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BARCELONA:,

ELS AMICS - DE , CATALUNYA,

L'esquerrisme 1
catada:sita,
Ningú que hagi viscut la política
catalana de finals del segle passat
ença, que en conegui el curs i els
episodis, no podrà dubtar que el
catalanisme nasa estas el motor, la
t'orca que explícitament o implícitament ha decidit tots els esdeveniments. Silvela era el primer politic
espanyol que reconeixia l'existencia
d'aquesta força i denunciara la temeritat que seria negar-la o voler-la
neutralitzar o reduir per la violencia. La seva finos natural era
incompatible amb la barbarie d'aqueas generals que al Senat proposaven atrasar Barcelona i sembrar-la de sal per exterminar el
catalanisme. Contra aquestes estridencies de resperit colonialista espanyol de l'época oposava una táctica mes subtil i esbiaixada; mirara
d'esmussar el catalanisme, de captar-lo i dissipar-lo comprometent-lo
amb la intervenció governamental.
La temptativa fracassà, i tota la
política de Silvela fou desbordada
pels altres partits politics espanyols
i l'home de la daga florentina, coro
ji dejen aleshores. abandona la política decepcionas, i deixi el carnp
lliure als seus adversaris.
Silvela, però, era tot el contrari
d'un amic de Catalunya; tenia prou
talent per no tancar els ulls davant
d'una realitat que es manifestara
d'una manera inequívoca i provava
d'evitar que prengués més ufana i
es fes mes amenaçadora; era un
borne de dretes, i la sera posició
davant el problema catala era defensiva i ofensiva alhora, perquè per
a ell el catalanisme era un enemic
i un peral positiu. Comprenia que
el catalanisme per definició baria
d'esser antimonàrquic i mirara si
acostant-lo a la monarquia Ii treia
el fibló i el sotmetia a una captivitat daurada entre les malles de
l'alta burocracia i de cacicats seleztes.
El catalanisme, pesó, feia el seu
jet. i la sera força creixia, i solament trob i comprensió i auxili
cordial en homes que militaren en
l'esquerrisme espanyol, amb tot i
que a Catalunya el catalanisme es
cohesionava i s'organitzava en el
camp del conservadorisme de la
dreta i acaba essent l'instrument de
defensa d'uns interessos de classe.
Era el catalanisme que xiulant En
Dato i deixant-se empaitar per la
policia servia una política aranzeläria favorable a la indústria catalana; era la t'orca que s'exaltara
en els Jocs Florals, que assistia a
les representacions teatrals patriòtiques, que bailara sardanes amb
intenció política i que aprofitava
totes les avinenteses per demostrar
la seva disconformitat tradicional
amb l'Estat espanyol i la monarquía que l'encarnara, i aclamar amb
frenesí el nom i els atributs folk-
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lòrics de Catalunya.
Tota aquesta emoció popular no
era inútil; no solament servia per a
propagar el fervor catalanista, sine,
que els politics catalans lartilitzaven
com a palanca per a desfer la bastida deis vells partits de torn i
protegir unsinteressos determinats
de Catalunya. Peras perque de jensaca només uns interessos concrets
dintre una concepció conservadora
i es proclamara substancialment
confessional dretista, quedara delirnitat dintre Iárea d'un partit i no
prenia l'extensin i la intensitat que
li calla. I aquesta amplitud només
la polia adquirir fecundipt la zona
de l'esquerrisme català, i això es
el que ha passat aixi que el catalanisme ha deixat disser monopoli d'un partit. Pene, perque les
aspiracions del catalanisme trobessin el motIle legal necessari per
a prendre la consistencia política
d'una autonomía reconeguda per
l'Estat espanyol, calia que en la
vida pública espanyola es produis
un canvi radical en la concepció
deis politics, amb els quals haviern
de pactar per arribar a les primeres
conclusions harmòniques i suficientment sòlides amplies per a bastir
una política catalana practica
original.
Aquest fet, després d'un segle de
renaixença i de dialogar inútilment
amb la monarquia, només ha pogut
donar-se grades a la coordinació
dels esforços deis homes d'esquerra de Catalunya i d'Espanya. De
les dretes catalanes i espanyoles el
catalanisme només n'havia tret paraules que molt sovint s'han convertit en injúries i peraecucions; la
comprensió, l'ajut moral, sempre
ha vingut de les esquerres. Les
dretes monàrquiques i no manirquiques han estat els encunes irreductibles de J'Elote, i entinuen
essent-ho; si qualsevol força catalana s'hi alia, és que posa altres
interessos per damunt del catalanisme. I aquest és el cas present:
els que durant molts anys han volgut ice creure que eren els gerents
de la catalanitat i es proclamasen
dipositaris exclusius del catalanisme, avui que el catalanisme Es una
premissa obligada per a tots els
catalans s'arcillen amb els partits
que combaten sistemäticament els
ideals de Catalunya. ¿Com poden
justificar la seca actitud davant del
catalanisme. i quin catalanista que
no estigui encegat per cedes conveniamites pot creure que les dretes
tinguin aptitud ni autoritat per a
fer respectar els drets de Catalunya?
Com a catalanistes, doncs, hem
de defensas ;a República i treballar
per la victòria de Fesquerrisme, que
si ens Ira ajudat a conquistar la
llibertat, ell i ningú mes sitió ell
ens ajudarà a consolidar-la.
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Barcelona perd la sera O/Wat—,

alur acordà ,..Però els barcelonins durant
passades festes han despès
deixar-los sense efecte les més
de quaranta milions
Er "„

noratal va *

de pessetes

Uns cartells terrorífics, demanant
auxili per a la pobra Barcelona, omplen totes les parets de la ciutat:
"Barcelona perd la seva vitalitat",
"La nostra ciutat agonitza. Salvenlar, "Les esquerres destrueixen Barcelona". i el bon barceloni, que va a
casa seca carregat amb dues ampolles de xampany i unes guantes lliures de turrons té. un arronçament
d'espatlles per aquests cartells que
parlen d'una ciutat que s'està desBerlín, 9. — Es rumoreja que Van
fent, amb mis pisos per llogar que
der Lubbe veura la sena pena commullogats, i amb el noble que passeja
tada per 30 saya de treballa forçats.
pels cartita badallant de gana.
Barcelona perd la sera vitalitat?
Susenbla que s'han donat »pactara ler-Els firaires de joguines del carrer
Millf en aquest sentís al ministre
de les Corts Catalanes es queixen
landa a Berlín.
que aquest any han tingut mis competencia que mai i que, si abans les
parades arribaven fins al carrer de
Rocafort, el passat dia dels Reis anaven fino a la Plaça d'Espanya, i la
renglera tornara cap a la Plaça de
la Universitat pel carrer de Sepúlveda. I l'adroguer de sota casa havia venus, la vigilia de Nadal, per
valor de cinc-centes pessetes més
que l'any passat. I a les parades del
mercas, o a la pastisseria, us parlaven en termes semblants. ¿Barcelona, doncs, perd la sera vitalitat?
Madrid, 9. — "El Socialista", ocaHem volgut comprovar-ho, dipant-se
de
la
situació
política
i
de
les
"Compagni
social
de
la
o
Ponciere",
a
París,
que
dirigia
L'estatge
guem-ne oficialment, però la nostra
dificultats que crea la demanda d'amStaviski, voltada de periodistes men tre la policia efectuara un escarcen
informació ha coincidit amb un launistía per part de les dretes que sostea l'interior de l'edifici
de de la Generalitat, en virtut del
nen l'actual Gabinet, diu que es possible
qual els sous dels dependents mique qui sent la responsabilitat d'un alt
noren considerablernent. Un dels
arree hagi pensat en la necessitat
LES ACTES DE VALENCIA
nostres informadors ens Ira dit que
d'una crisi que es resoldria amb 1111 eis patrons, per
no complir el que el
Gotero: de concentrad() republicana en
lande disposa o per passar-hi una miel qual tinguessin cabuda tots els parca pel damunt, tenen un gran argutits que contribuiren a l'adve_niment del
ment: la crisi. Posats en aquest terregim, llevas del Socialista.
reny, dones, ¿com voleu que l'adroEn aquest cas caldria dissoldre el
guer us expliqui, possiblement daParlament, i el destí polític d'algun
vant del seu dependent, quants dia
ésier
prohom republid el portaria
nero han entrat en caixa? ¿Amb
constant cap del Gomero en període
quin dret, a l'hora de passar cornoelectoral.
tes, li dirá que si no los la erial
Es possihle — afegeix — que Semi
tot aniria d'altra manera? Es més
Si mis no, la discussia de les artes
La SCSSij d'avui al Parlament tenia
el senyor Lerroux el plantejament
pràctic fer el desentès, dir que encade la provincia de Valencia ha permès
un intc rCs espacial. La Cantara had'una crisi parcial per por a que dera no Osa fet el balaste, que encara
via de decidir la t q lidesa de la cota- de fer una mena d'inventari entre les
generi en un total canvi de Govern.
no s'han pagas o cobrat les factuforres republicancs i les monarquició a la provincia de ValMeia. La pugres, que mes endavant, o qualsevol
na eslava entre et parid radical, deques declarades i dissimulades. Es la
raó d'aquest estil. I, efectivament,
cloral trionifant per la fusta del CellS,
primera regada que les forres governala
informació topa amb seriosos conA la pàg. 3:
mental: s'acaren en una votació amb
i la Dreta Regional Valenciana, sutratemos.
portada pels elements de dreta del Parels que fan possible l'existència de
La negativa a facilitar xifres no as
"D'una Edat Mitjana conl'actual Govern.
lament.
únicament per a quan les soHicita
el repòrter. El director de l'“InstiTal roen era dc preveure, la dis(Continua a la página
co,.
temporänia", per Bellafila tut
cuajó ha cstat farsa. No ha arribas,
d'Investigacions Econòmiques"
però, a 'la violencia. La Comissió
de la Generalitat se'iss queixava del
¿'Arte: havia acordat al n'oil, per
mateix entrebanc.
DESINF LAMENT
—Es impossible—af ir mava—obte.
vais vots contra sis, la valides(' ;de
nir de cap magatzem la quantitat
¡'elecció.
exacta girada durant el mes, o l'any.
El senyor Lamamie de Clairac ha
Arriben a les seres mans els impredefensat el seu vol particular propugsos de l'Institut i els arreconen, amb
nant l'anullacia de les actes dels radila idea que si declaren el que incal,. Fiara l'exit traquess en l'actitud
gressa
al sen negoci hom Ii aplicaque adoptaseis els agraria j els afecrá nous impostos. I lixd no passa
tes al senyor Gil Robles. Al caPclasolarnent amb els comerciants. Advall no ha tingut sitié el suport d'ahac els treballarlors es neguen a exquests darrers, i el vol particular del
plicar per escrit a quan puja llur
seno. Larnamié de Clairac ha estas
cost de vida, maluras oferir-los prerefusat en tiotaci j nominal per 150
mis en metällic al qui millor resvol, Contra 115. Han votat a favor
pongu i.
del dictamen les ¿retes, excepte els
No obstant, i sortosarnent, entre
agraris, el: quals s' han sumat als rala gent que hern visitas hi ha bagut
dical; socialistes, republicans d'esquerqui tus donat dades proa concretes
ra i conservadors, que s'han manijaque han permes d'obtenir promedis 1
/o en contra.
totals. De pa stissers com el senyor
El senyor Serrano ha presentas un
Roznen, que ens ha pregat que diguéssim en la informacin que la nosaltra vol Particular que venia a ir.
ser una fórrna/a de transaccid. Tendia.
tra pregunta de "¿Quina quantitat
a privar de l'acta el diputas radical
ha ingressat a la vostra caixa, si vomayor Chavest. Agrega fórmale no
ten en relació anule els suya anteha desplegad ele agrani, ele guata
dora, durant les passades feotes?",
ihan sumat als alter: elements de
01 feia riure extraorclinäriament, nod.de en la votació. Aixl i Ud, ka eatris n'hein trabas un, que era ell.
tat refusat el rot particular per 139
Les altres persones que no defuvote contra 131.
—No t'encarnase; bi ha en forat per on se t'escape el ventcsa.
sien la pregunta, Je precisasen proa

¿SERA CANVIADA
LA PENA DE
VAN DER LUBBE?

L Es produirà
la crisi total
al 6overn?

conservadors i socialistes, derroten els
agraris, populars agraris, i monárquica
per 129 vots contra 121
1-14a

a le Generallfaf

El Comen red Gayos de la Ge- tarda, el Govern de la Generalitat va.
Ñene.alleir a la tarde - prendre els següents acords:
Primer. — Nomenar una ponencia
revesti iiis.ortaacia. El lecformada pela Consellers de Finances,
tor trobari ele l'apartas tercer de la
París, o, — Aquest matí sha reunit
'el Consell de ministres a l'Elisi. El referencia ofician Pf ton Entrada al: Justicia i Dret i Governació, per tal
Sr. Chautemps ha informat els seus representase: dg l. amara wo acord de redactar un Projecte que refongui
collegues dels darrers detalla l'afer q ue deixo m neta ele tale "'Odies en un sol nomenament les atribucions
dels antics Comissaris de les extingiconcursos entre illoorionaris de la GeStaviski i ha indicas que acceptaria
des provincies amb les funciona de
la discussió immediata de totes les in- «rutila <iberos Mi Gavera anterior i
Delegats d'Ordre Públic.
convenint a nominar una poniscia que
terpellacions que es plantegessin sobre
Segon. — Que el Coa de Monos
procedeixi al pro organit :ad' 6 del
aquest assumpte.
d'Esquadra passi des d'ara a dependre
persona/ de /a Caen.
El cap del Govern ha llegit la carta
Actante ditfradcid concorde amb les del Conseller de Governació.
de dimissió del ministre de les CoTercer. — Nomenar una ponencia
manifestacions que el President senyor
lònies, Sr- Dalimier, ditniss:a que el
composta pelo Consellers de Finances i
president de la República ha accep- Companys i el CONtelier de Finances
Governació que procedeixi a un pla
Sr. Morfi Esteve vos fer dies carera
tat.
d'organització del personal de la Geals periodistes relatives a la política
M. Chautemps ha sotmes a la signa-.
neralitat. I deixar en suspens els concrausteritot que ka de seguir l'admitura de M. Lebrun el nomenament
cursos, exceptuant els que revesteixen
nistració de les Finances de la Genede M. Lamoureux per al cárrec de micarácter d'urgencia, com és el d'aspiralitat.
nistre de les Coltanies, el de M. Flan
tanta del Cos de Policia.
El Cansen Pf deliberar sobre altres
per al ministeri del Trebal! i el de M.
Quart. — Acceptar la dienissi6 del
importan,:
entre
elles
el
trastneliWer,
William Bertrand per al minrteri
Sr. Francesc Ferreres i Duran del
la
Generalitat.
Amé,
Os
de
semeje
a
Marina mercant.
cirrec de secretari del Departament de
qiiestions. es va
M. Lamoureux fou ja ministre de rele r énc ie a mames
riquesa forestal i pesca fluvial, que osprendre record de convocar amb eales Colònies en el gabinet que presidi
tentava fins ara al Departament d'Araes(' extraordinaei diversos Consells,
M. Chautemps l'any 1930. 11. Frot, que
gricultura.
els anule estudiaran els problemes
era ministre de la Marina mercant, coCinquè. — Aprovar un Decret del
plante Mis pel tsecnteniment de l'Orneix perfectament el ministeri del
Departament de Justicia i Dret deixant
dre Piib lic, el tropas de serveis i FaTreball. M. Bertrand està molt prepaen suspens els coreara i oposicions
rat per a exercir la cartera de Ma- pro-vació de la ad del comp.
convocats per a cobrir vacants de seHom va considerar també foltrerina mercant. perquè ha format part
cretaria suplents de Jutjats Municide
ConNieta
ampliar
dos
el
nombre
a
durant 16 anys de la Comissió de Mapals, sempre que no haguessin començat
er
:amena,
els
quals
sells
a
celebrar
rina mercant de la Cambra.
a celebrar-se els exercicis, i no conBot els dinearts a les onze del
tindran
vocar e:eh/era per a aspirants a les
A fi de c om primir despeses,
i
t
stes • les .cinc de /a
el:
dissa
*mal/
places de Secretaris i suplents dels
11. Chautemps no ha nomenat sots-setarda.
Jutjats Municipals, fins i tant la Gecretari a lal. Bertrand. El sots-secretaneralitat
de Catalunya no legisli sobre
•
•-•
ri de la Presidencia del Consell,
la forma de designació d'aquests funM. Marcombes,' exercirà, també, la
En el Coceen celebrat ahir a la donaris.
sota-secretaria de Marina Mercant.
(Continua 0 /a pclgina 7, col. 3),

a la Cambra francesa lis
interpeflacions sobre l'afer
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per establir una xifrai -Barcelona,
tot i perdent la seva vitatat, durant
les festes de Nadal, Cap d'Any i
Reis ha despes una mica mis de
quaranta milions de pessetes.
Solament els 4.000 adroguers de
Barcelona — ens informa el senyor
Tomas Martí, president de la "Federació d'Ultramarins, Queviures i
similars" —han fet prop de sis milions de pessetes. I aixei que no ha
estas possible de regular bé Ihnrani d'obertura i tancament d'establiments. Altrarnent Denso que hanrimas sobrepassat de molt_ aquesta
quantitat.
Entre tots els pastissera de la
ciutat s'hauran fet prop dels dos
milions i mig- de pessetes, si el senyor Romeu, president de l'Asaociació de Pastissers, no desmenteix
alguns dels seas companys i ens
diu una altra quantitat.
Els mercats, com que inclouen
diverses especialitats, baten el record de rotura. Entre els dotze o
catorze mercats on hem anat a cercar dades han donas la suma d'onze
milions de pessetes, producte de les
vendes de les vigiles de Festes.
Els dies que van des de Cap
d'any a Reis han estat, naturalment, els venedors de joguines, o
de mobles per a infants—aquest any
s'ha accentuat el costum d'adquirir
mobiliario especials per als infanta—
eis qui han fet mis vendes. La
típica fira de joguines de la Granvia, la nit dels Reis, presentava na
aspecte brillantissim,- qui feik enrogir de vergonya ein cancho desesperats de propaganda a basé de la
crisi. Els carrers paraliels a la Granna, en els trossos propers al mercas de Sant Antoni, crin plena de
parades improvisades de pilotes, o
' nines, o automobilets. Seixanta mil
pessetes, aproximadament, és la
quantitat que han recaptat els thaires amb barraca reglamentaria.
I entre totes les botigues de joguines de la ciutat, els grans magaszents atnb seccions importants d'aquest genere i els incomptables venedors arnbulants que se situaren
pels volts dels mercats giraren per
valor — aproximas, naturalment —
de setze milions de pessetes, segons
ens diu un dels mes inaportants magatzemistes de la ciutat.
A totes les quantitats que hem
apuntas afegiu-hi els totals obtinguts a les llibreries (el promedi obtingut, amb els resultats de les mis
importants de Barcelona, es de
30.000 pessetes). Afegiu-hi, tambo:,
els diners que han ingressat a les
botigues d'aviram, a les joieries.
Afegiu-Iii, si us plau, el que hayan
les a les sales d'espectacle, que sobrepassa amb eacreix el n'alió de
pessetes, i el que halará deixat la
gentada que ha passat la darrera nit
del 1933 als cales, bars, cabarets
i restaurants, Sumeu, també, el que
les empreses comercials han despea
intensificant la propaganda i donant
estrenes als dependents. Nosaltres,
a través de les dudes que ens han
facilita< els magatzemistes importanta, els majoristes i alguna nenedora al detall, hem sobrepassat la
quantitat de quaranta milions de
pessetes. I tothom, tothom, ha convergit a declarar que aquest soy
s'ha girat mole mis que l'anterior.
Hem de creure, dones, que la ele
tat de Barcelona, acomiadant-ae de
la seva vitalitat, e , diverteix despenent en coses superilues la misilria de quaranta milions cle peseelea.
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CRONICA DE LA POESIA

den de la %minen. Coeli textos
de Llongueres, Andreu, Sane (Iloo).
Pone (Anee, Agilitó, Colom, nosselló de so'n Forteza, /farden Ferrando, Tova i Manto, Eme«, Porten, Guasa, Rosselló-Porcel, Verdaguer (Joaquim), Montaner, Calmé.,
Masseren, Sitjä, Serra i Pastor, Pomar, Ráfols, Fern, Suceda, Rosselló
Ordines, Llep i Roig, Rovira i Ar.
ligues, Garcés, Josep Carnet Ramis
d'Ayreflor, etc. Una bella antología—
parcial, però — de les lletres catalanes.

«Museu», de Josep M. Ló-

pez-Picó
per JOAN TEIXIDOR
Poesia sobre pintura. El passeig
tindrä per paisatge una litera de
sales amb les pateta cobertes de
pintares. El que ahir eren arbres,
estela, rostres i cintics, avui seran
teles en les quid, apareixeran una
multitud d'éssers i d'objectes transfigurats, victimes d'una metamórfosi novela, amb Ilur peculiar realitat. Fins ad res. No cal escandalitzar-se. La poesía toman intangible
i uns versos sobre pintora no pieenlosen cap intromissió. La pintura
suggereix només i no intenta envair
un carnp aliê. reas si no es pot
parlar d'invasions, es pot parlar en
eanyi de perilla. Crítica en vera, descripció, notes al maree. López-Picó
els ha evadit i els seus epigrames
tosen una guatitas pròpia i irreductible.
Aquest món de dues dimensions
potser apareixeria mancat de possibilitats, trist i orb, per qualsevol
poeta que no fos Josep M. López.
Picó. Cree airnptornatic que el món
amb una vida tan entranya i tan neta, motivi un Ilibre del
nostre líric abstracte. Fidelitat a
una Unia resseguida contInuament.
Desig de dificultats i perilla. Cut
del despullament encara. En "Maula" trobem la contenció característica del poeta; aquell gtnt per
les arquitectures bastides amb matèries no moridores; l'aparició dele
ingels, l'absència de la caos i de
qualsevol alenada massa viva. Gust
per l'abstracte i la manca de tot
element sensual expliquen la gran
originalitat de la lírica 16pez-piconiana. Ens trobem davant del nostre poeta menys mediterrani. López.
Picóapareix una mica deslligat dels

altres podes catalans i la seva veu
sembla eixir d'un país on els una
no lento davant seta un espectaele
divers i incitant. Com a contrapès
d'aquesta manca d'espectacle, la
profunditat vertical d'aquesta poesia. Els successius despullaments de
la poesia de López-Picó han motivat sempre un guany de fondäria
i de comprensió.
Aquests epigrames de "Musen"
pertanyen al moment de l'oci. Continuen la hola secundaria que va
de "Epigramata" a "Assonancies i
evasions". Parèntesi en to menor
en l'obra lírica de Fautor d'"Epitalarni".' Abandonament dels grans
temes; interval d'una vida que
s'exigeix adhuc en lea vacances. El
llibre comença amb un "Anti-flirt",
pecó peste replicartem que en el
libre hi ha alguna cosa de "flirt".
Räpid comiat després d'una presencia efímera, anècdota gairebé
inevitable. Aquest cansament que
produeixen tots els museus motiva
probablement la diversa qualitat dels
epigrames. Assenyalem per la seva
concreció i bellesa l'epigrama dedicat a "Reynolds".
Aquest compromís taca de LópezPicó amb ell mateix i que motiva
el aeti llibre anual, innegablement
diversifica i enriqueix la seva obra
copiosa. Aixi cada nou Ilibre afegeix un matis nou que caldrà tenir
en compte en la valorització total
de la sera obra. "Museu", amb
tota la seva intranscendéncia, conté,
com tots els llibres de López-Picó,
aquel( punt de sorpresa i d'iniclit
que el fa estimable. Representa un
altre aspecte de la lírica lópezp iconiana.

Els 'libres nous

Primer Concurs artístic
organitzat per "Catalunya

"Selecta de Lectures"

Ràdio"

d'Artur Martorell
(Gustan Gili, editor)
Aquesta nava "Selecta de lectures" es el primer volt= d'una collució de 'libres de llenguatge dedicada als escotara i inspirada en
un bon j Unid criteri pedagògic.
La tria Es feta, mis que amb el
propòsit d'oferir una antologia literaria, amb el d'imprimir a l'obra
una unitat de tema i fer-la mis dicintita. Així les composicions en
vera o prosa lírica, que formen
aquest primer volum, hi poden
éster aplegades sota la denominació general—que li dóna el titolde les plantes, els animals, els
menta". Si no és una antología,
però, cal dir que hi figuren els nostres minora poetes i prosistes, tals
com Cerner, Maragall, Verdaguer,
Guerau de Liost, Segarra, Garcés,
Ruyra... No podem, dones, exigir
una majar garantia literaria.
Artur Afanaren, amb les anotacions, glosses i exègesis que posa a
cada un d'aquests textos, es propone de fer comprendre als escotan el valor dels mots—sobretot
en els sentits figurats—i de les
imatges, del ritme i de la rima, oferir-los una Ilie6 de correcció gramatical i de puresa idiomática. La
Ilie6 no Es, tanmateix, gens árida.
Animada amb suggestives observacions sobre el tema general del !libre—plantes, animals, elements—
Es ben captivadora.
L'obra d'Artur Manaren, tant
com a instruir els escolars, ve a estimular llar gust per la lectura, a
fer-los sensibles a l'emoció poética.
I no sols a l'emoció que es desprèn
de la poesia pròpiament escrita, ans
a la poesia del paisatge, a la potala de la natura. Els ve a infondre
o a desenrotnar, didem encara,
aquest sentit de la poesia que no
tots el* bornes posseeixen i que proporciona als elegits els goigs mis
pura i desinteresases d'aquesta vida.
Hom pot afirmar que els estolars que hagin llegit aquest Ilibre
parlaran i escriuran un canta que
fan enveja als angels.
GER

* Un diari: LA PUBLICITAT:
un setmanari: MIRADOR; dos mapzines: D'Ad i d'Alia; Ecplai. Protegiu la premsa catalana!
* Visiten, a les Galeries Laietanes, una escaient exposició de vaixells dels segles gil al xvin i una
collecci6 de peines realitzats a base
de fusta tallada amb incrustacions de
Ilautó niquelas i cauce galvanitzat. Tot
finca reeixit i molt artístic. I, encara,
hem admirat uns quants velers metaIlitzats molt elegants de lisies. Felicitern les germanes Sans J ordi Per
assolit. Aquesta exposició será oberta
fins al dia so d'aquest mes.
* "Anna Karenina". — ß a punt
de sortir, gràcies als benemèrits esforços de les Edicions Proa, la versió
catalana, en 4 volums, d'una de les
creacions més remarcables de Tolstoi,
"Anna Karenina". que Andreu Nin ha
traduit directament del ru s . - L'aparició d'aquesta obra, sense les mutilacions habituals de les elicions castellanes i franceses, ha d'ésser saludada
amb joia i orgull per tots els amics de
la literatura catalana.
* Gran Sala. — Per al dia 27 del
mes que son ha estat finada la data
d'inauguració de l'exposició de pintures d'Emili Grau Sala. Les qualitats
de les seves obres i les tan combatudes condicions pict?,riques del seu
autor, deinen entreveure que aquesta
nova mostra constituirá un esdeveniment.
* !mane Pla. — Amb uns dibuixos d'una gran sen s ibilitat debutará
molt aviat a la nostra chrtat aquest
jove artista.
* Marsa. — En l'exposició que
prepara aquest pintor, els amants de
les arts plästiques tindran ocasió de
veure superades les seves immenses
possibilitats de qué está dotat.

La Direcció de "Catalunya Radio". desitjosa d'aconseguir que
aquesta revista d'informació técni. * Antoni G. Lamolla. — Es tracta
ca, uterina i gráfica representi dins
d'un jove pintor, del qual cal esperar
el nostre ambient cultural un exponent digne de la nostra terra, ti molt encara, que durant la present
temporada ens mostrarä les seres
en cartera la realització de diversbs
obres a la Syra.
concursos. Per abr.?, convoca un
concurs artistic, el qual es regirä
* Pidelaserra. — Ha estat ajarper les següents bases:
nada per unes setmanes l'exhibid& de
1.• "Catalunya Ràdio" concedirà
pintura de Mariä Pidelaserra, la qual
un únic premi de cent pessetes al
s'havia d'esdevenir aquest mes.
millar projecte de portada per a
* Rebem per a la seta publicació
l'esmentada revista, que simbolitzi
la següent nota suplicada: "Carta oberla radiodifusió catalana.
ta. - Sr. President de l'Ateneu Enci2." Aquest projecte, a dos colon,
haun d'ésser executat tenint en clopèdic Popular. - Ciutat. — Holt
compte el format de la revista, el senyor mea: Amb sorpresa he vist el
meu nom com a formant part del juqual Es de 29 X 21.
re d'un Concurs tic Contes "Socials"
3.• El projecte premiat sera puque la vostra entitat organitza. Tota
blicat a partir de la primera revista
vegada que el vostre comissionat, maldel mes de febrer, i durant el temps
que la Direcció de "Catalunya Ei- grat les meses preguntes en aquest
sentit, va amagar-me l'especial cadio" ho cregui aportó.
4 . " El concursant, per tot el dia rácter d'aquest Concurs, us prego que
‚vulgueu prendre nota que no m'is pos26 del mes que som, halla de trasible acceptar aquesta designació
metre els setas treballs, sense cap
Atentament us saluda: Joan Mínguez."
mena de signatura, i amb una plica
closa que dugui el seu nom i adreça,
a Ridio Associació de Catalunya,
Rambla dels Estudis, 8, primer,
Barcelona. A l'exterior caldrä escriure: Concurs artístic de "Cata- 1 Lleglu demä, en acimut&
lunya Radio".
»0016
5.• ELs noms dels senyors inteQUE
PRIMEN
ELS JOVES?
grants del jurat qualificador seran
coneguts en fer-se palie el fall.
(Resuma.« a l'enquesta)
'

EL CORREU D'AVUI
* "La Nostra Terra", de Mallorca. Hem rebut, amb retard, el número
corresponent a octubre. Molt interessant. Conté: Virtuts de la Paraula, per
M. Fern; El Triangle Iluminó:, per
Elvir Sanq; Lletra de Barcelona, per
Maria Aiguader. Els llibres, Reculls
de fora, Noticiari.

