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L'acte del diumenge proppassat
aJudiren en gernacie nombrosa, assenyala una fila posada a la creixença de les dretes adulteradores
del sentit de la República, i marca
Finizi d'una evolució de recobrament i de plenitud. El poble de
Catalunya, encoratjant els republicana de tot Espanya, volgué deixar
fixat el seu paper històric de guiador de les Espanyes; volgué dir ben
alt que la sera autonomia no li
servia tan solament per a anar leal
per dintre de casa, sin ó que li donava ales per a coruplir altes missions
históriques que li són encomanades.
Un cop, en temps de la Solidaritat,
baria intentas moviments d'aquesta
envergadura. Perú Ii mancà la comprensió dels republicans de lora de
Catalunya. Només un Salinera:os_
I be. Sentint Manuel Azaila,
lustre perseguit dels encunes de la
República i de Catalunya; rhome
que per equitat, per cultura i per
convenciment estigui al 110.544e costat en moments difícils de Huila
per les llibertats de la nostra pàtria; veient-lo i escoltant-lo, no ens
sabiem estar de recordar el venerable hoste craquells temps en que
també l'anti-Catalunya, en nom dels
ideals centristes i subjugadors que
aval s'esgrimeixen encara contra
Catalunya, s'aprestara a l'assalt de
la nostra causa, vingué a parlar
a casa nostra, cercantlii un caliu
i oferint-hi un pensament just i noble. Trobä llavors Salmerón, i no
entre els catalanistes, qui li engegà
una bala que, desviada, avui encara
duu al cos el senyor Cambó. Però,
per un sarcasme de la vida, si
avui tornes Nicolau Salmerón entre nosaltres, es toparia amb la
maledicencia migrada dels amics
del senyor Cambó, que, d'ençi, que
no hi ha monarquia, tot ho interpreten en el sentit mis catastròfic.
El senyor Auno ha merescut rhonor d'isser agredit pels bornes de
la Lliga, tornats sobtadament esquerps, insociables i malpensats
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s'engega
Monumental un tret ai cap, quan
ara la ' voluntat
reflecteix
de la deinorericitAatalana davaiit la policia anava
a detenir-lo
l'actuid Moment,
,as
I

després que vivim en Repúbllee
Ho sentim pels de la Lliga.
Les declaraciyms contingudes en
el discuto del {enyor Azattu, quag
eh es deia fervent partidari d'un
sistema dernocritiç i liberal, amb
exclusió de tata mena de dictadures, s'ajusten tant al pensament
català, clar ì mediterrani, a la tradicional política catalana i s'allunyen tant del que fins ara han estat
i encara sea les elucubracions de lea
ermes terres del centre, que no hi
ha chille que es tracta d'un esa
dlniluèneia del nostre dema politig
El cervell sensibilíssim d'aquest
politic assenyala abans que ningú
l'arribada, terres endins, de la influencia catalana que ha de transformar teta la vida politica espanyola en un sentit de democräcia
i llibertat en contra de l'esclavatge
i el sentit de casta: els militarismos
i clericalismes i abres "ismes" que,
al fono, no rolen dir mis que aixöt
menyspreu de rhotne envera rho.
me: odi al pensar/miss; horror u
l'avang, i gust pel quietisme i la
tenebra.
D'aquesta coincidencia, d'aquesta
influencia. no ens en sabriem plànyer. Haver preparat una Catalunya amb un sentit polític
Mis i orientador i esqueixar-nos lea
vestidures quan algú se n'abomina
i se n'orienta ens sembla desplaeat
i sofistie. Negar una base moral a
cuí pensa com ncsaltres i, momentäniament, es troba afeblit, erid
sernblaria poc generes. I si, com la
Lliga, tinguéssim, de mis a Inés,
entre els nostres rengles, com
figura cabdal. un Ventosa i Calvell
que, en epoca que es discutia l'Estatut, rodara per Espanya entre els
enemics de Catalunya concitant-los
i demanant-los ajut perqu vinguessin a esclafar el baluard de les nostres llibertats, no tan solament no
ens ficarlem a tergiversar un acte
d'afirmació catalana i de prestigi
del nom de Catalunya volent-lo
presentar con/ una cosa provinciana
(és a dir, un "partido de centro"
qualsevulga). sitié que ens tamiz
la cara de vergonya.
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Dalimier ha dimite

i és possible que e Govern
plantegi la crisi total

Araña

Veacandol dele botos falso: del CH.
dit MumiciPal de Baiona ha opas:iones Papis:id pública, 110 solament francesa, sinó de tot el nudo.
Estafados de les vastes proporciono
d'aquesta, i que denoten en llurs autors
tina intelligencia ben desenrotllada,
perd mole mal aplicada, no °corren,
per rus, paire Jo yita, paró sempre temen conseqüències deplorables.
Tractant-se d'un afcr d'ordre
tiar d'un pais estranger, cena mena de
consideracions poden resultar inddicedes. Perd W.ni i tot, ens estar de remarcar que la premsa reaccionaria de tots els pulsos aprofita
feis d'aquesta mena per a imputar-ne
la resPonsabilitat al regins democràtic.
Cal dir que escelndols de sentblants
proporcion.e han eselalat sola régims
dictatorials. La diferència is que sota
régitns democràtics r5 possible de parlar de l'afe r i denunciar els responsables per alts que Sigunt. En m'in',
sola eralrree régims, els ajero tèrbols
són Mocato, i el salvament deis culpables is Phi!.
París, 8. — La libre provocada
per l'escàndol Staviski no ha fet
sinó augmentar. La lentitud de
renquesta, els incidents político que
l'acompanyen tot excita les pas - ,
sions.
Les informacions ordenades al
cura de la jornada d'ahir mostren
que el Casero ha comprés la impaUn aspecto de la Monumental &une el :afear

Magnífic, imponent, respectacle
que va donar abans-d'ahir el republica ni s m e catali acudint en mama a
la plaga Monumental, per tal de sentir la paraula autorituada dels nostres bornes i la deis iilustres bolees
que vinguaren per prendre ,04.1,a1
omplint-ta de gom a gota i
šsIfllant amb ovaciona entusiistiques i amb la voleiadissa dels mocadors blancs els Par ägrafs mis
-cesdliuro as.
Magnífic acte de fe republicana
Deixaran de formar part del ministeri elš senyors prestat
pels horneo de la República
el noble de Catalunya, que
Rico Abello i Pita Romero, i el senyor Martínez davant
abans-d'aliir es congregà a la Monumental, i arte de fe, no menys magBarrio passarà a Governació
nific, per part del nostre poble, que
es prestà. igualment que feren els
Madrid, 8. — El ministre de la
ti a la real,lat aquest aspecte de la
oradors, a participar-ne.
Governació ha conferencias as-ui exgestió ministerial.
Les cinquanta mil persones que
tensament amb rambaixador d'Espa- ' Demostració d'aixe, que dic rofereix
acudiren
a la Monumental i
nya a París, senyor Madariaga.
la prisxima reorganització de les Copliren, i les cinc o sis mil que es
—Hem parlat de moltes coses.
rnissions gestores.
veieren
forçades
a quedar-se foca,
Un periodista l'ha interrogas sobre
Aquest arrample correspon exclusipels voltants de la placa, donären
si la dita conferencia estava relaciosament al partit que prensa, i jo no
magnífica idea del fervor repunada amb l'ordre públic, i el ministre,
puc ésser el que hi intervingui. Alai, una
blica que sent el nostre país.
amb gest amable, ha eludit la cuatesdones, estigueu ben segurs que la me• •
sació, dient:
ya substitució és ineludible.
A les deu del matí la plaça de
—Bi, senyors: abano d'abandonar el
"Heraldo de Madrid" diu:
Braus presentara ja un aspecte imministeri tindré aloa de gust a invi"Es ya decidido el propósito de
ponent. Era totalment plena d'una
tar-vos a dinar.
plantear muy en breve la crisis parmultitud entusiasta. No s'hi veia,
—Pecó a la fi marxeu?
cial y de reorganizar el ministerio
perquè no hi era, ni un sol lloc
—Com, a la fi? Sempre ha estat el
Lerroux al mismo tiempo; esto es, per ocupar a les graderies de sol i
meu propósit fer-ho,
el señor Lerroux someterá a la firma
d'ombra. L'arena i la contrabarrera
Ja ho anuncia el President del
del jefe del Estado simultäneamente també eren plenes. Amb tot i aireó,
Consell en formar-se el Govern, i jo
los decretos admitendo las dimisiones
encara s'hi anava encabint mis gent,
ho vaig ratificar en la notar que
de los señores Rico Abello, Pita Roque arribava contínuament; i des de
vaig facilitar a la premsa.
mero y Martfnez Barrio, y los decrela plataforma del "toril", convertida
Des de Ilavors he vingut insistint
tos por los que se nombre a don Maen tribuna, es percebia clarament
en la me a dimissió en toses les ccanuel Rico Ahello presidente del Concom aquella multitud immensa anasions que sisan presentat, i, per fi,
sejo de Estado; a don Leandro Pita
va engruixint paulatinament els seta
com vosaltres dieu, ha arribat cl moRomero, embajador de la República
renales, estrenyent-se per fer una'
meas d'abandonar el lloc.
mica de lloc als arribats de Miu.
en el Val cano, y a don Diego Martí—Peris heu de tenir en compte que,
notava l'estat Lebrón asilm.
nez Barrio, ministro de la Gobernano solament el Govern, sinó una gran
que ir característic de les diales
ción.
massa d'opinió reclama que continueu
transcendentals.
L'expectació es . maLo que no puede afirmarse aún es
al cap del ministeri.
quien send la persona que habrä de nifestava en tots els comentarla; en
—Dones, malgrat daixò — ha conles
exclamacions
que deixav-a anar
ir al ministerio de la Guerra.
testat
roen vaig. Cal isser seriós
la gent anant i venint pels correDon
Alejandro
Lerroux
se
encari conseqüent, i jo em vanaglorio d'isdors de la plaga, pels passadissoe,
gará interinamente de la Presidencia
ser-ne.
per les graderies... El matriz Sindel Gobierno con la cartera de EstaA mis, reitero el que he dit amb
bient, en una paraula, de la Solidado. Reorganizado así el Gabinete, éste ; ritat Catalana, de l'Assemblea de
anterioritat; aiscó és restablerta la
quedará constituido definitivamente.
normalitat, al Govern interessa el naParlamentaris, del dia que va ésser
tural jec polític que realitzen tots els
proclamada la República.
Es posible que al mismo tiempo el
partits en °aupar el Poder,
jo no
Presidente de la República firme , Aixe dins de la plaça. Mentreeestic en condiciono d'ésser el que portant, els carrera dels voltants- estaotros decretas ele altos cargos."
ven convertits en un formiguer que
venia en totes direccions i que eaEL GRAN MITING
nava espessint gradualment en direceló a la Monumental.
Segons va dir-nos un dels individua empleats de la plaga i encamegats del manteniment del servel
d'ordre a les graderies, Muna de les
vuit ja hi començä a acudir gene
per tal de presenciar el miting. I
des d'aquella hora fins a la que va
començar, el tragí no va cessar un
moment. Mató explica, en part , les
mostres d'impaciència que donava
el públic, en veure que havia arribat l'hora de donar comene a l'acte
i que degut a una avaria sobtada de
la rädio, que fou produida per un
acte de sabotatge, hom es velé obligat a retardar-I9 prop de mitja hora.
I si això succeia dins de la plaga,
al carrer passava exactament igual.
Ele que es veieren impossibilitats
Al mirrsvbA
de poder entrar dina i s'hagueren
'
a siip
de quedar al carrer esteren encara
>31 ets atailssm
mes im aciento que no pas anneUs.
I molts s'escamparen pels cafés i
50 all ele tr.ii
pels
bars del, voltants, en ele mal,
s eres le-liart
també funeionaven ele aparells de
Atenalaul
•aixi ea féu possible que, ja
eh uon est e
. ogueren encabir-se a La
ue no p
IIdFtSI tre
plaga. pnguessin sentir els discursos
I1
1.•,
que s'hi pronunciaren.
I
e
A fora l'espectacle que es Contemplen també era magnific.
"aeilliirtMfällei aria lene Mra política efe hornee de A•ndetir
Prigillbwho al ten mort cadatalc.
(Continna a la t
e
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Un periodista a la recerca del se- •
Merare dura la desfilada, tinc ocanyog. Araña. Tal Podria ésser el ' si?, de refer la mena imatge d'Araña. Cap possibilitat d'una sorpresa.
titol d'aquesta informació. El dissable una espera !larga a l'hall del
El polític és el resultat d'una uniColom, a l'aguait de la sera arribatat de pensament, d'un viatge d'ada. Una regada acabats els aplaudínada i tornada a través de les disments de la multitud, a la nostra
ciplines més fecundes. El pensament
demanda d'interviu oposa el seu
polític d'Ararla és enter en "El
cansament, les ganes de reposar.
ideärium de Ganivet -. "Una Polí—Veniu demà a la tarda.
tica" es la traducció en actes de
El diumenge a la tarda el nostre- govern. Convé dir aiscó perqui
personatge no apareix enlloc. Des, hores d'ara abunden les interpreteminuts justos, a la tarda, al Colom,• • tions sobre Araña. No falta qui
precisament, quan nosaltres irem
—darrerament— n'ha fet un poli*
foca.
bohemi, "fin du siecle", quan
Finalment, a les vuit del vespre,
fia és un polític d'ara —i de tots
i gràcies a l'exquisida amabilitat del
els temps, perquè establir diferensensor Rivas Crerif, trobem una
cies cronològiques és absurd— pel
pista.
seu exemple de disciplina, de volunA Acció Republicana, Passeig de
tat. Liha fallat el coHaborador prinGneis, 42. Al local del partit cent
cipal: el poble. Perú quan es té
persones —les directives dele Conla modestia de veure certs error*.

q

e

El director d'aquest periódie ha estat interrogat extensament, per tal de
posar en clac si la gestió que real:ti:a
sobre el senyor Dalimier baria tingut
lloc abans o ' després d'aparèixer 'un
article en el qual es feia ressaltar que
els bons del Credit municipal de Balona eren falsos.
Al domicili del senyor Darius ha
estat efectuar, Lambe, un escorcoll.
El Consell de ministres decidird demisr
limie o.bre el successor 'de/ senyor DaEl senyor Pierre Dadas, complicat
en l'afer Stavisky, ha estat detingut
aquesta nit, i densa Probablement serä
traslladat a Baiona.
El jutge d'instrUcció:IM interrogat
aquesta tarda el senyor , Pierre Darius,
director del setmanari "Bec et On-

ciencia de la gent honesta.
D'antuvi, el ministre de Justicia
ha ordenat dues informacions, runa
administrativa, l'altra judicial. Ja
són en cura. En segon lloc, una re(mima a casa d'Henri Hayotte, l'alera a la plaga Saint Georges. Horn
fin 'una doble requissa als locals
de "La Volonté". El director de.
"La Volonti", Dubarry, respongué
durant dues hores a les preguntes
del jutge d'instrucció.
Hom ha de recordar que Stavisid.
havia pogut enganyar els controladors de l'Estat mitjançant una gran
habilitat. Els bons subscrits eren

inscrits en la matriu del talonari
per un valor molt superior al real,
la qual cosa els permetia despris

negociar-los i fer grans negocis. Es
evident que Staviski baria pogut adquirir grans influencies, com ho
prora la seva vida passada, la qual
cosa li havia facilitas molt el treball,
Stavlsky Intenta suIol-

dar—se

ta

Alezandne Stavisky

París (urgent), 8. — Comuniquen
«le Chamonix que la policia de la
Direcció General de Seguretat ha
aconseguit, després de llargues recerques, conèixer on es trobava amagat l'estafador Stavisky.
Quan ea presentaren els agents a

Eles", el qual havia publicas en desembre de 1 932 4111 anide declarant
que el Bons del Credit municipal crea
falsos.
A netició, segun malla, del senyor Dubarry, director de "La Vaboté", Marina rectifial les leves afir•
macions mitjançant la promesa de rebre de Stavisky mensualitats de 13
mil franca.
Darius, que no rebi les diles mensualitats mis que d'una forma irregular, ajudi també a Stavisky a collocar Bons del Crecht municipal.
Aquesta tarda n'han efectuat estorcolla a casa de Pigaglio i a la qua
ocupava el senyor Garat al Boulevar

detenir-lo, Stavisky es dispara un
tret al cap,
MI seu motel de gravlealm
Chamonix (urgent), 8. — Els

agents que havien aconseguit esbrinar el local on es trobava amagat
l'estafador Stavisky, s'han presentat
a primeres hora de la tarda a una
villa des voltants d'aquesta localitat, que ti llegada un encobridor

y

p

altres ministres, per la lleialtat que
han observat envera ells.
El senyor Chautemps ha contestat
acceptant la ditnisuiO i expressant - li
la sera amistosa estima.
El ministre de Culónies, senyor Dalimier, ha publicar un comunicar, explicant les condicions en les quals, en
la sera guatitas de ministre del 1-74ball,' ha signas les dues caries de qué
cIna parlat a favor deis credits municipals r, especialment, del Cridit municipal de Baiona.
A les oficines del serryor Duearry,
director del periódic 'La 'Vokant",
estat
p
laa
ha
un
non escoreoll per

Voltaire.

La Seguretat general s'ha incautas
dels comptes que aquest i la seva esposa tenien en un banc.
El ministre de justicia ha dirigit
una carta al procurador general ordenant-li que s'obri una infortnació
urgent sobre les causes i raons per les
quals el procés Stavisky. pendent davant el Tribunal correccional des de
fa cinc anys, havia estat ajornat
nno vegades.

de l'estafador.
La policia ha penetrat sense dificultat a la villa, en la qual només
hi ha una habitació amb calefacció,
i després de trucar a la porta on se
suposa que es trobava Stariski, en
veure que no contestara ningú, han
enfonsat la porta.
En aquest moment Stavisky, que,
en efecto, es trobava a l'habitad&
ha agafat un revólver i CIna disparat un tret al cap.
El metge ha declarat que l'estat
del ferit era molt greu. Por després
Stavisky ha entrat en el període asiónic, i els metges creuen que no podrä salvar-se.
Chamonix, 8. — Llestat de l'estafador Stavisky continua essent molt

Detencló de Garat
Baiona. 8.— En acallar la declaració del diputas i alcalde senyor
Garat, el jutge d'instrucció ha ordenas la immediata detenció del dit
diputat.
L'acarament que havia de terliz'
lloc entre e:5 senyor Garat i Tissier
ha estat sjornat.
El senyor Garat esta acusat de
ialaificació de documents, infracció
de documents i cabals público, estafa o complicitat, abfis de confianea i, per últim, com a encobridor,
ci ha ingressat ja a la presó munt-

greu.
Manuel

Asarla porti, el &imanas al matt, un ram de flora a la tomba
del Presi dent Madi

tres— esperaren per estrènyer la
mi de Don Manuel. Pm introduim
al saló on era Azaffa, i mentre contemplem la desfilad' anea* escolta«
ala seus "propos" en resposta a les
demandes inevitables i repetida dele
presidents dels Centres.
—Senyor Azaña, voldriens que n4,
dia visitis el nostre Centre.
—Don Manuel, ¿que ens podria
regalar un exemplar del set: llibre
'El jardín de las frailes"?
—Completament identificats amb
el discurs craqueat mati.
Un soci d'un Centre, sortint de
la'jgtemetenis d'aqueete desliga en-

raonats 1 comprensibles, en embute.'
te al aeu clavan'. comença un dls.'
cur:
Asaka: yo no soy político
ni me interem la poittlee. Yo soy un
admirador platónico de Meted.
—Hombre! Querrd decir adntirador

«Me>. .
El discute de l'admirador olatbetic
es ea talar set.

--errare naéi dels altreu que d'ell—

sempre és hora de corregir.
La imatge física d'Araña, peleé),
per qui només en conegui la fotografia, pot produir sorpreses. Aquella serietat excessiva, en la conversa, desapareja del tot. El color pMi el caben blanc inteodueixen
una nota de bonhomia en trets pr*nunciats del rostre. Azaha ens
aparegut un -honre amable. D'una
amabilitat comandada pel cervell,
com si de vegades la volgags den:~ per por de sentb:ar-ho massa.
Per fi s'acaba la desfilada. Amb

el pes dele admirador" tret de' sobre;
et 'Senyor Atañe es Mema' t ron cedir -nos deu mitars'justos de conversa.
Ena convidif a fumar una de lem
seves ja famoses cigarretes oriental..
—llS, roct dirá.
—Cnut que tenien ¡me temps, he
cregut prudent de Lee-1i peques preguntes. Una visió general de la politice espanyola... (S'el Mg. q, eal. 7)

Chanionix, 8. — L'estat de restavisky ha intentat suicidar-se Loa lb'
gada el dia primer de gener per una
parella que donis un nom fals, sota el
qual s'amagaren Enrié Voix i /a seva
*miga Llúcia Alveras.
Aquesta marta a París després i
no ha assistit al drama d'avui.

lia designas com a defensor el
senyor Campinchini.
L'advocat M. Campinchi, delensor de l'alcalde de Bajana i diputat
sensor Ganan ha arribat per entrevistar-se antl) el seu defensas.
"Le Petit Parisien" diu que Garat, en ésser portat devane el jutge
crinstrucció, ha declarat. "Estic decidit a defenaar-me, i si cal a parlar molt clar."
Nerriot, ministre?

DImleeld de Dallmler
París, 8. — El senyor Dalimier,
ministre de Colònies, ha presentas 'a
dimissió (lel seu cärrec.
El aenyor Dalimier Ira dirigit una
carta al senyor Chautemps donant-li a
conèixer la seva ferina decisió de
presentar la dimissió del seu cärrec
exnressant al mateix temps el sen
agraiment, tant al presiden t corn als

Paris, 8. — El diari "Excelsior"
din que la situació del ministre de

Colònies, senyor Dalimier, el' qual

LLEGIU, a la >trina 2, 'el
O

programa dele actea da
la Catnpanya electoral
d'Ennerree Catalanes.

aguas consideraven ja com a dimitit„

no quedará definida fins després del
Consell d'avui. El dit diari creu que,
; coma conseqüència de l'escändol
i Stavisk
y
, tots els miniatres posaran
a-.la disposició del president lea secarteres (Continua a la p. y, C. 31
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per
L'obtenció del • Pecan »aguan
Folguera d'enguan y i Testada a
Barcelona del seu guanyador han
situat al primer pla del nostre mon
'iterad. durant aquests dita, la figura del poeta Josep Cerner. L'autor de "Les Bonhomies", sempre el
mateix i sempre divers, renovat i
rejovenit a cada nou llibre que publica, ha donat, antb Cl seu darret
recull de poemes, una nora prova
de la maduresa i la frescor immarcescible del seu talent.
Els qui, corn nosaltres, oberts els
sentits a les nostres coses, amb la
lectura de "Els fruits saborosos".
"Sonets" i tantee altres obres primiceres de Carner. hem anat seguit
atentament la trajectòria d'aquest
esperit —tan refinadament aristocritic i alhora tan proiundament racial— hern sentit un goig veritable
en veure'l premiat L'atorgament
d'aquest Premi ha estat, tant com
una consagració, un hornenatge que,
de temps, Catalunya devia al seu
Poeta.

Com a coroHari indispensable d'aquestes consideracions, una pregunta ens acut als llavis: les noves promocione, ¿coneixen Prou be l'obra
de Josep Carner? Els lectors d'avui
que vulguin adquirir les obres seves,
tenen facilitat de trobar-les? Ens
temerla que ben escasses, car la majoria dels seus reculls són introbables. Una edició completa de les
obres de Carner fóra el "desiderátum" ambiciós dels catalana que
estimem la nostra llengua, però
fóra —potser— un xic difícil d'assolir... Ens cal, llavors, i això imprescindiblement, una Antologia
Carneriana, per l'estil de la que ja
tenim de l'altre altíssim poeta López-Picó. S'ha fet una ndva edició
de "Els fruits saborosos", que és.
més aviat, una nora versio de la
mateixa obra. Per() això no es prou.
Una antologia que dones a aquella
que no posseeixen tota la producció de Carner una visió de conjunt
de la seva copiosa obra lírica, ¿no
temptaria cap dels nostres editora
en uns moments tan propicie?
Si la llengua literaria de que avui
ens enorgullim els catalans és obra
de quatre homes —he anomenat, era
sembla, Pompeu Fabra, Josep Carne-. Carlea Riba i Carlee Soldevila—,
és evident que correspon al segon
una part principalissima en aqueixa
tasca de redrec i d'aristocratització.
Carnee, amb el sen sentit prodigiós
de l'idioma i el seu gran coneixement del catalä antic, intuí, en hora
jovençana. maltea de les reformes
que mis tard cristaHitzaren en l'obra de l'Institut
Qnan jo, infant gairebé, Ta l/ Ilegir Per Primera veteada les *Ataques
i Ventalle" vaig romandre esbalit
de veure el partit que el poeta acon-

seguia treure deis moto mes grisos
i vulgars. El fang dele nostres carreta ea convertía, en mane de l'artlfex, en nobilissima materia artística! Ajupit damunt la sntzura, que
la gent distreta caikigava, Joder.
Carnee collia coses refulgente: perles, diamante, munts de p edrea p recioseat tCom en la faula del Rei
Mides, tot allò que tocaven les mans
del Poeta tornava'a or!
En robra de Josep Cunee no es
desaprofita res. Ja be dit mis amas

Albert Piera IS
eaerit no be negligible. asa.
rentment mis Insi g nificant . enclou

—ultra les acostumades Ifiçorm de
català— exemples sostinguts d'energia. Tal poema que, de bell antuvi,
es havia aparegut COM un traer es-

plaL us sobta tot d'una amb un gir

afortunat, amb un mot que se ue
enganxa a l'orella pie d'harmonies
i de reasonancies1
Pera, ultra aquesta aportada prodigiosa, que posad en la nostra
täria literaria el nom del poeta ims
mediatainent al costar del de Verdaguer, nosaltres admirem en Josep
Carner dues qualitats altíssimes:
aquelles, precisament, que mis haus
rica d'esforçar-se a imitar els ame
d'avni si voten que Catalunya esdevingui el gran poble que tots els
patriotes hem somniat amb consciencia del nostre deure de catalans.
Aquestes qualitats són: l'ambició i
el patriotisme.
Josep Carner ha estat —és-gran ambiciós. El domina tothora
una ambició tivant i noble, una
constant pruija de superació que
traspua en el mis mansoi dels seus
articles; ambició que ell voldria encomanar a tots els catalana.
Caracter! ;De quina unió
més harmoniosa es eixida la personalitat del nostre poeta! ¡Quin
meravellós "profesare d'energia" ka
Josep C,arnerl
— I el sea patriotisme? S'ha dit
mama sovint que Carnee era un
poeta que vivia lluny de Catalunya.
Absència corporal. si per acis, mai
no espiritual... EH és ahorne qui,
tornant d'una llarga estada a l'América Central, pogué dir. en una sessi ó dels "Amics de la Poesia" (que
ell mateix havia fundat), que mai
no havia enyorat Catalunya pagué
mai no se n'era sentit absent... ¡Selles paraules, que no eren un mer
complirnent, ans be una confessi6
del seu íntim daler, del ecu pensament de cada dial Llegiu els seus
articles i veureu que mai no és estrany a les nostres preocupacions,
àdhuc a a q uelles que podrien semblar locals, com si fes la vida que
nosaltres fern, com si fes un mes
a les penyes de l'Ateneu o a les tertúlies del, nostres cafés...
Ah! Peras el sou patriotisme té
molt poc a veure amb aquell paicallame cofoi i lamentable de les pagesies de l'" Elogi de Catalunya",
el /libre sortosament oblidat ¡Ea un
patriotisme exigent, ambición, que es
commou i s'enfelloneix —com ens
commovem i ene enfellonim nasaltres— davant les reculades lamentables del nostre poble! Que clama
perque Catalunya emprengui decidi.
da, sense vaciHacions, la via de cara
a nona horitzons de premia corteixença, de cultura, de Ilibertat... ¡Ah,
p oet a , com et comprenem! lE1 teu
patriotisme roent, ambición, aquesta
constant superada) en tots els ordres que tu voldries encomanar ala
catalana san ben be els nostresl I si
mai ens escau, del fons de la nostra consciencia de patriotes, d'adrecar-nos al nostre poble —que romanceja i es complau en una eterna
1 desmanegada adolescencia— és ben
be arnb aquella versos viras que tu
escrivies un dia:

que el nostre "desiderätum" seria
l'edició de les seves obres completes, comprent-ha es clar, els seus
articles periodística Res del que ha

Salut a la patria tan feble 1 dolgtsdal
Salut a la patria que encar no es nas-

Els llibres nous

tística, tot defensant el progrés de

Publicacions d'Art
Del recentment traspassat degà
deis arqueòlegs castellana, don José
Ramón Metida, és el doble volant
334-335 de la "Colección Labor",
que publica, de molts anys enea,
l'Editorial Labor: és un llibre sobre l'arqueologia clässica, des del
naixement de l'imperi egipci fine a
la fi de l'hellenisme, un perfecte i
agradable compendi de tan important i diversa materia. Són particularment notables els capítols sobre l'Egipte, la Mesopotimia i la
Persia, tots tres ben a l'ordre del
dia, enregistradors de les mis recents descobertes. Els capítols sobre Fenicia i Grecia, tot i no estar
"i la page", no ofereixen objecció
de cap mena: eón admirables resums de tot allò que de mis assenyat i solvent expliquen els grane
tractats.
L'ordre expositiu que el plorat
autor del Ilibre ha emprat és el més
adient a una obra de divulgació seriosa. En virtut de tal ordre, aquest
volum de la "Colección Labor", que
porta per tito' "Arqueologfa Clásica'', esdevé fäcilment manejable,
eficientment consultable, adhuc per
a les persones del tot assabentades.
Abundant Mustració en el text i
fora text, mis abundant que en els
altres volante de la mateixa coHecció, augmenta la valor consultiva i
idhue artística del 'libre. No cal
dir que els fotogravats són reeixits
com sempre en els llibres que surten d'aquesta casa, modef i exemple per a tantee de les nostres impremtes que descaren la nitidesa en
el tiratge dels fotogravats directes
o que no se senten capacos de real:ir-la. Així mateix eón campee benvingudes les tricromies que en
aquesta obra, com en d'altres, no
tiembla pas que puguin Esser superedes. Bons Indexe arrodoneixen la
perfecció de l'"Arqueologia abata", obra probablement póstuma
del celebrat arqueòleg rnadrileny.
Si ell. ho pogués veure ho celebrarla com el millor houenatie a la
aeva Ilarga vida de clentlilita de

l'art.

se.

La revista "Ceràmica", gire san>
bla ja del tot consolidada, va goatenint el "avene de la resentir* ar-

corn l'han somniada sos filial

'ristra lit ~ter

&a

ha de triomfar amb tots ela son dreta
Qui tracia la %turna traem Iba Patifa.
PairlienSat ed, patrtina'tka:.'

de lea esquerres

bale, totelloa, i quo 'el

Antologia Caineriana

reuda
.

ceràmica industrial de casa nos-

tra. La feina d'aquesta pub/fi:aleló
és, donas, de lea merittaries, sobretot si tenim en compte les enormes
dificultats amb que haura hagut de
lluitar per arrelar una publicació de
carácter tan especial.
Ele darrers números publicats ens
donen, a part dels treballa de pura
tecnologia, els aegilenta, dedican' a
la cerämica d'art: l'acabament d'un
treball de Pe ti ta divul faci6 histórica de la cerimica artistica de diversos palios europeus, per René
Jean; dos articles sobre rajoleria
gótica valenciana en blau i blanc,
per Joan Sacs; un vocabulari de
l'antiga cerimica de Manieses, pea
F. Almela Vives; una noticia sobre
l'antiga porcellana polonesa, per
anänirn; per fi, un reportatge sobre
la pisa paternina, per la ploma del
célebre ceramógraf valencia senyor
Gonzälez Marta El mis important
d'aquest reportatge és la nava cronologia que el senyor Gonzalez
Martí atorga a la susdita ceramita:
segons ell, l'esplendor d'aquesta
vaixella decorada en verd i manganee sobre blanc estannífer seria els
segles XII ¡ XIII; el segle XIV
seria el de la seva decadencia.
Bona i abundant iHustracid de
primera mi acompanya i sobrepreua
el test dels esmentats treballs.
JOAN SACS

EL CORREU )'AV1.11
Dos nona: Rovira i i
Obiols aha imposat aquesta amb redició benemèrita feta per de
Paper" de la Mistdria de Caralanya.

(Tria d'episodis). L'erudit historiador

de la manid histórica de la nació catalana deixara de coneixer els clissice
catalana que editen MI Nostres Chassics?

*

Fer recular la !lengua invasora

seta propia limita naeionals fe
el.deure del patriota cataba Abra vol
fine als

ir implantar integralment ríos gloriós

í de la llengua catalana per totes les
Wes de la Catalua y a h irnmcrtal. Això
I vol dir que a Catalunya els diaria han
time tete agrias en restali, les re-

ti! '! •

el magnific fustrusnan

que és tina opinió pública

alerta a la replica irererent cona be

la catalana, se seati ferit sovint en
aqueas ' darrers nano& Perú el qm
mea rentristi fotijig yciare coro ala poMes iberics, els castellana sobretot, sin

: 4"r94"
JaHerligiAM

eerAtiteA

sitsttilrtriyi te, dea' de *-1s Plies- die*,
un Govern enroman] de concentrad()
gabiltdsista i esquerrista. En el Grn

.4.a òuetaìuv*piqst

vera i en el Parlament, els catalana

cció Catalana

Rapubitcana

Campanya electoral

d'Esquerres catalanes
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CINEMA MERIDIANA

Oradora:

inicials F. A. S. (coincidents amb els
novas i coqitoms de F. A. Scheut) wn
«fide o /a mernaria de Francesc Morid, la vida del qual cualifica de pro-

Ricard Altaba i Pluma
Manuel Talega
Mariä Martinez Cuenca
Joan Puig 1 Ferreter
Marti Esteve
Josep Dende
Ventura Gamol

digiosa.

*La causa catalana —din—fou esteta.
ciairnent la de Mach, amb la qual ell
s'identifica completament. Abrí ida
temps que el Poble catali l'anomenata

larrommated
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l'"Avi'. Res millar que abre> no pot
definir el Use que ocupava al cor de
l'home del carrera a despit de les baralles politiquee. Caldria la lira d'Edmond Rostand per evocar dignament
aguesta figura, que s'assemblava pel
seu tomantrcisme, pel seu idealisme
inveterat, pele seus mateixos detectes,
a l'heroi avui 5511 xic passat de moda
Cirano de Bergerac.
Si, un Grano, pero un Cirano tren,niudat co pollttc—en aquesta politica
remorosa, pintoresca i encesa d'eloqüen
ridCa
zi:ficlisledbmereespa
setl Pa
tadu
vtleuteradeé aalgaluaepsatdt r'aciagaue
s_e
de
de
les
comarques
aburgesats
Pera tingué sobre el setairfinlestio davanter l'avantatge de
seu darrera un poble ferie en els non

eti
tna
d
ia
Inks

Adquiriu el Número Extraordinari de ir
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Magazine Trimestral Català
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I Mala l ‚UI. crela

Estados liberales, por aquello de aue
el pensamiento no delinque, permittan
toda clase de propagandas disolventes,
amos a las Internacionosotros negib
nales el derecho a vivir y esto no en

nombre de un Estado falible, humano
y var ia b le , sino en nombre sobre asao
de una Iglesia infalible, inmutable
divina, inspiradora del Estado, ordenadora de la Sociedad y vivificadora
de las almas.
? Fuimos nosotros los que en contra de todos ne-

dg eamag
mluatinlaasr ¡adulo% P°hloitmicharseslaenf acPuairt al iddoa que sirvan de base a la ordenación
jerárquica del Estado, en cambio
afirmarnos, en contra de todos también, la organización gremial de las
diversas fuerzas productoras. Y respecto de la acción directa, ¿quién no
oiucondocoemnoal helerm
reroentien
Esepeunna, hlisntoo rien
el nuestro? Las guerras carlistas, la

brava actuación de los requetes. etc.

gut

I Cien toneladas de camisas artlies1
¿Para qué tanto? ;cm .'einte da hm-

Aqueds que han tingut la fortuna
d'acostar-se-li servaran el record d'un
vellard esvelt, eleg ant, Ileugeramert
corbat, de perfil d'aguila enquadrat
de runa blanca, d'ulls sentimental' i
esdevingut una mica distret. Peris hauria guardat tota la seva eloqüenciatu1,e
diguem-ho, amb una truculencia

lela d'e n Vidol del seu poble enana,de la Poesia I de la
realitat!
Deaaras d'aterir que la $44 carreta
aolitiso èz indisoluhlente n t Iligada e
ter Urdes geg e Ealai unya ha enstinga d
de ire t4Sa °ny/ ruca arn b Madrid,
extens i ~ion« resi e d'aquestee
llitites i de In vnia dr Maca fina
latfroveriti de l'Estrettit. i *gris:
'Mara, que harta retan manipular
a meravella, en l'exposició ablamada
fa ! a la vegada

ir. °M'otea 4e1 POPULAII mentol> pouyamoco

tra Patria? Pues bien, esas afirmaciones forman parte del contenido doctrinal y guerrero de nuestro ideario.
¡Lucha antimarxista? Cuando los

sentiments intima j eternamen t revoltat contra el despotisme. Encara que
encarna les aspiracions nacionals dun
poble, conegué terribles desala:ion', i
les
la uva mort fou ennegrida per
lluites que divideixen actualment els
sets compatriotas, als guate no ha podonar tot el que havia desitjat.

la

Mea

t N

¿Que aquel esniritu ha desaparecido?
Mentira. Quid tea cierto eme las juventudes Tradicionalistas estén un
Poco frenadas. pero cuando ha sido neCeiSiad reicae. M actuación han demostrado
gi
q ue el alma carlista ni decae ni lan-

nal

410.144101:72

PREMS

tan lluny del federalisme, única so'lució harmanica a llurs antagonismes
diversos' i «Migares i, mobretot, lag esalfdif d'iqüista lisontut
d'esquerra hem realitzat la primera tèrils. I tote, sobretot, de veme cm el
que vulguin cooperar a lea
de lea operacions estratigiques exigi- vell espera daapiatic de l'antiga Espades per les presenta drcumstindest aya is menté avivat j hacia sobrevistesquemolectonalle, el» pa*.
la euneentracici dc torees. La Gene- cut a la monarspda.
sin ama mis aviad InIllor
rabee, , que, lesione la definició conEl . primer President de la Genede la 'Barcino".
signada a l'Estatut Interior, as l'orga.
pal local social, on ala ser i
ralitat de Catalunya ha mort amb
* ;deudor: it el setuumari catalb
Pisan
juridio
de
l'autecoutia
catalana,
eschortaci6
1
als Ilavis de la concórdia
tribal!.
aseenyalet.1
deis dijous. Subscriviu - vose I
está integ rada pel Parlament, Pre- entre els catalana. Les eleccions resident
* Setmanari nos. — Denla, dimei pel Consell Executiii o Ga- canta, que han enfortit a Centella les
vera. 1 ara tenim, en virtut de repica tenclincies centraliates i han fet recrea, sortirà un nou setmanari titulat
REPUELICA
gamma de les esquerres catalanes, ua viur e els vells impulsos imperialistes
"El Temas'" , inspirat en els principia ATENEU CATALÀ
vz
Parlament fort, un President fort i gime feral córner tanta sang, donen un
Da.
de 1./nif, Democrática de Catalunya".
un Gotera fort. A aquesta triple fina singular relleu a les supremes recomas
Difondre les teories socials del partia,
belios)
(Curar Anbau, 93,
titud de les institucions autònomes, nacions del velt cavaller de la !liberjuntament amb informada política a>
Pregunta a tots ala nostres amics
correspon la fortitud nacional i demo- tas nacional en l'agonia Aquella que
mercal, d'art, teatre, cinema, etc.
que actuaren COM a interveis tor. i cratica del poble catalä.
hagin conegut la mentalitat que regni
* Esplai s'exhauri totjust posa( a apoderats en les Passad es eleacionla
Els imperatius de l'hora actual ens en la gairebé illa ibérica a finale de
passin seguidament pel nostre es- porten
la venda. Bella iniciació!
a itna senona operació, que te
segle mesuraran la Ilargäria del cansí
tatge, Anbau, 98, baixos, de vuit a tambi indispensable
* Pintura Catalana a Reus, —
per a l'éxit de la
recorregut i l'èxit d'aquest borne optioberta a la Galeria d'Art de la Llibre- non o de deu u dotze de la nit,• a contraofensiva- esquertista: l'alianca mista i cavallereee.
Tots els Sancho'
fi de precisar llar collaboraeier en estreta i licial de les esquerres cataria Nacional Estrangera de Reus una
espanyols de la Península no sabran
exposici6 de pintura catalana integra- les eleccions de diumenge.
lanes
ami)
les
esquerres
espanyoles.
disminuir
els
seus
merits."
Agrairem, també, nur visita i colda per obres de Benet, Capmany, Crégran aliança, que ve a renolaboració, a tots els simpatitzants Aquesta
Hora de joventut
X11113, Domingo, Humbert, Llimona,
d'A. C. R. que encara var antenors pactes i a reforçar HaMompou, Sisquella, Serra, Tragares. amb l'ideari
ços una mica massa afluixats, sera
ara.
vulguin
Gaeta Nolla es fa restó a VIDA
fina
hagin
actuat
que
no
L'esmentada exposició Es molt visi- fer-ho en aquestes eleccions.
consagrada en el mitin d'ama a la
TORTOSINA de renquesta de "
tada.
Recordem que aquesta regada, vi- Plaza Monumental,
sobre el
de les
Dan Catalunya, concentrada, Da- Publicitcd"Creu, perd,Pcnsornent
* ¡corp Marcad( — Beta, ¿aque havia d'ha.
gent la nova hei eeletoral.que no vant
rEs panya autènticament republi- ver estat adreçada, per isser n!s /flameres, a les sis de la tarda, s'insta
admet rectificacions ni esmenes en
gurara l'exposici6 de Josep Maragall les candidaturas. les tasques d'in- cana, alianza. Tals eón les dues pri- tosa, als hornea d'un proinedi de 35
en una saleta privada de la casa Pa- tervenci6 escrutini seran molt sen- meres etapes, ripidament recorregudes, anys. I din:
de la nova ata conjunta.
res. L'esmentada exposició sera inte- ales i rinides.
"Es a aquesta joventut, doncs, que
Els esquerristes espanyols asuran
grada per divuit pinturas. El catàleg
ara amb mes claredat que mai el P a - enteraran que sima de dirigir la pregunporta una presentada de Domènec
ta
que ha motivas les nostres ratlles.
per
cabdal
de
Catalunya
en
l'obra
de
Carlea i Manolo !fisgué.
la revolució. Veuran que, sane l'aiut Mis que res, perque ella, com per
* Monipon.— Entre les obres que
de Catalunya, la República espanyola llei natural, és la cridada, si no ara,
dissabte s'exposaran de la serie 'Macanaria. Els catalans podriem salvar-nos dins de poe. a exercir plenament la
llorca", de afompou, figurara un innosaltres sola amb un esforç heroic. labor constructiva en el pas dels noterior de gran mida, interpretant un
ticamenctrepubIliael
de
bles, cerní a la sera maduren i Per
Però o pod
rec6 d'una gran finca mallorquina.
tant consolidació de llurs idees i durs
casta no
resistir cop
* Cittodini. — L'exposició de
reacció monárquica si els catalans no pensaments en obres duradores. No
ZLECCIONS
LES
volem dir, pena de cap de les maneCittadini et clausurará el vinent diintervinguesein en la Milita.
MUNICIPALS
vendres, dia
Abre, fa recaure damunt Catalunya ras, que no estiguessim conformes atrb
la polsació que es porta a cap. Hi
mantenir
personalitat:
una
doble
la
de
Ele noetree canica que vuli eixamplar les Ilibertats catalanes, i estern totalment i la seguim amb gust
gala collaborar • l'organiusci6
la de contribuir a la defensa de la Re- i amb tot interes. El nostre gust seria
electoral dita Candidatura d'Espública espanyola. Horn de defensar la que es les d'una manera intensiva i
Carlea Sindreu avui
quema Catalanes que Hesitad
República en perill, no solament coro extensiva per diverses eclats. Les conin los villana dudosas numial Lyceum Club
a republicana, sind lambe can a cata- seqüències que se'n traurien, i qui eaa
cipala do Barcelona-ciutat, aún
si lliçons, compensarien el treball i
lana nacional.. En la Iluita entre les
prestas de parear a iniciara'.
dues Espanyes, no podem fuer neu- esforç que aquesta labor significa,
Avui, a les set del vespre. tindrà
per acuestes oficinas centras —
tral, de cap manera. La reinstallacib
lloc al Lyceum Club (Fontanella, 18,
I 'a situats en aqueas cami tan
Corta, 389. pral. — o per les
a Castella de la monar quia o de la atractívol, no amagareis l'optimisme
tercer, primera) la lectura anunciada
enema de diatriete adheridas a
i
una
constara
nificaria
dictadura
si
g
Que ens ins p iren els joves d'avisa
de Carlea Sindreu. Tema: "HumorisAed6 Catalana.
gran amenaza contra Catalunya.
Creiem que altota de la Catalunya reme i ponla".
Els postres aliase de l'Eapurya
trobada, malgrat tots els inconveniente
no desguerrista s'acabaran de convencer
que es pupas assenyalar i que
llar propi interés i llar propi ideal teule, coneixem, de l'hora de la iovenlut
aconsella el mes favorable acolliment Canse un avanç fort, audaç i consera les reivindicacions autonämiques de
vador alhora del nostre poble. Alisa
Catalunya. Davant la dura Ilic6 dele no ho {are, mai la SeneClUd i els hofets, aquells esquerristes espanyols que mes carregats de preiudic is, dexces de
N encara sentien recels i encara oposa- legalisme i amaras de preocupar-se de
PmeallIMMIIIIMMIleliMMUMIIMMIUMMMININUMMINIMININIMMIMPINWMMINMUmilueelislealla
ven resistencia, els abandonaran sena
la forma més que del fons. Admetem
vi
dubte. L'inoblidable President Madi un iré. Pez:b no excessiu. ze proetenia clavades al cor algunes espines, torció detrae a 'vena somblaria •Ort•
io-entre les quals hi havia la de la con- rente. No ens cap rec
eldiaucbiatensqudeeisatal
ducta d'alguns membres del darrer Go- grat les diversen
monommonsunnememmummemaninanmensamnamimmemmemamenammis
vern Asaba en el problema de la va- ves, en l'hora de la discussies arribaloració dele serveis traspassats.
den mis aviat a una entesa que no
La generositat i la Ilmaltat catalaMMNGS per a avui, a les deu del vespre
nes han d'ésser atnplament i noble- eisComnétsinuP7LsAd'ePdUatBmLIaCdura.
lTAT la tasment correspostes. Totes aquestes Iliempresa i seria dc desitjar que el
bertats inicials que avui ti Catalunya ca
seu exemple tingués imitadora. Estern
CINEMA WALKYRIA
no san cap donatiu de ningú. 56n una segura que al capdavall de seriases inpart, nomis una part, de les Ilibertats vestigacions totes les enquestes anique ens pertoquen. que san ben sas- rien a parar a la conclusió que, eviOradors:
tres. I aixl com nnsaltres hem ajudat dentment, és aquesta l'hora de la joi ajudem les esanerres espanvoles a ventut per a aatalunaa.a
Domènec Pla i Blanc
defensar la República autentica, elle
han de facilitar la marin ascendent L'acció directa, els carlins
Francesc Romea i Muntaner
de Catalunya rel cami de la seva IliEstanislau Duran-Reinals
LA
LligAaN
i la cA
bertat nacional.
Com mis !libertar anda Caextreu
Jaume Serra-Hunter
CORREO
EL
T
talunya mis voltnnat i mks for- eis segücnts pardgrafs dun article de
Joan Lluhf i Valiesen
ça tindri per a la defensa de les Jesús Elisalde — al goal (almena
institucions republicanes i per a la
del tradicionatisme"—publicat
Caries Pi i Sunyer
cooperació en el front Urde que ha "mostee
a "El Pensamiento Aravorra-;
d'assegurar l'exit de la necessiria i
Linfa Companys i Jover
"Estado Corporativo, lucha antimar.
urgent contraofensiva esquerrista."
xista• acción directa, ¡no es verdad
Suïssa i Madi'
que ha sido esto lo que con un poco
de afán de imitación y otro poco de
Sota el titol de "L'alliberador de
ese afán upahol, de preferir lo de
Catahanye, LE DEMOCRATE, de fuera • lo nuestro, es lo que ha motiWC
'sos
del
antic
Seiue, sempre bou
vado a los espafioles a mirar con sitopub, publica amb la signatura de les
patia el movimiento fascista en nues-

*

l'eminent artista han realitzat conjuntament un ¡libre que tots els lectora patriotes voldran tenir.
* iQ Ui ... que tingui consciencia

soverrwr

el ira diaria •MiNike enrests

manari; Esplai, el teu magazine dominical; D'Aa i d'Alfa, el Ista pis
magazine trimestral, I la leva bibfr
teca la formaras subscrivint-te a EtS
Migres Classics, a la Fundació Bernat Metge (Classics artes i dalias), a
la Fa:decid Balice Catalma, a les
edicions de la Catalina, de "Proa" 1

'Td.üaalit

miin41

rojas nos bantabana.."

