Que considerem una baixesa inicua
Treball i Obres Públiques: pavimentació, no es concediran
obsequiats els nombrosos nens i nenes
Decret cobrint interinament di- permisos per a l'obertura de el deixar sense la nostra mes enérgica
que assisteixen a les diferents seccions
que
no
aquella
via
fins
rases
en
protesta la cursació de l'ofici abans
verses places vacants a les Deque funcionen al dit Centre.
legacions i Inspeccions del Tre- hagin transcorregut dos anvs de esmentat, demanant al mateix tcmps
l'acabament
de
la
pavime.ntaa V. S. que el deixi sense efecte, puix
ball a les comarques de Girona
ez mi l lor present
que no pedem permetre que l'esperit
Lleida.
Bel 11C11
- una mäqulna Pele
— Per tal que els interessats anticatala que representa el nom de
Ordre (rectificada) nomea emir I brodar WERTHEUR
nant els vocals obrers, efectius puguin formular les reclama- l'actual president del Consell de mique creguin oportunes, nistres d'Espanya estigui representa.,
La Secció Feminal del Casal Català i suplents, de les seccions de done
durant el termini de t'int dies encara que d'una manera modes .a, a
Martinenc celebrara el dia 6, a les cafés, bars, cerveseries, etc.,
de manifest a qualsevol indret de la nostra
az»b cainbrers d'hotels, fundes, hbbile estera
cinc de la tarda, una festa dedicada
d'Informació, situada Patria.
als fills dels socis, i hi prendran part restaurants ¡ similars, amb als bajaos de la Casa de la CiuVisqueu molts anys pel be de Citaels ittusionistes "Les Sallims". Els cambrers, del Jurat Mixt de la tat, l'expedient relatin a la de- boca i de la nostra ciutat."
Indústria
Hotelera
i
Cafetera
de
fills dels socis seran obsequiats amb
PATRIA NOVA. — En el Consell
claració de sobrant de via púBarcelona.
boniques joguines.
blica de dues parcelles proce- general ordinari darrerament celebrat
de
Rendes
PúAdministracid
dente de l'antic canal veinal en- ha estas elegit el següent Conse'.'. diblidues de Barcelona: Circular tre els carrera de Sane i Ven- rectiu;
La Delegada d'Hisenda ha asserelativa a l'exacció de l'impost tura Maja, emplaçades a la illa
nyalat per a a.ui els següents pagaPresident, Antom Fernändez Vidal;
menta: Salvador Gómez, 5t.347'n2 pes- de trunsports sobre vialgers o limitada pels carreta de Satis, vice-president, Conrad Capella i Torsetes; Cubiertas i Tejados, z25.947'3o; viatgers i mercaderies en regim Sugranyes, Ventura Plaja i ra; secretari, Domine: Latorre i SoLa Unión i El Fénix, r.oa5; Biosca de Concert.
Carreres Candi, i en la petició ler ; vice-secretari, Josep Casals i TarJuntes Municipals del Ceno del senyor Josep Torna, per tal raja; tresorer, Antoni Formiguera I
Germano , 5.86'7'so; Estere Cinca, pes1 setes 4397; Concepció Forn, soca:
Electoral de Cataltinya: Desig- que li sigui nadjudicades.
Cruixent; comptador, Manuel Fuster
nacidos da Premidents, Adjunts
Saltador Franquet, 5,988; Rieard
Cuili; vocals, Ramon Forrniguera i
Cruixent, Pauli Roen'. i Oliva, j a1 [bus, 3.992; Magatzems Pujol i Gin, i Suplente de les meses que
'mural) d'actuar en les vieenk
cint Guinart i Vilamajor i Ritard Ro4 .990 , i diversos assetuallments per a
•0 ^c l ,11,3 1 it
U nta s eis n'yac Peinado las I Jiménez.
Aiministracions de Loteries.
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L'especialitat a la qual fins
ara ve dedicant-se el jutge senyor Rubió amb motiu de l'evasió de presos de la Presó Model, li ha Wat ampliada a les
altres evasions.
Amb aquest objecte, el Jutjat
número 3 ha sollicitat una retad() de tots els evadits. Tots
els que fugiren els que ho
intentaren han estat processats
per evasió i perjudicis. Aixt mateix ha estat comunicat el seu
processament als dos presos
que estaven ocupats a la cuina
i que lambe fugiren.

A la Secció tercera continua
la vista, a porta taimada, contra Joan Ribes. Pronunciaren
llurs informes el fiscal i l'acusació. El defensor no pogué
acabar-lo, pel qual motiu se
suspengué la sessiö per acabar-la avui.

Al carrer de Madrazo ii fou
robada una partida de robes a
Joan Tottier, valorades en 1.250
pes se t es.

A la Secció quarta es veié una
causa per estafada contra Ramon Esteve, el qual negà l'acusad() de qué sei feia víctima, i
els testimonis feren bo el que
el processat sostingué, la qual
cosa vol dir que la prova resulta favorable a l'acusat.
El fiscal, però, mantingué les
seves conclusions provisionals,
¡ Domènec Pallerola, que actuava de defensor, en un brillant informe sollicila l'absolució.

Al mol' foren detinguts 'Vicenç
Coll i Josep Miguel Robles per
haver robat una partida de gèneres.
A l'Hospital de Sant Pau va
morir ahir Baptista ¡que!, a
conseqüència de les lesions sofertes abans-d'ahir en ésser
atropellat per un auto.

Assenyalaments per a avui

A la mateixa Secció hi cornparegué Josep Freixes, acusat
de que, treballant a Igualada
per compte d'altri, va trobar en
una finca 350 monedes antigues
de coure ¡ 20 d'argent, i se les
féu seves.
El fiscal demanà que ros
condemnat a dos mesos i un
dia de presó.

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — No té asse-

VARIA
Ahir el Tribunal d'Urgència
no va funcionar. Una causa que
s'havia de veure calgué que fos
suspesa per no haver-se presentat l'advocat defensor.
Ahir va declarar davant el
Jutjat número 11 la senyora
Florentina Alberich 1 Gerona,
muller de Josep Déu, more de
resultes del tiroteig que es
adra entre la force pública i
els atracadors el dia de l'atracament a la fàbrica Pämies.
També declara el propietari
del garatge on Din treballava
com a dependent. Explicaren els

successos en la forma que ja
éa sabuda, i afegiren que els
coneixien per referencia.
El metge forense senyor Sebastia amplià la relació de l'autópela feta al cadàver de Josep
Den, dient que la ferida del dit
gros i la de la regid epigästrica
Poren produides per una mafeixa bala, ja que en el moment
d'ésser ferit tenia la mä recolzada sobre el ventre. També
digné que l'agressor es trobava

nyalaments.
Sala segona.—Incident: Bartomen Puiggròs contra Montserrat Puiggròs.
Inferdicte: Cristòfol Ferret
contra Emili Algases.
Major quantia: Caritat Orlo,
vfdua de Martínez, contra Dolors Tejado Faltret.
AUDIENCIA PROVINCIAL

%oció primera. — Dos orals
per injúries ¡ amenaces contra
Joan Oses i Salvador de Hita,
respectivament.
&coló segona. — Dos orals
per atemptat i furt contra Josep Alba i Josep Fregeiro, respectivament.
Receló tercera.—Un divorci:
Jacinta Pérez contra Manuel
Figueres i el fiscal.
Receló quarta. — Tres orals
per estafada, furt i atemptat
contra Antoni Kobb, Joan Marcos i Miguel Sesamar, respectivament.
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NOTES POLITIQUES

Eis Reis fegitims MAgics
i intelligents

compren

els

presenta

als Magatzems

SEGURA
37, PASSEIG DE GRACIA, 37'
JOGUINES. Les més boniques, el més gran assortiment de joguines seleccionades. Els preus més
reduïts
PARAIGÜES. N'hem fäbricat una collecció a preus
especials per a les feotes de REIS.
PORTAMONEDES. La mino; exposició de Barcelona, les formes més elegants i modernis.
Totes les PELLS: F04311,,. Cocodril, Serp, Llangardaix, Camaleó, Ver109 , Elefant, etc., etc.
Corbates, Camiseria, Guinda, Rellotges, Orfebrer a
MITGES de sedg EEGiEA, les mill •rs, tots e
colora. Reclam seda natural, a 5'75 el paren
«PO14.84444/4148084144444~114.844.1.
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Consell de Les actes de la provincia de Valencia
ministresdahir
'
seran obieete de

El

Istadrid, 4. — A dos quarts d'onu del mati han començat d'arribar
els ministres al Palau Nacional, un
¡han reunit en Vacostumat petit
consell presa al qual han concomegut tots els ministres excepte el
d'Instruccia Pública, senyor Pareja
Vivenes, que continua maleta si be.
aiortunadament. sembla que es troba bastant minoras de la seca dolença.
La recinto del petit consell ha durat fina a les dotze del mati, i a
aquesta hora , ha constituís el Con-

sell a ldeepatx presidencial, presidit
Per S. E. el cap de l'Estas.
El president del Consell, durant
la primera part de la reunió, ha
exposat el cum de la politica a
Espanya i a l'estranger: s'ha detingut especialment en l'estudi de
Testat de Vordre públic, que és sa-

tisfactori.
Després d'un ampli (-ami din: pressions sobre assumptes d'actualitat, el senyor Lerroux ha sotmés
diferents decrets i projectes de llei
a la sancio del president de la República.
En aquests termes ho expressa
la nota oficiosa n'usada en sortir
¿el Consell, que ha terminal a !a
aria de la tarda.
En sortir el cap del Govern ha
manifestat als periodistes que es

referia al contingut de la nota
que els anava a facilitar, com de
costum, el secretaris del Consell, el
ministre de Treball, senyor Estadella.
A aquest darrer han preguntat els
informadora si hacia ocorregut en
el Consell, ultra el que es consigna en la referencia oficiosa, alguna
cosa que meresqués ésser remenyat, i el senyor Estadella els ha

contestat negativament.
—I de crisi no hi ha hagut res?
:i han preguntat eis informadora.
—Res en absolut — ha conteslas —; tots eis ministres ens porten
admirablement.
La nota Iliurada, ultra el que de:ocio apuntat. afegeix el que seHisenda. — .1 proposta del ministre d'Hisenda. ala asordas lisas
cant a termini inixim per a la tras
mesa dels antcprojectes de pressu;cubas per a 1934, redactats d'acord
amb les normes estableces en Vordre ministeri • del dit departament,
e; compres fino al cha lo de l'actual,
termini que no !Aura de consumirse sitió en cas imprescindible.
Sha aprorat el projecte de distribució addicional de fons del mes
de desembre passat per un import
ee 4S7.000 pessetes.
Indústria i Comerç. — S'acordi
Irr extensiu a Anglaterra el reglen
de retozos C71 materia d'importació
dantomóbile, per trobar-se el dit
puls en les mateixes condicions que
França.
Agricultura. — Decret jubilant
l'enginyer cap de primera clasoe del
cos de Monts senyor Jame Pérez
Arrejen.
Decret derogant els articles prisegon i tercer del decret del
ministeri d'Econoraia Nacional de
13 de isia:g de Peal. reas trals. fan
saspesa la Junta Directiva de la
Cimbra Oficial de! Rains,
i es designa una alma Junta per
Covernació. — Decret fixant les
nc,mes sobre la reorganització
les juntes provincials a base deis decrets de 1931, sobre el particular,
elevats després a hei ' ds la República.

Treball.—El ministre donä compte dels conflictes de treball en cura
i dels que slan resolt favorablement aquesta darrera setmana
Presentä uns e s tats sobre atur
foic6s a Madrid. i fett alguncs sugsterencies per remeiar-lo i sobretot
evitar que s'agreugi.
Donä norme d'llaver elevas al
comen superior de Treball una mo
cia encarregant-li d'estudiar i redactar un projeete de hei sobre Cedi
de Trebalf.
Marina. — Nomenant assessor del
Ministeri i cap de la secció de Justa. el general auditor de l'Armada
senyor Esteve 'Martínez Caballa-.
Disposant cp.e quedi en situasió
de disponible forçós el general auditor de l'Armada senyor Ferran "erenguer de la: Cajistas.
Decret autoritzant el ministre de
M:mina per presentar a les Corts un
projecte de hiel reorganitzant el ros
de huçoa de l'Armada.
Presidència. Decret sobre la
cessantia deis governadors civils de
les quatre províncies catalanes, i re.
gnu transitori per als serveis o fu n .
cions no traspassats que es prestin
o realitzin als governs civils.
Guerra. — Projecte de hei per a la
reorganització de listat Majo* C en
-traldeMins Gura.
Decret modificant la redaccid del
parigrat segon de l'article scte del
¿emes de :o tragost cte 19 30 en el
sentit de limitar a dos mesos el servei dels reclutes ¿'hacer, per mistir als cursos d'oficials
de comple-,
. .
mote.

nou dictamen
Madrid, 4. — Des de printeres hoces de la tarda hi ha haga pels passadissos ¿el Congrés extraordinaria
animad°. Sisan stst g:bps de d.pulats
que CUI1VCCSaVell.
Era tema de toles 5 CulnerSCS eh
comentar; sobre les artes de Valencia
provincia. S'aprecia cum a delicada la
situació que es crea al tm n ern, ja
que alguna sectors no se ;ilustren conformes arub el dimanen de la connssi°.
El preaident de la comissió d'actes,
Sr. Ca'ndid Casanuesa, ha mantingut
arnb el Sr. Alba un can, i d'impresa

sions
El Sr. Casanuera des del despatx
del Sr. Alba ha passat al de ministre,
i ha conversas amb el Sr. Iserroux.
Aquest s'ha entrevistas dseprés amb
el President de la Cambra.
Mentrestant. el Sr. Casatmcva ha
sostingut un a part amb el diputas socialista i membre de la Comissió
Responsabilitats, Sr. Tritó Gómez

San José.
En arribar al Congris el Sr. Gil
Robles, els periodistes li han preguntat
quina seria l'actitud que la minnria
¿'Acció Popular seguirla en aquel assumpte.
—La minarla que dirigeixo — ha
respost el Sr. Gil Robles — seguirá
mantenint l'acord ad aptat sobre el particular, o sigui: votar en contra del
dictamen i a favor de.1 ros particular
en el qual es de:nana la nullitat

l'elecció.
Els periodistas han pagut sabre que
com a resultas de toses aquestes converses, i donada la dificil situació del
Govern que en aquests moments necessita sota la sera autoritat daránt
les intrigues i maniobres dels seztors
de dreta. s'ajo:mara la discussió del
dictamen de les ames de Valencia pror'ncia, les quals cenan tornarles a la
comissió per al 11 , '../ dictamen, car si es
undula en amte sts moments una enfadó c e ntrada per al Govern. la
cid d'aquest s'agrcujaria amb un problema que en el clic la Comissia pot
tenir fácil smlució ami, taansizencies
dels uns i els altres sectors.
Els informadora 113n preguntas satt> bé al cap de la mineria agraria. senyor Martínez de Velasen, quina actitud seguirla Cl/ alue st assumpte la seva minoria.
Ha contestat case cenn sigui que tenia noticies que el dictamen tornara
a la ca missió. un cop aquest emetés el
nou dictamen. seria el moment de

prenfre acnrds que amb antelació resultarien ine iCaÇO5.

S'acorda mantenir
la incompatibilitat
deis càrrecs de conseller de la Gene-

ralnat 1 diputat
Madrid.

ri — Aquest mati
d'incompatibilitats ha dictaminar les actes que queden pendents, (-acepte les de Valencia, provincia, per esperar cl resultas que
ofereixi la cliacussiO daquesta clecció a la Cambra.
La cornissió ha acordat que el dieren de conseller de ferrocarrils sigui
incompatible ami, el de diputar, i
rnantcnir la incompatibilitat deis
consellers de la (',eneralitat, cas que
no afecta ja al senyor Santaló per
liaren ces-at de conseller en produirse la recent crisi al anvern catalit.

LES CORTS DE" L'Al REPUBLICA
0,re de la sriinera pagina)

(Entren el cap del Gomera i els
ministres de Justicia, Guerra, Comunicacions, Obres Públiques i Indústria.)
Cal recollir aquest exemple de
persistencia, i crec que la rnillor
o frena que pot dipositar-se sobre
la sera tomba és donar la seguretat
q ue aquesta Cambra respectará l'Estatut de Catalunya i que no hi bausa. !Ungir que s'oposi al respecte absolut de la llibertat del noble catal i per al millor engrandiment de
Catalunya i d•Espanya.
(Aplaudinients en els radicals,
agraris i esquerres.)
El senyor DE LOS RIOS, en
nona de la minoria socialista, fa ressaltar l'exemple donat per la c o n
del senyor alaci1s, i diu que-ducta
reconeix el. ell aquesta categoria
d'honres de gran ferrnesa moral.
Aiegeix que les sere s característiques són les que han de tenir tots
els politics, puix que bou fidel a
Catalunya i a Espanya
El Sr. Maca — agrega — es el representant de la protesta de Catahusya contra Vairancesament de la vida politica espanyola, que intentara
uniformar i centralitzar l'Es tas davant
la tradicional concepció orgänica espanyola, i aqucsta protesta pogué desembocar en una tendencia maxinnlista, d' Estat Catalä; pesó quan h Re•
pública va ter possible l'autonomia ergänica de Catalun ya, A Sr. Macia va
renunciar a aqueta concepció maximalista i va acceptar cordialment la
República Espanyola.
Recorda les prirr.cres converses del
Calmen Pros isional arib el President
de la Generalitat de Catalunya , i
que aleshores el Sr. Maciá va fer el
sacrifici dels seas Mesh extrentistes,
conscient del que feia, per tal "%l i
ele molts possibles mala-beraEspny
Acaba dient que en aquests mentents
la per senalitat del Sr. Macla ha ¿ 'esser per tothom respectada. i s'atular
a aquest sentiment que ovni li re: la
minnria socialista.