* Tres portes: Guerau de Liost,
Josep Cerner i J. M. López-Picó han

rebut en aquestes diades passades l'homenatge deis amadors de poesia catalana. Els tres llibres que els re presenten: La muntanya d'ametistes, El
Veire encanta! i "Muses" han estat
abundosament soHicitats a les nostres
llibreries.
* Almanac de les lletres. Ha sortit en gentil volum l'Almanac de les
Lletres, editat per la benemérita Associaci6 per la Cultura de Mallorca,
any xive de la seva publicació. Va
dedicat a la memòria de Ramon Llull,
el catalä immortal, i a la dels inicia-
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* L'atzar i el ritme titula Fran
cesc Canyades el seu darrer llibre de
versos que acaba de sortir. Un volurn
de 120 pägines. Preu: 3 ptes.
* El ¡libre nos de Joaquim Rara.
El volum 3 de la Biblioteca "Non Esplet", de l'Editorial Barcino — aparegut aquests darrers dies — conté la
darrera producció de Joaquim Ruyra:
Moli&e i "L'Escora dels 31 arits" (assaig crític sobre el teatre molieresc i
traducció en vera de la susdita comedia). Es una edició en papel. de fil,
de 450 exemplars, destinada a exhauiir-se.
*

La famosa "Colleceid Popular

Bar cino". — Els sin darrers volums

OBRA NOVA

l'ira espiritual
Per

VIOR
Preu: 5 pessetes

O

d'aquesta utilíssima collecció enciclopédica sea: Resum d'Histbria del Ubre, per P. Bohigues: Suissa, per F.
A . Schmid; Restan d'Aviaeiö, per
Foyie Remas de Literatura Runa,
per A. Perucho; Viatges ¿'A fi Bey.
VIII (Arabia. primera part); Vintges
d'Al( Bel'. IX (Aräbia. seg ona part).
A fanyeu- vos a adquirir-los!
* "Monografies Andiques". —
Anal es posa a la venda, a les llibredes el fascicle 73 de la Collecci6 "Monoirafies Mediques", amb l'obra del
Dr. Leandre Cervera "1,a Pobreta
normar. amh alenne s illustracions. •
Tarthit
niint
A;sitre
l'esmentada Carec i ó doca tor Josep Calicó. "Els 'Hiedes "feotif icació Personal",

REVISTA DE . PREMSA
•

PARTIT
Acció Catalana

Republicana
LES ELECCIONS
•
MUNICIPALS
Eh maree ludes que vulguin conaborar a l'organització
electoral de la Candidatura d'Esquena Catalanes qme
en lee vinents deceso:u en11211.•
cipals de Bareelona-ciutar, són
anegad de pasme • inscriure's
per aquestes oficia.. central' —
Corte, 09, praL — o per lea
entitats de districte adheridos a
Acció Catalana.
ATENEU CATALA REPUBLICA
DEL DISTRICTE VI
Carrer d'Aribau, 98, banca
A tots els nostres arnics que actuaren en les passades eleccions. i encara
no hagin passat a concretar llar collaboració en les del vinent diumenge,
els preguem que passin avui mateix
pel nostre estatge, Anbau, ll. baixos,
de rail a nou del vespre i de deu a
dotze de la nit.
Cal aquesta negada, davant la transcendéncia de les vinents eleccions. una
organització modéiica, que ,s
fácilment amb la vostra coHaboració.
Formarem una amplia inte•venció
per cada secció que ens perireti un
control perfecte i simplifi Lui
les tasques de l'escrutini. Tasca sensilla, ara, amb la nova llei electoral
ligera, que no admet rectificacions i
esmenes, i obliga al recompte per candich. t u res plenes.

O. R. B. I S.
—

Obra de Relacions
i Bescanvis Interna' cionals
En el moment en -que Catalunya, amb l'Estatut, comerlos
una nova epoca de la seva histeria, caminant vers la seva
Ilibertat 1 afermant la seva personalitat, obre espontàniament
els brees:se a tole els altres pobles.
D'ad, especialment,' l'anhel
de convivencia i tompenetració
intellectual dels catalans amb
els ciutadans d'altres paisos residente a la nostra terra.
Mal, "Palestra", organittació
de joventut catalana, que ti
per objete la formació patriòtica, cultural i física de les noves promocione, cense distinció
d'idees politiquee i religiosos,
ha creat, a fi de facilitar aquest
acostament, una brenca filial
seva, però amb absoluta autonomia, anomenada Obra de Relacione i Bescanvis Internadonals (O. R. B.
1. S').
La dita filial facilitarä
als
ciutadans d'altres pelaos, residenla a Catalunya, l'avinentesa
de cooperar a aquesta tasca i
d'aportar-hi la seva contribució
especial en benefici comú.
Poden ésser-ne socis els catalans ï els membres de toles
les nacipnalitats, residente a
Catalunya, sense distinció de
seres, llengua o religió.
Aixi, d'una banda, els catalana compliran ttinb el deure
d'hospitalitat de fer agradosa
l'estada a Catalunya als bornes
d'allres països, i 0. R. B. I. S.
organitzarà conferencies, concerts, visites, excursions, etc.,
per fer-los conèixer aquesta
terra.
D'altra banda, O. R. B. I. S.
oferirà als hostes de Catalunya
l'avinentesa de poder fer conèixer als catalana Ilurs paisos,
histeria, cultura, problernes actuals, etc., mitjançant tota mena
de bescanvis culturals, artistics, etc.
La tasca d'O. R. B. I. S. no
serà pes solament infellectual,
sinó també esportiva, i aixi tots
els seus mernbres podran par,
ticipar conjuntament en excursions, campaments, präetiques
d'aviació sense motor, ele.
Esperan que així O. R.
1. S.
establirà un millo': coneixement
mutu entre els joves de diverses nacionalitats, i que en ferho aixi servirem l'ideal superior d'acostar els times, cense
(pie perdis' cap de Hure peculiare eararterístiques nacionals.
No dubtem que l'obra que
emprenem sis pleura i q ue ene
veurem honorats amb la vostra
acceptisei6 a la petició que us
adrecem d'inscriure-us soci
d'O. II. B. I. S.
Comité Provisori: Ramon d'Abadal i Vinyals, J. iti. Batista
i Roca, .1. 31. Girona, Jissep ente
Girald, lanas' Puigdollers,
Richard J. Webb, J. J. A. Bertrand, Karl Otto Born i Giueeppe Civitelli.
Per a demanar detalle o propensas' inialatives. a drereu -vos
al Serrelnr¡ ti a qualsevul
mesare del onnité. Provisor'
d'O. R. B. I. S. (Palestra, Corte
Catalanes, 582, pral.),

a

1110,,

,-

Maca 1 Galicia
A NOSA T ERRA, de Galicia, die
gas Galicia, que mi ces a propia eis
eliden i les eiegries déla Melare, AB..
ro ami Catalunya el gran cabdill,
bied de les /libertas caialatuts, i Amalleno 118 pallas les miand de eiktsci„
gravid d'oteada, per llame gsie
Mía l'esperit romdritic d'un pobk gran
i glorié,:
"Pel patriarca, mis esillä del Sé i
del nial, que sabe guiar una patria
a la conquista de la seva personalitat
nacional; pel pelegri que recorregui
tots els camins del món, perseguit,
exilias, vexat, portant en eta llavis
trémula es nom sagrat de le patria
i al cor l'esperança de la seta Hiberne; per un home idealista i generós,
de figura trista, corn el cavaller Alonso, de les gestes ideals, de les esperances abrandades de fe immarcessiIleialtat total."
ble,
Fa després ni, re.nim de les peiltcipo!: gestes de Meció, i afegeis en
un altre article cmocionant, sota el
Wat de "Catalunya en la Mari de la.
¿liberador":
-Meravellós espectacle el que ofereix Catalunya en la mon del seu gran
home excepcional. Aconsolador, enfortidor espectacle el del gran P ai s m e
aquesta hora de menys•-diteran,
preu pels valors humans, d'exaltació
de masses, extremint-se d'enlodó, tot
sencer, davant de l'home que fixava
en el seu cor i en el seu esperit, vibradores antenes de la mis alta aspiració humana: l'aspiració disner
(,rans nobles són tots aquells que
vaioritzen en vida i en mort llurs figures representatives; aquelles que
remiten Ilurs anhels i llurs aspiracions i en fan d'ells un apostolat de
llar vida. Poble capaç ¿admirar, venerar i estimar un home superior és,
potencia'ment. un poble d'homes Su periors. Conträriament, el poble que
manca d'aquesta sensibilitat és un
poble d'ànimes martes, d'éssers inferiors, envejosos dels que s'enlairen
per damunt del nivel: vulgar.
Per això Catalunya és un gran pat.
Venera devotament les seves figures
representatives. Les enlaira Per da
-muntdelaib,srtbut, i sial aconsegueix de tenir herois,
en
el
això
mirtirs i apintols, i per
concert de les nacionalitats iberiques
Catalunya és una veritable potencia
material i espiritual. Per aleó, paasi
el que Passi, Cataluny a sera muere
Ella, no sen part de nin gú sinó que
seré, per saber ésser diferent, unitat
personalitat existent. Catalunya mereix tenir bornes de l'estirp de Maca.
Cada poble té, exactament, el que mereix tenir. Ni mis ni menys.
Déu ajuda Catalunyat Per bona,
per generosa, per sensible, per tots
els sois fills, que els densa ais en vida
i que en l'hora de la mort té en toss
ele sena jardins flors fresques i lloren,
verds per fer corones. Din gran per
camine de llibertat els sena filfa bona
i generosos, homes de bé, amb dona
inestimables de gratitud!
Quin gran, quin invencible desig
tenim d'ésser catalana!"

Catalunya a Madrid
Angel Ossorio, a LA VANGUARDM comenta en un article, bo i generös COM 1015 els seuo, CIS ¿arrees
incidents anticatalaus a Madrid. Es a
dir, el "mori Catalunyar del Congrés--que el cronista de "La Veu"
oparrunament distret, no va sentir—
i les escenes d'igual kignificació en
l'homenatge al mestre Arbös. En tots
don actes—remarca—es Produi un resulta completament contrari al que
hom esperara: airé es, tina reacció a
favor de la "Catalunya republicana":
"1Cómo cambian los tiemposl—pentaba yo—. ; Si el doctor Robert levantara la cabezal Hace pocos aROS,
cuando encontraba expansión una antipatía irreflexiva a Cataluña, nadie
sana a su defensa. Gracias que los catalanes mismos pudieran defenderse.
Ahora, al discutirse el Estatuto. se die>
el espectáculo más inesperado. Los
diputados de Cataluña (con fino instinto político) no hablaron sino lo
estrictamente preciso, y prefirieron dar
ä entender que entregaban su pleito
a la justicia de los demás. No estaban
dispuestos a porfiar, sino a dejar de
relieve los motivos de su aspiración
y la conducta de cada cual. Bastaba
que la historia juzgase. Y, en efecto,
loa que defendieron su causa anostrando enojos e impopularidades, fueron uno de Alcalá, otro de Segovia,
un palentino, un entremeto, algún hijo
del propio Madrid...
Bien comprendo que abundan todavía los que tienen un concepto estrecho y arcaico del patriotismo. De la
misma manera que no faltan en Catalufla grupos aferrados a un extremismo separatista. Ambas cosas responden a causas tan hondas y tan serias que para borrarlas totalmente habría que borrar la Historia. Pero las
mayorías no van por tales camines en
Uno ni en otro lado. Quieren paz, concordia y respeto mutuo; unión ert
lo común; libertad para lo diverso.
Lis divergencias se acentúan en
estos, como en todos los grupos hu.
manos, cuando faltan ideales superiores que sirvan de aglutinante; y se
esfuman hasta perderse cuando Surge
el motivo de tono mayor que exige
poner en alto los corazones.
Hoy le República es ese ideal, e»
motivo mayor. No importa que aleenu de sus excelencias sean ciertas
otras meramente imaginadzs: Ti, que
la República cometa yerros y bordee
abismos. Lo interesante es que mama
inmensas de castellanos y de catalanes
tienen puesta en la República en flto

sisada fe, y ven en ella el seguro de frases" y esos cuttatot de la jorobala Justicia, de la Cultura y de la Li- dita, la Santa, son hermanos de las
bertad; que la cuidan amorosamente; narraciones de Daudet, de Guy, de Uy que se irritan ante la ~elidid
ne. Prudencio ~trena, como ellos,
de verla menoecsbada o destruida. es un artista, es un artista como EÇ4
Por eso las muchedumbres catalanas de Queiroz, el portugués de las gravitorean a políticos del CerstiO Y las ciosas irreverencias.
Prudencio Bertrana es un hombre
castellanas se enardecen cuando oyen
que siempre camina por las calles de
un insulto a Cataluña.
Nada hay peor en el tratamientia di. la ciudad agobiado por el Peso de su
tatua problemas, en que, tanto inflaiye jipa. Es también, una pipa rural, cael sentimiento, como andar con rece- talana, que pende de sus labios con
los, cicaterías y prevenciones. Deje- un aire de tristeza. Y, sin embargo,
mos todos fluir las almas y ellas loas Prudencio Bertrana no es un hombre
harin su labor. Búsquenlos nobles em- triste: es 1171 hombre amargo. Es
amargo como todos los que conocen
presas que nos liberen de la mezquindad y del rebajamiento, pensemos en las almas humanas, y para defenderse
las grandes cosas que pueden hacer sólo cuentan con el arma de su honjuntos todos los pueblos de Espaea, radez y su sinceridad.
Prudencio Bertrana es un esclavo
PerStladim Onos de que ningún amor ha
de ser impuesto por ministerio de la de la literatura.
Prudencio Bertrana, en literatura.
ley, fiemos en las fuerzas del espíritu
y del buen sentido, más que en las
ha llegado a lo más alto, ha producido
prescripciones de Gacetas y Boletines... ya obras definitivas, eternas, inmuy lo demás se nos dará por añadidura. tables.
Y, sin embargo, Prudencio BertraAh! Pidamos también al cielo que,
de vez en cuando, nos envíe un agresor na au puede vivir con ese desahogo
injusto, porque él servirá a las mil de un príncipe literario ni corno un
maravillas para la compenetración de alcalde rural literario. Su triunfo, en
las almas."
política, le hubiera dado miles; su
triunfo, en el comercio, le hubiera
La solidaritat del poble ca- dado miles; su triunfo, en la industria, la hubiera dado miles. Pero su
talà i de la democràcia
triunfo ha sido en literatura, en liteespanyola
ratura catalana.
Hemos visto a Prudencio BertraEl m iting de la Monumental—afirma
HERALDO DE MADRID—fa rctiéi- na. Y hemos hablado:
—i Qué hace, Maestro?
xer aquesta solidaritat.
—Una novela... para un concurso...
"La Cataluña liberal y la EéPai5a
—1 Usted, Maestro, a un concurso?...
moderna forman una entidad sólida.
.
Allá se inicia de nuevo el gran com- Será el premio elevado...
—; Cá I... Son cincuenta duros.
bate de las izquierdas para reconquisY para tener cincuenta duros, Prutar los puestos que les corresponden
dencio Bertrana, el Maestro, ha de
en el Parlamento y otros organismos
representativos del Estado, y que, por enviar muchos cuartillas a un condeficiencia de la ley electoral por una curso...
por eso escu pe tanto veneno en
parte, y por otra por corrupciones
de tipo caciquil, le fueron secuestra- la ciudad, casi sólo veneno..."
Tot airé esta mar be. Unicament
dos. El acto de la plaza Monumenja fa uns den anys que
tal es la expresión de sillón de repre- que Bertralla
sentantes de grupos politicos de dife- ha deisai la pipa. Ara, per distreure's,
rentes nombres, pero de un mismo es- rosega bombons o terrossets de sucre.
píritu. Existe en la nación, dispersa, Potser per oiré )IC san solainent 'setuna opinión gigantesca que reclama su sille3 el [Me eSCIIP.
derecho: la continuidad en el propóLa radiodifusió
sito esencial de la política que inaui Panticatalanisme
guró la República. Política que cree
intereses para los más, en oposición
Royo Villanova, seguint des del diaq
a la corriente reaccionaria que pide lerrousista LA LIBERTAD les scamparo para los menos. Y los más son ves campanyes anficataiones, s'ocupa
los desposeídos, aquellos a quienes el de la radiodifusió a Barcelona i deEstado exige toda cooperación para mona que sigui sigilado. Afirma hoper
la riqueza nacional, y que han vivido rebut cortes des de Menorca i d'espasiempre ert el desamparo de la tutela nyols exPatriats, planyent-se de sentir
estatal."' los . que piden la pacificación millar les einissores de Barcelona que
de sus espíritus con una legislación
les de Madrid, rosa que a Royo Viprotectora.
nculara li s:mbla intolerable per la clfgAl fin se realiza la unión que "He- nitat de la República, dic, de la s110
raldo" ha venido predicando. Contra narquia;
la masa de las derechas organizada
"El problema es de grande Y Posi
podrá, dentro de poco, levantarse una
importancia. Yo me permito lla--tiva
fuerza arrolladora que sea garantía
mar la atención acerca de él de mi
firme de la República.
querido amigo el ministro de ComuniEntre los organizadores de esa in- caciones, cuya perspicacia le habrá
teligencia izquierdista nos complace puesto ya a estas horas al tanto de
ver la f igura de Indalecio Prieto. Su todos los asuntos de su departamento,
acertado instinto político le hace ver y cuya diligencia patriótica encontraque es en la democracia donde puerá seguramente ocasión y momento
den hacerse posibles las aspiraciones
para recoger estas lamentaciones de
de caräcter social. Su voz recia ha nuestros copatriotas que viven lejos
sonado al lado de la de los líderes de de la unidad geográfica peninsular.
otros partidos.
No ya sólo en homenaje a la imporCon el acto de Barcelona comienza tancia capital de la República, cuyos
una activa propaganda, de la que es- servicios todos no deben ser Superaperamos los mejores resultorlos."
dos en nin guna otra parte del territorio nacional. Por puro interés paLiteratura
triótico y por elementales consideraA RENOVACION—que alguna veciones de alta política, el Gobierno
Dada s'havia d'orear d'alguna cosa debe preocuparse de intervenir en este
de bo—Amichatis di publica aquest bo- asunto. No haría nada de más coa
cel de Prudenci Bertrana:
realizar una inspección continua y una
intervención constants en la estación
"En Barcelona, en Cataluña, en
emisora de Barcelona, donde el himno
Esparta, tenemos a un novelista, mejor aún: un cuentista. Este cuentista republicano, liberal y espatiol es subsse llama Prudencio Bertrana y es un tituido por "Els Segadors", con sus
notas agresivas de odio a la nacida
hombre rural, amigo de los bosques,
de las carreteras, del campo libre.
mal-tole. No estaría de más vigilar
Como este cuentista se ha pasado ajos las noticias que se transmiten desde
Barcelona con la misma dili gencia con
y arios contemplando las maravillas
del bosque, de las carreteras, del cam- que cortaron el hilo de mi discurso
la
necesidad
de
cuando estaba dando las gracias a mis
Po libre, ha sentido
pintar, y pinta. "Ernestina", "Los nau- amigos del Casino de Madrid."
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La policia sorprèn una,
reunió clandestina d'agitadors extremistes
Es preparase

lkI g oa

d'u dais transporte urban

Ahir. a dos quarts de vuit del vesla pollea sorprengué Lusa reun.6
c,andestana al bar "La Tranqaubdad",
de Lairet, O.
l'Avinguda
de
La polloa ja tema noticies que diversos ridaciaus, principian st els
aeorniaaats de les company les de tram.
ves j aUtODUSW, estacen en reacio
aaib eiements carmines delires 1..,blacions i que cohen per a avui prococar algún moviment i arribar a una
nava vaga de transports urbans, eraprant adhuc la violencia. A refecte
se citaren els principals delegas; delires coniaroues per a la reunió sinz
1-xi-ia de tenir efecte anit a resmentat
re,

desti, posat en circulacui pel comité de vaga del raro, astienyiarem

bar.
A aquest fi es reuniren al reptad
local un gran nombre de persones
que crida l'atenció de la policia, la
qua; prengué militarment tots aquells
vai:tancs assetjant ei local i la illa
de C2S cI. aixi cont toses les cases deis
v.: tants. no permetent des del teatre
5 .11 fins a l'alma cantonada que zunsä transités per la Torera del bar.
Penetraren a restatge els agents i
gaärdies de seguretat, armats, i van
procedir a detenir els qui esteren allí

teunits.

D'un a un foren tonduits a les car.ionetes d'assalt que hi havia preparades. Un cop els detinguts van ésser
lora, la policia trobà escampats per
terra una gran quantitat de carnets de
la C.N.T., eegells de cotana.,
amb romos d'associats molt
ficats, &al caen ihres 'listes d'enspleats
deis tramvies autobusos que treballen
actualment. corn també llurs domicilis.
Van isser escorcollats tots els allí
reunits, tense que els ios trobacta ni
una sola arma.
L'inspector de policia que manava
les torees Va observar que per una
alca sortida lupia un dels que allí
hi hacia, i en ésser interrogada la
mestressa. aquesta contesta que per
allí no se in podia anar ningú; però
l'inspector observa algun moviment, i
escorcollat el local, fou trobat un individu anomenat Vicenç Pérez, signifi
cat anarquista, el qual tractava de fugir per aquell lloc. Aquest Pérez hacia
estas detingut a la plaga de Catalunya,
portant tina bomba, i ara frisia de Inbertat provisional. Li foren ocupades
unes clave que, segons propia confessió, les hi havia donades la mestressa
per tal que 1 ugís per allí.
En vista d'això, es va procedir a la

són certs els noms que han donat, El
resultat ha estar de trabar alguns ele1nents als quals des de feia molt de
termas hom cercana com a elements
pertorbadors. Alguns estan reclamats
per diverses jutjats.
De moment es recorda que entre
els detinguts hi ha Francesc Pellicer, que estä reclamat per al pagament d'una multa de 20.000 pessetes que li va imposar el ministre
de la Governació senyor Casares,
amb motiu d'uns fets recolucionaris.
nimbé hi ha Urrea, un deis dindels moviments de la darrera
gusta deis
vaga de transports i el canal es considera com a principal promotor de
tcts els actes terroristes centra els
autoómnibus i tramvies.
rrrea, ultra estar reclamat pele
jutjats d'Albalate de Cinca, corn a
promotor deis fets sediciosos darrerament descabdellats, i pel jutge de
Girona per la tramesa de bombes a
Palsmós, pel qual delicte com es
recordara a Horta foren detinguts
diversos individus, entre ella dues
dones.

P:cornell, element molt significatia també era buscat amb molt crinseres per la policia i reclamas per
diversos jutjats.
També hi hacia entre els reunits
algun element estranger de perill.
Sois vean poder aconseguir l'emplea t
de la Telefónica i del Comitè del dit
rama. Victoria Cervera Diaz, argenta
També ha estat detingut Josep JuLan Domínguez de Aznascollar, reclamar pele jutjats d'Andalusia trían
cm dele principals promotors dels actes anarquistes.
Entre els reunits hi hacia el conserge del Sindicat del ram de la
Con e trucció, un dels elements mis
perillosos de l'anarquisme local, que
ha estas repetides vegades detingut.
Es tren que n'hi ha algun altre
:a personalitat del qual, de moment,
no sha pogut comprovar per hacer
de-itt signo nom fals.
Vam veure també entre els
tieguts el redactor de "Solidaridad
Obrera". Toryho.
Sembla que el principal objete de
la reunió, segons han declara alr
guns que de moment no van Isndet
posar-se en contacte amb ele altre*,
era tractar del que calia fer avui
per aconseguir l'atur general en el
transport urbä.
se.

Semble que la rnaj3ria
d'obrers són contraris la !
vaga de transporta

Va haver-hi un temps que els nitzant Jocs Florals o bé Brea per
poi)» sospiriven (o almenys bo Peetil de la de Sant Pone.
El mal esti en que per P oc que
(efe* córrer) per l'Edat ittitgatia.
me
1
s'accentui aquest respecte amorós
Aval hi ha ucriptors política 1 Ens
tA'
de les supervivincies, acabarem per
empines de l'economia que parlen
donar la intpressió d'un noble desd'un retorn d'aquella epoca celeIligat. Barregem musa les últimes
de Welter Scott a Verlaine,
24623 brada
CENTRALS:
modes amb les xacres de l'any de
dea Le Play a Chesterton. Probable/a picor. Un dia o altre, Es clar, ens
ment a Barcelona hi ha . alguna reHORES D'OFICINA: De 10 1 mati i de 4 a 9 de la tarda
haurem de decidir. O cantar balapercussió d'aqueixes enyorances. I
des i lajs, beure hidromel i portar
Delegació del Districte VIII, no sé pas perque, si, aci, amb quaAteneu Nac. Baix de Sant Pene, 42.
OFICINIS DE DISTR1CTIC
gorres d'elf i sabates Ilarguerudes,
310,
Cdrsega, 331 pral.
Ateneu Republicä,
tre pasees, us poden endinsar en el
pistricts I
o be conserlar raeródrom i seguir
Casal d'Esq. Estat Catala, Corts
segle que us convindria. Igual que
Dietricte
IX
Vella,
Menea Nacionalista Barcelona
escoltant pacientment ele anuncis
Catalanes, 617.
en una ciutat excavada, en la nostra
A.
C.
Republicana
del
Guinardó,
de la T. S. F., i preferir a tot altre
Bellaiila, 3, primer.
Centre Catalanista d'Esquerra, Ramciutat vivent les edats se superpoRambla Volant, 29.
el concert, imitat del jazz, de les
Acció Catalana de la Barceloneta,
bla de Catalunya, 6.
sen ; i a Barcelona tenim de tot. Es
botzines impaciente quan hi ha un
Joventut d'A. C. R. del Dte. IX, clar que ningú no va amb una calca
Sant Miguel, 3.
Digiriere V
Xifré, 13,
=Un en la circulació. Perque, caja,
Casal Esq. Republicana, Avinyó, 39
Acció Catalana Republicana (Ofici- Avene Obrer Catada. P. del Comerç. 3. verde 1 una de vermella (i encara aquest garbuix daca crea mil dissoaixò no m'estranyaria pas per pan
Ateneu Pi i alargan, Sant Tetan, 60.
nes Centrals), Corts Catalanes, 589.
Casal Catea Martinenc, Rogent, 84.
näncies doloroses.
d'una disfressa, d'un home-anunci,
Casal d'Esquerra Estas Catalä, AnCentre Republica Catalä, Carme, 44.
No fa pas gaire que jo era en un
Centre d'Esq. Rep., Valencia, 387. o d'un parat professional amb el
selni Claven, 9.
Centre d'Esquerres, Sant Gil, 1
Ateneu
Rep.
Federal,
Castillejo',
no.
hotel
barceloni amb ascensor, i tegeni dels efertes patetics); ni les
Ateneu Republicà, Portaierrissa, 19.
Ateneu Obrer d'Esq. Rep. Riereta, 34
lefon
a totes les cumbres, i habitaAtenta.:
Rep.
d'Horta,
Horta,
45.
torres on riu la gent tenen res de
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Ateneu Rep. Català de les Carolines, fortificades; ni ningú, Ilevat dels cions tan modernament acurades,
Santa Anna, 2, segon.
Delegació del Dte. V, Hospital, 110
que en poden netejar el sostre i les
Estadella.
bombers, no es posa l'elm en sorDistricte II
Districte VI
Ateneu Rep. Catala de les Roquetes, tint de casa: ni els "grooms" del parets amb una manguera. I no obstant, tot i la me y a satisfacció per
Joaquina Valls, IS.
Ateneu Nacionalista "Llibertat", Atraes Catali Republica del Dte.VI,
café, descendente dels patges, no
aquells avantatges, tot 1 que la casa
zo.
Casal Federal del Guinardó, Avin- can, com faria tan honic, amb una
Creu dels
.Aribau, 98, baixos.
és governada per excellents persoguda n'erge Montserrat.
Casal d'Esquerra Republicana, Seploma al cap. Però ultra carreCentre d'Esquerra Republicana de
nes, tinc por rrhaver-hi deixat una
124.
Esq. Republicana del Cerina de l'Ar91,
Catalunya, Franeese Lairet,
púlveda, 18o,
rons negree i pudents (car rEdat
certa impressió de ferotgia, per la
Muntanya.
Ateneu Obrer, Provenga, 136.
Esquerra Republicana, Tapiales, 27.
Mitjana era un temps que, deixant
meya incompatibilitat amb certes
Esq . Republicana de Can Baró, de banda d'altres caracteristiques
Districte VII
Esq. Republicana, Barriada de Port.
deixes venerables de l'Edat Mitjana
França, :o.
Esq. Republicana, Barriada Francesc
glorioses, no olorava prim), tenim
Casino de Sana, Sans, uy.
(peque no cal dir que els que acaEsq. Rep. del Barri de la Prosperitat.
Ferrer.
institucions ben arrelades que torFoment Republica, Cros, 3.
baren' per prendre un determini, de
Casal Nac. Sagrerenc, Sagrera, 321. nen els ämbits ciutadans més guarCentre Esquerra Estar Català, FloCasal Catala d'Esq. de l'Eixampla,
moment passarem per gent sense
ridablanca, 84.
nits de senys lluminosos i columDiatricte X
Diputació, 69.
cor). Que jo hi retirés tard, essent
Esq. Rep de la F. Xica, Grases, i
Estat Catalä Host.
Casal
A. Catalanista Republica de S. Martí, nes anunciadores en escenaris d'aa Barcelona, no era sinó natural;
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
quella
epoca.
Tenim
un
assortiment
Consell de Cent, 33.
Plaça Fan/ i • Saguer, 3, primer.
pesó &qua poc que ¡cha m'hauria
Delegació del Dte. II, Avinguda
considerable
de
bandits
i
de
captaiDistricte VIII
plagut d'esmerçar-lo dormint. MalCentre C. Republicà de IPoble Neu,
Francesc Lairet, tot-bis.
res, per als quals aquest pals nosauradament, hl havia en les irmePasseig del Triomf, 7 0.
C. Catalanista Republici de Gricia,
tre
(com
dalia
el
poble)
és
Andorra.
Districte III
Casal Catalä d'Esquerra del Poblet,
diacions de rhotel galls vigorosos'
Sahneron, 114, pral.
Ja
m'ha
passat
mis
de
quatre
veValencia, 40s
que, enganyats per la vaga clame
Acció Catalana de Sarriä i Bonanova, Ateneu Federal, Planeta, 15.
nocturna del cel barcelont cantaven
Centre
d'Esquerra Republicana, Agrupació d'Esquerra del Poble Nou, gades aixó de refiar-me i
Pina Consell de la Vila, 3.
parences
de
progrés,
que
en
acabat
218.
Llull,
durant la nil, semblants en atacó
Torrent de les Flors, 16.
C. Catalä de Sarrià, Angel Lloreda, 1.
van dant una mena de tomb, 1 ens
Esq. Republicana, Doctor Ibiliez, 3. Centre d'Esquerra Republicana Camp C. Català d'Esq. del Clot, Clot, 72. remedievalitzen. Els ferrocarril, fi nomes que CO això) al portic rOssinyol, La nieva cara, en IlecantCasal del Poble de SornorrOstrO,
d'En Grassot, Roger de Flor, 28t.
Esquerra Republicana Sant Gervasi,
potser aviat els avions) serveixen me, suggeria falsament que jo ebria
Somorrostro, 17.
Gerni. Catalana, Santa Agueda, 140.
Avenir, 134.
per
a
portar-nos
mutilats
gemed'una orgia. Les nieves primeres
Ateneu Nacionalista del Poble Nou,
Centre d'Esq. Republicana de VallAteneu Nacionalista de la Bonanova,
gadissos, gitanea pronosticadores, pauses eren fluctuants. i aquell balb
Pallare, 154.
carca, República Argentina, 236.
Sant Gervasi. to3.
vídues
amb
nombrosos
bilis
póscaminar de vençut tamice devia reCentre d'Esq. Rep., Pere IV, 263.
Casal d'Esq. Estat Catalä. Rambla
tumas o be llagare, i errants troDistricte IV
evitar un indici esgarriador.
Partir Nacionalista Rep. d'Esquerra,
del Prat, 2.
badors
miseriosos.
L
ianarquia,
que
Un da, a l'hora de dinar, em dedel
Districte
X,
Passeig
Delegació
A. Catalana Republicana del Dte. IV,
Casal Nac. Gracienc, Llibertat, 2 i 4.
va començar com una individualts- manaren indicacions per al men
del Triomf, 72, pral.
Baix de Sant Pere, So.
Partit Nacionalista Rep díEsquerra,
sima totalització romantica del se"menú". I jo vaig contestar, ho
gle XIX, ha acabat en caes banconfesso, amb una ven rauca de
doleres, que bannen de portar, si znalvestat:
mes no, aquells barretets de forma
-Mitja dotzena de galls d'aqueas
cónica que feien tanta illusíó, Tinc
de la nit.
afill1111111111111111111.111111111181111111111111111111111•11111111111111111111111,1111111111111115111111011181111111111111,11111111112
la idea que si alguna segada triomI el pobre cambrer per poc no
fen ad el feixisme, el comunisme
fa un xiscle. Després va resultar un
1
o be aquell paradis deis técnica que
sindicalista que no creia en Déu.
diu que preparen al Nord-America,
pecó que feia pessebre,
BELLAFILA
aquests moviments acabaran orga-