'palabra que ame', rencor. Sonsos lee
prinerso, s aean
cuent
en coomnpoadiXerral
a ul7 lodlirtmo si co sublevaron para cntsonisar

.illa
jntlibu
ntgiur
1:denalupcd
:earli
libelo
rtaliCiir
tadeCer
y ali
dua
e ext
ml'g°i:
Al delincuente lo compadecanoa
siempre, sea quien fuera. Lo perdánamos siempre también, por monstruoso
que sea su delito; pero olvidarlo, no
ea posible, mientras continúe actuando. ¡Cómo se puede olvidar la aulaga
ración de agosto si continúan en pie
de guerra los sublevados, sus cómplices y encubridores? ¡Cómo las sacudidas anarcosindicalistas de t933,
el 1934 ha sorprendido a la fuerza
pública redob'ando retenes y guardias,
prestando servicio con armas de guerra. cual corresponde al "estado de
alarma", que aún no se puede levantan?
i,,o u.. Pide no es perdón ni olLoraqt ue

vido; es "consentimiento" lo que te
reclama en tono impertinente por lo
in "

N —uiodrniois
iceno—psi
ine, habrá paz—dicen
néis en libertad a los nue tan hondaa perturbaron.
la Repúbliaa si no dejáis
en libertad a sus enconasteis enemigos,
para que puedan cree:batirla con la
maynr impunidad..."
Pero esas palabras no hacen honor
a la conducta de los que las pronuncian, porque jaman perdonaron a nadie; porque -persiguieron sanudamente" a sus adversarios; porque insaciables en sus persecuciones, después
de fusilar a Galán y García Hernández, aún pidieron la cabeza del Gobierno provisional revolucionario, cuando ya estaba recluido en la cárcel
de Madrid.
Y aquel Gobierno provisional correspondió a la "sañuda persecución"

de que había sido objeto consintiendo
a sus perseguidores la difamación y
la calumnia: atenuando los rigores de
la ley con el perdón de los deltirnoscuennotte
es; dando, en fin, ejemplo salabas
clemencia .
sobpo
enrnod
de es:erenida
,no yadme n i st ia.Nci
que la haya, ni "coa
Nos hemos
i 'l frenericosa
limitado a hacer algunes consideraciones para descubrir la alevosa mamobra
eenhalbibe
lcsRgeupeúbhlii:
e r rtc ao dntraa la
ca al
rieron armas contra ella y a los gil?.
im puni.
volverán
aca sublevarse alentados por la

Esto, en fin de cuentas, sería lo de
m
noisr,. porque volverían a ser vencipreim
dos; Pero vale mas prevenir que reDenunciamos una maniobra contra
la República, no sólo en la amnistía,
en cuanto perdona y olvida, sino también en una amnistía tan singular que
da ciento por uno. corro san Bruno,
suscpraipe
raión e
e linourtersiedroenpelasetas
lososqumi
a lgtm
ganar
las elecciones del 9 de noviembre.Lo que menos importa a los que
patrocinan la amnistia es lo humano
que puede haber en ella devolviendo

la libertad a los reclusos y repatriando a los que están en rebeldia en el
extranjero.
Con perdón y olvido <me no sienten
encubren la finalidad mas codiciada,
que es la de devolver a los grandes
de Espata las tierras que el ministro de Agricultura está repartiendo entre los campesinos.
Y esto no tiene nada que ver con

ningún perdón ni con ningún olvido.
Esto puede ser un negocio para reponer fondos, para continuar cavando
s que se pretende enterrar la
epübw
lRafosaea

Podrá ser más o menos oportuno;
Pe ro seria, sin duda, humano perdonar y olvidar para que no muera en
presidio quien tanto sirvió a la patria,
q uien tanto contribuyó a la proclamación de la República antes de sublevarse contra ella; pero devolver las tierras incautadas a los grandes de Espifia, eso es algo mas que perdón
olvido, contra eso toda prevención
e
poca.
No decimos con esto—entiéndase
bien—que nos opongamos a la revisión
de las incautaciones, por si hubiera
lugar en derecho a indemnizar de alguna manera la propiedad legitima expropiada. Eso, con discutirlo con luz
y taquígrafos, basta.
A lo que nos oponemos es a que
tus cl pabellón del perdón y el olvido. tocando la fibra de la sensibilidad
o de la sensiblería, se nos Pase como
de matute la nulidad de las incautadones y de los asentamientos. Esto
no puede ser objeto de amnistía, sino
de recursos o revisiones acordados por
las Cortes, después de amplio debate
ea el que se ponga de manifiesto la
justicia de lo que se resuelve y salvando desde luego. Ion intereses creados al amparo de la ley.
Con perjuicio de tercero, no puedan
unas Cortes anular lo que otras Cortes hicieron, porque se establecería con
ello la insolvencia del Estado.
Y si esa insolvencia no se establece
al pasar de un rearmen a otro; si
hasta las revoluciones respetan los
monopolios y la deuda pública, icímna
pueden unas Cortes hacer y deshacer
sin más razón que los votos?

Tiene mucho que estudias ese anteproyecto de amnistia. de cuya inoportunidad ya hemos dicho en dias ameadsounnetso

10 que

cirr..,oys
etlenquen""noquheubdieera

vuelto de no tener que salir al paa:,
‘.neinosciay.. rencoclusnivoos uhsaobl ay pclee rtorl
qui en
y de otras Cosas por el estile, de
a
su ex clusivo

lectors catalans le sobe n . dones,
re* peguen ola de is electora l: dr Lo
ADVERTIMENT

Viga.

Odia i rancors
EL LIBERAL rentaren cine, en cap
ho 555 premie

naeht del seas no a,
ca.
•
lPenyes de

flaveeirfa cioniqweles !Mg"

ha lee its prensa de dreta esPenyole
ro nfra As s' oyere de le Refribliee i
contra els diptaarr de los Constihsents.
No obstat etteute geeln.ra—afirInaai riteppdar d'anime de onontewidara
¿'odio la prensa d'esquerra:
"No se nos puede citar ni un colo
párrafo de nuestros artículos, ni PM

Advertim a les Paranna• • lee

quia interesal la pula:cacha ¡enmelase de les notes que ene tu'aten que ele originala han de di-

rigir-se lote a la RedeechS, Corta
Catalanes, 389, I••• Pls, abano
de les nos del reapeo. KM qua
ene arribin mes tard d'almete
hora o ea& admites a la
impremta del diari: Barbare, :a,
no taran publicas; flas 'adusta-yute llame desea&

'inserte, 9 de gener de 193å

LA PUBLICITAT

e`eccions municeds

L'atrgument d'a r a la t !da

Abans-d'ahir toreo proclantis els eändidats
que liudaran diumeoge
Diumenge, a lea deu del matí, es va
constituir la Junta 'Municipal del Cena
a la Sala del Consistori per procedir a la proclamació dels candidats
•r.r a les vinents eleceions municipals,
en compnment de les disposicions del
k l'article
Govern de Catalunsa
de la Llei Electoral vigent.
Per raala:tia del Sr. Pere Cennrro,
Caes es idi lacte el regidor Sr. alarti dais
sau. t Galceran anth ass¡s tanda
V.,C315 senvors Frederic d'Aldea i Gil,
Aeusti Bel i Balada, Alfons Vencers a. jorda ii , 1,ep M. Carreres i O liver. Josep Lancidn i Benedisho. Manuel Palomea i Ventura Jose n Casas
mitjana i Serra. Acta, de secretari el
seneor Jcsep Mart vez d'Acevedo.
La primera Ilista presentada fou la
.s e les Esquerre s Catalanes. a la qual
'. , t1 adjudicas el número I. Foren
erec:amats candidats els ciutadans que
la integren. Srs. Caries Pi i Sunver.
bu.Laurne Serrasliunter. EstanislauCasaran-Reinals. Antoni Ventós
devall. Antoni Vilalta i Vida'. alariä
Martínez i Cuenca. Jame Vachier i
l'alter, ?osen Es-ofe; i Andeetz. Fersan Botet i Manea Francesa. Car'snnell
Vila. Hilari Salvador i Castert. Viren Bernades i Biusa, Domènec Pla
B:anch, Emili Gramer-Barrera, Jo:
5e2 Gispert i 'da, Francesc Godo i
Foch, Romas Pumarola i Julia, Ot
Hurtado i Martí., Benet Mori i Bal:ester, Antoni Oliva i Oliva, Ricard
• taba i Planuch. Francesc Rossell i
Montaner. Joan Cordomi Pujolar,
cep M. Massip i Izabal, Ramon Junvent i Vila i Criada Cortes i Lledó.
S'eplents: Ramon Eroles i Sorribes,
Francesc Ferrer i Pié, Antoni Lloret
i Fnmenal, Gaieti Rahola i Escofet,
Ramon Palomes ¡ Tudó ¡ Delmir Ibafez.
El númuo 2 va correspondre a la
Lliga Catalana, la Ilista de la qual és
constituida pela senyors Lluís Duran i
Ventosa, ;tono Coclolar i Gualdo, Frederic Roda i Ventura, Octavi Saltor i
Soler. Xavier Calderó i Corones, Andreu Bausili i Sanromä, Joan Soler i
Genen Josep M. Blanch ¡ Romeo, Ratuno toll ¡ Rodés, Antoni de Saberes i Vila. Josen M. Card ona Espunyes, Francesca Bonnernaison i Farrola, salta de Verdaguer. Montserrat
Serra i Bellsolell de Roig-Chovar,
Frederic Amat i Arnau, Jaume Espona
i Brunet, Francesc Guarner i Mohns,
Manuel Bastee i Duran, Alions d'Oriola Cortada i Renom, Josep M. Ginesta Ponc, Alfred Dorca i Blanch,
Joan Andreu i Miralles, Joan B. Ferrer i Estublicr, Amadeu Llopard i Vi?alta, Ferran Valls i Taverner, Concepció Sastre i Zurita, Jaume Roure i
Mendet, Xavier Bib.:, i Rius, Eusebi
lenta i Buscó i Jaume Carrera i
Eseixe.
..a llista del Partit Republici Radical es va rebre a continuació, i se li
as';udica el número 3. La integren els
se vors Llufs afatutano i Casanoves.
r s aratheu i Ferrer, Pere Dornènech
Frederic Frigola i Pa, • Pe7C Ferreres i Parellada. Ales
Bosch i Catarineu, Jaume
...:nany i Certines. Rupert Rolsiós
z. Josep al. Serraclara i Cos'
ts A:fred Sedó i Peris-alencheta
F:adi Gardä i Ferrer, Mercè Galindez
de Seevold, Filia Roure i Carricarte,
Fsrran Fuster j Fabra, Encarnació Hidalgo d'Oses, Isluis Bufaste i Banús,
Marta Garcia i Gutiérrez, Salvador
Lluch i Sobiranes, Lluis Sisquella i
Oriol. Francesc Esquerdo i Grau, Manuel Ferrändiz i Nacher, Ricard Espejo d'Hinojosa, Alfons Barba i Mirarle, Manuel Manen i Garzón. Antnni Montaner i Castaño, Joan Pich i
Pon, Josep Capdevila i Ventosa,
Eduard Batalla i Conillera, Joaquim
Fuyuelo i Sana. _Tosen Palea i Gelabert, Germà Riera i Condal i Josep
Pender i
La llista presentada pel Partit Coir"-"ta de Catalunya fou la número 4. amb els següents candidats: _losen del Barrio i Navarro, JOasi ni m Pi loan i Gener. Antoni Sese i Artaso,
Hilari Arlandis i Esparza, Felip Gartia i Guerrero, TOMä5 Molinero i An
Josep Pefialver i Barranco, Te--daluz,
:ti:sedes Benito i Casador, Joaquim
Casa i Piera, Empar Coloma i Chalmeta, Ton Conillera i Pagés, Paulina
Odera i Garcia, Vicenç Joan i Puigges
leer. Agustí Arcas i Merlos, Josep M.
Rerneu i Avanti, Antoni Mazan i Hers
nitidez. Maria Ricard i Soler, Joan
Vilabella i Cortés, Francesc Alba i
Bar:Ara, Fosa Jover i Aritzeta, Mar Camps i Pecara Ricard Salzmann Marcudez, Manuel del Caso i
Duran. Josep Ansino i Tnrree, Jean
Avales i Presa. Laura Rodriguez i
Paertas. Suelents: Salvador Llaurador
Jordana, Pau aloyana i Arranz, Beres Montagut i Algueró. Josep &ral
r ¡ Grär¡a , Melindre Iza i Ogarabsitia.
Ei ntImern 5 correspongué a la Ilista
pr esentada pel Partit Nacionalista Catala, la qual ton lliurada en cinque
liss. Conté els següents candidats: Josep M. Xammar í Sala, Lluís Marsins i Sola. Toser de C. Serra i Ras
f , ls. Joan AlzIna i Alzina. Justo CoIs n,ines i R .ca Guifre Pujol i Ri1,ne, Daniel Lbsoez i Briviano, Angel
Queralt i DoMneo. Antoni Mur
Rel, ergo. Artnni aun, i Feries. Ma
e . e' Vitae/o de Snla. Francesc Fina
re 'ss. I s ense Red s 'eli ez i Casal:. Jor
Sir
7.1 Noveles, P sre Snteriss i
Casade‘@. 17,1mt
." na P nr ees. afanuel Pena Fe-

l essn bardana i ç oie s es. loses:
Leirsse- C 7 stells loan Pasqual i Coi Pide Jan Van Moluerrat. le i sep Puig i Prat.
r/ rtiz i 5 ,1 1 •Arli. .Antoni Zabala i pmats . saammo Guasch i Tomb^ s. 1 ^7o rie!als. loan Vensis en i Palns i T.In's Unt es i
eeez.
E s va lliurar despees amb el número
6 la llosa d e l Partit d'Extrema Eso/letra Federal. integrada pels mesera
Euric Mi r i Rossell, Aterust Coll i
Tri n s Francesa afecia i ne wsello. J.
c i nt Borra . i Sshadell, Emi t í Muhoz
Carn r leonart i Gracia,
erra mea, ¡ fne enela .Grerinei Garcia i Garcia. Martí Zaoatern i
Tomàl d' Antonio Graiaks. Joa-

quim Rairnbart i Boneta. AlIZid
fbiflez i Bonn!. Ramon Torró i Penedès, Alfred Aleen i Roques, Enríe
Roig i Casanova, Joan Arteu i (jis,
cante. Ramona 1.1ätzer i sancho, Josep Conesa i Huertas, Salvador Soler
i Calvis. Alfred Alguacil i Burgs. losen NI. Alesandre. Madi Sarda i PaIlarols, Edeci Gatell i Catalines, Josep
d'Amnnio Citncer Irisen Monteya i
Gámez, losen Manee! Ibáñez, Suplents: Estere Carriä i Garrido, Josep
Bonada i Brotada, Angel Jiménez i
Martínez i allettel Garcia i Medina.
Darrerament bu presentada la Ilista
del partit 131« Ols r er i Campero!. al
<mal rorresponré el número 7. Ven
isser proclamats el. candidats que la
formen, els euxls són: Joa serim Mearin i issñj, Tonina T11550 i Temprado.
lattme Mi ravitlles i Navarra. ¡ordi
Arqucr a Sa l tee, Pere P o nes i Casitas
Daniel Penen i Cahrer. t osen r1-4nrch Bastí,. V - rms Cnlntner i
Ramon Mad767 i Riere, Tneer
Gelltfa, ;roan Muster i Pros, \ urt
Ente!' i Pi. D s M et Do mingo i Mentserrat. Llibert r'e p -tit s . loan 5n-ve -1
i Nora. ',tse., Ca-elevila
Salvador c errs ; JO'rr 1ncer
i Canal , . Pan rereeló i Fs ix. Antnni
Perun i Upe.. Tler ; Ramo, Cod
i Forcada. IshiSs Masseh. i Pisor,
narria ;
Francesc
fil Zaytielas i
srhl R0(114011eZ ; tose., Cdl i
Tmrelles. Marntel M. Jeli5 i Josep
María i afonterDISPOSICIONS PER A LES
ALCALDIES DE BARRI
DURANT EL PERIODE
ELECTORAL
Ahir a l'Ajuntament facilitaren
aquesta nota:
Disposant rarticle tinque de l'ordre del 30 de desembre ve 1933 que
da un mitjá demosiratm de .d atesonalitat d'un elestor, enti e a.,res,
la certificació de l'alcalde de balín,
i que per al lliurament deis dits
documents de coneixemetu per les
alcaldies de barrí s'observara som
a requisit especial el u °Uta a cana
Tinincia d'Alcaldia un remstre especial de les certificado:1s que lliurin aquella, als efectes suschts,
evident que cal donar a erles regles
que permetin complir la iinalitas de
l'ordre, que no és altea que la Je
donar la mixima facilitas ais elestors; i com que aixo no se.ia compatible amb 'a permanència continuada de les autoritats o tundomiris municipals d'una determinada categoría a l'edifici de la Tlnencia,
durant totes les hores del dia, i en
cada un d'aquests, sigui de testa
o feiner, des d'aquest moment pus
al dia de les eleccions,
doctor Aiguader, disposa que es
notifiqui a cada un ocia secretaras
de les deu Tinencies dAlcaldia de
Barcelona que des d'aquesta data
:iris al diurnenge de les eleccions
inclòs tinguin una smardia permanent a les Tinencies, ç2uedarà a poder de l'oficia: de guardia ei segell
de la Tinència, per tal d'estamparlo en les certiticacions dels amais
des de barri, als única efectes del
reconeixement de la sera signatura,
per a la constatació de la qual per
part de l'oficial de guardia prendran els senyors secretaris de les
Tinències les mesures que comiderin oportunes, procediment que pf..
sibilitarã de poder segellar a toses
hores els documents expedits per
aquells alcaldes de barri. donant-los
l'autenticitat oficial que dimana
d'estampar e:1 la documentaciä el
segell de cada un dels districtes
municipals als quals corresponguin
les autoritats de barri que certifiquin, portantee tumbé d'aquesta
manera continuada i sense interrupció el registre especial de ver-

tilicacions expedides, que prevé
aquella ordre, per tal que resu
constincia documental dele certiiicats expedita segellats per la Tinència. La permanencia de la guardia s'entendrá acomplerta mitjançant el jet que aquesta actuí des de
les nou del mati a les vuit de :a nit,
excerte el dia de l'elecció de regido s, que comenearà a les set iiel
mati i acabará a les quatre de la
tarda. El pra s ediment anterorment
assenyalat per tal de donar con • ixement de la signatura de l'alcalde
de harri no serà obstacle, donat el
seis carácter general, perquè les
Tiré/se:es puguin seguir-ne guata
sevol alt e que impliqui el cnneixement de la signatura de l'almlde
de harri, sempre i eman no es trennui la permanencia i 13 co ntinnitat del eerre i , durant l e s hoces 4
m' e el decret es refereie. Aquest
decret, signas per l'a t calde, doctor
Aiguader, ha estas traslladat per
la secretaria muni e iral amb el fi que
arribi a coneixement de cada se-resed ner al seu degut compliment.

Els ;alistes comp'eixen

les

amenac s

Diumenge va cometre's n alee ecte de
sabotatge contra els
autobusos
Als voltants de les smit del vespre
diumenge, des d'un autostax: que
mareara a gran velocitat fosen :Sinea.ies dues ampolles contenint liqu.d
inflmnable contra l'autobús de la
Companyia General núm. 220, estacional, roen els altres cotxes, al carrer
de Cabanes, xamira a l'Avinguda
de Francesc Lairet, esperant la sortida dels teatres per a prestar servei.
Una de les ampolles trenca els vidres de tots dos costats del cotxe i
aná a trencar-se sobre ¡'empedrat del
carrer. El liquid s'escamra per terna
sense Produir el menor dany.
L'altra ampolla caigué a 'mterinr
del coexe, i have.it-se trencas i ene,
el )(quid que contenia, provosä un
incendi en el vehicie, que resalta ande
importants danys.
Uns guard/es de seguretat, de se r
-veinaqulsot,dnr-e
del que succela pujaren en un auto
intentaren perseguir el taxi des don
havien estat Ilaneades les ampolles arnSi
liquida inflamables, però l'aglomeració de vehicles i de tratiselints impossibilitaren la persecució iniciada, ca:
el cotxe perseguit aconseguí desaparèixer.
Avisats els bombero acudiren a
temps de saliar d'esser destruir per
lea flames el motor i el xassis del
colee.
Al/ir, en rebre els periodistes, cl
conseller de Gosetnació. senyor Selves, digné, sobre les precauciona que
aquests dies es noten en els tramvies
i autobusos, que eren per evitar que
es cometessin actes de sabotatge corn
el de diumenge al carrer de Cabanes.
A fegí que unes precauciona eren ostensibles i les altres no tant.
--zCreieu en la vaga de transports
el dia
pregunta un periodista.
—Sóc el menys indicat per a saberja que amb el, Sindicats
raus no m'ho comunicaran. El que sí
puc dir-vos que hi llama toses les
precauciona que caleuin per evitar
coacciona i pertorbacions en els transports urbans.
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Set in gtdus, arrAts ane
eíi celebrü
pistoles; entren a un bar del una unporlani
ca&de Viladomat i roben
axmentblea
Casares lob*
La Federació Socialista de Barels dinets de tots eIN presents celona celebra diumenge a la tarda
A les dues d'ahir a la tarda set
atracadora penetraren al Bar Canigó,
del xamfrä del carrer de Viladomat,
1 38, i Diputació, to6, propietat de
Joan Gras.
Els atracadora s'apoderaren d'unes
tres mil pessetes, i una cegada aquesta quantitat en el set: poder, emprengueren la fugida , i pujaren en l'auto
taxi 401359-B, que tenien a la porta.
i amb ell aconsegairen desaparèixer.
ANTECEDENTS
Feia dos o tres dies que dos individus ben vestits, i que parlaren en
castella acudien al Bar Canig6,
distintes hores del dia, i ti passaven
!largues estones a restabliment, fingint discutir, perla el que feien era
observar els costurns de la casa.
Aquests dos individua, a tres quarts
de dues d'ahir a la tarda, entraren al
har, i s'assegueren en una tanta que
hi ha davant el mostrador, a la dreta
de la porta d'entrada.
El dependent Aleix Vilamala els
servl uns vermuts. Aquest dependent
da el que ha confirmat que en dies
anteriors ja havia servit aquests desconeguts.
COM ES DESCABDELLA
L'ATRACAMENT
Abans de les dues entraran a l'establirnent cinc individus més, 1 mentre
dos es quedaven juntament al mostrador, els altres tres, situats erunig
del local, pistola en mi, obligaren els
clients, dependents i lamo, de 33 a 40
persones en total, a posar les mana enlaire, i els loen pastar a la cuina.
A la maitu hi havia en aquell nto.
ment la mare i una germana de l'amo
del bar, anomenades Maria Claramunt
i Bofarull i Teresa Gras i Claramunt.
També hi era l'alce dependent, anomenat Antoni Llepard. Un cap a la
cuina, els atracadors procedireu a apoderar-se dels diners de tots.
Un dels climas, que portara en el
seu poder una respectable quantitat
que havia cobras al matí al Banc, tragué de la cartera els bitllets de Banc
que portava, i eis aliara a lliurar a
la mare d g l'amo, però aqueda, tement que la maniobra íos vista pela
pistolers. no els agaiä, però fin senyals al client que els amagues a la
carbonera, aixi ho ¡ese El match<
individu portara un anell salorat
en diversos rnilers de pessetes, i per
tal d'evitar que la hi robessin, la Railea en una paella que hi havia plena
d'oli, al costas del loe, i d'aquesta
forma pague esser salvada la joia.
Altres dienta imitaren la maniobra de
l'anterior, amb la qual cosa pogueren
salvar-se mes de set mil pessetes.
A ramo del bar li ro'-aren apreximadament unes tres-centes pessetes.
Els pistolers nenies vollen dinero
en bitllets i i desdenyaren
sota el; altres objectes, com carteres, joies i altres coses de menys
valor.
La triare de l'amo, en sentir-se
indisposada de rensurt , soHicitä que
per la qual cosa
Ii portessin aigua,
un atracador ansenaeä amb la pistola el dependent Aleix \Memela
perquè portes un vas d'aigua a la
sensora Maria Claramunt.
atan ja havien escorcollat tots
els clients. els atracadora, des de
la cuina digueren: "Durant cinc minuta que no es mogui ningn.” Sortren a la ',miga i ajuntant-se amb
els dos individus que van entrar
prèviament i que, rom ja hem dit.

Llegiu LA PUBLICITAT
PROPAOUEU-LAI

e'havien aseegut per prendre el vermut, per tal de guardar la retirada
dels atracadors, sortiren tots junto
a; carrer. Segons manifestació d'un
dels veins, els atracadors. en sortir del bar, pujaren a l'auto taxi
408 59- B , el mateix que havia estas
robat al carrer del Dant al xofer
Manuel Grada. Amb aquest auto
marxaren en direcciO a la barriada
de Sans, amb tanta rapidesa , que en
sortir de la cuina les victimes
¡'atracament, no ¡robaren ni ;enyeta
dels pistolers. Es dona avis a la
po:Icia, la qual es presenta al lloc
de ratracament, ¡ premi a ramo i
testimonis presencials del fu que
passessin a la Prefectura, a l'objeme d'examinar fotografies d'atracador, per si entre elles reconeixien
alguna dels que intervingueren
aquest atracarnent.
ES TROBA EL TAXI
ABANDONAT
El taxi 40.859, que aliir fou robat
pistola en mi a un xoier al catre;
del Dant , i servi per a l'atracament del bar Canigó, aparegué abandona! al cartee Putxet, de Sant Gervasi.
Segons declaració d'alguna reina,
en arribar a aquel/ !loe, un desconegut que no anava vestit de taxista parä el coree l'abandona nipidament.
Pel que digué aquest testunom,
les senyes del que guiava el cotne coincideixen amb les d'un deLs
atracadors del carrer Viladoinat.
DAVANT DEL JUTJAT
Al jutjat on s instrueixen les diligencies d'aqueas atracament han
comparegut a declarar alguns dels
perjudicats.
Tots coincidiren ami) el que digné
ramo en el primer nionient, i no
acudiren tots els perjudicase perque
per la mamitas que a rada un d'ella
fou robada no tenia importancia per
perdre temps declarant.
N'ornes acudiren ramo, Joan Gras,
que portara unes dues-centes pessete s , de les gneis s'iucautaren els
atracadora; Frederic Frei i Carbonen, al qual rnbaren tres-centes pessetes; un gernià damtest, que no
comparegué per hacer marxat cap a
Valencia en viatge de nersocis, el
qual portava un anell de brillants
valorat en cinc mil pessetes, que un
atracador intenta de prendre-li, peró
en veure que trigaria molt de temps
a aconseguir-ho perque esteva molt
estret, abandoui el propbsit i anà
a prendre el i'siner dels altres.
A Frederic Roca li pies:mueren
rent cinquanta pe s sMes: a Ramón
Blanco, 120; a Joan .antoni Riuseka,
35 pessetes, i una cartera que portada, anula tres mil pessetes, la deixa
catire a terra sense que se'n donessin compte els atracadors, i aixi
es lliurä d'un gros perjudici. A Josep Tarrés, 25 ptes; a Josep Mallén, 75 ptes.
Hom sap que n'hi ha molts mes
que marxaren per ésser l'hora de
reemprendre el treball.
Tots coincideixen en que els ateacadnrs eren ioves, alguns vestien
ansls certa elegancia, i portasen, la
rnaioria, gabardina.
Els robats estizueren a la brigada
social per examinar els retrats dels
que e s tan fitxats coni atracadors,
i no cn reconegueren cap.
El bujes tram i ta aon e st sumad
pet prorediment d'ureeruda.

una assemblea extraordiniria per
tractar de la fusió amb la Unió
Socialista de Catalunya.
A la reunió, que loa presidida per
Huís Prieto. as s istí el secretan i de
l'Exeeutiva del Partit, Enric de
Francisco, el qual dona compte als
reunits de les gestions que realitza
des de dijous passat, que va arribar
a Barcelona , per tal de procurar la
unió de lee fnrces socialistes de Ceta/unya. En l'assemblea predomina
el desig d'anar a una entesa.
Les gest!nns per a arribar a la
fusió les segireixen els rontitt, c nomenat !ser aeu-st ehiecte yen la
Unid Socialista de Catalunya i per
la Federació, amb intervenciA del senyee de Francisco.
El senyor de Fran s isco, parlant de
les gestione que es fele m digne que
tenia molta conf iarca er la unió
de 11, fmces sncialistes de Catalnnya. Estic segur—afegi—que la unió
sera un fet molt aviat, i que així
restará solucionas amiest plet tan
enutjós de la divisió deis nostres partidaris a la regló catalana. 1 m'induela a creure-ho rexcellent disposició de transigencia que trobo pertot.
El senvor de Franci s co tornará
a Madrid aixi que hagi estat solucionas l'afer que motiva la seva presencia a Barcelona,

Amb mitja entrada
escassa, la [liga
i els cariins es
presenten
al Teatrre del Bou
Diumenge al matí la Lliga Catalana

celebra un miting electoral al teatre

del Bosc. Presidi el sentar Abadal i
hi parlaren els senyors Carreres, Saltor, la senyora vídua de Verdeguee
i Callís i els senyors Ferran de Seg arra, Duran i Ventosa i Ventosa 1
Calvell.
Tots ella exaltaren, com és natural,
puix que per a aisló hi aliaren, lea
excellincies de la política regionalista ¡ els boas propOsits que els animen
com a governants. Atacaren els partits d'esquerra i s'esplaiaren a cor
que vals amb tots els tòpics de l'extens repertori dels oradora regiotialistes i carlins. No queda per dir res
en desprestigi dels adversaria i per
convencer els calets que la Lliea i els
coaligats tradicionalistes i monárquica
són els únivs amb aptituds per alegrar el panorama tragi c . que presenta la ciutat.., sobretot vista a través
deis cartells truculents amb els quals
ells embruten les parets.
El públic, que no orrmli, ni de bon
tros , el local. ennip!i entusiasmant-se
per a ell i Per als que hi mancaren.
Poca, perd ben avingess.

Llegiu
tots els dijous
«MIR ADOR»

Pe g in de l'estómne i del. intestino?

RVETIN
.ases:se

GUMM

Ens plau de posar a la disposició del públic la present carta, d'extraordinari interès, que ens ha tramès el senyor
AGUST1 GONZALEZ BARAJA, propietari d'una important Merceria i Gèneres de Punt, amb domicili social a
BILBAO, carrer FUEROS, número 18.
El text de la carta de referencia és com segueix:

" Bilbao, 11 octubre de 1933.

Sr. D. A. Gummá. — Barcelona.
Muy señor mío y de mi más alta consideración: Cuatro líneas solamente para manifestarle mi mayor
e.gradecimiento hacia su producto SERVETINAL (para 114, lo más grande de la tierra), ya que, después de
sufrir por espacio de veinte años de continuos dolores estacionados por temporadas largas en diferentes parts del cuerpo, ha sido lo únfco, entiéndalo bien, lo único que me ha devuelto el bienestar, la juventud y la
alegría de vivir.
Como yo soy comerciante, y no de productos que se asemejan a éste, recomiendo a mi distinguida clientela, más aun que mis géneros, su estupendo y maravilloso producto, aliviándoles la salud.
Quedándol a agraderili g imo, le saluda afectuosamente s. s., cf. e. s. m.,
(Signat): Agustín González Baraja."
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Davant ia 'ton ha üi
Presidtnt Mac
Diumenge al metí eis ort.drrs
que prengueren part al reiti . tg de
la Monumental, abans de ''hora
anunciada per a aquest acte, tnaren
al cementiri non, per tal dr visitar
la tomba de F.ancesc Marie.
Els vieitams dipositeeen us ea
mell de flors dament el panteó que
guarda les despulles del que fon el
primer president de !a Generalitat
restaurada Despees d'estar uns moment , davant annella bamba, retent homenatge al finat ill ustre, es
retiraren per an a r-sen directament
al lloc del míting

Un dinar de politics
Despres del tniting a la Monumental, els ex-ministres de la República que vingueren a Barcelona
per a prendre part al miting !oren
obsequiats pel president de la Generalitat, senyor Companys, amb un
àpat a la font del Lleó.
Hi assistiren els senyors Rivas
Cherii, Nicolau d : Olwer, Gassol,
Prieto, Casares Quiroga, Mori Esteve, Terradelles, Xirau (A.), Alavedra, Gavera, Bol:ver (ex-sotssecretari d'Instrucciä Pública),
Lluhl, Domingo, Casanoves, aine
fia, Aiguader, Pi i Sunyer, Bello,
Dieanuesäs
L
äs,. Artur Menéndez i López
Als postres arril,aren els senyors
Sandino, Ametila i Hurtado.
A la tanta, com ocunant dues presidències, seieren. un enfront de
l'altre, els senyors Companys i
Azafia. El president de la Generalitat tenia a dreta i esquerra els
senyors Prieto i Casares, i ¡ -ex -cap
del Govern o, la República els senyors Casanoves i Aiguader.
Durant räpat una animada conversa sobre ternes politics
d'actualitat, que es perlIonga, prenent un interés creixent, fina a clos
quarts de set del vespre.
En aquesta conversa, que bou : nteressantissima. es tractaren qüestions polítiques i mportants en *ermes del major fervor per a la ' ,alta de la República i de Catalves a
davant les circurnstänvies preserts.
Hi prengueren part tots els y encurrents, í els t emes fs ren prMcipalment descshdellats pels senvnrs
Companys, Acaba. i Prieto.
Despees de neat to g a els nur
assistiren es traslladaren a 'Motel
Colom, on els ex-ministres rebered
diverses visites.

Visita a A. k.
Duimenge a la tarda el senyor :azada viatbe l'estatge social ct'Aeció Republicana del passeig de Grama. rott
rebut per la directiva i el m:o ¡arcasdent, senyor BaUve. El local era pie
de gom a gom, i CO Un una arribada
de g ran entusiasme al senyor .Azaf.a.
Lex-cap de Govern va prendre
seient a la presidencia del saló d'actes 1 eseoltä el discurs pronunciat pel
senyor Baile& el qual, després d'expressardi la fe inirangible del partit envers ell, Ii esposa alguna conceptes del que calia ier aci i els des
siga que s'intensifi q ues ¡'actuació del
Partís a Catalunya.
El scriyor Azaha respongué amb un
diaeurs de gran ¡meres polític. En primer lloc digné sitie la República torda un gran perill, i que era hora
d'unificar voluntats. Manifestà que caria que el Partit treballes molt a Catalunya, per tal com Catalunya era
dins d'Espanya el que havia Wat
el Piemont quan l'época d'unitat italiana ; que ell esteva segur que la República ti la seva base a Catalunya,
i qtte ell crea que el Partit hauria de
treballar de ferina per intensificar tot
el que sigui pnssible la g en actuacid a Catatunya.
Després désser calorosament aplaudit, va rebre diverses enmissions
reu de Catalum a que Ii oferiren Mira
respectes.
Després es trasllada a l'Hostal del
Sol, on Ii fou ofert un apat,
qual assisti un gran nombre de correligionaria.
De sobretaula es parla de diles
renta assumptes polítics, i cap a les
dotze es retirä a descansar, per tal
de poder traslladarsse a Madrid ahir,
dilluns, a les viiit.

El Sr. Azafia visita
la familia Macta
Diumenge, a les set del t'estire,
el senyor Alaña esligué a visitar, per tal de dounr-los el
seu condol, lit vidua i fi 1 1 a del
senyor.
La visita, el seit>or Azafin
l'efeetuts al donticili del &mor
Peyrl, puix tai com es / rom.dan, els tainiliars del president s'han traslladal, provisimnalluents al domirili de l'esmentat doctor.

Tornada a Madrid
Diumenge, en l'exprés que surt
a les vuit, se'n torna • Madrid l'exministre senyor Indaleci Prieto.
Ahir, a • bona hora del metí,
sortiren en, sutonvibil cap a la capital de la República els senyore
Azalea i Catares Quiroga, els guata
pregaren a les personalitats que el,
acompanyaren fins a darrera hora
a l'Hotel Colom que els donessin
per acomiadats, atesa l'hora intempestiva de llar sortida. de Barcelona,
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FULL DE DIETARI
Termes republicanes
Maigrat la Poca vinpatia que pC•40nalment m'inspiren eis mitings a l'aire
on la paraula perd bona Part
del seu nulo. Per deixar pas a una
mena de plàstica sonora, he de reconèixer que en determinats moments
històrics ¡S necessari de congregar asa
multitud enorme i d'acarar-la amb els
politics, amb els homes rePresentatius.
potscr un d'aquests nioments és el
que travessent a horca d'ara. Enfilat
dalt de tot de la Placa Monumental
curis/la de poble, plana d'imaginarla com una ntena de cossi enorme on
els senyo rs Prieto, Casares i Azatia
havien Muta a prendre un bany de

ON

NOTICIARI
ta que se celebran en aquest Mont
de Pietat el dia 9 de gener es procedirä a la venda de les peces dels
préstecs número 13.277 al 50.713
que no hagin estat prorrogats, desempenyorats o venuts anteriorment.

Servei Meteorològic
de Catalunya
ATIMOSFIRMA

SITUACIO

D'EUROPA A LES SET DEL

Durant la darrera setrnana s'efectuaren a la dependencia central
i a les sis sucursals de la Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat de
Barcelona les operacions que s'expresten a continuació: 6.496 imposicion s per valor de 2335.508

DIA

8 DE ORNEN DE 1934
Le. bala« «amelo« continuas
situad« • I« III« Ig ritiniques I a
Eeciandinäria. I donen lloo a plus«
I boa« .1 nord de Franca I ele
Palios Pelaos, amb rente de pi-

de pessetes; 1.563 reintegraments
per valor de 708.490- 15 pessetes;
6 compres de valors per valor de
21.98425 pessetes; nous imponents,
dos-cents setanta quatre.

republiraiminie i de armaeracia. I jet

i fa, aquesta era la tunetd essencial
del miting: esdevenir una mena de termes republicanes. Que les paraules no
se sentissin gaire be, que els »Malg es cometas contra els altaveus, 414mats a la inquietud de la massa, que
s'ataPeia Piren:adornad en el ?Mol i
a les grades immenses, distraguis
Potenció amb episodis impertinents,
tot això MO tenia cop iniportäncia. Allí
l'essencial era que aquello bornes representatius de l'esquerrisme espanyol
s'adonessin de la foro i de l'entusiasMe del nostre Pable així que is aglutinat amb una idea que excedeix els
limita del mer portidisme.
Se n'han adonat, no hi ha dubte. Es
segur que ja venien del Madrid veredtil i de l'EsPonya eixiila amb la
de submergir-se dins aquella
enassa densa i cedida que Podio nevar-los e l fred del cor.
La visita dcls senyors AZ0110, Prieto i Casares corrobora el pes creixent de Catalunya dins la política espanycria. ¿Es paradoxal que aquest
j'ere/U/ti d'influencia ocorri precisa.
Inen t qua n semblava que l'Estatut havia disolar- 10?
Molt paradoxal, confessent-ho; a
primera vista, ntolt paradora!. Pera
amb calma, coqUan un hani s'bi jira12,1(1
cerio lógica
merlo a descubrir
en aquest fet. Al capdavall, per a influir
la Primera cosa que cal es existir, ésser: i tEstatitt no is sin/ un alca.prem per a elevar la „ostra existencia
de l'esfera vegetat iva o puramen t animal a l'esfera conscie nt i voliteva.
Catalunya teca s'af.rma, es defineis, Pera tot realitz ant aquestes
magnifiques eperacions, ¡ruin multiplica (co seres responsabilitaisl ;Caosi
eixamPla les seres ocasions d'exit
m tots
de tracas ! Cal que ens n'adone
Plegats... I que restringim, ja que deéssini fóra exceso:u,
manar que ranu g
el hutxarisme que ha malmès tantes bodefraudat tants ennes intencions i
tusiasmes.
Carleo SOLDEVILA

CURSOS
CONFERENCIES
* ATENEU ENCICLOPEDIC

"SEMPRE AVANT".—A que 3ta nit,
a les deu, tindrà lloc una conferencia
amb projeccions. a eärr...c del publiel
cista Sr. Lltris Elies. Versalä sobre
tema "La raca. jueva
* INSTITUT FRANCE.S* (Prorenco, 325). — Aquesta semana es
donaran, a l'Institut Francés, de la
nostra capital, tres cursos palie, a
cärrec dels professors l'esmentat
centre cultural: Demä, dinieues. de 7
a 8, conferencia per M. G. Gaillanl,
Sobre:•"Ing-res" (amb projeceons). Dijous, de set a vuit: conferencia per
11- J. J. A. Bertrand . Tema: "L'a rt
de la tapiseerie" (amb . projeccionsl. Divendres, de 7 a 8: conferencia per
M. J. Cazes. Tema: "Alfred de V i gny et la poesie philosophique". - Les
cartes d'entrada es despatxen a la Secretaria.