El Sr. Brum, en nam d'Accbi Republicana, Ilegeix unes quartilles expressant el sentiment per la mort del
Sr. Murió.
El Sr. VENTOSA 1 CALVELI.,
en no m de la LI1ga Catalana, recarda la cerinn'inia de l'enterrarnent, a ta
qual van assistir representaciens ae;
Govern espanyol i de tnts els partits
Perre no es retia tribu t a una
peracna, ni a nna tenaeneia partbsa.
sind a una representaciA.
El Sr. Murió va ésser un con lensador d'energies i d'entusiasmes rerpulars. reme que sigui asad el rpemeat
de jutjar l'ús que va fer de les seres
facultats, perque el gran valor de l'artuació del Sr. Macla fou saber-se arloflan del rnoment per aprofitar-lo en
benefici de Catalunya i
Aquest gest eolament be mercix que
les Corta espanyoles ii tributas aquest
homenatge.
El Sr. GARCIA BR.1V0 1 FERRER s'adhereix, en nom le E. minoria
republicana conservadora.
(Entren els ministres d'Es-st t Cn--

rernació.)
FR ressaltar tire el Sr

ocifs va
donar a la política catalana.
nada d'un fort materiali; ne, an valor
ideal i sentimental
El Sr. AGUIRRE., en nein> ehls nacionalistes bascos. seco da que el senyor Macla era el calselill del Nasianalisme ea.stá.
Afegeix que. a

part d'arda elis
sellen en e! Sr. Manió aaa esperance
per als seas propis iclìrls pernue el
Sr. Maca Iluitä i se sacrifica per la
sera patria. crim ella lIn i en i se sacrifiquen per la sera.
El Sr. ALVAREZ Ri)ELES, en

nora de la minoria Popular Agraria.
diu que elle no rolen que llar silenci

.111111ses

sigui interpretas equivocadantent pels

Llegiu LA PUBLICITAT
Propaeueu-la!

i els altres.
Afegeix que ella, per un sentiment
d'hurnanitat. s'associen al dolor per
la mort del senyor Mocil,, pesó no
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CEFERI HERNÁNDEZ
Manipulació d'especialitats de totes menes, com
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Variat assortiment en bosses per a jornals,
tallero i despatxos
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poden associar-se a l'homenatge als
principia i a l'actitud política que
an i sha parlas en relació a la per-

sonalitat del senyor
El senyor BILBAO (Esteve), en
asen dels tradicionalistea, din que
ells e_xpressen també paraules de
condolenca lleial i sincera, però que
no poden adherir-se als principia
politice del senyor Maciä, que consideren contraria a la tradicional fe
religiosa espanyola.
No obstant, el penediment postrer en invocar la creu el fan digne
de l'admiració de tots,
(Aplaudiments als tradicional/eses
¡ a Acció Popular.)
El senyor SUAREZ DE TANGIL, en nom de Renovad() Espanyola, s'expressa en termes semblants a l'orador precedent.
Diu que si ron, a eavallers han
de condoldre's per la mort del senyor Macla, com a diputats espanyols han de demanar perdó pels
seus errors i pela ¡tus pecats.
(Forts rumors. Aplaudiments a
la T. E R. E.)
El senyor ALBINANA diu que
el senyor Madi era nacionalista eatala i ell és nacionalista unitari.
Afegeix que no pot oblidar-se que
el senyor Maciä ensenyi una gran
part del noble casal& a cridar "Mori
Espanya!". (Forts rumors i protestes.)
Es dirigeix als catalans dient-los
mentiders. (Gran escändol.)
Alguns diputats de l'Esquerra es
dirigeixen vers el senyor Alblilana

en actitud violenta.
Els tradicionalistes 1 monárquico
s'aixequen per defensar-lo de l'agressió, i es pro:11°u un gran tumult
durant alguns minuta, que el president intenta tallar en va, a peu
dret, i fent sonar fortament la cate-

El senyor PRIMO DE RIVERA
diu que aman es crida Visca Espanyat
no es vol altra cosa que reiterar
l'expressió d'amor a la Patria.
Declara tumbé que ell no sent cap
hostilitat contra Catalunya i que no
creu que ningd hagi cridat contra
ella.
(Aplaudiments en els a gra rio i
närquics.)
El senyor RUBIO, de l'Esquerra
Catalana, siena les andes a toses IC3
ramones parlamentäries que s'han sumas a la tommemoració del que fou
el seu correligionari i cap.
Afegeix que el senyor /dad a fuu
per a ells un pSe mes que un cap.
Evoca el momea de la proclarnacie
de la República i diu sitie .\lacià en
aquell moment no pogué fer altra cosa
que escoltar els batees del col- del no-

ble.
Es congrattaa que tritura/ el ca-1.1ver del senyor 11facia, que alguns han
anomenat el primer se para t i s ta, s'hagi
produit en la vida de Catalunya un fet
nota que Es el que el noble catalä i
la representació de l'Esta t cspanyol

hagin bategat junts.
Parla després de Vesperit de Catalunya, i això provoca algunes protestes en radicals i monirquics.
El PRESIDENT adverteix que no
cal estranyar nexposició d'aquesta actitud catalanista perfectament coneguda.
El C.1P DEL GOVERN s'associa
en nom del Govern a l'homenatge que
diu ha estat a punt d'enterbolir-se per
un lamentable incident.
El senyor ARAG.11. 1 —Ha estat
Pe l cristianisme d'aquests (assenyalant
es monirquics).
El PRESIDENT DEL CONCONSELL: —En tot ras, prefereixi
estar amb el cristianisme d'aquests senyors que amb el Ilitire pensament de
SS. SS.

panela.

Els diputas> de l'Eaquerra i alguna socialiates dernanen a crits que
s'expulsi l'orador.
Per fi a poc a poc es restableix
la calma.
El PRESIDENT amonesta el senyor Albitiana pesqué es cornporti
en termes de correccia.
En aquests moments algú ha donat un cris, que no es percep be,
des de les tribunes.
Immediatament tots els diputats
d'esquerra, a peu dret, aclamen la
República.

Els radicals també s'ajar-gnus.
Aixi ntateix els ministres s'alcen.
El d'Ilisenda, surt cap al centre
dc l'hemicicle,i se suma a les actamacions.
El moment Es imponent.
Gran part del públic de les tribunes aclama igualment a la República. Els aplaudiments i aclamacions duren llarga estona.
També els diputats de la Lliga i
els agraris es posen dempeus i aplaudeixen.
Unicantent romanen sentare, eta
de la C. E. D. A., els monärnuics
i els tradicionalistes.
El senyor PRIETO diu que Ola
domat un mori a Catalunya.
Alguna diputats monárquica neguen aixô i asseguren que sols alta
visca a Espanya.
donas
El PRESIDENT: —Dones tamb é alzó és impertinent en aquests
moments, perque per enaltir Espalipa, per defen s ar-la i aclamar-la, la
República es basta sola, i no considera que Espanya estigui en perill
i no pot presentar-se ni li falten
paladins extemporanis.
(Nena aplandiments i grans actamacions a la República.)
fin DIPUTAT LIBERAL DEM OCRATA expressa també en
nom de la sera tninoria el seu sentime nt per la mort del senyor Macia.
El senyor GIL ROBLES fa constar que si la minoria popular agraria
ha intervingut en la primera pasos
de l'incident ha estat únicarnent amb
objecte de protegir un diputat que
podia ésser objecte d'una agressió,
pesó mal co un sentit de solidaritat
amb el senyor Albinana del qual
estan distanciats.
Nega que d'aquesta minoria hagin
partit crits subversius.
El senyor GORDON ORDAX:
ES cert, jo ho he sentit perfectament.
Aquest senyor que hi ha allí i no
sé com s'anomena ha cridat Mori
Catalunya! i Mori Macla!
(Protestes i denegacions en els
agraris populars.)
El senyor GIL ROBLES afegeis
que el que es vol ea aprofitar per
part de les esquerres un moment
que consideren propici per arribar
a una coalició que l'opinió espanyola
ha repudiat, pera, ells declaren, se'ls
cregui o no, que la sera actitud es
la niateixa de sempre i ells estan en
tots moments disposats a defensar
els alta interessos nacionals sense
agravi per • Catalunya.

(Gratis aplaudiments en agrarts,
agraris populars, menárquics i alguns
radicals.)
Evoca la figura del senyor Maciä,
que qualifica de quixotesca i que ha
retut en les acaballes de la sera vida
cl serrei mes gran a la unitat nadonal, tot fent rossible la canvivencia
de la persona'itat catataaa dintre
l'espanyo la i acabant arras el separatisme, del qual ja no ea fa eco cap ven
solvent ; reirónoahle ', seque asad Catalunya ti les 5n-es llibertat i pot tenir-les majnrs en tenis les de tcst el
noble espanyal.
I aixO es al que tots tenira eh deure d'aspirar si no rolen faltar a la

Constitució.
iGrans aplaudiments.)
Acaba dient cille per ainó la tornba
de Macla s'ha convertit en una ara
sagrada.

(Aplaudiments en les minories go•
sernamentals.)
El PRESIDENT pregunta si la
Cal-111)ra acorda que consti en acta
el seu sentiment i es faci constar
aixi a la familia del senyor Macla
i a la Generalitat de Catalunya.
La Cambra així ho acorda.
El senyor AL13IR ANA: Ande el
meu vos en contra.
(El senyor Casanueva pasea a
ocupar la presidencia.)
Es procedeix a !elecció de vocal> parlamentaris per al Tribunal
de Garanties Constitucionals. i resulten elegits els senyors Alvarez
de Rodríguea i Meras, per 99 i ro8
cola, respectiramma.
Queden, dones, proclamats

aquests senyors.
S'aprova definitivament un projecte de Ilei ronvalidant la creació
de la Direcció General de Prerisiö
i Acció Social.
(El senyor Alba torna a ocupar
la presidencia.)

El dictamen sobre les actes
de Valencia provincia
Es posa o debat el dictamen de la
Comissió d'Actes sobre les de Valencia provincia, en el qual s'apro-

va la proclamació feta per la Jratta
riel Cens a favor de set diputats
radicals i dos de la Dreta Regional
Valenciana.
El senyor LAMA al I E DE

CLAIRAC, tradicionalista, defensa
un rot particular 1 fa constar que
aquest no és altea cosa que la cena
ponencia, que la Cambra rebutja.
Ataca les eleccions valencianes,
i ditt que hi bague nombroses coacciona, que sún suficients per a invalidar Pelectiú en mollea secciona,
la qual cosa la que no hi haguessin
vota suficients i que hagi de voces
dir-se a nora elecviO.
Afegeix que el governador de Valencia donä una nota anunciant el
triomf deis radical' autonomistes
abans d'haver-se realitzat l'escrutini.
El senyor VALENTIN, diputas
radical proclamat per Valencia pro.
vincia, qualifica de fantasies els
argumenta i relata que ha ¡el el
senyor lamamie de Clairac, i nega
que hi haguessin les anormalitats
que ha assegurat.
Fa constar que els candidats dretistes triomfants per Valencia no
protestaren de helecció, s:n6 que la
protesta foto feta uns quants dies
després pels candidats derrotats.
El senyor LUCIA de la Dreta
Regional Valenciana: ¿I els monis?
El senyor VALENT!!'.': No n'hi
llagué mes que un.
El senyor LUCIA: N'hi bague
tres.
E1 senyor 1'ALENTIN: El dia
de Velecció n'hi llagué un de sol:

un interventor.
El senyor LUCIA: El dia abasta
de l'elecció.
El senyor VALENTIN: Exaatament, el dia abans de l'elecció, i
nosaltres som els primera a lanienttaor aquest fet i daltres de sent blau
Alai, dones, no cal portar aquí la

qüestió deis morts.
Continua dient que shan dit sobre aquestes ames una infinitas de
coses i sha creas al seu voltant un
ambient que iso respon a la realitat.
Afegeix que les actcs notarials a
que sha alludit no diuen res sobre
cap iet cosieres de coaccinns, i diu
que si es dones ic a hacer de procedir a l'anullació de les artes de Valencia, no banda portas a la Cambra
l'alternativa, situó Vanullació de suba_
tituir un snl deis 'loas, con' co demana en el ros particular del senyor
Serrano Sunyer.
Acaba dient que per l'honor deis
radicals valencians té un gran interés a dir a la Cambra que tot allò
dit sobre les actes de Valencia és
una pura fábula.
Consti, dones, que es y ola el dictamen de la cornissida

(Aplaudiments dels radicals.)
El scnyor ROYO VILLANOVA
explica el ros de la minoria agraria
sobre el dictamen.

Diu que ell no vcu cus aquestcs
actes sitió eta morts que hi ha hagut
amb motiu de les eleccions, i ¡tornes
pensa quants monto hi hauria si
aquestes eleccions es rcpetissin.
Diu que ell també te en compte
que ara hi ha dues minories anides
que sostenen una política, encara
que ha de confessar que el molesta
estar unit amb les ¿retes, pesó es
mes governamental que ningú, i que
en aquests moments no bui bio 1TIS
govern possible que el del senyor
Lerroux.
Es dirigeix a les dretes per dir-los
que tanibe a elles cha come estar
anides a un Govern liberal, perque,
encara que ja san qtre el liberalisnie
és pecat, la llibertat els convé ara
a tots.
(Grans dalles.)
Confessa, per últina que ell no ha
llegit el dictamen. (Mes rialler.)
El senyor CASANUEVA, presi-
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dent de la Comissió, demana que
sigui ajornat aqueas debat.
(Ion' lii accedeix i s'aixeca la seoski a dos quarts de nou de la vetlla.

Pele passadissos, es comentä amb satisfacció la reacció republicana davant
les provocacions monàrquiques
Madrid, a. — En finalitzar la part
de la sessiú del Cortares dedicada a

emitir la mtm6ria del senyor Macla
el; passadissos s'han omplert de diputats que feien apassionats comentaris sobre l'ocorregut.
S'elogiava l'actitud deis senyors
Martinez Barrio, Guerra del Rio, Lara i Rocha, que shan algas corn un
sol home davant la intenció politica
que tancava el tinca a Espanya donat
pels monàrquics.
Els socialistes, en elogiar els ministres radicals, han dit que s'havia. demostrat com sim de republicana da.
sant una maniobra dels enemics de la
República.
El nacionalista basc sensor Aguirre

ha comentat el succtit dient:
—No es poden consentir aquest
COSeS.
El semor M'AURA ha dit que haría estas una serió magnifica per a la
República.
—Es fa el front republici? —
han preguntat.

—No — ha contestat —; res de
front: =oció republicana, una, imita
i intensa.
El senyor Gorrión Ordax ha declarat als periodistes que del debat d'avui es desprenen dues afirmacions: la
unió dels republicans' i socialistes, i
la desunió de les dretes, que ha quedat ben palesa.
Despres ha afegit:
--El doctor Albinyana és un hatee
que ens conté molt conrear. Amb,
cinc discursos com el d'avui quedará
feta la unió de tots.
El senyor Salazar Alonso, consultat,
ha dit:
—Unicatnent us he de dir que el diecurs del senyor Lerroux és un discure magnífic. Això, el que ha dit el
senyor Lerroux, és el que vol Espanya: que es governi ni cap a la dreta
ni cap a l'esquema.
El doctor Bolivar ha dit:
—No crec que això d'aquesta tarda doni lloc a una veritable unió republicano-socialista per formar ti

front únic. El que abs pisara de manifest és Vescissió en feries que sifitora en el partit radical.
El senyor Santaló:
—Aquest front Unic que hauria de
formar-se per salvar el Regim em
semblarà sempre tina mesura ¿'alt
valor patriòtic.
El senyor Largo Caballero, en
ésser interrogas sobre la possibilitat del dit front, ha dit:
—No ho sé, no Iso sé. Primer han
de rompre certs r epublicana amb
les dretes a les quals satniten.
El senyor August Barcia:
—Una acció que estaca fent malta
falta perqué el Parlament recobres
la seca dignitat republicana.
Interrogat el general Cabanelles,
que es trobava als passadissos, ha
dit:
—Admirable, senzillament admirable i molt necessari.
El senyor Marial:
— He vist un raig desperança en
aixecar-se tots els republicana davant la provocad) monárquica, Aix6 fa esperar la unió de tots els
republicano.
El sen n or (Jarcia Bravo Ferrer:
—Per primera segada al Parlainent republicä elan donat cisques
a la Repiralica. I.a sessió liaba emo.
cionat. A mi, peraorialment, el gest
del sensor Martincz Barrio inha
causas profunda senaacia.
El scnyor l'ale, de l'Esquerra;
—L'Esqueara s'ha portat com es
portara sempre, defensant amb tosa
energia la República. Naturalment,
ens convindrien unes ocasiono ¿'aqueda mena per tal de restablir la
unió (le tots Cha republicano, com ho
hem fet ja a Catalunya.
—Es que la Lliga també ha aplaudit—lia replicat un informador.
—Si, en efecte; la Lliga en general sha rnostrat com a republicana.
Per a un diputas de l'Esquema
la sessió dar» es el darrer servei
que Macla ha prestas a la Es-pública.
El senyor Alvarez Angulo:
Del succeit aquesta tarda al Congres treiem tres conseqüències que

patentitzen l'esperit republicanissim
que a tots ens anima i aquestes sin:
primera, el gest del senyor Lara:
segona, l'enlodó del senyor Martínez
Barrio, i la tercera, l'actitud de la
tribuna de la prenisa.
En dirigir-se al seu ¿espata el ministre de Marina ha estat abordat
pels periodistes, que li han preguntat quina impressiG ii havia produit
la sessió.
—Magnífica—lia contestat—. Ha
estat una sessió de gran emoció republicana.

Paseava IfrI ami costal el diputat
tic la Lliga senyor Puig de la BeIlacasa, i el scnyor Rocha l'ha detingut per estrnycr-li afectuosament la niä, dient:

eme«,

VA MEMEZ

.--M'IteMnocionat en veure els
Llilliabdt; (cecinen.
pntati'

amb .amb *Mitin« a la

•1a.senyeiPuig ha riplicat:
—era lògica la nostra actitud,
pibe que en aqueds moments no
pot haver-hi Inés que República.
EI • doctor Albinyana, davant un
grup de Periodista ha dit:
—He jutjat serien el senyor Macjì com enetnic d'Espanya, i per aix6
he parlat aixi.
El senyor de los Rios (Ferran) ha
dit que era lamentable per tots conreptes que en una reunió com la que
se celebrara es promoguessin espectacle, ¿aquesta naturstesa.
—No crec que sigui el moment
°porté' perque els sectors de dreta
posin una regada mis de manifest
les diferencies ideològiques i pelillosos que els separen de la torça política que acabdillava el senyor Maria.
Es el mateix que si es va a donar
el condol a una familia per la mort
d'un parent, i es treuen a refluir tots
els detectes que tenia el difunt.
Sobre la situació política poc aclarida. segons els informadors, ha dit:
—Efectivament, no es veu el derni
molt clar. La situació del Govern Es
delicada, i a ningú no se li pot amagar
que el Gotero is a mercè dels elements de la dreta. La seca situació és
semblant a la de dos Iluitadors de greco.romana en la pugna dels quals un
dels contendents, en aquest fas el sector dretista, pressiona una viscera important del cos del seu contrari. Un
dia breguen amb motiu de l'amnistia;
un altre amb la qiiestiO de les actes
de Valencia. La va del contrari durará meutre no breguin del tot.
Per a ningú — ha acabat dient —
no hauri passat reaapercebut el cable
que avui ha Ilaneat per a recollir el
Govern les dretes.
S'ha referit després el senyor de los
Rios a l'actuació del senyor Gil Robles. i ha dit que era indiscutible la
sera oportunitat política. El senyor
Gil Robles ha vist el rumb que premia
l'incident, i amb la seta intervenció
ha actuat de tallafocs.
FELICITACIONS DEL SENYOR
MART/NEZ BARRIO
• Madrid, .S. — El senyor Martínez
Barrio ha estat molt felicitat en sortic als passadissos de la Cambra, no
solament pels diputats republicans, sinó per molts socialistes, que elogiaren la sera actitud i la del senyor Lara al Saló de Sessions durant els
moments d'emoció republicana que
sisan produit a la Cambra.
—Quan veig — ha dit — que poden produir-se perilla per als tnetts
sentiments més profunds es produeix
una tibració com la ¿ami, que ens
ha posas tots en peu.
Semblava que érem en entredit, i ha
ralgut reaccionar davant aquell crit de
vißca Eapama llançat per un diputat,
en el qual crit hi havia una significarió molt distinta del que expressava
molt distinta de quan jo dono un tinca a Espanya.
El senyor Ventosa i Caladl ha dit
que donar un judici sintitic sobre la
sessió era molt aventurat, puix que no
es te prou serenitat de judici co
aquests moments.
A part dels incidents lamentables, li
havia semblat be la sessió a honor del
senyor Madi, i naviera satisfet les
paraules del senyor Lerroux, en les
(mala ha pretiles donar complimenti
cxacte a l'Estilos de Catalunya.
EL SENYOR ALBA NO ES VA

IMPRESSIONAR

eligieres
El Censen nerai d'A c ció
Catalana Repuliicana

Darr

Ahir a la nit, tal com eslava amm- que permeti rapidaMent donar una
ciat, o celebra l'attunciat Consell Geregulació definitiva als problemes
neral ordlnari del Partit "ocia Ca- de la terra en un sentit de justicia
talana Republicana sota la presidència
i per damunt dels interesaos de clasdel senyor NicoIau d'Ohrer, acampase i que vingui a esmenar les connyai dels senyors Hurtado, Estere, diciona abusives actuals i, al mateix
Ametlla; Ferrer ¡ Peypoch. Llegida i
temps, sigui en benefici de l'econoaprovada l'acta anterior, el presidcnt
mia agrícola catalana.
senyor Nicolau prengué la paraula per
d) Futura legislació electoral
donar compte als reunits de l'actuació
amb regim proporcional.
del Consell executiu d'ençà del dare) Política pressupostäria guiaten Consell General i d'una manera
da per un esperit d'austeritat que
especial de les resolucions adoptades
permeti d'establir damunt bases
en relació als darrers esdeveniments
económicatnent sòlides el régim
política del nostre pais. Explica els
autonòmic de Catalunya.
motius que impulsaren el Consell ExeRemarca corn havent-se mostrat
cutiu, d'acord amb la Delegació Comarcal, a adoptar l'acord ja conegut el senyor President de la Generalitat d'acord anab. l'orientació assede suportar la candidatura de l'Esnyalada, el Consell d'A. C. R. li
guerra per a les eleccions municipals,
reisend la seva Ileial coHaboració
però sense donar-hi cap nom i els fets
designant el . senyor Martí Estere
que, ja posteriors a la mora del Presiper a formar part del Consell de la
dent de la Generalitat, senyor Maciä
Genera lisas.
—a la memòria del qual dedica un
sentit record—, feren que en i el seEl senyor Nicolau diu que la
participació d'Acciä Catalana al
nyor Hurtado aconsellessin al nou
president de la Generalitat senyor
Goteen de la Generalitat obliga a
Companys la formació d'un govern de
modificar l'a c ti tud primerament
concentració catalanista d'esquerra.
adoptada pel que es reicreix a les
Acceptat el princip¡ de la . coHabo- vinents eleccions municipals, en les
ració, el Consell d'Acció Catalana Requals, per l'imperatiu dels jets,
publicana cregué que calia posar a la
Barcelona haurà de dir si continua
consideració del semor President
o no essent el mes ferm baluard
rientació i les bases amb les qual3
de la República. Per tant, i tenint
Acció Catalana Republicana estata .n en compte la transcendencia que
disposada a fer efectiva i profitosa per per al regim autonòmic tindran
a Catalunya la cooperació oferta.
aquestes eleccions, el Consell ExeAquestes condicions; dins una orientacutiu ha cregut aixi tutela que les
ció política general catalanista i des circumstäncies actuals feien indisquema, es refereixen fonamentalment
als extrems següents:

a) Política de traspassos ¡ aalora-

ció de serveis, a la qual s'ha de consagrar el Govern requerint el concurs
de tots els catalana, per tractar-se

d'una obra de caràcter nacional.
b) Lleis orginiques i complementäries de l'Estatut, les quals haurien
d'ésser elaborades amb la major celeritat possible dins rorientació assenyalada per aquel' per l'Estatut interior.
e) Lid de contractes de conreu

La presentació dels candidats socialistes
Ahir a la nit va tenir lloc, a la
Casa del Poble, la presentació dels tres
candidats socialistes que figuraran en
la Ilista de la Coalició d Esquerres.