Horn fa avinent ala simpatitzants i militad* de la ca 4a
quadat instaHades les Oficines electorata'seiglientst
Fontanella, 15, principal. - Telidon
OFICINES

inspectors, caps de parada i de lima
i vigilante hi ha gairebé unanimitat
a no c oler secundar-la. Queda un
sector, el més intransigent, que es
el deis simpattszants o addictes la
F. A. I., el say al voldria anar-hi a pesar de tot. Pecó, almenys per ara,
el seu propòsit no traba, per les
raons esmentades, el necessari escalf entre la mejor part dei. obrera.
Hi ha, altrament, una rae, que pesa molt en i'änim d'aquells. El propòsit, que ells veuen ferm, de mantenir als seus llocs els empleats que
ingressaren a les Companyies de resultes del darrer conflicte. Aquesta
vegada tenen la impressió que aquestes no estan disposades a prescindir-ne, com havien fet altres vegades, per tal d'admetre de nou els
vaguistes acomiadats. I això els ha
fet refredar. Aixi mateix, COM la tolerancia d'abans els hacia iet envalentonar, renergia d'ara els acovardeis.
I aixi està la tosa. El fet, per altra part, que horn es dediqui a Ilanyar liquide inflamables contra els
autobusos, fa pensar que, probablement, en comptes d'apenar a la vaga per aconseguir el reingrés dele
obrers acomiadats, adoptin la tàctica del sabotatge.

tres.
El nombre total de detinguts és de
:39 bornes i la dona.
Entre els detinguts a Prefectura es
comenci a fitxar-los i comprovar Si

Avui, dimecres, és el di* que els
dirigents clandestina del rato de
trlins Ports tenien a-eenyalat per a
dec arar-se en vaga. Dio entere, en
c oznentar un manifest, tasnb4 risa-

D'una Wat Miga»
Esquerres 4 CitalbildiS ciinteeporinia

la data, que era aval.
Lardee va circular al seu temps.
Això no e$ obstacle, perla perquk
hagi estas &jornada o poseer suspesa, de mornent.
Els tanteigs realitzats aqueas* dies
entre els obrera han posas de manifest la manea d'unanimitat que regna entre ells. Molts s'hi mostrara
frencament contraria. Alees tasan
escarmentats pel fraces sofert, i tenen por de tornar a iracassar. .11guns pelasen, i ho diuen clarament,
que en cas de secundar-la es podrien quedar al carne. Entre els

detenció de la mestressa Felisa Sistero Homedes, la qual va passar a la
Prefectura de Pelada juras amb els al-

PUBLIDITAT

a

Es detingut el famós anarquista Carbó i se Ii ocupa
una nodrida documentació
Des de fa alguns anys que la policia seguia els passos d'un element
que considerava perillós, i sobre el
qual darrerament es reberen ordres
dele jutjats de Palamós i de Saragossa interessant la seca captura
per estar reclamar pele tribunals
d'urgencia craquelles poblacions, per
suposar-lo un dele principals complicats en els successos anarco-sindicalistes del mes passat.
L'indicado que es buscara era

Eusebi Carbó i Carbó, molt conegut
per la policia, peró el parador del
qual no es trobava.
Darrerament hom sabe que Carbo

rebia, amb una altre nom, correspondencia en una casa del carrer del
Nil.
La correspondencia venia tota de
l'estranger, i per tal d'aconseguir la
seca detenció, puix que per ésser
un element acostumat a despistar ele
ardits de la policia no seria feina
fàcil, fou disposat que un agent
fressat de repartidor de telefonemes
es persones a la casa del carrer del
Nil amb un telefonema urgent per
a lliurar a E. Callo') i
Efectivament, un dels agents de la
brigada social es ya personar en
aquella casa i fou rebut per un subjecte estranger i per la propietaria
del pis, la qual va valer recollir el
telefonerna urgent, pecó el fingit repartidor va voler, seguint ordres qoe
la Comapn y ia els te donades, lliurar
Persona l m ent el missatge.
Després d'una breu conferencia
entre l'estranger i la dona van decidir acomp2nyar el repartidor a una
torre del carrer Ramon Albó, número t3. situada al barri de Santa
Eulalia de Vilapi s cina, i allí es va
presentar el Carbó autentic a recollir
el telefonema.
Aleshores essent reconegut el Carbó per ragent, tnalgrat del temps
transcorregut i hacer desfigurar la
seca cara imb els anys i el pk1 canós i estar mis gros que en la fitxa
que consta a la Prefectura, ragent
es va donar a conèixer i va procedir a la seva detenció.
L'estran ger que va aeompanyar
l'agent, en veure que Cavia eaigut
en una trampa, es va fsr escapol ripidarnent sense que se'l pogués detenir.
Cebó bou eonduit a la Prefectura
de Policia, on ha quedat incomunicas.
La casa on habitava Cachó estaca
ben moblada i tenia un despatx molt
ben muntat, amb maquines d'escriure. telkfon i un arxiu complet de
tot quant escrivia i allí es rebia.
Ea polka s'ha incautar de la doce.
mentació que demostra la relamió
que té el detingut amb tos' els elements anarquistes del món.
Entre la documentació trobada
figuren Cantes de França, Argentina.
Perú, Italia, totes elles relaeionades
arnh futt • r q movfment s socials.
També hi ha una extensa documentada% còpies de cartes canviades
amb elements de Cuba que tramen
pas per pea de tots els moviments

han

Campanya electoral

Els alumnes de les
Escales d'Agr cultura de la O eneralitat
s'han declarat

cl f gerres catalanes
i

iniesmeopmenenonuausimenalowneennunianneenemeamaings

que ¡lli s'havien de realitzar i les possibilitats d'un triong i ras de no sortir
airosos amb l'empresa buscar en un
altre lloc el renga.
ha també unea. captes de cartes

escrites en les quals els diuen que la
situació actual monetaria a Eseanya
dels anarquistes és desesperada, ;,er
la qual cosa preguen que un cop
triomiants a Cuba procurin implantar
d'una cegada els anarquistes Euro
ideals enviin algun socors a lluri
lila s ele espanyols.
Segons la Uta; que consta a Prefevtura de ?olida aquest detingut
nasque a Palafrugen el 31 de gener
de 1883; té com a oficis sabater, astrotaper t periodista.
Ha estas detingut infinita; de cegarles per delictes polítics, i ha sofert
diverses condemnes.
Assistí al Congres de la Pau celebras a El Ferrol en maig de 1913
MI11 amb altres significare anarquistes, entre ells Penaba, Miranda
altres. Fou director de "Solidaridad
Obrera" a Valencia 1 cap del MOV1ment llevantí anarquista.
Est.gué com a delegat a Valencia
en el Congrés Sindicalista celebrat a
Madrid rany 1919.
Estaca en Macla amb els elements
sindicalistes estrangers i visita Enric
Malatesta a Toni en els primers mesos de 1921.
En 16 d'octubre de )909 funda
"Tierra y Libertad".
En 19ao cisque a Ceret (Franca),
on igualment Jiu propaganda de les
seres idees entre els molas espanyols
que allí hi hacia.
En el mes de gener de mil assisti
a la reunió d'internacionals anarquietes celebrada a Palafrugell.
En desembre de 1911 torna de Génova, on hacia viscut ainb el nom
d'Emili Castro, i passi a viure a Figuares.
El dila 15 d'abril de l'any 1915 f011
detingut al Ferrol pels conceptes ultrarevolucionaras barrejats en un mitin(
preparatori del Congrio de la Pau.
A Valladolid fin detingut en 13 de
gener de 1916, juntament amb tres
més, per insults a la guardia civil.
Posteriorment, l'any ¡Izo, fou detingut com a suposat complicas per rassassinat de l'ex-governador de Barcelona comte de Salvatierra, ocorregut a València.
La darrera segada que tau detingut
fou l'any ap26.
D'aquesta detenció, a la qual la policia concedeix una extraordinaria im.
portancia se tths donat compre la Jutiats de Saragossa i Girona, que són
eh d'urgencia que el unen reclamat
La documentació trobeda sera objete d'un minuciós estudi. Actualment
Grisú era el secretari de l'Asead:1dd
Internacional de Treballadors a 1 4 efe.
ció ibérica. Era eorresponsal a Bar.,
tetona del diafi madrileny L. N. T.".
Ele membrets 1. lee carteo ocupades
porten: "El Secretariado hilito de
la A. 1. T."
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AVUI, a les deu del vespre:

GRAN MITING
al Centre d'Esquerra Republicana de Catalunya del districte III (Les Corta)

en

Oradors:
Antoni Vilalta i Vidal
Mariä Martínez Cuenca
Josep Escofet i Andreu
Eduard Ragasol
Jaume Aiguader
Joan Puig i Ferreter
Ventura Gassol

1

vaga

Dilluns es rellanen els alurtmes de
l'Escola Superior d'Agricultura, I hi
assistiren delegats de l'Escala mirrana d Caldes eis represemació dels
Perla Agríenles i una representació
de l'Associació d'Enginyers Agricoles.
L'objecte de la reunió tau definir
l'actuació dels alumnes davant el poc
interés demostrar fins ara per part
dels organismes Micials a les reclamacions dele reunits, als quals fina
a la data no seis reconeix llibertat
d'acció ni eiectivitat als tírala obtinguts en les escales anteriorment esmentades.
Després de conegudes les gesttons
fetes pels components de la Comissió

AVUI, a les deu del vespre:

designada abans de començar les vacanees per a obre= una orientació sobre Fesdevenidor dels alumnes d'aquestes escoles, s'acorde cursar aqueas& comunicació:
"Vist que el resultar de lea conOradors:
sultes celebrades amb els organismes
superiors s'ha limitas a incertes prense
Nardo Guerra
temes ja obtingudes en anys anteriors,
i mai realitzades, cont lambe la poca
Ricard Aliaba
atenció prestada fins ara als assumpMari Salvador
tes corresponents a aqqestes Escales,
Emili Granier-Barrera
els alumnes dc totes les Escales d'Agricultura de Catalunya es declaren
Pere Domingo
en vaga indefinidament.
Jaume Aiguader
Aquesta vaga acabara immediataMartí Barrera
ment que per part del Departement
corresponent de la Generalitat de CaUuís Companys
talunya quedi acordada la inclusió i la
pretecció dedica dels interessos en
gälitl11111111111111111111111111/11ffläneentsmellillgal1111110t
l'avantprojecte i en el traspäs de serveis d'Agricultura.
Els adroguers i el leu- També s'ha acordat fer avinent que
en cap moment aquesta vaga no sigde del Conseller de nificara un arte de protesta per racMeció de rinustre claustre de senyors
Trebait
proíessore
A fi de portar a teme les gestiona
Les eutitats patronals del
ram de l'Alimentacid represen- necessäries i donar la máxima eficaladea en el Jurel, Misa del Tre- cia a les decisions preses avui, ele
ball en el Contera, aomuniquen nomenat una comissió que tindrä cuPer tal de tractar del Proj ectat me'
ra de tot el necessari per acomeguir
als seus soeie que, amb la connument al malaguan yat dramaturg Anla realització de ço acordat, i se II
formitat absoluta dele vocals
gel Guimerà, de les quantitats recaptades entre tots els ciutadans en [oren patrona del dit Jurel Mixt, han llaman d'atorgar les més implica fapresentat ala oportuna recur- cultats
dipositaris els 'o y e' Güell i Dusos contra el laude que varia
ren i Ventosa, de la Lliga Regionales seres eendlcions de treball,
De l'atracament
lista, i com sigui que els dits senyors
fonamentant-se en quä el pacte
no n'han parlar mis, eón convidados
al bar Canigó
que li serveix de base 1015 trentotes les entitats, pensin com vulgratin
Ahir es presenta al Jutjat el PrOcat per la dependänela 1 inoomen matarles politlques o social% al canpidani del taxi núm. 4083e13, Del.
plert pel Conseller del ?M'al!.
vi d'impresslona que hindi.; hat demä,
dijous, a les deu de la vetlla, al local pel quid motlu al seu dla fotl mau RigA acom panyat del 'soler que
el conduje quan fou atracat.
denuncia( pels patrona.
de "Patria Nova", Bortavista, 315
El xofer manifesté que dos indiviDe couseiiient, merare no es
resolguin definillvament els re- dua 11 Helaren el taxi al carrer del
el
cursos ea fa avinent a lot
Clot, 1 en arribar af carrer del Dant
enmaro del dit ram que anhele- baix ä un dels individua i arnenscanttreball
an.
da
lo amb una pistola el commini a pi
testen les norme;
teriore el laude, pera no cal
abandoné, el taxi 1 que li Morfi la
oblidar que ele einplante i degorra.
pendenls no poden treballar
Com es recordari el taxi fou tronnis de vult
bat abandonas a Son Gervasi.

GRAN MITING
al Cinema Marina (Barceloneta)

1

Lliga
i el monument
a Guimerà
La

Llegiu
tots els dijous
«M IR ADOR»

Un limo

-

nou

La història de l'«aviaci ar argentí»
algun temps que un individu
dedieava a visitar les persones

Fa
es

que podía saber que projectav en
traslladar-se a l'Argentina i s'oferia
a negociar-los el despatx de tota la
documentada necessari a per a emprendre el viatge a un preu inferior
al (pe en realitat havia de tostarlos.
Aixi que aquest individu aconseguia que Ii fossin acceptata els
seus SetVeiS demanava diners a
compre per tal d'atendre el pagament d'algun o alguna dels dorasments de que calla que el seu client
es proveis.
Tattabe aquest individu, que ea
deia aviador, iingint tenir en projecte reaiitzar un ''raid" a América,
per a la qual cosa anava a construir un aparell especial, visitava
persones aricionades a raciació
fingint-se atuic d'un conegut aviador catalä demanava auxilia per tal
d'aconseguir portar a la práctica el
seu pla.
Per inspirar coniianea a les persones a les quals es dirigia els ensenyava un resguard falsiiicat del
/fans crEspanya pel qual apareixia
com a titular d un dipòsit de 170.000
pessetes, les quals deia que era el
capital inicial per a la construcció
de l'aparen i realització del "raid".
La policia va assabentar-se de les
gestions del dit aviador, i tospitant
que es tractava d'una noca modalitat d'estafada, comença les secta
recerques per esbrinar el que hi havia de cert en alló que deia el dit
individu.
Els treballs reatitzats per la policia no trigaren a donar per resultat aclarir l'engany del fingit aviador.
Ahir al cuatí es procesal a deleaje-lo al carrer d'Aray, 5, tercer pie,
quarta porta, domicili de l'artista
Kety Romner, amb la qual vivia.
El detingut va manifestar anomenar-se Charles Albert Sarmiquet,
de trenta-vuit anys, natural de Buenos Aires i d'ofici aviador.
En ésser interrogar va catitessaz que en la seca vida hacia posseit diners i que el resguard que
tenia en 4 ale i que l'utilitzava per
tal d'inspirar confiança a les persones a lea quals es dirigia demanant diners per ß dur a terme el
ßeu lantästic "raid" que deia tenir
en projacte i la construcció d'un
avió especial per a aquest fi.
Sembla que el detingut dula una
vida silenciosa i que .feia *tima
dels seus maltractamenta le da»
amb la qual vivia.

Envieu lee
»tea en

«tau 1

Dimecres, 10 de gente de 1934

LA PUBLICITAT

FULL DE DIETARI
L'immortalitat dels
problemes
Es dificil de modernitzar les ciutats
de manera que els avantatges que hi
guanyen no esdevinguin minvats o destruirs pelo inconvenients que fa sorgir
cada reforma.
Amb excellent intenció, els directors
del trafic van concentrar a la Ronda
de Sane Pere la desembocadura d'una
colla de linies de tramvies descendents:

ets 37, 38, 30, 60 i potser me'n dejao,
bistemtaniament va minorar el funsionament de la cruìlla Corts-Passeig de
Gracia i el del correr de Fontanclla,
on impera la direcció única en tota la
seva euresa.
Pera ara resulta que els tramtner
que s'aglomeren a la Ronda de Sant
Pero entre lirquinaona i Placa de
Cata/soya formen un garbuix imposant. Els tramvies—pobrets!—no poden,
com els automòbils, sortir del rciiele
aprofitar el senyal iluntinós favorable
jan bit P un t s'ha ences. No. Ells han
d'osar passant d'un a tot. I si, cont
aporre sovint, quan s'o:eh el llum
verd hi ha un 37 O un 311, O un 30,
l'inf eli ç 2 9 que es a darrera ha de
carregar-se de Paciéncia per esperar
que els ullets de coloro, amb l'u r joc
successiu, vagin donant sortida als
vehicles que té davant. De vegcdes,
si la OH ti un dia de rabia i s'enerva
es les ¡Mes víctintes, ocien que aiguns
trennvies passen cinc i sis i set mihints e n una exPectativa foro incamoska Parlo deis tramvies en sentit metapric, es clar; el: mamujes, al capdavall , entitats inerts, no Pateixen gens.
Els qui s'irriten i s'impacienten són
els conductors i els passatgers.
Paciència? Campal i debatut, és
clar: paciencia. La t'ida en totes
seves ¡poques toPa amb incomoditats
i resistències. I tot el delit revolucionad del senyor Vachicr no pot resoldre el.; Problemes anties acuse SIISCitar-ne de sosa. Com els inetgcs noseentistes, malora lloro gran: deseobertes en el ram del diagm)stic i de la
terapèutica, no poden forn,Ooc adobar el
cos huma per una banda sense que cuiti
a es/millar-se per una altra.
"La vida is apenes suportable"—
deia algun pensador d'altres segles.
Maldem Perola. aqueos 'apenes"
potser obtenim alguno reSultats en aquest sentir Per() no fóra
estrany que el nostre dclit en tots els
ordres no fos sind una kiwi de transportar problemes d'un cantó a nitre
sense resoldre'n caP del tot.
Pecó si és així val més no Pensarhi,
aliar fent.
Carleo SOLDEVILA

El Carnaval d'enguany
Nota del Comitè
Pro-Carnaval
Com cada any en arribar aquest
temps, la ciutat de Barcelona es
prepara per celebrar dignament les

festes del Carnaval. De mica en
mica, hom ha procurat reduir i armilar el mal gust i les grolleries, que
convertien els carrers de la nostra
ciutat en fàcils llocs d'exribicions
poca-soltes, aconseguint finalment
que les festes es concentressin, gaicebé d'una manera única, al lloc
assenyalat on es descabdella la ja
tradicional Rua barcelonina, en la
qual abunden sempre en gran nombre les belles carrosses adornades

artísticament.
Però això no era encara prov.
Calla que les festes del Carnaval,
a Barcelona, ocupessin el lloc que
a la nostra ciutat correspon entre
les altres festes que dins del mateix caràcter celebren moltes

europees. Convenía que la nostra Barcelona aportés a aquesta manifestació joiosa i frívola un alt exponent dad, de bon gust, d'esplendidesa i de vitalitat sempre renovada i augmentada. Enguany, potser mis que els altres, cal que tots
els barcelonins, dintre les nostres
possibilitats, collaborem a rexit de

festa. Pensem que, ultra lincrement del turisme i la riquesa que
pot proporcionar .a la ciutat de Barla

celona un Carnaval ben organitzat
unes festes del Carnaval hàbilment
anunciades, es compten a milers els
obrero que esperen aquestes festes
els actes a qué donen lloc, com
un pretext benvingut per a poder
guanyar alguns diners que els ajudin en la Huila per la vida. La collaboració de tots els ciutadans faca
que Barcelona refermi, una vegada
mis, la justa fama de gran ciutat
que gaudeix a Espanya i a l'estranger. Tot divertint-se, els barrelonins tindran en elles un motiu per

i

donar ocupació als innombrables
treballadors de les indústries que
produeixen els articles de màxim
consum en aquestes festes, abrí com
els cotxers, xofers, sastres, modistes, hotelers, confiten, etc., etc., que
amb la Rua d'enguany esperen poder atenuar en el que possible sigui les conseqüències de la crisi
mundial, que també avui deixen sentir-se a caza nostra.

Envicia les noteß en eatidAI

NOTICIAR!
monda Laurent, Maria Lluisa
coechea ¡ Rosa Pinyol.
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Servei Meteorològic
de Catalunya

1

SITUACIO GENERAL ATMOSFERICA
D'EUROPA A LES UY DEL DIA
9 DE GENER DE 1934
El reglm antIclolbelo dele paltos occidentali d'Europa es deaplaga cap al nord-est per a
pa* • una desmate barometrIca
que, prosedant do l'Atlintic septentrional, avança cap a Europa; en
coneeqüencie, entre lee Aperes
les Illes Britaniques s'estableisen
venta del lud-oest, que produelien
un Ileuger augment de la temperatura.
A la part continental, dee
centre d'Espanya I Prensa fIns •
pereletelaen les glagades I lea bolsos matinale degudee
a la manca de vente, arbole s de lee
altas pressions que dominen a
Europa.

atomanya,

TTTTT DEL TOUR
A CATALUNYA, A LES VUIT
Domina el bon tempe, amb col
seré, excepta • Camama 1 • So3ba, on hl ha bolsee.
Els vente eón fluluts I el leed
encara U Intima a l'Interior, pulo
minimal de 11
que a'han mgi
grao. cota taro a Ribo. I 6 graue
• Sant ¿alié de Vilatorta, • tarde
I a la Pobla de Segur.
LI gruix de nou • Nürla be
metros, I la temperatura
de
mlnlma be do 5 graue sota zar*.

Urrub-

Els que tinguin joies empenyorades a la Caixa d'Estalvis i Mont de
Pietat (Central) les dates de renovament o empenyorament de les quals
siguin anteriors al 3 5 de mace darrer inclusivament, són avisats que en
la subhasta pública que se celebrarà
en aquest Mont de Pietat el dia 13
de gener es procedirä a la venda de
les penyores dels préstecs número
26.574 al secano i de ii al 26.547 que
no hagin estat prorrogats, desempenyorats o venuts anteriorment.
Per un error

d'informació dignó-

rem diumenge que foren detinguts
Francesc Barrabes i Joan Soler, perqué volien entrar en una tenda de
queviures que estava embargada, fentse passar per agents de l'Executiva,
essent alai que si hi entraren fou en
ús del seu perfecte dret, ja que són
dipositaris judicials dels béns embargats que hi ha dins d'aquell e s tab li

-ment.

lee

(Les cumulan' del temps a
Barcelona, a les set, van a tu apealar& de la primera pagina)

Es fa avinent als socis de l'Orfeó
Gracienc que el dissabte vinent, dia 13,
a les deu de la vetlla, tindrà lloc al
local social de la dita entitat rAssemblea general ordinaria corresponent a rany /934.

ES CURIAS HL HM
Exam inad la vostra saut
"Per qué? — direu sens dubte — si
la mena salut és perfecta". Això no
pot saber-se mai. 1 encara catan, efectivament, així fos, sernpre convé
examinar la salut, si es té, per a conservar-la, i si per desgracia s'ha perdut, per a recuperar-la novament.
Dones, qué! ¿No fea tots els matins a l'hora de la "toilette - un examen detingut del vostre aspecte?
¿No procureu (sense cap vanjtat)
semblar el millor possible?
Segurament haureu de confessar
que si.
¡I no creieu que aixi com, més
per costum que per presumpció, us
pareu a mirar el vostre pentinat, les
vostres faccions, el vostre aspecte
gencarl, caldria adquirir l'häbit d'observar cada mati, els vostres orins, el
vostre até, les vostres energies, el
vostre son?
¿No creieu que una maquina tan
meravellosa com la del vostre organisme val la pena de dedicar-li tots

els dies uns moments?
¿Que pensarieu d'un mecànic que
sense examinar l'engranatge del seu
aparell, sense verificar el mecanis-

me, el posés en marxa i esperés per
observar-lo que durant el seu funcionament es trenques una peea a
s'espatllés una de les seres parts?
Cregueu, amic. Féu-vos, en llevarvos tots els dies aquestes preguntes:
Com he dormit? ¿Quin aspecte tenen
els meus orins? jCom va el meu
vigor?
I sobre tot Uroclonalitzeu-vos cada
mati i així podreu afrontar sense cap
perill la Huila del dia i quedaren
immune contra l'artritisme.
Assabenteu-vos dels beneficis de

l'Urodonal, comprovats pel reputat
Professor Dr. A. Vila Coro, de la
Facultat de Medicina de Barcelona,
quan diu:
"Usant l'Uroclonal en múltiples

Pels centres
oficials
GENERALITAT
Presidg nola: Visites. — Ahir

al matí el senyor Companys va
rebre gran nombre de visites,
entre elles la dels representante del Patronat de la Universitat, senyors Fabra, Bosch
Gimpera i Josep Xirau; la Junta de Museus, amb els senyors
Llimona, Borralleres, Folch i
Torres, Tarragó, Pellicena, Soler i March, Opisso, Mayoral,
Venta116, Vachicr, Rebull, Acher,
Pere Cases Abarca i Joaquim
Xirau, i una comissió de l'Acad è mia de Yurisprudencia, formada pele senyors Roig i Bergada, Borrell ¡ Sol, Carreres i
Artau, Duran Canyameres,
Cristòfor Massó, Lluís Serrallonga, Colom i Cardoner.
També el President va rebre
el Conseller de Cultura, senyor
Gassol, i el senyor Aragai amb
el qual va conferenciar ¡larga
estona.
Consellerla de Governao16. —
Ahir al rnigdia, contestant a
preguntes que li fen un periodista, el senyor Selves digué
que el diumenge vinent, uf-1)h
motiu de les eleccions municipal s, seran suspesos els perlita
de futbol. Digné també que ahir
se celebrarla reunió de Consell
a la Generalitat ¡ en ésser-li
pl eguntat si sotmetria a l'aprovació deis seus companys el
nomenament de Comissari d'Ordre públic, respongué que en
els Consells els consellers parlen per torn ¡ que no sabia si
a eh Ii tocaria de fer-ho. Afegi
que en cas afirmatiu. proposaria aquel] nomenament a favor
d'una persona el nom de la qual
es reservà. Digué per últim, i
també a requeriments d'un periodista, que en el concurs
obert per a proveir les vacante,

l'oficialitat dels cossos d'assalt i de seguretat hi podien
optar' tots els militare i àdhuc
els carrabiners, com es diu en
les bases per les guate ha de
regir-se l'esmentat concurs.
en

i variats casos produits per l'artritisme, he obtingut resultats sorprenents, així cont curacions admira-

AJUNTAMENT

bles."
Dernaneu als Laboratoris de l'Urodonal, Apartat, 718, Barcelona, el
llibre del doctor Durnas "La Medicación del Hogar", que gratuitament
us sera facilitat. En ell veureu tot
alló que interessa a la conservació de
la salut. No oblideu que home previngut val per dos.