* CONFERENCIA CLUB.—De
pas per Barcelona el marques Fiero
Misciatelli. illustre escriptor »ala i
l'eminent Dr. Arnold Lorand, metge
de Carlsbad, autor d'un bon nombre
d'obres importantissimes sobre Medicina, 'Conferencia Club" ha invitat
aquestes dues ins Ignes personalitats, a
fi que donin per als seus socis unes
conferencies sobre Ilurs especialitats
respectives. El mrques Pirro IMisciatelli paliara per als socis de "Conferencia Club" dijous vinent, i es referir ben el seu tema a una "Lettura
Dantesca". sobre el qual terna el marqué, Misciatelli té publicat, ja importants trehalls literaris. - El Dr. Arnold
1 to-2t,d. -onterenciant une ha parlat
en altre, ort,ions a l i Aearl;rmia de
Medicina de Barcelona i o l'Academia
i Laberateri de Cienr I e, Mediques de
Catalunya, aixi com tumbé en altres
¿'Espanya. Alemanya. Franca Bélgica.
Anglater, a. Suecia, Fstats Units, etcétera. tra ctarà en la seca disserta-

ció sobre "El arte de p rolongar la juventud y la vida" Antresta conferencia linda lloc dive"ire s , a l'Hotel

Ritz.
* LYCEUM CLUI3.—A y ui, a un
quart de vuit del vespre. el Dr. Joa
donarà una conferencia-quimBalces
sota el titol "Nora e,tructuració de la
Universitat Autónoma", l'estatge social: Fontanella. 18. :ter t.

NOTES POUTtQUES
MORT D'UN VELL CATALANISTA. — El dimarts proppassat, a
les lass de la matinada, fini en aquesta ciutat, a l'edat de 59 anys, el qui
en vida bu conseqüent republitä, Ramon Coso i
Els sentiments demäcrato-liberals i
catalanistes que precediren tots els
actes de la seva vida el portaren, durant el període de la dictadura Berenguer, a fundar, juntament amb altres
conseqüents republicans, el Centre Catala d'Esquerra del districte cinquè,
de la directiva del qual bague de separar-se, degut a la malura que ha
truncat la seca vida en plena maduren.

Rebi la seva familia
la peda irreparable.

el condol per

* l'Europa central, a I« regio«
alpinos I al centre de la Peninsula
persistellen les boli « matinala degut al ratilm antiotersnio
qu• domina • Europa.

.
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ESTAT DEL. TEIIIIPS
CATALUNYA, A LES VUIT

Tota elevad, de la temperatura en
l'individu és anormal i indica una
infecció microbiana. Per a fer baixar
la febre cal abans que tot destruir
el microbi. Es recomana la Boisson
Blanche de l'Abat Magnat, que produeix efectes sorprenents en tots els
casos de febre, àdhuc en els Inés
greus, Tiioides, Palúdica, Grip,
Escarlatina, Verola, etc. En 24 hores.
i en ocasions en sis, el microbi
queda destruit, la febre baixa i les
infeccions greus i mortals són talla.
des completament. El llamó de
Boisson Blanche de l'Abat Magnat
per a fer un litre de beguda val 320
pessetes a totes les Farmäcies.

Fa bon temps, amb ce/ se«, excapte al pie de LI•Ida, on hl he
bolera plagad« el mati.
Ele rente eón molt Ruta«, profartintment del nord, I I« temperaturas balices.
Lee minimos registrad« arul
hin ettat de 10 graus sota «ro,
a Adral!, 7 sota «ro a Ribes I •
Sent Julia de Vilatorta, I 8 samba
sota cero • Cara
I a la Feble de Segur.

(Les °tau-v.10ns del temps a
Barcelona, a les set, van a la capcalera de la primera pagina.)

Per tal d'assabentar-los d'un assumpte d'interès, la Junta del grup
de jubilats de l'Associació Instructiva d'Obrers i Empleats de l'Ajuntament prega a tots els jubilats inscrits a la susdita Associació que

En benefici dels propis interessats es fa públic que tots els súbdits turcs domiciliats en aquesta
ciutat des de fa sis mesos han de
gestionar del senyor cimsol general
de Turquia el certificat de nacionalitat turca, aixi com el que hagi

passin per les seres oficines demä.
(Muertes, dia lo, de les quatre a les
cinc

de la tarda.

REBAIXES GENERALS
—

EN —

Mitjons Sueters Brusetes
Pullovers
Caçadores , etc
Mitges:

10 per 100 de rebaixa

F. Vehils Vidal
32 Avda. Portal de l'Angel, 34 - 7, Plana Ilnluerital,
elegit domicili fix a Espanya, a fi
de canviar llar passaport pel dit
document. No es troben en aquest
cas els que duguin menys del dit
temps de residencia. El Govern de
la República Turca es reserva el
dret de privar de llar nacionalitat
els turcs que no hagin fet cap gesti, al dit Consolat durant el termini
de cinc anys.

REVEO AIGUA IMPERIAL
S'avisa als que tenen robes empenyorades a la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat (central) les dates
de renovament o empenyorament
de les quals són anteriors al 31 de
marc darrer inclòs que en la subas-

Hem rebut el calendar" Infancia", d'innegable utilitat per a les
mares que rolen criar els seus Vals
sans i vigorosos. Tant la seva presentad, com el seu contingut són
verarnent recomanables.
Segimon Rovira ha confecciona'
aquest any un calendari que reprodueix, en tricromia, una pintura
de R, Arenys i que demostra la
traca, a bastament acreditada, de
resmentat impressor.
CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 248 - Telèfon 73018

FETS DIVERSOS

Diumenge, a l'arribada d'un
tren de Sabadell a l'estació de
Sarrió, de la Plan de Catalu-

nya, foren detinguts Francesc
Sopena i Jovellar i Ende Lacambra i Resacn, els quals portaren dos paquets que contenien robes i altres coses la pro-

cedencia de les guata es negaren
a explicar. Es comprovà, per»,
que les robes els altres oteetes dels guata eren portadors
els havien landa( d'una torre de
Sant Cugat, propielat del senyor
Mari» Larraz i Bernal.
— Un auto que es féu escàpol atropella, a l'Avinguda Gaudí, Joan Ferros i Perales, ¡
produi lesiona de pronòstic reservat, de les guata fou auxiliat de primera intenció al dispensari de Sant Martí.
— Antònia Moiä presentä a
la policia una denúncia contra
el propietari d'una casa en
construcció de la Travessera,
número 244, al qual lliurà mil
pessetes perquè Ii concedía la
porteria, i ara l'ha atorgada a
una altra dona i, en canvi, es
nega a tornar-ti la quantitat
rebuda.
— Uns individua del Sometent detingueren, pels voltants
de Sant Gervasi, Pene Merino i
Bustos i Ricard Martfnez i López, als guata ocuparen estris

per a robar.
— En una tenda de queviures
del carrer de Bhjar, propielat de
Virene Jiménez, entraren !ladres i se n'emportaren generes
per valor d'unes 1.300 pessetes.
— Al Mercat de Santa Caterana unes gitanea hongareses
s'aproparen a la venedora ambulant Pilar Espanyol i, en un
moment de distracció, li robaren una partida de mitges veloredes en 300 pessetes.
— La policia va sorprendre
diumenge ' una partida de joc
prohibit en un bar de Sarriä.
Foren detinguts disset jugadors,

els guata foren traslladats a la
.Direcció de Policia i alliberats
despras d'haver-los fet saber
la multa que els corresponia
com a càstig i d'haver demostrat Ilur identitat.
— Diumenge al migdia, a la
platja de Somorrostro, es baraHaven dos gitanos. Un carrabiner hi e n e. amb el propbsit de
postir pau entre ells. Llavors,
els gitanos es giraren tote contra el pacificador i pretengueren desarmar-lo, mentre dues
gitanes, arnb unes tisores, el
volien ferir. Tots quatre foren
detinguls i traslladats al Jutjat de guardia. El sumari serä
tramitat per delicte contra l'ordre públic, i els agressors han
estat processats ¡ lanceta a la
presó. Seran jutjats pel Tribunal d'Urg è ncia. Les dones duien
encara, en ésser agafades, les
Osares amb les guata burxaren
el carrabiner.
— Al xofer Manuel Gràcia
dos desconeguts, amenaçant-lo
amb les pistoles que portaren,
li robaren ahir, ah carrer del
Dant, el taxi número 40858.

— A la fabrica de generes
de punt de Joan Sala i Morera,
del carrer de Camp i Fabre, es
presentis ahir l'operària Anna
Gonzälez, pretenent treballar,
ja que baria estat acumiadada
el divendres passat. Denunciat
el fet, es presenta la policia i
posà la detinguda a disposició
del Jutjat de guärdia.
— Pilar Godoy i Carbonell,
que viu al carrer de Tullere,
número 68, entresol, 1)1'08011UL
una denúncia per haver estat
víctima l'un robatori important
t casa aeva. Aprofitant
sencia, els !ladres van trencas'
un vidre del baleó, entraren a
la casa i 8e n'empollaren 3.500
pessetes en metaIlie i robes i
joies que velera oil liSi O 7 7. .000
pesseles.

Pels

DIA

Å.

centres

oficials
GENERALITAT
Visitas al presIdent.—Durant

el dia d'ahir el senyor Companys va rebre gran nombre
de visites, entre elles les del
senyor Bello i el seu gerniä.
Consellerla de Governac16.—
va rebre ahir
al mati la visita de l'ex-governador de Lleida, senyor Ventós,
i dels capa i oficials dels Cossos d'Assalt de Seguretat.
També el visita per a parlarIi d'assumptes d'interes per a
aquella ciutat, l'alcalde de SaIlent.
L'hora de visita del senyor
Martí Esteve. — El conseller
de Finalices, senyor Martí Estere, rebrä el públic els Minarla
divendres, de dotze a una.
Els secretaria del conseller
d'Economla. — El eonseller d'Economia 1 Agricultura, senyor
Comorera, ha nomenat per a
les seres secretaries el senyor
Joan Fronjosä 1 Salamó, per a
la politica, i el senyor Miguel
Santacana i Vidal, per a la parEl senyor Selves

ticular.

Ei senyor conseller rebrà el
públic els dilluns i divendres,
de dotze a una.
L'hora de visita del senyor
Lluhf. — El conseller de Justicia i Dret, senyor Lluhil i VaIlescä, ha nomenat secretad el
senyor Rafel Govern i Puig.
El senyor conseller rebrà el
dotze
públic els diniecres,
dos quarts d'una.
El Consell d'avul. — Per a
avui a la tarda ha estat convocada reunió del Consell de la
Generalitat.
Laboratori General d'Assaigs
1 Acondlclonament. — Durant
el mes de desembre darrer
Laboratori ha rebut les següents peticiona de provea i
analisis:
Blocs de ton/ligó, 7; fila de
coure i de bronze, 3; cable de
coure, 1; tensors de ferrocarril, 4; välvules de pes, 2; bronces, 2; corretges, 21; motors
electrice, 2; transformadora, 4;
disposició de seguretat per a cinemes, 1; voltimetre, 1; isoladora, 6; olis minerals, 7; desincrustants, 2; carbons, 17;
productes diversos, 2; gasos
d'escapament, 1; oli turc, 1;
negrea en pols, 3; manganee, 2;
minerals, 2; aigua. 1; foneries, 2; sulfo-ricinat, 1; greixos sólida, 3; leixits de cotó, 7;
Gis d'almea, 2.
Acondicionar: filats de celó, 2.
El Butlletí Oficial de la Generalltat. — En el seu número
d'aliir publica el segrient su-

man
Presidencia: Llei municipal
de Catalunya.
Justicia ¡ Dret: Ordre adreoda a l'honorable president de
l'Audiencia respecte a la creació
al poble de Montgat d'un Jutjat
munakpal.
Treball 1 Obres Públiques.—
Ordre nomenant el senyor Lluis
aleadas i Osteret president del
Jurat Mixt de Transports ter-

restres de Barcelona.
Departament de Treball
Obres Públiques (Jurats Mixtos
de Treball en les Indústries
Textils i de la Confecció) • —
Edicte,
Jurat Mixt del Comer 'e a l'Engres de Bareelona.—Edicte de
citació.
Recaptació de Contribucions
de Barcelona.—.a.nunci de cobrament de la Patent Nacional

ELS-TRIBUNALS
Causen visten ahir
A la Secció primera es va
veme la vista d'una causa per
lesione contra Andreu Joven. el
qual va atropellar un noi amb
el seu auto. La pena ue sollicitä
el fiscal fou de dos mesos i un
dia de presó.

• veure una alTambé s'hi va
tra causa contra Joaquim Diez,
el qual eslava acusat d'haver-se
incaulat, en un moment de distraccii) que va tenir, de la cartera del mariner holandes que

a denunciar-lo. La pena que
va sollicitar el fiscal contra
Diez fou de quatre tocaos i un
dio de presó.
A la Secció segona se n'hi
veie una ;Jira per robaturi. El
processat, ill10111ellat Batel Angel López, es conforma ainh la
pena de dos MPSOS i tul dia de
presó.
• ció, i a punta
A la mateixa Sec
hincada, se'n va veure una altra per escändol públic contra
Ricard Terradelles. El fiscal demana que li fos aplicada la
pena de dos mesos i un dia
presó i 1.000 pessetes de multa.

la Secció tercera comeneä
la vista de la causa per expendició de billlets falsos contra
Josep Hernändez. El fet va
ocórrer l'any 1925. Com sigui
que la meitat dels testimonia
citats it, van compareixer, i els
filtres ja no es recordaren deis
fels. e I fiscal se senti maguanim i retira l'acnsació per inanca de peores.
A

A la Secció quarta es va susliendre la vista que hi baria
assenyalada.
UN PLET INTERESSANT
Pel jutge del Jutjat núm. 6,
senyor Fernandez Moreda, s'ha
se kailit procediment per una
qoestú civil que pot establir
beSMIS colmo recaigui sentencia,
un precedent interessant en les
qüestions que se susiaten en els
Consells d'Administra ció d'Alienó/tes, sobre divergències entre
els ubligacionistes en qüeslions
que atecten la constitució de
l 'e lit it al.
La Societat -Goering, S.
composta per uns 150 obligacionistes, intenta convertir la
Suelda( en Cooperativa. La majoria d'oblivacionistes estan
d'acord, pea, hi ha un nucli de
tres o quatre, possealor ¿ah
sois d'unes 20.00 O pessetes, que
s'oposa ternunantment a aquesta transformació.
"Goering, S. A.", elevä un reera al Jutjat consignant les
20.000 pessetes, import de los
esmentades obligacions del grup
impugnador, que actua en forma de pobresa. El jutge accepta
la demanda, tramitan t l'expedient oportú.
Ahir al mati se celebrà la
vista en menor quantia, ¡ que
dant el judici pendent de sent è ncia. Informaren per "(loering, S. A.", el Iletrat senyor
Rabease, i pel grup impugnador els Iletrals senyors Regäs
i Puigdefabul.
Assisti a la vista nombrós

el seu dictamen la pistola feia
poc que havia estat utilitzaaa,
t. a Ille8, eslava en perfecte estal, de funcionament.
La policia practica un escorcoll al dornicili de Llop, i s'inTRIBUNAL D'URGENCIA cautä de diversos documents
que hi havia, els (vals denlosCuto Fi presumples culpables tren que amb el murt vivia Fed'haver comes un robatori de tip Matute, un dels lladres mes
matèries explosives en una pe- coneguts.
drera del termo de Vilafranca, DETENCIO DE DOS FUGITIUS
ocuparen ahir el banquet els
DE L'"URUGUAY"
processats Joan Fuster, ¡talflott
Fa uns quanta dies que fou
Andreu, Pece Tudela, Jusep
lagrasti i Pura Jara. Den • detingut per la policía al carIones de les proveo, el fiscal re- rer de l'Are del Teatre, com a
tira l'acusació deis dos primera autor d'un robatori de 600 pesprocessats, soatenint-la per als setes, Anton¡ Fernandez 1 Feraltres. El tribunal va dictar les nandez, et qual ha resultat que
penes següents: L'absolució per s'anomenava Antoni Dobin Ferals dos primera; dos anys de nändez, i que es un dels fugireclusió per a 'faldeta i Vila- tina del vaixell "Uruguay".
g r a sa, CUIll a autors del fel.
— També fou detingut i
i la pena de mil pessetes de posat a disposició del Jutjat
multa i tres niesos d'arrest atan Enric Garrea, fugitiu, aixi maa encubridora del dit dende teix, d'aquest vaixell.

públic, i hi bogué molla expeclució, tant per l'interès
la (piestió con] per la intransigencia que hall demostrat els
grupa cuntendeuls.

per a Purificad() Jefa.

Al maleix tribunal es va veure una altra causa contra la
inateixa Purificad(' Jara, per
tinença d'explosius. En posarse de manifest que es tractava
de cuelo, la Sala va absoldre-la.

De l'atracament
Pàmies

Ahir al muní declararen davant eh Jutjat número 11, que
es l'encarregat d'instruir da
SUIllaris per l'atracament de la
ca -im Palotes, el pare del proceaaat Larrusa. a dir que el
sen till va néixer l'any 1915, 1
que, per lant, té 18 anys teta.
Que va néixer a Nillanueva del
Rio, provincia de Sevilla.
Tainbi'i declararen els agents
de Vigilancia que van detenir
Antich / Molina. Es ratificaren
en les seres primeres declaradona. No hi afegiren res de
nou.
Un altre dels testimonia fou
Josep Serret i Pral, el qual
declarar que es trobara al costal del dipósit de benzina amb
el mort Josep Ddu, i explic a
que en sentir els lrels que anaven dirigits coutra el xofer, Déu
va sortir del garatge amb una

EL BARATO

Administrad() de Justicia. —
Sala primera del Civil de Barcelona. Sentencia.
Edictes de Jutjats de primera
instància i instrucció de Catalunya.
Edictes de Jutjats municipals
de Catalunya.

AJUNTAMENT
El elector Alguader, a lilladrld.
L'alcalde, doctor Aiguader, ha
mamut cap a Madrid, i Ola
posseeelonat accidentalment de
l'Alcaldia el linent d'alcalde se.
nyor Duran 1 Guardia.

La casa Plans i Sintes denunciä també un robatori de
12.000 pessetes en màquines de
calcular i d'escriure, comes al
seu despatx del carrer de Priarenea.
Els secretaria judicials conaplimentaren ahir al metí el
president de la Generalitat.

Assenyalaments per a avui
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala prImera.—Divorci: Rosa
Navarro Pujol contra Enric Miralles Domingo i Ministeri Fiscal. Pobresa: Hilitri Halinizara
Ga squel contra Elvira !Han Gimen i Ministeri Fiscal. Executiu: Vielor M. Alardan Aguirre
contra Joan Mont i Mas.
Sala muna. — Mejor quan-

tia: Florentina Santa Ana Ver-

Juntes Municipals del Cena
electoral de Catalunya. — Designacions de presidenta, adjunts i suplente de les meses.
que hauran d'actuar en les vi-

Administrad() Municipal. —

Josep Font va denunciar (ami
al carrer de la Diputació haviti
estat víctima d'un robatori
de peces de maquinària, per
valor de 4.000 pessetes.

Signat psi lletrat senyor Mariä Guirao i el procurador setiyur Joan Puig ¡ Roses, alta
presentat a la Sala segona
l'Audiència un escrit sollicitant
que el dit Tribunal apliqui
vareta a la me de les que ser- Entalla
3Iainou els beneficia de
veixen per a a y udar la gasolina,
l'indult del 8 de desembre (fe
tot dient: —01i aún els Iladres?
1931 amb motiu de la condemL'atracador que va resultar na que li fou imposada per la
mort, aleshores va acararse-li
mort de Emmy Langer. Es foapuntant-lo ainh la pistola,
/lamenta la petició en que el
va dir: —3Ie les has de pagar.
chut fou comès. abans de la
En vence aixt>, el testimoni data
de l'indull, i que, per lant,
va ajeure's a terca ¡ els dos ha d'entrar
en aquests beneficia
atracadors, que anaven aple- de la gràcia atorgada.
gats, dispararen contra ell, que
tingué la sort que no el toquessin de ple, per» els dispara li
Pel fiscal de torn del Tribucausaren unes cremades Ileus nal d'Urgència hall estat quaguata
no
va
donar
impora les
lificades dues de les causes
tancia.
instruïdes darrerament. Una
Despres d'aquesta declaracio d'elles és contra Eustaqui Espesa sobre els inculpa ts un al- treigo, Benet Canal ¡ Francesc
tre delicte d'homiridi fruslrat, alargare, per coaccions als
la qual cosa au'gmentaria la obrera d'una Marica d'imperseva pena amh sis anys mes de meables de Badalona. Demana:
presa.
el fiscal per al primer 125 pessetes de multa, ¡ per als altres
Del crim del barri de la dos
dos n'esos j un dia d'arrest.
Prosperitat
Una ultra causa qualificada
Els perits armers estigneren es la seguida per tinenea
ahir iI mati al Jutjat. núme- licita d'arnia de foe contra
ro 16 per tal d'examinar la pis- Anna Maria l'alero, a la qual a
tola amb la qual Ruperia Her- Badalona se li ocup à un revelve
nändez va matar Fram p ar Llop sense el corresponent permfe.
(a) "Xiquet de Sane". Segons La pena que demana el representant del Ministeri Palie dti
d'un any dc presó.

1934-1935.

Edictes, subhastes j concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.

Fou detingut i posat tamti6

a disposició del Jutjat de guälai
dia Antoni Jiménez, un cartea
rista que ha sofert més de cinquanta detencions governatl-i
a la casa ves. Li serä aplicada le 111 tal
perdularia.

de Gira:alee» d'Auto/mabita a
les comarques barcelonines.
Junta Provincial del Cens
electoral de Barcelona. — Certificada de Vade de constitució de la Junta Per al bienni

nents eleccions municipals.
Retada, dels locals destinats
a Collegis electorals.

VARIA

Totes les conteccions d'hivern
amb REBAIXES ensactonals
Flassades - Edredons - Catites
a preus sacrincadissuns

gara contra Miguel tbern Fer1
i alineo. Exectitio: Jaaquim
Dalmau. contra Alfred Zahonero.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Dos orals
per estafada i dos per lesions
contra Ferran Ferreiro, Ferran
lbättez, Pass Fernandez i Josep
Estope, respectivament.
liecct6 segona. — Tres orals
per lesiuns contra Pere Brugat
Dane, Anton¡ Vidal ¡ Isidre

Cuenca.
»coló tercera.—Un oral per
f t'el contra Salvador Tuixunera.
%coló puerta.— Continuació

de la vista anterior.

Panyos - Llanes - Astrakans
Fume' les -Fantasies - Xeviots
i grandioses partides de TROSSOS i preus
de veritabler rematada
er0414144444~444444.44414144.0444.611444.4444441414.66,14

podem publicar les

lotet preades que no
iniruin emite, en ratalä
amb un timbre n eigna-

lora conegida

"Ilir".9","79177""
.
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El senyor Lenoux
fa declaracions
La dimissió del senyor Moles. - Els fets de Cap
Dimissió de l'ambaixador a Bèlgica,
Juby.
senyor Salvador Albert. - El senyor Abelio
s'ha precipitat. -- La provisió d'alta cirreca
Madrid, 8. - El Sr. Lerroux ha
passat Pata la tarda a la Presidencia.
A les vuit de la nit ha rebut els periodistes, als quals ha du:
-No thsc res a dir-vos cono sigui que
arta he tingut un dia de molt treball.
1 -te celebras una llarga conferencia amb
el nostre Ambaixador a França seeyor Madariaga. Una altra tambe molt
extensa, que continuare dema, amb
l'Alt Comissari que ha arribas avui a
Madrid. Igualment !liban visitas els
ministres d'Estat i Obres Públiques,
pesó res de transcendencia, i l'alcalde de Barcelona acompanyat de quatre regidors que han sollicitat el meu
ajut per a la cessió a aquella cintas del
Castell de Montjuic.
- sEs tractarà en el Consell de densa de la provisió de l'Alta Comissaria al Marros?
- Segurament que no, rar si bé el
Sr. Moles persisteix uns ara en la
sena dimissió, res no hem d'acordar
si/entre durin les converses que hem
començat També talla visitas el
coronel Asencio, enviar per mi a Cap
juby, el qual m'ha lliurat un informe
per escrit, ultra fer-ho verbalment, i
amb això es comprova que no °corre
res del que s'ha dit i molt menys de
carácter internacional.
El Sr. Lerroux ha fet saber, abrí

El camita pro-capan
d'Africa protesta do lar
.titud del &loen
Saragossa, 8. - Les families
de militars presoners a Africa
s'han reunit en assetublea per
tal de tractar del rescat de
Iturs párenla, 1 s'acordo entrar
en estreta retad() amb les Comissions de families de presos
establertes en altres provineies,
arnb el fi de gestionar del Govern el rescat immediat.
Madrid, 8. - El Comité central pro- captius ha publicat la
següent nota:

- Demostrada con pruebas
irrefutables la existencia de
numerosos españoles prisioneros en el Sahara Francés, rogarnos a todos los familiares
de los jefes, oficiales, clases y

soldados desaparecidos en Marruecos en los años 1521 a
1921 nos remitan los datos necesarios para la identificación
y su apoyo moral.
Al propio tiempo hacemos
constar nuestra más enérgica
protesta por la actitud del actual Gobierno que, a nuestro
entender, intenta soslayar la
cuestiém nombrando una Comisión de la Dirección General de
Marruecos . y Colonias, centro
que hasta la fecha ha puesto
bien patente la carencia absoluta de cariño hacia la obra
-hemos de salvar al señor Alvarez Buylla y a otras personas
ajenas a este asunto -, para
que de acuerdo con Francia
averigüen lo que haya de cierto
sobre la existencia de nuestros
hermanos en cautividad, siendo
asi que está más que suficientemente demostrada y probada
y el mismo Gobierno convencido de la verdad de nuestras

afirmaciones.-

°tecla d'un comandant
do la 6uardia Civil
Pjzarra, 8. - Comuniquen de
Casaregonela que ha estat detingut el comandant del lloc de
la guardia civil, i se l'Im trasIladat a Presons Mililars des
Alera.

;n

Es guarda gran reserva res1.1.,111elple

mateix, que ultra la dimissió del senyor Alomar, arnhaixador a Roma, loa
dimitit el de Bélgica, Sr. Albert.
-El Sr. Rico Abello - lilia clit un
periodista - ha invitas avtri els perlodistes a un esmorzar de comiat.
- Doncs ern sembla un comiat peemate - ha respost el Sr. Lerroux
a no ésser que cl Sr. Rico Abello semi una mort fulminant. Ahir precisament va venir a veure'm i es posa a
la me y a disposició pagué escollis jo el
moment de la sera sortida del GoIli ha, encara. algunes interpellacions anunciades i tal regada hagi
de contestar-les el Sr. Rico Abello, el
qual no necessita interprets per a fecho, car ho fa admirablement i amh
gran enginy, alai com sinceritat. A
mis, per al Sr. Rico Abello es tracta
solament d'un tränsit que te hen merescut, car ha d'anar a un lloc Tres
descansas.
-Es proveiran abans alguns dels
alta càrrecs vacants?
- Estant en perspectiva una modificació ministerial, sembla lógie que es
lacio tots els nornenaments al mateix
temps. Jo no tiro pressa, cae no he
vingut al Govern cono una allau atropellant els uns i els altres. I el qui
desitgi continuar i ho faci be, per mi
no hi hura dificultat.

Reunió de la junta
Central del Cens
Madrid. 8. - Sota la presidencia
del senyor Sánchez Toca i amb Eassistencia dels se nsnrs Melquiades Alvarez, Cardenal, Gastardi i l'oficial
majos del Congres senyor Santnartin,
s'ha reinan la Junta Ceetral del Celas.
Sisan vist diversos expedients instruits amb motiu de la suspensió de
l'elecció a diversos collegis d'Espanya
amb motiu de la suspcnsió de l'elecció
a diversos collegis d'Espanya amb
motiu de les Ultimes eleccions, acordant-se arxivar aquelles en que estan
justi ficades tals suspensions 1 imposar multes a altres.
S'ha resolt la consulta del president
de la Junta Provincial del Cens de
Barcelona sobre la interpellació de
l'art. 43 de la Llei Electoral, acordant-se que puguin votar els electors
que a les guatee de la tarda estiguin
al local o al carrer en fila ordenada,
pesó prenent les precaticions que calguin perqui no puguin incorporar-se a
la fila mes persones.
S'han resolt també diversos recursos contra acord de les Juntes Provincials i en els quals figuren sollicituds d'algunes associacions per a
formar part dc les referides Juntes.

L'actuació deis tribunals d urgencia
Logroño, 8. - A l'Audiencia
continua el judici per sedició
contra 38 veins de San Asencio,
encartats en el surnari instruit
amb motitt dele passats successos.

La vista acaba a les set de
la larda.
Foren condemnals deu dele
processats a deu anys de presó
cadascun; II a quatre anys, dos
mesos i un dia, i tres a un any
i dos mesos, i alguna altres a
penes inferiors per tinença
licita d'armes. i els restante taren absolts.

Logroño. 8. - El Tribunal
d'Urgència ha dictat sentencia
contra 1-1 processals del poble
de Alfaro, per conspiració, sedició, tinença darmes, explosius
i encobridors de latemplat personal.
Les penes varien entre quatre anys i dos mesos de presó.
Bujalance. 8. - A disposició

del Tribunal d'Urgencia han
marxat cap a COrdova 27 exlremistes, entre ells Manuel Haro,
el qual va ferir el linent Cotta.
Han arribat sitie exiremiste,,
procede/11s de Cañete, ale quni.:
s 'Is hato aräpat armes.
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El Congres
de la U. G. T.

Sembla que rebro-

Madrid, 8. - Sobre la celebració del proper Congres de la
U. G. 1'., que en alguna sectors
de la Premsa es posava en doble,
el senyor Besteiro ha mani-

testa 1:
-No ala decidit encara en
ferm la celebracid del Congrés,
però les vutacions de les diverses Agrupacions que componen
Uniú s'estan celebrant amb el
mes gran entusiasme.
resultat donen?

- El més optimista. La majara de les Agrupacions es manifeslen en seulit afirmatiu
per tant, com que ja sésil poques
les que falten per votar, pot
afirmar-se que és y erta la celebració del Congres.
-Per a quina data?
-No ho sé exactament, però
les votacions acabaran a finals
d'aquest mes i després no falta
mes que Eurganilzació del romis- i. Paf, calcular-se, per raid_
que dintre d'un mes i mig se
celebrará el Congrés Nacional
de la Unió General de TrebaHadors d'Espanya.

¿S'augmentaran les tarifes dels ferrocarrils?
Madrid, 8. - El ministre d'Obres
Públiques ha rebut els periodistes i els
Ira dit:
-En algunes de les referencies del
darrer Consell publicades en la premla, es destaca l'afirmació que el Gosera té el propósit de resoldre d'una
manera immediata el problema ferroviari, mitjançant un determinas procediment que si no es diu amb claredat
insinua amb bastant transparencia que
hauria de consistir en un augment
general de les tarifes.
Interessa al ministre d'Obres Pú!diques declarar davant aquestes informacions, que fins al mornent el Govern no ha concretas altre propòsit que
el decidir d'afrontar el greu problema
ferroviari i les seres possibles solucions, arnb la rapidesa que el cas requereix, però amb tots els assessoraments 1 amb totes les garanties recniqucs i legals necessàries. per tal
d'harmonitzar tots els interessos que
estan en joc en aquest greu problema,
nacional, peró sense que fins ara existeixi criteri determinas quant a la seva
solució.

Els conflictos del traban
Pego, 8. - Després de labori,,,es
gestions s'ha conjurat el greu conflicte obrer existent en aquesta poblada.
Aquesta tarda s'II& celebrat una reun ió de patrons i obrers, sota la presidencia del delegat provincial del
Treball, acordant-se la proposta
l'Associació Professional de l'auraors, que desapareixi la Bora de
Treball 1 que es destini a alleugerir
la situació de la classe necessitada la
décima del pressupost d'obre; municipals.
En el cas que aquests diners s'esgotin, seran coHocats els obrers del
terme verament necessitats.
Madrid, 8. - El ministre de la Governació ha dit aquesta matinada que,
segons Ii comunicava el governador
d'Alacant, a Elx la raó social Hernändez i Companyia es nega a abona r la setmana de vacances reglamentaria als obrers.
Els obrers de la indústria textil,
en vista de la negativa han anunciat
la vaga general per al dia 12.
El governador ha donat ordres al
delegat del treball perquè intervingui
a resold re el conflicte.

la ni la vaga de Nolicies yilies de
cambrers a Madrid

Irds1111

Probable ent es celebrara
d'aci un mes i mig

Madrid, 8. - Des de dissabte
es a la Prestó Cellular de Madrid l'ex-ajudant de Sanjurjo,
senyor Esteva Infante.
'l'ambe ha arribat aquest
malt a la Presú Principal ¡ 'extinent coronel senyor Martínez
Baños, que sofreix condemna a
la presó de Burgos per la seva
intervenció pels successos d'agost, j que ha sortit aquesta
nit cap a Madrid per a acabar
d'extingir-la al Castell de Santa
Caterina, de Cadiz.
Sobre la presencia a Madrid
del senyor Esteve Infii»le, diu
un peribelic que podria tenir,
tal vegada, un carácter de major permanencia, potser fins a
la concessió de Finilla de que
es ve parlant i amh el qual resultaría beneficiat.
Cadiz, 8. - Procedents de
Valencia i Alacant han arribat
en automòbil ¡ han ingressat
Castell de Santa Caterina, els
coronels Cano Ortega i Gutiérrez de León, el comandant
Joan Ozaeta i dos capilans,
tots ells complieals en els surcessos d'agost.

No es probable que el Govern no augmentarà les assignacions per a les escoles
Madrid, 8. - El ministre d'histrueció Pública ha manifestar als penodistes que no tema cap noticia Un.
portant a comunicar-los, ja que per
bares estas aquests dies malalt no savia pogut ocupar-se de cap assumpte.
Un periodista li ha preguntar si
en els vinents pressupostos
alguna disminució els del seu departament, i el senyor Pareja Yévenes
ha contestar que ell t'ara tot el possible perque no es rebaixin les consignacions referents a Instrucció
Crec-ha seguit dient--que ho acotoseguiré, encara que no Puc afirmarho, pesque, com saben, el que té ea
definitiva la darrera paraula en aquestes qüestions es el ministre d'Hisenda.
A:trainera, el mea oropósit és no
solament que no es disminueixi el
pressupostat per a aquest departament,
sinó que es concedeixin alguns augments, pesó amé tinc la seguretat que
no podré aconseguir-ho.
Un altre periodista li ha preguntat
si fa s'havia resolt el conflicte rete rem a la calefacció dels grups escolars de Madrid, i el ministre li ha
contestat que d'un mornent a haltre es
resoldria, puix que arta mateix pensara celebrar una entrevista amb el
director general de Primera Cesenyanea i el can de comptabilitat del
ministeri perquè. imicament a títol excepcional, per una sola negada, i sense que serveixi de precedent, s'arrangi l'assumpte, puix que la seva opiunió és que aquestes ateneions ha de
sufragar-les el Municipi.
Unicament ara, per evitar cl conflicte que podria plantejar-se es tara
amb càrrec a l'Esta t , perque, com
compreadreu, amb la mateixa raó que
sollicita alai" l'Ajuntament de Madrid podrien demanar-ho els altres
municipis d'Espanya, i l ministeri
podria atendre la Petici..-s

Envien les notes en català!

Madrid, 8. - Sembla que el con!note deis cambrers, que recentment
deixi Madrid sestee cafés i bars t'urala noes de dues setmanes, torna a
tenle actualitat.
Segons l'acord del comité de tres
ball avui havien d'entrar en vigor
les bases que fiaren aprovades per
aquest comité, i que donaren lloc al
conflicte vaguistic que parí Madrid
recentrnent.

Per aixà el connte i els patrons interpretaren que la färinula transité,ria establerta pel ministre senyor
Pi i Sunyer finalitzava el dia d'avui,
perä els ol irers no Ira entenen aixi,
i creuen, tuch contrari, que la vigencia de la fórmula regeix fin3 21 proper dia tes
En tal sentir han entanlat una reclatnació prop del ministre del Treball, amb l'esperanca, segons han
comunicar acinesia tarda a la Sedetat General de Candirers, que prosperi el seu criteri, i han recomanat
als seus afiliats que no farM les liquidación, ands cls set ' , patrons
card arnli les bases origen del coni que es regeixin per les que
establf l'anterior ministre del Treball. que entenen que sin encara vigents.

L'Assemblea
de Perits Agrícolas
Madrid, 8. - Aquesta tarda, a
dos quarts de sis, al saló d'actes
del Ministeri d'Agricultura ha continuas les seres deliberacions l'Assemblea de Perits Agricoles.
L'ha presidida cl senyor Joaquim
Armengol.
tia quedas ..provada l'acta de la
sessió anterior, celebrada alón.
El senyor Ostalcr, en nota dels
collegis d'Oviedo, La Coruña i Saragossa. ha demanat que ins suspesa la conversa durant vint minuts, per tal de reunir-se els presidents dels collegis d'Espanya i
tractar de l'oreanització de l'Assoeiaci.:. Nacional de Perits Agries-des,
que és un (Jets punts que iigusava
a l'ordre del dia.
Suspesa la sessió han passat a
reunir-se els esmentats representants, els quals han redactar una
ponencia, que será sotmesa a la
reunió de dema.

Un auto mata dues persones i en fereix tres
Madrid, S. - Quan baixava a
gran velocitat pel carnee de Claudi
Moyano en direcciú a la Glorieta
de Atocha un automähil particular
conduit pel regidor senyor FedeCese García lloro se li ha trencat
la direcció al vehicle i ha anat a
topar contra un adore. L'automòbil
Ira destroeat l'arbre, ha pujas la
vocera i ha atrope II a 1 diversos
transeiints, dos dels quals han resultat morts i de mol-roent no han
estat identificats.
A la Casa de Socors dci districte
de l'Hospital han estat curades tres
persones de ferides de pronòstic
greu.
Posteriorment elia sallar que un
dels morts s'anomena Marcos Ruiz
Luna. Aqucst senyor hacia sortit
a prendre el sol per la vorera
Ministeri de Foment.
Un altre dels morts és una dona
que encara no ha estat identificada,
la oval sembla tenir uns trenta anys.
El cotxe, cono hent dit, el conduia el seu propietari, censor Garcia Moro. Aquest senyor, que és
regidor, diputat provincial i faunaceutic, sofreix commoció cerebral i
algunes lesions.

Un confident multat
deu mil pessetes

amb

El senyor visita el President
de la República
Madrid, 8. - LAR Comissari
d'Espanya al Marroc, avui dimisisonari, senyor Joan Moles,
ha acuda al Palau Nacional, on
ha estat rebut en audiencia pel
i•iip de l'Eslat.
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Bujalance, 8. - Han estas alliberats quinze detinguts a canseqiiéneia dels passats fets, i hato ingressat a la presó dos individus procedents de Cafitte i Moraste.
La policia ha fet saber a la Direcció General de Seguretat que un
individu anomenat Cachucho, nrultat recentment amb to.000 pessetes pel ministre de la Govertiaciä,
és un dels confidents que fcren
abortar el passat movirnent anarcosindicalista.

Els enllaços ferroviaris
de Bilbao
Madrid, 8. - Han visital el
ministre d'Obres Públiques l'alcalde de Bilbao i el president
de la Comissió gestora de la
Diputació de Biscaia, acompanyats de representants de les
diferents fraccions polfliques
cine inlegron aquellos Corporadone, per tal d'exposar-li els
avantatges de les n n bres d'eneas ferroviario de Bilbao, i
Ist seva solithiritat :mili el proolerte.

UN GITANO MORT I UN ALTRE FERIT GREU.-Ferrol, 8.En un mont pròxim a Vivero, ha
estat trobat mort d'un tret al cap
el jove Llorenç }ter:p ida, i ferit
ua pit, Jesús Rotleir o , ambdós
g teano

Sembla que es dedicasen a robar
cavallcrics, essent escornescos P e r un
grito de camperols que els perseguido des de fa diversos Mes.
LI ESCLATA UNA BOMBA A
LES MANS I EL MATA.- Ferrol, 8.-- El jove de 19 anys, Josep
Ronialde. rel del palote de Ferreira,
va recollir una bomba in/e va trabar pros del seu domicili.
En trasUadar-la li va esclatar a les
matos i el va matar.
UN AUTOMÖBIL MATA UN
NEN.- Mieres, 8.- Un automObil
de la matricula d'Oviedo, Ira atropehat el nen Jesús Fernández, de set
anys, i l'ha mart.
DETENCIÓ DE DOS DEJANQUENTS. - Salamanca, 8. - La
guárdia civil ha detingut al poble
de Sanguijuela. dos velos, urs d'ells
Ilicencrat de presidi, on havia complert condemna per homicidi i cls
m'ab van assassinar a l'agent cacentiu de la recaptació de contribucions.
Joan Francesc Cavizález Bravo, vel
del noble d'Agalla.
ELS GUÀRDIES NOCTURNS
MATEN UN INDIVIDU.-San
Sebastián, 8.- A Renteria, tle marinada, un grup va insultar dos serenos els quals es van veure obligats a disparar les seves pistoles
i van matar a Lluis Aguirre, de 19
anys.
Amb aquest motiu es va amotinar
e Iveinat i els serenos hagueren d'amazar-se a la Inspecció Municipal.
l'oren trame s os guardies d'assalt
que van aclarir la situació.
TROBALLA DEL CADÁVER
D'UN PROPIETARI DESAPAREGUT FA VINT DIES. - Cádiz, 8. - Comuniquen de Chiclana
que ahir a la tarda uns nois que es
passejaven per la vora del riu leo
veieren un embalum estrany a
gua. En donaren avis, i extret empogué combalum de reieréncia,
provar que era el cadáver del propietari senyor Gregori Ruiz Ensillo,
desaparegut de Chiclana el dia le
del mes passat, despres una disbauxa. Extret el cadáver i portat
al dipósit, el jutge avisa el fill de
la victima dient-li que la familia
Podia nomenar un metge que a misris en nom seu a la diligencia d'autopsia.
Fou designat el forense senyor
Manuel de lbs Reyes i tumbe el redactor del "Diario de Cádiz" senyor
Antoni 0. Sánchez, que ha seguit
Ics peripècies derivades del succes.
El jutge s'opos à iermarnent a qui
el senyor Sánchez i cls fotógrals
presenciessin la diligencia.
Segons el dictamen del senyor de
los Reses, el senyor Ruiz Rosillo
rimel ofegat, neta') el cadáver presenta a la regló parietal una ferida
que rebé el dit senyor quan encara
vivia. No slia aclarit si aquesta te'
ruda se la produi Ruiz Rosal° en
caure al rin, o be se li produi abans.
El succés segucix en el misteri.
Eis metges afirmen que el cadáver ha estar a l'aigua uns vint dies,
pesó és cert que aparegué precisament al !loe on els sondatges han
estas més minuciosos. El cadáver
presenta aspecte normal i res mes
que un lleuger inilament. Els botons de l'armilla i l'americana estan
cordats i la resta del vestit sense
desarreglar.
En una de les butxaques es trobaren tres rebuts del mercas de
proveiments de Cádiz, que es nadie/ Ilegir periectament. Una ganis
vet i algunes monedes, que tamicé
portava al damunt no mosteen la
petita porció de rovell.
La creença més estcsa és que es
tracta d'un crim, i el cadáver fou
tirat a l'aigua diversos dics després
per despistar.
El fill de la victima no s'ha conformar amb l'informe tle l'autòpsia,
i es proposa designar un advocat
que posi en clar l'assienpte.
UNA NOIA ES VENJA DEL
SEU SEDUCTOR.- Alacant, Maria Ferrer, agraciada ¡ave de 19
anys, va agredir Francesc Llorente,
cambrer d'una pensió, i el feri greument al coll d'un cop de ganivet.
L'agressora es va presentar a la
Comissaria dient que havia vengat
la Sera honra, puix que Francesc la
Va seduir i ii va contagiar una !nataltia, i e, riega després a casar-se.
Va estar a l'hospital de alúrcia, i
va venir elespres a Alacant en busc
de treball i per trabar el seto seductor
i venjar-se.
FEREIX GREUMENT I.A SEVA MULLER I SE SUICIDA.Lugo, 8.-211 noble de Mera, Manuel López Pérez, que tenia pertorbades les seres facultare mentals,
va donar 1/11 cop• de destral al cap a
la seva esposa López i la feri gravissimament.
Manuel es 5-a disparar dos trets
de pistola al cap i es feri greurnent.
Per consumar el sea propósit es
va dirigir al riu Navia i es l'anea
des de se aletees d'alçada i morí ofetlesna set (dls.
ga kt
EXPLOSIÓ DE BOMBES A
DUES FLEQUES.- La; Palmas
8.-11a csclatat un petard en una
fleta del barri de Sant Josep.
Dues bombes han esclatat en una

i

altea fleca del port. Ha resultar
ferit el propietari.
Ambdues explosione han causas
danys materials.
Han estas detinguts dos individus
per suposar-sels autors del fet esnife/tato
UNS INFANTS TROBEN MUNICIONS.- Bilbao, 8.- Uns nene
han trabar en una claveguera del
barri d'Escurrez una caixa metällica
que contenia una cinta d'ametralladora, 141 projectils, i 26 earregadort
de cinc trets cada un.
EXTREMISTA DETINGUT.---.
Bujalance, 8.- La policia ha detingut el significat extremista Francesc
Salvador, intervenint-li una escopeta
que havia !lanzar a un pou.
Senat el poli s"nan trobat altres
diverses armes.
ATAC DE BOGERIA.-Bujalance, 8.- El pateó Pcre Guerrero,
al qual la guardia civil va obligar a
ajudar a traslladar en una l'itera en
la qual anava ferit Manuel Hace>,
s'Ira tornat boig.
La familia de Guerrero assegura
que el icen va amenazar de mort
a Pedro i que la preocupació derivada d'aquesta amenaça li ha pertorbat les seres facultats.
PARTIT DE FUTBOL.-Lae
Palmas, 8.-El partir de futbol entre l'equip xileno-perua "All-Pacffic"
i el Victbria, d'aquesta localitat ha
estat guanyat pel Victòria Per tres
gola a un.
EL XARAMPIÓ A VIGO.-Vigo, 8.- La Junta de Sanitat ha
acordar suspendre les classes en tots
els collegis i escotes públiques a
Vigo i el seu terme, per haver-se
declarat l'epidemia de xarampió, maligne en alguns casos.
S'han ores les mesures oportuna
perque es compleixi eadicalment
l'acord.
DESGRACIA EN UN TEATRE
AMBULANT.-Jerez de la Frontera, 8.-En el teatre ambulant
"Alegria", durant la representació
d'una obra, s'ha enfonsat part de la
graderia i han resultat cinc dones
contusionades.
Es va originar una gran confusió
entre el públic que omplenava el
teatre.