Presidí Ramon Jota, i parlaren
aquests candidats, que són Mariä Martínez Cuenca, Emili Granier-Barrera
i Francesc Rosca i Montaner; el diputat Joan Fronjosä, de la Uniú Socialista, i Josep Vila Cuenca, secretari
de la U. G. T. a Catalunya.
Granier-Barrera va fea- una crítica
violentíssima de l'actuació dc Lerroust
i el President de la República. Va dir
que calia demostrar que les Esquerres
catalanes persistien, invencibles, àdhuc
després de mort Maciä, i que calla
llançar el mot d'ordre "Per la República i contra Lerroux!".
Martínez Cuenca glossà l'eficàcia
de les intervencions socialistes en els

municipis, on—digué—, malgrat els
errors inevitables, han donat proves de

capacitat i d'honestedat, u adduí nombrosos exemples.
Rossell i Montaner demostri, amb

pensable estendre l'entesa de les
esquerres catalanistes a la pròxima
huila electoral, i, d'acord amb la
Delegació de Barcelona-Ciutat, convingué de parti a ipar directament
en la candidatura de coalició que
s'està elaborant.
El Consell General aprovà i ratificä unànimement els acords i
l'actuació del Consell Executiu, i la
reunió acabó enrnig de franc entusiasme pels acords adoptats.
tenia per al segon concurs de la policia per als que de la Península vulguin venir a prestar els seus serveis
a la Generalitat i per fi es va aprovar el nomenament del comandant
de la guärdia civil scnyor Ganani
i del capitä flervas, per a l'oficina
técnica de la consergeria de governació de la Generalitat

ELS SERVEIS D'ESTRANGERIA
Des d. avui han passat a prestar els
scus serveis a la Delegacia de l'Estat a Catalunya els ageats de policia scnyors Matos, que tina ara ha
estat cap de la secció d'ordre públic
de la Prefectura, Paniagua, %enes,
Garcia Muntaner, Puebla i Razafa,
que tindran al 5CU arree la secció
d'estrangeria que no és traspassable
a la Generalitat.
En aquest negociat es faran les
inscripcions, registres d'entrades i
sortides, residencies, transeünts, v isala de passaports dels estrangers,
àdhuc la tramitació dels expedients
per a la seta expulsió i extradició.

CONFLICTE EN UNA FABRICA

DE CALÇATS

Madrid, 4. — El senyor Alba ha
gran abundäncia de dades ofíciala, el
El conseller de Governació sedesgavell i la immoralitat dels antics
rebut després de la sessió els perio•
nyor Selves, en rebre ahir a la nit
ajuntaments regionalistcs i lerrouxisdistes i s'ha referit al succeit a la
els periodistes a l'antic edifici del
Canibra durant la primera part de tes, dels quals la ciutat ha de pagar
Gotero civil, va dir-los que s'havien
la sessió.
les conseqüències per molts anys.
declarat en vaga 49 obrers de la fäFronjosä explicó l'abast politic d'a—Jo continuo sense impressionarbrica de calçat de la senyora Concepme massa —ha dit—, puix que en to- questes elcccions a Catalunya i a Esció del Rio, situada al carrer del
panya, que pot ésser decisiu. Senyalä
ta Cambra deliberant és natural que
Penedés, nana 13, per solidaritat
l'eni
l'encert del nou Govern catalä
es produeixin incidents com els d'aamb obrera d'altres fabriques que esdeAcabó
suscitat.
tusiasme que ha
questa tarda, però tots els diputats
tan en litigi.
mamut un gran esforç per a aquestes
han de comprendre el deure en qua
eleccions.
es trciben de demostrar una gran loleräncia i esperit de transigencia.
Finalment, Vila Cuenca exposä l'acles
Cambres
es
discuteix
a
Quan
titud de la Unió General de TrebaLa línia aèria
Iladors, que secunda el partit sociaestrangeres s'acostuma a sostenlr
lista i a Catalunya la U. S. C i Ies Alemanya-América del Sud
unes tesis mis dures sense que
produeixin incidents d'aquesta natu- esquerres disposada a tot contra el peSevilla, 4. — Ave:1 matí ha sorralesa, i em refereixo principalment rill feixista.
tit de l'aeròdrom de Tablada, en dia les protestes formulades per alguns
Tots els oradors foren molt aplauTerció
a Las Palmas, l'avió alediputats a darrera hora amb motin
dits pel públic nombréis.
many que inaugura la línia Alemade la intervenció en el debat del redel Sud, per a transpresentant de l'Esquerra RepublicaDe Francisco a Barcelona nya-Amèrica
portar correspondencia.
na de CatalunyaAnit va arribar en l'exprés de MaLa línia tindrà COM escales SeviCal tenir una pregona comprensió
lla, Larraix, Las Palmas.
toleräncia, i a aix6 he ajustat la drid el senyor De Francisco, secretari
del Partit Socialista, el qual ve a
Las Palmas, 4. — Ha arribat prometa actitud i he exigit a 10tS tia
tractar amb els seus comparan d'afers
cedent de Tablada latió alemany
diputats respecte de mútua consiinterns
de
partit
i
de
l'organització
del
del servei postal arnb Sud-Amèrica,
deració.
míting de diumenge.
que porta correspondencia per al
Recordo que a la Cambra dels Covapor d'enllaços.
mutis, amb motiu d'una discussió
sobre l'administració anglesa a l'InMANIFESTACIO NS DEL CON-••Iss •111•41/1•• •• - • dia, se sentiren frases i conceptes
SELLER DE GOVERNACIO
Es diu que Sanjurjo
de gran duresa i el: (Jipi:tal: es jiMiEl conseller de Governació va dotaven a escoltar-les i a contestar de
als representants de la
no sea traslladat
nar
comete
la forma pertinent.
premsa que en el Consell d'ahir es
Per a demä—ha afegit el senyor
Pamplona, 4. — Ha arribar el diacordar
entre
alees
coses
el
nova
Alba—slan presentat quatre dictade presons militars per ultimar
menament del general Marzo com a rector
mena d'incompatibilitats. els ¿arrees
els preparatius per a l'allotjamen....els
cap de la guardia civil de Catalunya,
militars presos en altres poblacions.
que quedas-en.
aixi com també la del tinent coronel
Faré tot e! possible perquè seHom dita que el general Sanjurjo no
Romero Zuero, de la primera comangueixi el senyor Badia en la sera
seró traslladat, i que en el seu lloc vindel
19
terci.
dancia
important interpellació premia d'un
el general García de la Herranz.
També es y a aprovar la convoca - drä
Parlament modern.
resultat
de
la
deVeuré si amb el
liberati6 que hagi de tenir la colitissí6 respecte de les actes de Valencia es decideix que ral mantenir el
dietateten. encara que sigui amb al--.es modificacions, per tal que pu.
tul discutir-se també en la sessió de
demi, si ito el mis probable sera
«XIX= 1111416 = PATIAAIX*PATIAIAllY
que segueixi fins a darrera hosa de
la sessió lt interpellació del senyor
on.ve
GARÁNTITZATS per
Badia.
Si quedés temps després anirien
els dictämens per als darrers llocs
de les tetes de Barcelona i Saragosiolmss,t2 Tel efo n 21 470
sa, que • tenen problemes semblants.
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El nouGovern
de la Genera-

litat
(Ve de la primera pagina)

En el Consell que el Govern celebrare aquesta tarda, el qual podri
considerar-se corle la presa de possessió dels mina consellers, estudiarem les linies generals del discurs
de presentació del Govern que denla
pronunciare al Parlament.
He parlat ja amb el president de
la Cambra i segons referincies que
he rebut, tinc entes que en la sessió
de demi hom acordari unes petites
vacances parlamentäries per tal de
reprendre les tasques després de
passades les eleccions.
Ara —afegí— que si degut a l'oposició de La Lliga cal allargar el
nombre de sessions celebrarem totes les que calguin.
Encara — prosseguí — continuen
rebent-se manifestacions de condol
per la mort de l'Honorable President, la figura del qual cada dia
s'ageganta mes i que a mesura que
vaig coneixent l'organització interna de la casa m'admira mes.
He sabut que hi havia a la Cambra
una proposició pendent per tal d'honorar la seva memòria. Es segur que
el Govern prended les iniciatives que
calguin per tal d'honorar-lo en una
forma digna.
Ara — prosseguí — dinaré amb el

doctor Marafión, puix que he rebut
una invitació del senyor Gassol en
aquest sentit.
Sempre he tingut pel doctor
Marañón una gran estima i venenació per la seva elevada jerarquia
intellectual i no oblido que durant
la discussió de l'Estatut estigué al
costas de Catalunya.
He conferencias amb el senyor
Martí Estere, el nou conseller de
Finances, i he quedas amb ell de
complet acord respecte de la política financera de la Generalitat, la
qual ha de seguir les petjades impresea pel nostre plorat President.
Cal imprimir a les finances de la
Generalitat un gran scout de esriosa
austeritat apartant tota mena de fantasies financeres i fugint de l'ampliació de quadres burocràtics. Sollicitaren la collaboració de tots els
ciutadans, ja que procurarem fer renéixer la confiança de tot Catalunya.
Govern assistirä als funerals del senyor af acia? — preguntä
un periodista.
--D'això se n'haura de parlar. Se
celebren dins d'una csglésia, i jo, per
la mera banda, sam tale. Respecto,
pera, les creences d'altri, perque vull
que hom respecti les meres.

ELS PERIODISTES S'ACOMIADEN DEL SENYOR MESTRES
continuació els periodistes estigueren a acomiadar-se del senyor
alestres, conseller de Governació
dimissionari. Van canviar uns mota
de sitnpatia, agraint el senyor Mestres abs representants de la premsa
la collaboració que aquesta li ha
prestat cu les Seres tasques.

EL PRIMER CONSELL DEL
NOU GOVERN
Prop de dos quarts de sis de la
tarda, a l'antedespatx del conseIler de Governació, va quedar reunit
el Consell. Tal com es recordará,
aquest Consell era considerat cona
la presa de possessió del nou Govern.
Al cap de deu minuts entraren
els fotógrafs, els quals impresionaren
gran nombre de plagues.
El Consell va durar lins prop de
les set. El senyor Companys va donar la referencia del Consell amb
les següents paraules:
reunit el Govern— comença — al Departament de Governació.
Mentre no habilitem un lloc apartat
de tot altre Departament, seguirem
celebrant-los allä.
Ha acabat a les set. La seva breretal significa que respecte al traçat de les línies generals del discurs
de presentació del Govern hi ha
liagut una unanimitat perfecta.
Consell estará representat
•
en els funerals del senyor afaciä?—
preguntà un remar-ter.
—No. Guardo, agraeixo i estimo
molt la invitació; pera com que respecto els ideals aliens defenso els

propis.
— Podeu avançar alguna cosa de
la candidatura?
—No. En aquestes qüestions, procuraré intervenir el menys possible.
—jendreu part en el míting de
les Esquerres que s'anuncia i en el
qual prendran part oradors de Madrid?
—No puc avançar res — acabó—.
Entenc que será un acte lue reveatiró gran importancia, pes-6 no puc
dir-vos res.
AVUI EL PARLAMENT CATA- LA CELEBRARA SESSIO
Avui, el Parlament celebrara sessió extraordinäria, a l'objecte de presentar a la Cambra el nou Govern.

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
quia Interesal la publicació immediata de les notes que ata ensilen que els original,: han &di-,
rigirue tota a la Retlacci6, Corta
Catalanes, sae, 1..r pis, abans
de les nou del vespre. Ele que
ens ardida mis tersa d'aquesta
hora o ven adreçats a la
impelente del diari: Barbvi, iz,
no seran publleate fine quarantiunit llores ~eh.

r

Co

Les &verses candidatures :: La lira

d'Amer Accident d'autonebil 111
tren de Flama a Palasnes
5.
Girona, 4 (per telefon). — Demä,
divendres, a les deu de la nit, al Foment Catalanista Republieä, es remiran els candidata d'Acció Catalana, i
diumenge, a les tres de la tarda, es
fana la presentació de candidatura.
— Dissabte a la nit, al seu estatge, l'Esquerra procedirà a la presenta-

ció dels seus candidats. També ho faran els de la combinació lliga-carlina
l'endernä.
Aquestes tres candidatures, amb
els radicals per una banda i els comunistes per una altra, son les que es
presenten en la propera Iluita electoral.
— Amb mothi de les limes que se
celebrarais a Amen el dia b d'aquest
mes, ultra el servei ordinäri de trens,
en circularan dos d'extraordinaris: un
que sortirà a les 7 . 40 de Girona i arribará a les 8.40, i un altre que sortira
d'Ames- a les set del vespre, i arribara
a Girona a les vuit.
— Ahir, a la carretera de Sant
Gregori, prop de Santa Afra, va volcar un auto. Els ocupants resultaren
amb ferides de considerada,. Joan Coromines, Pere Eont i Francesa Harta
foren assistits al Dispensari Municipal de Girona.
— Degut a les gestions que estan
realitzant els diputats a Madrid, sembla que as-ist es resoldri el conflicte
del tren de Girona a Palamós, i es
reprendí-a el servei. — C.

L'HOSPITALET
Nou Grup Escolar :: Línia d'auto'ómnibus concedida per l'Ajuntament
però que no funciona
a:Hospitalet. 4.
Per a la (liada de Reis el quadre
daficionats del Centre Catalic posara
en escena l'obra "L'Estel de Nazaret".
— Praximainent tindrä lloc la
inauguració d'un grup escolar del carrer del Progrés, de la barriada de
Coll-Blanc, compost de tres scccions,
totes per a nenes. Hera pogut saber,
pecó, que el nombre de nois que no
poden anar a l'escola és mis crescut
que el de mies. Es fa precia d'aquesta
manera installar rapidaincas. també,
un grup escolar per a mis.
— La carretera (lel Torrent - Gornal, que uneix les barriades de l'Hospitalet-Centre amb La Torrassa, queda arranjada definitivament ja fa prop
de dos mesos. L'empresa a la qual
l'Ajuntament atorgä la linia d'autoamnibus Coll-Blanc, La Torrassa, I'llospitalet-Centre, que esperava fer circular els seus autoatunibus precisament
quan aquesta carretera no °feria un
perill per al material, tampoc no dOna,
ara, senyals de vida.
— Ahir els "serenos" recolliren un
individu que era a terra mora Ha resultas anomenar-se Emili Duran i Soler, de quaranta-set anys, d'Alhimana,
sulter. Segons els metges, la mort ha
estat natural. —
MANRESA

Agressió

%eral'

1934

04181

CIROXIA

Suicidi

-5 .ite

Robatori

Maui-esa, 3 (per telefon). — A les
vuit d'aquest mati ha pres una dosi
d'icid arsènic, auibl l'intent de suicidar : se, l'industrial J. Colom, de quaranta-tres anys. Quan la familia se
n'ha adonat ho ha posat en coneixement del inetge ( prense doctor Soler.
Iban) suposa que el suicidi es per adversitats del negoci. El dissortat ha
mort a les cinc d'aquesta tarda.
— Ahir a la tarda, en un bar situat al carrer del Bruch, 55, es barallaren Pilar Hernändez, cambrera
del mateix bar, amb el seu amant, perque aquest la volia portar a Barcelona. Cons sigui que ella s'hi negara ,
el seu amant es va treure un ganivet,
amb el qual li causó una ferida al coll.
Despees del fet, es fas escàpol. La tictima fou curada d'una tenida de pronòstic reservat.
— Ahir fou detingut per la gaärdia municipal, i ingressà a la preso,
un individu anomenat Enric Abat Garcia, de 21 anys, natüral de Burgos, el
qual treballava de manobra co una
casa en construcció d'aquesta cintas, i
s'apodera d'unes joies propietat de Matia Badia. Practicat un escorcoll al
domicili del detingut, foral trobades
les joies, les quals cataren valorades
en unes 200 pessctes. — C.

aiélme obres 'ele—Coiiervació de l'antiga església de L'Espluga de Eran-

IIIATARO

El cOrnissari d'Ordre Públic ha
publicat una circular posant de relleu
la frenilencia amb que arriben al seu
poder denúnc4es referents a la vulneració de les dianosicions a favor de la
producció arrossera. Invita la guärdia
civil i sindicats arrossers, per tal que

"'Mataró, 4 (per teléfon). — En vistes a les properes eleccams municipals, sembla que s'han ei alunes
gestions per a procurar L:lu ,Atesa de

cotí-

cm/1miextremin Ilur vigilancia i
qiuloinrett.otes les in f raccions.
— A conseqüencia de trabar-se Ilesa.
gerament refredat. asas; no ha assistit
al seo de,patx oficial l'alcalde Sr. Pere
-- Una coinissió integrada per les
mullera dels detinguts durant els darrers fets a Flix. ha pregat al senyor
Ramon Amas que fos decretada la 'libertas dels seus respectius marits, a la
qual petició lía mani festat el Comissari
que no polia aczedir-hi , car hom ha
de procedir amb estricta justicia.
cara„ cat,i,nista Republica
Sla cursas un exares s ia telegrama de
felizitacia al Sr. Martí Esteve. amb
rnotiu del sen nomenament de ConseIler de Einances.
— Ansb rnotiti d'haver quedat transfortmt el Gotero civil en Comissaria
d'Orc!re Públic, el secretari d'aquell
centre, Sr. Mas, ha estas traslladat a
Jaén.
-- A Ulldecona es van produir anit
incidents de relativa importancia, amb
inotitt d'haver ordenat l'alcalde que
íos apaga( un forn de cale que es
troba installat (Futre de la població.
Dit crsos vens van color comprovar
si es compIia l'ordre donada per l'alcalde, i en vence que eh Sr. Nofre
C5 V00353Va desoheir- t a, es va produir un gran aval ot Els veins van
arribar a apagar el forn , llagué d'intervenir la guardia civil, per tal d'analva-ar e'•
ha visitat el cornilsari delegat d'Ordre Públic per tal
(le posarlo en antecedents de Vocorregid.
— Nfoviment — Vaixells
ertrats : "Turia". "I.'a de Ten -s rife
ae Ra rcelona : "1, Tres Marica", de
Livorna: "Massilia". de Sundesrall;
"II , e 1.. M. Roas", d'Alacant. - Sortila: "Turia". "Isla de Tenerife" i
"Les Tres Maries", cap a Valencia;
11. Rusa", cap a Barcelona.
"Ilse
C.