Obertura d'un concurs. —
Fins al dia 15 del corrent, a
les dotze, s'admetran al Negociat d'Obres Públiques de la
Secció de Foment de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, plecs de
proposició per a optar al concura privat d'installació d'enllumenat elèctric al Mercat d'En
Galvany, al tipus de 2.036'91
pessetes.

CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 246 - Teléfon 73016
El Pub Femení i d'Esports, en
Junta general ordinaria celebrada el
dia 7 de l'actual, davant la dimissió
presentada amb carácter irrevocable de
les components de Directiva i dels
Departaments, va elegir les següents
senyoretes: Directiva: presidenta, Maria Teresa Vernet; vice-presidenta,
Carme Badia; secretaria general,

Enriqueta Montoro; vice-secretäria,
Aminda Valls; tresorera, Trinitat Altaba; comptadora, Mercé Nata; arxivera, Anna Vallès; vocal', Victòria

Altaba, Mercè Mirasol, Dolors Vall'es, Mercè Trias, Concepció Fronjosi i Dolors Soler. Departament d'Actuació Social: presidenta, Dolors Soler, secretäria, Mercè Bilurbina; vocals, Magda Marsä, Concepció Fronjosä, Pilar Samsó i Concepció Albert.
Departament d'Esports: presidenta,
Victòria Altaba; secretäria, Maria
Morros; vocala Isabel Multó, Rai-

Meca de proposle16. — Al Negociat Municipal d'Ingres s os,
Casa de la Ciutat, primer pis,
s'admetran fins al dia II del
corrent, a la una edel migdia,
plecs de proposició per al subministrament d'un armari d'acer "Allsteel" i una màquina
sumadora "Astra", segons el
model que durant aquell termini estarà a disposició deis industrials interesaats. Les ofertes lustran . d'ésser presentades
dintre un sobre clos ¡ portaran
la signatura 1 l'adreça del pre-

sentador.
Celda • un olutadi. — L'Ins-

titut Municipal d'Estadistica,
situat a la Via Laietana, 16, entresol, Intereses la presentaci6
del senyor Envio Carretero
Trujillo, qualsevol ditt feiner, de
deu a una, per tal de parlar-li
d'un assumpte que li interesan

VIDA SOCIAL
Les cartee d'Identitat professional. — Els Jurata Mixtos del
Comerç i de Banca, Assegurances i Olientes, interessen amb
urgencia deis súbdita estrangers que conté aquesta relució,
que es presentin a les seves
()Reines (Passeig de Gracia, 75,
entresob qualsevol dia temer,
de die a vuit de la tarda, llevat
dels dissabtes, per notilicar-los
un assumpte referent a la seva
sollicitud de carta d'identitat:
Senyors: Camil Verhelst, Levy Cohen, Germà Minzenmay,
Lietä Calembert, Otto A. W.
Stierle, lienry Lembke, Jobas;
Staib, Willy Porsow, Richard
Dorphy, Joan Brendle, Frederic
Haarhaus, Enric Kruger, Emili
Loquens, Trigve Werring, Albert Saccarrera, Xavier 1\ agore,
Ernest Gonealves de baria, Enric Lehmann, Antoni, Molisteis
ten, Umbett Berberich, Ernest
Floethmann, Ragnar Nordqvist,
Joan Terschmitten, David Ventura, Amadeu Maleyran, Emili
Maas, Vladimir Scholtz, Illatthaus Kotterle, Francesc Cerati, Heinz Peterlein, Joan Kraeraer, Joan Bucheli, Caries Bucheli, Ricard Weil, Guillem Vosseler, Poul Thornberg, Antonj
Scheuermann, Welter Sonderhof, Giovani Zanon, Luigi Zanon, Otto Jurkuhn, Ferran E.
Guignet, Erico Schnitzer, Josep
M: Goneälvez de Faria Zayas,
Antoni Castignani, Otto Helmer, Fied Beissel, Artur Klimt,
Jaume Boyd.
Els portera. — L'Associació
de Portero

i Serveis Domestics

prega a tots els professionals
que s'abstinguin de signar els
contractes de serveis de portería que els siguin presentats
pels propietario o administradore, sota el pretext de moditicacle). Abans de la signatura o
conformitat se'ls recomana que
s'assessorin a la Secció Jurídica de l'Associació, l'estatge
de la qual es al carrer de la
Portaferrissa, números 7 i 9,
primer, tots els dies, de set a
nou del vespre.
Crida a súbdita estrangers.—
Els Jurats Mixtos d'Indústries
de la Construcció i Obres Públiques prega als súbdits estrangers ( alemanys ) Emili
Brunnen, Erwin Muller, Joan
Haben, Francesc Hund ¡ Artur
Hund; (francesos) Lle0 Arthand, Pau Arthand i Pau ScheIlenberg; (angles) Oscar Chinchen ; (suïssos) Antoni Rigendiger, Ernest Stegmaier i Franceso Bucher; (italiä) Ug Jacopucci; (austríac) André Huber;
(hongarès) Desideri Fischer,
que passin per les oficines
(Passatge del Comerç, 2), qualsevol dia feiner, de cinc a set
de la tarda, per assabentar-los
d'un assumpte relacionat amb
la seva carta d'identitat pro-

fessional.
Sindical de Camiseria, Confecciona I Corbaterla. — Avui, a
dos quarts de deu del vespre,
celebrarà assemblea general extraordinària per a tractar 'el següent ordre del dia:
Lectura i aprovació de l'acta
anterior. — Nomenament de
taula de discussió. — Lectura,
discussió i en el seu cas aprovació de les contrabases rebu-

des de la Patronal.
Sorteig de cases 1 renovació
de Junta. — L'entitat Cooperativa de Construcció i Estalvi
"Prevjsión y Hogar", en assernblea extraordinäria celebrada el
dia 31 de desembre darrer, sorteilt entre ele seus associats
quatre cases propietat de l'en'Wat, j foren agraciats els socia
Tenme Font j Catalä, Guadalupe •
Cuartiellaa Monbarte, Manuel
Rodríguez ¡ Boten i Manuel Sofichero Sisbano.
Aixf mateix foren cobertes les
vacants dels càrrecs de la Junta
directiva de: secretari, comptador i vocal, havent recaigut els
nomenaments respectius als senyors Francesc Bertran, Jacint

Camallonga 1 Jesús Bolis.
Sindicat Obrer Indústries de
la Fusta. — Es fa saber tr tole
els obrers de les indústries de
la fusta que el Sindicat ja té en
poder seu les cartes confederals
corresponents a l'any 1934, i,
per tant, prega que passin per
l'estatge social, Alt de Sant Pere, 24, primer, tots els dies,
de sis a vuit, de la vetlla, a fi
i efecte de renovar-los.

PARIS
Holel Mou-Thahor
4. rue filont-Thabor
Molt centeno - Jrup de l Oper
Amplia' en 1993
130 habltaelons
100 tanys
111 t robaren tote mena •
de facilitats. Par doler

Gerencia cat a la tia
PROFADUZU-LA

ELS T
Causes vistes ahir
A la Secció primera va compareixen F erran Farrea, que
essent corredor d'una casa de

numere es queda unes factures
per a cobrar - les; les cobrä, i
aleshores es va distreure de
Hincar el sets import, que pujava 6.200 pessetes, a la casa
on treballava. El Tribunal, per
tal de fer-li recobrar la »temería Ii imposä la pena de dos
anys de preso).
A la ii...eixii Secció es va
veure una causa per estafada
contra Francesc Freixes. Aquest
individu demanis 1.600 pessetes
a una dona prometent-li la porteria d'una casa en construcciO,
i a l'hura de cumplir la pi unteletiva se'n va ublidar, cum aixt
mateix de tornar aquella quantitat. El fiscal, com a premi
del seu procedir, demani per a
ell la pena de sis mesas de reclusió.
A la Secció segona s'hi va
veure una causa contra Antoni
Vidal, el qual va demanar a la
seva promesa que li deixés mil
pessetes que necessitava amb
urgencia per tal d'establir un
negoci. Un cop va tenir els diners a la butxaca, se n'anà, i ja
no s'ocupà més de veure la
seva promesa fins que fou denunciat. El fiscal va sol.licitar
que hi fos aplicada la pena de
(pudre lIteras j un dia de presó.
A la inateixa Secció segona
ocupe el banquet Pau Hernändez, el qual, amla l'auto que
guiuvu, va atropellar un noi al

carrer del Fresser. El fiscal sollicitä contra ell la pena de sis
mesos de presó.
A la Secció tercera hi va compareixer Salvador Taixera,
qual eslava acusat d'esser l'autor d'un robatori comes a Montornes del Valles. El fiscal sollicitä la pena d'un any, un mes
i onze dies de presó.
A la Secció quarta conillaregué Josep Domínguez, que
era el cap de la Guardia Urbana de Sabadell quan va eschalar la vaga de Telefons i bou
acusat de negligencia en el descobriment deis artes de sabotatge j les coaccions realitzades
en aquella població, perquè en
aquella data tenia una filla
ocupada a la Companyia i que
eslava en vaga. La pena sollicitada pel fiscal contra ell fea'
de deu anys d'inhabilitació i mil
pessetes de multa.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Pel Jutjat número 14 ha estat declarat dos el sumari que
es tramitava pel procediment
d'urgència contra Joan Josep
Soriano Gómez i Francesc Poyudo Buisan pel delicte de ti-

nema ¡Ilícita d'armes.
El Jutjat número 11 ha declama clos igualtnent el sumari
que tramitava per coaccions
ocorregudes a Badalona, 1 per
les quals estan processats i a
disposició del Tribunal d'Urgencia Sebasliä Martínez, Antoni Meca, Francesc Pardo, Josep Ortiz, Francesc Garcia i
Josep Riera. La vista d'aquestes
dues causes se celebrarit dad
a pocs dies.

Robatori en una fàbrica
de Sant Martí
La matimula passada, pelo
volts de les dues, es va contetre

un robatori torva important de
Pella a la lúbrica de curtits que
posseeix el senyor José}, Litcurella a Sant Martí. Mentre el
sereno s'es t ava en un dels de-

partaments de la fabrica, va
sentir que picaven a la porta s

dues linestres. El sereno, en
sentir - ho, se n'aria a les habi11

tacions del porten per tal de

demanar ajut.
Els que trucaren des de fora
van poder auencar la finestra
i saltar dins. Agafaren el sereno en el precia moment que
passava pel seu costal, i el lligaren a una cadira. Ainb un
grapat de coló que u» dels individuo 'que entraren a la
a cercar al botitar j e:* s :1
quf, li taparen la boca, i Iligantli un mocador al cap li laparee
eta ulls.
Aleshores els Hadres, que
eren sis o set, l'eseorcollaren
ii prengueren el revólver i 41
pessetes que dula damunt seu.
Sobre si havien o no de peendre-li aquella quanlitat van
sostenir una diacussiö, predominant el criteri d'empollarse-les, igualment q ue el eett
abrir.
Els atracadora, que, segons
semblis, se n'aliaren directa-

RIU
ment als tallen, se n'emportaren 240 pelle, ja preparades, i
d'altres sense treballar en nombre de cent.
Segurament que tindrien a
punt algun carro a la perla de
la fabrica, can segons (ligué el
sereno feren dos viatges.
En acabar, i donant-se comp-

te el sereno de la quietud que
Id havia a la, fabrica, va deslligar-se com va poder, ¡ es dirigí
a avisar el porter. Tots dos demanaren auxili hi acudí un
del sumelent, el qua l feu diversos dispare sense resultat.
Havia passat molla tetona, i
els 'ladres devien tenir temps
de sobres per a escapolir-se.
La guàrdia civil va donar una
batuda pela voltant e. ¡ treibt, un
paquet amb vint peces, el qnal,
probablement, els va cauro
rnentre fugien. El valor de les
pella robades puja a 10.000
pessetes.

L'atracament de la casa
Pàmies
Ahir al metí declararen davant eh Jutjat número 11, que
és el que instrueix el sumari
per l'atracament comes a la
casa Pämies, l'amic d'Antich i

de Molina que els allotjà a
casa seva quart fugiren de la
presó.
Aquest testimoni, anomenat
La Morena, va dir que ele haconegut a la pres6, on va
suposar que eren per delictes
político. i que no sabia que
n'haguessin fugit en allotjarlos a casa seva.
El Jutjat ha rebut la partido
de naixement de Larrosa, el
qual confessa ara que va nélxer rany 1915, i que, per tant,
té 18 anys.
També declararen els veins
de la casa del carer de Pere IV
en la qual es refugié Larrosa
en fugir. No digueren res d'int eressa n t.
El metge forense estigue a la
pres6 per a reconèixer les ferides que l'atracador Larrosa
le a la mit. Va dir que les feri-

des, de resultes de portar les
mans brutos. s'havien infectat,
i que trigaran més de tronla
dies a guarir-se.

VARIA
Ahir a la matinada s'escaparen d'un calabbs del Palau de
Justicia, un estaven reclosos
melare • se'ls trandlava expedient, nou perdularis. Per a fugin serraren un barrot de la
reixa del calabös 1 saltaren a
Un pati. Del pati aliaren als
passadissos j després sortiren
per la porta principal del Palau
de Justicia; sense que ningú no
els digues ni una paraula.
Els fugitius s'anomenen Antoni Llovio, Manuel Maldonado,
Josep Fuster, Ricard Espanya i
Enric Gadea. Els dos darrers
havien estat detinguts ahir mateix, ¡ havien ja fugit abans del
vaixell -Uruguay".
L'agutzil va declarar que els
fugitius Ii havien demanat
aigua, ¡ que ei; portar-los-hi no

d'anormal al calabös. En aquest deixaren abandonada una serra teta amb
pel, de les que solen esses' ul t
per aquesta mena d'e--litzades

va notar res

vasions.

Pel Jutjat número 12 tia
tat dictat aute de processament
i de pies° sense fiança contra
Francesc Douter, el qual estä
acusat deis delictes de falsetat
i d'estafada.
Ha traspassat eh rnetge forense doctor Trias, el qual
exercia aculen càrrec al Jutjal
número 12.
Ha quedat constitnida la nova Junta del Collegi de Secrelaris Judicials, la qual ha quedat formada alai:
President, Artur Claveria;
vocal primer, Benvingut Pasos;
vocal segon, Joan Rosés; tresorer, Juman Comes, i secretari,
Josep Costa.
La lleva Junta va complimenlar allje el conseller de Justicia
de la Generalitat.
El Jutjat número 8 es presenta ahir a la tarda a la Presó
per tal de realitzar una diligencia de ruda de presos amb
els einpleals del Cinema Esplendid, que fou atracat ja :tu
dies. Es traclava de veure si
aquella reconeixerien Antich i
Molina com a autors d'aquell
atracament, ja que abans els
dits empleats els havien reconegut en fotografia.

A instäncies de Teresa Ga-

NALS
mellada fou detinguda Agustina
Cirés per haver trencat la lluna
d'un aparador de la botiga que
aquella primera té establerta
al carrer d'Alvarez. La detinguda negä que llagues estat
ella l'autora del fet, i la causa
d'haver-la denunciada Teresa
era per hu yen estat aquell
mateix matt contra seu en una
causa al Jutjet.
El Jutjat número 3, que instrueix els sumaria per la fugida
de presos de la Presó
ha rebut del Jutjat número 11
un testimoni de tant de culpa
amb motiu de les fugides de
Larrosa i Antich. A aquests
se'ls instrueix el sumari marresponent.
Ahir foren detinguts i posate

a disposició del Jutjat per tal
que els sigut aplicada la llei
vagabunds Josep Muntanya
Catalä i Vicenç Paloma i
traes, coneguts com a carteristes professionals.
Pel Tribunal d'Urgència Izad la
tat remeses al fiscal de torn, per 4
la liquideci6 de les penes Imponu
des, les canses deis segilettra Pro.
cessats: Josep Merla Jover,
atemptat i tinença d'arma; Jesu
Alonso, per tinença d'arma senas
permis; Llorenç Ayuso i altres, per
sedició; Emili Pujante i altres, per
excitació a la sedició; Jacint Ibäfiez,
per sedició; Eugeni Gracia, per excitació a la sedició; Antoni Gil, per

repartiment de fulls clandestins.
Pel fiscal ha estat qualificada la
causa que s'instruí contra Joan Freixes i Mora, per ratemptat de qui
fou objecte el patró del moll senyor
Agapit Blasco, amb motiu de la vaga d'aquells obrers. Segons el fiscal,
en les seres conclusions, el dia
de marc del passat any, al Passeig
Nacional, el senyor Blasco es dirigia
al moll, i d'un grup sortiren alguns
dispars i el senyor Blasco resulta ferit en una cama, lesió que tardi
cinquanta-vuit dies a guarir.
COM a suposat autor del fet fou detingut el processat, i el fiscal, qualificant-ho d'homicidi en grau de frustració, demana per al processat la pena de vuit anys i un dia de ores& i,
a mis, el considera culpable d'un delicte de tinenila d'arma sense Ilicencia, per la qual casa demana sis mesos d'arrest. La causa passarà al defensor per a la seva qualificació. i
després s'assenyalari la vista.
El Jutjat núm. 6, compost del jutge senyor Adolf Fernández Moreda,
el secretari senyor Antoni Codorniu i
els oficials senyors Gómez i Vidal,
va anar ahir a la Presó CeHular per
efectuar la diligencia d'acarament i
reconeixement en roda de presos deis
detinguts Antich, Molina i Larrosa

amb els empleats del Cinema alpe.rium, del carrer de la Independencia,
que fou atracat dies passats.
Com que els testimonis i empleats
que ahir van ésser a la presó, senyora
Pares Riba i Lecha reconegueren en

fotografia Antich i Larrosa com a
autors, sha fet la roda de presos, i
en ella no han estat els detinguts reconeguts en cap ocasió. Així, doncs, el
dit jutjat ha deixat sense efecte, pel
que a la seca part interessa, la detenció d'aquests processats per l'atracament a la casa Parnies.

Assenyalaments per a ami
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Pobresa:

E. Borrell contra J. Mejitis.
Incident: D. Sola contra E. Brija o.
Sala segona.—Divorci: Rosa
Puiggener contra Albert Tiples. Majos quantia: F. i E. Segura contra L'Auxiliar de la
Construcció. Divorci: Joan Armengot contra Antònia Lluisa
Perales Laplace i el fiscal. Me-

nor quantia: Bonaventura Situó
contra Josep Puig i Alemany.
AUDIENCIA PROVINCIAL
1ecC16 primera. — Tres orate
per estafada, robatori i Llei de

vagabunda contra Lluís Donderis, Carlea Bernardino ¡ Pau
Caballero, respectivament.
tleook1 segona. — Dos orals
per resistencia 1 imprudencia
temeräria contra Benet Sacristan i Ramon Romero, respectivament.
~id tercera.—Divorri: Safia Prats contra Guillern Goliardo.
%coló quarta. — Tres orals
per furt. contra Joan Serret,
Florenci Fuigeres i Josep Carni.
Dos orate per tinenca d'armes
contra Josep Fernändes i Erancese Vidiella. Un oral per resistència contra Manuel Pires a
altres.
e
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Madrid, 9. — A dos coarta d'onse
a la clerecía
del metí ella remes a la presidencia està disposat a defensar robra
Madrid, 9.— Una bona part del
Consell derui l'han dedicas els ministres a reetudi del projecte d'aueje a la clerecia, auxili que, pel que
ßenibla, no afectará exclusivament a
la clerecia rural, sinó que tindrä una
mejor extensie.
La projectada escala d'auxilis, es
proposava en un So per no dels
havers que gaudien en els presaspostos, abans de procedir-se a la
reducció, per als sacerdote que cobressin sous inferiors a mil pessetes
anuals, i ha pogut veure's que són
molt pece o gairebé cap els que es
trobaven en tan miserable situació.
El que menys, venia a cobrar unes
cent pessetes mensuals, i un total,
per tant, de mil dues-centes pessetes
anuals.
Amb això ha varias la qüestió. El
ministre de Justicia treballa en ractualitat en un nou acoblament del
esejecte i a l'objecte que tarnbe l'esluden els seus companys ha reparte
entre ces un avantprojecte amb
linles generals.
Dele informes que hem recollit
aquesta tarda sobre aquesta qüestió,
uns del ministre de Justicia en sollcitar del Consell i uns
altres del senyor Abili Calderon, resulta que l'auxili que es projecta no
tindrä limitació ni d'edat ni de categotita.
Sembla que no arribará als
Bisbes, pepe si a alguna sacerdots
cit categoria superior a rector que
depenen de les metropolitanes; en
ter -se aquest estudi ha pogut veure's
que eón mis de desee els rectors
que tenen una edat superior a 90 anys.
Hem preguntas al senyor Calderfin
quants serien els afectats per aquest
auxili, i ens ha de que uns 33.000.
També rhem interrogas sobre les
garantice que prendrä l'Estat perquè
aquest auxili tingui veritable carieter d'obligacions a extingir, i ens ha
di; que per a aixe la consignació figurarä en classes passives, pecó no a
nora de VEsglesia, sine, al particular de
cada individu. Aixi, a mesura que
apeen vagin morint lauxili arare extinginese.
Lul tenir en compte que els afectats
ser, inersys dele que a primera vista
pegues creure's, cerque hi havia moltes lacants, i l'atan; només
abastanä als que tinguin nomenament
en prepietat fet per l'Estat, aje; que
nee haurá moka per als quals rauxili
no existirá.
Despees els periodistes li han pregunta! quant importad en bloc aquest

auxili al clericat, i ha dit que segurament menys de la xifra de vine milions de qui es parla.
No sabia el sensor Calderón si en
la distribució del que os consigna hi
haurá escala d'acote' amb els sous o
un tant per cent per a tots igual, pecó
per noticies reeollides d'anees ministres serien entes que l'auxili serä de
dos terços de ¡'hacer de què gaudien.
Per a la millar germina dels sacerdote amb dret a auxili s'exigiran
els documents que oportunament determine el senyor de los Rios essent
ministre de Justicia, i que detallen minuciosament aquests drets.
Segons ha dit el ministre de Justicia guata ha estas interrogas sobre
aquesta qiiestió i la tasca del Consta,
espera que aquest assumpte quedará
resolt al Consell del vinent dijous.
El ministre d'Agricultura ha dit que
al Censen de ministres d'avui no s'havien ocupas de ranuastia ni de la
combinació ministerial.
Un periodista li ha dit que Ist havia rumors del nomenarnent d'alguns caps monärquics per a comandaments
El eenycr del Rio ha contestas:
—Al Ministeri de la Guerra hi ha
una persona d'absoluta solvencia republicana i no cal pensar en res
d'alece.
Un altre periodista li ha indico
que hom insiStia a dir que el ministre d'Hisenda, amb la combinació
de què es pariese, passaria a Guerra.
—No hi ha reo—ha dit el ministre
d'Agricultura—. En el Censen daquest metí el ministre d'Hisenda ha
apremias tots els altres companys
per tal que enllesteixin els seus respectius pressupostos. Per tant, no hi
ha indicis que aquest canvi de que
em parleu pugui acerca.
Parlant despees dels pressupostos
ha dit el ministre d'Hisenda imposa
reduccions amb un criteri que comparteixen els altres ministres per
tractar d'arribar, si no a ranivellament, almenys a eiximar l'actual deficit en tot el que es pugui.
—Es clar—ha afegit—que cada
ministre voldria dotar el seu departament amb el máximum per a peder complir millor en la sena actuació, pesó ve despees el ministre
d'Hisenda i imposa de cop i volta el
criteri de reducció.
Ha acabas dient el senyor del Rio
que en el Consell no s'havia tractat
per res de la crisi.

Una nota de) senyor Pita
Romero

Projecte de modi,
ficació de les lleis
del Treball

El Sr. Pita Romero, en sortir del
Corleen, ha facilitat als periodistes
una nota que diu aixf
El ministre d'Estas referint-se a la
noticia que anit donaren alguns periòdics d'haver cstat separat del partit
de eOrga. per acord del seu Cornee,
assegurà als periodistes que tal noticia era en absolut inexacta, ja que el
Sr. Pita Romero deixi de pertànyer a
armen partit d'enqì de la darrera erial, segons ho Siegue de comunicar aleshores al Sr. Casares, al qual no va
amagas el Sr. Pita Romero, abans
Vega circumstäncia, el propósit de receles la ses a independencia dintre de
lapslitica republicana.
Per aquestes raons no podia per
Trenes de reputar per complet incerta
l'eseecie abans esmentada. Posas en
cereenicaci6 amb la Ceemea, ha pogut
cenfirmar anit mateix la inexactitud
de tal not'cia, perque a mi — ha dit—
no se'm pot treure d'un lloc on no
El President del Consell mentre se
c elebrava la reunió ministerial , ha rebut la visita de l'ambaixador de Franca a Espanya, el qual ha acudit per
fen saber al Sr. Lerroux que el Govesn francés li havia convedit la Gran
Creu de la Legió d'Honor.
En reniiscer tan agradable noticia,
tots el, ministres han felicitase complaeut: el President del Con 5c1.

combinac 6 diplomàtica

Es pre iara una

Madrid. — Amb ocasió de les
dimissions deis ambaixadors d'Espanya a Roma i Brusselles, senyors Alertar Albert, respectivament, es prepara una combinació diplomática.
Le ambaixador a Brusselles anirä el
se mor Aguirre de Carees, fins fa
ese sots-secretari del ministeri d'Estat,
i a Roma, el senyor Gómez Ocarin, atiesa/ ministre a La Haia, que ocupe la
sots -secretaria d'Estat en temps del
senyor Zulueta.
Tunee sona el cm per a aquesta
buera .embaixada del senyor Alfonso Dänvila.
La c o mbinació pot assolir algun alIre Uoç mportant d'Europa, i en
aauest Cas seria mobilit_ e l'actual director general del Marra i Colegies,
senyor Plicido Alvarez Punta.

Madrid, 9. — Sembla que existeix
el propòsit al ministeri del Treball
d'encomanar al Consell del mateix nom
l'estudi i redaccie d'un Ccdi del Teeball que no signifiqui elaboració de
nones lisie, sine comprimir les existents fine a formar un tot orgänic, resum de comptes que regeixen en l'actualitat,, anunant teta aquella legislació, que sala demostrat que és präcticament
També es prepara un projecte de
hei sobre atenuacie de l'atur forçós,
sentat sobre bases distintes de les
corrents fins ara, i amb fonaments de
fäcil aplicació sobre obres de rendabilitat i utilitat ininiediata.
Per últim es prepara un altre projecte sobre intensificació de l'acteacid de les borses de treball.
*Qua —

El fill de Sanjurjo pot ésser
agent de Canvi i Borsa
Madrid, 9. — El Tribunal Suprrn
ha dictas sentimCla declarant la nulitat del decret pel qual se separb del
cärrec ragent de canvi i borsa
Barcelona sensor Just Sanjurjo amb
motes dele successos del to d'agost.
nao, o>

Diversos projectes referents a la Reforma

Agrària
Madrid, 9. — El ministre d'Agricultura ha encarregat a l'hesites de
Reforma Agriria la preparació de diversos projectes a part del que ja
parlat sobre arrendaments.
Es presentad ja elaborat un projette de redemPci6 de bens comunals
I ir altre sobre redem pció de fort

Censen de ministres.
La reunió ha acabas poc després de
dos guatas de dues de la tarda.
En sortir el president del Censen,
els periodistes li han preguntas si
Ja s'havia separas del Govern el ministre de la Governació.
—Res, no hi ha res d'aixü—ha contestas el senyor Lerroux.
—Doncs el senyor Rico Abello diu...
—ha intentat objectar un periodista.
—El sena-oc Rico Abeilo—talli repidament el sensor Lerroux—dini el
que vulgui, perte el que jo si és que
és un hasse disciplinas i, a mis, una
bona persona, i mareará quan el Come' ho cregui oportú.
—Fien acordat aixecar retal de e se
-venció?—haprgutseiod.
—No; el Govern no ella ocupat la
res d'això : la Ilei ene dóna encara
un muge i a ell ens atenim.
El ministre del Treball us donad
ara la nota oficiosa, on hi ca coses
importants.
Un periodista ha presumas al ministre de la Governació la data en
que pensava abandonar el Govcrn.
—La dimissió—ha contestas el ministre—ja la tinc presentada com es
notan, pene el moment d'abandonar el
Govern eassenyalad el president
Consell d'acord amb les eircunistäncies del moment.
En arribar aquesta tarda el cap del
Gavera al Congrés ele periodistes
han desunas noticies ampliatöries da
les referencies facilitades cn acabar
el Consell.
El senyor lerreux Ita maniiestat
que la nota era ben extensa i per
tant no tenia ampliació possible. Ja
hi ha prou noticies—ha afegit ei president del Censen.
—Si, pene no san noticies politiques—han dit els Periodistes.
—Es que vosaltres—ha acabat dient
el senyor Lerroux—només considereu
noticies polítiques les de crisi, i avui,
de noticies, no ala ha.

S'ha reunif la Comissió de
Govern del Parlament
Madrid, 9. — La comissió de Govern Interior del Congrés s'ha reunit aquesta tarda a primera hora
sota la presidencia del senyor Alba.
Entre els concurrents ha figuras
rex-comte de Romanones.
Primerament han estat nomenades les subcomissions de pressupostos, comptes, Govern interior i Biblioteca.
Deslaces s'ha acordes estudiar la
forma d'establir a l'edifici uns extractors de film.
Sisan corregut les escales del
Tribunal de Comptes, que depenen
del Congres des de les Corte Constituents, motivat per l'excedència de
dos dels seus individus.
Finalment parlas de la conveniencia d'establir un distintiu per
als diputats, perque, en realitat, el
carnet que avui porten és mimes per
al ferrocarril i no es tracto de cap
document oficial.
Aquest distintiu estä establert ja
a la mejor part de les nacions estrangeres.

No
el

s'h a sollicitat

placet del Vaticà

Madrid, g. — Contestant a preguntes d'un periodista, el senyor
Pita Romero ha dit aquesta tarda:
—Puc assegurar terminantment
que no s'ha sollicitat del Valla el
plácet per a mi ni per a ningte roen
a atnbaixador de la República.
El mateix dia que s'envii el desease sollicitant-lo —ha acabas dient
el senyor Pita Romera— en donaré
compte a la prernsa per donar fi
a rectitud manifestada al voltant
d'aquest assumpte, sigui per a qui
sigui el pläces que e, demani, i donant el nom de l'interessat.