1,064
Marc. Cfre•Irs
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de Madrid
DISFOSICIONS DE LA "GACETA". - Madrid, S. - La
"Gaceta - publica ordres declarant
excedents ioreosos per haver canal
elegits diputats a Corts els catedratics dele Instituts de Granada,
senyor Rafael Montes; de Málaga,
senyor Pere Armasa, i d'Almeria,
senyor Antoni Talón de Laza.
Una ordre disposant que la cosáis.,
sin per a l'estudi d'un projecte d'ordenació ferroviária i de mesures per
establir la coordinació entre els serveis de transports mecánica per carreteres i per ferrocarrils, quedi C0113tituida de la següent forma:
President: senyor Vicene Iranzo
ex-ministre, en representació del Go:
vern.
Vocals: Josep Maria González, secretari de la Cambra'de Comerç de
Madrid.
Antoni Prieto, president del Consell Superior de Ferrocarrils.
Francesc Jiménez, enginyer del
mateix organisme.
Antoni González, vice-secretari del
mateix organisme.
Fermi Casares, enginyer de canas, professor de les Escotes d'Enginyers de Camins, en representació
del Ministeri d'Obres Públiques,
Antoni Flores de Lemus.
Benjami Monforte.
Josep Fàbregas del Villar, en representació del Ministeri d'Hisenda.
Nicasi Navascues, enginyer industrial, en representació del Ministeri
d'Indústria.
Josep Marchessi, enginyer agránom, en representació del Minister!
d'Agricultura.
Pere Granado, en representació
del Ministeri de Comunicacions.
Rafael Codee,.
Joan Bravo.
Blai Vires.
josep Anchstegui.
Ignasi Villalonga, en representació de les Companvies ferroviàries.
Josep Graells i Jame Estapd,
en representació de les associacions
de transportistes de viatgers i tnercaderies, respectivament.
Alfred Armante, per l'Associaci6
d'Empleats i Obrers de Eerrocarrils,
Anibal Sánchez i Antoni Martilla
representants del Sindicat Nacional Ferroviari.
La cornissito es reunirá el dia ts•
del corrent al lqcal del Consell Superior de Ferrocarrils.
També publica un decret del Ministeri d'Agricultura disposant la celebrad& durant el primer trimestre
del corrent any, de dos cursets, un
intensiv, de as a 6o dies, sobre cooperatives de comete i estadistica din(lústrica i explotació rarnadera, infecció, diagnbstic i inspecció
tária, destinat a veterinaris, i un altre de trenta dies de durada, sobre

Dr. Josep M. Vilardell S'HA TRAMADO a
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avicultura i vinicultura, amb confeti:mies i excursión, a granges, per $
cent obrera del camp, petits propietaria i aficionats.

VISITES AL MINISTRE D'ESTAT. — Madrid, 8. — El ministre
¿'Estat, senyor Pita Romero, ha rebut avui les visites següents,
Encarregat de Negocis de l'Uruguai, ex-ministres senyors Fecet,
Rodríguez de Viguri i ex-conite de
Lizirraga; dipt/tats senyors Blanco,
Espada, Valero Ervas; ex-diputat
senyor Gómez Rogi; una comissió
de l'Ajuntament de la Coruña; una
altra de la Cambra de Comerç del
Ferrol, i els senyors Gala. Boado,
Salorio, García del Real i Iglesias.
VISITES AL MINISTRE DE
LA GUERRA. — Madrid, 11.—Avui,
en audiència militar, han visitas el
ministre de la Guerra nombrosos generals, caps i oficials de l'exércit.
També han visitas el senyor Marsine. Barrio una comissió femenina
pro presoners d'Africa i la directora
general de Beneficència, senyoreta
Clara Campoamor.
---,-nn••••nn••n•n••n••mn-•----n

Setze presos es disposen
a fer la vaga de a fam
Mälaga. 8. — Els presos a
conseqüencia del darrer moviment revolueionari i els sodais, en nombre de Hl, han declarat la -vaga de 14 fam, que
començarà

Vds que estimeu tant el
vosee 1111, procuren-1i
la felicitat d'ésser fort
sa. No oblideu que les
diarrees durant la
!acállela y la dentició
fan que el nen os crif
dèbil, 1 que sempre les
guareix
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Et l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestr•
Pompeu Fabra, en lo qual 110
treballat mas de vint coy,

Un volum de 1750 paga. mar.
nifleament reIIlgot Pesimista 63
e l carnosos; a t•rmlnIs d•
Passetes 10 al mes, husmea 75.
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Les activitats de
- Palestra

Comarques

catalaies

CURSOS DE OATALA

Vist. 'el creixent interès que
han despertat els cursos de catala organitzats per Palestra,
avui, dimana, dia 9, començados nous cursos al seu loran dos

cal. Un Curs Elemental de Catalä, per_ a principiants, i un
Ciirs Mitjä per als que ja coneguin les regles , elementals.
Aquests cursos tenen una fina-

litat eminentment präctica. Sent
dirigits pel professor Jaume
Aimà i tindran una durada de
tres mesos.
El Curs Elemental serà donat de les 720 a un quart de
non del vespre, tots els dimarts
i dijous feiners. El Cur Mitjà
es donara els mateixos dies,
d'un quart de nou a les nou del
vespre.
El Curs Mitjä serä seguit
d'un Curs Superior, d'unes caracterisliques semblants i a
càrrec del mateix professor.
Inscriviu-vos a la secretaria
de Palestra, de dotze a dos
quarts de dues i de set a nou
del vespre.
El preu de la matricula és
de 12 pessetes per a cada curs.
Per als socis de Palestra, sis
pessetes.
HISTORIA DE CATALUNYA
Per tal de divulgar el coneixement de la riostra Història,
Palestra ha organitzat un curs
que tindrà les següents característiques:
Una durada de 15 lliçons i
una lliçó setmanal els dilluns
feiners, de vuit a nou de la
vetlla.
Aquest Curs d'Hist ò ria de
Catalunya serà dirigit pel professor senyor Enric Baquer, 1
començarà el dilluns dia 15, a
l'hora esmentada.
L'irnport de la matrícula és
de vuit pessetes. Per als socis
de Palestra i per als Minyons
de Muntanya, quatre pessetes.
Inscriviu-vos a Corts Catalanes, 592, principal, de dotze
a dos quarts de dues i de set a
nou del vespre.
•-• 4
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Confederació gremial
catalana
dimarls, dia 9, a
les quatre de la tarda, tindrà
lloc a Barcelona, ¡ en local de
l'entitat confederada, situada al
carrer de Tallers, número 22,
una magna assemblea de presidents i Juntes directives de
les Corporacions professionals,
per tal d'assabentar-se j aprovar les conclusions que el gran
organismo gremial de Catalunya presentarà a la consideració del Parlament Català respecte a la nova de Cooperatives que ha d'aprovar aquest
superior cos legislatiu de la
nostra terra.
Una vegada més la Confederació Gremial fa constar i es
complau en fer-ho palie, que
no és ni pot ésser. contrària al
'sistema cooperatiu. Aquest acte
que prometí obeeix tan sols al
desig ferventment sentit de collaborar en l'obra social i governarnental de la riostra Catalunya autbnoma.
Si alguna entitat confederada
a causa d'un possible endarreriment d'avis no ha rebut la
corresponent convocatòria, pot
donar-se per invitada, delegant
la representad() dels seus dirigents a l'acte esmerdat, i espera que per la seva transcendencia no hi mancarä cap organisme.

SOLER I TORRA 6."8
BITLLETS
Francesos: 4760 per loo.
Anglesos: 3955 pessetes.
Italians: 6405 per ioo.
Belgues: 337 $ per loo.
Suissos: 23540 per I00.
Estats Units: 772 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 289 pts.
Austria (sxilling), ¡'jo pessetes.
Txecoslovàquia, 34 per lob.
Holandesos: 483 pessetes.
Grècia, 6'50 per loo.
Suècia: t'O pessetes.
Noruega: 193 pessetes.
Dinamarca: 170 pessetcs
Finlandia, 16 per ioo.
Romania, eso per ton.
Bulgaria, 7'30 per too.
Turquia, 5 pessetes.
Portuguesos: o'35 pessetes. •
Canada, 7 pessetes.
Argentins, ego pessetes.

Abans d'encarregar el vostre vestit, visiten

Consulteu els seus preus i qualitats
Ronda . de Sant Pere, 24

Telèfon 18835

GIRONA

TARRAGONA

SALLENT

Detenció de Iladregots a PatafroTopada de weidelas :: La
gell
derrita aparle16 del. "Rutile Oficial" :: Proclamació da candidats
Vida

Proclame:id de candidats El, radicals as retiren de la imita Canament del servei d'autobtn&bus :: Propera vaga de paletee :: Altea noves
Tarragona, 8 (Per telèfon). — Ahir
al migdia, al saló de sessions de l'Ajuntament, es reuní la Junta municipal del Cens procedint a la proclamació de candicials Per a les properes
eleccions.
Es presentaren cinc distes, a les
qual, ha donas la següent numerado;
Primera, coalicid desquerres repubncano-socialistes, composta per ACCIÖ
Catalana i radical-socialistes independents; esquerra, socialistes ¡ Acció
Republicana, 24 candidats; segona
dista, Agrupació Unto Ciutationa,
composta per Lliga Catalana, radicas
i tradicionalistes, z. candidats; tercera llista, Republicana d'.aliança Ubrera d'Esquerres, composta per radicals
socialistes catalans i Centre ()brea
16 candidats; quarta Ilista, Parta Nacionalista Catad, 6 candidats, i cinquena llista, Unió Democràtica de Catalunya, 2 CarKlid2t5.
— En el miting de presentació de
candidats de la coalició d'esquerres
que se celebrara divendres al teatre
de Tarragona hi prendré part l'exdiputada senyoreta Victäria Kent, i
es molt possible que presideixi lacte
l'ex-ministre senyor Marcad Domingo.
— Els obrers paletas han presentan
a la Comissaria d'ordre públic rofici de vaga, que començarà el dilluns
vinent si abans no s'arriba a un acord.
— Els obrera flequers han presentat notes bases de treball demanant
atiginent de Sal].
— El comisoari delegat, senyor
Amat, está treballant en la redacció
d'un report sobre restat actual rle
la producció arrossera. Per tal de documentar-lo, avui l'han visitas els alcaldes de Tortosa i Amposta.
— El "ButIkti Oficial" publica
una circular dirigida als alcaldes notificant-los haver estas autoritzat transitäriament raugment del pa de luxe
en cinc céntinis per quilo.
— El mis del parta radical datuesta ciutat ha passat una nota a
la premsa en la qual di n en q u e Per
unanimitat han acordat abtenir-se de
la Iluita electoral i desautoritzar el
candidat o candidats que en 1 10M dels
radicals figurin en alguna o altra dista de coalicid.
— Delta a la tarda, organitzat per
la Filharmònica de Tarragona, se celebrará. un concert a cauce de la banda del regiment núm. 18, que interpretara exclusivament música d'autors
peninsulars.
— L'empresa Caixaro ha retirat
des d'asad els autobusos del servei públic de la circulació. L'Alcaldia, referent a aquesta qüestió, ha publicas
una nota en la qual diu que mataras
haver-se donat al conces s ionari tota
-mena de facilitats per tal que prorro
g ués el servei fins que fos destinat el
nou concessionari, s'ha vist desatesa
per part dcl senyor Caixaro, el (Mal.
acuse explicacions de cap mena, ha
retirat avui els autobusos.
— Movinient del port. Vaixells eatrat s : " Arza-Mendi", de Sagunt;
"afean-laza", de Barcelona: "Cabo
Menor". de Palma. Sortits: "Arzaafendi" i "Cabo Menor", cap a Barcelona. i "Mendoza", cap a Valencia.—C.

Súlcidi :: Un ferit greu ea benita
Sallent, 8 (Per telefon).—zAhir,
diumenge, a tres quarts de vuit del
vespre. un dels ernpleats dele autoómnibus Sala, va adonar-se que a la
via ferria. en el tros comprès entre
el pas de Cabriana i la colonia de
Potasses Ihériques, hi havia un embalum. Pressentint una desgracia, el
xofer Enric Claveria, va parar l'autoómnibus i haba per tal de mirar
de qué es tractava. Abana d'arribarhi ja va veure un tros de braç separat del cos. Més enllà, el cos, en
el qual hi havia encara vida. .advertides les autoritats hl acudiren i
donaren ordres de trasdadar a Saltent les restes trossejades de la
rictima. que es deia Ramon Freixes
i
de 20 anys, solter, natural
de Prat- de Mi/canes. de la casa
denominarla Casa Rei. Ara, vivia a
fe l)ari(a,,n ieii,a. nde mosso a la coneguda
c
la
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Proclamada de candidatures

tin( de las esquerres

Tàrrega Alees noves
Lleida, 8 (per telefon). — Diumenge tingué lloc l'acte de proclamar els candidats que es presenten
en les properes eleccions a regidora
de diumenge propvinent.
A Lleida lluiten tres candidatures:
"Front d'Esqucrres", integrada per
Esquerra Republicana, Acció Catalana, Partit Radical-Socialista i Unió
Socialista de Catalunya; una altra
formada per regionalistes, radicals i
tradicionaljstes sota el nom de "Con_
centrad() lleidatana", i la del Bloc
Obrer i Camperol.
Els candidato proclamats del Front
d'Esquerres són els següents: Juli
Barbera i Castelló. Antoni Vives i
Estover, Ramon Cervera i Pinyol,
Pere Montes Meléndez, Josep Maties i Solans. Pan Quimet i Bachs,
Antoni Pujades i Fabregat, Víctor
Rubio i Mercader, _loan Florensa i
011er, Salvador Roca i Lletjós, Ramon Fígols i Duran, Francesc Piu
i Agusti. Josep Ribera i Sabater,
Josep Vilaplana i Anglès, Ramon
Ferrer i Víctor Atxer i Jovell. Com
a suplents van els senyors Alfred
Pinyol, Octavi Perefia, Josep Bademunt, Domènec Aniel, Eduard Fosseli, Lluís Abadia, Balhi Izquierdo
Josep ReusLa nostra ciutat, d'antiga tradició
republicana i catalanista, confirmara
una regada Inés, diumenge vinent,
aquests ideals donant la victòria a
aquesta candidatura que, tan !son
punt ha estat coneguda, ha desvetllat
els grano entusia s mes de les jornade s niés glorioses de la democracia
lleidatana.
—Dijous a la nit sera presentada
la candidatura del Front d'Esquerres en un míting que tindra !loe a
l'espaiosa sala d'actes de Joventut
Republicana, i en la qual parlaran
representants de tnts el; sectors politics que inte g ren la candidatura.
—Pau Pelegri ha denuncias a la
policia que d'un corral de la casa
on habita han robat algunes gallines, i ha assenyalat dos subjectes
com a pressumptes autors del robatori.
—Ha estat detingut Carmel Martínez. natural de Múrcia, al qual hom
acusa d'un delicte de robatori en
un cabaret de Barcelona.
Tarrega, a restabliment de
confecciono propietat d'Angel Prat,
al carrer del Carme, es declara un
incendi la nit del passat dissahte. El
foc comença en un lloc on hi havia
una gran quantitat de carbó i matéries d'embalatge, i es comunica'
ràpidament a la resta de restabliment. Acudiren al lloc del sinistre
les autoritats, la guardia civil i un
gran nombre de reino q ue espontàniament cooperaren amb els bombers a l'extinció del Inc. Al cap de
dues hores fou sufocat l'incendi.
No hi bagué desgracies personals.
Ten pérdues es calculen en unes
cinquanta mil pessetes. Hom suposa
que el Inc fou original per una guspira eléctrica, — C.

TORTOSA
Proclamada de candidata Esquerres contra dretes
Foc a Ulldecona :: Topada de vehicles

Tortosa, 8 (Per telefon).— Ahir
al matí, tingué lloc a l'Ajuntament
la proclamació de candidats a regidors. Es cantaren solanient 3 candidatures, la del Front Unic d'Esguerrea, assenyalada amb el número
1; la complementaria d'Esquerres i la
coalició tradicionalista regionalista,
números 2 i 3 respectivament.
— Han estat alliberats els detinguts dailldecona i d'Allara.
— El Front Unic d'Esqucrres, celebra dissabte i ahir, actes de prop aganda electoral a Aldea, Jesús,
Cantantes i Je5t1S i Maria. Hi van
prendre part oradors d'Acció Catalana, R adicals-Socialistes, Esquerra i Parta Socialista. Tots els actes
estigueren animadis s ims, ço que fa
preveure una magnífica elecció.
— Aquest matí, a Undecona, s'ha
intentat calar Inc a la botiga de
ferreteria de Josep afasseguer, detingut dies enrera por protestar contra l'A.iuntament. Sembla que obeeix
a una maniobra política.
— Avui, a la Costa de Soldevila,
un automòbil particular, conduit per
Josep Martí, de Roquetes, ha topat
amb un carro on anaven Domenec Safalla, de 6o anys, i la seva
muller Josefa Cid, ale 65 anys. Resulté el primer amb fractura de la
cama dreta i la segona amb ferides
al cap. Han estas auxiliats en una
clínica de la nostra ciutat.—C.

MATA RO
Detenci6 de Iladregots a PalafruTopada d'automòbils
Detencions
Nov, entitat
Mataró, 8 (per telèfon). — Al canret de Santa Teresa. cantonada amb
el del lo de Gener, toparen el camió
B -49454, propietat de Manuel Soler,
amb l'auto B.-zoeez, propietat de Jan:Inc Amat. Els conductora d'ambdós
vehicles resularen illesos. L'automòbil resulta amb algunes avaries.
— Ha estat detingut, per estar reclamat per les autoritats, Joan Martín
Maties, de trenta-dos anys, natural
de Oleiras (Portugal). Ha estas posat
a disposició del cap del Servei d'Estrangeria de Barcelona.
Tumbé han estat detinguts, per demanar caritat: Miquel Colomina i
Basses, de trenta-tres anys, de Sant
Feliu de Pallarols (Girona); Pan
Ponç i Garcia, de vint-i-un anys, de
Tarragona; Manuel Ferrero i Vidal,
de quarta anys, de Onteniente (Valenc ia): Ferran Hernandez Martin, de
vint-i-dos anys, de Danzad (Ciudad
Real). Tots quatre han estas expulsats
de la localitat.
— Ha quedat conaimida en aquesta ciutat una ent itat pnomenada
tua Escolar Dr. Valaé. — C.

Girona, 8, (Per teldon). — A La
Bisbal han estat detinguts Siset Incógnito i Pone Ros, naturals de Pelairugell, com a autora d'un robatori
realitzat a la torre Ronsart, propietat
de Núria Torres. La guardia civil va
sortir en persecució de Joan Incógnito,
el qual prengué part també en el robatori, i que havia fugit de casa d'un
onck que té a Verges.
— Proa de Besalú toparen un camió que conduia Jaume Gratacós, vei
de Figueres, i un carro ocupat per
Joaquim Planes, de 43 anys, i Josep
berra, de 55 anys, vetos de Sant Ferriol. Aquests dos darrers van resultar
amb diverses ferides.
— En rebre els periodistes, el Comissari delegas d'Ordre Públic els ha
dit que denla sortirà, per darrera vegada, el "Butlletí Oficial" de la "provincia".
— El vei de Vilasacra, Pare Soler, de 74 anys, posa fi a la seva vida
penjant-se amb una corda lligada a
un cobert de la casa de camp en la
qual habitava. L'interfecte patia reumatisme cränic i hom creu que això
bou el que l'exile a prendre tan extrema resolucia
— Per autorització del Comissari
delegat han estat tornades a les armeries les armes curtes que foren intervingudes amb motín dels passats surCeSSOS.

— Davant la Junta Municipal del
Cens, constituida ahir al saló de sessions de l'Ajuntament des de les deu
a les dotze del mal, es verifica la
proclamació de candidats per a les eleccions. Les distes proclamades (oren
presentades pci següent ordre: número 1, Unió i Defensa Ciutadana, formada per Lliga Catalana i Tradicionalistes; número 2, Acció Catalana;
número 3. Esquerra; número 4, Partit Radical; número 5, Acción social
agraria, y número 6, B.O.C. En la Ilista número 5 figuren solament quatre
candidats, i als restants, i6— El vei de Sant Gregori, Erancese Garangou, de 42 anys, sorti a mear i tingué la desgracia que se li disparés l'escopeta. Resulté amb ferides
a la ma dreta i a la cara, amb pardua del llavi inferior i fractura del
maxilar inferior, de carácter greu. Va
ésser traslladat amb urgéncla a aquesta ciutat, i l'a ingressar a l'Hospital provincial. — C.

L'HOSPITALET
La proclamació de candidats
L'Hospitalet, 8. — Ahir, diumenge, al saló de sessions de la Casa

Consistorial, i davant la Junta Municipal del Ceno, cs proccdi a la
proclamació de candidats que han
de Iluitar a les vinents elcccions de
Consellers.
La proclamació i lliurament de les
distes es feu amb aquest ordre:
primer: "Partido Republicano Democrático Federal Independiente"
(del senyor Escudero); segon: Esguerra Republicana i Partit NacMnalista Republicà; tercer: Partit Republica Catalanista (Lliga); quart:
"Partido Republicano Radical"; dinque: Acció Republicana i Partit Republica Democratic, coaligats; sise:
"Partido Comunista de Cataluña".
En la candidatura del "Partido
Federal Independiente" (Escudero)
figura en primer lloc el Sr. J. Marti Rost, que també fou presentas per
Esquerra Republicana. Això fa que
l'encarregat de presentar la dista de
l'Esquerra, per tal d'aconseguir el
número 1, i d'aquesta manera donar per vidid el nom del senyor
afarti Rost en la candidatura de
l'Esquerra i no en la dels Federals,
demanä torn a dos quarts d'una de
la matinada de diumenge; perb el
senyor Escudero, encara que més
tard, també es presenta de bon matí,
i aquest. en lloc de demanar torn,
es dirigí al saló de sessions, lloc
on s'llavia de celebrar lacte. En
arribar la Junta del Cens, i obrir-se
les portes en atte públic, rúnic que
hi havia era el senyor Escudero;
per tant, la Junta del Cens no ha
tingut altre rernei que donar el número primer a la llista del senyor
Escudero, i queda valid, per tant,
el nom del doctor Martí Rost. El
senyor Domingo, que era l'encarregat de presentar la llista de l'Esguerra, és clar, féu la deguda protesta, i féu constar que havia demanat torn primer que ningra ¡ el
senyor Escudero li contesté que en
aquests casos no n'hi ha prou amb
demanar torn, sinó que s'ha de fer
la deguda "cua" a lora al carrer,
tal com ell.
En la presentació de la candidatura de coalició Acció RepublicanaFederal (no escuderos) hi hagué
alguna dificultat, i s'accepta la llista
arnb condiciona.
En ésser-li demanada pels corresponsals la !lista d'aquesta Coalició, el senyor Moreno s'hi nega, no
sabem per qué.
La candidatura dels Federals del

senyor Escudero esta formada per

un cock-tail de Martinez-Rodriguez
i Gutiérrez que enamora, que és la

més justa representació murcianoalmerienca de la barriada de La Tormassa. Com és natural, pensa que
sortiri triomfant, i esta contentíssim
d'haver fet la santíssima al senyor
Domingo.
Els de la Coalició d'Acció Republicana amb Federals no escuderos
presenten el senyor Agustí Torres

i Codina, president d'un Centre
d'Esquerra Republicana. Corn is
natural, en assabentar-se el Comité
Local de l'Esquerra del propòsits
del senyor Torres, l'expulsaren del
partit el divendres passat. — C.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu -1a!

BADALONA
Homenatge a Pompeu Fabra
Accidenta
Badalona, 8. — Sembla que definitivament l'homenatge que Badalona ha de retre al gran filöleg i
iHústre convei nostre senyor Ponipeu Fabra se celebraré el dia 28 del
present mes.
— En virtut de la Llei de Vagabunds, ha estas detingut el conegut delinqüent Antoni Jiménez López, de 33 anys dedal, domicilias al
carrer de Lancáster, 24, de Bar c elona.
— Al Dispensar municipal ha
estat assitit Josep afoupel i Servet,
de 5o anys d'edat, a conseqiiència
d'una forra mossegada de gos.
— L'automábil 11-40612 ha atropellat Maria Gómez Fernandez, de
17 anys d'edat, domiciliada a la Riera de Sant Pau, 178, i li ha causas
diverses lesions de carácter
— Al cartee de Sant Anastasi
un ciclista ha atropellat Elvira Garriga i Ros, de 30 anys, domiciliada
al carrer de Quintana Alta, núm, t7,
la qual ha estas assistida de diietents contusions al Dispensari municipal.

IGUALADA
La candidatura de Coalició d'Esguerrea :: El pas del senyor Aza:: Política :: El Segell pro-In-

fancia
Noticiari
El dia dels Reis, darter per a la
venda del segell Pro-Infancia, postularen per la nostra ciutat diversos
equips de senyoretes. Sembla que el
total de segells que haura absorba la
nostra cintas será de ;15.000, aura
prou, importan: en aquest primer any
de tan 'loable iniciativa.
De pas cap a Barcelona, s'atura alguns minuts a la nostra ciutat el

Segons es despren de les declaracions fetes al Jutjat per alguns
arnics de la víctima tot coincideix
q ue es marta d'un suicidi, corroborant-ho diversos detallo ¡robalo a la
cartera del desgracias jove.
— Uns vagabund, als (mal; les
autoritats locals han donat acolliment al soterrani de la Casa de la
Vila. s'han l 'aradas aquesta tarda i
ha resultat un d'ells ferit de gravetat Der causa d'una ganivetada.
ha estar trasnadat a l'Hospital
loza!. No Ita P o zos declarar degut
al seu estas de gravetat. La guardia
civil ha detineut tres vagabunds
que prengueren part a la baralla
¡ que se supuso p oden ésser els autoro de lea ferides q ue presenta la
— C.
vici

Nl ALLORCA
TurisExit del teatre mallorquí
me :: Reis
Palma. 8. — El pas,at dimecres, al
Saló Mallorca, i formant part de la
temporada de Teatre afallorqui, va isser estrenada robra dramatica "A la
Ilum deis estels". del jove poeta semor Manuel Andreu i Fontirroig. La
sala no podia encabir mès públic del
que hi acial. L'obra de Manuel Andreu triomiä totalment. Consta de tres
actes en vers , en els quals el poeta
ha volat pintar el contrast que en la
gens sana de la page s ia obra la podridura de la ciutat. i això dóna ocasia a l'autor d'enaltir i cantar arta) gran
entu s iasme patriätic la pan dels nostres camps. la puresa de costurne, tradicions i danses de la pagesia. El seu
ser, ès sempre d'una bellesa exquisida. I.a trans dramática. però. és un
xic finita.
Després de cada atte. lauter llagué
de sortir a escena, requerit pel nombrós públic.
— Amb referència a l'entusiasme
que ha despensas la temporada de Teatre atallorqui, i per tal de crear un es1 mil per als novells autors i alai poss ibilitar la digniiienció del nostre Teatre. la Secció d'AtIcas de afuntanya
de l'associació per la Cultura de Mallorca ha fet público els seus acords de
felicitar entusiästicament l'Empresa
del Saló Mallorca i de recaptar els
diner s que calen per a instituir un
pretil' en metällic que s'atorgaria a la
millar obra dramática, inédita i no redresentada encara, en un Concurs anual
que es proposen celebrar. Ha estat
molt ben rebuda la neta eu la qual
els AtInts de aluntanya han fet púNigua: les set-es intencions.
— S,gons dades facilitarles pel Formen! del Turisme. ha minvat el corrent turistic a les nostres illes.
— Ila tingut lloc la cavalcada dels
Reis isbògic. Repartiren joattines i
dolos als nens assilats- — C.

TI

Rosselló
Consell del Comerç exterior
de França
En, plan d'assenyalar que el nos tre hon amic senyor Jordi Brousse, director adrninistratiu de "Lineen(kan", dcls Pirenetts Orientals,
piemat dt l'Escola de Ciencies politus es i director de "La Vérité", fill
del malagnamat Emanuel Brousse,
ministre de Finalice,. ha estas nemenat Conseller del Ganen; exterior
Par cinc ara s per decret del "Journal
Officiel".
Acollim amb el més gran goig
aqueix tionicnament del Ilustre jove
i simpätic annc, que no deixa de
prendre una part activa en el deseosolupament del comer!: al Rosselló i a
l'extensió de les relaciona turistiques
entre Rosocll i Catalunya.
Li adrecent una coral felicitada Per
l' alt e:cree que li ara'ia de confiar
el govern de la República francesa.

Les bases de treball
en el comerç al detall
Una nota de la
Mercantil

Cambra

_
Ens és pregada la latieren)
del següent sea:
"La; (Malita( de les enlátale
patronals, ami) la conformitat
de tots- els vocals patrons del
Jurat Mixt al Detall (Interior i
Atores) posa a coneixement
dels seus representats que contra el laude publicat variant les
seves condicions de treball sisan;
presentat els corresponents recursos per quant el pacte en
que es fonamenta fou trencat
per la dependencia i ineomplert
pel Conseller de Treball. i per
aquests dos fets fou denunciat
pels patrons.
Alai, dones, fins que sigui re-.
solt el recurs definitivament, es
fa avinent a tot el comerç al
detall que les condicions de treball. en la seva tolalilat, seguiría' de la mateixa manera que
fins al dia d'avui. i, con) a conseqüència immediata, els establiments continuaran tancantse a dos quarts de vuit del vespre, advertint-se d'una manera
especial que els dependents i
els restants emplea, s no poden
treballar més de vnit llores."

La gratitud deis periodistes al doctor
Jacint Rabentúa
Una representació de l'Associació de Periodistes de Barcelona, integrada pel seu president senyor Joan Costa ¡ Déu,
els senyors Joan Vives i Borren, Pere Permanyer, Jaume
Carrera, Josep 51. de Segarra
i el secretari general senyor
Josep Salva, estigué el diumenge passat al domicili del doctor
Jacint Reventós i Bordoy, a
l'objecte de fer-li ofrena d'un
pergamf, obra del conegut artista Antoni Flos j Guivernau,
per la cooperad.) desinteressada de l'illustre doctor a l'obra
benèfica que realitza la primera
de les nostres entitats professionals. El Dr. Reventás agrai
molt l'obsequi 1 expressi la
suy a intima satisfacció de poder col-laborar a la tasca bella-.
fica de l'Associació de Periodistes.

Dins el seu caire uiitinn, l'entrevista fou molt curdia/ i agradable:

Un

altre taxista robat

Aliir, a dos quarts de vuit
del vespre, a la Rambla, un
desconegut llogà l'auto al taxista Francesc Calderón i
donà la direcció del carnet de
Viladomat, cantonada al del
Consell de Cent.
En arribar , a l'esmentat carrer, entre el de la Diptitacid i
Consell de Cent, feu parar el
taxi, baixà del vehicle i, pistola
en ma, obligó el taxista que li
Iliurés els diners que portava,
que eren 18'20 pessetes.
El xofer va veure per aquells
voltants dos desconeguts que
vigilaven perque l'atracador no
fos sorprès pels guàrdies.
El xofer alracat es presentà
després a la Prefectura de Policia i després de revisar totes
les fotografíes dels atracadors
fitxats, no en va reconMxer cap.

Robatori de carteres
Ahir a la tarda fou denunciat
a la policia que quan Cantil
Homs i Joan Coscojuela passa'cl / per l'Avinguda del ti d'Abril, se'ls acostaren dos individu.s, els quals, ameuaeant-los
ala pistoles, els obligaren a
posar les inans en l'aire, i després els prengueren la cartera,
que contenia 50 pes.setes i docunienls. Seguidament els desconeguts es teren escäpols, per
a la qual cosa sernbla que utilizaren un aulonióbil que els
esperava per aquells vnllantn.

senyor Azafia. Melare visitada el
Centre Republicà corregué la veu per
la ciutat, i una gran gentada es con-

grega a l'esmentat Centre. Et senyor
Azaha es veié &ligas a dir quatre
paraules al públic. Fou aplauda frenaticament. L'aconmanyaven rex-ministre de Governació senyor Casares Quiraga i altres personalitats.
- Regna gran entusiasme per la
candidatura de Coalició Republicana
crEsquerre,, la qual fou feta pública
el divendres passat. La integren -els
següents noms:
Josep Mórera i Miserachs, Jaume
Claramunt i Breu, Josep Castelltort i
Sabat, Bariomeu Torner i Prat, Felip Gabarró i Noguera, Antoni Gual
i Guma, Isidre Albareda i Miguel,
Francesc Jorba i al utllor, Ramon 1.1edó i Martí, Josep Massana i Alberich, Jaume 011er i Massachs, Joan
Rabat i Aragonés, i com a suplents:
Francesc Pol ¡ Roma. Amadeu Guitardt i Duran, Martí Sabat i Salines,
Isidre Totrents i Mercader, 3osep
Baga 1 Freixes, Josep Ferran i Soler.
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Ungüent vaporitzant contra refredats, grip, IrrItaclons nasals,

ato., etc.
LABORATORI BENESSAT
SABADELL

Pm,: BU pibe.
Ea ven a lotee les firmantes

VIDA SOCIAL
L'Attaociac16 d'Aparelladors
d'Obró de Catalunpa celebrä el
diumenge passat junta general
ordinària, amb assistencia de
gran nombre d'associats 1 enmig de gran entusiaNine. Per
unanimitat fou elegida la següent Junta Directiva: President, Joan Gavilän; vice-presi,
dent, Frederic Font; secretari,
Josep ÇaIdeiro; vice-secretari,
Enric Puigbe; tresorer, Josep
Pauyella; comptador. Juli Ferrer; vocal de Técnica i Cultura,
Joun Jusep Nieto; ídem de Pui Propaganda, Josep M.
Jansä; ídem de Drets i Atribucions, Didac G. Montero; vocals:
Eusebi Estela, Ideara Calvel
Josep M. Maresma.

E S
Rússia es preoara n itarment ilor Madi
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davant l'amenaça jap nesa

D'algun temps ença, des de Berlirt
s'escampen notici es sobre Rüssio
dent taraste. tendenciós. Es probable
que a Mosten hagi tingut loe unu
conferin.-ia .-as de l'ex,Yeis coig
en la qual ¡hayi e.ratuiliüt la situaelz5
de l'Extrem Oriolt i l'actitud por
tren:grill-lit:adora del lapa, l'exacerbat
nceionalisme del qual Perh
que ktissia, com es vol insinu,r des de
&rija. vulgui desenredbar una politica belitiesa, ro es pas con¡ornie a la
teritat.
El diaci ofirids de 1 arad rata, Gazeta
Polska, ha jet, o propòsit dc les noticies tendeh.-ioses circulades sobre les
relacions polono-russ es, remarques notabIrs. j'en' observar que hi ha haga:
qui ha :Maui interjs a posar obstaeles
a l'obra pacifica que e ls gcrteerns de
Varsdzia i de Moscou es proposen
desenrollar al Bàltic. El diari poleWs
observa que les reiacions entre Farsa:4a i MoSecs cada dia san mes corque oquest aeosIament podni
produir alguna sin-presa sensacional.
Creie m que amb aish es vol °iludir
robra del mintSt re 1. 0101I S de ¡Exterior, Beek, per a kadair Litvinov a

fe, entrar la U. R. S. S. a la S. de
les A'.
Matáis:64-mnd, pertoca a POlbtita
el maja r marit guau! d llover prot-ocut
l'evolució de la politice: internacional
de Mor‘-ex. Si, de mes a més, rete
a fer entrar la G. R. S. S. en l'asganisme ginebri. M'ora hatea contra
mes retnareables mirits en la causa
de la pat, i de la democriyia.
-o--

Berlín, 8. - Comuniquen de líosccui que, sota la presidencia del vice,umissari de Guerra, Gamarnik se ce:ebra ahir una conferencia de cape de
l'exercit vermell de guarnició a la
capital.
En un gran discurs, Gamarnik ha
cri.lat l'atendí> dels oficials manos sobre l'agu.-lització de la situació militar a l'Extrem Orient, que fa indispensable l'augment d'efectius de l'enecea yermen.
La Conferencia ha acceptat una resolució expressant la confiança al gocen sovietic, i declarant-se dacord
atril) les numeres adoptades per aquell.
'lambe ha estat brmalada una demanda en el sentit dc reforçar la defensa
militar de la Unió Sovietica,

-e-•-•n • e-

Xang Such Líang
arriba a Xang-hai
Xang-Hai, 8. - El mariscal
Xang,- Such - Liang. ex.-comandant cap de les forres inanxús,
ha arribat a aquesta capital,
procedent d'Europa, i ha estat
saludat per molla notables. Despres, i sola una l'orla escorta
de motoristes armats, sita trasHadat a la sa y a residencia. situada a la concessió francesa.
Sembla que anirà a Nanquin
el dia 20. on es proposa emitereflejar amb Xiang-Kai- Xeck.
Hein creu que li sera confiat un
cauce imnorfant en aquell Goverr.

--•nn•n••-•-n--

Els reis de Siam
als Estats Units
Bata\ ii. 8. -- S'anuncia que
eis reis de Siam embarcaran el
dia 25 del corrent a la illa
Sumatra cap als Estats Units,
via riuma.

Consell d'.Administració
del B. I. P.
Basilea, 8.-LI Consell d'AdministraciO del Baile Internacional de Pagaments ha prorrogat de nou per tres mesos la
resta del creuit a curt termini
de tres milions de dólars, Conceda al Banc de luguslavia, que
ven; el dia 28 de l'actual.
El pre.sident d'honor del
senyor Garah, ha comunirat al Consell els esforços
fets pel president deis Estats
truts, senyor Roen sevelt, per a
arribar progressivament a una
moneda consolidada.
Despres, el doctor Seliacht ha
afirmat el propüsit d'Alemanya
de consolidar les finances al
seu país.

A honor de la delegació
soviètica
París, 8. - El scuyor Laureal Eynac. ministre del Comere, ha ofert avui rin apat a
h,nor de la Detegaci,; soviètica
e-le esta negoeitint actualrnent a
Parla un altor() comercial entre
a7ubdós pisos. Ili han assistit
molles personalitals soviétienes, entre elles l'ambaixador a
Paria, senyor Dosgalivski.

Una enquesta del Vaticà
al Sarre
i.intat del 1alieä. 8. - Mousonyor Tosta, enearregat d'una
missid al territtrri d e l Sarre. ha
e s lat rebut pel Papa. anib el
Ttal ha conterenriat extensaturnt

Sembla que zinnisenyor Tosta
no ha acabal la seca missiö, i
que. desprrs drin curt periode
.1•11,1 vil al
de descaos a Ban n t.
tfo. ri t ori del Surre.

Lord Londor.dery a l'India
Londres, 8. - El ministre de
l'Aire, Lord Londonderry, que
realitza actualment un viatge
d • inspecció a les torees aEries
h^itäniques de [India, ha arri tal a Calcula procedent
on e s Pro posa 1-ornan-di ° diversos (lies.
Lord Londond e rry es }toste
del virrei.

L'avi "bou del Sud" cap
a Rio de Janetro
Natal, 8. - L'avió "Creu del
Sud" surf ira probablement
mitja lid en direcciú a Bita Janeiro

¿Què passa al ferrocarril
de l'Est xinès?
Toquio. 8. - L'Agència Ren go comunica als perie.dics que
les noticies relatives a l'afer
dels funcionaris soviética del
Ferrocarril del Nord de Manxúria aún euntradictóries. Unes
(linea que cine funcionaria sol'oren detinguts per alnis
de confirmo, i despres allibevals. En canvi , altres informacions (Buen que molt anal serä
defingut el director del ferrocarril.

Els alemanys del
Sarr,- protesen
sarrebruck. 8. - El front
aieniany al si del Consell nacional del- territori del Sarre,
aixi t'o») el front sindical alemany, han tranies s un altre memorandurn ,(1 Consell tic la Societat de Nacions prolestant
ent‘rgiearnent contra la pressió
que consideren inadmissible
l'Arindnistracid de :les mines
del Sirte d'obligar els fills dels
ininaires que vagin a les escotes franceses.

Les tropes governamentals
sobre Fu-Txen
Nu tolo ín. 8 - Le 1 ropes goa ei namentals es troben ara a
45 mines del N. O. de Fu-Tven
nomrs a 30 milles al nord fou
quan el seu avene fou retardat
por alguns combals de

Els y apa rebela es mostren
undl inquiets i els rica abmidonen Fu-Taen lenten1 el saqueig de la ciulat oir entrar les
tropes de Nanquin. En general.
holii neu que les tropes
guarniciö a Fii-Txen es rendivan sense gaire
-

La campanya hitleriana
contra Austria
Viena, 8. - El Consell
reunit en SeSSiii
extraordinaria per fal d'estudiar la qiiestiú rolttl¡cu a la
. • .tnupanya d'agitartO extremista
ttrattilzada pels elentents !litlestans. que alta revifal durant
quest s darrers die,.
El Consell lia api -rast diverse, ine.sures eneatninades
combalre el terrorisine hincha,
i ha decidit publicar un document adreeat al poble austriac.
S'anuncia que destacan-lenta
de voluntaris dels heimwehren
seran cridals a les banderes per
tal de plantar curra a les templeitives Itilletiumes per a eonlinual Ilur agitació crimina I.
El document del Govern 11(ml( invil ala la publació a col -l aborar en la defensa contra el
terrorisme dels nazis.
La "Neue Freie Press" diu
que actualment se celebren converses per tal d'intentar agrupar lotes les formacions preinilitars patriediques ell una organització única, que seria collocada sola el comandament suprem del Caneeller Dollfuss.

de la Pene,entneta
La solario!, de la crisi, segona Vesmentat diari, sera una altea vegada
Chautempa el qual el préper dijous es presentara a la Carnbra amb
el nou Gorem.
El senyor Ilerriot, que ha estat
rebut pel senyer Chautemps, no és
impossible que accedeixi a coHaborar
amb el nou Govern.
•
• Com a modiiicacions immediates
asstnyala que a'encarregui del Ministeri de Justicia el senyor Bonarma i de la cartera de Negocia Estrangers el senyor Herriet. Pe r ú el
(liara ea pregunta: Ji ho pernietra
al senyor Ilerriot el sen estat de salut?

No se sap encara qui substituira
Dalinuict en el Ministeri de Coleo
nies.
Ohlappe cap a Parla
El prefecte de policia que ha estat
cridat urgentment. de Florencia, senyor Chiappe. ha desmentit els rumore
que han circulat, segarla els quals lestajador Staciski hacia lliurat algunes
ouantitats a favor de la Casa de Retir dels Guardies de Pau. Avui al mati el Sr. Chiappe ha estat retan pel
Presiden del Consell, amb el qual ha
celebrat una 'larga conversa. Per ordre
de les autoritats s'ha celebrat un escorcoll al domicili social d'una aucretat de Publicitat artística fundada
Per Staciski.
Declaracions d'un redactor de "La Bolonia"
Interrogat a la Seguretat general
el complaat en l'afer Strariaky, Pigaglio, redactor de "La Votonte", ha
aeciarat que el 22 de desembre darrer
Stacisky Ii pregunta per teleion si
aniria, con] tots els anys, a passar les
cacances a la seca cilla de Serrar.
Pa,aglio contesta que si, i tots dos
ina:xaren a Servoz el ri.a 24.
El • dijous 28 Pigs.glio torna a París, i s'assabentá. Lacors, de l'ordre de
detenció que hacia estat dictada contra el seu amic, tornant iinmediatalitem a Servoz, un manifestä a StaGsky que co podía rornandre mis
temps a la seca villa, a la amal cosa
contesta aquest que no l'agafarien
Pigagro assegura, per la seca banda. a StamEr que no el denunciari,
tenint en compte el SU boa camparranie»t durant la malaltia d'una ulla
rtel declarant.
Despres torna a Paris, i ha maniiestat que ignorava quan sorti de la
Stacisky.
Nayonne. 8 - Els defensors dci
scnyor Tissicr, han dirigit al Jutjat
dues cartes en les guaje es demana
q ue es nomenin perits per examinar la situada, financera deis senyors
Garat i Tissier.
SoHiciten també que es facilitin
els noms de totes les persones que
han intervingut en l'asean/pie Stavisky.
Lió, 8.- Ha quedat demostrat que
diversos individus han fet gestions
prob d' Avenan de canvi prOposant a
aquests Bons del Credit Municipal
de Baiona, per valor de 55.000.000
de franca.
Shan presentat diverses denúncies
al Jutjat relacionades amb l'assumpte deis ' Bous falsos.
La quantitat que representen les
dites denúncies puja fine ara un
total de prop
750.000 francs.
A Budapest
Budapest, 8.- A propòsit de l'escandol Stavisky, l'Agencia Telegräfica Hongaresa afirma que l'estafador no ra negociar mai amb el Govera hongares, ni ami) cap organització riependenta del minizteri de
Ne g o Estrangers.
Es desunid axi IllateiX que Sta.
vid.ry hagm's demanat 'u obtingut
audienc;a del Regent d'Hengria.