TORTOSA
Dos caçadors a punt d'ofegar-se
Noves
Les existències de blat
diverses
Torto s a, 4. 1 Per tele ion). — Mentre cm:a y a aus . aquatiques, al llac del
Canal Vell. dos caçadors que anaven en
una petisa embarcació de les anornenades "pontones", van perdre l'equiliban i caigueren a l'aigua. Com que
la fondaria és considerable, van haver
desser ,ocerreguts per una pescadora,
seine altea conseqüència que la rentoHada consegiient.
— L'Alcaldia ha publicat un ban recordant l'obligacia que terien e l s agri
-navesdpr ntal'Ajument
declararla jurada del blat que posseeixen. Aque ,a termini ha estat prorroeat fin al din 10.
— El diari local "El Pueblo" lia
trames an telc nonema de felicitada, al
nou floreen n 'e Catalunya.
— El set:II:Hurí "Vida Tortosina"
TIR quedat sota la direcciü del. Patronat d'. n-tics de "Vida Tortosina",
la qua l es proposa emprendre nenes
orientacions que permetin fer-ne una
de les mille,s revistes de Catalunya- Dis aahte e relinü-a la Directiva
de la DelegaciA de '' Palestra". Es
tractara del prorer Aplec comareac!..

Electorals Noticiari

totes les forces esquerranes de la ciutat. Per altra banda, és gairebé un.
fet laliança de la Lliga, els radicals
i els carlins.
— Amb un bon nombre dinscrits
ha quedas tancada la !lista per a l'excursió a Nimia del dia 7, que lis urganitzat el Club d'Esquí Mataró.
— Per l'Oficina de Telégrafs lis
estat publicas un avis assenyalant
termini per adquirir les llicències
parells de radio que fineix el primer
de març. Passada aquesta data seran
lliurades amb un aguanta per cent
de recarrec.
— Per al Ilustre boa amic Josep
Illa ha estat ¿emanada la mä de la
gentil senyoreta Isabel Ximenes.
— Per al proper diumenge, dia y,
a les tres de la tarda, la Societat Iris
ha convocat re.ii.d general ordinaria.
— Havent acabas - la rectiiicació
del patina d'habitants duque-st serme
municipal, laalcaldia ha donas quinze
die, de temps, durant cis quals es
podran ter les oportunes rcdamacions. — C.

SABADELL
Propietari amenaçat pels llogaters
Varia
Plaga de malfactors
Sabadell, 3. — Ha estas detingut i
ha ingressat a la presó, per ordre del
jutge, el captaire d'ofici Pene Bassons i Poc, de 56 anys, natural de Sant
Esteve de Cervelló.
Aquest subjecte fa poc que iou llicenciat del penal central de Cartagena,
on va romandre solament dos any s i sis
mesos, amb tot i que la pena que se
ii imposi. per assassinat, ion de trenta
anys. Aixii ha estat degut al fet d'haver-se trobat sempre acollit a tots els
indults.
— Darrerament, tres individus, pistola cn /tia, van atracar el vei d'aquesta ciutat Josep Fernandez i Udnotes. Li van prendre el portamonedes
dintre el qual hi liaría una petita
quantitat de diners i diversos documenta. El fet va ocórrer pchs voltants
del Club de Natació.
— Dilluns a la nit. un gran nombre
dc desconeguts, pistola en md, entraren a la propietat coneguda per can
Elaquer, i després d'engegar algun
tret enlaire. proferiren grans amenaces al propietari Bartomeu Canyelles
i Gener.
Els motius d'aquest fet són els següents:
El Sr. Canyelles té diversos estadants en la seta finca, i un d'ella fou
portas al Jutjat per manca de pagamento Aquest estadant. un d'aquests
dies ha rebut l'avis de deanonament. i
aquests individus han amenaçat el propietari, amb la intenció de fer-lo desistir del seu propòsit.
Com és de suposar, el fet ha estat denuncias i la policia fa gestiona per a
descobrir els autors
— El proper diumenge, dia 7. al
mata el Comité Local del Segell ProInfäncia celebrard. al pati de l'Haspital i Casa de Beneficéricia, un ¿estival de clausura de la campanya a favor de l'esmentat Segell.
— Cal recordar als qui vulguin adquirir les cédules personals denguany,
que poden fer-ho a la Recaptació de
Contribucions, fin: al ro de febrcr
proptinent — C.
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PERFUMERIA - ESTOICS DE LUXE
VAPORITZADORS - PORTAMONEDES
BISUTERIA - BOMBONS
Cambres fotogràfiques Motocambres Pathé-Baby
Projectors i pellícules Pathé-Baby Nines

J. URIACH I C.', S. A.
BRUC, 49 (entre Corts Catalanes i Diputació)
BARCELONA

Telèfon 12867

—1
MOBLES ULTRAMODERNS

TARRAGONA
Circular per als arrossers :: L'alcalFelicitació al nou
de refredat
conseller de Finances :: Varia
Tarragona, 4. (Per teléion l . — La
Junta de Monuments Nacionals porta
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ARNAUS
MODISTA SELECTE

i quid. tau/gimen' tols el: models de la
iemporada d'hivern a mei1at de preu
Diputael6, 260 (foeant Pessela de Grecia). Tel. 21962
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El missatge de Roosevelt sobre el Pentrsiti

El pla de reconstrucció financeta dels Estats Untts
\ • aatiliigtom L - Lti el missatge que sobre el pressupost
ha dirigit ð Lengres el president. sciiyor noosevelt, amin_
eia que III haura un delicti de
non mil milions dc delars sobee
la e:mili:tuya te reeonstituciu
nacional per ais dos anys hlicills.
EI president evalua les despees e»1 erament inmutables a
l'esmentada eampanya en prop
de 7.500 miliona per a Eany
fiscal que imanara el 3tt .le
juny, Gen:atol que la Caixa ne
Reserva taciliti 2.000 indions
per a atendre les despeses que
liaurit d'eroginar la continuació
de la eampanya duran( l'any
següent.
El pla cumple( acordat Implica remissiU il'emprestits ¿n \ ernamenials per un total de
10.000 milions duran( el proper
semestre, comprenent-se en
aquesta xifra 4.000 milious
destinats a plantar cara als
venciments.
El defieit cle 9.000 inilions,
que auginentaria el Deult . Púbite fina a la xifea record de
32.834.000 t»ilions IC en
comide les noves laxes que
ha en perspectiva. procedente
I te les begudes aleohüliques, ni
les mesures encaminades a Impedir els fraus en el nagainenl
dele impostos per part deis
contribuents.
Per a Can:: lieseal de 19311933, el senyor Roosevelt evahm les deslieses (excloent 526
milions de deutes, així t•ent
suma que pot ijSeSer neeessikeia
per als toma projectes extraordinaria de reemialituriú) en
3.961 miliuns, d'ella 3.238 per
deslieses ordinàries j 723 per
despeses excepcional:e.
Lis ingresaos s'evaluen ea
3.933 milions, aense que en
aquesta sin na estiguin compresos els pagament a que s'han de
fer als Estats Cnits Cli concepte
de Denles estrangers, lea laxes
sobre les begudes aleulgiliques
i els augments (pui puguin
aconseguir-se per all res con eeptes.
El Govern - teilt iflUa dient
el senyor Roosevelt - :murta
de tractar dc mantenir el Dente
total dinfre d'una xifra it vol_
tant de 32.000 milions, es dir,
qu e haurfern de preparar un
pressupost definitiva znent eqn
'M'al per al tercer any de la
reeon.slitueiú i després tracia'.

d'efectuar, d'una manera continua i ininterrompuda, tina reducid del Deute necional.
El senyor Roosevelt no remomana la creare', de cap impost
non, perit preconitza el reshublimeni. a partir del priluer de
juliol, d'una tercera part de
redneció del 13 per 100 dels salaris a tots els funcionaria federals.
r;onlinita dient el President
que eren eonvenictit que la
ixa de reserva cementada
proporeionés d'una sida vegaela
la \ifra de dos mil ludimos,
l' erü si el Congres prefereix votar eapitol per ezipitol raldria
fr Ir; ne fe re ne ice de cabals

d'un capitel a l'afile.
Afegeix el senyor Roosevelt
g/:e lambe caldea esinerear un
teq. clit suplenieutari de 500 mili o ns per a l'organisme de reper a la
c e ...4011MA fi na !mera
ti o ls trchails de re¡''blarió du besi . iis. ;eixí roto
tina altra xifra entre (res i
milions de Milars, per tal
tic sorörrev els obrers sense
Aquestes aleneiens subst-tiran els anys 1934 i 1933.
La R. F. C.. etim a organista,
de recrensIrtleeid liria lera > ridat n finanear 'en gran part
Chi a de restan rack .), tuteara dé
proporcionar qual re lilI milions
del . 1 ... D e n de -el uit milionst
previst per a Pugna ny. Si
coneedeix a la II. E. C. tIlla

Mel

ruga de poders porque despres
de finals de juhy pugui seguir
preatant en lea mateixes contliHolla d'interes, malea aquest
erg:teten:e subscriure nous titote de Vemissió de reconstrue Me,

Acaba vi inissalee del isenvor
Itoosevelt fent notar que . el
pressupest de deslieses que n.dntet al Gongras representa en
relitekt ami) el pressupost anterior una reduceió de 081.913.167
Segons es desprim :tul missatge relatiu al pressupest que
ha cal 111 Ilegit pel senyor Roosevelt. agites( te la itiletteto de
despeudre des d'ara fins a la fi
de l'any fiscal, o sigui el 30 de
Jeme vinetti, (lea isditia global
,te 8. ioumuudiuu Je didars. despesa que no le premaleuls
letups tie pati.
Per • 1 evaluaciú (Mis Meres:e., ce tes le ¡ il esos y i nents. el
G o vern es funament a en un
.t,iement d'un 34 per i00 de la
rouueciú duran el
ina ieix periode.
Contenlant l'imporl thit
cit. el peesidenl de la Gattibrit.
senvor italitey. ha inaniteellt
qm.: el dit deficil co verament
tabules.
El lider republica
lia maulle:41d que necessilara ince lth dies per a refer-se
II cop que ha soler en assabentar-se de la quantilat tan
elevada que iii ha la inteneiú .le
ilespennre.
El senador demfrerata sent.,fr
Iteed creo, per la seca part, que
1 . 1 pille pol perfeclanient supiular la ciartmga que representa t in Deute de 31.000 milions de dotara.
Lt senyor 11 0051.5elt lis (luid:mal al Congres que volt un
de 33.819.000 didars per
;1 la construccie5 ile nous valk la continuaciet dele q1/1l
e n l,111 ja a los elrassaties.
Aquesta tinus vaixells no lin(frien res a veure amb els 32
que han de imnstruir-se
els 238 milions procedents dels
feas destinats a treballs míblies.
El proper pressup .. s. 1 de la
Marina preven una despesa je
-288 milions, que ami els saldos
exislents proeed e nts (Catires
exercieis, ft..rmen tina quantilat
tu 316 inilions, de la qual podca
disposar el tiil Deparlament.
Per altra banda, es preveuen
2.00.000 dúlare per a auginentar ets efectius la 31 rius de
79.7t1 0 a 82.300 bonete, i 'lo
electius delo fusellers inarins
13.111111 a IO.u00.
La disminueiú de 950.000
delars que es fa eu el pressuposi i rAeronaulica NaNiil, oelä
lillo 11111: Conipellsalla per I a
elesdinaeiée ele set milions proreeletils deIs fons de treballs
piddies qtte es Un reeenintent,
i que • remetra la ettnelvtiveiO
de 1.000 avions.
1.1 prnssup o sl de l'Exientil
s'eleva a 291 milions. as a dir,
milions roes del consignid
per a Cany fiscal euri . ent, con.prenent augment de 10 mi
lions per a les forres ai!ries.
A la Cambra de Representante, i expressat en tenues de
poca consideraeió referellt
Eranett. el senyur Brillen ha
,len k arett que is -unposi el.)
hargamen1 sobre ele vine
i que el senyor Roosevelt
exig e ixi a Eramet que pagui el
seti Melle de guerra.

Codos i Rossi intentaran
batre el seu propi rècord
- "L'.1uto" din que
s aviadors Codos i Itossi inlentarzin ntoll ivial Mitre el seu
propi record de vid en distäneia
recta. perfil-1( (ristres e/1 (tiraren', a l'Ameritel di • I Stid.

Viadiu

Es troba a tots els bons establiments
i al dipòsit principal
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La conversa
John Simon
Mussol ni
(re de la primua irrigina)

La conversa d'alar versä única-

L'escandol del Crèdit Municipal de Betons

Horn diu que l'estafada puja

500 milions de francs
La personalitat de er gi Alexandre, dit
Stavisky, s'enriqueix de matisos

fleht sobre el desarmainent.

ALs m'eles oficiosos es declara
que no fou el memorändum fraaces el que serví de base per a la
discussió.
El Duce tracti de conv.Meer sir
john Simon dc la necessitat de conmedir a Alemanya un augment
les forces armades, com a (mica solució que pot concluir a la limitació
dels armatnents. ja que tindria com
a contrapartida el contro'.
No s'adoptä cap decisió, i el ministre angles es limita a transmetre
al seu Goa-era una informació
l'entrevista celebrada.
L'entrevista d'avni sembla que ha
versal sobre la Societat de Nacions,
¡ es crea probable que el senyor
Mussolini haurà presentar. sota la
forma de memorändum, una Ilion
de les modificacions que considera
1:11 0 introduir a l'organisme de Ginebra.
Una informació anglesa
París, 4. - 1:ii diari de: wat; publica un despatx del neu corresponsal a Londres donant suposats
sobre el contingut (let mellico
randum francés Cl) resposta a lee
demandes alemanyes de rearmalic coutormitat mal, les dades ja
conegudes ¡ amb informacions suplen/catarles de bou origen obtinsutil; aval, resulta que tot el que
'es 11111)111 despatx pugui presentar
de novetat, esta desprosist de innament.
En cl sea memorándum el (loveril francés. en eicete, C. Iiini ) a a
alinear eme les negociacions no P o
reicrir-se Mis (Me al dcearma--den
ment general i no al rearmament
del Reich, i esposa en quina mesura
i en quines condicions estaria Franca disposada a desarmal.
No és cert, mon rs diu en aqueo)
despatx, que cl meinorämlum trance esmenti :.iires que erentualment
podrien Ceser concedales a l'exércit
boche.

Mussolini anuncia la

propera feixIstització del
mOn

Paris, 4. - La retista "Anales" publicara demä un anide del suecaSlusoalilittitulat "Precisiun.".
El Duce In declara que la Societat
de Nacions esta cridada a desaparèixer
si no es reforma.
.‘fegeis que si l'organismc de Gip una ntä
nebra estigues dirigit Cr
enérgica sortiria de la sera impotencia actual, i aconseguiria l'autoritat i
prestigi necessaris, asseguraut aisi
l'estabilitat de: sistema internacional.
Acaba dient que si fa deu anys tito
cité ocasió d'anunciar que el nuM es
convertirla al if;Ni5111e. repeteix.
conricci6 vrcisent. carta segada mes
gmn, que l'any 34 marcara l'etapa decisiva en 1:1 CII Cd o, dcl inón al ie:xisnu.

La segona entrevista
Roma, g. - Lp ,egona entrevista
del svnyor Mustsb:ini amb sir john
Simon ;ha celebrar aquesta tarda al
Palau de Venecia. amb assistCucia de
l'ambaixador d'Anglaterra en aquesta
capital i el sots-secretari italiä de Nugocis Estrangers.
L'entrevista, que ha einnea;at a les
531), ha durat cine quarts.
110111 espera (me sobre ella es publicara un comuoicat aquest, nit. que
danaran detalls sül're les co.ovrsec. a propósit dc Ics quals la pretina

italiana no Ita (tonal fino ara cap

Aliberació d'un diputat
nazi
Viena, 1, -- El t'api l a L e iipold. ex-diptit al Iiitieria per la
Baixa Austria, que feia algunes
is°1 manes ColzISlil letingul.
efalla Iraleh;. ha eSial
henil provisionalincid.
Noticies de Iterlin (litem que
por despeas fon alliberal per
les auloritals berlineses rescripto' . a u st rial Straf
que eslava empresonat, coincidint amb 1:1 delenció del eapillt
Leopold.
Degut a la situnció política
actual, l'Exereil de Sa I varió
d'AnStria ha eslat separat del
iE.1Iemanya i null iti d'Ilongria.

Araki greument malalt
Toquio. 4. - De l'Agència Rengo. Oficialment es confirma que
el general Araki, ministre de la
Guerra, es troba matan, afectat d'una greu broncopneumónia.
'n El minlstre de Negocis Estrangers japonès ha envidt una carta de
protesta al Govern del, Soviets cota
ira la decisiú deis Bartes
vostork que augmenten la tasa del;
e anvio riel yen sobre el rutile per al
pagament de les anilles (me els peseadors japenesos que llaneta les seres xarxes en aiciies ruse: es han de
eatisfer a les autoritats so.iét4I•
•

inesperats
L'eseandol del Greda 'Municipal de
Baiona, a mesura que se'll concisen
nons detalls. revela que Serge Alesamtre, (lit Stavisk i , es un borne d'una
habilitat considerable, perquè l'estafada que ha fet exigeix tina gran oi-ganització. No la ha lemas material
per a coneiser quant puja l'estafada,
encara que hom din que arriba a 500
milions de francs.
La personalltat de Stavisky
Els diaris han donat naves dalles
, ,atre la curiosa personalitat de Sta"I,a Liberte " explica :pie hOiall

era lave va Hogar el teatre Marigny
per tal de muntar-li un espectacle. Va
dcsapareiser, al can de pocs dies, amb
la (äisa. El set! avi es va arruinar per
als ardo'
conseqüencia d'aquest escandol.
cl s eu pare es y a suicidar. La leva
mis:e tenia un mancer i e l l la va fer
entrar en una Cl ' , de
per :eligieses. Por Ial te captar-se la
sinmatia de les relieiose .., va maniic51 1 . el de42 de conrectir-se al catoliliSere. Va fer mes: decidí la sera
niare pugné convertis. PETO no
C7a sind nIl mitia per treure diners ite
le, rehicieses. 1,1 direCt or a, en efecte.
7 : a deisar-li vnit-cents francs per
a explotar un remei on utra el etmcer. Desmes, per dentostrar que la
conversiO de la scra mare hacia estat una mani,bra . e, a. la va fer Itti eflr seenns el rites leen.
Pa,het, comissari de la policia judicial. que s'In hagut de relacionar
A icerse .: reeades amb Suri ' Lt. ha
fct le s see.eots declaracions a un periodista:

-Stariski és el handit uths singular
que ha sorra en eitumanta anys. Per
resistic a I, sera aiabi l aat i rer filia
t. :11;a trnir te, eran caräcier, tfmt vecusat (n'a y er estafar vii¡ t p al t o,. el ,:i ¡e puder :hernie, grades a
'can Calima. El raje,. descohrir al
seu xalet de Harly-le-Roy. CII una
lnatrració insignificant. comnletament
no . .\ Cannes , on vivia principescament, va guay ar una nit lIfl radió.
El del i0C va ecanlinar les cartel, un
ep el i fnea. 1 errro'tniit me eren Ornmiadc,,. .
li
l'accés a la
La temporada ,efient hi va tar1
trianc:(
dos
rrilions,
ste-,*,
nfr.
c ut o roer snrt.