Una reunid cementada
Madrid, 9. — Aquesta tarda han
celebras una extensa entrevista al
saló de conferenciase del Congrio els
ex-ministres socialistes senyors Prieto i de los Rios 1 el diputat d'Acci6
Republicana senyor August Barcia
amb el ministre d'Hisenda, senyor
Lara.
Cap dele reunes no s'ha prestat
a fer la mes lleugera indicació sobre el que sliavia tractat en aquesta
conferencia, que ha estat objecte de
comentaris ala passadissos del Coa>
gris.

de les Corts Constancias
Madrid, 9. — El Comité executiu
constructiu i d'una orientació segudel Sindicas Nacional Ferroviari ha
ra, unides ambdues qualitats per un
fet públic el següent manifest:
ideal fecund.
"El Comité Nacional del Sindicat
Pere, precisament aquesta consNacional Ferroviari es remi el dia ciencia revolucionaria i aquesta vi8 del mes en cure, juntarnent amb
sie revolucionària també del losoels secretaris de les 15 eones que
ment históric en que ens trobem,
l'integren, i despees d'àmplia deliimpedeisc al Sindica; Nacional Perberació sobre els acords presos pel roviari de compartir certes formes
Comité nacional de la Unió Gene- de revolucionarisme que a Espanya,
ral de Treballadors i d'acordar conper la seva histeria, per la seca sitestar en sentit favorable la contueca:, econòmica, pel seu nivel l
sulta relativa a si procedeix o no
cultural, pel seu emplaçament geocelebrar el Congres extraordinari de
gräfic, pels interessos politics que
l'esmentada central sindical, cregué
a la nostra nació es troben consoindispensable ratificar per se vots
lidase, poden ésser fàcils de conce1 cinc en contra, la seva coneguda
bre,pene no aixi de realitzar, i
posició en els termes clars i prequal intent solament pot servir de
cisos que a continuació s'expressen.
pretext per a provocar la unió d'eLa situació econòmica, social i
les/lenta a ocials propici a aconsepolftiea en que es troba el nostre
guir propòsits reaccionario que sens
pala conoce les organitzacions
dubte acaricien els nostres pitjors
obreres en situacions dificil, en les
enemics.
guata Es possible cometre greus enPer altra banda res aconsella i
roca de conseqüencies lamentables
menye obliga a abandonar el nostre
sempre i irreparables maltee vegaesperit, el nostre ideare les nostres
des.
normes de sempre per a adoptar les
normes i les tendències oposades en
En situacions semblants es comlluites cn les guate tants companys
pren que s'obrin pas les solucione
nostres han caigut.
Uds de eoncebre per maese senziUn pas tan transcendental en la
lles, per() l'acceptació d'aquestes solucions i el desengany que produeix vida del Sindicas i en la sera histeria nonies es possible en virtut d'un
el seu indefectible fracás porten un
acord favorable adoptas pel seu Condeis majors perills que poden cárter
gres o per un Congrés de la Unió
les organitzacions fortes i ben consGeneral de Treballadors d'ESpanya,
tituides del proletariat.
rendint ami el proiund respecte que
No hem d'oblidar que travessem
a Espanya moments en q ue les equis
es mcreix a les normes democrátivocacions es poden pagar molt caques del nostre regim sindical.
nes i la debilitació o l'extraviament
Per certs camins el Sindicat Nade les masses obreres pot oliter el
cional Ferroviari proclama claracansí a formes de reacciú que pro/nene anticipadament, que no estä
dueixin les seves vietimes, princidisposat a mancar-he ni els militants
palinent a la classe treballadora.
a obeir instruccions que no ensan;n
Amb aquesta preocupació el Comide la seva cornissió exectreva.
te Nacional dcl Sindicas Nacional
Per a la defensa de la Repehlica,
Ferroviari, que exerceix influencia deper a la defensa de la Constitució i
cisiva en la generalitat deis agents
de la democràcia, per a reació ecoobrers del carril, vol anunciar a l'o- nómica i política pregonament revopinió, després de meditar el comprolucionäries, que han de produ j e la somis que davant d'ella contrau el seta cialització d. les gris.; indústries
propòsit ferm, mi sea acord irrevode les grans empreses. per a aixe,
cable de 'hitas en defensa (raquees
el Sindicas Nacional Ferroviari es
objectius que amb perfecta claro-tal
avui, cont sedspre, a la dermis') de la
queden indicase en aquest documeat.
ciaste treballadora. — El Cornee
Afortunadarnent i eräd es cu gran
Nacional.
part a l'esfera i als sacrificis de la
ciaste treballadora, esforç i sacrificis
prolongats durant molts anys, hem
pogut arribar a reune triomfant a
Espanya la segona República i hem
vist nenger una Constitució republicana que conté garanties de progres
per assolir les nostres mes cares aspiracioni.
Bo sed recordar que la Constitució
de la República espanyola legitima en
el seu capitol stgon els actes Pels
qua!, pugui aconseguir-se un dia la
NOTA OFICIOSA DEL CONsupressió de la propietat privada i la
SELL DE MINISTRES D'AHIR.
socialiteació de les diverses activitats
La nota oficiosa del tractat en el
productives de la indústria i de l'aConsell de Ministres diu ami:
gricultura.
Justicia. — El Consell prengué
Doncs be: pei que en ella inateixa
compte de eanteprojecte de Ilei presignifica i pel que ha costas abastarsentas pel conseller titular per a
la al poble espanyol la República i
auxiliar la clerecia i s'acordi que pasla Constitució vigente mereixen la
si
a estudi deis ministres als cfcctes
nostra mis decidida i desinteressacla
ó.
d'ulterior deliberaci
defensa.
S'acordà un decret creant el cos
En aguces punt el Sindicat Naciode seguretat interior de les presons
nal Ferroviari no vacilla un rnoment
per amortització de les vacants d'oa afirmar que contra qualsevulla que
ficials del cos de presons.
intentes acabar amb l'obra de les Corts
Decret nomenant president de
Constituents sabrien alear-se amb plenitud d'energies tras els seus mili- l'Audiència provincial de Còrdova el
senyor Antoni Escribano, que té un
tanta, animats d'un mateix esperit de
cárrec igual a la de Sevilla, i de
Protesta i d'un mateix ideal.
Sevilla el senyor Josep Mitin, que
Això no obstant, i a la vegada que
exercia la de Cerciora.
lluitem per a la defensa i consolidaAscendint a magistral el senyor
ció de la República, seguirem sense
Jovino Fernández Peña, de la terriinterrupció la nostra labor profundatorial de Barcelona, on continuare
ment revolucionària, allunyats de les
prestan! els seus serveis.
lluites politiquee, dels partits burgesos,
realitzant una acció independent de
Ascendint a la plaça de magistrat
gran volada i de grans trets a la
el senyor Josep Prendes Pando, pre_
regada sindical, económica i política,
sident de l'Audiència Territorial
encaminats a aconseguir la socialitd'Oviedo, on continuare.
zacit del& mitjans de producció,i de
Idem el senyor Napoleó Ruiz Falcanvi, tot això sense deixar-nos
ce, de l'Audiencia Territorial de Sapressionar per les dificultats que nu
ragossa, on continuara.
-mensortialp em
Idem el senyor Angel de Barroeta,
naces més o menys terrorífiques que magistrat de l'Audiència Territorial
llancen els nostres enemics.
de Saragossa, on continuare.
Al costat d'aquests sigiles de traIdem el senyor Angel Maten
gedia i encara en mig dels dolors
Aguado, de l'Audiencia Provincial
i les angoixes causats per la dial
dc Segòvia, mi continuará.
económica, que tortura les mases
Idem el senyor Cruz Maria Catreballadorea, amb lee crisis que sea
freix el capitalisme en el sen fi, en ballero, de l'Audiencia de Múrcia,
on continuarä.
mfg de totes aquestes incertituds
Idem el Sr. Nicolau Padilla, de l'Aui de totes aquestes angúnies, nosal•
tres militants de la Unió General de diencia de Tenerife, on continuarä.
Treballadors, i educase en els sant
Id. a la seva sollicitud, fiscal de
principie que informen el socialisme,
l'Audiencia de Barcelona, el Sr, Fretenim la certesa que assistim al. deric Huertas Sanjuan. que serveix
naixement d'una nova societat res. el cärrec de fiscal de l'Audiencia de
tructura de la qual hern disser pre- Terol•
Id a sollicitud pròpia, fiscal de
cisament els obrers 2rganitzats, que
per esser-ho, per hacer consolidat la l'Audiencia de Terol el Sr. Vidal Gil
Tirado, fiscal nie l'Audiencia de Múr‚matra organització contra tots
cia,
conten tot, emiten dotats d'un esperit

Pels centres
oficials
de Madrid

es Cuide la República
Despres d'un fort debat h estat votada la'talidesa de releccio a la provincia de València
(Ve de la primera higiene

Madrid, 9. — Centellea la Sieisió
a dos quarts de cinc sola la presidencia del senyor Alba. ' Al banc
blau els ministres de la Governació
i de Marina. S'aprova l'acta de la
sessie anterior.
S'aprova també un dictamen de la
comissió d'incompatibilitats, admetent al càrrec de diputat els senvors
Sabräs, Gonzalez Pella i Suväree
Iriarte.
Es dieta compts dels diputats que
es proposen per a la comissia dictaminadora de l'Estatut basc, i es
aprovat cl nomenament de la cantissu.
Prometen a continuació algüns diputats.
•
•
EL DEBAT SOBRE LES ACTES
DE VALENCIA
Continua la discussie del dictamen sobre les sietes de Valencia,
provincia.
(Entren els ministres de la Guerra i d'Obres Publiques.)
El senyor CASANUEVA, pecan
dent de la comissie, declara que
aquesta imanté la mateixa posicIó del
dia anterior davant del vol particular
del senyor Lamamié de Clairae.
El senyor BOSCH, de la CEDA,
rebat els argumente exposats pel ras
dical senyor Valentin, i recolza el
vot del senyor Lamamie de Claine,
que es pronuncia per l'anullació de
les eleccions.
Diu que es tracta d'una qüestió
de dignitat politice, puix que cal
saber ei a Valencia es pot Iluitar
dintre de la democricia o hauran de
Ilanear-se les dretes al carrer per a
defensar lea seves idees.
Amb aquesta actitud elle no volen
ofendre el partit radical, ja que seguisan en la mateixa actitud guateeque sigui el resultas d'aquest
debat.
Afegeix que despees d'haver mime
nombrosos alaco la Dreta Regional
Valenciana, quan per fi salan decidit
a anar a la IlMta electoral, han tingut
tres remas i deu ferits.
Elogia la conducta del que foil governador de Valencia senyor Deporto, Que ella que encara que adversari
pollee sets, era honie independent i
imparcial, i compara la sera acteació amb la del governador actual, que
assegura que fa una política de partit
protegint ele radicals per sobre de tot.
n istres de Justicia
n e"
I n s( tEr un ctrcei e
I stabnl .)
Acaba dient que la Dreta Regional
Valenciana ha actuat sempre dintre
de la legalitat, pese asea les jeventets
comencen a perdre la fe en la dernocräcia. (Aplancliments en la CEDA.)
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC, tradicionalista i autor del vot
particular, rectifica, mantenint el sets
vot.
(Entren els ministres de Comunicacions i Agricultura.)
El senyor GARCIA GUIJARRO,
a tsCE
der5,enryeocroll mt am biéé iccIsenitsor-gdeumlen
ma durament la conducta del governador de Valencia, al qua! RCUSa d'haver enganyat el Govern sobre l'esderingle amb motiu de la Meta electoral.
(Entren al saló els ministres d'Hisenda, Obres Públiques i Indústria.)
Afegeix que no acostuma a guanyar
res el Poder públic quasi el Govern
mente en el sen lar persones que tan
parcialment exerceacen rautoritat.
(Rumors.)
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO s'aixeca per defensar el goeernador de Valencia en la sena actuació. Diu que solament va a fer una
relació verldica dels fets, sense que la
seva intervenció signifique que el Govern hagi de prendre partit a favor de
la validesa o invalidcsa de l'elecció.
Afegeix que la dreta regional valenciana es volgué valdre de la divisió
dels republicans, la qual cosa va donar lloc a una Iluita violenta entre
tots els bändols, en la qual foren tan
violente els de la dreta com els radicals i els radicals com els de la
citen.
ferits
El Sr. LUCIA: Pene tots
sets de la dreta regional.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO Ilegeix tintes que demostrett
<me 'Id hagué lambí, ferits d'Arel
bändols. Nega que cl telegrama que el
Sr. Garcia Guijarro ha llegit com a
enviat pel governader el ministre hegi
cxistit mai.
El Sr. PEREZ 'MADRIGAL radical, diu que l'opinió pública ve essent desorientada al voltant de la lluita electoral de la provincia de València, pesque l'únic que seta d'examinar amb motin d'unes eleccions sen
ele, documents electorals, i amigote tio
demostren que els vots atinente finguin 5 ;ci de nunitat.
El Sr. ROYO VILLANOkeee, de Ia
coraissies, es pronuncia en contra del
vot particular, car diu que els fets que
puguin afectar les actea de Valencia no eón mes greus ni menya,greus
que emites pels quals la Comissió ha
passat a d'altres eireumstäncies.
Anuncia que votan i favor ecl vot
particular del senyor Serrallo Sunyer,
que prevea fa incapacitat d'un del.
candidats radicals proclamat, i la seva

substitució per un dels derrotats de
Dreta Regional.
El senyor GARCIA GUIJARRO
rectifica el ministre de la Governació,
dient que es exacta la data del tele grama que abans ha esmentat, i assegura la seva autenticitat. (Aplaude
mente del3 agraris populars i monärquien)
El senyor VALENTIN rectifica
també breument.
El senyor RODRIGUEZ DE VI(URI explica el vot de la miaoria
agräria favorable al dictamen de la
COMi5Sió, #ense que a/xte sigui prejutjar res. Diu que no pot desee altea
l'actitud dels agraris, que és una minoria governamental, i no cercar per
una banda wats i per una altea pronunciar-se ce contra de la legalitat
El senyor GIL ROBLES explica el
vot de la minoría agrària popular.
Diu que robliguen a parlar les puntees poc prudents del senyor Rodríguez de Viguri. Declara que la
Dreta Regional Valenciana ha procedit correctament, i recorda que el diesilat radical valenciä ¿cayos Carreres
ii digué dies abano dieser dissoltes les
Corts Constituents que si la Dreta Regional Valenciana volia més noca que
els de les altres minories, aquesta ele
hl assabassarien a treta. (Rumors
protestes dels radicals. Aplaudiments
en els agrario populars.)
Afegeix que quan el M'estados' d•
Valencia s'ha produit de la manera que
ho ha fet, no sce pot defensar, per
molt desig que es tingui d'enrobustir
l'autoritat, i creo que les actes de
València han d'esser anullades per a
castigar les violas/des 'deis radicals.
ALGUNS DIPUTATS RADICALS: De les dretes.
El senyor GIL ROBLES: I, si
no, caldrä anar a celebrar, d'ara endavant, les eleccions pistola en mi.
(Aplaudiments dels agraris, popularsi monàrquics.)
El senyor RODRIGUEZ DE VIGURI nega que ell hagi alludit per
res la conducta de la dreta regional
valenciana.
El senyor GIL ROBLES: Dones
és una imprudencia pronunciar pat'asiles com les que S. S. ha pronunciat, i dic imprudencia per no
dir una altea cosa. (Forts rumoree
El senyor R,ODRIGUEZ DE V IGURI: Dones jo cree que les paras:les de S. S. no eón solament imprudents, :ene provocadores.
(La baralla entre els diputats de
la dreta produeix alguna rumor; a
la Cambra que el President talla
anunciant la votació del vot particular del senyor Lamarnié de Clairac.)
Es procedeix a la dita votad&
Voten a favor del vot particular
solament els agraris populars i
de Renovació Espanyola.
Els socialistes voten amb els radicals, i igualment els republicana
d'esquerra, els conservadora i els
agraria.
Es rebutjat el vot particular pez
150 vota contra 115.
El senyor SERRANO SUNYER,
agraripopular, defensa un altre vot
particular en el qual dentina que si.
gui proclarnat el candidat de la dreta regional senyor Colomer en
comptes del radical senyor Chastret,
per Esser aquest darrer alcalde de
Sagunt i president de la Comunitat
de Regt de Valencia, per la qual
cosa han d'ésser descomptats els
vote pertanyents als pobles a que es
refereix el set, eärrec.
El senyor REY MORA, per la
comissió, rebutja el vot.
Rectifica el senyor Serrano Sunyer i és interrornput diferente vegades pcls diputats radicals, que sostenen alguno altercats amb els agraris populars. Aquests darrers aplaudebida llargament el discurs del seu
correligionari.
Tarnbe el Sr. REY MORA rectifica, i es Relames intensament pels radicals.
En votacie nominal és rebutjat el
sea particular pe r129 yOts Contra 121,
Ihn votat a favor els agraris, agraris populars i monárcmics, i han rosal
en contra els radicals, conservadors,
esquerres i socialistes.
En saber-se el resultas de la vo. tació, els radicals esclaten eis aplaudiments, i feliciten el seta correligionari senyor Chavret.
S'apeo% el dictamen, i es passa a
precs i preguntes.
PRECS I PREGUNTES
El senyor ORIOL, popular agrari, es dirigeix al ministre de la Governació. per censurar la conducta
del governador de Sevilla.
(p.1 senyor Caeanueva ocupa la
'presidencia )
Diu que aquesta actuació s 'es una
manera intolerable de fe política,
ja que el dit governador tolera el
sobatori de l'oliva i la venda del
aue s'ha robat.
Afegeix que a la provincia de SeiIla estan succeint coses (Me un
Gavera que vol defensar landre no
pot consentir. (Diverses diputata
adicals protesten de les pasantes
gle! senyor Oriol, que sen aplaudi.
des pele agraris populare)
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pila
a
vessar
el
local,
acudi
ab'
e
alees
periòdics
com
"II
Corriere
d'Idents
del
dit
Ministeri,
que
suposen
efecte,
una
de
les
tasques
més
apresquan
un home lea fet això no se li
de vots d emerja catalans so la nit a sentir els oradors de les
talia", "Giornale d'Italia" i en revistes
greus perjudicis als funcionaria essant del Govern da escometre el
brepassa el dels partits de dreta.
pot
preguntar que ve a fer a casa
Esquerres Els
Catalanes, que, com ahonics
literäries com el "lafarrocco", "Nuoproblema de l'Agricultura,(Llarga
per() no mentats, ultra evitar trastorna per ovació.)
seva!
Pregunta- que s'ha fet de l'esperit
acte de presentació de candidatura,
va Antologia", "Voce" i d'altres.
és aquest problema per a escomeals serveis diulomätics i consolara
republica dels proletaris, els quals
poden tenir dues patries: la que els
Walkyria.
Obrí
se
celebra
al
cinema
A la ciutat de Siena va promoure
tre'l d'una cegada alegrement, i promentre no i'aprovi una Ud definitiha vist néixer i la que és lliure si
sembla que es creguin que la Repúlacte el senyor Tantee, secretari
importants institucions literäries i armet escoltar tots els que vulguin inva i fonamental de les carreres esblica és eme un manoi que ens res6n
ells qui li han portat la llibertat.
del
partit
d'Esquerra
Republicana.
tlstiquea. Fnu director d'una tolteca
iormar.lo sobre aquesta mena d'asmentades, d'acord amb les exigèngalaren les dretes monärqiques.
(Molt bé! Aplaudiments.)
unes
paraules
Començà
dedicant
de
'libres
d'antics
escriptors
tostares,
sumptes. (Aplaudinients dels govercies de l'actual moment, tenen l'hoLa petita derrota de les eleccions
acaba és aplaudit llargaQuan
que publica l'editor Giuntini-Bentivo- plenes d'emoció i cordialitat, adrenamentals i agraris populars.)
nor de sotmetre a la deliberad?) i
passac:es ha fet el miracle d'unir els
ment a peu dret.
de
Francesc
memòria
glio,
curant
especialment
de
l'epistocedes
a
la
El senyor ORIOL dóna les gräaprovació de la Cambra la següent
republicans d'esquerra, els quals reParla, acte seguit,
lari de Santa Caterina de Siena i dels
Maciä. Digué que tots els catalana,
cies, i rectifica breument.
proposició de llei:
conquistaran la República perqué
JAUME SERRA-HUNTER
"Assempri"
de
Fray
Felipe
degli
despees
de
la
mort
del
primer
PreAfegeix que no té inconvenient
Article primer. — Que es decreti
aquesta torni a Casen democrática i
Agazzari.
el
qual
és
sident
de
la
Generalitat
restaurada,
també
saludat
amb
una
a convertir en interpellació aquest
de
tots
els
funciol'ingrés automätic
esquerrana. Ata . ä durant la F. A. I.,
teníem l'obligació de Hallar amb
()vació a peu dret.
Misciatelli fou el fundador, junt
prec sobre l'agricultura.
naria diplomätics i consolara -sepala qual té la clan que tanca l'espetota la fe, prosseguint la tasca de
El senyor
candidat
El senyor SUAREZ DE TANamb A. Lusini, de la renista uterina
rit de la classe treballadora. Acusa
rata o jubilats forçosos pel senyor
GIL, de Renovació Espanyola, pred'Esquerra Republicana, diu que la F. A. I. d'es , er la causant de la
patrici. Una gran ovació
"La Diana". A Roma fou un dels
Zulueta, sense previa formad() d'exgunta al ministre de la Governació,
promotors de la Casa del Dant i
únicament son les esquerres les qui
acollí les darreres paraules del sepedient, a la mateixa situació que
derrota soferta darrerament, car amb
quin Es l'abast del decret que ress'aixecà
a
també bou propulsor del nou "oratos'han nreocupat de la cultura del
nyor Tantee. Despees
tenien en la seva carrera d'origen
la sera abstenció fin baixar els vots
tableix les comissions gestores de
rio"
sedar
de
Sant
Felip
poble.
Neri.
Només
parlar
del
qual
les
esquerres
són
les
el dia que foren injustament sepade les esquerres i ai,où facilita el
les Diputacions.
oratori
fou
nomenat
rector
i
Misciaindicades
a
prosseguir
la
tasca
tot
trionif de laiga Catalana.
DONENEC PLA
rats o jubilats.
Suposa que aquest decret està entelli feu que tornes a obrir-se aleshojust començada. Els ideala de les
Art. 1. — Que el temps que han
Parlaren despré: els senyors Jaqui fa detinguda história de l'actuacaminas a fer que en les cornissions
res
roratorio"
del
Borrornini,
per
a
dretes
son
egoistes,
mellare
que
estat separats o jubilats, forçosos,
ser i Martinez Cuenca.
ció d'ea i dels seus companys de
s'ajusti la seca constitució a la nova
celebrar-hi
concerts
de
música
sagraels
de
les
esquerres
sOn
de
progrés.
els sigui comptat com si haguessin
Ambdús coincidiren a remarcar la
majoria a l'Ajuntament de Barcefesomia política que han donat les
da i conferencies sobre estudis d'arts
Es aplaudit Ilaigamnt, fin; que
romàs en la situació que tenien quan
p ortancia de les properes eleccions
im
lona, estenent-se, sobretot, en el que
romanes.
eleccions.
el
senyor
Tauler,
que
presideix,
foren separats o jubilats, abonantmunkipal5. en les quals es P osara 'n
fa referencia a l'obra de cultura.
El MINISTRE DE LA GOI.'any 1926 inaugura' la cätedra "Cana la paraula a Carles Pi i Sunyer,
los les diferencies de sou que els
/OC la seguretat social i política
Diu, despees, que és una vergonya
de
VERNACIO diu que el Govern no
teriniana", de la Universitat de Siena.
anomenant-lo
el
futur
alcalde
de
correspongui
percebre.
les
Clases treballadores, i digueren
que els barcelonins paguin l'electrité fixat encara un criteri sobre la
El marques Piero Misciatelli ha esBarcelona.
Novament
una
sorollosa
als
que
el
dia
en
Art.
3.
—
Que
que
cal
l
a
fer.
perquè
triondés
la
cancitas a 75 cèntirns, i que es mis
ponderació de les forces en les fucrit diverses obres, entre les quals esoració ressona per tot el local.
qui foren separata o jubilats estididatura cresquerres catalanes, una invergonyós, encara, que la Lliga ho
tures comissions gestores. Nonti:,
mentarem: "Idealitä Francescane",
guessin
en
situad()
de
diäponibles
o
tensa propaganda de Proselitisme en(Aplaudiments.) L'aplaudeiCARLES PI I SUNYER
ha tingut en compte que la renovaTosí,
too9;
"Mistici
Senesi",
Siena,
de cessants, sets concedeixi, si nortre les classes treballaclores.
xen novament quan diu que cal
d?) era necesaäria per les raons que
1911
;
"Personaggi
del
Quattrocentow,
Combat
amb
eloqüència
la
polimalment els llagues correspost duA continuació parla el conseller
crear un hospital municipal excluen el preimbut s'expressen, i afeRoma, 1913; "Pagine Dantesche", Sietira de la Lliga, que bo i combarant el temps de la seva separad() o
Finalices senyor Martí Estere, el
siu per als barcelonins. Acaba dient
geix que s'ha dirigir en una circular
na. 1920: "La librería picccelomini nel
tent
les
esquerres
perque
ca
coalijubilació forçosa, ringrés a la situaqual conteneä remarcant que en lacte
als governadors civil; demanant-los
que el millor homenatge que podem
Duomo di Siena", Siena, loso; "Danguen entre elles sala ella amb les
que s'estava celebrant havien parlat
d() activa.
dades precises sobre els antecedents
dedicar a alada es votar la candite, poeta d'amore". Mili, 1921: "Fasdretes,
amb
els
monárquica.
(OvaArt. 4.—Que s'anullin tots els ashomes de diferents partits i idearis,
de les comissions provincials i sobre
datura d'esquerres.
cissi o Catolicci", Mild, loza: "Monte
cid
Ilarguissitua.)
tots els quals defensen una candidacensos resificats en el torn ¿'elecció,
els resultats de les eleccions, i en
Pren la paraula després el senyor
de l'Orazione", Siena, 1925; "Sa yonaAtaca,
per
la
sera
inconsistencia,
des
del
cija
en
qui
van
quedar
en
sustura de coalició de les csquerres cavista d'aquestes dades es procedirà
Mira, representant d'Actuació Varota", Mita, toa&
els
triptics
de
la
Lliga,
editats
amb
ta:aires.
pens
els
romanents
i
Ileis
bàsiques,
de
Recorda que Lliga Catalana
despees.
lencianista. Es promou un viu alEl marques Pirro afisciatelli parael titol genertc de "Tots tenen
presenta On les . passades eleccions a
les carreres dependents del ministeri
El senyor ALVAREZ ANGULO,
ja
que
hom
intenta
expulsar
darull,
ra demä, dijous, al Conferencia Club
raó". Nosaltres comptern amb prou
d'Estat, pel decret del Sr. Lerroux,
diputats a Corts la disposició de la
socialista, es dirigeix al ministre de
de la sala el senyor Esparza, valenper als socia d'aquesta entitat. Tracarguments de judici— afegeix —
d'abril de l'any 193t•
Ilei electoral votada per les Corts
Treball i al de la Governació per
ciä com l'orador, que ha pronuntan
á
en
la
sena
dissertació
sobre
"Letcontraria a la Lliga. No se s tea ha
Art. 5.—Que es declari la injusticia
Contituents, amb una maniobra reptodonar-los compte dels abusos que
ciat algunes paraules. S'arranja l'intura Dantesca". L'acte tindrä lloc a
administrativa d'aquestes separacions 1
acudit mai d'imprimr-los en forma
sable.
is cometen amb els obrers de Lo.
cident quan la presidencia fa pujar
Ritz,
l'Hotel
a
les
set
de
la
tarda.
jubilacions forçoses, per a permetre als
de cartell, ja que, per una part, a
Diumenge vinent ens cobrarem el
pera i altres nobles de la provincia
a l'estrada el senyor Esparza i el
perjudicats
l'exercici
de
les
accions
leBarcelona no In ha prou murs on
deute—afegí—que teniern amb la Llide Jaén, on els patrons falten a les
* ATENEU ENCICLOPEDIC
fa nenne allí. alliberant-lo de les
gals,
tant
penals
com
civils,
contra
el
rinter.
bases de treball. (Els agraris
fixar-los. (Nova ()vació.)
pa per aquell fet. La segona volta la
SEMPRE AVANT Cidnou física.
mans dels que intentaren agresignant de les ordres de separad() o
rompen i protesten.)
realitzareni, ara, i tots els partits que
Parla detingudament, a continua— Aqttesta Secció organitza per al vidir-lo.
jubilació forçosa.
Prega al ministre que disposi l'abasen liurs idearis en els dos punts
d& de l'obra que cal fer a l'AjunEl
senyor
Mira
fa
un
elogi
dels
nent
dia
17
un
curset
d'Educad(
' SeArt. 8—Que mentre les Corts no
plicaci6 de les bases de treball a
cabcials de República i Catalanisme
tament, i és aplaudit en diversos
xual,
el
qual
anirä
a
càrrec
valencians
andes
nostres,
tala
com
del doctor
aprovin una hei fonamental per a les
la provincia de Jaén on no es comanirem, per fi, units. (Aplaudiments.)
moments del discurs.
Cosme Roles. Per a detalls i inscripel doctor Corachan i el xofer losen
carreres diplornätica i consular, es torpleixin.
M arlifestä que no n'hi ha prou amb
Acaba dient que la candidatura
cimas,
a
la
Secretaria,
de
7
a
9
del
Sans,
que
es
prestà
a
la
transfusiä
ni per a tots els funcionaris ingressats
Seguidament s'aixeca la sessió, a
reg'r-nos en una forma republicana;
número 1, la d'esquerres, no ha esvespre.
(Riego,
2,
ter,
i
Sans,
so).
per
al
President
Maca.
de
sang
abans de l'any 1928, a la Ilei votada
les nou de la nit.
rinteressant és el contingut d'aquestat formada ami) el simple propòAcaba demanant que tots els vaen Corta l'any 190o i per als ingresta forma. perquè a molts de nosaltres
* LNSTITUT TRANCES. —
sit d'obtenir una mesquina suma
lenciano residents a Catalunya votin
sats amb posterioritat a l'any 1928, II. J. J. A. Bertrand, director d'aquest
no ens interessaria aquella forma rede vota, sima que la causa de la uniú
la
candidatura
d'esquerres.
(Llargs
EI miting de diumenge segueixi en vigor la Bei del dit any.
publicana si el seu contingut ¡Os marInstitut, i professor ue Literatura
de les esquerres ha casal que totes,
aplaudiments).
Art- 7.—Que mentre no s'aprovi l'escadament reaccionari . (Molt be.)
Francesa de la Facultat de Filosofia i
alhora,
han
compres
els
anhels
del
a Barce ona ha estat el mentada
Parla després
llei fonamental, se suspenLletres de la nostra ciutat, donará a
Ara — afegcix — . és impossiltie
poble.
en absolut els nomenaments per l'esmentat Institut, Provença, 325, el
ROSSELL I MUNTANER
voler separar les nostres aspiracions
començame it d'usa cam- guin
Una ovació de Ilarga durada acull
als mis alts llocs diplomàtics, a favor
dissabte vinent, dia 13 del mes que
Domènec
el qual, com el senyor
de llibertat d'un regirte esquerrà i deles darreres paraules del senyor Pi
de gents estranyes a la carrera diplopanya republicana
som, de 6 a 7 , una conferencia sobre
Pla, parla de Eactuació de l'Esquermocrätic. Per aixia en les Corts Consi Sunyer, les darreres de l'acte, trimática i siguin fixades per a aquests
"Verhaeren et la poésie beige".
tituentS
ra a EAjuntament. Lamenta, espevan alear-se contra les llibertats
butada a peu dret, la qual no cessa
d esquerra
nomenaments condicions taxatives, seide
Catalunya els que eren contratas
cialment,
la
campanya
de
difamació
fins que els oradora. han abandona:
*
EL
COS'
FACULTATIU
DE
se
les
quals
no
es
puguin
efectuar.
Madrid, 9. — U" Heraldode Made les llibertats ciutadanes : les dretes
que els ita fet sempre la Lliga, iml'estrada.
L'HOSPITAL DE LA SANTA
drid - , que diu hacer conversat amb
i els que tenen per cabdill aquell que
possibilitant-los, algunes vegades,
CREU
I
SANT
PAU
celebranä
sessió
els senyors Casares Quiroga i DoEl senyor Lara u propon
isa acahat essent el ninot de palla de
d'actuar com ho haurien fet.
científica
pública
mensual
demä,
diAL
CINEMA
MERIDIANA
mingo, assenyala el següent programa
lesd
priae udm
tesi menétsl
sreaccionäries.
(A
Entra el senyor Sesea-ti-Junten
¡011a, a les onze del matí. Comunicafer economies
d'actuad() de les forces d'esquerra:
que es saludat amb una ovació.
cions a discutir: Dr. A. Jaumandreu:
L'acte de Barcelona és la iniciaMadrid, 9. — El Consell de minisEl senyor Rossell i Muntaner
Fa remarcar que en aquestes
Alije- a la nit, al Cinema Meridia"História d'un cas de meningitis cereció d'una campanya immediata contres, a requeriment del d'Hisenda,
acaba demanant als catalana que,
cions. ultra elegir els que han d'admina, a la barriada de Sant Martí, tinbral sifilítica- - Dr. J. Simarro: "Petinuada i tenaç que s . einprendri per
que apremii els seus companys per
nistrar Barcelona s'hi juga la rtsolucom a bornes conscients, fado exagué II« un arte de propaganda a fatot Espanya.
a la presentad(' deis projectes par- ritonitis encapsulant". - Dr. X. Roure
ció del problema: República o antemen de consciencia, el qual els porvor de la candidatura de les Esqueri Rosés: "Nova técnica de CurieteräEn aquest sentit, lacte de Barcecials de pressupost, ha tractat lleugeRepública! I per això avui ells trotará, indefectiblement, a votar diures Catalanes a les properes elecpia Ginecológica".
lona tindri una gran repercussió per
rament sobre les característiques dels
hem agernianats tots els que en les
menge la candidatura d'esquerres.
cions municipals del dia 14.
l'exemple que significa per a les
pressupostos d'alguna departaments
* INSTITUT DE MEDICINA
Corts
Constituents defensàvem CataEs aplaudit Ilargament.
El local apareixia, des d'abans
esquerres republicanes del país.
ministerials.
PRACTICA. — Demà, dijous, a les
lunya. , Penh només nosaltres no pePren la paraula, a continuaci
ó,
de ro/tenor lacte, totalment oniExisteix el propösit d'atraure a
Es propdsit del senyor Lara que deu de la nit, l'Institut celebrará sesdree:to
m cm -fer res: er/S calen els voztres
plert per un public que aplaudí enaquesta acció de propaganda tots
ESTANISLAU DURANen el projecte per als tres darrers
ajó cientifica, en la qual dissertaran
roba els de tot el poble. (Aplauditusiästicament els oradors, especialels elements dispersats avui j difetrimestres de l'any actual s'introdueiREINALS
els segiients doctora: Jesús Noguer i
Mellt els parlaments dels senyors
renchts futre ells per apreciaclons xin ecomonmies, reduint les despeses
Moren explicará la primera 11195 del
el qual parla de la forta emoció que
Recorda que la unitat d'aquests hoMadi Esteve i Dencis. Presidi raclleus i subsanables de mètodes o en 3oo.000.000. A aqueas fi cada un
curs d'Endocrinologia titulada "Sistemes que ara formen un front electoIi produí lacte del diumenge passenyor
Maimó,
del
Centre
d'Este
el
procediments.
dels ministres ha fet les corresponents
ma Endocrí Fisiologia i Fisiopatoloral no ve d'ara. Recorda que ja a Núsat a la Monumental, on els cataguerra Republicana del districte IX.
Es. té la impressió que a deter- reduccions.
gia general", i acte seguit el Dr. Basra, en redactar l'Estatut, i en les
lans confirmaven el que d'ells deis
Para en primer lloc el regidor
minades zones recolzaran aquesta
Amb aquesta rebaixa amb les compte Lakanal inaugurará el sise
Comissions de les Corta de la Repúun eminent intelectual castellä:
de l'Ajuntament de Barcelona, secampanya ets elements d'esquerra
perspectives que ofesreix la recaptació curses de Farmacologia i Terapèutica,
blica, anaven ja d'acord en tots els
Poble de Catalunyal iPoble de gradel partit republicä radical.
nyor 011er, d'E. R., el qual remarca
amb la següent Iliçó: "La farmacodels ingressos, que en 1933 ha supeputas. Tots ens trobävem a l'hora de
titud( (Aplaudiments.)
Et fi immediat deis actes que se
que la candidatura de les Esquerres
rat la dels dos anys anteriors, espera dinäinia moderna i els sets fonaments
votar les liess fonamentals de la ReParla despees del gran honor que
celebraran és donar la sensació d'eCatalanes estä patrocinada pels parfisioquímics".
el senyor Lara imprimir una imporpública, que-era l'hora de la veritat,
per a ell significa el fet que Acció
xiotencia i fer que els socialistes,
tits catalanistes que representen les
tant reducció en el dèficit pressuposen la qual cadascun p05:1 de manifest
* ACADEMIA D'HIGIENE DE
Catalana l'hagi designas com a un
republicans al fi, recobrin la contendències mes netament esquerristari.
cl scu criteri emperra.
CATALUNYA. — El vinent dicendels representants del partit en la
fiança perduda en aquelles i que
tes.
Sobre els resultats de la recaptació
dres, a les set del vespre, al seu estattingueren abans en els grups repucandidatura de Coalició d'EsquerCombate durant el Partit Radiara. que tota aquella obra está eo
es proposa el ministre d'Hisenda faciblicans.
ge social, Tapineria, so — Casal del
res. Afegeix que procurará demosperfil, davant la probable victória
cal, el qual ha anat sempre contra
litar una nota a la Premsa.
La campanya ha estat empresa i
Metge — celebrará Junta general i
trar, junt amb els seus companys,
les dretes. ens trobeln units per a del'esperit de llibertat i catalanisme. I
Els pressupostos no postran estar
continuara sense parar, sense pauta
elecció reglamentäria de la Junta Dique les esquerres coaligades sön
fensar aquella obra. que és rúnica
la República Espanyola—afegi—és
presentats a les Corts, com desitjava
rectiva. I el Dr. Joan Roca i Alcasense vacillacions, ami) rapidesa
tant o més aptes que les dretes per
obra que afavoreix el poble. (Aplanavui a mans de les dretes grades a
el Govern, abano del 15 del present
nyís parlarä de "Condicions higieniextraordinaria, pequé tingui una
més, puix que encara que les secciona ques dels llocs on es fa Cultura Fí- a realitzar una política administra- la conducta del Partit Radical.
eficàcia terminant esfumant alguna
tiva honrada. Es aplaudit entusiàsRebeetja radjectin de provincians
Parlà despees el sindicalista Masica. Un ginuas model".
fantasmes, corle rincipient feixisme de comptabilitat de tots els departaticament.
que els horno- de laza Catalana rolen
nuel 'filetes, el qual es dirigí prinments treballen intensament, no poi el suposat domini de les dretes en
dran estar acabats per a la indicada
* ACRUPACIO POP U LA R
ropinió.
data, per la complexitat de l'obra pres.
CATALANA LLULL . -- El diumenTindrä aquesta acció esquerrista
ge proppassat es va efectuar, davant un
supostiria a la qual aquest any se li
el seu desenrotllament en un sentit
ó, més
ha donat una nona estructuraci
auditori nombrós, amb tot i el cariarperiferic.
detallada, que requereix per tant un
ter Hin/ de Vade, la inaugural dels
S'efectuaran actes a totes les retreballa patriótica i culturals que es
treball més minuciós.
gions espanyoles, i a l'acte de Barproposa com a objectin aquesta noca
celona en seguiran d'altres a Alaentitat. L'advocat Sr. Enric Lanceta
cant, per la regió valenciana, a MúrLA SENYORETA
e:
en
féu la presentació, i després de recia, a La Coruña. a Extremadura,
tre
un sentit record als seus companys
encara no s'ha determinat si Cäfinats de l'Agrupad() Catalanista Els
ceses o Badajoz, a Sevilla i a CòrSegadora, va aludir la cotnmemoradova, per Andalusia: probablement
Programes europeos
ció de la Renaixença i de Ramon
la segona capital indicada, etc.
selectes
Llull exposä la finalitat de la nora
Per a acabar el primer cicle de
entitat; seguidament la nena Pepeta
ha mort cristianament a l'edat de 19 anys al Prat de Llobregat
propaganda esquerrista se celebrarà
m e101110.—Varievia, 1.411
Llunell-Sanahuja llegí amb molta exun arte polis:e de tipos nacional a
tres.
Concert
simfònic.
pressió diverses poesies de Bassegoda.
(A. C. 8.)
Madrid.
16'05—Viena, 517 In. Con- Llongueres i Matheu, i un nombres
cor
dirigit
pel
mestre
Companys
Els
qui
la
ploren:
Joan i Teresa, germans Jaume i Teresa,
pares
EI p!ogrems par anlenfari cert simfònic.
entonä diver ges composicions. Tots els
20'00.--erusseles freno...,
àvia Dolors, oncles, ties, cosins i parents tots, el jove Joan Montleón
elements que actuaren foren premiats
p r a aVUI
509 in. Recital de piano per
i la raó social Milis Vallhonrat, en assabentar Ilurs amics i coneguts
amb grans aplaudiments, i els orgaClement Doucet.
Madrid., 9. — Acabada la sessió,
de tan irreparable 'Ardua, els preguen que la tinguin present en llurs
mea — Londres, 356 me- nitzadors van fuer expressivament 1 etenYor Alha ha dit als periodista que
licitats, sial com el Cercle de Gremis
tres. 398 m., i &oh
llegit el dictamen de la Co
oracions
i que se serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Ferran
de Sano, que cedi restatge per al dit
j ssió admetent-m
tish regional, 378 m. Concert
65,
Puig,
demà, dijous, dia 11, a les deu del metí, per tal d'acompanyar
ade.
tretze diputat a l'exercid del cirrec, de música anglesa.
a l'eag1444, , parroquial le Sant Pera i Sant. % 1 desprk al
el
&ayer
el . quar se sotmetrà a l'aprovació en
SOIS. — Poste Parlslen, 328
* ESTUD/ CLTJB. — Demä, dimetres. Teatre: "Cándida", cola St3Sió de demä.
Prat de L/ohregat, 10 de gener de 1934.
Cementiri.
jous. a tres quirts de vuit del cesare .
Es quasi segur que comenci la inmèdia de Bernard Shaw.
donarà una conferknefa en aquest esteniente% anunciada pel senyor
20111. — Torre [Mal, 1.445
tatge: Laletan a . 17 -4 t. el Sr. Asia.'
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
metres. Quartet Calva: Mozart
t'Ah' sobre la separecit de funcionaCarda Tema :"Oillen sie les Relt
ris. judicials.
I Caoadesús.
g;2I/3".