Els EE.UU. voten construir
101 vaixells de guerra
Washington, 13. --- El reptlblieä Drittott ha dipositat a la
Mesa de la Cambra de Representante tina propOSiciú de Ilet
aulornzant la construccio de
101 n ,tieils de burrra, el con
dels quals es calcula en 743
milions de thilars, que estaria
escalonada en un permite de deu
anys, a partir de 10.,5, datcord
amb les reeornanacions tetes
pel Consell General de Marina.
Nova York, 8. - Setubla que
el presideut Roosevelt estudia
delingudanient la idea d'estendre .11 sistema d'estalvis per
medilició de les oficines p )s
tals, admetent l'obertura de
'tenis cumples corrents, amb
Ja qual cosa es considera que
el petit estalvi augMentarb
enormement en els dila estab4menta oficials.
Washington, 8. -El senyor
icase June.s. president .de la
R. F. C., anuncia que les adquisicione d'or fetes 'pel Govern
han excedlt de 75 milions de
dólars, deis guillo • 2 0.887.000
l'oren pagals per metal] recentmetal extrel en els Estala .Units.

Acusacions per l'incendi del
Descobriment d'una orga"Georges Philippart"
n;tzació hitleriina
Parlo. 8. - El 15 de maig de

1 932, cont es recordará, s'incendia al Mar Roig, n i naquebot
francea -Georges Philippart".
Per denúncies d'algun s pussalgan' del vaixell ea va -ordenar
l'obertura 'd'una informació.
El jutge d'instrueeid encarregat del sumari tarusa ara algunes persones. entre elles alguna
engifiyers de Ja Companyia (le
Alissalgeries d'hornii • itli per Unpruilimcia. negligencia ¡ falla d'obeerväneia deis
regla ineill s.

higa. ts. - Ha eatal. deseeberla a Letinala una aran organització hilleriana, l'Objecle de
la • qual era repartir 'escrita
nacional-sociallates enlre . la
població, eontstittlir nuelle d'agitadore nacional- socialistes
reclutar jOves atentan:1r Untes
per , roaeola de Koeniisherg.
aldanientida Fu 11 re rae lin
La Policía ha procedit ii efe,
lime 15 escorcolls e/I rases Me
cliferents hillerians, i ha pulle
liest alguno' detenciona.
,

La signatura del pacte balchic no es farà esperar
Les declaracions de Máximos noem's
contenen toses jo conegudes ¡obre la
millorada situada balcánica, a /a quo/
ha rontramit el aoven d'Atenes.
Per tal que «aquesta enfesa general
:iota ~Manda 1 psochteixi da retro
be' n•Vics ef eetes, cal q se no es deixi influir per palias interessats a frianirnir sepamdes les nacions de la Peninsula Baleanica,
tIricia ha estas sempre Iliagda amb
Anglaterra i Franca. La leva collaborarldi crr ruCOrd balCatde is degiuta,
en efecte, als rousells amistosos del
l'Ortiga Office i del Quai d'Orsay•
Ai.rd no tren, pera, que Tsaldarissu dels Itts «sin: colaborador: del
qual is Máximos - no estigui. aisi
ninteix, en bones selacio '', amb el 90tern de Roma.

Ruma. 8. - El ministre grec de Negocis Estrangera, Sr. Máximos, en les
oeclaracions que ha fet a.s periodistes,
s'ha mostrat molt satisfet de les seres
entrevistes amb el rei i amb el senyor
Mussolini.
El Sr. Máximos ha maniiestat que
havia exposat al Duce que la puntica hellenica es basa en els ideals de
concordia coklaboracie internacional.
ha recordat que Grecia signa pactes
amb la major part dels seus venas. Ha
insistit sobre la importan...la del nou
.icord de cordial intelligencia entre
Grecia i Turquia. Aquest acord - ha
dit - pel qual el§ dos pobles reiorcen
ielicinent els chicles d'arnistat que els
unen, constitueix una garantia molt
eficaç pe; a la pan als Balcans. Grecia té la intenció ferina de desenrotllar
encara nués aquesta rol tica, convrncada que t raqueen' manera treballa peis
intere,sos de la pan- Em sentiria molt
satisfet si. aracies a les converses en
Cln- s amb abres paises balcanics interessats en la consolidació de la pau a
la Península, penes acabar l'obra comeneada.
3Flia comalagut en gran manera
constatar que el senyor Mussolini reconcia que la politica grega és conforme als esforcos encaminats a buscar una garantia de ;, att general,
El niiMstre grec ha deixat entendre
que van a emerend ee's negociacinns
Per a la in tensificació del comerc
Ha expressat la convicció que a
Londrei. on anira per completar la

visita a les tres amistats tradicional'
dg r i-ecia, aquesta politica pacifica
tiot,o a la mateixa aprocaciO.
F i s Periodiste s han fet diverses preguntes al neu ' or Maxima, i el ministre grec sala cist obligat a precisar que Grecia prossegueix envere
Bulgaria la mateixa política d'amis
-ta
que amb altres cents.
Quant a les qüestione aconämiqurs i financeres ha dit que falta
resoldre alguns prohlemes plantejats
a Ginebra i examinats després a
Menes. Tant Grecia coca Bulgaria
has donat suficients mostres del seu
esperit de conciliació en estudiar
aquests problemes. Cree-ha ditque no sera difícil arribar a un
acord, perla aquestes converses comencaren fa prop d'un mes. Es
cert que la delegaci6 búlgara torna
al . sen pais. perii la retirada fou
ami s tosa i en res no significa la
ruptura de les negociacions.
El sens - or Manimos ha expressat
la conviccíA que el Pacte balcànic
sera un fet i ha afecit que totes les
gratis potencie s . Italia. Anglaterra
i Franca. aeolliran simpatia el
Pacte i sabran fer-ne sin instrument
eta per • la consolidaciú de la pau.
El ministre cree ha precisat igualMent eure el Pacte balcarin que consolida rstatu quo" es absolutament
distint del pacte en ese es basa la
Petta Entesa i que Grecia send fidel al Tractat de Nenilly sobre les
sortides a la mar Egea.
Roma. P - De mut hen informa,Segwa
NUtximos durant la
da
sera e s tada ací
informal el Govern
ita' i 3 eme la siznatora del Pacte balcZinic ricdria l loe ahans d'r.cabar el
mes. 1 e negociacions greco-bidgares
estaran molt avangales ser a aquella
data i aixti re-m-tra l'adhesió del Govern de Scfa. nerO en tot ces. si aqueste: nezaciacions es prolonguessin, els
abres (wat', florera, estan decidits a
siena, ahans que ho faci Patt aaria. En
rsquest ra el Pacte seria redactat en
forma de deixar le noria abierta a l'adli e 5 iA ulterior de Bulgiu-i , . Sembla que
els floreras de Beler-d i Sofia fan negcteiacions "er concloure nur Tractat
de no agres s iA nue servirla de Ilac
nit; ente cri s (matee signants del Pacte
t;a!cr3nie 1 Rolciiria.

eeeee-

una esc iss ió en la
església protestant alemanya?

Hi haurà

Els noms dels mesos

de l'any seran J'origen germànic

Berlin, 7. - La Prarrernotbund,
associació que agrupa uns sis mil
eclesiástica hostil:. a la :deattiicació
del Dogma evaigélic ama eta principis del nacional-socialisme, ha publicat,un documcnt protestant contra el
Consistori de la noca Esglesia protestant uni la alemaina, es¡ascialment, contra el habe Millter, el n :ual
és reprotxat d'haver mancat als principie tle l'F.AeKsia, de la qual es
Cap.
Aixit es considera cain al preludi
duna escissió a l'Esa:les:a protestara
unida alemanya, i en alguns cercles
es parla de la possibilitat de la drn'isPi
1k he Mittler.
II bisbe econgelic riel Reich senyor
Mililer ha publi c at un dezret sobre el
rostabliment de la ii,rug,;¡tet
s'a ecangelka. Les Iluilea politico-religioses - diu - Ir:luto:en la pau i
l'ordre i landre en l'església, destruint la necessària soEdaritat de resglésia evangélica a l'Estat nacional
sacialista, i posa en perill l a prediea de l'Evangeli.
No volen Incorporar
Suissa
Berlín. 8. - El lloctinent de Hitler Sr . Rudolf liess ha concedir un interviti al representant d'un diari suis.
Entre altres Cusca ha dit que tots cls
rumors circulats a Suissa sabre la finalitat ponica deis nazis per a una
incorporació de Suissa al Reich no
teces cap fonament i no poden adinetre's per ningn. Alemanya no petisa
atacar la independencia d'altres Estats.
lis noma dele mesos han
d'ésser germänlcs
Berlín, 7. - El ministre de Finte-

rior del Reich está estudiant actual-

ment la substitució «lela noms romana
dels nuesos del calcadari pels antics
rt: nnus germnnics.
Crecn.ca del reclame ::
Estutgard, 8. - La policir. ha detingut dos sacerdote catòlics acusan
de hoicotcjar directament o indirectament el moviment nacional socialista.
Berlín. 7. - D'acord amb les con.
dicions fixades per a l'admissió en
el servei voluntari de treball, els
candidats limiran de tenir de disset
a vint-i-cinc anys, i llaman d'allstan -se per un perita& minim de sis
mese.
Berlín, 8. - 'Frts mil cia.,cents
miEciana de la S. .1. han efectum,
una mama d'entreworent, i han u-eco/1-(TM quilOmetres en
tres horca 4 1 minuts.
Després han desfilat per alguns
barris de Berlín i han estat aclamats.
florlin. 8. - fla e ‘ iat non l enat N'oferte de Policia d'El/ciega el sonyor ()orcen. oficial
superior de la S. A.
Pecaba 8. - - A Gellsetickirricen s • Iiiin seril i 1 (loes sotraga(les siciniques (pie ritt han
¡mi tottlsonifiOnriee,
Dortmund, 7. - Dus directors química detinguts no fa gaire acusats de
fer córner rumor, subcersius :ontra el
timen i el Partit Nacional Socialista
han estat rondemnats a 3 i 4 nietos
de presú, respectivament. 1. ii cirurgla, acusat de complicitat, ha estat
condernnat a un mes de presó.

El govern britànic Les condicions de Titulesco
8. - Els ministres del
donar ä a conesxer nouBucarest,
tiabinet, presidit per Tartaresco, han prestat jurament.
Id seva tesi sobre
Les condieions que 'ritulesco ha-

desarmament
Ginebra, 8. - S'assegura que
el tcoi ern britanic donara a cont . ...er abans de la setinana entrant, per mitja d'una declaraciú pública, la tesi anglesa en
materia de deseen-n(11cent.
S'afirma que Sir John Sincon
assistirà personalment a la [ p
-artiódelCons Sta
de Nneions, arumpatival pel
nyor Eden.
Londres, 8. - Mr. Mal: Donald ha lornal de Lossieinunth
aquest mata
Ha rebut Sir John Simon, el
qual li ha donat compte del sen
chilate a Bruna.

Envleu lee
notes

en entena

y al posat per continciar la seca collaboració mili les següents: 1. Que
el Govern actual prosseguis l'obra
de Duna, assegurant sobretot Fordre 2. Participació de Brat/ano a; (aoven.
Tartaresco esta d;sposat a satisfer la primera coludid& perla no la
segona, u sembla que Tituiesco no
voldrà formar part del ministeri, on
hauria ocupat el ininisteri d'Afers
Estrangers.
La no collaboració de Titulesco
i de BraCano portara segurament
una cscissiO en el partit liberal, i
per tant una curta vida del nou Gocen"

L'Espanyol és vençut
per sis a un
1,, , fisura 8. -- F.n un mi.
amishis el Nabo' nasoviarir«.
l'equip del Kis¡iest, de Bodanea:l. Ira veneul el Deporl tu Es1011t> ul per eie gula a utt.

Cafiaspirina
La guerra civil a Xina
El Govern de Nanquín encara no
ha dominat la sublevada. de Fu'
Klein. Si ' els generals del sud no
ajuden els sublevats, costara poc
d'ofegar el moviment acabdillat per
Eugeni Xen i quatre militars descontenta que han mobilitzat els sradate del 19è ces d'exercit.
Els última telegrames diuen que
aquests soldats odien el Govern de
Naneuin perquè no els va ajudar
la Iluita contra els japoneses durant
el furias bombardeig de Xang-Hai,
l'any passat.
El despit dels soldats del ige regiment dama actualitat a aquella
Huila i a algunes de les coses extraordinàries que hi van passar,
gens conegudes dels lectors de
premsa europea.
El nai regiment pertanyia al Govern de Canton, formava part de
l'exercit del sud, sota les ordres deis
generals rivals del Govern de Nanquin.
Xang-Hai is la gran ciutat comercial que dama vida económica
al Govern de Nanquín. Un atac a
Xang-Hai és considerat com un atac
al cor del Govern de Nanquín.
Xiang-Kai-Xec hi té els millors
soldats. ¿Què hi feien, doncs, els
soldats de Canton? ¡Corn han/en
pogut arribar a Xang-Hai, als nassos .mateix de Nanquín, harem de
travessar, per arribar-hi, tres pro-vine/es de les mes addictes al generalissim Xiang-Kai-Xec?
Quan haurem explicat - és ama
históriela xinesal-com els soldats
de Canton havien arribat a XangHai, explicarem els motius que tenia el Govern de Nanquín per co
ajuntar eficaçment aquests soldats
del me regiment que ara, a Fu-Kien,
eón el puntal del moviment contra
el Govern central.
Al llarg d'aquesta historieta tres
barem, també, el senyor Eugeni
Xen, que s'ha passat la vida anant
de Canton a Nanquín, j que, actualment, ministre d'Afers Estrangers
del ministeri revolucionara de FuKien, te un peu a cada costat.
Aquesta informació, per un altre
costal, nimbé pot Mace com una pctita histeria del regiment 19e. Val
la pena de parlar d'aquests soldats.
perque en els darrers anys de la RevoluciO xinesa apareixen en quasi
tots els teta importante.
CANTON CONTRA NANQUIN
El mes de juny de 193 1, mentre
el Govern de Nanquin dedicava teta
l'atenció a la campanya contra els
comunistes de la regió de Kiang-Si
i contra el general rebel Xi-Yu-San,
al nord, els líders del Govern de
Canten, reunin en conferencia, acordaren iniciar una expedició militar
"de castig" contra el Govern de
Nanquín.
Els generals del sud acusaven
Xiang - Kai - Xee d'haver detingut
l'ex-president dcl Yuan Executiu,
Mr. Ha-Han-Min, dimitit per discrepäncies amb el generalíssim.
Les trepes del sud foren mobilitzades i entraren a Hunan, provincia del Govern de Nanquin.
El. generalíssim Xiang-Kai-Xec
també mobilitzà et seu aúna. Una
guerra civil terrible semblava inevitable. Els Governs de Nanquín i de
Canten anaven a jugar-se, decididament, 'última carta pel predomini
a Xina. Cinc quilemetrea separaren
els dos exercits. Xiang-Kai-Xec dirigia personalment els soldats de
Nanquin i el general Xen-Xi-Tang,
líder del sud, els cantoneses.
Pene el 18 de setembre els japoneses s'apoderaren de Mukden, a la
Manxúria, i la temible guerra civil
entre Nanquin i Canton no esclata.
Una oportunitat magnifica es presentava per a !tila solució pacifica.
Els Governs rivals nomenaren advocats de pau. El Govern de NanQuin delegà els senyors Wu, Txang
I Si. El Govern de Canten era representat pels senyors Wang, Sial,
Engeni Xen i Si-Wen.
' Eta delegats del Govern de Canton can negar-se a anar a Nanquine
leas/en que Xiang-Kai-Xec aprofi
taria l'ocasió per a ernmesonarao'.
Fou acordat que les reunions se celebrarien a la Concessió Estrangera
de Xang-Hai, sota la protecció de
la pediera americana, anglesa, francesa i japonesa.
garantia, per& que pel
cerní aquests pobres delegats oh.
cials del Govern de Caaton no serien Presos per les ruante de XiangKai-Xec? El generalissim donava
tota mena de facilitats i deia que
podien traslladar-se a Xang-Hai ben
tranquiNament. Els delegats del sud
no lee tenien ben be tetes, I no gosiven arriscar-se a fer aquest sialgel.
El senYor W1n1I-Xtn11-Wei,
tual president del 'uan Exerutin
del Govern de Nanquín i aleshore•
cap de la delegada. de Canten, va
ttnir la segiient pensada: ea farien
acompanyar, dl i ele seus ¡miel,

per un cos d'exercit. I van triar et
regiment número f9, el mis salvatga
de rexrcit nacionalista del sud.
Els delegata del sud i quinze mil
soldats van arribar a Xang-Hai. Els
delegats s'instaUaren dintre la Concenia? Internacional. El regiment
número 19, a la ciutat xinesa de
Xa-Pei, el gran barri comercial xines de Xang-Hai.
A última de novembre els Governs de Nanquín i de Canten havien fet les paus. Els resultats de
la conferencia de Xang-Hai van cansar sorpresa. Tots els delegan de
Canton van obtenir càrrecs en el
Genero de Nanquín: Eugeni Xen
fou nomenat ministre d'Afers Estrangen i Wang- Xing - Wei, cap de
la delegació, president del Yuan
Executiu.
La missió dels quinze mil soldats
de Canton era la d'acorripanyar els
delegats sudistes, i com que aquests
es van quedar a Nanquín, ells no es
van moure de Xa-Pei. A primera
d'octubre de 1931 havien arribat a
Xang-Hai i pel gener de 1933 en.
cara h¡ «en,
PAM I EXCITACIO ANTIJAPONESA
Mentrestant, a la Mamaria, ele
generals del nord defensaven com
podien les tres provincim de l'eat,
contra la invasió japonesa. Els comeraiants xinesos de Xang-Hai, de
Canton i de Singapur recaptaven
milions de "mex-doll", que eren
llitirats ala generals del nord. Els
estudiants de Peiping- Pequín -,
Nanquín i Xang-Hai demanaven a
crits que el Govern central declares
la guerra al Jap6 i que el general
Xiang-Kai-Xec dirigís personalment
la campanya.
Peca') el generalíssim preferi anar
a combatre els comunktes de les
regions del centre de Xina.
Els anima dels nacionalistes estaven excitadissims. El boicot a tot
el que les olor a japonès era un
iza. Els japoneses no venien cinc
cintims en tot Xina. Si algun pobre
ciutadà de la. República Groga es
distreia i es ficava en alguna botiga
japonesa, perdia el cap.
F_Is quinze mil soldats cantoneses
tumbé estaven molt excitats. Des
del mes d'octubre que no havien cebrat: guatee metes La situació del
regiment 19e era ben galdosa: no
depenien del general Xiang-KaiXec i el Govern de Nanquín no at'n
preocupava. Com que no es trobaven en una provincia del Govern cantones, elS generals del sud no ea ,a
recordaven del regiment 19e.
Aquests soldats cantoneses vari:•-n
començar a anee una preocupada";
per a tes autoritats de les Concese,
sions Internacional ¡ Francesa de
Xang-Hai. Els anglesos. sobretot,
estaven esverats. Recordeven que
l'any 1927, el mateix cos d'exèrcit
va envair l'antiga Concessió Britänica de Ranken i van ésser assassinata nombrosos súbdita anglesoa,
entre ells el senyor córnea l'esposa
1 les filies del qual foren salvatjament violades,
En una reunió de cänsols va
dosel- dit:
-Quinze mil soldats famolencs
són, realment, un perill per a les
vides i les hisendes dels cstrangers
de la Concessió Internacional. Els
soldats xinesos, quan no cobren, es
converteixen en bandits.
El senyor censo! del Japó, senyor
Mura/, va afegir:
-Els governs dels Estats americans i europeas s'han entestat a
voler reconeixer la República Xinesa com un organitzat Estat. El
Japó, una vegada mis, us salvara
la vida, com fany 19.:7 a Hankew
¡ a Xang-Hai mateix.
1 el senyor Mural va concloure,
somrient:
-Deixeu-nos fer i desapareixerà
el ige exercia
L'endema d'aquest chatea, rigores,
sament histäric, eren atacats cinc
religiosos budistes japoneses, per un
grup d'estudiants de Xang-Hai.
El cónsol general del Inca en la
protesta que 'hura al major Wu, de
la Municipalitat del Gran Xang-Hai,
demanava que cenes el boicot anti¡apenes. Al maceta temes l'almirall
¡apenes Xiosawa exigia, en un ultimatara, que les trepes xineses ea
retiressin de Xa-Pei.
¿Qué passava, a Xa-Pei, entre ele
soldats cantoneses?
L'experiència de les guerrea eivas ha donat als xinesos un nas
molt fi per ensumar el perill. L'ulti.
matara japonès havia estat cursat
el dia 28 de gener. Des del as que .
els xinesos de Xa-Pei, de Woosurtg
i de Nantao, els tres grans fluir% .
indígenes de Xang-Hai, entraren a
corrua teta a les Concessions Intey.
nacional i Francesa. Ambdues Coll•
ccasions rebentaven de tan pleitee di
xinesos.
(ArabaeJ demc»

(Ve de In primera' jndgina)

Heus art Una untada inacabable.
I entremig, la nota bigarrada dels
autos que anaven arribant i dels autocara que havien vingut dels 'arables de fora, els quals estaven parats als peus de les voreres. L'acre
de diumenge fou per als republicans
catalans i àdhuc per als espanyols,
el mes important que 3'ha celebrat
a Barcelona.
se.
Un dels primers que es deixaren
veure a la tribuna dels oradcrs for
el president del Parlament Català,
senyor Joan Casanoves, que havia
de presidir el mfting. Fou aplaudit
en el moment d'entrar-hi. Poc després, hi aparegué el senyor Urdir i
Valiese-a, que també fou aplaudit. A
tres quarts d'onze bi entraren els
senyors Casares Quiroga, Prieto.
Marcelli Domingo, Azafia i Nicolau
d'Olwer, els quals, així que el públic s'adona de la sera presencia,
foren saludats amb una ovació clamorosa, eixordadora, imponent, que
els obliga a saludar diverses vegades, a peu dret.
Amb els aplaudiments, que pesaren igualment que descàrregues,
barrejaren els visques insistents que
la multitud dirigia a Prieto, a Mar-

celli Domingo i a Ararla, especialrnent a aquest darrer. 1 amb els
visques, la voleiadissa de mocadors,
que els saludaren i els quals tenyiren, un moment, la plaça de
blanc. Al cap de poca estona el públic atalaiä la figura de Unís Bello,
que baria entrat darrera als anteriera i també l'aplaudí amb entusiasme.
Igualment, quan encara no s'ha,:_a apaivagat del tot els aplaudiments, f En la seva entrada a la tribuna deis oradora el President de la
Generalited senyor Lluis Companys,
el qual acompanyaven els consellers
senyors Gassol, Comorera i Martí
Estere; el senyor Aiguader, els diputats senyors Antoni Xirau, Sbert,
Barjau i Serra i Moret. El públic
tumbé els aplaudí amb entusiasme.
Mentrestant, la tribuna s'havia
anat omplint i arribi un moment
que es feu iras:posa-11e poder-hi entrar moltes personalitats que llagueren de quedar-se fora, entre elles
els senyors Santaló i Serra-Hunter.
La presidencia estava ocupada pels
senyors Casanoves, Azaba, Prieto,
Domingo, Quiroga, i pel President
de la Generalitat: Al voltant seu hagueren de restar empeus els altres
oradors i personalitats que hi ha5*

En el moment que el senyer Casanoves es disposava a donar comerte
a l'acte, resulta que la installació dels
altaveus repartits per la Plaça no
funcionara. Mari va fer que l'acte
hagues de retardar-se, la qual cosa
provoca protestes entre bona part
del pirblk, que donara mostres d'impaciéncia per sentir els oradora.
Immediatament es procedl a reparar rayada, la grial, COM ja hern
dit més munt, sembla que fou deguda a un acte de eabotatge, cae els
fui; de la installació de l'Interior de
la placa bavien estat tallats.
Mentre hom procedía a la sera reparació, feren da de la paraula els
senyors Barjan 1 Antoni Miran, els
q uals hagueren de fer esforços solirehumans perque els pogués sentir
el públic.
Foren al capdavall substituits
algun dels apareas i aleshores els
discursos se sentiren bé.
Es practica la detenció d'un individu, al qual s'acusa d'ésser rautor del sabotatge.
Inicia la tanda de discursos el
diputat a Corta de la U. S. C. senyor

Felip Barjau
Comença dient que l'acte que se
celebrava era una prova evident de
Vesperit liberal i republicà de Catalunya, i que el testimoni que ho
palesava era la unió de tots els liberals i de tot el poble per tal d'afirmar i sostenir les conquistes obtingudes amb la República. Afegi que
el millar discurs era el de tot un
poble que es posara en peu per
defensar les llibertats conquerides;
que no volia tornar enrera i que
volia anar endavant.
Es referí a la primera República
espanyola, per dir que les negligéncies, les disputes, les ruinacions d'aleshores no podien repetirse; i que si fos així el poble sabria
irnposar-se per damunt de tot.
Va dir que contra la República
s'havia format un ambient reaccionari de dretes que volien obstacu1:tzar-la, per tal de conservar els
privilegis que lernen abans i que feren possible per a Espanya un poble d'esclaus, d'ignorants i de famelics.
Per això--afegi— a la U. S. de C.
II plau mis aquest acte, que no es
altra cosa que la pauta que dóna el
poble assenyalant el cerní a seguir
a tots els homes de Catalun> a i
d'Espanya, per tal que compleixin
e t seu deure i perque pugui continuar la República, que fou proclamada fa tres anys.
En acabar fou aplaudit.
A continuació s'aixed a parlar
el senyor

Antoni Xirau
que fou rebut amb aplaudiments.
Les seres prinieres paraules foren per dir que se sentia una neceesitas imperiosa de (es aquesta unió
de partits, que amb aquell arte es
presentaren davant el poble . Van
en aquesta unió— digné — els companys del Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, cense abandonar
les directrius fonamentals que foren l'origen del nostre partit, pera
sense cap reserva, lleialment, amb
tot l'entusiasme, convençuts que si
la unió es ferma i la decisió és absoluta, la vetória avu', com en el
passat 14 d'abril, que Mis recorda
aquel] tan magnífic mitin celebras
aquesta mateixa plaça, la viex

ria sera riostra. No ho dubteu,
triomfarens d'una manera esclatant.
La necessitat d'aquesta unió está
en vosaltree, resteu imposant amb
la costra actitud.
La República, i cal parlar clarament al poble. esta en peral. Per
aquest molla s'imposa, ara, la unió.
En aquests moments decisius per
a la República hem d'arribar a la
unió sagrada de tots els republicana
per a ter front a la Lliga Regionalista i per a fer front a les dretes
reaccionaries de la resta d'Espanya, al centralisme mes vergonyós,
al clericalisme intransigent i
l'opressió de les masses proletaries.
Aquests són els nostres enemics i
contra ells s'ha d'unir el noble de
Catalunyt.
Estan en perill les conquestes del
te d'abril i èdieuc resperit d'aquella
gran República.
El senyor (ambo ha tingut ratreviment de dir, fa pocs dies, que negara el dret al senyor Azaña d'intervenir en les nostres coses. Jo dic
que nosaltres neguem el dret al senyor Cambó d'aliar-se amb les dretes reaccionäries, clericals i anticatalanes.
Per al senyor Azaria i per al seus
companys, Iluitadors Ileials en pro
de les nostres llibertats, el nostre
agraiment sera etern. (Grans aplaudiments i visques a Azafia.)
Heus aci la situada actual; i heus
aci els moments decisius roen en
aquelles llunyanes jornades que precediren el 14 d'abril, en les quals,
en aquesta mateixa plaça, ton enderrocada la monarquia per un acte
magnífic de ciutadania, per un acte
de bella ciutadania com el d'avui.
Fem, ciutadans, que l'acte d'avui
serveixi per afermar la República i
fer-la triomfar dintre de les vies
legals, si no ens són closes, i, en
altre cas, fer-la triomfar com sigui,
de la manera que sigui, acudint a
aquells mitjans que se'ns imposin...
Aquestes són les directrices que
nosaltres assenyalem al poble, per
tal que en les segueixi.
La unió sagrada dels partits d'esquema, per la qual propugnem d'una
manera ferma i clara, senae vacillacions i sense desorientacions, per
acabar l'explotació de l'home per
l'home, i per acabar amb la llei de
brome del salan, que Iliura l'obres
COM un trist Prometen a un capitedia= sense entranyes.
Llarga aplaudiments coronaren el
discurs del senyar Xirau.
Acte seguit s'alel el senyor

Nicolau d'Olwer
el qual bou saludat amb una ovació
%ardorosa.
Amics — digné' en començar el
seu discurs Si algú na diu que
aquest acte magnífic que estem celebrant és un míting electoral, s'equivoca de mig a rnig o be ti, enganya. L'acte d'avui no és un míting electoral en vistes a les eleccions municipals del diumenge vinent. No is un míting electoral, pe r.
que és molt mis que aneó. Aquest
acte que ara estem celebrant, acules,
és la consagració de les esquerres
catalanes; i encara es mis que aix13:
és també el primer de la campanya
que ha de fer-se per totes les terres
de la República per tal d'arribar a
aconseguir la unió de les esquerres
republicanes que avui releen en perill.
Recordares aquelles icores ignominioses, aquellcs bares tèrboles de
la dictadura; aquello moments en
els quals la monarquia agonitzant
tela rota els possibles per sostenirse per la força i contra la voluntat
del poble. Hi bague, en aquells neomoste, uns honres represenatius de
tots els sectors del republicanisme
que s'uniren per portar a Espacias
la República i per enderrocar la
monarquia.
Molts d'aquell, bornes es troben
avui entre nosaltres. jo tinc eran
l'honor mis graii de la nieva vida
politica haver estat al costat
quests honres i hacer format amb
ells en el Govern Provisional de la
República.
Avui ens trobem en uns moments
semblants, amb ravantatge, però,
que són molt mis favorables per a
nosaltres. Aval no es tracta d'enderrocar un regim, sitió simplement
de consolidar el que cstablirem nosaltres. I en aquests moments de
perill, els quals han reflectit en les
eleccions legislatives; en aquests
moments de perill per a la República, els homes de Catalunya, els
que ens posarem d'acord per portar la República, hem de fer els esforeos necessaris perquè aquesta
quedi consolidada per la nostra voluntat d'una manera definitiva.
Amics. En aquestes llores de P e
hem de donar les mans. Te--rilen
cisne la sort que la costra terra autónoma de Catalunya pot representar
el baluard de defensa de la República; tenim la sort que aquests
bornes que avui SÓ1) els nostres
hostes puguin constatar tanilté la
força de l'entusiasme republicà
Catalunya, per tal que puguin portar
a totes lea terres d'Espanya remoció d'aquests moments i el convenciment que Ointre de la República
hi ha una terra, que és la nostra
terra autónoma, que esta disposada
a defensar, costi el que costi, la República.
No pite parlar mes estona, pesque
em trabo fatigadiesim i pesque, a
mis, tots desitgeu escoltar els nostres hostes; perra jo no podia mancar en aquest acte per tal de poder
assenyalar personalment quina ha
d'ésser l'actuació de la República.
Els monarquics cridaren "Mori
Catalunya!". Els catalans, en canvi,
cridem: "Visca la República!".
Una entusiästica ()vació acollí lea
darreres paraules de l'illustre orador, el qual hacia ja estat an'andit
en altres moments del setz r1;seurs.
Encara duraven els aplamliments
que el públic tributara al senyor
Nicolau d'Olwer, que s'alca el sesume

Casares Quirosa
i l'una ovació empalma amb l'altra,
d'una tal manera, que li calad esperar un Ilarg moment per tal de
poder començar el seit discurs.
No voldria, republicans de Catalunya—digué—emprar paraules balderes en aquest magnific acte de
fraternitat republicana. No voldria
veure'm obligat a explicar una cosa
tan palesa com es la raó de la nostea presencia ad. Però no tinc altre
rastel que fer-me ressò de quelcom
que ha ocorregut co inés Iluny
d'ahir, quan arribaren/ al limit de
Catalunya, quan veniem a estremer
els bracas dels nostres germans republicans de Catalusiya.
Una veu s'ha aixecat, amb aires
de burot irritat, que pressent el frau,
a preguntar: ¡qué vertieras a fer els
homes de la República a Catalunya
en aquests moments?, i preguntarnos per que, si hi baria sea Estatut,
teníem dret a intervenir en les qüektions republicanes de Catalunya, La
ven de Camb6, en.voler recollir resperit de protesta contra lea esquerres, ens ha requerit per tal que ens
mantinguem al maree de les lluites
catalanes. Per que? Que venim a
fer a Catalunya? Venint, senyor
Cantbó, a republicauitzar la Repúbmliecnat.(Molt
be. Grans aplaudis.)
Venim, senyor Camió, a cercar
a les terres heroiques de Catalunya,
gresol de l'espera revolucionad es-

panyol, la força suficieut i el suport de tots per a fer 1111 gran front
d'esquerres que serveixi de baluard
davant l'allau de les dretes.
I creiem tenir-hi dret, nosaltres,
ets que hem aportat les nostres forces, poques o maltea, per a ladrenim mst de la República, tenim el
dret de reclamar a Catalunya el supon necessari per a impedir que la
República ens sigui arrabassada de
les mans.
Aquestes eleccions passades han
donat vida a un Parlament, el qual
hauria d'haver pres la precaució de
dissoldre's abans d'haver començat
a funcionar. Es possible que la dissolució abans d'actuar pagues üser
qualificada d'anticonstitucional: és
possible que la sera dissolució abans
del seu funcionament llagues estat
un mete que fregués la Constitució
de la República. Perca per a mi, entre fregar les normes que es doni
la República, o forjar un instrument
per a esclafar la República, no hi
ha dubte: elimino rinstrument.
(Aplaudiments.)
El Parlament actual de la República constitueix per ell sol un perill per a la pau republicana, i gni
sap si per a la vida mateixa de la
República. En aquest Parlament
s'han produit dos escindols. Escandols de tipus personal? No! Escandols de tipus de xoc entre dos
partits de la República? Tampoc.
Escindo!, senzillantent, perquè el
Parlament, la sera majoria, en un
moment determinat, al sol conjur de
la dictadura, es redreça per aclamar-la en contra de la República.
No cal ter sisó dissoldre'l i fer-Im
amb urgencia.
¿Per qué no és dissolt el Parlainent? Perque Id ha encara qui
una esperança incummovibie que es
produeixi un ienomen, una cosa
així com la conversió dels
Hi ha qui espera que en l'actual
Parlament espan yo., .a
I majar part
de les dretes que han fet la seca
propaganda electoral contra la República, que s'aixequen constantinent a rhemiciele contra la República, l'acatin, acatin la República,
no que l'estiraja ni la serveixin, sinó
que racatin, que ia suportin.
En qualsevol dels canelas que
prenguin les hosts feixistes per apoderar-se del poder, ens hi hauran de
trabar, perquè no podem de cap
manera deixar que la República ens
sigui arrabassaa:a de les mans. No
podem de cap manera plegar-nos de
braços davant la mansa de les hosts
de les dretes sobre la riostra República, i així com a la guerra europea
en el moment culminant, en el nto.
litem de més gran perill, una colla
d'herois, entre els quals hi havia els
vostres voluntaris, els voluntaris
Catalans, es posaren davant de les
hosts alemanyes per dir-los: "No
passareu! ", aixi nosaltres, republicana catalans i de tot Espanya, hem
do fer una unió estreta, plantar-nos
en el cansí d'aquesta gent que volea
implantar el feix a Espanya, i dirlos: -No passareu!". (Gran; aplaudiments.)
Republicans catalaus, republicans
de tot Espanya, davant el ccriil, davant el sise en que es troba la República, no poden: fer mes que una
cosa: En peu tothom 1, con/ ea:1/M,
oposar-nos a l'avanç (le les dretes, i
vencer-les reconquistant la República per als republicans. (Ovació
que dura una llarga estona.)
Immediatament s'aixeca el senpar

Mareelli Domingo
que és rebut amb una ovació im-

ponent.
La transcendencia, reinoció d'aquest acte diu — porta al meu record i al cor l'evocaciti d'un acte
semblant.'El que en vigílies de la
República le celebra a la plaça de

braus de Madrid per totes les forces republicanes. En aquell acte,
grandiós, imponent, definitiu, les
forces republicanes espanyoles do.
taren la sensació que la u-tonal-quia
esteva completament acabada, 1 que
l'esperança del nou estat es trobava
amb aquells homes que amb disciplina i coneixethent de Ilur responsabilitat, i a Inés amb una visió
clara de la fundó que calia acomplir, es posaren davant el pala com
una saludó. En aquell acte de Madrid, sobre tots nosaltres, els que
ara partem, planava una ombra invisible, la d'un borne representatiu
que en aquella momento era expulsat d'Espanya per la dictadura.
(Visques a Madi.) Aquel l home
era Maciä. (Es repeteixen els aplauditnee j ele visques a Mach.) Re-

cordo que en pronunciar el seu nom
a la placa de braus de Madrid el
pUblic, unänimement, tributa a
aquel) home una ovació que eiknificava una solidaritat, amb el seu
comportanieut i amb la sera vida,
dels republicana espanyols.
En* hem reunit aquí en un acte
de transcendencia sernblant, d'igual
enlodó, pesqué si aquell acte representara que els republicana esteren
disposats a portar la República,
aquest demostra que les esquerres
republicanes estan disposades a reconquerir-la i a salvar-la. (Aplaudiments.)
Si aquell acte provava que existia
all nucli d'homes disposats a ensorrar la monarquia, aquí ens hem reunit un grup d'homes disposats a
provar que esteras disposats a ensorrar les torees que rolen prostituir la República, a acabar amb la
seva capacitat d'acció, i ter puixant
el sentit creador de la República
instituida.
1 en l'acte d'avui, cota en r acre
anterior, també una figura invisible
plana damunt nosaltres: la del senyor Maca, i per abró ara dic que
els grans homes moren dues vegades: quan moren com a homes mortals que són i quan moren com a
grana llames, que és quan moren
definitivament, és a dir, guau han
deixat d'ésser un record viu en el
poble que els ha seguit. I moren
també com a grans bornes de dues
maneres: quan no han fet una obra
permanent, o quan el noble que els
ha seguit, afeblit, prostituit, no continua les seres obres. Ele grans
honres moren per al poble quan
aquest no ha sabut continuar l'obra
d'aquella. (Grans aplaudiments.)
La República va ésser instaurada
al nostre país en uns monten% que
el titán sencer vIvia una hora revolucionaria, i la República porta a
Espanya les inquietuds d'una nava
civilització i posé la República en
mans de les esquerres. Arnb un esperit d'harmonia i de transigencia,
dins l'hora revolucionaria, governaren les esquerres. iCom han reaccionat les dretes davant d'aquest
conmortament de les esquerres? Les
dretes davant aquest comportament
de les esquerres, en lloc de posar
nun limit a Ilur acció, com leo feren
les fasces revolucionaric= han demostrar Bus intransigencia, en lloc
de situar-se en un pla de compres.
516 i transigencia. Les dretes, anula
Un esperit dernagógic, que a qui farà
mal sera a elles mateixes, han fet
declaracions del tot improcedents,
prdpies d'un estar d'anarquia.
Davant d'aquesta actitud nosaltres diem a les esquerres que ha
arribat el monten de combatre, per
anar reconquerint el poder i per
continuar l'obra revolucionaria començada.
Nosaltres som 13011les de Llei.
Ens traben/ dintre la legatitat republicana, respectem la Constitució,
volem servir-la. no volem anear a
accions extralegala ci entossudirnos en una situació violenta enfront
la República. Voleen, dintre la Lid,
per camins legals, reconquerir el
poder. Pesó nosaltres som llames
d'una educació política en la qual
l'acció la Huna politica no hi manquen, i 5i les dretes es comporten
en una forma que barrant els cantiles legals ens obliguen a llançarnos fora del dret a recomicrir la
República tAplaudiment:-.)
No censuren/ ningiz. Les drenes
republicanes que puguin governar
mal, la República, poden governar
d'acord ancle la Llei i l' e atat d'oPhliú
que les segueix. A alta que no esten] disposats és que vu l guin governar els que es troben 9)1111e9li pel
força, La República lea d'estar gorentada pels que estiguin d.sposats
a servir-la, i no pas pels que es dobleguen davant d'ella amb violencia.
Sabeos el que és la lluita, els homes que rany 17 ens trobavem einpresonats en un vaixell de guerra
per defensa:- la República; els Ito11/CS que rano 21 recorriera • totes
les presons d'Espanya i els homes
que els anys 29 i 30 C3S trabaren]
exiliats per la mateixa causa, saben] el que és la imita i no ena espanta. Per això es que saben/ tainbe que representa la República, la
nostra República. No pot representar restatisme, sinä el moviment
enclavant.
I res mes. La cosa mis grandiosa d'aquest arte d'avui i que no es
pot dir amb paraules, es la sera
transcendencia histórica. Es un acte
qtte cal repetir-lo per tot Espanya.
Fin història desases del que passa
a la República francesa en els mo/IIVIlti critics que travessä amb
Boutanger i Dreyfits, 1 acaba dient
que reapectacle d'un noble posar
alerta per a defensas el sentit esguerrista de la República és la demostració que si es donés el cas
d'un atac, sabria defensar la República d'esquerres.
En acabar el sen discute el senyor
Domingo es saludas amb una osad() esclatant. A continnació e, disposa a fer sis de la paraula el senyor

Pi i Sunyer
Com que suposo—diu en començar — que tots vosaltres esteu desitjant oir les paraules deis illustres
hostes que avui té Barcelona, i com
que al mateix temps tindrem altres
oeasions, la setmana entrant, de notar-nos en contacte, cree que es 1111
deure :lastre reservar la majos part
del temps d'aquest acte a ella que
p uguin dir-nos e:s qui han vingut a
honorar-nos amb Ilur presencia. De
totes maneres, corn que es tracta
d'un moment decisiu, com ese hem
començat ja una campanya, en la
qual s'han entona argumento en
contra nostre, podria temblar manca de defensa el que nosaltres
resnouguissim. En aquest moment
vid: contestar esnecialment els ataca
que se'ris fan pel que representa la
compenstració de les esquerres ca.
talanes e» aqueas moment històric,
després de les ilustres relaciona

amb les esquerres de la resta d'Espanya. En el meu parlament intentare de rebatre, dones, eis argumenta ernprats en contra nostre.
El poble de Latalunya ha u
ver vist amb una sorpresa extraordinaria el que ha esrat dit, car
jo no cree que ,s pugui jugar amb
el !ion sentir d un poble. Ea poques hores, no ja molts dies, sima
dit que les dretes eren favorables
a l'autonomia catalana. ¡As que ho
han estat sempre? Que no ha eran
abans, és una cosa que tothom sap.
Si les dretes espanyoles llaguessin estat abans favo:ables a l'autonomia de Catalunya, el pecat de la
Lliga hauria estat no haver assolit
rautonomia pes manca de decisió
per a obtenir les Ilibertats de Catalacias. Si aquest peral no existeix,
es que aleshores les dretes no eren
favorables a aquesta saludó
El mérit d'aquest esforç és de
la República, que l na donat un regim més favorable de Ilibertat, i
grades a aquest esforç hem conquistat l'Estatut de Catalunya. Si
aquest era ranhel de les dretes, tenien una obligaciO moral sraconseguir aquestes conquestes i no ho
han fet. Montés els homes desguerra són els que han pogut fer
derivar les coses cap aquest moment favorable.
Hi ha encara un altre argument:
es diu avui que l'autonomia está en
perill, i ells diuen que rúnica cosa
que vidria posar en perill l'autonornia de Cataleanya seria el descontentament dels catalans en retire corn es 110 tat el règim autonämic.
Aquest argument, que des de fa
molt ten/1)s s'empra, i que hem
sentit repetides vegades en els actea P úb lic s, en les sessions del Parlament de Catalunya, i que no fa
molt era repetit al celareis saló del
Par:amera, te un regust antiamoEnfrontant-in'hi jo he de
dir que en aquell temps de la seca
bona epoca, quan rantonornia representara maltés una Cosa administrativa, un dels scus honies mea
representatius a ribit a sustentar el
criteri que rautonontia era, actinio
el dret a governar-sc malament.
Amest argument jo cree que no
pot ésser tret a l'opinió pública
sense un inipwlor extraordinari,
quan esta en el reco,d de Intimen
el que ocorregue amb la caiguda
de la Mancomunitat.
Creiem que no Id ha perill que
pel descontentament deis catalans
pugui caure rautonotnia. La Mancomunitat cci caigui per aquest motín. El que la pa -san és que en el
moment ele erill no van tenir la
decisió i cl coratge de defensar-la.
i el nostre noble sap prou be que
si es presentava un altre rnom2nt
de perill els finics que poden salvar l'autonotnia són aquella que
van tenir l'impuls i la decisió de
defensar-la i d'aconseguir-la.
Diuen també que un dels aranlatees que perrnetria a Catalunya
una marxa endavant e5 la formació
d'un Govern totalitari :Com pot
esser que per a una acci.; de govern
com el que representa avió la Geneealitat. que ja 110 una ..esa
purament administrativa, caen bo
(-a la Mancomunitat, que te funcions trordre públic, funcions de
treball, funcions i aspectes de l'econornia. pugui arribar-se a un Coreen
totalitari? Desen ene seria mes
fort. 1 jo he de repetir el que he
(lit abans. .1Aquell Govern
ami, un instrument administratin,
evita la caiguda de la alancornunitat? 1 diré més: en peesentar-se
davant de la dernozracia catalana
haurien de dir (mine: garanties ofereixen, quines lleialtats poden presentar per a formar part (l'un
Clareen totalitari, car la deer.ocraela
catalana té el record vine i sao que
ecl tots el= movim e nts e ne hi "13
hagett a Catalanya. el de la prenda.
vital. el (Ir dr Parlamentaria la defecrió ha vinzut
setnprc dels sector= de le= drete,.
I encara hi ha un altle tòpic que
cal desfer. Ene diuen: no<altres venim a representar la pan de Barcelona i de Cataiunya. No is cesi,
puix que precisainent la gran tristesa, la gran preocupació de la democracia espanyola en aquest retroefis tran,itori i passatger de les
esquerres, la gran preocupa:h..)
que es charlen els camins d'una evolució progressiva, d'una evolució
normal, alió que representa les esperances de les esquerres espanyoles.
Per acabar rull dir a aquests llames que han y ingut a acompanyarnos en aquests monteras el per
que els hem cridat an. Els hem
cridat pesque tenim una felina conjunta. No pesque intervinguin en
una qüestió de 'tinta interior, sitió
perqui tenim tots nosaltres ein treball molt mis gran a realitzar, i
així, nosaltres, davant d'ells, (cm
rafirmació que la Catalunya republicana esquerrista, adlote am i , les
seres llibertats, la seva insubvirfiable catalanitat, no sla de desinterestar mai, tisú que cada regada
te un interés mes gran ner a tots
els problemes generals de la República espanyola. (Aplaudiments entusia stes.)
Acte seguit a'aixeci