El mecanisme do l'estafada
nego mis regulars amh ihn home tant aquesta ha estar. seinbla, la preocupad ' ', sn,Iiil d'amnils nne
sa la' ,--atar Stlanicnt sembla. mar Sta1:7 rstat Inés fol. ! ¡n'e bullen,.
Per

El meciel i snee de restaftda era molt
Ti‘ der. que tenia bous signa:, en hlanc per

In)

administrador,

implia correctament el
i matriu de
,er una quantitat ele Jent a mil
'•....- i &maca al diem el bon angMentat a 51:0. 0 m frailes o un tullidA el, Ilihres de en La no podien
dencobrir res. i rl reemb-rnent d'aonests horts. no efectuant-se sinó
cap le dos anys, Eoperació era molt
profitosa, car donara un maree considerable per a practicar l'estafada amb
teta sceurat.
Tissier meten que no guardä mai
dinero i que enviara sentare tuteo les
(mantitats relimics a una societat
eariscelea que servia d'interniedeiria
aal e :-.. tavisky. El juay darrer, Tisskr colgué recular el venciment de
curts boas presentats per una 00cietat que els hacia adquirit. Se
l'embargä, però Tissier va assegurar
que una venda apanada 17 milions,
Loren suspeses les diligencies, però
Migué lloc la renda que dona la
suma ridícula de at,moo franes.
avisar el prefeete, el controiador
de Flnances, i la Justicia en fi..t.Com
Ira estar obtinguda licconfianea dels
múltiples subscriptors? D'una part

la cal' de la garantia tIc l'Estad.; de
l'altra part la raó dc la garantia
moral que donara la composició del
Consell tradministració del Crèdit
municipal de Baiona. el president de
la qual es Garat. diputat alcalde de
Bajear,.

Conspiració

del

silencl

La constataeiú primera i la leie.2s
frapant es la facilitat amb qué l'ha
pogut portar a cap l'afer StariskyTissier. Eis organismes controladors
han estat enganyats per una comptabilitat aparentment correcta. PePi sentida que molts consellers havien demanat aclarimenls, respondaseis que s'llavia ile tenir una gran
discrecie. Múlts diaris han començat a Ilançar acusacions contra bornes politice i partits sense que per
ara es pugnin donar prccisions.
Garat:
Tissier ha acusat

"Garat sabia allò que passava. Encara mes, jo no li actuat sinó per
ordre. Es ell qui d'acord amb
Stavisky ha estat el realitzador
I'op cric ira,
El protector

mieteriós
"La Liberte" feia les següents

preguntes: ,t, Qui oposat l'obertura d'una informacitl judicial a
París?
1,?tii ola oposat a l'e .-corcoll, caerer Saint-George i Ravignan?
oposat a l'arrest de
Mine. Starisky, cómplice pressumpta
sic l seo marit:
¡Qui s'ha oposat a l'arrest dels
cimipliees conewits de Stacisk).:
tjtie ida, fa vuit dies. el diputat
radical-socialista del centre de París, elegit e/1 1932, al tlaridge, amb
Stavisky:
ONo releia en dpõoit els famosos
bous hongarcsos d • la Caixa autónoma:
podria aportar. espontaniament. precisions sobre l'afer?
1 El protectc•r actual de Stavisky
seria el mate ; :c qve en julio! de 1932
feu anular per 14 seca intervenció
10 Utxa tfexpulsiée que impedia a
Stavisky l'entrada als jocs de Sa ladjean-dc Luz:
A aquest qiiestionari "L'Homine
Libre" respon que cl di¡ortat radicalsocialist- del centre de Paris que
sembla rtspolulre a aquests scnyals
1 ;:i,tcui llonnam.e.
Les

darreres informacions

París, 4.- Uit comunicat del Baile
de Franca desmenteix categúricament
les miormacions de certs diaris segons
l es quals el Banc hacia avalat els titols dels fons agrario hougaresos. El
liare no ha- efectuat cap operario
reírme a aquetts tituls i no ha estat
mi el1 relació ankb cap de les l' Cr011eS barreiadeS 011 l'assumpte del
Credit Municipal de Bai la lii arnb
cap de les institucious rtxtelltades Per
les persun g s que han intervingut e.1
aquest assumpte.
Alguns diaris, en tractar de l'ese:indol per la falsificació de bons munid/u:s. de Baiona publiquen una llena
amh (lata del e5 de inny de 1930 sig
-nadperDlti,shomnre
Deball, en la qua! el &manara
al Comité Camera; d'Assegarances que
intercingués prop de les companyies
d'a•segarances perque co'orissin Ilurs
reserves amb bons de crelits munidpals autoritzats.
Una nota de l'actual ministre de Colima. , declara que aque sta carta loa
tramesa per aprerni del ministre de
Comerç i rra ima ordre general sense
refrrir-,e per a res al- bou- de Ilaiona.
Ateled «rat sIn celebrat al ininisteri de rlinci . ior. >0;a la presidencia del
cap del Govern. senyor Chautemps,
una reunió en el curs de la qual han
estar exarninades les condicion s en
llama de t criticar-se renquesta
relacionada andi Ea fer dels falsos
i
bous del Créltt municipal :le Buena.
Conseh ha afirrnat
El president
lilo vnlia que l'comentatla enquesta
s'efectué: and, tota la rapidesa possihte i que d'ella s'obtinguessin resultats
la Cambra
Paris, 4. - L'assumpte del Crèdit
municipal -de Bayona o 'tabla (me
tirulra eco :mieldiat a la Candira
dr• 111putats.
Sc sap (me han estat presentades
diverses demandes d'interpellatir,,
entre elles una que ver.arà sobre
le s condiciono en qué es recomanä
paitieularment les emissions de Bons
del Crèdit municipal de Bayona
les empreses d'assegurances.
Els adversaris del Govern consideraren que scrä dificil ev:tar el
deliat potaje, i esposaren I opimo
que ailhue el Govern tindrà interés
a acceptar-lo com mis aviat millor.
El Govern i la Cambra hauran
d'escollir entre sli,vutir interpcls
lacions sobre aquest assnmpte i les
que es refereixin a la catastrole de

Moviment a

Lady.

Sigui com sigui, quan la Cambra
reprengui les seres sessions, la qual
data ha estat fixada per a dimarts.
dia 9 del corrent, podran registrarse incidents a conseqüencia de la
discussió sobre aquests dos assumptes de gran actnalitat.

On 6s Stavlsky9
Paris, 4. - Davant els rumors
que l'estafador Starisky, citie con,
titueix la nota (ractualitat watt, motin de la ialsfricacid de bono niuniciPals de Bayona, slauria pogut
endiarcar a Lisboa en direeció a
Venezuela, e/ ministre d'aquesta República declara que en iot cas el
visat autoritzapt el descinbare en
aquell país no u estat autoritzat a
França.

Encara no s'ha format nou
govern a Romania
Sembla

que Titulescu formar ä part
del nou ministeri

Les noticies que arriben de Bucarest
confirmen essent confuses i contradiclidies. No se sap encara si Tatarescu
- persona grata al rei - Ita fel 1(014
gavera, i urentec un telegrama (usepura que Bratiano i Angelescu sjn
hoslils al mur cap del gorerm un alfre, que anuncia un fet significatim
l'clecció de Causrann Pratinno COM a
presiden? del Partit Liberal, informa
re artes) recritzarä el 1011 ininistrei.
.Vo és possible de comprendre en
aquesta eonfusiir de noticies quines scin
les veritables. Allä que ral remarcar
is que els B rafiana han estat semPre
aekersaris del rei Caro!. i fou a ronseqiincia de II, político que aires 1
haver d rOmandre
femps a
La infortnació del "Ercning Standard" dernostra que a Londres hdrt
corregid nonors alannunts sobre Romania . Si Tihdeseu sennei.r, perb, en
el seu ¡(oc, on e! tetar 1015 garantia
que la Poli:ira e.rterior continuarä
igual. E! rci Boris. se gon s u n telegra
-ma,ri •.Saperinfdu
aue Tifuleseu i lIlie han aforttat
7 eonler,4tria sine-clie. Col esperar que
per la co s,ll de la pan Romania lor? non', a la lennantlitnt 1110P (7740,

nyor Tatarescu per al cartee de pret.
sident del Consell.
Als circols generalment ben informats s'assegura que el nou Govera
estdi compost en forma molt sena.
blant a la del gabinet anterior.
El Comité central del Partit Liberal lia elegit per gran ti-tajona
President el senyor Constantí Eratiano, en substitució del sen,)oe
Dura.

El rei Carol tranquil4itza
els anglesos
Londres, 4. - En una conversa
telefónica celebrada amb E"Evening
Standard'', el rei C5rol, de Romania,
Ira declarat:
"Es ahsolutament Mis que estigui
tancat al meu palau de Sinaia. Es.
tic absolutament Hiere per a asar
on cm sembli. Quant a la situació
general del l'ice país, és completament normal."
Boris no

anlrä a Bucarest

Soiia. 4. - El rei Boris, que tenia
anunciada la sera risita a Bucarest per
al dia 8 del corrent, ha comunicat que
l'alomara Res al cha 25 del mateix
mcs.

Bucarest, 4. - Sembia que /a
composició del ministeri Tatarescu
resulta mes complicada del wie es
creia.
El; liberal. Angcles£u i Constanti Bratiano no han estat conmatat, pel re! Carel i sopesen al
nomenament dc Tatarescu. L'arribada al poder d'aquest als quaranta-dos anys representa un extrem
de molta importancia, perque significa que sOn els eiements ¡ores
del partit tiberal els que van a regir
els icstins del paje.
Es recorda que Tatareseu desplega extraordinaria encrgia en la
repressió del moviment comunista
a la Bessarabia Eany 1924.
Ais cercles politice es creu que
el jet que el rei hagi cridat el senyor Tatarescu per a constituir
Govern indica la felina voluntat
continuar la politica del senyor DuCa :ant a l'interior cola a l'exterior.
ha politice estrangera (lel senyor
Puco prestara sui.ort a les aliances
tradicionals de la Pebta Lntesa.
En materia de polit;:a interior cal
recordar que el seny er Tatareseu
fou sots-secretari de l'Interior elijan
el senyor Duca ocuoara aquella
cartera.
El nou cap dvl Govern ha estat
conferenciant aquesta tarda amb els
ministres que integraren el Govern
del scnyor Mica.
L'objecte d'aquesta retmiú ha estas realitzar gestions per a la for1713Ció del non Govern.
Es ereu que avui s'arribare a un
acotel i que detni podran jurar els
nous ministres.
El senyor Bratiano s'Ira negat
formar part del gahinet.
Quant al senyor Tullesen, lia acceptat seguir exercint la cartera de
Negocio Estrangers.
L'opinii5 pública ha acollit molt
favorablement la dcsignació del se-

S'ajorna la Conferincla
de la Petita Entesa
Belgrzel, 4 . - .\ conseqüència d'una
entrevista celebrada entre els seeyors
levtitx i Titulescu, entres ola que ha
tingut 110 11 al vagó-saló del primer en
el trajecte de Zagreb a Vinkovstsi,
5111 decidit ajornar "sine die" 1 n conferencia de la Petita Entesa, que s'havia de celebrar a Zagreb el dia 8
del mes que sena

part de l'exer.
cit cubä es revolta
contra Batista
Una

La revolta d'indis de Lima
1,11115 1)111,
- NOtieieS de
l'interior de la illa, que no han
eslal encara vonfirmailes, diuen
que una gran part de l'exèrcit
s'Int subleeat conlva el coronel
Ba 1 isla.
Santiago de Xile, 4. - El general lbailez, ex-dietador
ha telegrafiat de Mendoza estala,
deamentint que ell hagi tingut
cap participació en el darrer
miiviment revolucionari.
La Paz, - Oficialment es
.1 p olara que les informacions
procede/1(s de Lima respecte la
sublevaeid d'indi g a Guaqui sin
totalment desproveides del ca-1
1. 101er que vol atribuir-se-li en
determinades esferes.
Es tracia simplement d'un
pela grup d'indis que intentaren atacar la peblacid de Gua.
qui i l'estació de Lago Titicaca,
pon). l'escamot soldats que
anava en el tren va ésser prou
per a restablir l'ordre.
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RON DELS
Cinema Amateur

La presentació del Concurs de
Sabadell a Barcelona
En ressemar le sesaiO que se selebra a Sabadell amb motiu del Coneura
Festa Majo:, organitzat per la Sudó
Cineística del Centre Excursionista
del Valles, sam donar la noticia que
aquells films serien presentats a Barcelona, cosa que ha estas teta en la
darrera sessiti de l'Associació de Cinema Amateur.
No caldea que insistim en i'interes
que tingué la presentació d'aquests
films, molts d'ells obra d'amateurs desconeguts, el treball dita euala seinpre
és interessant i inereixdor de respecte per part de tots. La sessió,
ment continuada, const.i, tHtra els
films — que després d'una se;ecciti es
projecten — de resmentat Concurs,
duna pellicula de Lluís Vilaró, "Desti", l'obra mes destacada, entre les
d'argument, produida pels amateurs de
Sabadell.
El film de Lluis Vilaró, del qual
parlarem amb nuniu del Consurs del
Centre Excursionista, no ens perrnet
de dir altea cosa que el que ja diguetan; la part narrativa, sobretot en les
escenes del taller — una bobina aproximadament —, ultra estar enfariegada de rètols, li manca sentit cineznatografic, que tan bi domina, en canvi,
el seu realitzador, especialment en les
escenes de les dones murmuradores i
del suicidi. Hem de remarcar lexcellent fotografia i l'encert que cn general s'II& tingut de relució de llocs on
es descabdella l'acció del film.
"Festa major Sabadell 1933. d'Emili Puig, es un reportatge modest de
la festa major de Sabadell: el concurs de planejadors, el festival aeri, els
focs d'artifici, etc..., figuren en aquesta pellicula. encara que no de forma
tan reeixida com la dels seus tests-

almirable concepte de la
eineinatogratia i un temperament de
l'excellent cantador de platas cinematográfics, dcl quals mai no ahusa, perill en qué generalment es cau.
sessió d' un

M. M.

cdicions d'abansd'aliir i d'ahir repro,duímn un anide d'Emili Vuillermoz, publicas a
"Le Temps - , en el qual es comentosen les opinions de Marcel PaEil 1c5 flüstre,

¡mol a propasa del cinema parlas
i del mut.
Les idees del famós autor de
"Topaze", que ara es. segons sembla, el lider del cinema parat, han
provocat molts comentaris: uns des:avorables i d'altres no.
tan altre diari important de Paris publicava ahans-d'ahir els paren de tres autors francesos rellecanta, que tainhe reproduim.
• 5,

L'any nou teatral comcnea asid,
article-petard de Marcel Pagnor
En termes clars s precisos, 'l'autor
de "Topaze" anuncia la fallida comercial del teatre. Els drainaturgsdiu— trotaran cn el film parlat un
nou mitjà d'expressió.
Mentrestant, peras, ¿els ca. teils no
desmenteixen el seu paree: Una
obra de Chomellyisk a l'CEuvre:
"L'honte", de Denys Atine], al teatre Saint-Georges, i a la Michodiére. una nova comèdia d'Eduard
Bourdet.
••a
He trobat af r. Crommelynck entre bastidors del teatre dels Campe
Eliseus dotant una representació
deis ballets Jooss.
—L'autor dramátio— ens din —
es proposa conquerir les simpaties
del públic. Si ho aconsegueix re a
al usaseis temps, una opera--litza,
cid comercial profitosa. FI problema no es pas diferent per al cineista. Una obra té valor per la conjunció dels mitjans de seducció que
posseeix.

tris

'Sabadell", de Rudolf Honneger i
Ramon Masoliver. Si no fos en la
precisi6 amb que la casara segueis els
imprescindibles aeroplano, fins al punt
de poder veure ans) tot detall l'aseeratge d'un que volea i es crema, la
resta del film, fet ansb normes asantguardistes, no té gaire interes.
"Festa Majar", de Llovet-Garcia,
és, sens date, el millor film entre
els realitzats pels amateurs de Sabadell, amb tot i que no és d'estranyar,
puix que d'aquest amateur recordern el
reportatge que darrerament presenta
al Concurs del C. E. de C. amb el
títol "L'any 1932 a la pantalla".

Mosaic Català número 2. "Festa
Major", film d'Eusevi Ferrer, la manca de sentit cinematogràfic del qual,
que remarcàvem en la majoria dels
altres films, troba en aquest la replica mis explícita. A mis, s'ha de notar
coro el set realitzador Isa copsat l'abast que indubtablement tenia el tema de 'Testa Major", i no s'ha limitat, com els altres, a fer un reportatge dels actes mes rellevants, sinó
que tota la pellícula obeeix a una
orientació definida que revela la pos-

Età bé que un autor d'opereta

s'imagini, merare treballa, que posseeix el geni de Joan-Sebastià
sens dubte, al fet que la seva alíen-
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COLISEUMME
Aquesta nit: ESTRENA de l'obra mestra del màgic
de l'humor

Un7ilin dt LUDinal

tiODKIN
Cif

A la Michodiere...
Eduard

Herbert Marshall i Kay Francis,
protagonistes, amb Miriam Hopkins, del film "Un ladrón en la
alcoba", dirigit per Lubitsch

Bada La vida del !catre es den,
tela s'sa mes recluida. Com inés escollit és el públic soHicitat per l'artisla inés bon gust posseeix. 1-Jens
an i un triomi per al teatre. Cal
renunciar a les xifres astronómiques si ingreasos a les guata estan
acostumats els proiessionals del cinema. lloni pot crear obres excellenta. 1.a qualitat superior trena
obra no exclou pas cls ingressos
brillants. Aquest és actualnient el
cas del teatre de Dulin i de la
Comedia Francesa, ami, Shahcspeare, i habitualsnent del teatre

Jouvet.
Aixi esta demostrat que el teatre
no és pa: mort, i que si M. Passtiol
no lineases deixat aquest jovs
autor noilria eurianir tots els (catres de París, un (hurera Falsee.'
•

• •

Dens-s Amiel apareix:
—Marcel Pagnül Ira es crit un article magistral que sola produit
molta impress:A. Si, ja se que he
parlat de la mort del teatre. A mi.
que hi he eonsagrat la mera vida,
no issl,a corninosnit aquesta "Isoutade" seva. Perque ho és, una *boutade". ¡Com és possible de privar
una per›ona tan magniiicatnent itnpulsiva cossi Pansiol dapassionar-se
arnb excés? Per abra para ell tornará al teatre, n'estic segur.
La gent que mata Pasmo; "no es
porta pas massa be". Una indUstris no es próspera otian disset
sol,re vint es trnben en tats
maraane. :Mime si les altres tres
fan Itons negocia. Hm compren
que l'agnol sasagi preguntat si a l
film no era el nou mitjà d'expressió
comercial del scat-e de demä.
Al mes] entendre hi ha entre ei
teatse que Pagnol vol portar Si
llene gairebé tal com és i el teatre
que no pos rime sense "escena:a la mateixa diferencia que entre tiba
execució d'orquestra i la magnifica
reproducen, de disc"...
al. Denys Ansiel reflexiona un
moment:
—De l'obra mediocre, ben interpretada. hom din: "No est i pos
malament", i la que donava excellents ingressos sis anys enrera
morta sense remei. Estent obligats
a sortir-nos de la médiocritat a
qualsevol preu, car els espectacles,
que abans arribaven tisis a deu re-

Exit triomfal de

.2Hdeie 'Lulo inderdad
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Realització •

ALEXANDER KORDA
Producció London Films
distribuida pels

Artistes Associats
s,,,IssS ISsIsSI-

LA CREU ROJA ESPANYOLA presenta avui al
LA
a benefici de la seva Secció de Badalona l'èxit internacional de la UFA
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• A.• 1
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per al dramaturg" — diu Marcel
Pagnol. Estic conveneut que en:
podré explicar millor en una obra
de teatre que no en un tilm. L'autor té tots els instruments a niä;
els actora es troben en contacte
directe amb el públic.
Al cinema el director ha ctesser,
almea, un artista i un contramestre
de taller. Ha de dirigir mil maquines i mil coses diverses, rnenys
manejables com mes complicades
són.
Que un talent incontestable eom
el de Marcel Pagnol proclami la
fallida del teatre i es converteixi en
el campió del cinema es un let d'importancia, i val la pena que Itom
reflexioni: per ò, iins a noca ordre,
jo restare essent fidel al teatre...."