nt

Véxit dels , ag te irahiptis cinemes
tai Mendianivi )- ) Doi

LA T. S. F.

Elena Sallés Puiés

aee . • « ..
sranle
'
bimba no
un pacte de germanor anib els'
mle les altas tenea.hispiatimes per a
defensar les llibertats de Catalunya
enarborar la bandera de la libertas
(Aplaudiments.)
.
s'afanarà
acaba
Diumenge
a Barcelona l'esperit de republicanisme i de Ilibereat. Si aquest esperit
no s'aferma, vosaltres, treballadors,
tindreu en perill les vostres reivindicacions aconseguides, i es faran impossibles les que encara no heu atensegun. Per tant, ciutadans obrera, amb
el costee esforç, aconseguireu el triond
de Catalunya dintre la República i
el de la República dintre Catalunya.
(Grans aplaudiments.)
Acabats els aplaudiments s'alça
a parlar el conseller de Sanitat, senyor Josep Dencäs. el qua l manifesti que el fet de les eleccions
planteja diversos problemes importants. La República — digné —que
tant haviem estimat esta en perill,
i al Parlament de la RepúblIca tenen immensa majo; ia les dretes
monarquiques.
Ataca durament el Govern Leerosa, el qual ha permes l'entrada
a Espanya del general Martínez
Anido i d'altres servidors de la
rnonarquia. A mis, aquest Govern
es prepara a obrir la porta de la
presó a tots LIS militars que se sublevaren contra la República.
Dedica un piadós record al senyor Maca, el qual digné que no
hauria pernees en cap moment la
tornada a la rnonarquia, que seria
inevitable si diumenge triomien les
dretes a Catalunya.
Referent al problema de radministració municipal de Barcelona,
digné que el dèficit actual no és
producte d'aquests dos darrers anys
de Govern esquerra, sitió deis trenta anys de desgovern de la Lliga i
deis radicals.
Estudia ämpliament el problema
de la cultura i del regirle de colónies
escolars, que tant ha millorat l'Ajuntament que diumenge sera substituit i robra del qual será continuada pel nos Ajuntament que seria
elegit grades a l'entusia s me i resforc de les classes treballadorcs de
Barcelona.
Clogue els parlaments el conseller
de Cultura de la Generalitat senyor
Ventura Gassol, el qual manifestà
que tots els ciutadans d'esquerra havien sentit ferida Ilur dignitat despres del triomf de la Lliga en les
passades eleccions.
Afegi que calla treballar amb tenacitat i entusiasme per evitar tia
segon trionai que representaria renfonsamefit de la República no 5013
a Catalunya, sind en les alto-es terres hispäniques, car tots coneixem —
aiegi — e/s aliats de la Lliga a l'altre costat de l'Ebre.
Remarci que la hita queda plantejada com en rany loar i dedicä 111
record al senyor Francesc Maca,
el qual— digué—assisteix a (oto els
nostres actes perquè està en l'anima
dels bons catalans.
Un Iang aplaudiment recolli les
darreres paraules del senyor Gassol.
Tot seguit hom doni per acabat racte en mig d'un gran entusiasme.

eAue

TOPADA DE TRENS A CERVERA ( LLEIDA )
Segons ens comuniquen a
darrera hora, a l'estació de
Cervera (-Lleid,a) ha ocorregut
una topada de trena, i han resultat cinc persones ferides de
resultes de l'accident. Un dels
ferits s'anomena Jesús BatIle,
tzuardafrens d'un dels trens que
ha entra', en collisió.
En lancer aquesta edició ignorein les causes i conseqüeneles d'aquest accident ferroviari.

DETEI CM O IN LII IREGgi
Els transeünts dc la Ronda de
Sant Pere es donaren compte que la
policía estava a l'interior de la casa
número 20 de la dita via per haver-hi
a l'interior uns lladres, i cregueren
de bon principi que eren uns atracadors.
Quan la policia sorti atnb un detingut, el púb/ic y ola linxar-lo, i fino
hi llagues qui traca d'apoderar-se
d'una palanqueta que portara un deis
guàrdies, per tal d'agredir el detingut.
El detingut, en veure la cosa malparada digné, dirigint-se al públic,
Otte ell no era un atracador, sind un
lladre per falta de feina.
Això calma els anims i el detingut
pogué essec dut a la delegació, on
digne anornenar-se Ricard Liso Sans.
de 49 anys, casat, professional de
delictes contra la propietat.
Els guärdies veieren que a la holiga d'objectes d'escriptori dels Fills
de Francesc Sabater hi haría el cadenas trencat, i entrar sorprengueren el lladre, al qual Ii foren ocupades algunes eines pròpies per al robatori.
El detingut, juntament amb les
dites eines, bou posas a la disposició
del jutjat de guärdia.

FETS DIVERSOS
—

A EHOSpilal ClInie ha
10011 Margarida Barben j Brea,
que el dia 2 del carreta ingressä en aquell benèfic eslabliment
muta ferides greus procedent
del Dispensari de Griicia.
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Schacht defensa la, Dä t
olítica monetària del Reich

El doctor
p

(l'e de Ist primera

1.'ohra d'assistència a's necessitat3
Berlin, 9.-La revista dele funcionaris i empleate del ReieheBank publica un artiele del neu
director, doctor Schrteht, sobre
la moni:•ala j el eredil de la nova
.atenissua a, estenent-se sobre la
Reichsbank.
misal()
Aquesta daissiú sena facilitar
el terreny monetari per a prestar supura a tot el pronos de
sanejament, tenint cura gratinavar de l'economia els gerniens
nocius. Els mètodes potajes no
poden ésser eempre els vells.
ja que als temps extraordinaria
corresponen annlege mil jans.
Els principie, en call‘i, han de
ron-landre islentice.
El Reichsbank rebutja enargicandent tot el que signifiqui
el trencament de l'estabilitat
monetaria i l'abús de eredit. La
nova Alentanya sap que una
moneda estable és una base
tan necessaria per a una economia sana cont la col•laboracio
pacfica la confiarlo politice
entre els pobles.
Tractant de la qüestió del
crèdit diu que la posició d'Alemanya i els seus creditors es
perfectament clara. Alemanya
no pot- pagar ei no es a hace
de les seves exportacions; per
aquesta rab la moratOria en lea
transferències ha estat una
conseqüència inevitable de la
situacid plantejada.
Justifica a continuada) les
restriccions sobre el pagainent
dels "scrips" per tal d'evitar
una exportació addicional de la
moneda alemanya, majorment
quau al deutor alemany no se
li perdona ni un centim.
El dumping tal rom avul el
realilzen Anghtt,vra 1 el Japóanees Estala de moneda
depreciada queda exclós per un
conscienciós control de tot el
negoci d'expartaciO. Alemanya
no vol recórrer al dumping, i
només desitja pagar.
Acaba el senyd-dr S,aracht
mostrant-se absolutament contrari a tot el mie signifiquf inflada) per mitjà de la desvelodivida, de la maneda.
Conferencia de creditors
Berlín. O. - D'avord ama la
declaracia que el ministre d'Economia del Reir!, sa fer el 7
desembre últim, han estat inritate els representante deis creditars per obligacions a curt ,
mitja i llarg terinini a una conferencia que se relehrarit a
Berlin. al local del Reichsbank,
el 22 del mes correrla
El Banc d'Anglaterra ha rebar un telegrama del Reichsbank, de Berlin, en el qual es
diu que el Govern sois ha fel
una nava gestió prop del Go-

vern atemany sollicitant la conduelo d'un acord separat respecte als pagaments pendents.
S'afegeix que el Govern hotandas ha fet una proposició
a dialoga.
AssIstencia
tate

als

neoessl-

Berlin. 9. - Els directora de
l'Obra nacional socialista d'as-

eietencia als necessitats. la
qual lliura cada mes unes pla(metes que serveixen d'identificseid als que han de percebre
els beneficis de 1'mi-dentada
Obra. Mur adoptat una resolóció que permetrà acudir en apit
de la '111'dr:irle de puntee sie
Plauden. que venia topant amb
grans dificultats.
Per al mes de febrer s'adoptarà eom a plaqueta una roseta
de punta. i han eetat encanega les puntee per valor de tresemita. :MI reiehernarlse aproximariameal a cela fabricante de
l'esmentada poblada,.
Al malea' tempe ha estat prohibil d'una manera especial que
eiguin emprades maquines autaniatiques per a la fabricació
,l'aquestes rosetes.
Crónica nazIsta
Berlín. 9. - El comunista
August Hennis, que havia participat uletivaluent en 1918 en el
ni ' vitisttt insurreccional dels
marine de Kiel, ha estat mort
a trete al campament de concantració on eslava delingut,
en el inoment que intentava
eecapar-se.
Berlín. 9. - El fiscal que intersa en el proces instruit contra 53 comunisles. acusats
d'haver mor( un policia i un
miliciä iiitleriä el dia que el
senyor Hitler f.m nomenat Ganeeller del Reich , sollicita per a
aqueets processats penes que
ascendeixen e/1 total a mes de
230 anys de presta
El fiscal, en el seu (liendre,
desgrat de reconeixer . que duraid la vista del proces no Irania pogut cornprovar-se que cap
deis aensals l'aguas disparat,
havia eollicilat la pena de mort.
Berlin, O. - El Conseller
autor sie la llei d'esfortificada ha sil eltle els cucartale en debeles que inereixin
l'esterilització lindran dret a
nomenar els seas defensors i
que els debate tindran amb
ilbsoluta disereeni i a porta tan-als per tal d'evitar les crani.
ques d'erscandol.
Berlín. 9.-El Pen Club d'Alemanya ha acordat transformare en Circo' Nacional d'Escriplars i ha nomenat president el
dIrarnalurg, Johet.
_

••
Comentari de 'te El Senat aprova
Temps" al Pacte el nomenament de
Norgent hau
Balcänic
Paris, 9.-El Temps consagra la
sera editorial al projecte de Pacte
'oalcanic i fa constar amb satisfacci i, que, lluny de representar una
a grupació que pogues semblar que
¡nava dirigida contra terceres potencies, especialment Italia, el bloc
bahnic es preven que ha de tenir
una existincia independent, ja que
está concebut en un esperit d'"enlente" política i de cooperacia eco/1.5:mica, encaminat a salvaguardar
la plena sobirania deis Estats que
participen.
Na es dubtós -aiegcix - que la
dea que guia els promotors d'ar:uca-ta obra que arrossega les naardas que teilen interessos comuna
es :a d'aconsegMr un total alliberament de la tutela de les grans !ni :lame-les que ivolt freqüentment
serveixen els seus propis interessos,
es peculant sobre les rivalitats particulars.
El; pobles balcanics - acaba
dient -comprenen el suficient la
i mportancia dels acorde regionals,
per assegurar el seu benestar pels
seo.' propis mitjans.

Un pla

quinquenal
turc

Estambul, 9. - El Gabinet

t are ha continuat les aoves delibe racions sobre l'anunciat pla
q uinquennal. Ha aeordat que
1.Esl at intervingui quan cl 'apilad prival no arribi a finançar
les indústries projectades com
a necessäries al país.
Les deliberacions s'estenen
en cinc grupa industrials: mineria, indústria química, ceramica , eellulosa, textil.
Les mines de carbó de la Mar
Negra queden sohneses a un
pla especial. aixf curar la utilitzacib de la força elestrica a
l ' interior d'Anatblia.

Waaltington, 9. - El Senat
ha donat la seva conformitat
idendenament del senyor Muracuitada coas a secretari d'Eelid del Departement ile Treeoreria.
El senador senyor Long ha
anunciat que retirara lee objecciuns que !savia tortoulat al
sittnomenament I que 110 eOlr
lieitarit cap enquesta referent
la dita designada,.
Xicago, U. - La vaga plantejada laile gratigers aseda:late
per tal d'aedureeguir un auginent en el predi de la Ilet,
tiusua sense solucionar-se en
una extentra de cent mines al
vullaitt d'aquesta capital.
Malgrat de la vigilancia que
s'exerceix, diversos eatnions
han estat buleats j Ilitimats a
letra els Injiere de litres de
liddi.
De mes a Inés, s'han realitzat
ja tree temptatives per tal d'impedir la eireillació del tren de
la Ilet (pie procedeix de \Vistul

es/1MM.

Waellington, 9.-D'enaid que
fou publicada l'Ordenança en
que s'exigia dele particulars la
tramesa de l'or que tinguessin
en poder seu a la Tresoreria,
()len rebut en el dit Departamera 2.810.000 dòlars del dit
roel all.
Per la seva parl, el senyor
Morgenlhau ha artuncial que la
Tresoreria ha adquirit la quantitat de 44.713.00 Mara en
Bona governamentals dorant la
seta-nula darrera, i, de mes a
mes, 1.157 Utleen d'argent des
del 21 de desembre, que fon
publicada l'Ordenança .del senyor Roosevelt.
Wasihngton, 9. - El Govern
trances ha notifica( formalment al dele Estala Units que
ele contingentes d'importada,
per a les mercaderies americanes senil restablerls al .qlvell
que Levien. ea 1943.

mide)