Indalecio Prieto
Es saludat amb una enortne ()vació, amb una voleiadissa de moca:
dora i amb visques entusiastes, que
es reprodueixen en el ntoment que,
saltant per davant la tatua, se situa davant la barana del "toril".
En agrai r— comenci dient —
aquests aplaudiment amb els quals
en/ reben. em cal interpretar-los
com una generosa fran-ce' s la vostra
al mer (l e er <l'esposar davant aquesta multitud catalana el men pensament, contrari a aquella altea actitud, completament absurda, que
ha establert el senyor Cambó Mire-

cant una mena de puana ala límits
del territori catalä. .
Com que jo interpreto els sastres
aplaudiments GOIT1 una franquicia
generosa a rexpressió del meu pensament, el discurs que hacia de pronunciar davant vostre, destinat a
¿ases una arenga, desviat per remo ció, tindri g ambe accents de prega,ria. Han arribat aquí els oradors,
hostes castres, des deis contraforts
de 23fontjuic, i encara en el nostre
sentiment viu perenne el record
multicolor de les muntanyes de
flors al damunt i si voltant de la
tomba de Madi (Aplaudiments.)
Perenne lambel el record del perfum d'aquelles fiors que la devoció
i la gratitud d'un poble han posat
en aquell sepulcre.
ovan vela soldar enmig l'espai
blau del cel catala l'avió vostre
m'esqueia de pen s ar que en passar
a free de la nnintanya de .fontiuic
s'enduia entre les pales de rhe'ix
resperit de Ma . ifi. i el deixava planant damunt d'aquesta gernació. i
que aquí sent i recull el clam de
les vostres veus, aquest retrunv
accelerat del sant-e entusiasme que
s'aixeca damunt cranuest clos per
anar-se a posar a l'entrada de la
loncha de Madi. (Aplauditnental
Sé que esteu pensant en la manera d'aixecar ence monnenerit 'cene
glorifiqui la membria de M
Res no hi ha més trist , quan han,
passeja per les places de la ciutat
i deatnbula per les avin gudes. com
el urgir e:1 les ins .:rincions dels
pedestal, eis mónita dels inor's:
res no hi ha tan trist rom no trobar en el propi re-ord can vc=:izi
de la memória d'aguas bornes One
tra5pa<saren molt ahan5 rwe ef
temps esborri les marnues fetes a
les !loses. Amb Macla. con/ amb
altres grans bornes, això no pot
pasear, perque per a succeir 31Xti
caldria nu a cc n N, '3 tata la gra,i'usl
d'un pohle. 1slarPc nece=sita
eripeion= eme resordin !a se ...a obra.
Si lo fos de s ignar per a ,enreserthr
artisticament en un de l , vostres
pares o places o en una de les casInes muntanyes el momonent recordatori de Macia ccc tindria proa
p mb aixe-ar nn gran sor, rolz, n'e
d . sang i de fe-vor, i q ue es ve:; s
al fona d'anue,t gran , o e una Psmea inestin g ible. nue durant el di a.
r". '1 1 1i bes contra=t amb e; voctre
r è l mediten:mi fas roba. u a 13 ni*,
chas la foscor del tel. brilles hlava,
com una llamarada espiritua l . eterna, que representes el que fou minen
borne: El cor de Catalunya. (Enorme ovació.)
Jo he de di- que aquesta oraciä que havia desser arenga rin'
drà accents de pregäria. Recorten/
tots ara amb intensitat Macià i de . c obrim-nos posant una inä sobre
el cor honorant Franecsc M aria.
tEl pablic ho fa enmig d'un silenci inmosant, desuses del qual
eselata una gran ovació a honor del
senyor Prieto.)
1 li ha qui voldiia privar-nos d'a.
quest dret que ens atorga el vostre
acolliment :rateen. 'reina segurament el mal propòsit, la idea mesquina de trencas la solidantat del
poble republica català amb la resta
ele la democracia espauyola.
Nosaitres sabiem be que en atorgar a Catalunya les Ilibertats sute,'tomes que avui gaudeix no ti encaven), ni vos:nitres trencàveu lampar, eis sin,:les d una so:idaritat
que te pels seus liaos mes corts ei
pie desig de l'avenar. i quan en
aquests moments, /veril:osos, potser
depriments, veient nosaltres l'espectacle de les Corts espan.n oles, i donetatem fins a quin grau ha estat
substituit resperit de les tons
Constituents, i nosaltres sa:iette
d'una manera cena que aquelles
Corts foren odiades, foren despeestigiades i ferides. foren de : honrades, simplement per aquestes dues
circumstancies: Pel seu espesit
i per llaves atcrgat l'Estaaut a
Catalunva. Aque<ts són el, motines
de l'odi concetat contra nosaltr,.
(Gran evadió.)
Les Corts actuals es recolzen en
la deslleialtat, en la traició a resperit republica, representades per la
conducta del Sentor Lerroux.
L'any 17, quan Vasseniblea
parlanientaris, celebrada en aquesta
durar, suposava una vibració
l'anima republicana espanyola. el
senyor Camba la trairiona. Esclata
la vaga general d,. Vagos: del
creient tenir la coniormitnt deis
que aquí preponderaven en polit:ca,
i el líder regionalista, guau aquell
moviment fuu vençut, no acula de
la manera a que ohligava la colidakilta stenyor Carnbó, amb una execració covarda, amb una covardia
del que hacia participat al movintent, en veurel veneut, el blasma.
La Lliga Regionalista traiciona
aquell formidable moviment que
representara l'assemblea parlamentaria i la vaga general. ¡Degut a
atantatg;es aconseguits en profit de
les llibertats catalanes:' No. Va
remire el moviment en pro de les
Ilibertats catalanes, el MOviment
solidaritat amb la resta d'Espanya,
per dile. carteres tninisterials!
¿Es posa aleshores la Higa, degut a a q uest oportunistue politic,
al servei de Catalunya? No. Es posa
al servei del rei.
En 1930, quan c l e igim mona,
quid, corral per l a s'ea c elic7a
Podridnra, es desfeia i queia, la
Lliga Regionalista, en llar d'assaciar-se al movirnent popular espanyol i dins d'aquest moviment Ar.
eentuadament eatalä. la Lliga Regionalista don?. tambe un ministre,
el senvor Ventosa, al anal jo vaig
substit-uir a la cartera d'Ilisenda.
La 1.Iiga RegionaNta torna lovament a traicionar Ca . 11 P nva so.•
vint el rei, un rei en el et el '113;
1111 català, o un espanyol, no p,szuv,
posar la mes petita esperanca cle
reivindicacions liberals, pesque era
rantitesi, l'essència, el compendi,

d'un despotisme degeneras. (Gran
°vació.)
En aquest eclectisme pulirle que
distingeix el sensor Cambó fins a
assenyalar la seva fórmula que demostea la seca essència. Cambó
deia: República alonarquia? I responia: Catalunyal com mosteantse indiferent a les formes de Eavern, pera a l'hora de la veritat,
quan es tractava de Catalunya i
quan Cataluuya estava vinculada a
la República, alesho.e= de fe: el
senyor Camb6 esborrava ehe interrogants de les seres preguntes i
s'inscrivia a la monarquia, posant
tota la sera força al sers-ei
monarca. (Grans aplaudiments.)
Per a les consciències dels bornes
directius de les grans zones de la
democracia espanyola el present
d'avui i resdevenidor immediat es
dibuixen amb aquells trets amb que
s'acostumen a dibuixar els (madres
dramática i les accions trägiques.
Hi ha un perill gran, evidentissim,
immens. Es possible que en Vagosarament (le la seca insolencia, tot
i podent fer-se amos del Poder a
través d'un Parlament, la deformació republicana del qual suposa una
gran responsabiEtat per al senyor
Lerioux, degut a les seves irnpaciencies, emprin altres procediments. No tindriem dret: cap titol
a enfrontar-nos amb les multitud!,
els llames repres e ntants de les esquerres espanyoles, si acceptant
d'una manera absoluta la nostra
responsabilitat no diguéssim que
davant rintent sediciós de fer-se
amos del Poder per qualsevol mitja, estem disposats a assumir
direcció d'un moviment resaludo.
surf, (Grans aplaudiments.)
Aquest parlament fien havia désser una arenga. Heus-la ad en
aquestes paraules: A lluitar. a véncer per Catalunya, per la seca
llibertat i per la Ilibertat d'EspaIly 3...

(El senyor Prieto, en acabar de
parlar, ha d'escoltar una altra ovació. enorm2, que li tributa el públic,
entre la qua) e5 barregen els i iaques a la República i a Prieto.)
Despris
e n senyar

Manuel Azaña
I. tal com ha fet el senyor Prieto,
salta per damunt la taula per atansar-se a la barana del "toril". L'entusiasme del púbiie es desborda.
L'osació que el pfiblie li tributa
es una cosa que no és possible de
descriure. Al-ab els aplaudiments es
barregen els vi s ques, la valeiadissa
de nmcadors que van reprenent-se
successivament i que duren Ilaraa
estona. ret difícilment e! silenci,
enruig d'una grossa expectació, comença a parlar.
Es la tercera segada— diu per
començar — que en el transcurs de
trcs any= rn'acIreço a la democracia catalana, i és veritat que es
reduit el nombre de vegades que
jo he compa egut davant 13:1 9re 9
el comparem amb els Haca, politics
que vosaitscs representen per a mi
i amb l'obra politica que la República ha realitzat, a la qual jo he
aportar la nieva modesta collabonació.
La primera segada fou el 1930.
quan encara la República. la cerolució, no era sine) un sentiment nostre, una decisió de la nostra voluntat i una esperança del noble espanyol. La segona bou el setembre
de 1932, quan vaig venir a Barcelona. en contpanyia iNustre, a celebrar anib vosaltres el primer i mis
assaonat fruit obtingut per ia revolució pci que fa a Cataluny a.
1 aquesta és la tercera.
Penseu, ciutadans, en els diferents estats d'espesit en que ro-alres i jo ens beta encarat en cadä
una traanestes tres oraaiona Aquella manera vegada. essent jo un
home deswnegM per a gairebé tate
vosaltres, vaig tenis ocasió, en una
assetnblea quasi clandestina que
värem celehrar a Barcelona els republicans, de dir allá públicament
quins eren els nneus mnsts de vista
respecte del problema nacional i
politic de Catalunya en relació amb
tota la política espanyola. 1 allä
que vaig dir alla — hen Iltmy
creme el que parla, it i ben lluny
d'imaginar-se eis que m'escoltasen
que uns meses de9res no se si la
sort o l'adversitat em posarla en
el cas de fer boiles les nieves
paraules —ha estat norma rígida
de la nieva conducta al Gavera i al
Parlament i he complert al peu de
la Iletra, dintra els /unjan, que dana 'organisme parlamentari. tot
alió que vaig esposar caen a foliamental en relació amb el problema
de Catalunya.
1 rany pascar, quan en virtut de
la decisió de les Corts Const:tuent,,
vais poder venir a Catalunya a chi-vos paraules de victòria. des del
baleó de la Generalitat, vaig dir uns
mots que resumien per a mi un
esperit de triomf de Catalunya. i
per a vosaltre,, unes declaraciones
d'un notitic que havia eilst
amb Catalunya i amb quelcom mes:
amb la seva própia consciencia. jo
vaig dir des del baleó de la Generalitat: ;Catalans, a Espanya ja no
hi ha reis que us puguin declarar
la guerra! Aquesta és la veritat
magnifica qu- eleven a la República i al castre propi esforg, i del fet
(elle a ITspanya la no hi hagi seis
nue puguM declarar la guerra a
Catalunva neixen aque , tes dues crises: la llibertat d'Espanya i la :oncórdia profunda. espiritual. invulnerable, entre Catalunya i la resta
d'Espanya, i la gran viaória de la
República respecte dels robles
peninsulars. la victòria magnifica
del dret dels catalans reconegut ner
primer cap a l'Esnanya conternnorania.
CAL 1/7.-.0MENÇAR
des cl aquell dia de triomi i
victória, des d'aquell dia que jo
esteva en contacte amb vosaltres,

LA PUBLICUAT

[guerra i de Repjblìca,. a la Monumental I
amb prou feines ha passat un anal
que Iluny ens sembla del nostre
esperit! Avui no es pas un dia d'estar content. asan es un dia de
preocupacions, avui es un dia de
recordar els ju.aments, avui és
dia de mesurar les nostres forces.
Per aué? ;Per tornar a començar,
aatanans! Cal tornar a començar,
i si jo us descobris quin és el meu
veritable estat d'espetit, jo sis diria
qae davant de la situació actual
de la República espanyola jo tinc
e: mateix sentiment d'indignada.
de fàstic i d'insistas combatiu que
tema abans del 14 d'abril del tosa
jo y ak dir a les Corts. en la
darrera sessió del Parlament sonar:suena (pian encara nosaltres podiem parlar en republicà al Parlament: Senyors diputats: Sala acaaat la politica republicana. cal tornar a començar la palestra al sarrer i al país. A les Corts de 'a
República ja no hi ha res a fea
(Ovació.)
Cal tornar a començar. i jo estic disposat a començar una altra
segada, alneonat per l'experiencia.
Hi esteu vosaltres: (Veus: Si'. Sil)
I si jo he vingut ad a opinar de la
politica catalana, que és una part
principal de la política del meu pais,
i que té i ha de tenis cada dia un
majos pes en els destino i viaranys
de la República i d'Espanya; si jo
he vingut aci a parlar de política
catalana. cona ho podría estar fent
Torrejón de Ardor o a Sevilla,
exactament (halles) i adreçant-me
a:5 mateixos compatriotes i als risatrinos conciutadans i als mateixos
germana en ciutadania i en republicanisme; si jo he vingut ací ha
estat pesque vegen que sóc el matela borne de l'any passat. ¡Ho
e ou a os altres ? (Veus: Sil Sil
Aplaudiments.)
CATALUNYA
PEDRA ANGULAR
D'ES PAN Y A
He vingut a considerar els aspectes principals de la situació actual.
Em sap greu que asan tampoc no
pugui fer davant de la democracia
republicana catalana el discurs que
jo voldria fer. El discurs que jo
voldria len davant vostre per explicar-vos cono al meu pcnsament
i al meu cor Catatunya, regenerada
po'atisasnent per la Repúbli:a i per
rAutonomia. és per a mi la pedra
angular del futur Estas espanyol,
al secad , a la cr a sciä i a la ruta
del qual hem consagras alguna honres el millor de la nostra vida, el
mes sa dels nostres esforços, alba
mes car i efusiu dels nostres somms. Això, per), resta per a un altre dia. Una atenció mes urgent ens
reclama. Hem de considerar la si(nació preseas i la que sens ofereix
immediatament, pera jo. en aquest
cas particular. més que res, demano
que el pohle reflexioni.
Sempre bar, retret a la nieva política que dono massa marge a la
raó, a la serenitat de judici. No;
i no estic disposat a rectificar. Han
passat les eleccions del novembre,
ha esdevingut la catástrofe electoral que tots rotem veient, i ha
transcorregut un espai temas suficient pesqué el fort de la iluita
hagi ceda i pesque les fantasmes
que corprengueren el nostre esperit
els dies inmediato a la batalla electoral shagin fos. La fantasma de
la rancúnia, la fantasma de l'amor
propi tesis, la fantasma de la ira, la
fantasma de la por: sobretot la fanta s ma de la por. Res no em fa tanta
temença roen la por, no per la
taateixa por, sieh pesque la por es
e: pitjor conseller de la política.
Pes por han estat con/eses. a travé s de la història de la política,
:tasa:tata incomprensibles que no
t a-en cap mis explicada que el pas'a resfereiment de Hura autors.
s aiguern no s altres ni en resteteirnent ni en el pänie.
Jaaé va paasar el dia to de nov s aa re? Res que no sapiguessin per
en'aaant molts republicans, molas
res a lisans de la nostra pròpia
easatat, i res 'tue nn tinguessin prepara: articulat aquella bornes, a (as-er dels quals es lela la política a
Espa a va des de l'estiu passat.
LA RAO DELS FETS
La ea6 immediata del que ha pass
sat —seria més exacta dir rocasióha estat determinada per do, feto:
lar una dissolució prematura del
Parl ament canstituent i. cal dir-ho
tarabe, republicana per errors incarn arensibles i injustificables en la
ta a n electoral. Cal habituar-se en
17, asaitica de lijare discussió que
repre s enta la democracia a Fer examen de consciencia públicament (am1 quan hom cau en errar i se'n
;armen les conseqüencies no serveix
' ' s o donar la culpa de tot el de're a l'adversari. Cal tumbé que
amb Sota claredat si estem
s atisfets o no de la nnstra conducta.
( A plan d im enta)
I jo he de dir. tant si plau com no,
tsat si sembla bé com a? sembla
a a ament. que així com vaig anunr Sr en un discurs politic del mes
• s etembre ,nina era. segons el
:aeu curt i faHible ensendre , la nee•ss itat d'una aliança per a donar
la b atalla electoral propera
Per a nosaltres, he de dir
ta mbé—i avui tinc el dret de dirh o—nue no hi ha cap motiu per e5tar satisfets deis encerts que en la
ti s t a a electoral haa desplegat !IR
" aa blieans de tot Esaanya. No hi
h a molía roer estar satisfets. i d'una
Oran nart de la desteta i de l'esr ändoi p olític que avui es dóna al
Par lament en tenim nosaltres una
Para pr inci pal i graviasima, i cal dir)to ami i d'acord amb això esmenar
la con ducta. (Molt bi. Aplauda
menta)
E n s d ejen. quan érem al Govern:
púb lica està divorciada del
Parlament Es possible, contestava
10; pece no és proa que un partit ni

dos ni tres alleguin la suposada separació de ropini6 pública d'un Parlarnent, sense mes ni mis, perque sigui politic, sigui pi udent, sigui respectuós amb 'interés públic de la República dissoldre'l. pesque Ilavors ens
trobariem en el cas demagógic, absolutament demolidor de les institucions del rigim i del mateix regim,
absolutantent irreparable, si cada
parta. quan no h convingués la convivencia al Parlament o no li convingués aquest Parlament, demanava
i lela el mateix.
LA REPUBLICA EXISTEIX
Ara que son/ en minoría al Parlarnent de la República, tampoc no
sostinc aquesta doctrina. Si hi ha
una reacció de dreta e5, naturalment—anava a dir sortosament—,
perqui es la prova palpitant i afalagadora per a nosaltres que la República existeix i governa . Trista
República, migrat Govern. menyspreable politica de la República, si
al cap de dos anys i mig tot aquest
món dretista que s'ha aixecat contra nosaltres llagues vingut cap a
nosaltres arab corones de llores a
posar-les als nostres pesas! ;Que
hauria estat de nosaltres i que baria estas de la República si haguéssim conquerit la unanimitat de tots
els espanyols a costa de la institució republicana? A mi no m'importa la reacció de dretes. Em sembla
un fenomen normal de la política, un
fenomen normal, no solament legitim, sind fins a cert punt profitós
per a nosaltres A mi ern semblaria
també just, legitim i convenient per
a l'estabilitat del regim, si quan hagués arribat el moment oportú de
dissoldre les Corta aquella que s'haguessin presentat davant del sufragi
universal enarborant una bandera republicana en la (mal hi llagué; inscrits nrocediments noble s . actituds i
propòsits contrario al Postre. pera
reoublican s . republicans abans de
aresentar-se davant del sufragi universal, aquesta gent. arnh aquestes
banderes. aquesta conscionça
política. conquistessin la voluntat
del sufragi. Tindrien un perfecte dret
a governar la República si nosaltres
no els salsiem vencer a les urneo. a
la palestra electoral. (Aplaudiments.)
IMMORALITAT POLITICA
I en la constitució de la República hi caben dierents politiquea o,
més be, diferents sentits de la politica , la que representem nosaltres,
la que puguin representar ultra gent
mis o menys ¿'esquema que nosaltres, una política mes moderada, de
conservada, en fi, la que sigui; pera el que no estä previst en la
Constitució. el que no esté permes
pel regim, el que repugna a una
consciencia política honrada, és la
miserable corrupció, l'espantosa immoralitat de presentar-se davant
d'un cos electoral amb banderes monärquiques, astil) principia destruirtors de resséncia del règim, i despees, sitian s'ha conquerit la voluntat de les dones, dorninades per la
fe relig:sJa o pel capellä i la dels
electora ,subornats pels diners, amb
aquestes banderes, ostentant aquests
principio, tenir la preten s ió i laud aca de volee governar la República. malgrat que no feien voleiar la
mateixa bandera davant del cos electoral. Alza, ciutadans, és la mis
enorme immoralitat política que salsa
comes en el nostre país.
Quan es deia que les Costs sisasien divorcias de l'opinió pública jo,
fins a cert punt, ho admetia pensant
en una possible desviació normal
d'una part del sufragi, cap a un cantó que els pogués semblar més modenat dintre de la República. Com
dea abans. podien hacer conquerit
ropinia pública elements republicans de color diferent del nostre.
Abra em sembla just o legitim o i
ben dirigit per hornes d'estat pos
dria i tot ésser convenient, pecó
is que aquest divorci de ropinió
pública i les Corto no s'esqueia dintre el cama repte/din. S'esqueia tosa de la República, i ben pales bo
teniu al Parlament. s ES que a E5panya el sentirnent renithlica ha fet
una cabriola? No! Per altea Part
aiiró tamhi estava previst.
A favor de la Constitució liberal de la República i de les lleis
liberalis s imes de la República, comeneen aquello e lemento a emprar
en contra de la Repúbliea les propies armes juddiques i legals que el
règim sala donat, i tots aquella elements apartats pel moviment popular de Nov am, que ni tan sols
aparegueren en acuelles eleccions
per a cumplir un dret electoral, ara
es creuen amos de la situada i es
llancen, compactes, acompanyats pels
vots femenino, a la reconquesta del
poder que perderen 'ans' 31.
:„Au g ment de rnninia monarquiCh espanyola? No hn crec. El que
passa es que els que s'havien esconda, espantat s , durant dos anys,
han tret el cap i han vist en la dissolada, del Parlament constituent
l'ocasió de nrendre la revenja.
LA DISSOLUCIO DE LES
CONSTITUENTS
sl per que sala dissolt el Parlament constituent? Dones, es ben
cert que no se sap. Ho he preguntat
moltes vegades i mal ningú no ha
sabut respondre'm. ¡Per que sisa
dissolt el Parlament constituent? Al
Parlament constituent, quan nosaltres värem deixar el poder, hi hacia
una majoria de Govern. Comptäveni
ami) Ja resolució dels socialistes de
no hostilitzar ni fer impossible la vida dels governs republicana, i comp.
tävem amb una majoria de republicana per a recolaar aquell Govern.
El Parlament s'ha dissolt, no se
p er que; pecó en sé les conseqüencies. No se m'han escapat els motius llunyans de la dissolució del
Parlament.

Assenyalava Prieto una especificació dels motius generals que jo
anunciava abans: el governar en republicä i rhaver cstat fidels als
principis de la República i als nostres compromisos amb l'opinió pública. Arnb tot, no crec que tinguin
la mateixa importancia tota els motius que s'argumenten contra el Parlament constituent. Al meo entendre
nli ha un de principal. Un de decisiu: declarar al Parlament que amb
obstrucció o sense, amb aldarulls al
carrer o sense, jo estava disposat
a qui fos aprovada, per ésser rexpressió autentica de l'article 26 de la
Constitució, la lid de Confiregacions;
aquel] dia vaig comprendre que
el nostre Govern i el p ostre Parlament es trobaven ficats en una
marejada, la mis tumultuosa i
ponent roen no hacia vist cap altre
Govern. Era l'article ata Era la Llei
de Congregacions. La campanya
electoral els nostres adversaria l'han
feta explotant aqueas tensa. Tota altra cosa els interessava ben poc.
PLATAFORMES CONTRA
LA REPUBLICA
L'any passat tingueren per plataforma l'Estatut de Catalunya. Portaren la carnpanya fins a la internperança, adhuc arribant a les conociències innocents que, per la seva
poca instrucció política, ceden cm
article de fe les infàmies que es
dejen contra nosaltres i contra les
aspiracions de Catalunya. Fino i tot
hi llagué gent per dir en ple Parlament que el Govern que jo presidia, i personalment el seu president,
sostenia la campanya de l'Estatut
per no perdre els quaranta vots dels
diputats catalana. Al qui per sentit
potaje ti aquesta migradesa i vacuitat d'ideals no es pot fer altra cosa
que combaten No vaig respondre
res: pera es féu aquesta campanya
tremenda que culmina—no ho oblidéssint 1 — en un aixecament armat
contra la República. tot, suprovi l'Estatut . i ara ja no espanta
ningra Fins i tot he vist amb sorpresa—no cal dir plaent—que alguna
dels més tossuts enemics de l'Estatut, quan només era dictamen de la
COMiSSió parlamentaria, es disposen
a rebre antb els braços oberts l'Estatut base. ¡A que ve aquest canvi? ¡Quines diferencies hi ha entre
un i altre text? Els conec tots dos,
per?, tampoc ho endevino. Pesó
cal fer constar que tot allò de l'Estatut no passava d'ésser una plataforma erigida contra el Govern de
les Corts Constituents . Vingué la
batalla, es guanyä, i ja ningú no la
recorda, com no sigui per anar-hi
a recollir armes contra la República,
contra aquell Govern i contra aquelles Corta.
Després ha sorgit una altea plata.
forma , que és la de la collaboració
socialista. Aquella que jo havia Hateas la República als socialistes; potser hi haurà un dia que pudran tornar-me-la. (A p laudiments.) Era absurd, intensament grotesc alba (hei
lliurament de la República als socialistes. No s'havia fet res mes , no
havien pres ultra cosa que la part
de Govern que corresponia a les seves forces par lamentäries. ES la negada del sentit polític, l'atiplada
e la vis i ó de l'e s devenidor ocie ha
de correspondre a un home d'Estat;
es la negació del desinterés patriòtic
i cicle, es el de s c oneixement del veritable interés nacional, creure que
tots els problemes de la Iluita de
classes. quan es ti l'encert de convertir-la en un p roblema polític i
p arlamentari, es limiten a l'esquifit,
transitori i pobre p roblema de saher si una minoria és o no part al
Govern.
El que no tingui de i s problemes
d' Espanya una visió mes amplia que
a que s ta, ni sima capaç de discernir
un altre criteri millar, mas li valdria pe n j ar-se amb la cnrda dels
sells
propia errors... (Aplaudiments.)
Ta nniateix, també la plataforma
socialista s' esfondra. Els socialistes
sortiren del p oder, se n'anaren i, no
obstant, eis ataca eren cada vegada
més torta Era l'article 26 , era la
política laica, era la maniobra abscondirla que té a les seves mano els
ressorts ec onómica que li permeten
marxar damunt les diles vies: la via
religiosa, fent la campanya política a
traces de la fe i dels instrumenta
d'or g anització de l'Església, i
la vida económica, ag arrotant el asible
que no ha fet altra cosa fino ara
que esperar de la R epública, sense
haver-se cansat encara de tenir esperança. Aquesta és la veritat o, almenys, la causa p rincipal en la campanya contra la República, contra
el que les Corto Co nstituents havien
del ensa t.

Es veu ben clan, ci utadans, que
per aturar aquestes as piracions ciutadanes fou dissolt el P arlament.
ara, jo diria, par afrassejant les ga-1
zetilles de les comptadories dels tea_
tres, que resta ha sorprès la mateixa
empresa.
EL SECRET DE L.EXIT
Penó jo no cree que en la premia
legió de ragrarisme i dels seus aliats
poguessin sospitar que els anaJa a
sortir tan rodona r operacia. I jo
crec, a mes, que els partits política
i le- p ersonahtats polit'ques que
abans de dissoldre's el Parlan/cut,
per una errada visió de l'Estat i de
la política a Espanya, seas ri . .pliren els ulls de ca ndidatures i de vota
que qui mis gin menys crogre (ove
pel seu compte anava a portar gairebé la majoria al Parlament; jo
crec que ara, davant dels teta ocorreguts, tinguin motiva per estar contenta. Parlo dels republicana...
(Aplaudiments.)
Massa suecas, massa triomf: pera
examinant les coses amb serenitat.
¡la situadas de les forces parlamentildes respon exactament a la si-

tuaci6 de l'opinió pública a Espanya? Cal tenir en compte que el
resultat del sufragi, impossible d'emmotIlar sincerament a l'ondulació de
tota una opini6 nacional, compre o
quasi sempre ve a donar resultats
en certa elesproporció amb el seu
contingut.
1 hom ha de tenir en compte la
desorganitzaci6 dels partits republicana, la desunió dels partits d'esguerra, poc després d'una hei electoral que fou pensada en el Govern i
aprovada al Parlament, amb la declaració expressa que era una Hei
electoral, amb primes enormes a la
majoria, fabricada per a sollicitar i
obtenir la coalició de forces d'esquerra i, amb ella, una gran majoria al
Parlarnent. I aquesta Ilei electoral,
aprovada amb aquest propòsit exprés i manifest, al cap de dos mesos
els partits l'usen al revés, i lliuren
els avantatges de la hei electoral ala
qui han encertat a coaligar-se o
aliar-se en els termes que estem
veient a les Corts de la República.
Si hi afegim la influencia del vot
de la dona, tindrem tots els elementa de l'èxit i de l'aparent abassegadora victaria de les dretes espanyoles.
Jo (inc la seguretat que si hom
fes una prora en un termini breu,
i si en lloc d'estar discutint ara,
com ja deia en el mes de setembre,
tos rectificada la posició i la conducta, el resultas seria absolutament
distint.
EL CAS GROTESC
DEL GOVERN ACTUAL
Opino que en el Parlament actual, com deia abans Indaleci Prieto, es dóna el cas xocant d'un Govern compost per republicana que
no tenen una majoria republicana
per a governar. Jo recordo amb
quin interés hom parlava quan nosaltres érem al Govern, amb una majoria, en acure que ens mancaren
un o dos o trenta vots, i catan en
mancava un deien: aquest Govern
detenta el poder, no té majoria; i jo
dic ara que aquest Govern no té
rnajoria ni la pot tenir. (Aplaudímenta.)
Espanta l'extraordinari espectacle
de la República sense govern. Perque no n'hi ha prou d'estar al Poder ni acceptar la responsabilitat de
despatxar els assumptes de cada ‚ha,
i mantenir l'ordre públic per poder
dir que hom governa. Resta la República sense gavera. com un vaixell
abandonas al rnig de la mar, sense
vela ni timó. Aixi resta el Govern.
a merci de les bategades deis grupa
de la dreta, que els han ofert
prestació a canvi d'aquest o d'altres
avantatges, els uns mis escandalosos que els altres.
En una tal situació de desemparanca ve actuant per manca de conrepte de la vida pública, per manca
d'orientacions i propósits. 1 aixi hem
vist com ahir el senyor President
del Consell digné als periodistes que
ell portan a les Corts un projecte
d'amnistia, i que, quant a la seca
extensió, s'atindrä a alió que digui
la majoria de la Cambra, igual si es
de dreta com d'esquerra. Jo no he
vist mai un President del Consell
que en una quessió capital per a la
Repubaca, com ho es asan per ami/1
la qiiestió de l'amnistia, digui que farà alió que diguin les ¿retes o el que
diguin les esquerres, segons Ilur major o menor nombre de voto.
I,a impressió de farsa, de comedia,
que darla el Parlament, per manca
de sinceritat de la pròpia convicció
i per manca de claredat de la peapia posició, es veritahlement y ergonyosa. Ningú no creu allí en el papes que aparenta representar. Tothom está tement quelcom que pot
passar, i sort en tindrem si un succes sentimental, cont el que fa pesques tardes va produir-se a la Cambra, pugui demostrar al regini que
encara resta a la Cambra una expressió de dignitat i de sentiment.
L'ARTICLE 26
Estern a la mercè d'un moviment
sentimental d'una Cambra que en la
seva majoria no es republicana.
Aquesta és la situació trágica a la
qual ha arribat el nostre puls. I
tot aix6, a canvi de què? Dones, a
canvi de destruir algunes de les
obres capital, de la República, entre
¿'alees l'article 26. Per tal que ningú no es doni per enganyat, les dretes han expressat el seu propósit que
agnestes Corts passin el termini legal , després del qual la Constancia,
permet d'ésser reformada per acord
del Parlament; és a dir, per a reformar aleshores l'article 26.
Em sembla un somni; convé recordar, pena a tot el país que l'article 26 de la Constitució es una obra
transaccional i de la qual tinc molías per a recordar-tue'n: una obra
transaccional perqui a la Cambra
constituent hi havia potser una mas
joria intransigent sobre el particular que hauria votat un text molt
Inés rigorós, i una fracció que era
tumbé pntser la meitat de la Cambra, que tenia un sentiment mis moderat en aquell assurnpte. I per arribar a un acord en aquella memorable sessió, jo vaig proposar una solució, que es factual article 26. Fou
acceptat per flothom, a tito] transarcional, deposant uns i altres Ilurs especials i particulars compromisos de
partit.
Era una tran s acció, i jo no !SS/O
Das nened , t d'haver-la trobat.
n'estic p enedit, pera poden penedirse'n altres, i sense necessitat que
nin g ú no se'n penedeixi poden venirne d'altres també nue sense tapar
amb el penediment en el sea camt,
tamnoc no esti g uin conforme amb
l'adiete 26 i vagin a la revisa', de
la Con s titarai ner tal de modificar
anuesst artirle la veurem en nuin
sentit es modifica, perquè es ben
possible que aquella que intervin-

gueren en l'acord transaccional hagin de reconeixer que el nostre estorç de limitada i concòrdia no ha
estat compres, ni agrait, ni apee dat, i hagin de deixar anar les regnes de la moderada perque cadascú
faci amb l'adiete 26 all?, que els seus
apetits política... (Aplaudiments que
d'oir el final de la
(rase.)
EL CAVALL DE BATALLA
Aquest seré el cara]] de batalla de
les Corts, i jo espero que dintre de
quinze o vint dies, quan el programa
del Govern estigui esgotat, perquè
amb la gran majoria condicional que
li presten les hosts d'Acció Popular i agraria, que s'ofenen si seas
pregunta si són republicana, que
prenen corrí una desconsideració personal si se'ls pregunta per llar fe
política i se la callen, amb l'ajut condicional, dic. que aquestes gents
presten, mentre el Partit Radical no
es recobri i abandoni el carni equivocas on un mal sentit de la disciplina de la politica l'ha hitas, per
a mal de tots mesure no recubrí el
seu text republica i trenqui aquesta
aliança que jo espero sen transitòria amb aquesta gent que no és
ni sen ja mai republicana, sense
força en la Cambra, s'esgotarà, senyors, el programa de negació i
destrucció de l'obra de la Repú-

Govern, la República i la consciencia. L'Autoritat es l'ordre espiritual.
L'AUTORITAT D'UN GOVERN
Vosaltres que sou uns dermacrates
intelligents i experta, no teniu necessitat que jo us defineixi en que
consisteix l'autoritat d'un Govern.
Vosaltres ja ho sabes'. Sabeu els
Governs que a Espans a han tingut
l'autoritat i sabeu quina no la tenen
i per que. I aixà ho puc dir davant
de 40.000 espectadora. I jo pregunto,
i ningú no ern contestará, jo pregunto, dic, si algun dels motius que
ara estan en vista per aquesta o
raltra resolució del Govern o de les
Corta, si algun d'aquesta motius podria éstes proclarnat ad, en aquesta
placa, a l'esguard de tothom, sota el
sol brillant de Barcelona. (Veus:
No, no.)
Perque manca l'autoritat en els
directora de la política republicana.
Una autoritat al Poder sense autoritat moral, amb la conducta sense
tara en temps anteriors al regim.
1 jo se i jo afirmo, que slan hagut
de produir imites tempestuoses en
alguna esperas quan, en dies critica
per a la República, han restat flotant i trepitjant el sal espanyol te-timonis que podrien alçar llar yeti
acusatória i que no ho taran mai,
no sé si per un mal entes respecte
i considerada, que no té cap valor
en la vida pública. En aquesta manblicaI jo clic als republicana del Parla- ca
d'autoritat no s'hi pot incórrer
ment, siguin on siguin, que en li- impunement.
En això, nosaltres, jo,
poca en qué nosaltres preponderano
hi caurem mai.
vem a les Corta, jo hacia dit moltes
L'EXEMPLE DE CATALUNYA
vegades, en les hoces de Iluita mes
viva, als republicans, no digueu ni
Per aquesta obra si que us conféu coses irreparables, no ens fem vido i que l'exemple que dones: a
I3 illusió que la República esta preCatalunya, ¿'aquesta primera coaliparada i torta sense temenca a res. ció electoral, s'estengui per tot EsNo perdeu de vista l'esdevenidor. panya.
.No m'han fet gaire cas, pera jo seAlgú dich: pena aqueas home es
Ruta.° mantenint que cal arribar a pasea la vida forjant coalicions elecla solidaritat republicana amb els so- torals... No. Cada dia té el seu afany.
cialistes. Jo no entenc com pot ha- Vosaltres teniu cl diumenge vinent
ver-hi republicana que per tal de unes eleccions i l'afany d'ara és que
satisfer un desig de partit, desases actueu pear guanyar-les.
de tot natural i que uns altres parJa acusen/ qua passa l'altre diuticipen, per tenis la galania d'osten- menge. Qui sap el que haurern de
tar la representació del país i de
fer I altre diumenge!; ara, pera, com
la República, poden posar en com- que es tractà de la Iluita electoral,
promis aquella homes als quals la veritable república és la costra
deuen el seu noto, aquella bornes coalició. 1 heu tingut l'encert d'aals quals deuen els seus titols per a conseguir-la, i aquesta cal presengovernar.
tar-la roen un exemple a tots els
NO ES POT ENGANYAR EL republicana d'Espanya. Jo sempre
he tingut confiança en vosaltres, caPAIS
Sempre. Parlo amb vosalSi hi hä a la Cambra o al país talana.
tres, catalana republicano; aquello
algú que senti l'arrogancia de creure que
heu sabut mantenir una banque es pot encarregar del Govern dera sagrada per a vosaltres... A
de la República sense ésser repu- vosaltres
as parlo, catalana republiblica, que prengui el Govern. El que cana i demòcrates
que heu ajudat
no es pot admetre és la hipocresia i el Govern de la República
a realitla farsa, el que no es pot admetre zar una de les seves obres més
estiés que un grup, un Govcrn de repu- mables i mes inesborrables. Parlo
blicana estigui mogut entre bastiamb
vosaltres,
catalana,
que
per
tedors pels seus pitjor enernics. Acció
nir mes arrelada i experimeptada la
Popular. agraris, monarquics, tenen
dismajoria a la Cambra; doncs que sensibilitat política i l mateixa
ciplina politica, esteu obligats a no
ocupin el banc blau. (Aplaudiments.)
recloure-us
dintre
les
vostres
fronQue ocupin el banc blau i ja veua estendre la
rem el que passa al país. El que no teces catalanes, sinó
costra politica j el costee exemple
es pot fer es continuar enganvant-lo
per
tots
els
recuas
de
la terra esp er mes temps.
panyola, que pros, necessitada esta
El que nosaltres volem aqui, jo el
de
saber
allá
que
el
desinterés,
remmés modest. és renovar davant vospenta i la disciplina valen en la Histre, part principal de la democracia
republicana d'Espanya, la promesa i tória i en la própia consciencia pol'oferiment que tantea vegades hem lítica d'un poble.
Parlo amb vosaltres, ciutadans de
fet i que crec que herir ja començat
Catalunya entera, no cercant ragraia complir en actea de coreen i en
ment
o l'estimada d'una part del
lleis de la República.
país, sinó com la consagració d'una
REPÚBLICA. DEMOCRACIA,
política meditada llargament i desLLIBERTAT
interessada amb les experiencies del
El que jo prenc com a base d'una meu país.
No co tracta d'agrair res, sinó que
acció política es redueix a poques
paraules: República; República per- cadascú tingui la consciencia de la
que es rexpresió autentica de la seva obligació cono rhern tinguda
consciencia nacional; República, pesnosaltres, perque tina l'orgull
dir-vos, catalana, que jo no us he
que no es tracia d'un niisticistne potaj e, com alzan "diletante" m'ha enganyat mai, perque ja us vaig dir
tirat en cara a mi; no es un mista el primer ella — i aci hi ha teatimodame republicà que substitueixi un
nis que m'escoltaren, quan parlava
altre misticisme polític.
en el Patria rally toso—. que jo
La República, a Espanya, avui, creia en el problema calalú com el
any 19 3 4, és la cosa mes real que
primer problema espanyol. i que
es pot forjar, perqué no es solament
quan jo tornes a Catalunya, consl'alliberament de la tirania a que escient del poble que tenia davant
tava amenes el poble espanyol du- meu, amb Ins seres aspiracions polirant decennis sencers, sitió la possitiquea aquestes aspiracions ja sebilitat única de la nostra incorporarien satisfetes.
da a la rivilitzacif, i d'enlairament
Acabo, cintadans, aleara el ere
del nivell moral del poble espanyol. arnb vosaltres per la nostra RepúAixò és per a nosaltres la República: blica, que es laxpressia ideal de la
República, Llibertat i Democracia.
Patria dels nnstres sentiments ínM'interessa cridar la costra ate:,
tims d'espanyols i de catalans. i per
ció sobre aixe, jo no deixaré
la victòria de la civilitzaeia i de
d'ésser liberal ni mai he deixat ¿'es- i'esdevenidor de la nostra estimada
ser demòcrata. Conec totes les falEspanya.
tes que te el regini democratic. totes
En acallar el seu magnific discurs,
les seves insuficiencies , tots els seus el sens or Anfia escolta una ovacha
destorbs, pera no estic disposat a clamorosa, veient-se oldigat a salurendir-me mentre no es trobi un sisdar el pali a , que, ultra ovacionar-lo,
tema que garanteixi la lliure selecel saludava fent voleiar els mocacia de les p ersones. la lliure discus- ches i critla nt Visca Anna!".
sió de les idees, la llibertat de cons•
•
ciència i la responsabilitat deis
acaba a dos intart 5 de tres
encarregats del piales M'Isba Quan de'jacte
la tarda. El públic, que va sortir
s'hagi trobat un sistema de Govern
de 'a plaga, i el que ja
que mallad aquests capítula podrerl. a por a poc
deixar d'ésser dennacrates i serem hi havia al carrer, es quedé lora
per
tal
de
tornar
a aplaudir els orauna altra cosa. afentrestant jo no
deixaré mal d'ésser-ho, malgrat les dora da guata aconseguiren amb
sirenes que canten constantment a malles dificultats obrir-se pas entre
la mills:suil i arribar al cotxe. Un
l'oida de qualsevol home politic que
es al Poder o prop d'ell. A voltea cop hi hagueren muntat, es veieren
no són sirenes, sinó eixordadors igualment atol, penes i trehalls per
corno de no sabem quina monstres a poder avançar. I.a multitud els
marina. No, i jo entenc la República seguia i continuava victorejant-los.
A un quart de quatre de la tarda,
com a expressió de la llibertat i de
la democracia, i contra els atemptats davant de l'Hotel Colom, hi hacia
molt
de públic que esperava Variaa la democracia i a la llibertat, que
es atemptar contra la República, jr. bada del, oradora.
no hi oposo altra violencia que la
Un incident
democracia. Quan a mi se m'ameMentre se celebrava el miting un
naça amb la dictadura jo no oposo
subjecte saboteji la installació dels
la dictadura, sine la mnateixa democracia. La manera de combatre una altaveus tallant-ne els fils. F011 dedictadura no es pas posant-n'hi una tingut per un alumne de l'F.scola
de Policia de la Generaiitat i conaltra enfront, sinó posant-li enfront
duit a la Delegació del Passatge
el poble lliurc i organitzat per a defensar-se amb la seva democracia. d'Ortigosa, cm, després d'haver deNosaltres no bel), suportat la dic- clarat, ioti posas en !liberta!.
tadura i tampoc no vull q ue s'hagi
Un altre incident
de suportar amb nosaltres cap dicEn sortir de la Plaga Monumentadura, i no entern disposats a cap
dictadura. passi el que passi. D'això tal el carro que havia estas utilitzat
per a portar les cadires de la preno me n'apartarà ningú.
Quan jo dic, dones, República, vull sidencia de l'acte topa amb un pal
suport
de les Unjas telefaniques.
dir Llibertat i Democracia; pera,
també diré dates p araules que m'han
Per aqueas motiu fou Interrompuda durare una quanta minuta la
estas retretes roen na detecte perradiacia dels parlamenta el temps
sopal diré també. Llei i Autoritat
just que els calgué als operaria per
Perú l'Autoritat no ten els agents;
l'Autoritat Es el Govern i dintre del a arranjar els desperfectos.
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Una nota de

Se'ns prega la inserció:
"Per primera vegada Ràdio Barcelona es veu obligada a justificar als
seus oients i al públic en general le,
irregularitats d'una cometa confiada a
la seva solvencia. Ens referim a lacte
po/itic de Concentració d'Esquerres celebras ahir al niati a la Plaga de
Braus Monumental, en el qual ade
Radio Barcelona, ultra transmetre els
discursos, tema cura de la instaNació

i funcionament dels altaveus empiaçats dins el recinte de la plana.
Degut a l'enorme aglomeració de
ciutadans, que a les nou del mati havien ja omplert gairebé tot el cecine,
i a causa aue els que anaven arribant,
portats per la seca impetuositat, per
tal de prendre millor lloc del que els
pertocava, pujaren damunt els altaveus i les lit/je; que els alimentaven,
tot trencant algunes d'aquestes, i avariant els aparells.
Malgrat aquest incident, ocorregut
moments abans de començar l'acre, e/3
operaria de Radio Barcelona, amb una
Ilestesa que els honora, repararen en
el possible les ararles. Mis tard, pea;
s'obserrä que alguns dels aparells reparats funcionaren amb anormalitat
dubtosa. Mobilitzats els homes de
EM-1, atraparen infraganti un inda
vida que tallava les linies dels altaveas, el qual la multitud que presencii el fet, en mornem de jcstif:cada
indignació, apallissä copiosamem.
Aquest individu fou detingut, i malgrat aquesta nova avaria, la seva reparació fou qüestió de poca moments.
Amb tot, co pon novament a prova
l'esforç i l'entusiasme professional
dels nostres operaris en quedar enderrocat, per una falsa i involuntaria maniobra d'un camió que sortia del recinte de la Monumental, un pal de
conducció electrica, en el qual eren
enclavades les !Mies microainiques de
l'emissora del Tibidabo. D'aquest fet
fosen testimonis diverses autoritats catalanes. Al cap de trenta minuta escassos d'aquesta tercera i important
avaria, els operaris reconstruiren la
i a partir de mis de mig
parlament del senyor Casares Quiroga
dels altres que el seguiren dels senyors Pi i Sunyer, Indalecio Prieto i
Manuel Azafia, la recepció, tant a
l'interior de la Monumental, com a
l'exterior, foil mis que perfecta."