Intm Cinema
Rosselló, 257 Telefon 711705
Aval,

nit, estrena

aff

tiftfl

GRefift
E,

si

1:11a pellicsiln on l'enlució está unida
a l'encis de la veis delicio , a de

MARTHA EGGERTH
Con' mai Ilaven vista. Com no tornaren a veure l'arti sta mimada per
tots els publica

l'Ams
Es despatxen localitats per a les
dissabte
sessions numerades

/T.

Leo mares dels vencedero plorant la tragedia deis venguts

lige0 RAS
L'internationaliizació
de l'Esport català
El reconeixement de Catalunya
con/ a personalitat independent per

Estat? Esperen' que la deCisió que
s'acaba de prendre ilo Originará di-

la Rederaeió Intgrnacional de Rugby,

ficultats diplomatiques amb Espanya (? ), pecó la Federació de Rug-

ens movia ahir a publicar un article
en el qual remaravern aquest fet
COM uila avinentesa molt favorable
per al nostre esport. Tal vegada resperit que lia animas ahir els escoltistes catalans i avui la nostra Federació de Rugby, no tristura el
ressó que hauria de trobar dins de
molts altres esports. Tant se val.
Nosaltres. que hem volgut ésser
sempre els primers ctaasenyalar als
esportius catalans el cami que cal
seguir per tai que el nostre esport
no es trobi en desacord atnb altres
sector, de la vida catalana, estens
convensuts que de dia en dia i a mesura que la sensibiFtat dels nostres esportius vagi afinant-se , ha d'augmentar considerablernent el nombre
dels que comparteixin el: nostres
punto de mira; l'Esport no valdrá
isser la nota discordant en aquest
coneert de tots els Sectors de la:sh vital catalana amb mires a un red,
brament que iniciat fa un segle ha
obtingut avui consagracions que tot
català que visqui al compás dels
temps no podrá menys de constatar atad) íntima emoció.
•

•

Fora de nosaltres no sabeos qui
hagi comentas a Barcelona, llevas de
"El Mundo Deportivo", Pesdeveniment que subratilavem ahir relatiu
al Rugb y català. L'esmentat collega,
mancas dinfarmació, com nosaltres
mateixos, a l'hora que escrivia el
sets comentari. diu entre altres coses
e! segiient:
"Lo único que podemos decir, es
que hasta ahora tenemos la impresión de que se ha procedido en este
asunto demasiado a la callada, y
ello resulta un poco sospechoso. En'
tendemos que en el deporte. tanto
sobre el terreno de juego como en el
terreno burocrätico, e .: postulado
esencial el "jugar limpio", y nos dolería que la F. Catalana no !subiera
acannassaa su actitud a tal postu',tinos de esperar para
lado.
• nestle lo ocurrido y
saber ».
mucha astra satisfacción si
los tenle«, „,e apuntamos pueden
quedar perfectamente disipados."
Heu-vos así ara el que diu
"L'Auto" de París en informar els
seus lectors del succeit, s ota la aig
de Lucid/ Dubech:
-natr
"Calque començar per una greu
Miestió. Catalanea, ses o no és un

Els Campionats de Lliga
Partits ananciats
vinent

i

per al

diumenge

DIVISIO
Barcelona - Ovieslo.
Dostästia - Espansol.
Athletic de Bilbao - Arenas.
Rácing de Santander • Betis.
SEGONA
PRIMERA

LA

MUSICA
NOTICIAR]

Concert de l'Orfeó Catali i Cobla Barcelona. — Denla, diada stets

Reis , a les cinc de la tarda, es farä
al l'alais sic la affisica Catalana, amb
carácter a prems populars, el tradicional concert de Cap d'Any. a
deree de l'Orfe6 Catalä i la Cobla
Barcelona.
1'indr1 aquest concert carácter extraordinari, pel gran nombre i importancia de les obres que es donaran en primera audició. La cobla
Barcelona, a la segona part. interpretará per primera regada les s o rdalles segiients: boscana",
de Lluis Maria MlIst: "Goi g perdar", cls Lanthert: " Jolitta", de Joaquim Serra: "Faluga". de Toldrás
"Cant (lela joves". de Pujol.
A la tercera part del programa
l'Orfeó Catala i la Cobla Barcelona
donaran conjuntament i en primera
audició guatee cançons populars catalanes del mestre Pujol: les anomenades "Ial porqueirola", "Els tres

• El marre Llongueres i el seu
nombrós estol de deixebles al Palau de la Música Catalana. — Seguint l'antiga tradició de cada any,
i per tal de proporcionar a xics i
gratis un bell

i

pur esplai en un
de jocs, cançons i

ambient joiós
danses, el mestre Joan Llongueres,
ansb un centenar de deixebles, nois
i noies. del sea popular "Institut
Catalä de Rítmica 1 Plástica", donarä el propvinent diumenge, a dos
quarts de cine de la tarda, una meló selecta de "Caneons i jocs d'Infants", al Palau de la alér g ica Catalana.
En el programa (roben' tres estrenes del mestre Llongueres, que
segurament cridaran fortament l'atenció per la vera exquisida i educadora poesia i per la ingenuitat i
franquesa de la sena mímica, serien
joiot t optinsista. Són les calmas:

"Som granar, "Nostra vida Es un
viatge" i "El joc deis cercols".
La sessió d'enguany, en el programa de la qual figuren diverses caneons noves del rnestre Jaques Dalcroze i la bellissima "El meu gos".
del nvstre Pujol; finirà ami) la interpretac:6 de "Les figures del Pessebre", el inagnific festival nadalenc
per a infanta, original del mestre
Llongueres, sempre tan alabat i tan
aplaudit.

by que no existía encara, ha comeneat per reconèixer l'existencia nacional de Catalunya. Després de tot.
no deixa dhaver-hi una nació galesa
en el Rugby britànic."
La prensa madrilenya, en donar
eompte de la nota, demostra una
certa susceptibiiitat. "Ahora" posa
entre interrogants el tito' i fa a
continuació el segiieet Cosas entari:
"(Hasta confirmación de la noticia
nos abstenemos (le conteutarla. I.a
Federación Internacional de Rugby.
mientras no cuente con la ad:tusón
de los países británicos. nos Parece
una divertida (lec:ésta Pero ello no
obsta para que consideremos como
un precedente interesante que en su
seno se haya admitiao con carácter
independiente a la Federación de

Catalufia.)"
"Heraldo de Madsid". posa el seniient comentari que signa Joaquín
Soriano:
"Este hecha tiene para nosotros
dos aspectos diferentes. Si la Federación Catalana de Rugby Ira soli citado como tal su ingrese, en la
internacional, este hecho no tiene
más trascendencia que el motivar
una absoluta separación de los rughymen del resto del para que formarán la verdadera y auténtica Federación española y darán el cansino
trazado a todas las Federaciones que
hasta ahora se hablan sometiór,
cierto modo a Federaciones espaSolas con residencia en Cataluña para que se independicen de ellas...
Ahora bien: si lo que Isa hecho
la Federación Catalana de Rugby
es arrogarse los derechos espafioles
cerca de la internacional, so pretexto
de que en el resto de España no
se practica apenas este deporte. e' s
si: el gesto es dr un valor-tonces.
anárquico que conviene esclarecer y
puntualizar cuanto antes, porque no
es ni más ni menos que una usurpación de aerectios.
De todas formas, el hecho. de por
si, ya tiene un valor un valor indidiario, un valor de iniciación.
Queda planteada de hecho la independencia del deporte catalán, y.
corno es consiguiente. automáticatnente se deben formar en afadrid,
capital de la República, todas las
Federaciones nacionale s r:Ilanto antes
y con la mayor energía posible."

Siseante . Sabadell.
Coruña - sathletic de Madrid.
Sevilla - Osasuna.
Mamita - Celta,
Alas es - Irna.

ERCERA . DIVISIO
Subdivisió A :: Grup :Vord-oest
Valladolid - Ricing del l'erro].
Logroño - Nacional.

Aviselino - Baracaldo.
Subdivisij

Grup Centrc-1.'..zaut
Sud

Elx - Hércules.
Llevant - Cartagena.
Seragossa - Giumástic.
:: Eiiminalbries bite,&wats

Alacant - Girona.
Júpiter - Ferroviaria.
Unión Vigo - Torrelavega.

UNA NOTA DE LA FEDERAd'O ESPANYOLA

Ileus ad la nota que acaba de tras
¡nene la F. E. a les Federacions i als
Clubs de la seva jurisdicció:
' Partidos amistosos. — Por la Seriedad de les competiciones oficiales y
en defensa de los intereses de Ios
Clubs, se prohibe a los que se desplacen para jugar partidos oficiales la
celebración de partidos amistosos durante los cinco días anteriores y 103
tres posteriores a la fecha de aquellos en la misma población del visitado, sin previa conformidad de este.
A todos los Clubs. — Para condicionar la celebración del campeonato
"amateur'" , cuyo campeón regional
tiene que estar proclamado para el st
de marzo, necesariamente, según circular número SI, se invita a los Clubs
que deseen participar presenten su inscripción antes del próximo 15 de ene-

DEMA A LES CORTS

rnillors cowlicions iisiques possibles.
No per aixó aquesta segena exhibició de I . Slavia perd cap dels atrac 1h55. Precisament aquest equip és tia
deis millor s que hein vis( desfilar pel
camp de 1.cs Corts d'unes guantes
temporades enea, 1 el públic que assisti el dilluns passat a admirar-lo
rogué comprovar el que deixem dst, i
la premsa sota ho ha ratificas aquests
dies. dedicant al seu joc merescuts
elogis,
Podria molt ben éster que el Barcelona acenseguis refarear l'equip amb
elements d'algun altre Club.
Aquest partit comensara a un quart

Derni, dissabte, a la tarda, els campiona de rSlävia celebraran el scgon
dels partits concertats amb el F. C.
Barcelona al cangs de Les Corta.
No ha estas possible de celebrar el
partís First • Skivia, com melena el
Barcelona, per haver-se excusat el
primer d'aquests clubs a jugar-lo, allegant haver de jugar el dia 7 a Nimes, i desitjar presentar se ara les

El festival infantil de Rejo
a la piscina del Club Natació Barcelona
Entre els menuts nedadors del
C. N. Barcelona regna un entusiasme extraordinari pel festiva l infantil que denla al t usad se celebrara
a la piscina del Club arnb motiu de
la diada dels Reis. En aquests darrers die:, han interisi;i,at Ilur entrenament; podran reeixir vencedora
o no, peró quasevol que sigui el
resultas de les curses per endavant
es fan mereixedors de ragraiment
i llar exemple dassiduitat cal que
sigui imita( pelo abres.
Precisament, tal com s'esta preparant molesta In. ha de natació. és
convenida que tuls les infantils del
C. N. Barcelona hi prenguin part,
i per tal d'entrenar-se degudament
come que no manquin a cap entrenament taquesta setrnana, consideras/use aviaats per les presenta
línies els que podent complimentarho no ho han fet encara. Hi haurà
curses per a totes les categories

i edats.
El programa será fortnat a base
de proves oficials de 50 menea estila i demostracions d'entrenaments
per tosa la secció infantil, tan

adients per a esdevenir perfectes
nedadors.

i

La testa comenearà a les onze,
el vograma será el següent:

Provea infantils, as metres. —

.Amare, Jordi i

Roben.

so metres, rellevaments. — Sánchez, Larslona I. Cabrejas III, Crispi, Cortes (E.), Rovira, Boronat,

i Bueren.
Salta.—Sármliez, Cabrejas. Juandó i Arriare.
Rellevaments 3 X 33 crawl (da
peus). — Francisco, Juandó, Cabrcja5 111, Sánchez, Domenec, .ArCortes

ribas, Cardona 1, Curtes (E.). Rovira, Crispi, Boronat. Cortes fll,
Llorenç. Qnirn i Urna (I.).
PROGRAMA
COMPLEMENTARI
So metres crawl, senyoretes, Se.
gona eateger;a.—B. A,tal, P. Juanda, Xl. Masanella. at. Serinyi,
C. Segura i 11. Weniger.
50 metres debutante, segona categoria. — Moret, BalaneO, Polo,
Pardo. Costa, Bofill, l'etit, Martedas, Der.-a 111 i alanyils I i II.
Rellevamsnta, estil lliure, 200 metres. — Els equips estaran formats
per debutants, que cor: eran 33 nutres; juniars, 66 n'eres, i uniera,

Partit de water-polo.

Frontó Principal Palace
bu ni. 1-liso:otras. Ta u da.

5

cAZALIS I - AREITIO
contra

MALLAGARAY - l'ERROR!» I
Sil, a les 1015

LARRUSKAIN - GUILLERMO
contra

IRIGOYCN 111 - GUTIERREZ

CELAYA I

de guatee.

TENIS

LA SEGONA VOLTA
DE LA LLIGA
L'OVIEDO DAVANT EL BAR.
CELONA A LES CORTS
La Lliga continua. El u inda dusmenee començarà la stgona volta. Entre la darrera jornada de la primera
volta i la primera de la suzona no
hi ha cap data de rep,',s. Es súcstió
de no deixar refredar rambient.
Mural començament de la segona
volta ens ofereix un Oviedo - Bareelona a Les Corts, que inercia ésser
considerat cons un gra:1 esdeveniment.
No cal que fens l'elogi de l'Ovido
can aquesta temporada ba fet iornala
en tots els camps on ha aculas. la
derrota del Barcelona soferta a Osiedo per set gols a tres ensara es recordada.
No vadeas donar la cumposiciú
l'equip del Barcelona — el de ros ledo sera complet car hi ha alguns
jugadors, ccin Zabalo i Pedrul, per
exemple, que pateixen lesions, encara
que de poca consisleraciä, que en
en aquests monsents hom ignora ai pudran arrenglerar-se o no. En el mateix cas es troben Ramon, Sales i
AlcSg
e rilaa nient dernä es c.ineixera la
formació exacta.

Concurs de Nadal
A les pistes del 'tenis Club del Tur ó es jugaren ah:r els partits anunciats cenes-gen:su al NaZ11 Concurs
de Na

disaabte, i diumenge segurament que es jugaran les finals de les
tres preves de qué consta, i el diuinenge al inati es proceairá al repartiment sie jusinis als vencciors durant
la testa que a honor sea tindrà 110C
al sal,, del Club.
Resultas, tecnies
J. Elan,: y :tse E. Roses per 6-0, 6-2.
Sobregrua a E. Jiménez Salines per
J.

rdCrtiaa aJulliáG jreaur (317:gu
Ordre de joc per a avui, disentires:
A les onze : ho:a. contra Salas.
Grau contra Sobregrau.
E. RuSes contra vencedor PereraR. Andreu.
A le re luz. '30: Medir contra Vilado-

miu.

A la

barder.

l'ou: Minguella costura Xala-

A la 153: Faiges contra afeita
A les a'30: J. Bialse contra NenCedOr .1 . Percra • Salvio.

BARCELONA L.- T. CLUB

PREPARANT ELS EQL1Ps

FRONTÓ

NOVETATS

ANUI, D1NEN ORES
Tarda, a las 11

Galluta

Urzay

contra

EL SEGON PARTIT
SLAVIA-BARCELONA

NATACIO
—

loo fueres.

P-n•-elh•-n

FUTBOL

Exclu s ive:. Ibis

segadors", "Aqueste.s muntanyes",
"La ploma de perdiu", executades
sota la dirección del Ilustre Millet.

- el(

El millor present de Reis, perquè és un ret;. al per a
l'esperit
Es un film Paramount
Es despatxen localitats per a dissabte i diumenge

confía que

cietat que segueix fa alguna ally6
amb l'èxit que hom sap.
—El cinema ha apartad del t e atre el públic fàcil que hi anava sinicament a passar Festona. Cal donar
un gran cop o be perdre la jugada.
Quan, hom munta Uns bells i gran,
espectacles com ara "Ciins i castig", "Coriola" o "Rieard 111" el ,
espectadors hi acudeixen immediatament.
ii "parlas", "miaja d'expressió

L'entrada fosca del teatre SahstGeorges. A traves d'una porta se
sent la veu de Valentina Teissier.

TIVOLI

(ORA

Bourdet ens

en la seva nova obra proseeguira la
serie de sanees sobre la nostra so-

11n111n••

lierker

•

II/

teafre i el cinema

El

panys.

F

Denys Ansia

No cris restará mes que felicitar

l'Assosiacié de Cinema Amateur pes
l'encert que ha tingtst ea presentar
aquests films a Barcelona, ruin que
resulta de ‚mili interés aquest intercanvi de pellicules, profitós per a tosa
Sabesn que, arias motiu de tenterrament de l'Honorable President de la
Generalitat, Franaess afaciä, els actius elenients de la Seeeiti Cineistita
de Sabadell !san realitzat un renortatCe conectitt otte se rá proielat avía!
a Sabaaell.

presentacions, amb prou feinee
avui arriben a dues o tres.Remercio i aprovo que Yaced
Pagnol hagi dit que "el dialeg is
ros del teatre i del film parlant".
De nou vegades sobre deu els diilegs del dramaturg, i àdhuc del
novellista són dig nes d ésser xiu
curiositat per veure I re--lats.Seno
bailar Pagnol. Pesó idlnic si, un
top passat al cinema per a dtraostrae la Seva técnica racasSéS, no
per &izó sera menys, als meus una,
el "formulador" d'un nou catecisme que d'altres illustraran i aplicaran...
Des deis bastidors hont demarta

Azurmendi - Lejona
Nit,

a 1•1 10'15:

Araquistain - Abasolo
contra

Izaguirre Unamuno
DETALLS PER CARTEL! •

El Barcelona Lawn-Tennis Club,
que de tenms enea ve preocupant-se de
!a preparació dels sena equips rcpresentatius amb mires principalment al
Campionat de Catalunya per equips,
ha resolt confiar la direcció técnica
d'aquests a persones de la sesa mes
absoluta confiança i sie reconeguda
competencia, investint-les de facultats

illimitades per a rentrenament i tos' meció definitiva d'aquells. A aquest
efecte, el Barcelona LINII.Tennis
Club ha

nomenat els següents capitana

d'equip:
P la primera categoria, senyor

Ernest F. C. Witty : per a la xegsna.
senyor Josep Maria de Caralt, i per
a la tercera, setlYnr Ra fe! 3010er.
De la pericia dels nomenats, i de
la disciplina i entuaiasine dele sena
jugadors, el Barcelona Lawn-Tennis

iÄ‘ kIbLIGITAit

%venda«, 5 de gener de 1934

E L S E S P elEt

utnit

e•••••

Gab espera obtenir els millors resultats.
TENIS CLUB POBLE NOU
L'ordre de joc del C01117las actual
/er al dissabte, dia 6, es;
A les non:
J. Blasi - M. Batile; M. Roca OB. Coll.