El Cansen ' de ministres ha nemenat el general Nollet gran .canceller
de la Legió d'Honor. El-seneral-Vuillemin ha estat elevat a la dignitat da
gran cree de la Lesid d'Honor.
M. André Ilesse, vice-president
la Cambra, ha- renunciat a preltntar
novament la sera candidatura per a
atinen Mar. Ha mandestat - que havia
acceptat la defensa de Stavia4 en un
assumpte que res nb 18 a vente amb
l'afee ele Banana. No *acepta errar en
candidatura per a la presencia de la
Cambra, per tal de tenir mes llibertat
d'acció si l'assumpte iss disalith
Parlament,
Lea explloielone da pa- •
Ilmier
En la sera certa presensant la dimissió de la cartera de Colóaies, a
conseqüència de l'escOndo? Stavisky,
el senyor Dalintier diu que, a pesar
de la confiança que; li ha estat reiteradament expressada pels seas
seas companys de Gabinet, no vol
que els aetas del ministre del Treball de l'ene 1932 siguin atribuits,
encara que amb evident injusticia,
a l'actual Govern Chautemps. al qual
dina les gracias per la seva lleial•
•
tat.
•
Remarca també que en cap ocasió
el senyor Chathemps li ha demanat
la dimissió.
El senyor Chautemps li ha contestat amb un á altra carta lementant
la seca decisiil. i reiterant al senyor
Dalimier el se)) afecte ari."leal.
Stavlsky ha mort a un
quart de quatre .
Stavisky ha mort aquesta matinada a un quart de quatre, a pesar de
l'operada, quirúrgica a calé ‚fan satenes i que es realitza amb excellents
condicions. i de le: injeccions que
li (oren aplicades. a conseqüència
de les quais experimenta una Ileugera minora a les primeres hores
de la marinada.
Comencen les Investigaglena
L'enquesta relativa a les condicions
en que es verifica el control dels Crèdita municipals per les diverses Administracions que estan encarregades
d'aquesta missió, ha estat confiada a
l'Inspector 'general. Sr. Rancien
Aquest ha començat immediatament
la seca Restió, i lia realitzat atta intestigacia al ministeri de Comerç.
El jutge d'instrucció Sr- Lapeyre ha
rebut att telegrama del sen d'allega de
Salons anunciant-li que hada .dictat
una ordre de compareixença , contra ei
Sr. Hayotte, director: del teatre AMpire. i n tue figurava :cóm a asilat
d'StaviSki.
Staviski pos s cia. encara, tres. cal,
ruatges Inés: lain de 17 HP.: un altre de 20 i un tercer de f cilindres,
amb el (pral la senyora d'Staviski havia aconseguit no fa gaire el ‚primer
prerni en el concurs automhbil celebrat a Cannes.
,
Un projecte de 11,1
A proposta de: ministre de justícia, el Cansen de Ministres ha decidit en la s eva reunió • d'avui presentar dijous a la Mesa de- la Carnbra un projecte de Ilei, en el miel
es prohibeixen certes operacions sobre valors mobiliaris a autors d'infraccions que hagin causat perjudicis
a l'estalvi públic.
Interroguen' Dubarry
El degä dels jutges d'instruccid
ha interrogat aval, per espai de tres
bares, el senyor Dubarry, director
del periadic "La Volonté", el qual
ha confirmat les seves precedents
declaracions relatives a! paper que
exerci en les seres relacione amb
els senyors Stadski Darius.
La declaracia, del senyor Dubarry
ha estat tramesa urgentment al jutge de Baiona, que rreci s arã el paper exereit pel senyor Dubarry..
L'" Action Franealse "
corre la pólvora ::
A darrera hora de la tarda, prop
de la Camina de Diputats, al Boulevard Samt Germain. diversos individus pertanyents a l "Action Française", han collocat petards als riells
del tramvia, petards que en esclatar
han produit gran soroll, i han causar extraordinaria alarma.
I.a guardia mutada, ha repeRit
els manifestants fent-los retrocedir
fins el boulevard Raspail, on els manifestants s'han trobat detinguts, per
un abre desjacardient que eslava allí
concentrat..Diverses persones -han resultat
Ileugarament ferides; i han einst
practicades nombroSes detencions.
Una atea manifestada, de menys
importancia, s'ha destabilellat a la
Plaça de la Conciliaba. i -han estat
també dispersats els manifestante, per
la policia.
• , -*
El nombre total de Mencione es
apreximadament de 29 0.
II testament de IltIvIsky
Chamonix, 9. - -.Seguint
cions del diari "Voix", , la poljeiä ha
descobert un sdare en un armari,de.la
casa indicada periedic. Segoos•la
"boix", el sobre conté el testiment
de Stavisky. Hi anuncia la'seva elantat de suicidar-o.
':
La senyora Stavisliy : ha estar a
l'hospital de Chamada, avisada amb
urneacia. Quin ha vida gane Staaiska
Nena , nrart s'ha Ilan at,..e'ne el 114
ie. :ein .31 ral r . 1 ea
r
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Eden - que aque.sts dies • oho reshire), el Sen-or Eden ha manifesconci:iat anih John Sinton - ha pro- tat que els recents viatgis efectuats
nuncio' 1151 disCliFS que podria ene,
per Sir John"Simon a Paris i a Roinipo-rant Si foz Inés Ciar, No hi trama tind?an, inslubtablement resultats
ben' sind allusions, esperances i mapreciosos i serviran, no solament per
nifestacions de bona voluutac Un sol
a dissipar malta dubtes caistends
pum sembla fora de dnhie: qMe el Pefins ara, sine) per a abtenir seguretats important>.
rill que amenaçava la S. de les :V.
conjupot latir-se per perfectatnent
La seguretat que els Governs instad i britänic catan d'acord en que
ra. Es just de reconeixer que ha estal &ansia qui ha nranifcstat la JCVO
el problema 'del desarrnament ha
absoluta oposició a qualsevulla reforha d'enser tractat aleas que la rema de l'organisme ginehrt, i que Anforma de la Societat de Nacions ha
glairrra - que aa 1,01 sind sortir-hi
d'ésser dohlement emitida.
guanyant, si la S. da les N. es manfinQuan s'arribi a un acord sotuer el
guda en la sera forma integral desarmament-afegi , e1 Sr. Edenha adopta' la test- del Quai
admira segurament esperar-se una
Es vcritat que Eden parla d'una
minora en l'atmósfera internacional
que permeti eniprendre la segona
ni011 intuyan° reforma de la de
les N., perO en forma tal que NO altasca, si cal.
to-aria el sed, principi tiCIII0C,
Si ara perelessim la Societat
Quast a Anglaterra, hi ha un o . cirNacions. perdrient un formidable
guany elutingut en els camps de bacmnstanria aspd-cial per a .mantenir-se
talla. Tata la influencia. tota l'autofidel a Ginebra. II° diu el "StaMay
ritat i tot l'entusiasme i energia
Times - . Es trdcta d ' UN bloc defcst:
siu ¡no-antela defensin - francoGovern britànic han de consagrar-se
polono-rus, quC esta en gestiú . 8 que I al matenimedit de la Societat de E:-

podria isser men aviat uno realitat.
Aastest bloc no es ben vist Los.(lees, ita perque es tenti una restauracid de la politica dcqdlibri, sitió
tisis supremacia, ni que siyai
que aquesta aliança podria adquirir.
Per aara Angla:erra es decanta cap
a Ginebra, i, nitiirectamcnt,
a isatustr la G. R. S. S. a ingressar

done. que consideren, coin un potent
baluard de la pau.
Aisó no significa que la Societat
de Nacions no pugui, en un 'nomen%
esser objecte de modi n icacions,
cal t tue la reforma sigui empresa
amb el ferni propòsit de deixar
Societat de Nacions Inés ' torta i
adaptada a la sera tasca.
Lutuires, 9. - Hom espera que el
Cunsell de la Societat de Nacions
inaugurara dilluns les se‘ es gestions
reguiars, les ulule segurament que
continuaran durant tota la seuriana.
Etttre el, important, asstnuptes qne
eaamituara el Consell, figura en pri-

la S. de Ics
lambe, scgons el -Sunday
,
Taldstat que té Tranca °sub :Inglaterra ¡o, rill mr-la aub!or Ilmso
compromisos pu- del gust del govern
de Londres. l'era tot depen iic raelitud del govern ri ngles pel que fa al

desartnamend.
Eileu anuncia que el viatge de Sima,: a l'atis i a ROMO danara ,CS111cal int ar3 preciosos, No din
ter,trciar que vol dir. Resigneis preciosos serien de portar a un acord
sobre el desarmament general gradual
iicspris d'un feriade dc rostfrei.
Mentrestant, el Consell de la S. de
les N. ha estar eem-ocat pcad al dM 15.
assistiran John a Unen ¡ potser
ftieil de prevcure
Paul-Baneou r .
que a Gliwb , a s..ran represes Ics cona
q ui'
re,..ses bih.unies,
una dejinicid en sol sentit o altre.

mer Loe l'adopció de les mesures ve-

paratGrics que es consideren necessaries amb mona del plebiscit que hanmii de tenir lloc a la cusca del Sarre
l'atta 1 933, i que proinet esser labo-

Londres, 9. -Esu nut discurs que
ha pronunciat a Alcoster (WarwickPo

Londres, 9. - El ministre de Negocis Estrangers, Sir John Simon,
sortirà cap a Ginebra a darrers
sennana, amb l'objecte de representar
la Gran Bretanya en la retinto del
Censen de la SuCietat de Nacions, que
/lama de comen,:ar el dia 15 de yaztual.
Tornara a Lomires la semana entraut, per tal d'assistir a una reunió
del Cnnsell de (iabinet.

Pica sud-americana

Els delegat bolivians .s'acomiaden dels reptesentants
de la S. de N.
La vaga general a Cuba es imminent
f usa a de f tu it ic ainelit i s Pr y
• id0nritt 11 ro% is ion a I.
-e
Se citen aclualnient con' a
event darle presidente els eenyors
3Ierquez Slerling i Juutitu (Metida-ud. president del 'la-ibutial
Supretn.
El Govorn ha ordenat la deleiten', deis caps del partil, conservador, ale quals acusa de
pro) Od'ar ittttu it5Vtl sublevacat
en connivencia andb ei senyor
31enocal.

BUCIIOS Airc.. 9. --- Els delegat s bolivians slait acioniathil
dlels representante de la SOCi2lal, de Nadone en la qüe.eliú del
Chaco. donant ¡ser acabades lotes les negociacions.
El plentpulenciari paraguaia
Dr. Zabizarrelid 11;1 des-latid que
el seu país /dandi una bona dispusieió a prosseguir les tranditacions per lal d'artillar a una
pau en lis qiiesliú del Chaco. a
desgrat que les circumstäticics
obliguen que siguin represes les
host ihit als.
A Bolivia no hl ha revolució
Lit Paz. 9. - T'el
d,• Relaciona Extrei..rs, ha cetal trames al reeu representant
a l'estranger el segnent cablegrama:
" Destidenteixi rotundament
l'existencia a la República d'un
moviment revolucionad. El Govertt afronta eerenainent les
tusares entergenciee de la guerra
imposada pel Paraguai. assistit
per l'opinió uniudime del ParlaMent ¡ el país."

conseqüe 'teja d'explisions

de l'atabes ocorregudd a a diversos lloes de la illa, i le 1:u
reprensió ls s IicíslCts. hi Isst hagn:
-el timos.
Xlle reorgannza la indústria de nitrato
Santiago Xile, 9.-E1 presitletut de la República ha sigmat
uit doorel reorgairilzatil la in
daetria dels nitrare.
Per virtut d'aqueel dlerre'.
l'Eetat exerceix el control de 1.1
dila indústria.
El cornac; financer de
Cainldra ha aproyat un projerle
Ilei hiet goal es redueixen en
(in 30 per loe) els dret s de Dita Des per a les inercaderies ¡In1.a sltuaaló a Cuba ::
L'Havana, 9. - La vaga ge- /mitades cid paquete poslals.
rieral d/s imminent. Els mestres
Detenoló
d'escota no han ,reudit a les
Milillevideu, 9. - El Claven]
dasses i quince Sindicats obrera Ida ordenat el ronfinament a la
anuncien la vaga de 24 llores illa de Flores del senyor Alfre I
per solidaritat.
Blum, germä de l'ex-Preaident
Per altra banda. els partida- que se suelda ja fa lernps.
ris de la nova hei del treball, (luan nueva a easer arestat per
la l'olida.
en . 1ft qual es dispOea (Me el
Judit li mb el senyor Illum se50 per 100 dels empleals siattain
ra!' eanfinats altres eaps poliindígenes, han fel
cierta de protesta per l'inenhi1 tes, sa I s d'estar complicats
en el recent compldd descobert
pliduent de la hei.
Ahir assaltaren
per la policia.
propietat d'un espanyol 4 es Remira al Perú :
produi un violeta tiroteig
Lima, 9. - El dióvern ha ' fa.eonseqüencia.del qual ha 'mort eilital un cornunient informant
el propielari de la fabrica...Un
que iin ardip die paisana ha inseinblant ha ocorregut en
tenta' all nru r l'orilre pnblic i
establitisent propietat de • ha !racha
mil l'adtleSiA
xidieedus.
diversos nficials i
l'exiamit. S'Ira restatiler.1 1;1 cal
L'A.socIated Pres din une el
nia i les antoribda
eenyor Mendiela ha dertnral Al
minlinre de l'. Uruguai • qUe.:0- tilles vetien ,eg l'aestuttple,

.
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La guerra civil a Xina
(

ilcahament)

El Cesa consular va declarar l'estat de guerra a :a Concessi6. Aquella mateixa nit va haver-hi la primera topada en . re els mariners japonesos i els soldats del 19i: regiment.

L'almirall japones havia promes
no iniciar cap acció contra la ciutat
xinesa si aques: soldats es retiraven de Xa-Pei, Perú... qui no paga
no mana. Els soldats del te cos
d'ex:rcit no depenien de cap govern
i restaren a Xa-Pei. Els estranaers
de la Concessió estaven esverats de
pensar que cta cantonesas paguessin trencar les liaies japoneses i entrar a la Goraiessió Internacional.
Quasi tots tenicn les maletes ietes.
Els nacionalistas xinesos, de dintre la Concessió Estrangera estant,
cridaven fort i es veien capaços de
vencer quatre' Imperis japonesos.
Els soldats del uqè cos d'exercit rebien diners, municions i queviures
en abundancia, n le part dels comerciants de Xang-Hai. El bombardeig
japon.s era terrible, per aire, mar i
terra, Es cantonesos aguantaveu
fort. En tota la guerra de la Manxúria no s'havia donar el cas d'una
resistencia tan ferina com la dels
cantonesos a Xa-Per.
El tod cos d'exèrcit era ricial deis
nacionalistes de Xang-Hai. Mai
aquells soldats no s'havien vist tan
carregats de presents. Cont més duraya la resistZneia i creixia la fama
dels soldats camonesos, mes preocupar esteva el Govern de Nanquín. Xiang-Kai-Xec es va trabar,
sense adonar-se'n, dichas per dos
fets greus: el bombardeig de XanxHai, i la presencia de quinze mil
soldats del sud convertits en ídols
pels nacionalistes.
Aquests soldats cantonesas, amb
la forte opinia pública que els animava, constituien un perill per al
Govern del genualissim, el qual
havia votiva portar a la mort,
els seas soldats.
LA INTERVENCIO DEL GOVERN DE NANQUIN
Sembla evident que la presacia
dels soldats cantonesas va provocar
l'atac japonés a Xa-Pei. Peda ja en
ple bombardeig, el Govern de Nanquin havia de prescindir de les causes i defensar e: territori nacional.
Aixi ho
fer.
Entrevista de

Com a primera mesura, va declarar que el 19é regiment formara
part de l'exercit del Govern nacional. Després van sortir regiments
de Nanquín cap a Xang-Hai.
Jenen rae, els soldats del 19e cos
d'exercit quan diuen que el Govern
de Nanquín va ésser Schi en la huila
contra els japonesas?
Sí. Perá cal tenir en compte que
el Govern de Nanquín es trobavi. en
una situació especialissima. Tal com
havien anat les coses, el preocupava
menys l'atac japones que un possible atac dels cantonesos contri,
Nanquín. Sabia que ratee japonés
no arribaría a Nanquín. En canal,
no sabia l'actitud que prendrien els
cantonesas, excitats per la Mata 1
per les dadives dels comerciants.
El generalissim Xiang-Kai-Xec
demostrà una vegada més la seva
habilitat. CollocO els soldats
Nanquín en segona línia, darrera eta
cantonesos. D'aquesta manera obligaya a aquella que havien provocat
la !Irrita a aguantar-la a primera (feria a al mateix temps , els privava
d'una retirada que hauria pogut
semblar un atan a Nanquín, la capital.

RESSUSCITA
EL 192 REGIMENT
El bombardeig de Xang-Hai ha
passat. El 19e ces d'exercit no havia conegut mai una fama tan gran,
ni un benestar econòmic cara ara,
grades a les dadives dels comerciants de Xang-Hai.
Despees, aquests soldats del sud
van ésser lliurats a combatre els comunistes de Fu-Kien. Ja estaven
descontents perque havia arribat
l'époea de les vaques magres.
Pel setembre algunes companyies
dcl 19è exercit s'havien passat als
comunistes. Ara, al costal d'Eugeni
Xen, s'han sublevat contra Nanquín.
El lector potser preguntara: aquests
soldats, pertanyien encara als generals del sud, o el Govern de Nanquín els havia incorporar al seu
exercit?
'
Segurament no pertanyien a cap
dels dos governs. Hacia passat a
ésser un de tants cossos d'exercit
que hi ha a Xina i que el comandant Haga al millor postor.
Algú ha aromes al 195 cos d'exèrcit tires que Nanquín. Qui?

Titulescu i el rei Carol

Cap a un canvi de mètodes
en la política romanesa
//Con rcmarcal ja ea notes ¡n'eredosis que a rci Carvi, contrariamcnt
a la C. n , nstitutiti, exereia una ,accia
personal en la ralitiCa rOlUallita , ancid couirdria als interessos, lant inscrioss e1,111 lIs, it”'S del país.
El parlil Otra/ semPre s'hi ha don:Ostras n lisconi d'eh.% i Constalili Ls5 t 1poelie, ha d-Idad1
adoptar una actitud mes estergica envea el sobträ, e s, la qual Posició ha
cstat ajudat per Titulescu, que, Cd
rei,
conversa !nigua.; linstsenle amb
li la fet a'aecaale les $ eres, .•ondicions per a se:utir al Govern,
Els canvis efectuats irguen al rci
lela possibilitat d'excedir-se .del que
marca ta Conititneid, i aixi Rom aria
¡ladré uns poders legislatiu i esecutiu
efectivament Iliurrs de la infInhcia
de la Lott, Necordem que el ge ,.‘ral
Nica, que, despees de les condicions
l it:desea, ha dimitir de ministre . Je la
G liered , sen in t hauia manijestat
meras fiestas enverS T.reeeslordqvia,
diodo de Romania.
F.1 ge;ieral U:mitre:cm i el re,: (-sir
piso, que era recrelori Par t icular del
rei, esteren en reJa c ie, gm b - Prrionalitals de Berlín.
Una ',ova vid, s'inicia a Ronmnia
qual entra en in coiegoein de 'lacions /Mires , espe.'sant-se tusa dichtdura pe, lot i essent-ho de fet i de
*cm, era detestada per la Poblacid .
Bucarest, 9.-Se sap que la tarda
de djumenge el rei Cero' va rebeu
al seu palea el ministre de ,Negocis
Estrargers. seny. u- Titulescu. L'audiencia va durar alquiles heles,
Cont a resultad d'aquesta entrevista s'anuncia que el senyor "fitulescu va retirar derinitivament
dimissiA presentada i va declarar que
-guiria exercint la con' fina aquí,

ja que el rei havia acceptat totes les
condicions imposadcs.
Sembla que aquestes conchcions
es refereixen principalment als canvis personals en els alts càrrecs de
reaercit i de la noticia.
Poc després de l'audiéncia, el ministre de la Guerra, general Nica, va
presentar la dimissió i fan substituit
per l'ex-agregat militar a diversos
paisos general Jonel Antonescu, el
qual fins ara venia exercint el arree
de primer sots-cap d'Estat Mejor i
és considerat un dels militars tue's
capacitats de Romania.
1 . 1 representant de Rontania a Paria
Sr. Cecianu ha rebut Vordre de tornar
immediatament a Bucarest per a raercir la isis cartera de "Ministre del
Palati” que aha crear a prapadta c11/
Tu tienen,
Desapareix el lloc de secretad particular del rei, que des de fa tant (le
ter/1ns ocupava Dinu Dumitrescu, e/
pare del qual, general del match( nom,
dimitirà el earree de cap de la guardia
civilSembla que el nou ministre de Roma.
nia a PaVis serà Gligurese% tina ara
ministre a Budapest. També s'assenyalen cansas en altres alts càrrecs qua
fins ara venien gandint persones de
la completa confiança del rei Caro!.
Aquests camas han causat gran sensació a Romana, on es preven qua finaban.t el ret abandonaré la seva in.
fluencia personal en la manca polla%
del país.
Avui ola celebrat el primer Conga
del non Govern. !rhi ha examinat el
programa legialatiu que cal sotmetre
Parlainctif. Comemsarä a (liminar el
terole fehrer. Sembla que el Caduca
ha ocalvevet ene hi ha ordre ye, fact.
a tot el país.
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Barcelona: Fundió a honor Ando De Rosas

ÖRF,

tATALA

Atifjesi,
De Rosas deelarava no fa gaire,
en un interviu, una certa aversió
per la producció teatral moderna.
No calen actora—dala—per a representar-la. Amb tiradora n'hi ha
proa. Alludia així, sens dubte, a la
manca de cadeter . i de situricions
teatrals i a la sobra de diàleg, Es
com a conseqüència d'aixe que ha
triat per a la seva fundó detonar
e .E1 padre", d'Artur Strindberg, en
la qual obra realment les situacions
són d'una violencia gens corrent,
i on el caràcter del protagonista és
fermament traçat.
"El padre", quan bou estrenada
a Barcelona, uns ?hit anys entera,
cauta una certa estupor i SenSaCiÓ.
Es una de les obres mes ombrivoles del teatre nòrdic. Pertany a
l'epoca ibeeniana, on al teatre havien d'Eme debatuts greus i teanscenderditis problemes. Strindberg
ene presenta, en Aquest drama, la
Iluita deis enes per al seo predomini damunt els fills. I, exaspetadament misogin, fa triomfar la dona,
però d'una manera freda i vil que
gairebé revolea. Revolta especialmeta juegue no 4 un cas, Ulla excepei6, el que presenta, ans pesque
el seu diileg, en generalitzer, fa
de la seva protagonista un simbol
de tot el sexe femeni.
L'obra de, altrament, maneada
ue pietat, de tendiese de dalt a
baix; enancada tambi de poesia.
Alee> fe que les @tete vielencies,
que uttrapassen semint la Mesure de
les coles humanes, si impressionen,
si fina arriben a esborronar, no
emocionin mai, D'altra part hi ha
moments de mal gust. Aguaites escenes finals, en qui hom arriba a
posar en plena escena una camisa
de força al protagonista, tien ja
francament repatea.
Esbravada aviii, pel Unirle i per
la mas, la pul ideològica de robra,
resta en bona part reduida a ye
melodrama a la manera de "La
mort civil", que mis que crear realment un gran caràcter, ofereix a
un actor de gran velada teta una
gamma de situación' per al Belment de les seves fatultats drena,tiques.
Si la tria, dones, no ens semtda
absolutament satisfactbril per a un
actor de la intelligentia de De /tosas, en canvi cal cenvenir que ha

sabut aprofiten a memela el carácter i les sentirme d'atiene pertonatge, al qual easteeis 1 perecetitat femeninos, aboquen a la 101lia
i a la Imert. De Reses gradua,
admirabletdent, les fases del preces.
I lea seves latiguee, ele setas esclats
de cólera, ell ~mente d'allucinació, el desvariejament, eón d'un teaheme serprenent . La seva caracteriteació i les eepressions dominante
són un estudi admirable deis diferents cstats d'esperit pels guate pas
sa el protagonista. Però és en els
seus ulls i en la varietat deis seus
registres dc veu on radica, sobretos, la seva força.
ContrUiament a un paper tan espectacular com és aquest, Matilde
Rivera interpreta un papen on tot
és contenció i intenció; un paper
sense esclat, sense oroll: el de la
dona hipócrita, calculadora i freda,
que amb la seca astúcia arruina
la força del marit. I cal convenir
que si aqueas paper es perillós d'esdevenir monòton, Matilde Rivera
el salva amb la sera inteligencia
i comprensi5, matitzant arrSa vea
simple mirada de biela, amb
gest pervers o dur de la boca, iota
la feeder, els designis inexorablee
que l'animen.
I cal no oblidar, entre lee atraes
parte de la companyia, totes ben
eittonades, la joveníssfma actriu
Cencepti6 Navarro en el paper de
billa, co mostea una gens comuna
teneibilitat
Després de "El padre", per a
endolcir la vetllada i raubt efteara
per ä presentar-nos ,Enric De Rosas en un aspecte ben difcrent, ens
fou interpretada una obra en tia
acte de Cotarteline: "La paz de la
casa", segons traducció castellana
no maese bona ni escaicnt.
Vet ad unes altres baralles conjugals, peres en to cómic, i atnb una
eecreta tendresa en el fons. Courteline fa riese enes la seva sàtira,
penó hi posa un fons d'indulgencia
que ue arriba al cor. De Rosas la
interprete amb una desimboltura i
una frescor que ene Jiu sensible la
dteersitat de les seres facultats;
que ene féte sensible, sobretot, un
cop mis, este is un gran actor, especialment quan es troba amb persometen de línies acusades.
DOMENEC GUANSP.

TEATRE AMATEUR

veritable expectació per veure
aquest espectacle que porta en enrenou el hatee de mitja Europa.

---

A Barcelona
Una stetllada *lacta.— Lyceurn
Club de Buceen, en la sen pri-

mera representació de Tutee Amateur, que tendrä Illoc el dia te a la
nit, al Teatre Studium, donad a coneixer, per primera vegada a Barcelona, tres obres del teatre estranger: "Un caprici", d'Alfred de Musset, traducció de Rossend Lates,
"Com ell va enganyar el marit della", de I3ernard Shaw, traelucci6
de Carlee Capdevila, i la deliciosa
obra de Tristan Bernard "Antoinette en Le retour du marquis". Invitacions i programes a Lyceum Club,
Fontanella, 18, tercer, Galeries Syra,
Diputació, 262, i Llibreria Catalbnia,
Ronda de Sant Pere, 3.

A les comarques
La Bisbal.— El dia primer de
l'any 1"Agrupació "Romea", de Sant
Feliu de Garete, done a l'Ateneu
Pi i Margen, una representació del
poema de J. Itäequelles Alessau
"Encegament". Dirigí l'escena Benet
Escrivà i hi prengueren part les senyoretes Dolors Miralles, Maria
Autor i Angela Cobet, i els senyors
Emili Casanova, Benet Escrivä, Josep Jacomet, Lluís Riera, Josep
Font i Narcís Masferrer.

'hatee da camera. — El dissabte
+Altere, día i, tindrä lloc al teatre
StudiuM la einquena sessiä, tercera
de l'actual temporada, de Teatre
Camera. L'eminent actor argend
Ende de Reses presentará dices eo•
medies del ecu repertori que ne ha
donat encara, a fi que els socia
de Teatre da Cantera puguin fruirne les primicies. Seran: "La sonriente señera Beudet", de Denys
Amida i Andre Obey, i "La paz
en casa" de Georges Courteline.
La Tertúlia Catalanista i l companyia de Meros Nicolau. — La
Tertúlia Catalanista ama parat (record amb la companyia dramática
de l'excellent primera actriu Merce Nicolau a l'objecte de rcprendre
les seves vetllades i ha quedat escollit el salä Studium (Bailén. 72)
per donar-hi cinc sessions, que han
estat assenyalades per als dies ti,
18 i 25 de genes i c i 8 de febrer, a
les deu de la nit.

TIVOLI
Divendres vinent, nit

ESTRENA

NOTICIARI
Novetatt — Aquesta nit debuta
en aquest teatre la companyia que
deria a coneixer a la Penfnsula
l'interessant espectacle *La posada
del Caballito Blanco". A la companyia hi van les gernmnes Aliaga,
Tino Folgar, Joaquim Valle, vint
"girls" vieneses, una "troupe" de
tirolesos, cors del pais, etc. Hi ha
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EL CINEMA
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LES ESTRENkS
"Anny se divierte"
Fantäelo

Vender Film

Anny és Anny Ondra, Vaetriu cómica alemanya, que es diverteix en
aquest film, però no pas com a
Anny Ondra, sine, com a la fina
d'un comte frances que no es dia
Anny. El film segurament que den
tenle un altre titol, però ha estat
adoptat aquest per especular sobre
la popularitat de leutriu.
No talla pas fer-ho perque, senat
aix6, el film és agradable i dietret I
ti moments d'una leerte/1 melt
punt. La construcció del film és
me« dues notes, l'aristocràtica , a la qual agrada el teatre
i no els estudie, i la filla d'una estarciste a la qual agraden els estudis, pecó no el teatre, al qual
la volen destinar. Un protector vell
i "esperançat", envia la que ha (resser artista i no vol, a I.ondres, a
una escola de "gires": els pares de
l'altra l'envien a un pensionat 1, com
que eón amigues fan el viatge juntes. En la travessia del canal ea
troben amb dos lords que les confonen, prenent la bailarina per l'altra 1 abeiN els china la idea de can.
viar-se els papero i les carretes.
D'aef ve una sitie d'aventures i con.
fusione que, naturalment, resulten
una mica infantils per manca de
complleacions secundáriee com tots
els arguments dels films d'Anny
Ondra, pese que distreuen i
teten. Alguns detalls, rime ben
trobats, com, per cumple, quan un
deli lord, va a retire el pare de
la que havia d'ésser artista, que
viu al teatre perquè té crea delS
accessoris i, en saber que es tracta
de lord, ti va a cercar un tron
daurat yergue hi segui. Hi Ira tantbe alguns números de música, cant
i girle farrea agradeleee. Dirigeixen
el film Carl Laurac i Picare Binan.
i acompanyen Atlas- Ondra Richard Willem, Tinot, i altret &distes.

Les paren« còmiques
del cinema

LA MUJER
PANTERA.
...primers plum
TAMJANSKI, TREBALLADOR
IINFATIGABLE.—Tot just este
acabant "Volga en flamee" que ti
prepara per començar urealtre Sine
que portare per titol "El dictador".
LES MILLORES DEL CINEMA A ALEMANYA Amb
propòsit de perfeccionar les leves
peelculea, la Klang-film anuncia que
farä detienes per* valor d'un mili6
de marn per a construir uns nous

estudie.