Azatia parla a un
redactor de
LA PUBLICITAT
(Ve de la primera rägina)

—Home, voste és molt exigent.
—Perrneti don Manuel. Recordo
una conferencia sera a laateneu de
Madrid en la qual va dir que Espanya era un país heredo-histarie,
víctima d'una doctrina elaborada fa
quatre serles. ¿L'estat actual de la
política espanyola no confirma la
seca afirmada i no es un mal averany pel fular del país?
—Efectivament. I vaig dir encara
que casta regada que la tirania tradicional Ilenea la máscara i es paga
al nostre compte el luxe d'ostentar
una semblanza de pensament i una
entoció consistent es gira ven el
passat. Cal emancipar-nos de la
história.
—Aquesta tradicia espanyola, spodria ésser el fortament d'un feixisme espanyol. el que Gil Robles anomena Estas totalitari?
—Mires:, a mi Gil Robles no manteressa, ni el que fa ni el que diu.
Em sembla que el sistema de transplantar ad unes idees que s'apliquen
a Alemanya és una insensatesa.
A mes, jo sóc mes tradicionalista que
don Carlos. Alguna regada he tlit
que els millors súbdits de Felipe II
eren els servidora d'Alfons X111.
Els qui coneguin la història millor
que en els textos oficials saben que
la tradici3 espanyola exentplar era
la dels Furo i deis Usatges. Nasaltres volem aquesta. Ves i jo estela
d'actual a adunare que q ui no Pot
crear en la seca prapia 'lengua empetiteix el seu espera. Espanya CS
un poble, peró es aus poble varo,
011 hi ha Catalunya, les Bascongades i Galicia, ami, llora tradicioas
i Ilur varietat. Qui intenti "totalitzar aquests elements diversos peltrencará el cap.
an—¡Coin creieu possible aquesta
empresa de retrobaraent republica,
aquesta segona proclamada, com heu
dit vas?
—Jo rumies m'entenc amb els hornea per les idees. Amb un demacrata tutu entendri sempre perqui
ionamentalment petisa com jo.
Aquesta empresa de retrobarnent republica ha d'ésser aiaa. Algun dia,
alsans del 14 d'ahril, tuviera dit que
la funda de la inteRigencia en l'ordre politic i social, i en restat present de la societat espanvola, era una
fundó demolidora. Ara estem dis[manta a tornar al carrer.
—s Com preveieu la rollaboració
socialista en aquesta canmanya ja
començada? ¡Creieu possible sobre
una base nacional poder donar lloc
a una realitzacia social?
—Amic, em féu una pregunta de
murta Permeteu-me que em reservi
la resposta p eraué una opina\ sobre
un problema tan deliras, s'exposa a
interpretacions tendencioses, i ara
som en moments de Iluita iniminent.
Porten l'abric del senyor Acuña.
Desases d'una jornada tan fatigosa
pensem nue seria exceasiu retardar
el seu tronar a l'Hostal del Sol. Ene
lesnedim tos doasat-li les anejes.
—Ara. molt de comete, no en*
feo dir can barharitat,
Pot catar refiat...
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La segona jornada del «Trofeu
Antoni Sabata»

Els Campionats de Lligues

Brull, Lepage i Hombravella foren els guanyadora en les respectives categories de seniors,
juniors i debutants
La segona jornada del "Trofeu
Antom Sabata", que se celebra el
diumenge passat a la piscina el
Club de Natació Barcelona, constituí una noca prova de la gran importancia que te el factor voluntat
en tots els nostres actes.
Si en qualsevulla adra ocasió &llagues demanat a la tnajoria de la
cinquantena de nedadors que participen en aquest trofeo que efectuessin en cursa cent metres de braça de pit o bé cela metres de braca
de durs, els uns haurien rcspost que
no la salden for i eis ;nitres haurien
esquivat la contestació amé nitres
raons, significatives, en resisto, de la
mandra de fer-los.
Peró el cas present es presenta
completament diferent i justifica el
nostre primer paràgraf.
La comissió esportiva del Club
organitzà aquest troieu pe; tal d'honorar la mentória d'armen jove nedador que en vida es digné Antoni
Sabata, el qual, cn la seca curta aetuació esportiva, sabe demostrar
fina on es pot arribar, quan l'ideal
de realització va acompanyat per la
voluntat i l'entusiasme.
Si en honorar, doncs, la memória
d'Antoni Sabata s'honorava tambe
aquestes dues qualitats, ¿quin esportiu podia esquivar la seca coopera-

ció? Aquesta é0 la causa que tot
l'estol de nedadors que defensen
avui els colors del C. N. Barcelona
corresponguessin a la crida que seis
adreci.
Sembla talment que la gran voluntat que acompan yit siempre tots
els artes d'Antoni Sahara hagi
tat per uns guatas dies Per sobre
les aignes de la piscina, ja que
han vist nedadors que fins ara desconeixien per complet algun dels
estils que co/npt a el troten,
que
en poco dies s'íi g n afanyat a adquirir-ne els suficients Coneixements per
tal de participar-Si, i els altres, els
consagrats, sban entrenat seriosament per assolir un honrós lloc en
la classificació.
Els mateixos nedadors que vuit
dies enrera feien la primera prova,
que consistia en tent metres de
braca de pit, el diumenge passat
efectuaren cent metres de liraea de
dors, i el diumenge vinent taran
cent metres de trawl. Si tut mes
abans els haguessin dit que farien
això, potser que alguns no s'ho haurien cregut.
Aquest és el gran triomf que assoleix Antoni Sabata, quan ja fa
mes d'un any que está Iluny d'aquest

Se celebraren en quatre sèries de
cada categoria, i hi prengueren part
des del recordman de la prova fins
al que eiectuava el recorregut per
primera cegada. Algunes arribades
foren tan disputades, que calgué donar diversos empats.
Si ens poséssim a jutjar els estils
emprats, potser hi trobariem alguns
defectes, penal coneixent la voluntat
que animi els participants, preferim
deixar-ho per a una altea ocasió,
que j a ens vagará de parlar-ne.
Dintre els especialitzats en aquest
estil cal remarcar en primer lloc la
cursa que efectua el recordman de
la prova, Ricard Brull. Feia força
temps que no hadern tingut ocasió
de veure nedar seriosament aquest
nedador; en la cursa de diurnenge
es mosträ novament en plena forma,
j amb el seu perfecte estil, enèrgic
pero no absent de la suavitat necessaria, assolí el primer lloc de la
seca categoria, emprant un temps
que es diferencia de decimes de segon del récord de la prova.
Ricard Brull es troha actualment
en plena forma, i no ens estranyaria
gens, és a dir, esperem cl'ell que en
les properes competicions internacional; enderrocarà el récord de la
prova.
En la categoría de Juniors, cal remarcar la bona actuació dels nedadors Lepage, Carulla i Bonacasa, els
guals, sobretot el primer, efectuaren
una magnífica cursa. A Lepage no
el coneixiem encara com a nedador
de dors; de cop i volta s'ha situat
com el segon en aquesta especia-

litat.
Es un nedador que té totes les
condicions per a nedar; ell, dones,
té la paraula. Carulla i Bonacasa
oferiren la prova emocionant de la
jornada; tot el recorregut fou un
frec a frec que no es resolgué ni
a l'arribada, i calgué donar un cmpat. I en la categoria de debutant,
Gmbravella assolí el Printer Ilot;
Es ja conegut en aquesta especialitat. i en cada nova actuació va assenyalant un marcat progrés pausat,
però segur.
La classificació ion aixi:
Categoria Debutants
1. Guillem Ombravella, t ni. 32 s.
4- 10 ; 2. Francesc Parés, 1 ni. 34 s.
4- 10 ; 3. Daniel Campo. m. 34 s.
5-lo; 4. Francesc Sabotee, 1 ni.
36 s. 4-1 0 ; 5. Unís A. García, 1 ni.
38 s.; 6. Manuel. Muriedas, t m.
PILOTA BASCA

Al Club Bascimia

MONTÓ NOVETATS
DIMARTS
Tarda, a les 4:

Chiquito Bilbao - Urzay
contra

Gallarta II- Lejona
Nit. a les 10 15:

Araquista ;n - PerPi
miii ira

Quintana II - Chiqu.to
Gallarta
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El Sabadell; a Gijón, és derrotat per l'Sportine en un partit
incidente. - El Girona a Alacant i el fúpiter al seu
camp, empataren
R E MARQUES
El poli( que TG jugar ahir ei Barcelo n a contra l'Ovi edo ¿oler mi partir extraordinari. Expeciació, joc pobre i tan resuliat. l'a perder el foraster. peda els de casa no van donar
salisfacria ols onolts que vollen sis o set
gols per compensar el resultat de !n
primero rolla.
• •
Qui mis, qui ntenys, tots volient veure derrota, POziedo. Bastants espectadors M'o v en peni . Cit4 de .rittlets sneWlics que - segu rament C1S
van portar pas els Reis. Perh ben poca
volien que es poses l'Oviedo en inferioritat mintrica.
Els que van comprar xiulet per al
partit d'ahir fa van antortitzar-lo.
SS,

¿Heu Ileglt el darrer número de

Clarisme

El Barcelona, vencedor de
l'Oviedo per dos gols a cap

ANTONI TRIGO

42 s.; 7. Ex-xquo Caries Martí i Miguel Vilaldach, 1 ni. 43 o.; 9. Agustí
Sala, 1 ni. 44 s. 8-1o; so. Vicene
Montesinos, i na 45 s.; ni. :1nd/en
Nubiola, 1 ni. 48 s.; 12. Joan Martí,
e m. 49 S, 8-no; 13. Ramon Torrents, 1 m. 5 0 5. 4-10; 14. Albert
Dorca, 1 in. 52 s. 4-lo; 15. Emili
Afolines, t ni. 59 s. 6-1o; 16. Manuel Tey, 2 m. 7-in; 17. Josep Llansä, 2 m. 3 s. 6-no: 18. Basili Costa,
2 m. 7 s.; n9. Pere CocEna, 2 m.
8 s. 8-so; 20, Maten 51olleci. 2 m.
to S. 21. Salvador Duran, 2 111. 12 s.
4- 10 ; 22. Josep M. Bruguera, 2 m.
21 s. 6-so.

Categoria Juniors
I. Andreu Eepag,e, n ni. 22 S. 6-no;
2. Jordi Carulla, i m. 26 s. 2-10;
3. Ex-xquo en el mateix temps Caries Bonacasa: 4. Vicenç SantPere,
m. 3 0 s. 7-no; 5. Josep Carrasco,
1 m. 32 S. 5-1o; 6. Ricard Canela,
ni. 33 s.; 7. Werner Eggart, t m.
35 s.; 8. Joan Sánchez, 5 m. 35 s.
4- 10 ; 9. Josep Canela, 1 ni. 36 s.;
10. Pene Nubiola, ni. 39 s. 5-lo;
in. Martí Herbolzheimer, t m. 39 s.
6-1o; la. Amadeu Aleixandre, t tos.
42 s. 6-so; 13. Entmili Feliu, n m.
44 s. 8-so; 14. Julia Castellà, 1 ni.
45 s. 4-10; 15. Enric Fedi,
In.
45 s. 6-1o; 16, Joan Buira,
57 s. 4-i 0; 17. Enric Abraham, a ni.
4 s . 5-10.
Categosia Seniors
Ricard Brull, n ni. 18 s. 8-1o;
2. Joan Gamper, 1 ni. 27 s. 4-10;
3. Angel Sahata, t in. 25 S. 6-lo;
4. Màrius Zwillen, 1 m. 3o s.; 5. Jaume Cruells, 1 in. 33 s.; 6. Ex-seequo
Manuel Lecha i t orles Cairo!, 1 in.
35 s. 6-1o; 8. Luis Santacana, i ni.
37 s. 2-10; 9. Josep Cabrejas, n m.
39 s.; so. Llorenç Arranz. 5 in.
40 s.; ni. Ramon Borràs, 1 ni. 41 s.
I-I0; 12. Julia Cahrejas, i nt. 41 S.
3-10; 13. Raid Jiménez, n te. 12 s.;
14. Amadeu Costa, n in. 51 s. 4-1 0;
15. Gonçal Jiménez, t m. 52 0. 4-no:
16. Didac Leimt. t ni. 56 s. 4-10;
57. Antoni Trigo, z 111. 57 s. 4-10;
18. N. Canut, 2 ni. 22 s. 3-5.

Frentó Principal Palace

Dels partils jugals en la matinal de diumenge al FronlÓ
Itiovelats cal destacar el disputat en darrer terme per lea parelles Aramendia-Torrents, verrnells, i Salsamendi-SIcegmann,
blaus.
Malgrat que pel resultat podria semblar altrament, pubr
que els blaus N'enceren poi honic
marge de tO, a 26, el partit va
debò,
resultar intrressaal

Les grans competicions
tenístiques
El Barcelna vencedor de l'Oviedo 11 a
Carnp onais de Catalunya 1933
Donóstta, l'Espanyol, en un bon parlit, ob é
(- omentaris tmals)
un empat a tres gols

El nsivrin g um d'esf os.; barcelonista en
conte ntar la primera part no es va
veure correspost amb nn parell de gola
que ben merca-hm. En cansi, quan
cl . joe sil decaure, van acnnseguir
marear.
fructInis domini del
Si Coleo-en;
Barcelona amb les perill , sissintes ar-

LES CURSES

Ailti.

Tarda,

URIZAR 1

UGALDE

contra

zsinnisitis - TEODORO
.Nil, a le, 10.15

OLAZADAL - UGARTECHEA
contra

OURUCEAGA - BLENNER
~~aiffamminl

car els vençuts, davant la supesioritat dels su onlraris, smberen
oposar tina magnífica resistencia que fu'at hulleros:sala la Hijita. L'artifex de la victUria va
ésser Salsamendi, que en un
dels seus millors dies, prodigä
les rematades a dues parets que
foren les que ;Manen acumulant
punts a favor sets. Steegmatin,
amb el seu coneixement de joeu
collaborh eficamnent al l'amor.
V11.11 jugar-se dos parlilS
concurs. El del grup C. entre
Alonso-Pardintila i
Venceren aquests per 36
a O.
Del grup A, Olivares - Matesanz venceren, per III a 30, la
parella Torrents JI _ Nogués.
El parla, a pala el jugaren

Aguirreurela - tiarageurri uiontra Carreres - Venceren els primers per 4 0 a 38.

e db pmer ;re te3 i

El Barcelona ha inicias ta aegona
volta ama un resultas mes ;oros que en el primer Partir daeuest toeneig.
Ha obtingut un dos a cap sobre I Oviedo, que é0 un Gels equips que enguany miles es coniza. El resudat, per
tant, obaervant-lo en el valor que representa, ja ens hamea de deixar satis fets, encara que ni de boli trocompons ) aquella set a tres que el
Barcelima s'emporta del camp de Buenavista. Pere tollioni que hagi presencias el partit de diumenge coneindrá anib tu.saltres a no estar molt satisiet Ce l'actuaale de l'onze local. El
Barcelona és veritat que tenia per contrincant un equip d 'aquella que senten
tara cena predispoaicin a ter que.aar
mala:rice el centran, encara mes si
aquest, de nom, s'escau ésser un superior jerärquic d'en, com en el ras que
ens ocma. L'Oviedo és, dones, un
equip periilós, perquè els seus
ments, ultra posseir una resistencia flamea ben envejable, ami/ algunes individualitats de primer ordre, no fa d'aquests factors esinentats ia base dels
seus trionds, sinó que, de mes a Inés,
posseeix una cohesió perfecta, ausb
una excellent visín de tècnica i amb
un joc desplegat amb rapidesa, simple/tal i elegancia, que ian que se'ns
presemi un conjunt ben arre:en/t.
Amb aquestes jerspeatives ens trobarcal situats davant el partit de dinmenge. Li Barcelena, pero, comprenent que la tasca no Ii era gens platera es preocupa de demostrar-11ns
d c bell antuvi la importancia que toncedia a l'adversan, i d'aquesa manera el comanda/mío de la Jaita no el
deixis de la seca banda noniés que en
comptades otaaiani. El quintar atacant lilao-grana. ami) torea iaciatat
pelo avaneaments, se ¡nula inolt anvint
per davant de la porta de l'ex-badaloni
Flueenea, ei qua:, oli, paradoxa 1, bagre d'intervenir quasi 'nenes que /alíe
guas. Com es compren:. Sanzillament,
pesque la davautera harceloni,:a feu
un joe ieimt. ensems impreco, que era
fácil a ;a defensa astuariana alanualar
per complet. Diquesta manara veiirern com el Barcelona atacava, i es
mostrava samario .: ea dunnol als sens
adversarls. -esse poder ti aesiormar
aquest domini ter la lera./.1'
seto elements. En canvi, els Asilaras,
a heno dit,
amb tot i ne mostear e-i, cont
tan iniaiadras de joe com el a baals,
suropre eleciat'en a les seve: nerions
Unn 1:da iierin, ,12, ha e.-hi els
seus rengles bornes com Lángara i
Herrerita, que no els era gen/ plaent
Ci coniplicar les jugades. Per tanr,
l'actuad.; del Barcelona queda catalogada d'aquelles me, agraden, pecó
que no acaben de convencer.
I el que encara posa mes de manifeas la deficient actuaciA del Barcelona es el fe que l'Oviedo jugues mes
de mig segon temps ami) nou jugadors,
per lesions d'Ibáñez i Ilerrerita, sense
que pegues beneficiar-se de la inferioritat numérica en qué es trohava
aaturià. En aquesta segona i. art
l'Oviedo palesal encara Inés l'excellent
conjunt que repreenta, tisis qua no
deixä ' entreveure que li ntanques el Nuport de dos elements, perqué encara
porta a terme aí. aneos hen perillosos.
Naturalment que en aque s ts moments
imprevistos i de desacoblament de linies Iti llagué alguils va l ors, cm Caliche i ltfuzarra, que multiplicaren
Ilurs int e rvenciona a.mh un entusiasme inesgotable. Princiralment el primer, es convertí en tui hark enèrgic
i decida, une raratnent Ii paaoava la
hala. Me s a-ra tam54 di-elida arib
èxir, a olistruir iota eluenl• que serví
passades hen calculades i perilleses.
De la da yantrra Ungara. amh tnt i
no tenir la re,ta dr la Bina completa.
eviden^i A la clas s e Out' esta revestit, que l'ha fet situar al lloc de lider
• 1e1 s y-K. 14'7,1ml d'a pu ra r torne'r, rozador r'''','.11,11n rin nosoe-ls. raía
.1
......
111. 1 r 1
el tre , 1.0mrara d iné n,I1 Ten moment d'ensurt, ¡ ama?) Zabalo ho pe-

rencades deis asturiano no ens sentireas pas optimistes respecte a haver
suPerat ei, joe - malora' el resnitat
favorable - cls visitants.
• •
L'Oviedo anzb 4 suplents.
0101' 9 j ug adors. l l'Oviedo domina; a
i era l'erip lin's perillas damita' del
comp.
Que Din ens alliberi, en un dia con
el &d'ir, del primer equip complet de
t'Oviedo!
•

•

L'ésser esportiu taribé cansa. I el
'bistre Pliblic ja renuncia o isser-/ro.
Com que snp caen ras (meten niel
que surteu eis flash-es im mdors de ca
va xittlar, però ro fruir-taluny,bir
ganes d'aplaudir la sortiela i totes les
jugades dels forasters.
Per patriotisme so riular a u ,, catoril. el poder de l'Oviedo, perem2 7yr
preferir aretir de Catalunya &milis de
seguir fugan, nqui. .dmb la hartiettloritat que el Pareo-dona i l'Espanyol
',ferien her ell el da ,lc del que en r•1
donar
Crint f ills. .!
• • •
Lingara va jugar incites vegades

Els Carnpionats de Lliga
Resultats de diumenge
PR I MERA
Barcelona, 2 - Oviedo. o.
Denhstia, 3 - Espa n yol, 3.
Ath. Bilbao, 6 - i alencia.
Madrid, 2 - Arenas, t.
Ruin; Santander, 4 - Betis.
SEGONA
Sperling, 4 - Sabadell, 3.
Coruña, 1 - Alb. Madrid, 2.
5 - Osnauna, 1.
MUrcia, 3 - Ceiti
Alares, 2 - irtmn. 4.
TERCERA DIVISIO
Subdivisij
G/-e Nord-est
Val'adolid, 7 - Ha:Mg Ferro!, t.
Logroeo, 5 - Nacional, 3.
Avilesino, 6 - Earacaldo, o.
Subdivisió A
Crup - Centre - LI;vant - Sud
Elx, 2 - Hércules, o.
Llevant, 4 - Cartagena, o.
Saragossa, n - Gimnästic, o.
Subdivisió E
Eliminal3 r ies ¡lit crgr uPs
Alacant, 1 - Girona, I.
Júpiter, 3 - Ferroviària, 3.
Unió Vigo, 3 - Torrelavega, o.

Les puntuacions
J. G. E. P. F. C. P.
ro 5 3 2 20 14 13
to 6 n 3 19 II 13
ro 5 2 3 33 16 la

Donóstia

Madrid
Athletic
Racing

to 5 1 4 22 23

Barcelona
Espanyol
Betis

Valencia
Oviedo
Arenas

lo 5 o 5 29 26 10
lo 4 1 5 24 23 9
lo 4 1 5 I4 23 9
ro 4 1 5 16 22 9
so 3 2 5 22 23 8
ro 2 2 6 15 25 6

SEGONA

ro 6 4 0 37 lo 16
in 7 7 4 30 16
lo 5 2 3 1 4 21
Ceda
so 4 2 4 18 18 lo
IU 5 o 59 21 lo
Murcia
ro 4 2 4 20 26 in
trun
Sevilla

Athletic
sporting

Cezefia
Osasena

Sabadell
A-aces

10 3
ro 4
10 2
lo 1

2

5 19 18 8

o 6 25 25 8
3 5 19 28 7
2 7 16 2_1 4
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urea ratonar,

,_41. tenir prem,tiient
d'ennum ir-se de l'adversari. _u p e sale aquest arrié, a anona,
mire del; elements que tan>
be u agral..a miau Herrerna, per Vencen en tea passades. Lis altres, tots
anin gratis dosis d'entusiasme, se situaren a una mateixa a;s;ar.a. flurença,
el portee que fa poe te/lip• se'l diSpulaveu eis dos pruiclials receles eatalans, no pase demostrar la seva
gcl,Iscp,eeperque, relatiíament, interviu-

Al Barcelona, com hein dit, la seca
da;-antera mio tineué l'encert dels darrers partits. Especialment Morera no
estigue tan dinàmic com acostuma, i
Padron, tampoc; ben poca cosa leo.
Solanient es disiingiren \ entolde:, i
Pedro', De la linia mitjana Guzinan
1,1 un panit 1 110.1 elicerlat. Zabalo, el
millor de has, silva cli dues oCasiC/11S
dos gols imminents. Nogués, encertat.
EL PARTIT
Siena l'ar'oitratat diacret del senyor
s'arrengleraren
els equim
aixi:
0% iedo Flurenea, C,aliche,
Mugarra, Sirio, Chus, Inciarte, Cl
Längara, Ilerrerita i Charm. Al segon
temps Chus ocurn el lloe d'Ibäriez, i
Charla passé a mime dreta.
L'areelena: Nogués, Villacampa, -abato, Santos, Guzman, Arnau, Ventoldra, Gehurt'. Morera, Padron i Pe-

dro].

Els gols toren mareats el primer
cinc mimos abano del descans, CO recaí!. Padron un centre d'Aman, le
el mollete a mitja aleizia. El »caen,
al cap de tres minuts, en una 'usada
personal de Venteldra, que es feu e s
-capo!.

JOM

sense que cap altre davan oer no l'ajudés
i va esser sempre UIl element perillas.
Potser aquesta temporada no havient
nast un &mantee centre corn ell, i reohm mistificada la seva candidatura a
!'equip nacinnol.
• ••
Aquests darrers partits que ha jugat
el Barcelona han marcat un fet
ble: la recuperació de Gitzman. Torna a rellir confiança en dl; el públic
lambe n'hi té, i is és novament Gteq
-man
"El Bueno".
'SS
Nosaltres del portit de prinirra volta fagot amb ro; ledo recorden, un
nam: Caliche. Els de l'Oviedo, del
segon partit en recordaran un dore:
Villarampa.
• ••
Les festes d'aquests dies poden haver influït en el cansament dels jugadors barcelonistes, que ahir von arribar esporafs a mitin segarla part.
L'Oviedo . tiatint 9 itigadirs semblare ere C(7IPCIIn'S de iugar on o n el parlit s'acabara. cooPimtaut rl que ens
havien dit del magnific fans del: asturiems.

El Donöstia i l'Espanyol
empaten a tres gols
Donóstia. 8. canip d'Atocha,
davant una gran expectació, es jan/a ahir ei partit corresimnent Pi
torneig de Hi g a entre el titular i
l'Espanyol.
Per primera legada en aquesta
temporada el Donóstia no ohtingue
la victòria en el sen camp. puix que
la lluita acaba en un empat a tres
gols. L'empat fou just, i d'haver-hi
hagut un guanyador, aquest hacia
d'esser l'Esnanvol.
L'equip catala mosca un gran
conjunt. El rnillor ion la defensa.
Mord i els exteriors. D'aquests,
Prat insuperable. El Dnn'ostia armengleri Chohn al centre de l'atac.
El partit fou interessant u errocionant oer la 7ornia coin es descabdellà. El primer a marear fou
el Donóstia ei 'mal avanea el marcador en dos gols, i a continuació
empata lEitianvol. Amb aquest resutat acabà la primera part.
A la segona, novament ion prirner el Doneustia qui marca i l'Esnanyol assoli rempat definitiu.
Al can de dis s et mintits del primer
ternps. Tolet: marca el orirner punt.
Dos rninuts més tard, el mateix jugador va marcar el segon. Al cap
de vint-i-sis minuts. un centre de
Prat el va rematar Edelmiro II. Sis
minuts despres, un centre de Prat
"mi rematar de can per Iriondo.
En el seeron ternos al cap de
trenta-set minuts el Donóstia marci
el tercer uol. Un centre d'Ortega el
va recolli r Chollo que va cedir la
Pilota a Tolete i aquest marca el
ferner gol del Drmästia: a continuacid, una 'oí:ea/n.1a dv Bosch va perMetre a E , lelmirn 1 hatre Beristany.
Espanyol: Florenca, Ilereter, Pérez, Marti. Soler, Criatla. Prat, Edelmiro, Iriondia Edeliniro i Bnsch.
Dom's stia: Beristany Gnyeneche.
Arana. Anuden. Acestaran. Marculela. Ortega. Insausti. Ablazabal,
lpiña i Tolete.

El Sabadell és batut .per
l'Sporting de Gij¿M per
quatre gols a tres
Gijon, 8.- L'encontre jugat entre
el Sabadell i ISporting al terreny
del Molinon, resulta bastant accidentas a les aaalialles. El <Jarree
quart d'hora contrasta pels incidents
amb la normalitat que fina llavors
havia tingut la Iluita en la qual el
ion s'havia mosteas igualas perquè
l'Sporting no Sie g ue atuir a la tarda
una actuació bona. Ela seus mitjos
estigueren bastant fluixos i la davantema estigué també deficient en rematar. El primer ternos acalnl amb
empat a dos gol s. aconseguits alternadament. }terrera marca per a
l'Sporting, i Crespo emPati. Tornd
a marcar Herrera i Crespo iguala
una altea cegada i, a la poca estona
de començar el segon temps. Fin
s'anuntava el tercer gol per a l'SPorting. i assolí despees l'empat el Sabadell vier initjä de Calvet. En
anuestes circumstancies, la ile7viositat dambdós händols i del pnblic
era bastant gran. Al cap de 37 minuto del segun temns. en i 'casis d'un
ararle de l'Sporting. s'origina un
aldarull davant la porta de recluir,
catalä. Sembla nue es nroduiren
unes illallS. a iudici d'a/guna. atrevides, i l'arbitre les castiga amb

penalty.
Aquesta decisió va produir una
g ran indignació entre els jugadora
In l Sabadell eme s'ilonlentaren
el senver i'autru.s. .Vnuns arribaren
sacseiar l'arbitre i p er aquest motiu foren expulsats. neinterpment
Multa i Colun g a, i noc despees Gual.
l'n con el nAblie rabiat, Fin va
tirar el Penalt y . deturä la pilota el
7,,rter del Saleidell. el <mal la torna
al terrem ir toc. i Fin ,itä nocainent i aconeerui el gol de la vic-

toria.
A eonseqüencia d'aquest gol, bes-

L'alentiment forçás en la .narssa
d'algunes de les prciees d'aquests Campionats ha t ei q.e no ens poguessin
ésser lliurades ies dades completes
fina a aquests narres dies. Aquestes
dades, pero, tos i e. retard amh que
han arriba: a les nostres mana, anuo
proa mierda toar a justificar-ne publicad& Cal, tatnoé. que aclaran que
la responsabiiitat del retard afluda
ateny per res ala organitzadors, que
han treballat amb encert i ueiva plan 5- er mai Cap esforç. Sempre que resten pruNes per a jugar ima de ks
dates precis:es, els interessos particulars entten en primer pla perquè innteres general és absent del concurs.
En aquests casos els organazadors no
tenen altra solucie, que carregar-se de
paciencia i esperar resignadanicia,
mitant-se a ier el papel- d'eipecta-

doro.

• • io
Campionat individual Mimes. segona
categoria: Aquesta prova apleaa 43
inscripcions, i. Si mea no, serveix ver

a evidenciar la magnifica forma del
defender del Turó senyor Huerta.
Quan hont acordava un/Mímeme:u els
sufragis a Casanoces, i res no feia esperar la seca desieta (Casanoves guanya en quarts de final P. Ros per
6-2, 7-5), Huerta. amb una facilitat
meravellosa, i emprant-se a la manera
dels veritables jugadors de concursos,
obté una meritOria performance en
batre'l per 6-2, 8-6, Hi ha, encara, la
victúria de Casanoves damunt Si. Puigmarti (6-3. 7-51, que posa de relea la
forma del jugador classificat en segon lloc. Huerta, ultra el resultat favorable contra Casanoves en la
ha bata J. M. Blanc - la gran con,
ranga camlana - i Agiiils co dos sets
1 7-5. 6-01. De tot el que deixem :astutas es desaren que Huerta, guanyadir
absolut de la prova, és una raqueta
remarcable, la qual hom haurà d'observar amb atenció en eis vinents c
cursos.
•

•
Individual senyores, segona cateen.
ria: Aquesta prova sima en primer
lloc una raqueta pot coneguda, la senyoreta Losse. El nombre d'inscripcions a la prova s'eleva a 12. 1..es Bailes mes interessants les forneixen la
senyoreta Witty en pugna anda i.a senyoreta A. Garnboa (resultar ( avorable a la primera per 4-6. 5-3, 7-5), i
la senyoreta Lo- se contra Dolors Rifen Cal emientar la valor d'aquesta
raqueta teas relerirn a la senyereta Ri(er), que, ultra posseir un joc de fons
lerea complet, juga alié./ una empenta
i una decisió que avaloren les seres
exhibicions.
La final acara la senyoreta Witty
amb la senyoreta Lasse. Fan una Iluita molt igualada en la qual, de lunes
a primeres, la senyoreta embla
portar avantatge i fina tenir gratis
probabilitats d'empartar-se'n el partit.
A mesura, però, que la Pulla v anea
la senyoreta Lo-te va granyant terreny sensiblement (7-9 Witty el pritner Set. 6-3 Luise el segorm El 5arrer set es un domini constant de la
guanyadora, i sense història s'escola
aquest set amb el resultat contundcnt
de 6 jots a 1 de LO•Se.
• • •

Parelles bornes. segona categoria:
Aquesta prova aplega 15 parelles. I
ea un triornf magnific de la parella
Soler- Cabu t i Blanc.
Soler C. - Blanc tIc hell convengainetit ja obtener' un resultas U/picanas
davant l'emnp Rusa, - Saslavsky
6-3i. Mes lar:1 s'enfronten amb la
parella Puig - Tuaquets, u obtenen un
r'sultat exacte: 6-1, 6-3. 1.a Enal
°posa Casanoves - (equip
realnie l n perillas) a Soler C. - Bianc,
la paread guanía.l0ra. Des sets' son
suficients eer resuidre el mata, i
7-5, 6-4 ea el resultar en xilres de la
partida, que fou seguida ama gran
interés. i um la qual :inundaren els
munimos de gran enlodó. Els germans
Caries, ci ne sen/Clava havien de iornir Pautes fina a la final, ioren engelits per 'ec,...a Lasanates - Puigmarti per 6-4, 0-2, En alai:osa eiamplenas, de Catan:roa - i ho
tem moitissim - els german o Caries
no haa aconseguit ter -se remarcar ni
indivi.lualment u, iormant equip. N'oCera de curta
dlcza,ti-areure que
• ••

Individual homes, tercera categoria
Aquesta és sempre la trova de la mixima emoció. Moltes vegades hem ict
l'elogi d'aquesta prora tenistica apassionant. Ens cal insistir actri, encara,

sobre la gran importancia d'antena
lluita tan viva que originen terceres categories catalanes, i enriela
sincerament que és entre els elements
mis sans d'aquest sector On cal emcar els grans campinns de demä. Els

tala anormal, els jugailors del Sa'naden Minen ninit excitats, la qual
CO , 1 dona llot a nous ineidnus.
Fournier dona un . con de pea Pin.
Graca feia altre
poc desnr e s
faut descarat a l'interior g ijoné s , per
la qual cosa foil ex p ulsat del terreny de loe. Els inciden; s continuaren fins al final de l'encontre.
1.71 seno. , Canin o s. 21101 las SeVeá
fou

el princi p al culpable

deis incidents.
Enuips:
Sabadell . Fourn i er. Morral. 1.1erlea
Colan ga, Gracia. Mata. Fresno 1Htran. Gua,. Calvet 1 Es!eve.
Sportin g. Amadnr , Man're-lo. pena, Antonio. Call e ia, Reyes. Tm lea,
Muñiz, Herrera, Fin i Nani.

ventables campions que freturem, eficients dins la pista 1 entusiastes en
tot moment.
Les IMites d u la tercera categoria
catalana són sempre iluites a fons.
Horn defensa les partmea mis al ansia La fu:dar és absent deis combats. Ací hom jna sense reserves.
1-Ti ha !imites vegades una manca total de control i de coneixement de doc.
Tant se val, Davant del inc dels veritables joves hom ha disser indulgent ; una cosa va per l'altra. De vedavant una partida de tercera
- a: Maixti encara
categoría hom pee
és verd. Em pensn que seria millor
Ilegir el diari una estona..." En aquest
moment, però, un :mas?, únic, perfecte,
colintadissim, deixa l'empremta al
vèrtex de rangle de fons del "court".
Mai no llavín vist un con tan acurat
d'execució i de resultat tan eficient.
Cal no admirar-se. Es una de les fases típiques 'deis terceres que us juguen vint bales insulses i impremedirades per a sobtar-vos mes tard amb
unn jugada genial que rararnera prodi:ira un primera consagras.
Per totes aquestes raons, i per la
bona fe /la virtut que jo mis admiro)
que presideix totes les actuacions daque-la oblidada categoria tenística,
jo entenc que cal posar en primer pla
de l'atenció dels públics esportius totes les actuacions dels fins arni ig',oral , . que, sense esperar aura recompensa que el goig de la lluita per
Iluita, arenen unes graos titanes
entusiastes en les primeres hores del
nrentre "els bons" dormen i es
reserven ton/ uns desesperats, esperant que el públic subratIli els sea
esforços i les curses liurs, matemticament dosificades. Coniesso que a mi
el que m'engresca és aquest prodigarse incansablement i aque sta profusió
d'esforç sense premi possible. Es d'aquesta generositat que viu el veritable
esportiu. I és aquesta generositat la
que excita la mesa admiracin.
Enguany la prova individual homes
tercera categoria ha estat la més important en nombre. Setanta-tres ¡unzadors han pres la sortida. El full on
figura el desenvoluparnent de la pro-

va fa gofa de mirar. El nombre de
W. O. és insi gnififcant. Lastima que
aquest any hagi figurat dins la cor rí petició un jugador que no peetany a
la categ oria que ens ocupa. Naturalment. aquest senyce ha guam al
prova descansalamerm sellar maldecaps, i sense que els orna/u:la-losa ea
iinguin cap culpa pq r tractar-se l'un
jugador estranger i nou arribar a
Barcelona Clei,.iuu, pe! ti, que l'eamentar senyor batuda d'haver -se inscrin en la segona categoria, on el sen
troica hauria pomo proporcionar- ui
una satisfacció mes legitima. Cal només repassar els "scures" per adonar-se de la desproporció evldent entre ell i la resta: contra Busquers,
6-2, 6-4. Contra Gual, 6-o, 6-3. Contra Islirapeix, 6-1, 6-4. Contra A. Jimenea, 6-0, 6-1. Contra Ros, 6-3, 6-4.
Final contra Salvio. 7-5, 6-2. Si Hm
te en compte que el senyor Saslavsky
no és cap jove -„ni de lluny i que
es veu que s'Ira fet multo ups de jugar, costa poc de comprenare la nieva posició particular davant leimentoda ra q ues« , i de pensar que potser
d'una manera innocent ens ha vingut
a e l9 irr or el marre, coto es dila
planerament, perque hom ha rin de
seguida upar la incógnita del guanyaa la
dor de la prova resava aclarida
segona ronda.
Així i tot la gran me lée del; 73 jugadors inscrita ha originas lluites !formidables, i si no 'os per la por ¿'alargan nnisha aquestes notes mece),
que no volen tenle altre abast que el
d'un simple report esportiu, am mateix citar:a 110 per un tnts els inscrits, perque entenc que tots han condel
tribuït a l'éx:t de la prova magna
tenis catala. Dins la darrera ronda
inscrinen rair noin : Julia, Salvi',
Sangra, Saslavsky i Ros. Salvio, posser el cerfitable pian: autor de la prova, !Mita en final i perd, Cal remarcar. paria que Salvio acabava de guanyar Sangré ea tres sets rnolt dificils. I aquells que han mesurat les seves torees amb Sang ra saben terfectament eme es traen' d'un os considerable. Rns i Sziviii h.mrien iomit
una itean Puita Larnetiteni la impessibilitat d'aquest acarament. deguda a
la interferencia del jugador, classiticat indeetelament, per manca de dades, en una categoria que ni es la
seva.
"
Individual clainea. tercera eateRo-la:
14 inscripcions. Fran,:ament, hem de
dir que espej een un nombre mes alt
i le parCiratrs. Si Hm té e:1 compre
ia proporcio entre el nombre de pigalera d'ambdós sexes, ainteata provn.
cal convenir-Si. no la reflectens.
Pasan/ les primeres p rades les aemoretea Campreciós, Arneneual.
1116, Losse, Altrirall, Gamleaa.
les Iltutea
i Richter - 5t1 agaeot punt
agafen un interés especial, i els i rla
gran resultats (Unen clarament
atatencia que han hagut de tercer
les guanyadores. Seayora Losse míatuja la seny /reta Camprecieis per t1-4,
2-6, 6-2.. La senyora Richter guanya
senyoreta Gamboa per 2-6, 8-6. 7-e.
La final d na guanyadora la senyora Richter, jugadora rnolt natable per
Cert dins la seva cateporia, i que sali n dicà el partit nailt ju otament. TE
un ior seg ur i equilibras. Pica trolt
he la //ilota. i fa un loe llarg Que
ir-leat% roolt el contrari.
Doble >norte!, rereer2 catenaria: 31
es Pites re", vives han esinara' te
Pe
tat: Sial Bclil contra Alapout
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15- 3), Baloells i
ider (2-6, 6-A
afeitada (3-6, L'Assemblaup del Club
re contra Merla
64, 6-4, dels darrera). Medir i Ferrer
cuna Rovira Julià (6-4, 6-8, 8-6, de
Femení i d'Esports,,
wair - Ferrer). Bertran - Segimon
Diumenge al mati, i de conformitat
atta Ariza - Boeuivé (6-3. 4-6, 6-4,
amb l'anunciar, el Club Femenf i d'Es¿e: 5 primera). Salvio - E. Roo contra
ports
va celebrar la seva Assemblea
rasa i ltlatheu (guanyen els prirners:
general reglamentäria.
6.3. 2-6, 6-1, en nu partit interessant
El
casal
del Club esteva curull d'asoe pesa de relleu la classe de joc de
sociades, que amb una dignitat cívica
reaeuts i vencedora). Mercader i social que les honora, acudiren a la
Lada contra Tuneu - Bernd (score:
crida dein seus Estatuas.
7-5, de Mercader Luna).
Generalment, i sartosament quan
Tals els resultats esmentats tina ara
abans d'aquestes assetnblees es dibuidi de la primera ronda de la prova.
xen en el cel social nuvolades anunEn la segona ronda hi ha resultats en
ciadores de graos tempestes. el salaz
rut sets que donen guanyaaors els vent del mitiorn de l'afecte a l'ent ayors Saslavsky-Grau, Bertran-Setitat i del sentit cama les acostuma a
am on, i un en dos sets discutits que
transformar en uns inofensius szatecs
e l'adjudica l'equip Bial-Belil (6-3.
d'estiu.
-8.. En semifinal hi ha el resultas
I així va pastar a la placa d'Es:arias de 6-4. 1-6. a-o, de Medir panya.
Ferrer, que són els que s'emporten
Abans que tot calia salvar el Club;
a arma.
1 el Club es Va salvar. La serenitat
Eis cal, però. subratIlar encara
i l'afecte a la llar esportiva que tandaeS partides. El mata Mercader tea n'ora i maldecaps ha costar a
aura contra Bertran - Segimon, que
moltes, a,utiats amb el pes incontro;4r:a rnolt favorablement del poder
vertible dels vots va portar una vegacien aa dels segons (o-6, 6-3, 6-2),
da mes la nata pel bon cama
a ia:a; mateixa, amb l'score 2-6, 6-4
La senyoreta Teresa Torrents, jun6-1. de Medir - Ferrer contra Mertament amb la seca germana Josefina
eren les úniques que des de fria cinc
cade r - Luna, dos equipa que es
compenetren satisfactbriament, i que
anys semita. des de la seva tundactó
en aqueli petit i encofurnat cornparasa palesat en aquest concurs una etaMuelas del carrer de la Llibreteria,
t'inda digna d'ésser tinguda en comoportaren, amb una continuitat i terre
mesa que les honora, la direcció d'aCARLES SINDREL'
quell teler de senyoretes que confien
en la cultura moral i esportiva per a
enrobustir-se mnralment i esportivaC:oraespondincia: A J. M. T.: Les
ment. en prniit propa i en profit de
daervacions que em ion aura molt
Cataluni a.
pecó el remei esta lora del meu
.Això és feina dels nostres diL'Assuublea, tenint en contrate t valoritzant en part el mear que pe! Club
urjas._
ha fet la que fins aro ha estat la seva
A A. M.: Abrí que sigui possible
Presidenta, va acordar nomenar-la
parare de la pista coberta que encara
Presidenta Honoraria, ennaig d'entui
que
tanta
falta
ens
fa.
Do
siästics aplaudiments.
P. S. Amablement incitats pel Lasvn
Si la nostra opiata pot tentar -se en
Tennis Club, del Poble Nou, Vara
cornpte. creiem que aquest acord hau;asistir als partits d'exhibiciú organit- ria de perpetuar-se en un pergami, o
rats per aquesta simpática entitat esdit. en una placa, que a'adquiportiva. El pinyol de la festa el consris rem aubscripció, a la qual eitern
truí la valuosa aportació deis eleconvenauts que no solament particimea del Club Pompeia.
paran les associades al Club Femeni
Cci nombrós públic presencia els i J'Esperts, sinó els esportius cataencontres, i hom parló molt favoralana en general. que recnneixen l'esforç formidable que calgué fer per
blenent de Ventea dels directius del
crear i consolidar una entitat eralfacilitar
un
intercanvi
de
en
cerc:e
nentment femenina, contra els prejujugadora que, ultra donar varietat a
dicia de la costra societat. Irr acte al
:es l'antes, ajada poderosament a foqual cant-ibuissin lotes les sec:retar l'atavió al tenis.
cions del Club podria fervir de marc
Després dels partits va éster servir
a Pacte del lliurament
15 vi a honor dels forasters. En reLa nava Junta té la paraula.
. : una bella testa que llamara deixat
Les senynrete s e l egiaas rcr a conton record, i que, pel be del Club,
tinuar el, dies glorinals sir Club Femenees de veure repetida ben sotnern i d'Esports, i que aatualment
r.:
en elles tenen po s ades totes les rapeC. S. ` rances les associades, a6n les segiients:
.7( 7 .VT.4 DIRECTIVA
Presidenta: Srta. Maria Teresa
Garriga Nogués, guanya- Verriet,
Vire-trrsidenta: Srta. Carne Bador del Concurs de Nadal da.
Secretaria: Srta. Enriqueta MonLnumenze al mata a la pista ren del Turó, davant de nombrós torta
Viçe-s •cretaria: Senyorta Aminda
;a:ale va jugar-se la final de priVan::
mera eategoria entre Garriga NoT
re sn .rrn : Sra. TrMitat Altaba.
17:e5 1 D. de la Huerta.
Cnrn Nadara • Srta. Merca aaúfiez
rartit molt interessant que va
.4r.rif • era: Srta. Anna Valles.
¿mi nistrar una regada més el, avanVr, m1 Senvoretes Merca Mirasol,
ys realitzats per de la Huerta i va
Victòria
Altaba. Merca Trios. Coriceptanfirmar la recuperació de forma
ciéFonjosä. Dotara Valles i Dolors
ce G arr ig a Nogués.
Soler.
Va sortir guanyador Garriga NoSECCIO Da4CTL'ACIO SOCIAL
gres per 6-4, 6-4, 6-3, escore que
PeesUenin : Srta. Dolors Soler.
reaecteix el disputadissim que va
S rerMein : Srta. atarla alerce Biis•ar
lurhina.
En:re avui i denla es jugaran els
Von-oir: Srtes. Pilar Samsó, aferce
rs partits que manquen per acabar
Mrasol, Comercia Albert i Concepcia
acuest Concurs que ha aplegat els
Fronjosa.
jugadora més destacats del notare
eport
SECCIO D'ESPORTS
Resultats tècnics:
P residenta: Srta. Victbria Altaba.
Garriga bat a Huerta per 6-4,
Secretaria: Srta. Maria Morros i
(-a. 6-3.
Sangrä a Mirapeix per 6-2, 6-3
Sala a Xalabarder per 6-3, 2-6,

Ordre de inc per a avui:
A la tina: Salvio contra Sangrä;
J . Grau contra Minguella.
A les tres: D. de la Huerta contra R. A-airea.