A les deu:
XI. de Miguel - P. Coil; M. de
Ma. Coll.
Montrond
A les onze;
Rivero
- J, Andreu; R. de
P.
Montrond - P. Con.
A les dotze:
M. de Miguel - F. Bermúdez;
P. Bosch - R. Coll.
Diumenge no hi 1-aura partits
concurs, per tal de poder celebrar el
par:4 que, per la divulgaci,i daquest
esport en aquest sector de la c:utat.
ens vindrà a oferir la S. S. Ponmeia.
Arte seguit se celebrara un xamrany a honor de les sòcies que han
1211zut la gentilesa de regalar xarxes
leves al Club.
EL CONCURS DE CLASSIFICACIO DEL BARCELONA
Ordre de joc deis partits corresporento al Concurs de Classificacio del
F. C. Barcelona, fixats per als ches
6! 7;
Dia 6, a les deu: M. Goicoechea
ccntra A. Rogers.
A les onze: Plass - Feixes contra
Ilatheu - Calcó.
A les dotze: L Botet contra
E. Ferrer.
Dia 7, a dos quarts de den: E. Fabregues contra J. Fàbregues.
A dos quarts d'onze: E. Fàbregues-.
R. Andreu contra Boter - Rogers.
A ¿co quarts de dotze: J. Martí Calcó contra Matheu - Mineuella.
A dos quarts d'una: Plass-Freixes
contra Goicoechea - A. Mart!.

Segona quiniela: Gallarta II,
Narru I, Quintana IV, Villaro i
Urzay. Guanyador, Urzay. Coitorat, Narru I.
Segon partit: Gallarta II i Villaro, vermells, 47; Quintana IV i
Narra I, blaus, So.
Nit
Primer po2111: Quintana II! Jiuvennells. 37; Áraquistain i
Abasolo, blaus, 43.

Quiniela: Chistu I, Zornoza, Narru II, Arrigorriaga I i Begoiles ¡JI.
Guanyador, Chistu I. Collocat, Zor,1G7 a.
Segon partit: Narro II i Arrigornapa 1, vermells, 22; Chistu 1 i
blaus. 40.
Begoites

Frontó Principal Palace
Patlits jugats e! dimecres dia 3
de gener:

Tarda
Primera quiniela: ¡Cola III, Lecue, josecInt. Onaindia 11 i Osa terColcer. Guanyador: Onaindia
Elola II!.
Primer partit: Elola tercer i Osa
tercer, ve, mells, 40; Josechu i Lente. blaus, 33.
Segona quiniela: Garmendia,
zar I, Ugalde. Astigarraga i Berrondo I. Guanyador. Astigarraga.
Collocat, Garmenclia.
Segon partit: Astigarraga Ugalde, vermells. 38; L'rizar I i Berros
do I, blaus, art.
Nit
Primer partit: Olazabal i Ugartechea, vermells, 40; Garuceaga i
Blenner, blaus, 37.
Segon partit: Gaona i Egozeue I,
vermells, 29; Gorospe II i Elola II,
blaus, 4o.

A
PILOTA BASCA

LLORET DE MAR
(GIRONA)

Prof essionals
EL QUE DIUEN
LES EMPRESES
rartits jugats el dimecres dia 3
de gener.

SI;1

Velòdrom d'Hivern, tindrà lloc una
reunió, la qual podrfem •qualificar
de continuacid del matx, Frenteja que Iluitaran corredora italiana i francesos.
Ea la prova de persecució,
interis esti entre Richard i
Guerra, recent vencedor d'Areharnbaud, i per tant el mes indicas per
a discutir la victòria al campi6.
El segon gran matx serä la cursa
de dues hores a l'americana, en la
qual participaran: Di Paco, Guerra,
Lacquehay, Wambst, Iguat, Deschamps, Leducq, Diot, Richard,
Comboudoux 1 Touneliere.

A les deu del mati d'ahir, en la
cursa Sis Dies de Brusselles, set
equipe constituien el cap de la
classificació.
Entre els set equipa continuava
Guimbretiere, que, per abandonament de Broccardo, el seu company,
corre sol fins a trobar uro nou coequipier, o be opti per abandonar
també.
A causa de l'abandonament de
Van Neuele, el sea coequipier Van
lieuel i Van Slembruck han format
nou equip.
A la mateixa hora la classificació
general era la següent:
o. Sehoen-Richli, 228 punto; 1.
Pijneuburg-Wals, 218 punts; 3.
Chorlier-Louke, 032 punts; 4. Buysse-Dencef, 132 punts; 5. MartinSmets, 127 punts; 6. Baspuning-Van
Kemper, 126 punts; 7. Guimbretiere
(sol), 56 punts.
A tres voltes: 8. Slaats-Venggen,
212 punts; q. Billiet-Van Vlockhoven, 86 punts.
A cinc voltes: lo. Jean Auts-Gyssels, 120 punts; 11. Van Heuel-Van
Slembruch, 78 punts.
A sis volles: 12. Hamerling-Van

DE IlittjA
MOVIMENT BPRSARI MEICÄî -La sessió d'ahir ton quelamn
'

MERCAT LLIURE

fent- ae
sentir en l'runbient espec s'atiu, 1 CO'
¡es darreres sessions encara aith més

Continua la irregularitat

intensitat a la constatada en els primen dies d'aquesta setmana.
Si, com ja van' Ji,- en ante-:ors
meMaris, no ens est ama la de;re.siii
rosada en aquelee ¡orinales 1 eme veril
atribu r co., • m taus aw• rnal, desí-rés
de l'exceptttada, retaren ole dies enrer'a,
, la
la subtada balsa reg'so,Ada
consideren' un xic exagtrada. i passa
dels 1 mill que h.orn veveia.
Cal veure uns cites tul;
per poder qualificar degudament aquest
movirnent inesperat, encara que A de
creure que la sotragada torta ja l'hem
passada, i tot i ésser possible que es
mantingui la feixugor en successives
sessions, és d'esperar que finida l'empenta baixista, tornará la normalitat
ter actc de presencia en aquest sector, sense arribar-se als baixos limits
constatats temps entera.
Com es comprova pel detall que donem a continuad& els valoro mis
cotitzats han estat els que en el perinde de represa assoliren posicions
més remarcables.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:

FUTEOL
- Diutnenge vinent, a la nit, el
Terrassa obsequiare amb un banquet
els seus jugadora, en precni al seu
comportament durant el Campionat
de Catalunya de la segona categoda preferent.
- Finit el Campionat argenti de
professionals, ha quede proclamat
campió l'equip "San Lorenzo de
Almagro", i sots-campió, el "Boca
Juniors".
- L'equip de l'Espanyol que ha
de jugar diumenge amb el Donés ha sembla que sera el següent: Fiorenco, Hereter, Pérez, Martí, Soler,
Cristià, Prat, Edelmiro 1, Iriondo,
Edelmiro II i Bosch.

Buggenhout, 63 punts.
A vuit voltes: 13. Duset-Anhers,

- El del Sabadell, que ha de
Iluitar amb el Gijón, sea: Fournier,
Morral, Lledó, Gracia, Duran, Mota, Crespo, Calvet, Gual, Va i Esteve.

56 punto.
A deu voltes: 54. Henri AertsHaessendonckre. 26 punts.
En general, la jornada transcor-

51.6n
54'75
Alacants
48'70
45.6o
Andalusos 1.5.1625
26'75
Transversal 2450
Gas E
106 . - 1 07'l'if. Rif
14150
Explo s ius
Colonial
49'Aigfies
166'75
Ford
207'- 206'Petroli
5'60
5'55
43'75
Sucres
43'50
3 t8'Chades
Nords

Coliaspirina
Contra tots els

dolors

Nova Junta
d'Acció Atlética
En la darrera Assemblea celebrada per aquesta entitat i després de
tractats diversos assumpte, es nomena la noca Junta directiva, la qual
queda constituida de la següent ma
nera: President, Gurnersind Brunet
Castells; secretad, Artur Medina
Vergara; tresorer, Francesc Pérez
Fort; comptador, Isidor Manyés Teje d or ; arxiver, Carles Roca i Tort.
Accii, Atlética, en aquesta noca
etapa de la seca actuació renova el
seu oferiment a tr;ts els clubs esportius i posa a llur disposició els elements l'entitat per tal d'ajudar a
l'organització de festivals at!ètiCs.
(bortunament Acció Atlètica, per
mitja de la premsa i de la seca publioació "Atletismc" donará a conéixer el programa de grans fest!vals a desenvolupar la temporada
vinent.
La noca Junta d'Acció Atlètica
espera que tots els esportius i simpatitzants continuaran prestant-li e l
suport en aquesta tasca de propagació atlètica.

SESTAL
COMERÇ, 29
(Estació de França)
Preus sense competència

WILELIA CATALOM
A
SANT PERE. 3
RONDA DE

Us ofereix el més gran assortiment en
LLIBRES PER A INFANTS - LLIBRES
D'ART - ESTILOGRAFIQUES - MECCANOS - NIC - ESFERES - LLAPIS COLORS
JOCS INSTRUCTIUS, etc., etc.
Avui, vigilia dels Reis, la Llibreria sera
oberta fins a les dotze de la nit.

DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME

rauco
Alca
Dia 4 anterior o bajes

Valors

ATLETISME

Tarda
Primera quiniela: loza, Pérez,
Fulana, Crquidi i Algortefio. Guanyador, Pérez. Collocat, Pujana.
Primer partit: loza i Algorteño,
cermells, 46; lirquidi i Pérez, blaus,
50 punto.

mono BORSA

qsas abatidos& Broa:urdo, que
rebé la nova del traspis del seto
pare, mentre esteva actuant.
- Per al diumenge vinent, al

NOVIS de tot arreo

CL1N1CA MENTAL "TORRE CAMPDERA"
o tulper o nolonis nerviosos. mentais
enntan Frieron 10. Aletkre director res'.
elent: DOCTOR U. BERNA, 1 CARRIL.
Per a informes. adrereu-vos •
RES.
la rentelea n'infra o 4 13611 r.61.0 N A. 819
ta toorna
numtre .et
dIVP/1/1r1.1
Letamendl. n. o. 3, ter.
a la placa

Frontó Novetats

regué quelcom desanimada, sobre-

-3'15
-3' 10
- 125
-i25
- 3'- SS°
4'25
4- 1'•-• o'05
-e25
+ 2-

La tanca anterior dels Transversal
és del dia 29 del passat desembre.
BORSA AL COMPTAT
El sector de comptat, després d'uns
quants dies de presentar tendencia favorable, no ha pogut resistir l influencia de la depressió que sofreix
l'especulació, i inicia, en alguns rotlles, una davallada bastant remarcable, que talla el ritme optMlista que
totjust s'acabava d'iniciar. Per aquest
motiu, s'ha realitzat un voltun doperaciono bastara apreciable, degut a la
presencia abundant de paper.
El rotlle d'Efectes Púbiics, sense
augmentar el mcdest nombre d'operacions que ve rcalitzant d'uns m'ante
dies enea, presenta bon aspecte pel que
fa referencia al, rancio. Llent dels
Exterior, que es limiten a mantenir
nisclis precedent s , i les poques series
operades en aquesta jornada dels
Amortitzable 4 per 10°, qua cotitzen
amb perdues d'un enter, co la resta
d'emissions domina tendenc:a favotable, amb avanços que oscilter, entorn
d'un quart derder i de mes impartanda els Interior, que regist , en avalos fino a un enter.
Obligacions Tresoreria Generalitat
remunten a 10050 (+0.50).
Els Ajuntaments segue;xcn el canal
de feblesa iniciat fa peas dies; en
aquesta jornada, la majar part deis

contractats registran pèrdues qua oscillen entre un i dos entera
De les Dipatscions nomes fan rugoci les Provincial., que cototzen 173 3
(+029.
El grup de Adules, loor actiu, repeteix tanvis anteriors.
El rollte carriler que dies enrera
s'havia mostrat molt segur i ben roncotat, en aquesta jornada, influit per la
depressi6 del sector d'operacions a
termini, es ven decaure sobtadament,
per la gran alluincia de paper. Les
Nord acusen perdure de tres quarts a
un enter; les Alacant, mes fluixes. arriben les baixes fina a poc mis de do.
enser!, i les Andalusos queden molt
més perjudicade.; les Bobadilles, que
reculen a 56 (-6'25); 6 per ion, 2550
(-3); primera serie variable, Wso
(-2' 50), i 3 Per 100, 16 (-3).
Del grup carriler, les Transatlentiques 1925 especials remunten a 87.5o
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El dia 12 de l'actual, a les
deu del niatt, tindrà lloc a
les oficines d'aquesta Societat,
Passeig de Gracia, número 45,
principal, l'amortització per
sorteig, amb intervenció de
Notari públic, de (80 Obligacions Hipotecäries Cürdoba
6 per 100, o sigui de les enloses per aquesla Socictat a
23 d'octubre de 1930. Podran
assistir al dit acte els senyors
que acreditin posseir Obligacions de la dita emissió.
Barcelona, 4 de gener de
1934. - El secretari general,
E. Incliné Arabia.
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DADAS FACILITADAS PER
LA CASA »ARRIA' SITRES
PADROA

COMPANYIA GENERAL. D ' AS-

0091

Alee

41•1
95'00
110'00

ir•Arnia.c.a.
Compra-Vendo

Anuncis oficials

10,45 10,26 10.42 10.58
Olerla ea
10.21 10.37 10.11
Ratea nneprinni
Bom. 10.33 10.49
10.65 10.47 19.59 10.74

11300 M'o°
tort..9 16150
83'50 83'50

vALoRi

'leo

MOYA

Ele torna iroll ta n'ira L.

P. a Pira,

5.48

damunt vag origen.
Ordl I olvada: Segueixen sostinguts els preus de E.ortli, tal
com Indicàrem; en canvi, la eiveda una mica més febles i desig de vendre; s'ha venut sisase,
vella d'Extremadura, a 29 pessetas, origen, al qual preu horri
podria adquirir-ne forte, però
no hi ha compradorsj
Moresc: Fermo, igualment
preus per al del paf., Calca
classe existent a plaCtt, 1 es. co-i
titzen entre 45 i 50 pessetes,
damunt carro molt.
Els nitres gèneres segueizen
sense variació remarcable

cacen Nova York

Itaca anterior

torro/pomo a Londrti, 1 di da h lis.

1 tra

5.50

Salas

e %.

mi• i •

5.29
5.29
5.29

Inés precises, j procedenciaa de:
Cervera, a 5450 pessetes; Barlanga, a 53; Extremadura, a 52,
i línia Palencia, a 51, posat tot

-

fiensr clic .52..
12 r 10110,

5 46

Slatai L'aspecle Es el mateix
que hem expressat anteriorment, i el poc que es concertà
ho fou per a les necessitats

BORSA AL COMPTAT
El mercat de Paris, ert la sessio que
va celebrar aliir presenté millor aspecte que la de dimccres passat, si no
pels nivens assolits pels diferents sectors, per la posició contractadora, que
mostra més disposició que en dies precedents. Del sector de rendes continuas fluixes les 1917 4 per 100, 7535
(-0' 6 3); 1 9 18 4 Per 100 ;74 6 5 (-0'50
alliberada 4 /-2 per roo, 8385 (-0'45).
Banc de F ranca, 112 (-1'75). L'especulació, mis sostimuda, presenta, perey, algunes baixes. Río Tinto, 56to
(--6); Royal Dutch, 18350 (+10o); Canal Suez. 20200 (+200) ; Kulhmans, 626
(-5); Wagons Lite repeteixen a 96.
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., 'misas arrnanannia. - Londres, I AlMINMS11, 1.., 1167.-3016m1,., 168050.
• 003. - Noca York. L., 50787. P..
P., 49350. - espita», L., 8903. P.,
"a m i. L., 8 , 00. p . l omo,200,
-. Dinamarca, 1..., 9039. P. 47026.
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Testa satino.
Onamera
%ten teuntesass

1 Hr....nall
VA1.0 16n= l'e nahei TALOR5 I22___

lista.

El sector d'electricitat, aigües i industrials, are regular negoci, queda en
general sostingut en canvis, i fins hom
aprecia alatines millores remarcables,
com són: Colbnia Güell, 95 (+1'25),
Teneria Moderna, 85 (+8).
De les accione, Es de notar les següents modificacions: Transversal, 23
(41); Catalana Gas, serie E, 105
(- 12); Aigües ordinäries, 566 (-4);
Transmediterränia, 134 (+a); Telefòniques, preferents, 7 Per I00 , 106.75
(-0'50); °Mitades, 107 (-a); Nords,
260 (-16 . 73); Alacants, 230 (-r5'75),
i Colonial, 242' 5 o (-20).

nnraievoJI

Fr,••mii
•

per estalviar-se momentàniament d'haver - se de proveir. Es
comprèn aquesta decisió, ja
que no els resulta convenient
per a certs engreixos, i inentre
no es modifiquin algunes dieposicions tto es probable que
millori aquest negoci cerea-

(+1'50).

MERCAT DE COTONS
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mea encorregudao que j'anterior, per b6 que ies vendes no
arribaren a assolir importincia.
Als preus que es van cotilzant alguns generes, els consumidors es resisteixen a comprar i cerquen qualsevol mitjä

I

o
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ne dinen *viales

,

.
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TEATRE POLIORAMA SPLENDID CINEMA

GRAN TEATRE DEL LICEIE
tres
nema,. nit, reestrena de l'Opere en
mestre
actea I sis quadros del Mea( pel
ceAmadeu Vives, EUDAgD'URIAC,
Calebre tenor Mindlit Le ue, Gombau,
dIrecton
llao, Cortines, Malna. Mesare
lleLamote de Grignon. Sis decoracIons
ves de Salvador Merma. Diumenge, lerdel celebre tenor
da, SegOna SortIda
Lail11 0 amb la segona representació
dIEURA D'URIAC. »Dona:
TRISTANY I 'SOLDA

.

TEATRE ROMEA
Tolefon 19691

Cada din, a les cinc I a un quart
EL DIVINO IMPACIENTE, de Pemän,
Denle l
resdeventment de l'any ateatral
les 3 . 30, les els 1 a un
diumen ge, aEL
DIVINO IMPACIENTE.
quart d'II:

TEATRE NOVETATS

amomm enes e. tia» Shb•
Tarda, 430. Butaques des de tres
peesetes: LOS cutvrtas, Pels
Rloard
arana atildes Cosa Raga
l'Aseill, u Llanos,
laemd, ambPart!.
Rubio, etc. EI

Ruiz
gran %dora del medre Pensil&

Tetada,

Chumula *almea Ositto
Asnal, tarda, 1/4 da I SOILTERO
801.0 88 LA 11111111. SIL 1/4 d'II: LA
OCA. Denla, larda, 2/4 de 5, t nit, 1/4
d'II: LA OCA.

Oeneell . de Casa. t17 Talefees BOOM
jialkiiirA
ITäm
le programa actor:
•
DI .8111111-1101,1C11
per Lit Dagover I Otto Cebunr
La gran producció M. G. AL

Companyla do JOSEP SAETEEN&
Primen artors I dtrectors,
A. ROLLA I A. ANIMA
Aval, tarda, a les cinc. Entrada I bateas,
1 pta. Repetirla del cartell dinnocentsA 1111/... NOI, EN ROS(NDITU, EL
SANO DE LA RIGAU, RASPUTINIII
NIL a les den: segona representacld
del vodevil de barrita continua EL NUVI,
LA RUSIA, EL LLIT O EL TINENT
CARDA110. Av lat: PAPA PERO, el darrer
eta a Parla I a Nova York
Ea despinta a compladoria I al Centre
de Localltats

oblideu aquest nial

Telafon 159411. Campan lt
lea d'actuach de la Comunal.
Da
A les clne: ELE PASTORIETS; irremis
slblement per amera cegada els Siels
relean les cartea dels peine. A un quart
d'onze I cada ni!: LIS DONES HAN
801INYAT. Pernil, tarda, grandlds programe doble; SessId Malea; dues obres;
sis artes: EL MISTERI SE LA QUANTA
AVINGUDA 1 LES DONES HAN GUAYAT.

LA ARNENTINA
larda: BENDITA

4 único dita 4
dels Indiscutibles asos del Clre

CIIFF - AERDS
ROM DE ¡ACEROS

Dlreecld de POLYMPIA, apromant el
Ilell pas per aquesta capital, on s'emita!,
taran cap a Sud-America, el din 8 de
gener, ha aconseguit con/meter per als
dies I. 5, 6 1 7 unes tan notables
La

atraccions

CLIFF - AEROS
Es l'atraerle. de Clre mes sensacional de
Patea les que slan presentat a Barcelona.

Cliff Aeros

cavaliista Gel món
Vaemoncalice fts Pa de la doma. VashamelIoe, amb /a seva haca •• Tu; ‚'id"

2

MIMO

COMIC

Avui, tarda. a lea 5. Matinée de moda:

/

Pro, inda

EUIISAAL

4 larda 1 930 nit: "Carrera triunfal"
Minicament tarda). "Vlaje dr Ida", en
espanyol, hay Franela. "Teodoro I Cia",
Ralmn

ELS MILLORS REIS

REIS

Casa Ostiz

IIAPEftMEABLES i
CAPETES per a
nens —

COM Inua 4 tarda: "Coleo o chica", Car
incir Boni. ..E1 relicario", en espanyol.

Cötnica, Noticiar! I Dibuixos
EXCELSIOR

4 larda I 930 nit: "Chico o rhieti".
Carmen Sold. "El renrahn - , oir esitanyet,

NotIciaris I D'Imites
SIRIA

AA

Ami), tarda. de 4 a 8: nit, a les 10:
Catalina Barcena en

YO, TU Y ELLA
amb Luis Alonso
Es despatxa per a les sessions numerades de dissabte I diumenge, 6 tarda.
Demä, sessió matinal

Tarda: continua d 4 a 8
LIEBELEI
el ml/lor film de id produccld
Europea de 1233, a les 4,19 1 a
les 6,37. NII. a les 10:
LIEBELEI
a les 10,58
Reserveu les vostres localitats per
a Beis 1 diumenge
nn•nnn••n••••n•••nn••••••••••••••n••n•n••••••n

tarda I 930 nil: "Horror al matrimonio" (únicantern tarda). -Nadando en
seco". loe E. Broma. -20.000 años en
Sing Cine", en C'Snan3'0I. :Solidad
ERAN TEATRE COMTAL
Continua 3'43 tarda: "HollywoOd
desnudo", Constänee Bennet. "Naaandu
en seco", Joe E. Broma. - 20.000 años
en S1ng Sing", en espanyol. NotIciari

MONUMENTAL

Continua 3 , 43 larda: "Los gangsters del
aire'', Douglas Cairhaaks. Jr. "King
bong
N\ r.13. Dibuixos 1 COmica
ROYAL
Continua 345 tarda: ‘. LOS gangsters del
aire", Douglas Falrbanks, Jr. "hing
Kong", Lay Wray, Dtbultos I Cómica

PASSEIG DE GRACIA, 28. --

a un guara di I. 1, olertudlet teatral:

• represeiddrions de la
•que ha ten
desfilar 124 000 espectador, per la sala
d'aQues1 teil re,

¡CON EL PELO SUELTO!

i Triomf de

lt. CarbaJal 1 Iota la
Companyla

•

a.

TEATRE NOU

doldl de calefaciala
central
Ovil, larda, a les 4 • 35. ColoSSa vermal popular: I er.. LOS Di ARACON, Per
rel local

en iä

11:ssy I AMÓ; 2on., LOS CLAVELES,
per Vila I Bina: ser., LA DOLOROSA,
per Flossy I el novell tenor F. Cederia.
NIt , a nu quart
ter, LAS HIJAS
DE EVA... MISTO Son., taimal
Indo

LA CRUZ DE II ERRO

per ZarlIon
QUeralta
Denla, di/sable, hethltat dele Role
19m . tarda i nIt. I tflomenge. lerda 1 rdt,

s

,; , Jorrere
I fine ano de
..
a

Oran.

COMplaia

programes prenent-hl part

BURCOS REDONDO

21816

EL MILLOR ASSORTIMENT

Les darreres novetats del país i estrangeres en
BOSSES, CÁRTERES, CAPSES PER A JOIES
I TABAC 1 COLLARETS

Pacareu i Ser: fiä, S.en C.

REIS

de bi l iars per a nens.
Parxesis, jors d • eseacs. dominé I
Gran assortit

ls derrnatóless aconsellen

alares loes propia per a cates

familiars

E emplear les cremes O pastes per a

lierbarl, 12. Telf. 10145. Barcelona

a les 4, Nlt, a les CO
Esdeveniment sense parid

En

tre

LLUIS GALVE
del guitarrista

PASTA

Salvador Ballesteros

dies d'anticipació
Doma, sessió matinal, a /es II, al
preu Unte de a pesseteS, amb
regala als nena
•n•••••••nn

Locablats de 3 a 13 pessetes al Teatro
Barcelona
Dimarts, O de gener, tarda: segon
1 d rrrrr acimut

El crimen del siglo

per Jean Hersholt I Wynne Gibson
(Sessld continua)

NIX

del FRET, de la HUMITAT,
dele MICROBIS.
Les emanacions antisepticas d'aquest meravellós
prod ocie impregnaran els reeons mes trtneeessibles
da la GOLA, dala BRONQUIS, dala PL'LlifONS
ela faran refraetaris a iota congestua.
0 Iota inflamada, a tot contagi.

d'afaitar-se, licitirdara fina, fresca, guau:
sense aquell encarcarantent que Ji
aDlil ta l Ei

.. 1.1e

t6

e in Inuxles d'una sola

NENS, ADULTS, VELLS

f.

Procuren-vos tot sepa, tingueu sempre

peça,

PASTILLES VIDA

tu aquella cremor tan molesta, Je
tat

SALÓ VICTORIA
Valénola, 289 I 291. - Telefon 72934

a l'antiga

qu'es veuen SOLSAMENT

en .CAIXES

Dernam-ho eri chope,.

portant a la tapa el nom

Diversos
BA1LEN, 72.

152343

ELS PASTORETS

la mes gran creaciG THarold Lloyd

V AL IJA

TEATRE STUDIUM
Companyia

CINEMANIA

a ma

LES VERITABLES

de aSo perseter ruh
Avul, dIvendres, tarda, o les 445, 1 nil,
a dos Quarts de den:
¡UY QUE MIEDO, dibuixos sonors
AVENTURU DE ROBERTO REY

llurs factures, albarans,
dirigides als dienta de Catalunya

PASTILLA VALDA
A LA BOCA
Os F'FLESERVA.RELT

' de la pell. El se-ti Ga cura ii:rita
ciont¡
ptcort, grans.étc'.4 La car:i- '," oespres

Palau Música Catalana
Tf. 18972
Rambla Centre, SS l
Avul eólica 1 Revista
EL COFRE DE LACA, en espanyol

Els fahricants, magatze.1
mistes i manufacturers
han de redactar en català -

amb nna

estat elaborada penmat en linsiené

Doma, dissabte, diaria de Reie , a les cine
de la larda: el tradicional coneert de
Cap d'Any per VORFE0 CATALA, amb
la mondarle, de Ii Cobla Barcelona.
Denla passat, dlumenge, a iloa Quarls
de cine, tanta. Sesste de CANÇONS I
JOCS D'INFANTS, per l'Instilut Catala
de Intrinca 1 Plästlea, que dirigels el
mestre Llongurres. Programes I tocanlats per a mis dos enticen y : Unió SI U'
- Casa Werner, Fasseig de Grada, 54. Condlelons especials als senyors
soels de l'Orfeó Catala

CINE RAMBLAS

reeó No o= enulentriel/.

SI RESPIREU

del

enlb el

per Atan Laurel I Oliver Hand?
DennIl King I Thelma Tood
Film Metro Goidveyn Mayor
Es clespätten localltats amb treg

Je Saafeld, traducció dei
pina 86")
totes les crecn eu, f

Dr. Peyri,

ARRENTINA
pldnista
conelo5

DIAVOLO

iquiaseio roto,'

:ter Raspas. Cm
mida 35. Casa del

Cosméticas,

Antonia Mercè

IM00003 25627:24.247

!dobles

les formes salmnoses (vegi 's • Manual de

dIventlres, nil, a les 1030:
FrImer coirert de danses

Tarda,

Per deu cti pons coa'
Lquest, regalem cinc pessetes en llibres

¡

1 Apartado 228 - Tenerife

BOHEMIA I PEDRO
ConlIntia 313 larda; -Carrera triunfal".
"El neófito", Joe E. Brn Mi. "Odio" en
espatlyol, Mafia Ladrón de Guevara

Concerts

!PUBLICACIONES CRISOL

Fabr.ca: Da mes, 18

FABRICACIO DE MARROQUINERIA DE LUXE

TEATRE BARCELONA

1111911111001111

Llegiu

LA

PUBLICITAT. — Propagueu-la!

De Josep Maria Folch i Torres
LMÍ
GTAI

Diada de Reis i diumenge, tarda,
a dos quarts de cinc, començaran a
representar-se. Cuiteu a kr-vos reservar les localitats. Si trobeu Cantada la tainilla, iiirigiU-voS a la
porteria del rnateix edifici.

CINEMA PARIS
Tarda, 430; nit, 943. Ruleta. Re-

nonatas, GRAN GALA mimar (in-

bolsos de vv,tit Reportatg•
emoclonant. TRES CERDITO! (ni Pulsos ea colors de Watt Dlsney.
ESIrPS14 en espanyol de l'obra de
Ceell B. de Mille EL SIGNO DE LA
CRUZ, per Frederle Mal eh, Charles
Laughton, Elisa Landi I Claudette

Colbert. DIssalne • I diumenge, ma•
linal, 1020. Medt •vlat: Florelle en
CON PASION I fl CRIMEN DEL
SIGLO

EXPOSICIO I)EL NU
Organitzada pe) Circo! ArtIstle. El mäxlm
esdevenintent rcari. vuntre adquisleions
per ala nin s eus de Ga la Innya
4 premIS
Visita d'll a drin quarts de 2 / de 5 • e
Soterranis dels Ferrocorrils de Sarria

Crin Ounganyla Lirio» de LUIS CALVO
en e qual figura rernirent cantant

Mareos Redondo

TELEFON

afaitar, ami) preferència al salió totes

ICOR' EL PILO SUELTO!

PM,

Carrer
Ciutat

. tiope. roncenes

CATALUNYA

per Sidney

TEATRE

Apunte Vd esto dirección cerda

certuego cuande deffltOnlprt,.
.,op,,orod noi,dedygwmazoda

Nom

eXeCuta filigranes inversemblards.

A pesar de l'enorme pressuposi d'aquest
aupar esputad. Internacional que veurä
1 aplaudlrä tot Barcelona, la Direeció
de l 'OLYMPIA adverleir al públIc que
regiran els preus de 3 puestas la butaca I 1 peineta l'entrada general
_Dome, tarda, • les 4; nit, • les 10

PÁMBLA CerAzutiA,89
SAO CE I. ONA

4 tarda 1 to tan: "Boliche", lcusta, Fugant I Demare. Triuslitats I Atraccld

PATHE PALACE

FRA

ClosAicaegadic,

Senyor Director de Lahoratorls Botänfcs I Marins. Ronda
de la Universitat, número 6. Barcelona.
Servlunms enviarme GRATIATAMENT I SENSE CO31 III(13 1 I S
el butlleti mensual "Lo que dicen los curados' I el libre "La
Medicina Vegeta/".

4 /arda 1 945 nIt: "Slntba". "Crepüstulo rojo" (pro/torció (t'al, iarlilnlî Foster

1 Aval , tarda, a les 4: darreres proJecelons de SI YO TUVIERA UN
MILLON. Vil, a les 10: estrena de
UN LADRON EN LA ALCOBA, per
ilerbert Marshall. hay Francls 1 MIriam Hopkins. Direeeld de Lubitsch.
Es un film Paramount

da Un hpeckicle ple Tan I d'eMOdd.

CLIFF - AFROS
presenta diversos exemplars de tigres,
Panterh I ileon., amb els quals executa
treballs tan diversos 1 originals com
inversembi ni s.
CLIFF - AEROS
electrlizs el públIc amb la seva motocicleta Infernal en el "Vetódrom de la
Mort". CLIFF-AEROS l'aplaudiri tat
Barcelona.
De PIntrepid Roberto da Vaacancellos
ens basta assegurar que es el

especial d'alimentad()
Prengul desde avul /a CURA DEL ABATE HAMON que zoovingui al seu mal. Recuperara la salut 1 amb ella la intima
satisfecció de la vida.
s'envia el Ilibre "1-rt Medicina Vegetal" 1 el BUTLLETI MENSUAL "El
que tlIuen els curats" que reprodueix
lea Cartee que rebem dernostrant l'e/macla d'aquest meravelltia metode ve geta:. Dsmanri V. personalment o enviant aquest anunci en sobre obert amb segell de dos céntima.

Infamoma de ia
paf i.m, n'oreo

TIVOLI

FEMINA
e

Aval, nie, • lea 10:
ORAN FUNGO DE CIRC
Gran Cali, nomes per

d. ,om'g

tarda 1 10 nli: - La vida privada de
Enrique VIII", Charles Laughlon. CM111ca, Notielari 1 Revista
CAPIT01.

dissable.
SEAS. NIt: LA MALA REPUTACION

OL YMPIA

merare/ida procedIrnent de curacI6 per mitja de plantes, cittee
cobert per el ABATE HAMON, eón /a meclIcadó natural, sana.
Innocua 1 segura que restablebt la salut. No exigeix un regiin

Akilefok

trenes,

••n••••••••••n••••n•••n•••n•

11111111IN

In»

TEATRE BARCELONA

Nit, a un quart d'onze: primer
coneert per

7

Lombard I Clark Gable

IIIllilI

••nn••,

DON INMENSO

te

4

dt

DE VABAT HAMON

f nrenymang

canddlee

SALONS CINAES

AAAAA

LES 20 CURES TI.

Pateas
4•14, •••••n•;,

CERQUEU P 1 8?

Per irasliadar-vos recordeu CASA CAN.
NENA, fundada en 1997. autoconducteres • 26 pto.. eh de la clotat, i per
carretera a 011,9 pase. km.
l'ileon 31t1 4
BORRES., 132

GRATUIT

Aetualitau mundial. - Documental
Plagies - Eta - Sessi0 continua
Saite. UNA

Aval, divendres, tarda, a un quart
de SI!:

i'of

••••n••••• 11••n•n••nnn•

PUBLI CINEMA

Compenela do oorahlta
Rivera —Do Roste

ESPLAI

en espanyol, per dobles. per Carota

TEATRE APOLO

Lit 1111111iia ti11111110 Kilt°
700

ha tingut a be enviar-nos el teu certificat de guariment, en
el Qual refereli Que aofrla de reuma des de Seta dos anys 1,
la CURA NUMERO 3 DE L'ABAT HAMON,

desolas sie prendre
esta guarida.

IfflaleralmalmM•MireMellIale nmimee

tasada por azar

Camada, 99
Canarls 1 "periquitos,
Iota els colors. Ocells
exentes. Geles senztilm
1 de luxe. Pelan!, plan.
tea aquätiques 1 adolria,
menta per a aquäriums

en

Bell-lloc, 71 (Bans).

Ce,

CONSIGA, entre Muelan» I Arlbau
PARAMOUNT ORIFICO
PREMIAS («otros)
ESTRELLA DE VALENCIA, per Brlelite 11~ I Jean Garbin

OCELLS DAUER

La senyora Dolors Robert de Gracia, habitant a Barcelona, carrer dels Comtes de

ret ‹ottrie...z0.

Grau.

CINEMA

UOI110110111 CRIERUL
Villarroel, 41, principal

del reuma

per N Shearer, R. Montgomery
1 B. Denny

allIMINOLIBI Cinemes
pels grans eantants Folla! N
ianill Vendrell, Llule Fabregat, M'ede
Ill I els altres a/listes. Ceban
Dansairss, Cobla, ere. Casinosa
presentad& NO, a les 10: LOS
CoCLAVELES, pels grans amistes
n Raga 1 EmIll Vendrell, aMb els
altres artistes de la tarda. L'obra
de/ din. l'extt mes gran,
EL HERMANO LOSO
fein seus rreadors Pan Hertoge,
Falle& Herrero, Ricard Allarral l eta
Ora &Miste s . Denla, iludir de Seis.
I EI.
Praralne ealra: AZABACHE
HERMANO L0130. Nit: LOS CLAVELES 1 EL HERMANO LOBO.
Diumeng e, comiat de la ComPanYil•
La semana erdranl:

Se:feudal'

plantes

VIDAS INTIMAS

oenoese

.seta mena da pinatat
d'oeas16 1 saldo

lo'scdo;
per les

Grete (Jerbo I Clark Gable

0181/111011 SONORS
La superprodueen5 Si. G. e.

Teatre Eapanyol

.

itij1

SUSAN LENOX
per

Gran

m4

TEATRE 60YA
Avul,

Per molt peques pessetes, menys del que costa
una vulgar joguino, poden obtenir esplèndids

RETALLS

Esports

colossal programa:

COMO TU ME DESEAS
en camella, per Greta Garbo , POR
UN DESO, sonora, per Georges
Mil». REVISTA I DIBUIXOS
110NORS

per a vestidets, abrics o pantalons de nen, cc,
que en aquests temps de crisi constitueix un
obsequi útil i convenient.
Aprofitin-sel El nostre MES DE RETALLS es el
mes de l'any en que tothom not vestir be per

••n••••• nn•nwmammaywrw .••n•nnn••nnnn

FUTBOL A LES CORTS
Glaubte, dla 4, • les 171111:
ae7ona actuante dals camplone

pocs diners.

taus

BARCELONA - ous,rAjaL
Avul, eseolllt prorrenth

PAINI OS RAMOS

mas el 10 p er 884

ella 7, a lea tres:
Camplhat elepanya do 1.1144
DiUTO11,11,

Melodia de arratied

en castellà, per imperio Argentina I Car.
les Cordel. B. MT80011, sonora (sol a .

mes al Serrelonal. per Georges Batiente.. 111. 111111011.41DOR (aclamen; a
I'Irle Park), per Jaek Holt. nOtieinal
515810108 80110118
.

Cavia - kiceleu
( ntrada, 1110

.

PELAYO, 10

Ovðo - Bandeo'

Entrada, tres atoo. aedo el 10 8/11

Cal la prementpola hl taren ahnamut pardal 1 el rabee de 18811

gens e Plena Universitat) BARCELONA

Casas a Madrid

ONSII

111111111111111111113111111101ffiffilim

i Granada. Fabrica a Sabadell