Navarro.
Vocals: Srtes. Isabel Moltó, Rai-

morrada Laurent, M. Lluisa L'rrutiroechea i Rosa Pinyol.
Y0 cal dir corn esperem ue el ma: encert acomnanyi en totes les sejo
res actuacions les entnriastes i novelles senyorete: dirigente.
F. 1f. i J.

E. G. Maier inclòs en la
classificació mundial

Peseetee. Sumen k non
3.415 penates.
Dietes: se pes/tetes dtirtea a cstea
un dele corredors que no obtinguin,
cap premi. Terme miaja: 1.000 pestetes.
Afegint a les precedents quantitats
lea corresponents per desposes d'organització, la xifra total is de pes.
tetes 41.325.

exponent del tenis hispinic, Enric
C. Maier, ha obtingut els seus PriMers triamfs en les Ilunyanes terres
ia d-africanes, els més importants
organs tenística estrangers hart vinizan ,: eaaant-se de l'actuació dels
p rir.;:aas jugadors, la qual cosa ha
Pasm es de palmar la sortosa coincidéa fia de dos tritics en situar
re smentat jugador català en el dese
Iba de la classificació mundial, amb
la cir cumstancia que una de les
dues c lasaificacions alludides coman:a en la mateixa relacia jugadora
a mateurs i professionals, mentre
ralea ciassificació comprin únicaleem'. j u g adora amateurs.
Atol ventees rom el senyor Fred.
C. L anden, O. B. E., avara reelegir
C onsell directiu de la Sufre',
I- T . A.. ha establert la classificaW, seguent:
1. Perry; 2, Crawford; 3. &n'otra;
Austin: 3. Shields; 6. Tilden i
2. Cochet; p. Von Crarnm,
In. Maier. A remarcar, per be que
abur, que Tilden. Nusalein i Cohr t han p assat al professionalisme.
Per la seca banda, Ellswortd Vis. el aran iugador nord-americi
ete ntment ingressat en lea files deis
2M5 ` ". ha fet pública la seva clas¡li nce') amateur, cona serrueix:
1 . Cr awford; 2. Perry; 3. Austin;
. Shjeld,; a . satoh;
6. Wood; 7.
te efen; 8. Von Cramm; o.
Menee'.
le. Maier.
Ha d'eme, doncs, medita de veriable sa tisfacció per als nostres tetes. v eure cont el seu primer homereja de critica tan solventa,
cons ideraci6 es p ortiva nue
StMOSa
fet de si tuar-lo en el dese lloc
de
elassifieneia mund;aa

trefla.
Eta el Cross de prepara-id va

¡manyar Julia López, de l'A. A.
Nurmi, davant de ViCeln Navarro, Joan Sender. Joaquini
López T'antoja. Just Borràs, Art dreta Cavaller. Francesa! Clemente, Josep Andreu, Josep
Menget Josep Sender.
BASQUETBOL

Campionat de Catalunya
PRIMERA DIVISIO
Primer grup:
Espanyol - Manresa, 28-14
Penya Coratge - Juventus,
Segon grup:
llano - Laietà, 25-/8.
SEGONA DIVISIO
Primer grup:
C. E. C. Bages - Atlas, 17-17.
U. E. Cornellà - Juniors, nato.
Segon gfup:
C. N. Sabadell - Atletic, 0-14.
AGRUPADO DE BASQUETBOL
C. D. C. I. Sabadell - J. A. Martinenca,
Montserrat B. B. - Natura, 20-e.
Renaixement - B. P. Montgat, 24-17.
VISITEN VITRINA
A L'EXPOIS 1010

BAIXOS PLAÇA CATALUNYA

J. GRAU
SASTRE

Petritxol, 12 -- Telbfen 13827

FABRICANTS
I COMERCIANTS
COMPREN

tota mena de gèneres
d'ociaste 1 saldo

U 011a CORNIL
Villarroel, 41, principal
CERQUEU

PIS?

Per tr.l s linda/
r,r,,rrieu Casa CARRERA, aaaaa da en 1807. Aatooanduatoreo • 23 ptas. ale cla la emes, a per
'30 atea. km.
111011R111., 132
Taliton 31814

Per deu cupons cons
aquest, regalcm cinc peasetes en ¡libres
Apartado 228 - Tenerife

DIVER

AITICLESPOIATITI (13 [SPOT/
3 •T
2915 nume

"

Oollaeum

Paramount

Una de les coses mes impurtants
per tant,mes igides
negl a,
pe autora
d'obres enan
q
ues ea, una cegada deternainats ets punts capitals dc la intriga, és a dir, el que ha d'esser Cargarnent explicar 7171a11 115 pregunten el
que és l'argument de l'obra, omplir
els espada entre aquests punts fent de
cada un un cercle secundara igual:neta
cómic i de cada punt de l'arguinent
que els formen un altre cercle terciari, i aixl successivament fins arribar

Parte P. T. T., 447 m.

"Francesca", apera cómica de
'Marina Lamben.

2010. - Emisseres de l'Estat

a la delterminació del gest inimportant negligible, pera d'un significar
positiu dintre la darrera divisió, que
seré una acció (arribé sense cap importiucia, peri) que la timiris en la
penúltima, que será, ella, un episodi
negligible en una ardió episódica que
tindré la seva importancia,, pena una
importancia secundaria i quaai desllirada de recrió principal, pera, que
servirá de Iligam de relació entre dos
moments capitals d'aqueata. Això
alguna autora genials ho troben d'un
sol cap; als intelligents, pera), els cal
una sèrie de subconstruccions subordinades i successives a la de l'argument general, i aquest és el millor
procediment, perquè el més P eaillo s és
fiar-se del geni que tant pot portar
a la realització d'una obra perfecta
coto a la d'un periecte disbarat, totes
ducs, pena, igualnient geniala si són
obra del geni.
Amb intelligencia, es. dones, que ha
procedit Ernst Lubaach per a la realització de "Un ladran en la alcoba",
i amb intelligancia és que, un cop trobat un efecte, ha sabut girar-lo per
extreure'n l'imprevist. I com que ho
ha jet amb intelligencia, l'ha trobat
sempre i el film li ha sortit una obra
perfectament red x ida.
Dos aventurers, ell l'estafador internacional Gastan alonescu (Herbert
M a rsh a ll ) 1 una !ladre, Lita, (Mir:am
I4opkins) es descobreixen mútuament
quan l'un volia enredar Peltre ¡ divideixen treballar junta. El robatori d'un
portamonedes amb guarniments de

francés: Festival de música

de cambra: Schubert i }lean-

del.
21'20.-Nacional Anglesa, 1.554

m. Mendelssohn desconegut,
concert.
2110. - Lid P. T. T., 465 in.
Música de cambra ,

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Ciudad de

Barcelona", amb clirrega general i 660 passatgers, de Palmas;
vapor espanyol "Ciudad de Valencia", amb càrrega general i
218 passatgers, de Valimcia;
vapor alemany "Leverkussen",
amb cärrega general, de TakuBar; vapor espanyol "Ciutat
Reus". amb fosfat. de Sole; vapor noruee "Sisto", amb bacallä. de Reyjtvvick; vapor capanyor "Campeador", amh petroli,
de Balum; vapor eapanyol "Plus
Ultra". amb cärrega general, de
Santa Isabel; vapor espanyol
"Cabo Raza". amb carrega general, ' le N'illagarcin; vapor Hornee "Estrella", alfil) eärrega
general, tte Eiiadalfia; vapor

brillara s els Posa en relació amb la
propietäria d'una fabrica de milions,

alunice "Tortillas Jarl", alllb vis
toga general. .le L a ndres; vapor espanyol "C. de Malnin",
ami) càrrega general i 35 patssalgers. de Maú: a apar espanyol
"Navemar", amb e :arregla general, de Nova York; vagar espanyol "Ramón", amb calalú, d'A-

Marianne Coles (llar Fraacis), ¡ Moneseu, amh el nom canviat, arriba a
éster l'apaderat i talo . la secretaria.
Monescu enamora Marianne Colet i
hi tau tamhe. amb gran indignació de Liba qne esté enamorada de

l'estafador . 1 el que cal As robar el
mes possible la fabricante i fugir

vilés; vapor anglas aAlnlazora".
amb carrega general, de Glasgov; vapor menee "Tunni", ;tulla
carbó. de Svansea; vapor no-

Tot això Lubitsch ho porta a un
ritme saltat i constantment excentric,
qu e 11 0 vol dir Pie d'estranyeses, sinó
que de les diverses sollicions lògiques
Iria sempre aquella a la qual la inercia de la lògica no 113 hauria portat,

TEATRE GOYA

Den.

el present mes de gener, ultra Penaltiat concert a càrrec del magnific
Quartet Lener, dos inmortants colcerts per rOrquestra FiMarmänica de
Madrid, sota la direcció de l'eminent

mestre Bartomeu Pérez Casas.
L'Associació de Cultura Musical,
que ha presentar per primera cegada
a Barcelona artistes de la anaortiacia de Claudi Arratt Vasa Prilioda,
Alexandra Tramita Filie! Bartie•j.

annuaseto roana&
raer g rupas. c..
enea, 15. C4111 4o1
reto So os 50 5/1.

•.10•11

urinàries Matriu
IU'
WAItnpOtanCia
• Diatermia • Raigs X

CALENTADORS AUTOMATICS

Avui estrena

HERBERT MARSHALL

Rae Robertson, Quartet Kolisch,
Makanovitzki, etc., ha fet sentir en
els sena concerts Iturbi, Ruanisteia,

Sauer, Brailowski Mitstein i Ileifetz,
presentará en meses successius la cantant Lotte Schoene, el compositor i
pianista Joaquim Nin, eta unja del violinista Mannel Quiroga, Grup Instrumental de Brusselles, Cor de Cosacs
del Don, sota la direcci6 de Serge Jarov, i organitzarà un concert a arree
d'artistes catalana. .A mes, l'Asseciació de Cultura Musical està en pestions molt avaneades ando ano de les
uta, grans figures /MIS acole contemaoninfea, per a la seva presentació a Barcelona, en la vinent primavera.
ASSOCIACIO OBRERA DE
CONCERTS. -- En la vinent
que per al dinnumee dia 21 té organitnada l'Associació Obrera le (onaerta,
el, aplaudits i excellents solives
l'Orquestra Pau Casilla i Balda Municipal, Estere Grataras (flauta);
Cassia Carles (oboe); losen Giraráhez (elarinetlt Anton Goxens (fagot);
Ra ptan Remen (tromall, i al pianista
l'ere Vallribera (pianista). n'erina :as
a filiatc de l'Obrera un r.,oce.-t d'obres de Ta fflnel, Saint-Saetas. Da ralla-

absoluta, des de 100 ptes.

PROPIETARIS I ADINNISTRADORS DE
rtsques: Ja este resolt el problema de
reparaciones eoetoeee del aparells escalfador-a. Amb una a g eeguranea delp dar
aparelle ele patireu lenir sernpre ele ',arrecie Wat de funcionamerd, evitant d'aquesta manera quelervol arriaba!

Fabnca a'Atearells lan;taris
tie FRANCESC ESTEVA

mi 510 - Telifon 31336

579.-111IBMIRIO

•

El nom d'una gran
artista i el títol
d'una p el. l icula

extraordinariament alegre!!!

sen i Thuille.

PER A BANY

Corta,

Fantásio .

11111111111111111111131111111311i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ilin

44114444444144414444.4.4444.0444444,.............44,416,44441

1

L'obra cim de la cinematografia europea
al
Un film de B. 6. K
me•44+1144444.44444~6

i

ASSOCIACIO DE CULTURA
MUSICAL Aquesta Asaaciació,
considerada com una de les rra:!s importants entitats musicals, donarà ea

a••••n

4

44444444.6“»....ffluil
Molt aviat

Es despatxen localitats per ä dimecres dijous

Director Dr. J. Rita • Consulta de no 4 I 1 de 4 a g. Diumenges, de ro a

1111{111 1 Oviedo

- «4>
.4411

1244

A. FERRAN

KarFRASICIS
fROI.IBIE 'IN PARADISE

LA MUSICA

Garantia

amb Raquel Torres

tit de tots els seus. •

HOPIONS

1111 C0117TE AAAAAA 1I

Atrapándolos
como pueden

nera de preparar les víctimes pequé
mes facilment caiguessin en les trompos dels estafadora reata. Perb el que
el moralista no podrá dir és que en
aquest film s'hi ensenyi de robar i
estafar. El robatori, l'estafada, hi
són prese n ta t s com actea acomplerta
quasi per art de magia, que tnés aviat
és per descoratjar que no pas per
temptar els possibles imitadors. Lubitsch ha fet amb aquest un altreaiels
setas bona films; potser el més diver-

141811114

tilfnica

Ami estrena

sanó aquella que abans d'adoptar-la
l'espectador s'hauria d'aturar i agafar
arrencada Per fer el salt. Lubitseh,
naturalrnent, ha hagnt de fer el mateix en construir el film; peró un coy
construir i arreconades les bastides,
tot marxa ando una a g ilitat 5OrKenent
i deliciosa. Algun moralista potser
criticará que uns estafadors com els
del film hagin estat presentats com
persones d'una gran simpatia. ¡Corra
podria l'estafador estafar si no inspires confiança? I si en el cinema hom
els presentes repulsius seria la ma-

general, cap a Eivissa; vapor

de
BARCELONA
a
GIJON
p asean' par Sara g osea. Olo•
(ahorra, Pamplona, Legrado VItArla, g on g Bebastia,
Bilb
ao, Santander, Torele

aj•utvii-

tar en els respectius manuserlts el
nom de l'autor.
El ver-adiete, tal enea cm anunciar,
es farä palle en els darrers die* del
armes que som, i la preeent relean ser.
vela d'acusament de rebut ala eenyeal
autors coneuriantz.

dad de Mahón", amb càrrega

TRANSPORTS RAPIDS

inn. de recorren!, r•0ti.1
,1
en
84 NONES

ven en el film), ja que sitié, no valdria la pena de pagar la policia perque protegls els presidents dels corlee% d'administració de les madames
Colet que corren, es deixen robar i
fan altres coses Per emites rrións de

a Palma; vapor espanyol "Ciu-

Moldes

La galerna.
Aquestes dues darreres han estat
declarades fora de camama per cons-

1011113WHENUNCHMIII1111111

CINE

Angel, 273 . Telefon 74790
Barcelona

càstig final (que, naturalment, no es

Joan, Enganyoses aparences, Judici de
greuges, L'amor no admet murallea,

11019INgliteRINOINNIMINumuil

Presa y utes pror.' 120 mas , trip a
teca , posittvadora. aunt. 500 pro•
pies.
BOL a. 3ar., son.

1

nescu torna als bracos de Lily i fugen
amb cent mil franca el portamonedes
de brillants, un collar de perles i suposem que la seguretat d'un terrible

nyol "Navemnr", amb càrrega
general. ('Ol a a Genova; vapor
espanyol "Ciudad de Barcelona". amb carrega general, eap

1.140A8/

11

rentable personalitat de l'apoderat de
Mme. Coles són pulsee el millor del
film ) . Aleshores, davant el doble descobriment, un lladre que te la policaa
al seu costat i al qual, perä, podria
perdre, perdent-se, i la llibertat en
mig del risc tornant al seu mara Mo-

s

SOS

i NO 01 3

Consell d'A4nitnistrati6, Mr. Gines
(C. Aubrey Smith), un vell respectabilissim, fa anys que roba a
Coles, ell es descobert Per un
pretendent d'aquesta, Franeois (Edward Everett Honora), al qual Monean: havia robar a Venecia fent -sc PM'
lar per metge (els dubtes per que
passa François aliarte de descobrir la

COLMEN - Exit clamortis de

NOTICIAR!

TRANSPORTS

tots dos. Pet6 al mateix temps que
ell delmobreix que el president del

endins, La filia de la portera, Mu.
tualinne, Era l'amor que li ~cavia,
Anotada, L'honie que no porfia dora
mir, Capvespre, La triste ',gritar..
L'hostelera i la requesta, Pistolet...1,
Rondalla de Nadal, Corrido i märtir, Sarrifici...!, Els ubills, EJ aenyor Bakfiri torna de l'altre barri, La
minyona de fora i la senyora de casa,
Nadal vora la mar, Els Milis dels altres, La indiferent, Vetllant la morra,
Els tres pretendents, L'enrís del boa
amor, A mig aire, El Captaire, Estiuejants, El rom sempre és el mateix,
La Planeta. El s clu; mai no s'ataren.
El dissortat, Quan l'amor no vol morir...! Mantparnasae. Vides errants,
Ciattat. Quina familia... a La recen"'
mita. Quan el cristall es fa hocins...!,
El general, Animes grises, Gent restrop, Apuesta del natural, Carnaval,
Una tragidia d'amor. Pròleg d'un
drama, L'un de vellut, Safareig de Cal

113111111111111111111111i11 n 1;111i111111iillilliii1111111.11111111111111111111111H11111911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ruec Ingerborgs", amb carbó,
de Cardiff; vapor finlandes
"Pinto", amb carrega general,
de Ifarnosad; vapor espanyol
"La Guardia", emb cärrega general, de Marsella; vapor espanyol "Sagunto", amb cärrcga
general, de Cartagena i 22 passatgers, de Cartagena.
N'AIXELLS DESPATXATS
Vapor alemany "Liverkussen",
amb càrrega general, cap a Casablanca; vapor 'torneo "Torfinn Jan", amb cärrega general, cap a Genova; vapor capa-

«Maulea eeeee ler
aiereetee arraeala
Rambla de Cansando. 11. lar

I

1

"Un ladrón en la alcoLa"

VIES URIN ARIES
P01.1CLIN1CA

ES ESTRENES

7-5

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

directiva i la Secció Ciclista:

rressupost aprovat per la Junta
directiva de la Unió Es p ortiva de
San e , a nroposta de la Seceió Ciclista, p er a la realització de la
XVI Volta a Catalunya. a efecUru
en la primera quinzena del mes de
..ltIn y de 19 34.
LLISTA DE PREMIS
Classificació g eneral: 1. 3 . 000 Destetes: 2, 2.000; 3, 1 . 500 ; 4 , 1000 ; 5,
800 ; 6, 600 ; p . 500 ; 8, 400 ; 9, 300;
lo, 200; ir. 150; del tz al zo, roo
peasetes. Total: 11.35 0 pessetes.
Classificació especial per als independents de tercera i quarta categoria (garantia): a, 75o pessetes; 2,
'Son; 3, 5 00 : 4, 4001 5, 3 00 ; 6, 200;
7, 150 i 8, 100. Total 3.000 pessetes.
Classificació per als clubs que
cassifiquin millor tres corredors namonals: 1 , zoco pessetes; 2, 1.300;
.3. 110005 4. 6150 i 1 5 00 ; 6, 400i 7,
3013. Total 6.300 pessetes.
• Classificació per a les etapes:
4, I
aessetes : 2, 75; 3, 5o i 4, 23

de la Filharmònica Terma ,

Loteria nacional.

quanta-quatre Oree' tud
La navalla, La m
tir, Curtes sagnanta,

matrimenial, Pliateeneenanis.

18'10.- Koenigewursterhausen,

espanyol "Ciudad de Valencia",
amb càrrega general, cap a Valencia; vapor au g e "Lunaria'',
amb potassa, cap a Gremac;
vapor angles "Almazara". amb
càrrega general, cap a Marsella; vapor aspanyol "Ambos",
en llast, cap a Vallearca; vapor
espanyol "Morisca", en hast,
cap a Castelló;

PUBLICACIONES CIM SOL

./1 • / W

locker,
111'06. - Praga, 448 ni. Concert

20'30. -

3 d'entrenament
TUMS es Ya celebrar
diumenge el Cross de preparacid organitzat per la Federació
Catalana d'Atletisme.
Josep Salvador, del Sarrià
Esportiu, va esser el primer en
el Cross de Debutante, davant
de Joaquim Borrull i de Ferran

t.tee !RITA!?
,,,,,,,,
c0

. - Sambeta, .4.411 ti:
• PetleatIna", opereta de Mi-

La

ATLETISME

N

1''

1.635 m. "L'Oratori del Crist",
de Draeseke, de la Filharmö•

La propera Volta a Catalunya
La Junta directiva de la Unió Esportiva de Sans i la Secció Ciclista de la dita entitat han iniciat ja els
treballa d'organització de la XVI
Volta a Catalunya.
La cursa se celebraré la primera
quinzena de juny i constará de nou
eta p es, i es confirma l'estibliment
de la classificació per clubs amb imp ortants premis en metillic.
La propera setmana s'estudiaran
ela itineraris i es orocedirä a determinar les poblacions que han dé,ser finals d'eta p a i mida dels controla.
1-lea-vos aci les dades que eras facilité un directiu, aprovades per la

'1 .1.

Programe
s europeus
selectos,

Restaran exclosos de la garantia
de dieta', tots els corredors de lea' h.
nica.
etapes classificats en prinier, segon
i tercer lloc de la claudicada per 19'40. - NUIL 31 m. "La Ciutat
clubs.
rosa", opereta de Banzalo.
En el pla d'organització es ere- 19'60. - Solaba alemanys, 459
veu la inscripció d'un nombre de
m. Música popular de Brahms.
corredora de primera cate/cofia, no
20'00. - armellas flamenca,
inferior a dotze.
3
m. Festival Txailowsky.
20'00. - Radio-Parlo, 1.275 m.

CICLISME

Mentre el primer defender del
Barcelona Lawn-Tennis Club i alt

1610HELITanCli

11? CIAR Ir 011114-6Ird-mb6---11'(

TEA T RE AMATEUR
El Concurs d'obres de la
Federad() de Societats de
Teatre Amateur
EI dia 31 del mes passat, i d'acord
amb la convocatòria, acalla el sermird
d'admissi6 d ' obres al concurs reaataat
per la E. C. de S. de T. A. Tal mein
era d'esperar, ha orabtituit un haq
Axil per la ouantitat i guatitas le les
production. inielltes que hi han esta,
prerentades.
Heus an i el etol-lenia
(in

Una diversió
completa...!

Un programt
Ibera
111111411119111«

C1T

(Per

Plearli,

de

1EATIE.4114

-,,beeelquia-bripaienit

TERTRE POLI Olt
%Mar dla eso=

elIRANTEATRE DEL LICEU
Ainsi, a dos (marta de deu, tercera gorila& del etlebre tenor 141011% teme%
amb l'Òpera del Mestre Vives (UVA
WUR1AC,• prenent-m P an e l s notables
,artialea Gombitu, Callao, VIladoms, CorUnes, . Ataba; mestre director, Limeta
de GrIgnon. Miaus: TWISTANY I 1804
• Plesable• RICOL1770, pels celebres
amistes Tet1 dal Mento, Granada I 41n14111

114

la Companybk
O pto.
Aval, lerda. 1/4 de 6 , benettcl de
Onalndre OrIese LA VOZ DE SU AMO.
Denla, tarda. presentacld de la Campanyla Illera-lapantaleón-Serroso, estrena
se URA ANIER1CANA PARA D01.

LES MILI UNA

-- FRA. DIAVOLO. .1 per atan Laurel 1 Oliver Nardy

I

dies d'anticIpac16

ea.

TEATRE ROMEA des del dijous 11 de gener
Tallefon 111881

••nn••••n•n•

Cada ata, a les 5 I a un quart 1'11
EL DIVINO IMPACIENTE, de P•män,
6\11 ein:, l'esdevenlMent de l'any teatral, l'obra que porta selxanta-dues representacions a teatre ple.

• n••

KASFIKIS?...
Si, senyor:
A l'Olympia, el dia 11

TEATRE NOVETATS

Cleeepeelebe »en em 14.211111 11».111111
dimecres. tila 10, nit
sensacional especlacle:

La posada del
Caballito Blanco
l'exit actual a lot Eui opa. Princtpala °Mates: Entina Aliaga, Naba
Aliaga, Tino Folgar Joaquim Valla,
1. Cuevas, 2* atrio •14,newe, 20;
~upo do tiraba:ea Deeher, Raff,
PO ballenas, 30; Cola; 130 pels
amas mt mima, 180. Nodrida ormes tra. Modernliats escentques.
Mimar' girasol% projectors t mealdea moderna; 400 vestits de
Ven* I Floten, de Berlin; Decanta 1 (taurino del protessor Stern

Gran

UNA NOT...

Nit, a les 10: el vodevil d'exit sorollem
LA NUVIA, EL NUVI, EL LLIT
O EL TINENT CARDABO

SALONS CINAES

A les quatre, avistó continua; sil,
a les deu:

n••n•nn•n•n•••••n•••••.ri.•n••n•••nn•n•••••••n

TIVOLI
4 larda 1 10 1111: "La Vida privada de
Enrique VIII", Charles Levanten. COmIca,
Noticiar' I Revista
CA•ITOL
4 larda 1 045 off: "Simba". "Crepuscul0 rojo" (producc16 Ufa), Rudolf
Fester

CINE RAMBLAS

4 larda 1 10 n11: "2011ehe", trusts, FUgato{ I Demare. Actualltals I Atraerle
88888 A L
4 tarda 1 930 nit: "Viaje de Ida", en
espanyol. "Carrera trfunfal". °Teodoro

LIEBELEI

El millor (11m de 11 proauccI6
europea 1934

Es projecta a les 419, a les 6.37
1 a les 1058

PAPA VERD

Rico i Alex
Des del dia 11
a l'OLYMPIA

Rambla Centre, 88 I SII - 'Ti. 18972
Mill: REVISTA PARAMOUNT
CON PAIIION
per Pero Id twavey 1 Frorelle
XL SIGNO DE LA CRUZ
la pel4feula de la temporada amb
Frederic March , EiNsa Landl, Clan.
tiene Gelben t I i.harles Laughtini,

As-Ui, nll, a un gnu( dl i. 1 cada nit:
la meravellosa resista

¡CON EL PELO SUELTO!
mamoras Manir de Margarita CarbaJal
1 tole la Companyla. Gran presentació
Gran presentarle,

OLYMPIA
Des de I'll de gener

mala de mil represenlaclons
a Londres. nernn, Viena, Milk, Holanda, 1 Mes de cinc-rentes al

20 ATRACCIONS, 20
noves a Espanya

DEMA, DIMECRES, DIA 10
al Novatate

I Cla.", Ralinu

Excatsion

en estatuyo!
'(Sessió continua)

4 tarda 1 9'30 tal: "Gloria" (iinicament
tarda). "Viaje de Ida", en espanyol. "YO
y la emperatriz", Lilian Harvey.

Noticiar!
,MUNIR
4 tercia 1 930 nIti "Unidos venceremos" (ünleament tarda). "Alias terremoto". "Danton", en espanyol
ORAN 'FUTRE COMTAL
Continua 345 tarda: "Mujeres que matan". Lew Aires. "Altas Terremoto",
"Danton", en eSpany01
MONUMENTAL
Continua 345 tarda: "Un hombre de
paz". M'alter Huston. "Aviones y fieras", explicada en espanyol. "Mineme Vd.", Roger TrevIlle. Cómica

CINEMA ESPLAI
CORMA. antro Muntanar 1 Anbau
REVISTA PAREMOUF4T
DOS SOLDADITOS, per Roberto
cocgalt 1 Juckte Conper

EL ROBO DE LE MONI
HEBREOS EN BUEUEST

BARCELONA - IRIS PARK

NO HO OBLIDEU

KASFIKIS?

"El dinero maldito". °M' Imana en
Notlelart

L'home del sisé sentit

1 TEATRE BARCELONA
al ui,

climarts, larda, a les alst
segon coticen de

LA ARGENTINA
2:1t, a

un quarto d'onze: debut de
la C mpanyia

1

Aviii, tarda, a les qualm; nit, e
les 1005: REVISTA PARAMOUNT.
PARAIROUNT CRAFICO. BETTY TAQUIMECA, di/mitos, I UN LADRON
EN La ALCOBA, per Herbert Marahall, Kay Francia 1 Miriam HopkIns. Direcció de Lubitsch

PUBLI

Batata UNA PEIIIIITA

Rivelles
LA OTRA MORRA I YO
' QUIERO SER DIPUTADO

El dia 11, DIJOUS:

KASFIKIS
a l'OLYMPIA

upen 1 d

per lean Arlow

Real, tarda, de 4 a 8; 1111, a lea 10:
Estrena de la gracloalssima comedia

Anny ase divierte

per Arma May Wong

arw.

VALONO

mercè

Sonadores de 6!ória

amb el concurs del pianista
1 del gultarrIsta

Salvador Ballesteros

'Meditan de 3 a 15 p essetes al Teatral
Barcelona

•••n••n••••••••nn•••nnnn•nn•n••n•n•nn

MERCAT JE LLOT
Començà la setmana en aq
mercat amb sessió poc conc
reguda, i les vendes sen g e g
importancia.
Blats: No ofereixen cap a
1q m:tú del que laem expres.
altres dies, i, per tant, ene
que les ofertes siguin
i amb preus quelcom
Ternas, la part compradora s
accepta el que creu roes co
venient i a l'objecte de repo
existències.
Les uperacions registra
ho foren amb Navarra, mo
a 53 pessetes; Peñafiel, a 52'
Rioseco, a 5150, i hiña Pal
cia, a 51, post-a tot damunt va
origen.
Ore 1 civada: Els preus
mantenen igualo, però a
poca demanda; anoten)
venda d'ordi, Urgen, a 33.50,
de civada, Extremadura, clas
vella, a 29 pessetes, posat
tacions sortida O amb tan:
curta.
Veces: Les d'Andalueia s'
gueixen feriases a 33 pessele
bord Málaga; però, com dige
rem fa uns quants dies, per
no hi ha possibilitat de neg
perquè les estrangeres es
titzen entre 36'50 i 32 pesset
damunt carro moll.
Moresc: Continua la mate
cotització per a aquest gra , p
cedent del palo, únic que hi
a la venda a plaça, i, sego
classe, és entre 45 i 50 peso
tes, darnunt carro moll. L
ofertes que es reben ho sdn
preus tan elevats, que fan
possible cap negoci.
Dels altres generes en faro
referencia en altres informa
cions.

VALOR/
Come.=
L.GOMIS

NEGOCIEM EIS CUPONS I LES OBLIGACIONS, BONS I CEDULES AMORTITZADES,
el reembossament dels quals s'efectua en primer
de gener de 1934

CINEMA PARIS
Tarda, 4'30; n11, 945: Revista.
Gran exit de Florene en CON PASION, amb Femenil Grasey. Trlomf
de Jean lier a holt I M'Irme Glbson
en la formidable produrrld EL CRIMEN DEL SIGLO, anda granees
Dee. Dltimenge, matinal, a les 1030.
Es despatu a la taquilla per a la
sessId numerada de diumenge, tarde. a les 6. DIllinis vinent, ende.

Diversos
EXPOSICIO

OARIBRA OUIRMADA
CAIXES DE LLOGUER
a guardar valors, documenta, joies t altres oblectes

DEL NU

per

de valor

OrganItzada pel Ctrcol Artistle. El mäxlm
esclevenlment d'art. Quatre adquisiclonli
per als museos de Catalunya
21 premia
VISIte d'II s dos quarts de 2 1 de 5 a 8

venlment: MADAME BUTTERFLY,
Incomparable Silvia Sidney

per la

Solerranls dels

Compartiments des de 22 pessetes anual e
Ea pot visitar tots els dies feiners. de 9 a 1 1 de 330 a 6
4•1115111/M/MIRM

Ferrocarril, de Santa

MERCAT DE" COTONS
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Alernanya. L, 137150. - Solana, L., 9875. - Praga, L., 19350, - Austria,
168850. P.. 19465. - !mama, U, 3978.
L '' 2911 ' - "'Malas ' L ' 1661 ' --..
P., 91096. - Dinamarca, L., 523976.
I., 1939, F., 431. - Noruega,
Mi° /n' ir°, L., 408. - Meelevia " ,
1 sucia,
L., 199050. P., 41955. - Lisboa, L.,
L., 2300.

+0'05
+0'50
+0.35

un enter. La revifalla que es constata en aquest rotlle, és presionada
pel d'especulació, on el sector ferroviari sin mostrat molt actiu i ferm.
Gran Mtropoliti, emissió 1925, davalla a 78'oo (-1 ' 75).
Dei grup de Transatlàntiques, es
de notar la minora aconseguida Per
les emissió 1920, tj ' oo (+2' 00).
El g run d'electrics, aigües i industrials, amb activitat de regular
importancia, queden els diversos valoro a rancia ben sostinguts. Es de
notar els avancos aconseguits pels
Barcelonesa d'Electricitat, 19 2 0,
97'5 0 (+/'00). cedules Foment d0breo, 90.00 (+1 . 75). i Unió Industrial Cotonera, 6900 (+1'25).
De les accions, és de remarcar la
baixa de les Catalana Gas, serie D,
91' 00 (-2l ool, Huneres, 5100
( -3'00, Docks, r85'oo (-bono), i
Ford, 20450 (-o'50).

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

LLUIS GALVE

•
. .
17.06440.1 . . .
18'00 210'00 ihow i 9.,
lino .61....1.4111e. 311'00 311'00 Sil. lupia .

11111~8 «87111ANIKA118. - Londres,
P. 8352. - 1101/4 York, t.., 50750. P.,
1 gh '.4
ot
4•41111141 1..., 813750. P 1097.
....
_ 1•151ea, L., 2351.
9. .. 81
' I... 6231. P.. 13110.
• - I
N

5'45
50'50
1865

432,5
165'oo
20700

+275
+135
+125
+125

marcar les millores acouseguides
pels Andalusos, q ue arriben fins a

SOLER i TORRA km

ARGENTINA

0118111X08 80NOR8

per Anny Ondra

IVLON

1900

+350
+1'50
- +175

Anuncis oficia

tarda, a les als:
canean da dame*

Antonia

LA HIJA DEL DRAGON

1ORSA DI BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME
VALOIll 16
2.7zi

Avul, dimatis,

ABI8111013 DE PASION

CINEMA

asuma, (aun/1814 • DeSUMMIted
Instiles - Eta. - Seesld namlome

9'o°

Docks

+4.20

4550
1500
18'25
57'50
14100
49.00

comprin tots els grups d'aquest
sector.
Els deutes de l'Estat no presenten
cap tnodificació al volum d'operacions une ve realitzant darrerament
i pel que res p ecta els canela, hoin
a p recia quelcom de feblesa, amb
p erdues entorn d'un quart d'enter.
Obligacions Tresoreria Generalitat, repeteixen a 10025.
Els Ajuntaments, no tan actius
emir en sessions precedents, queden
en general sostinguts. i si algunes
modificacions es registren és mis SOCIETAT GENERAL D'Al%
DE BARCELONA
aviat en lleugera baixa.
De les Diputacions, contracten
les 4 1/2 %, serie B, que repeteixen
El novè sorteig
a 65 . 00: les serie C, que després de
6 per 100, Serie C, tindrà II
tallar rimó es fixen a 65'oo (-2'50).
el dia 25 del corrent, a les o
i Provincials. 88'25 (+1'oo).
El grup de Mutes, amb regular del mati, al domicili social d'
negoci, queda en general ben sos- questa Societat, Passeig de
tingut.
República, 39.
El sector carriler, bastant actiu en
De l'acte, que sera púb
contractar, p resenta bon aspecte pel
donara fe un Notari.
que respecta als canvis, i la mejor
Barcelona, 8 de gener
Part d'emissions re g istren augments
d'un quart i ring (renten Es de re- 193i. - La Direcció.

TEATRE BARCELONA

Avu), colossal programa sonor:

en espanyol
per Lla Tora I M. C. Torres

*

Ladrón de Guevara

Tellafon 80411

Hulleres

5I'6o

infinita pel moviment constatat per
l'especulació, ehan vist bastant efectius. i aix/ mateix ben sostinguts en
canvis. encara que aquesta tònica no

La tanta anterior dels Andalusos
és del dia 4 del mes que som, i del
dia 2 la dels Orenses.
BORSA AL COMPTAT
Els rotlles de comptat, un tant

Concerts

SPLENDID CINEMA

Conaall de Cant, 117

Nords
55.80
Alacants
49.00
Andalusos 1650
Orenses
1825
M. Rif
5935
Explosius 14375
Colonial
5 o'35
Felgueres 4450
Aigües
156'25
Ford
2o6'oo
Petrolis
5'5o

BOHEMIA I P110116
continua 345 tarde: -Carrera triunfal".
vida".

Avui, eseollIt pro9rama:

Harry Kendall. CALLIPOLI, per Fay
Cumplo:: REVISTA I DISUIXOS SONORS

COL:1141W»

anterior baixa

Cómica

EL AGUILA BLANCA

Dia 8 Tanca Alca o

Valora

ROYAL
continua 315 larda: "Carrera trluntal".
rieras",
explicada en capa"Aviones y
nyol. -aapteme Vd.". R oger TrevIlle.

per Ruca ¡enes. EL LOCO AVIADOR, per

Cinceles

límits cotitzats primerament, i amb
mes o menys fermesa es mantingueren les posicions que indica la
tanca fixada en la reunió de Borsa;
després de l'hora, per?), s'augmenta
la feixurzor i les Nords arribaren a
cotitzar 5470 enters.
No és estrany, dones, que aquesta
represa arrossegues ets altres sectors
i encara que mis modestament, tots
eis valors presentaren millors posicions. i bastant d'activitat en la contractació.
Tal cono queda el mercal especulatiu a darrera hora, fa de mal preveure la tendencia que seguirà en
el pròxim tutor, ja que la torta
oscillacto constatada darrerament no
indica cap probable orientació a seguir, i Cal esperar el curs de jornades mis normals per tenir una mes
exacta comprensió de la seva situació veritable.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:

RRRRR •ALACI
Conitnua 4 tarda: "Prestigio". Ann 'Urania I Adolf Menjou. -Viaje de Ida", en
espanyol. "Yo y la emperatriz", Lilian
liarvey. Noticiar) 1 Revista

TEATRE COMIC

poeta

U PUEDE BEL MILITO HIZO

FEMINA

Dia 12 l'esta mundial

La posada
'del Caballito Blanco
Theatre Morrador. de Ponis, a teatro ple. No oblideu la data:

Teatre Fspanyol

Telefors 11702
Companyia da JOSEP SANTPERC
Primera ultra 1 director.:
A. ROLLA I A. ARTEACA
Aval, dImarls, tarda. a les Cinc. Entrada
1 butaca 1 ~sota:

BORSA DI PARIS
El mercat pariarenc no es
"aire actiu en la primera r
d'aquesta setmana, i a la vegadi
constatä en els diversos lectora
com de feirtugor en els camir,
grup de rendes, registra pèrdues
oscillen entorn d'un elan de
l'especu'ació tampoc acons
mantenir nivells anteriors: Rio
to. i598 (-12). Canal Suez, a
(-50), Kuhlmans, 616 (-2),
gofo Lita, 95 (-0'50), Banc de F.
Ca, babea a 112 (-0'63), Barco'
T n action, 5 112 %, repeteixen a

-9me

BDEERCAT LLIURE

'

#9,,er

do'

I

'Eh dos dies inactius que han precedit les primeres sessions d'aquesta
setmana. han servit perqué l'opinió
contractadora es preparés a celebrar
una Manada extraordinària. Així fou
en efecte durant els primera momento de la reuni6 del Borsi, en qué
els valors carrilers, degut a certs
rumoro apareguts en algun diari d'un
probable au g ment de tarifes, obriren
a canvist molt mis elevats als que
es fixaren en la tanca de divendres
passat. A mesura que el temps transcorria, els nivells sé distanciaren dels

A191' »l

,f1Sa U u.

v

'"

•pnYet

NITS - - -'•• Donas IIIng I ruante Toed
?Hm Motee 1111/184/311 /119404
Es despunten locallials amb lees

a l'OLYMPIA

kji Cly I NCEN

sonora, pie ¡ene, Girroll 1 Jalan
Boles. ATRAPANDOLO8 COMO
P1N1141111, a0a024, par Aun' Inri
ley. I1111111110111 1 ONTIPA MAMA

231407•156M4
1,,. Tatda, a les 1: nII, a les'.111t.L,
' Crandl6a kalt

e

, .11101111 Ille Miele ates la Mea L.

•

en
iforiespon

mes
llalla

6111/711
(Llenes...)
Unce anterior .,..
Oberl un
t'anca
.Ica
Dalia

6.23

6.25

6.26 7.90

7.81
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