Després del magnífic hoMenatge al
muere eeleteai teleolem, ed el vial la
nodle Piltra tete« coral vi rolen
retre un nou tribut a la memòria del
malasdanyat gran artisti desaparegut,
°entine d'aquella onessera
le mejor pea de la uva produrche
casal, l'Oefeó Cadete ha eelehrat esteré', ele 'tus des cautas tradicional.
de fi d'eme. : el concert de caneen' naMengue i el de cardanes I cançons
rents cobla.
El concert nadalenc oferelx, com
cada any, l'estrena d'unes guantes cenen, dintre del gust popular reflejóe
tan fidelment i amb tant d'encert conreal per =a part dels nostres compositora. Enguany la musa ingenua de
Nadal ha dictas les aoves tonades ala
mestres Rodamilans, efargarida Orfila i Sancho-Marraco, els guate en
Ilurs sengles cançons Bressant, Enlaire
ela oral i Formosa ni! i La Nadala,
han donat tina preve mis de Ilur talent i de Pur estaient inspirad&
ta resta del programa era compost
per obres ja conegudes de Millet. Peree-Moya, Lluís 1,f. efe!" Vives,
d'Yndy, Tomes. Nogou, Nicolau i
%tendel, entre les quals destaca l'esplesed poema coral Ceant. de !eicn.
lau, Interpretat per l'Orfeó d'aquella
manera magistral i emorinnant amb
que el gran artista Llufs efillet recrea, a cada m'Aleje, letra de Nirolatt.
No cal dir que tat el cencert de nä.
dales, meigest la similitud de sentlrnent de la majne part de les obres,
fou un pur enc's. gräclee, en pri•
mer !loe a la batuta venial del mestre
Millet, sota la qual no hi ha obra,
per petisa que sigui, que na es tren,
feend en bellesa i en emoció. "La belleza diu Ortega i Gaseet es un
pece de materia puesta i arder." Urde
Millet, com tots els grans interprete,
te ( 'alt privilegi de poder encentre,
amb el foc de la seca enima, fins les
obres més incombustibles.
El palie omplí el Pelan i prodiga
al mestre Miles i al seu glorió, Orfeó
les Inés entusiástiques ovacions.
Cooperaren eficaernent a aqueas
tOrleeet la soprano senyora Fornells
Sayós i senyoretes Salvador i t'a!et,
i els mestres Joan Salvas i PérezMoya.
El també ja tradicional concert de
sardanes Atinarle, com cada any, un

bon exit, mes artistic. pero, que material, car el Pelan no presentas-a raspeare animas d'altres negarles.
La primera part del programa l'omplia l'Orfeó Catalä, el qual, sota la
direcció del mestre elillet, va interpretar una selecció de les nadales executades en el concert anterior, i diverges obres ja conegudes de Millet,
Pujol, Nicolau i Rnmen
A la segona part, rexcellent Cobla
Barcelona esireni sis sardane§ orieinals de Ventura-rujol, Lluís Maria
Milita La-nbert, Joaquín y erra, Toldril 1 Pujol.
L'audició d'aquestes sardanes cns va
produir la milite írnpres,id. Fitguanv

UN DOCUMENTAL, ESPANYC.L

Abans del iilm d'Anny Ondra, al
Fantäsio es projecta un documental
espanyol sobre els xais merinos 4
Extremadura. Cinematogräficament
és proa/ i no obstant ens n'explica
poca cosa. Cal unir mes cura del
so, ja que a penes si s'arriba a entendre el que explica el film, i de la
fotografía, que resulta risa. Aquests
docurnentals, si hora' se'n preocupes, podrien ensenyar-nos imites
coses d'Espanya, pecó abans cal
aprendre de fer-los anaut primer a
veure el que es vol filmar, escrivintho despees, i finalment realitzant-ho.
Es a die, començant pel "decoupage" i acabant pal muntatge i no
fent-ho a l'inteves, muntant, senzillament els metres de film que horn
ha rodat sense cap pla preconcebut
com caldria. Perú aixó és tuolt fácil
de remeiar, mes riel que sentida, i
tenint mis cura de la fotografla i
del so podem multar una producció
gens dispendiosa i productiva.
A. FERRAN

Utta tle les parelles mis famuses
en el cinema cómic es, gens dubte,
Stan Laurel i Oliver Hardy, que
pedem admirar actualment en la divertida pelees:la "Fra diavolo";
aquest dos artistes s'ajumaren per
primera vetada al cinema en "Duck
Soup", titoi que ha estas ara apeofitat per una altra pellicula deis germans Marx.
Wheeler i Woolsey es una "lea
parella de cómics, encara que no
molt coneguts acf, de mere exit als
Esteta Units.
Charlie Ruggles, el popular actor
cómic anterica, hom diu que ha
trobat la seva "partenaire e ideal
amb Mary Roland: recordem d'aquesta parella el deliciós "sketch"
del dependent d'una casa de porcellanes, la direcció del qual era de
Norman Mc. Leod, i que formara
part de la película "Si yo tuviera un
millón", encara que nosaltres el preferim amb Edward Everett llenen
en e Trouble in Paradise" ("Ha en-

arq

tracto un ladrón en la alcoba"), eexcellent film de Lubi-tch, ara que
Ilavors succeeix que al sustlit film
preferim Everett Hortoa que ja
coneixiem en el paper de trille en el
film de Norman Taureg "Soltero
inocente", amb efaurice Chevalier.
Una altra parella encara que mes
recent, ee la de Guy Kibbee amb
Florine Mc. Ninney en "Vampirerar 1933", de Mervvyn Le Roy.
Slim Summerville, que recordem en
el papar de 'eliden, en el film de

L. Milestnne "Res de nou a l'ocst",
l'ha trobat la seva indiscutida companya ami) ZaSti Pitts, que tothom
Ira vist en nonihrosos filma mute De
la unió d'aquests clemente han
sorgit diversos films cómics de curt
metratge que en superen molts de
llares i pretensiosos.
Aquestes parelles córniques que
es troben en el cinema americà, no
és possible trobar-les en el cinema
europcm a França, on tenen demente —procedente del teatre, natitratment—ectuen cornpletament independiente encara que velem dificil trobar per exemple un company
de Raimu, puix que en "Teodoro
y Cia.", en sol hi fa mis de mitja
doteent de caracteritzacions, i Peejean hi queda molt bi, perd no pOsseeix una comicitat com la del célebre actor.
Del cinema dad l no ens restad
mes que aconsolar-nos pensant que,
ben mira?, amb el senyor Rafael Arces la en tenim ben he prou.

M.
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ELS DEBUTS DE KAY ERANGIS. — Artista de testet, Kay Francia gentil interpret de *Un ladrón en
la alcoba% desitjava vivament debetar al llene. pelee a pesar de les seres
gestione no arribe a trobar contracte U. dia s'assabenta que Lilian Tash,man, la coHaboració de la (Mal es dis ellea ern els Productors, ee trobava en
la tiende, dificil d'haver de decidirse por ge de dos papare diferente que
la eoRicitaven. Com sigui que l'enci-

els autor" mientras s'han cenyit
motees asalte de la nostra densa/
res de m'edenes "da camera", ni d'enderidalles 'errores per a ter rodar el
cap ale sarda nistes ale que ne ho
són, Les sis sardanes estrenades l'al.
ere dia gen perfectament normals. de
forma i d'este, superiormem escrites
i en conjunt, totes molt belles i de
les minore que els seus autors han escrit. Cada sardana reflecteix també,
d'una manera ben caracteretica, la personalitat de cada autor. Aixi, en la
de Ventura, hom sent aquella polka

caracterfstire dels florines avis, amb
un bri instintiu de . cadencia catalana
que era recorda Clavé. El mestre Pujol ha reinstrumentat aquesta urdirla
acusant amb traça armen sabor %asiramista. Lluis Maria Ilillet, jove i
enamorat, Sept ara la muera dama deina manera greu i tranicendental ; una
pauló continguda, pene, furga per dins
i 'edita per fi atub bells lirismes i amb
aoords gens Imputare, aviat reprimes,
pene eel seny ordenador. Joan Lamben ene dena de nou una nova mostea de la seva habilitas de compositor
artsb Goip pedo, Música impersonal
nevó ben escrita i instrumentada amb
traen.

Joaquim Serra, elegant, d'una elemendelsoniana, amb trucs de
mriaic tras i ingenuitats d'infant, música jove, graciosa de reme;
eepecialment els atas són una delicia
de grácia i ben gust.
La sardana de Toldrá fou una de
les titilen-s. Es una obra que. sense perdre el caracter peculiar de iiansa, pren
proporelorts simfòniques. Un curt tema, salta. «en un esquirol, d'un in.trumene a l'atrae. El compositor hi
juga ami, rara habilitas . El temperament optimista de l'autor sornriu joiosantent i una jefa robueta 1 sana esclata amb acates etraussians.
Fintement, el menee Francesc Pujol
Ofeni una nora mostea del ;ea fu.
lent amh la seas bella sardana Cant
deis Junces. imperucaa i alegre. d'una
alegria un xic nerviosa i reservada:
superiorment orquestrada atril) aquell
profund coneixement que te l'autor de
Sois els recursos de la nostra orquestra popular.
(- Insieren el programa l'estrena de
quatre cançons populars per a cor a
l'unison i cable, i la caneguda cançó
en forma de sardana: Ven, fresquel
de trantuntane, de Pnjol.
L'acompanyament de les guatee caneons és un dels aran, encerts del mestre Pujo!. La cobla hi es traslada ninb
un tacte i un gust magistrals, i les
guatee cançons són un bell exemple
d'art típic catalä de la millor qualitat.
Dirigí aquestes obres el propi autor
i fou entusiasticament aplaudir.
La Cobla Barcelona excerità admi
rablement totes les obres, algunas de
les quals oferien serioses dificultats
que la nostra excellent cobla supera
amh una seguretat i una iusió sonora
digna dels mes graos elogia
J. GIFIERT-CAMINS
gancia

autora Lilian no esta dotada del do de
la ubiqüitat i no va poder realitsar
al matee,e temes la protagonista de dues
producción . . ¡(ay Franzis no va (Atar ni un moment, i es decidí a sollicitar aquell del, dos papes que Lilian
Tashman no pegues essumir... 1 l'ohfinge tot seguit. Aixl fou com Kay
Francis debute • La Seva carrera II
ha proporcionas defieres meló de restituir creacions brillants entre les (mal,
destaca "Un ladrón en la alcoba". sota
la direeci6 d'Ernst Luhistch. La regia
elegäncia de Kay Francie que gaudeix fama d'Ase la dona millón ves-

tida deis Estats Units, te tambo ocarió de IluIr-se amplament en "Un ladrón en la aloota". on representa el
paper vidueta milionària.- Miniara Hopkins, lierbert Maehall, Charle Ruggles i Edward Everett Horton
són, amb Kay Francis, els intèrprets
d'aquest film, curull de bon gust i humorisme, la direcció del qual ha estat
realitzada per Ernst Lubitsch.
OSCAR STRAUSS, AUTOR DE
LA MUSICA DE "LA REINA". —
Oscar Strauss, el Jamás compositor
vienes, compositor de "El soldado de
chocolate" i altres onerete4, ha escrit

la música del nou film de la British
& Dominions "The Queen" (La reina). del qual són estrelles conjuntament Anna Neagle i Fernand Grarey. L'argument es satine i es descabdella en un fantastic país eurepeu,
i es original de Sams6 Raehatesen.
La direcció asirá a canee d'Herhert
Wilcox. ocie ha triendat ja en "Ritter Sweet* (Amarga felicite) interpretada per la mateixa panela.

SEGONA SETMANA DE "FRA
DIAVOLO" A L'URQUINAONA.—
Part del públic de Barcelona ha pegut
apreciar ja tota la meravellosa vis
cómica que Laurel-Hardy empren en
la realització de *Fra Dievo/o".
"Fra Diasolo", pel ten esperit i la
seva acató, resulta agradable i grato.
sissinta per a qtralsevulla persona. Es
eruta d'una emule) burlesca de catite/torea eorregedet, una dit enti‘ esPettecular, ettutment menys ole
mie i, al final, una emule.
El pitee de Barcelona diirfarnent
Oenple el cinema Urquinanna i s'eniuu
el grat record d'hora i mitja de halla.

sita de fer menda de la interpretació del famós divo Dennis King i
de Thelma Todd en Ilurs corresponents rols de Fra Diavolo i Lady
Pamile

bula Le* gequertes t: La CoopeNa,..
rad*. Popal" Eldsedia
diverges

Tarragona. 9 (Per telefon). — Els
diversos partits ja es troben en plena activitat electoral. S'anuncien mi•
finge de tetes les candidatures. Els
carlins i satélite de la Lliga en preparen dna. Unible que el distingit
aristócrata i contrita rnonärquic, anís
careta (le republica, senyor Ventosa
i Cairel1. vindra a fer propaganda
electoral a base de desmentir el crit
de "Muera Cataluña" Ilanaat a la
Cambra deis diputats de la República pels seus amics de dreta cas
-telsn.
La coalició republicano-socialista
celebrad un acte el divendres vinent
de presentació de candidats. En ell
parlaran Victòria K cm i els senyors
Reman Roques, Anuis Ruiz Lecina,
Manuel Gales, i presidire el senyor
Lloret.
El partir Radical ha fet pública
una nota diem que reunida l'assemIdea general urania, estudiada la
situació politice. no concOrrer a la
nuita, deixant els aeus afliars co
Ilibertat d'acció i desautoritzant tot
tendidas que ea presentes en Ilista
amh el titol de radical. Firma la
nota el president del Comité pollee
local, senyor Genis Navarro.
Per altea para g emida que els
elements preponderants radicals
mantenen la coalició ansh la Lliga,
i per tant no retiraran et s sents candidats. AqUe5iz, discrepauzies
criteris fan creure en una propera
divisió dels comptats tarragoMns
que encara eegueixen el senyor terroca.
— El "Diari de Tarragona", conjuntament amb FAteneu de Tarragona, té el proicete d'organitzar an
concurs infantil de dibuja. per al
qual porta ja reliuts nombrosos i
interessams premia.
— El diumenge passat. al saló
d'actes de l'Ateneu, de Tarragona,
va celebrar-se l'asamblea de conatitució de la Cooperativa Popular
Eléctrica de Tarragona. Foren aprovats els estatuir i la candidatura dels
dementa que han de dur a terme
eis treballs de realització. Duram
l 'arte hom nota molt d'antusiastne
en pro de la tasca que ha de dur
a cap aquesta ;a popular entitat.
— Amb molt d'exit s'ha celebras
aquest vespre el concert de la FUI/armónica a arrea de la banda del
regiment núm. IR, i ha estar molt
celebrada la seva direcció per la
cura que hi lma posat el mestre
Vélez en l'execuci6 de les obres de/
programa.
— Moviment ael port. Vaixells:
"Guido Brunner", de Valencia; "Colón", de Barcelona; "Ariadne".
d'Algar. Sortits: "Guido Brunner".
cap a Marsella. — C.

RADALON!.
La candidatura d'esquerres
Heus sei la candidatura que presenta la Coalició formada pels partits Esquerra Republicana. Unió
Socialista de Catalunya, Acció Catalana Republicana i Sindicas Agrícola de Badalona i Canyet;
„loan Deulofeu Arquer, Joan
ran Batlle, Ptre Vigo Giró, Dionis
Tomas Roig, Domhiec Riera Sola,
Esteve Pujol Casals, Francesc Lafarga Julio, Crespf Martínez Millan,
Joaquini Mamen Costa, Estere Arboix Sara p e, Joaquini Alzina Balvena.. Frederic Xifré Masferrer, Bernat Bosch Ferrer, joan Mora Martorell, Mató Farei6 Domingo. Ma.
nue/ Ripoll Saborit, Josep Satenca
Bassons, Joan e'idal Ribes. Josep
Pone Riera, Joaep Tugues Estala
Salvador Salsater Casals. Emili Puig
Bufort. Pere Riber Graupera i Albert Benet Casals.

TORTOSA

Un

boa republici que no vol ése«
confíes :: Revoltosos condemnats
Vaga de la fam

Noves diverees
Tortosa, 9 (Per telefon). — oaquim Carel i Morelló, veterinari de
La Cava, publica als diaria locals
una Iletra protestant que les dretes
ellagin inclòs en la sena candidatura sense el seu perrnis, ja que
saben que sempre ha estas repuldici
d'esquerres. "El Correu", diari carli, no l'ha publicada.
— Pel Tribunal d'Urgencia han
estat condemnats Joan Blande ere
d'Alcover; Vicene Sales, vef de Jesús; Josep Vinauxa i Dorninec Bou,
de Tortosa, a un any 8 111e305 i 21
dies de presó, acusats de rebela
en el darrer moviment sediM6s.
— Els presos d'aquesta ciutat
que es troben incurso, en la llei de
Vagabunds ben adreçat un escrit al
cap de la preed, anunciant la vaga
de la fam, si en el termini de 24 botes no han estat alltherats.
— Han tornat de Tarragona l'alcalde, senyor Benet, i ha cessat en
el ten ea.ree el tinent d'alcalde, senyor Toa&

— Mentre treballava en la ceneenceló d'un marge, a L'Ampolla, el
veí d'aquesta cintas Francesa Altastill
Gavi, de 56 anys. tingnt la
Muere d'agalar-se la me dreta entre dues pedrea. Se li prn(hli rol ai.
xafament dele dita. Les ierides ¡os
rreant. qualcificades de pronòstic tener-
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El por*
Girong-Alaegat :: Rec e
45 d'obres de defensa centra

my. ti

a l'Empordä :: La candidatura d'Aeel6 Catalana Repelen

cana :: Mofa Meterla
Girona, 9 (Per telefon), — Malgrat haver 'estat euspesos els partits
de futbol a tot Catalunya pel senyor
Selvee. sembla que el diumenge vinent l'Alacant jugara a Girona.
— Acabades les recames d'aquests dies, ahir reprengueren Ilurs
acivitate escolar, els estudiante de
l'Estola Normal i de l'institut de
Segona Ensenyança, d'aquesta citaras.
— Denla, acompanyat del comis- •
sari de la Generalitat, sensor -Puig
i Rujadea, el senyor Pruners sortira
cap a Peraleda, Castelló d'Empúries,
L'etnia i Vilanova de la Muga, en
les quals poblacions Ii será fet el
lliurament definitiu de la regona
tanda d'obres realitzades per tal de
defensar-se de noves possibles avingudes d'aigues.
- Aquesta tarda slan fitxat per
les garete de consuetud les candidatures d'Acció Catalana Republicana, les quals han estar molt ben
rebudes pel públic, :la estar elogiada s errar reserves la seca formadas
— La atina de Monde Maria
Mont. de 24 any', desaparegué del
seu domicili el dia lo del passat mes
de desembre. Des d'aquella data la
guardia civil venia practicant gestions per tal de trobar el seu parador, i ahir trohi a la desembocadura del riu Aubi, prop de la platja
del Castell, del serme de Sant Joan
de Palamós, ei cadáver d'una noia
d'una edat aproximada a :a de la desapareguda, Anisats els seus familiars, resulta ésser la desgraciada
trola, suposant-se que mo:t ofegada
en voler travessar el riu, ordinariament poc peró no aquella
nit, que portava un gran cabal
per les forte; punges que motivaren
les inundacions de Palamós. — C.

L 1. E 1 D A
Incendi a Bellver
Noi atropellat
per un automòbil
Lleida. 9 (Per telefoni. — Comuniquen de Bellver que co un cobert
anomenat “Torrent - , d'aquell serme
municipal, propietat de Josep Blanquet, declarar un incendi. que
ha pogut essen suiocat pels veins.
Les pèrdues e, calculen en unes
dues mil pessetes.
L- L'auto de la matrícula de
Barcelona 39.o3 ha atropellar a
l'avinguda de Blondel el nen de cinc
anys Jaume Calvet, i li ha causat
diferents contusions de promistic
reservar.
— Ha arribat, procedent de Barcelona, (I comissari d'Ordre
senyor Antoni Ventós. — C.

L'HOSPITALET
Mitin&
Futbol
L'Hospitalet, 9. — Denla, dia ro,
a dos quarts de deu de la vetlla,
a l'espaiós cinema Victòria, de la
barriada de Santa Fulalia, tindra
lloc un grandiós mitin de propaganda electoral, organitzat per Esguerra Republicana.
— El diumenge pasear, a: camp
dels Calaveree , sintió lloc l'encontre F. C. Joventut, de L'Hosp:talet,
F. C. Calaveree. Els nostres representants sortiren airosos de la partida per 4 gols a cap. Aquest partit
corresponda al primer de la segona
volta del Torneig Amateur.

SANT FELIII

DE LI.OBIZEGAT
Les eleccions de diumenge :: El
bar del Centre

La candidatura que lunar" diumenge vinreunt en les cleccicns municipals, defensada per la Lliga i els
carlins, ha produit un e:ectc pes sins
dintre la matcixe Lliga. Nomas direm que un elector addiere de la
Lliga va conèixer l'esmentada lista
de candidats per notificació d'un soci del Foment Carate Republici i no
s'ho volia creure . Ho qualificava
una broma nie mal gust dels del Foment per burlar-se de la Lliga. No
cal descriure la sorpresa de l'elector de referencia quan aquesta 'lista Ii fou confirmada per un elernent
de la Lliga d'absoluta confiança.
general, nora no posa en "t'ose la
bona fe dels anuclits candidats, paró ultra la significació monárquica
de la znajoria, hom els troba a mancar emperna i decisió per intervenir
en certs conflictes plantejats en cl
govern i administració d'aquesta
municipalitat.
—La candidatura que presenta

FAreneu Republica Dcurocratic Federal está integrada pels senyors
giients: Joan Subiracs, Joan Ferrara
Josep Camprubi, Miguel Aixell,
Lluís Vidal, Manuel Angulo i Gabriel Duró.
—Aquests dics Ola ninaugurat,
amb un éxit formidable. les obres
de reforma del Bar del ( - entre. Sla
vist extraordinariament concorregut
i els propietaris han estat felicitats
pel bon un,t i modernitat que s'obatea% en la instaHacite en la deeoraci6 i en el serviment.
—Per a les eleccions de dittmenge
es presenten quatre candidaturea,
amb un total de 55 candidats, deis
n'han de sortir elegits setze. I.es
candidatures presentades són: Ateas% Rcpublica Democratia Federal,
Foment Catale Republici, Centre
Careta Republica Federal i Defenea Ciutadana (Lliga i taren!),
,
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Is esportius i la gramätica
La trua:a part dala catalana parlena
asea que hem deixat els bolquers,
llengua que no sabem escriure,
: tus nhi ha que no saben Ilegir-la.
Cata:un y a confía que els seus fills
les actuals generacians, mes anetoque els seus ascendents, contengaIletrejaat estudiant la gramitide la Ilengua que han après dels
j a maternals.
Per pròpia dignitat els catalans tehem de latir. dapren-e ben be el carota. Poc ha de costar
In ira voluntat. Els cursets de disació es van nmItlplicant, amb una
d'atenta adeptes.
esportius, especialment els que
en un lino en lea junte directives
les entitats, tals com secretaris, bitesaris o arxivers, directora de
.etins, etc., estan gairebe obligues
ascriuris en aquelles Ilieons.
ara dia un acord facie dels diaris
auaar.s fa que cap gasetilla que es
e.: a les redaccions en Ilengua no
' sigui desviada directament al
Aviat caldra que en aquest útil
aaaera vagin tots aquella escrita que
bavalgut ésser escrita en català, amb
5ona voluntat que encere, perir que
lata puguin ésser publicables cal un
pa. de jornal de corrector.
S: eis nostres amables comunicants
soassessin Lacar-se una mica mes en
h rs acaió de les gasetilles, tenint en
exrate com han vist publicada anteel diari, a poc a poc, sense
nr
sdazar-se'n, escriurien amb mes correcollit els principals barbaríami que diàriament arriben a la nosas redacció i els que arnb una trista
matinuitat vejeta registrats en els butacas d'entitats esportives, especial:ara les excursionistes.
Eus envien sovint unes quartelles o
paute A. r.s, que en anar a les caires es
cave-teixen en quartilles o gasetilles.
nostre original no és &nereida ni
inarenta ta, sinä d'impremta.
Sara comunica la renovació duna
'r.ta del Grop X., i entre els senyors
se :a componen trobem un tesorer i
Hess

BOXA

retorn als guants
de quatre unces

Sobre el

Els nornbrosos accidents ocorreguts
alsersos boxadors que han hagut de
asear la boza a causa de lesions als
són imparables en llur majoria, i
sepias una opinió exposada priarament per un manager francas, i
aborada inés tard per diierents
x::::C4 a l'ús deis guants de sis unta ea eis combata entre professionals,
ció dels de quatre unces,
ernprava encara no fa deu
amb els guants de quatre unces
aar: obtenia una millor adaptada dels
raaa:i a les mans, la q ual cosa impela la formació d'arestes i arrugues
aceptibles d'introduir-se als ulls dels
dosadors, car na són els cops, segons
emala, que originen les lesions greus
la vista, sinó mes aviar les rascades
Inc pradueixen e:5 guaina. Aqaesta
opinió s'está generaiitzant en termes
als que no tara estrany que presenciéssim, a no trigar gaire, un retorn
Sia gaants de quatre unces. Darrerament lázbitre Bernstein ha donat la
Sera opiraó sobre el particular. Bernatala las fo solament partidari de
deis raras de quatre unces pel perill
de lesicr.s ja esmentat, sima perquè es,
ta converaut que les sis unces han cual átala a la boza en el sentís que
pene de prosperar els boxadors
alelas coneixedors de l'art de batees
kab
' els punys, mentre que els que
cu sabut boxar no han tret el profit
que havien de treure de llar assabentaratat En cítate: les sis unces, en
dis minuir el perill dels copa, h an crea(
ara uni de boxadors dits "batalladors"
las rnoltes vegades han posat a rotlle
co ntrinsants molt mis assabentats que
to Fas ells. Amb quatre unces als
Panas el boxador ha d'estar mole més
atent a la defensiva, i d'aqui que rho-a 'cientific" té malta mis avantatles amb quatre unces que no pas amb
'Si hom adopta novament les guate unces — diu Bernstein — ja no
t esrern mis el boxador ful de tenir
a ratlia el veritable campió, per tal
e sm les cinc o les sis unces li asseguren !a impunitat. Amb "quatre unces"
Cada cop compta. Vull dir que el top
tras anodi en aparença produeix el
Pat a — 1 el stu gran — efecte.
Qaan un d'aquests bornes será colpit
O quatre vegades per un directe
(re squetre o per una contra, ja no es
rançará més a l'atac amb el cap baix.
bes pr ,:ls, acabat el cnmbat, aniri a la

F rontó Principal Palace
Av ui.

difilecres. Tarda. VI 5
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un segrc tan. Si el secretari i el tresorer, juntament amb els seus companys
de Junta, s'haguessin preocupat una
mica per les normes gramaticals sabrien que la seca entitat ha d'ésser
rebatejada. Si en realitat és im aplec
de persones en diran Grua X.
Heus aci que en una ressenya excursionista—literatura excursionistica de
primer ordre — hi ha un Senyor que
explica una travessa pirenenca amb
saja, en la qual va sentir l'aiii l it dun
llop — quilla por! —, mentre un digas el iéu arredassar en una coya al
peu d'un ulam , rin aquesta aludriguera
esperava que passes el subasco, i que
sortissin eis rat.ros solars, menjant
ttaugoiais.sa amb pa, que tailava amb
un gavina. Diu que allä era saberbi.
Deixant de banda la sintaxi — tasca mis dificil l'ortograiia, almenys, hauria dessen mis respectada
pela que es veuen amb pit de signar un
anide daquell butileu, el qual, juntament ama el segeil, san les dues úniques ramos de limites agrupacions dites excursionistes.
Si aquell literat" llague volgut
quedar nullor amb els arnics, amb la
familia i amb ell rnateix, calla que
comencés per escriure esquís i no
i no aüilit, aiguat 1 no (ligar,
abis i no (taita, xafec ino xubasco,
raiga i no rateas, llonganism.. i no flangonissa, ganivet i no geviner, i superb
no soherbi.
Creiem que per a avui n'hi ha prou
dexemples. Un altre moment ens ocuparen deis anuncis deis locals socials,
entre eis quals ha els esportius del
C. A. D. C. I., i també de la mania
dafranacsar el nom a poblacions tan
catalanes com NIontlluis, Odeiló, Prada, etc., que tant de goig fa als
excursionistes de la U. E de C.
En totes les nostres ratiles, en le
passades, en les presenta i en les futures, hom no ha de buscar cap censura ni personalismes de cap mena.
Solament uta gula la digniiicació de
Catalunya i dels seus fills, especialment dels seus espartius.
F. MARTIN I JULIA
sala a prendre lliçons, o la porta... En
tot cas la boxa no hi perdra. res. Quant
a les ferides produides per les 'quatre unces", no són'pas mes nombroses. car els boxadors reben torça
menys cops..,"
AVUI AL NOU MON

Flix contra Gori
i quatre combats mes
Aquest vespre se celebrará al Nou
Man una reunió pugilistica el programa de la qual va encapçalat gel
mata entre els pesos gall Carles Flix
i Ottavio Gori, prou coneguts del pablic barceloni, la qual cosa ens estalvia de presentar-los al lector. Hein
de dir, no obstant, que, malgrat l'honorable classificacia que ha obtingut
darrerament l'italii en el cens dels minora boxadors del seu país, creiem
que el combat d'aquesta nit s'ha de
decidir fàcilment a favor del nostre
compatriota.
La resta del programa és integrada
per quatre combata entre boxadors joves batalladora deis que tracten d'imposar-se. Deixemalos enumerar pels
mateixos organitzadors
"Arlandis, l'esperanea valenciana
que tan brillant impressió ha CanSIO
en da seas dos antenors combata donara la rèplica a Larrosa.
Ramon Mir, del qual recordem el
mata nul amb Sana de fa dos mesos,
tindrä en Santandreu un temible rival.
Prades i Lago són els welters que
en un altre combat aspiren a classificar-se. Tots dos tenen prou cop per
a donar emoció en tots els rounds.
I Martin, el campió aragonés dels
plomes, d'increible combativitat, disputará vuit rounds amb una de les
mes legitimes esperances catalanes, el
notable `Comigman" Sanamos II.
BASQUETBOL

Campionat de Catalunya
RESULTATS
Espanyol, 38; Manresa, 14.
Coratge, ii; Joventut, 48.
lloro, 25; Laietà, 18.
Tal com hom esperava, el Joventut va guanyar facilment l'equip
de la Penya Coratge.
L'Espanyol va derrotar el Manrasa en un partit de dos temps fonça diferents: una primera meitat
de joc igualat que va acabar lo a 7
favorable als blau-blancs, i un segon temps de gran domini espanyolista, amb un resultat favorable de
38 a 14
L'Euro, malgrat tots els pro:165nm que el donaven per vençut, va
saber assolir una victòria en guanyar el Laietà.
El partit va començat amb fort
domini del Laietit, el qual pos1 el
marcador 8 a 2 al seu favor, però
a poc a poc i en una reacció brillant, els mataronins van posar el
resultas 14 a 12 al seu favor, acaban: aixl la primera part.
El segon temus va continuar essent de domini de I'lluro, el qual
va aconseguir una victòria remarcable. A.

RUGBY

Barcelona-Polo, no celebrat.

CAMPIONAT
DE CATALUNYA

Després de la primera
volta, el Santboi va al cap
de la classificació
RESULTATS
Santboi, 17.- Barcelona, o.
Cornelli, 16.- Universitari, o.
Cadci - Juventut (no jugat).
LA CLASSIFICACIÓ
J. G. P. E. F. C. P.
Santboi
3 3 — — 67 3 9
juventut
4 2 — 2 II 63 8
Barcelona
1 57 1 7 7
3 2
3 2 — 1 do 11 7
Cornella
3
— 2 6 21 5
Cadci
4 — — 4 0 66 4
Universitari
partit que tots els aficionats
al rugby esperen amb interés, va
decepcionar-nos (partem del SantboiBarcelona); és mes, el partit no va
correspondre en cap moment a l'interès del públic.
El Santboi, sense fer cap joc extraordinari, va dominar durant tot
el partit, i assolí un resultat inesperat, ultra aconsegnir sobre el Barcelona una victäria que el colloca al
cap de la classificació general.
Les pagues jugades bones, van
ésser descabdellades al comengantent
del partit; després, el quinze guanyador va fer joc de davantera apta>
fitant la superioritat d'aquesta sobre
la del Barcelona i el joc va fer-se
avorrint (el joc de "pagues", del qual
en són mestres eis anglesos. cal ferio molt be perquè resulti espectacular).
El Barcelona no va tenir ocasió
dataran; a mes els va perjudicar la
testó d'Aguilar, que va retirar-se del
camp de joc.
Els tres guares blau-grana, una
de les millors línies que tenia el
Barcelona, ba l amos de forma o desentrenats no van fer res remarcable.
El millor del partit va ¡asen l'arbitratge, cal remarcar-ho. De la mateixa manera que censurem algunes actuacions dels arbitres, avui remarquern l'actuació del senyor Cuguerä, al qual considerem imprescindible per a arbitrar partits
••*
L'Universitari va assolir una altra
derrota, aquesta cegada en mans
del Cornellà.
Els estudiants continuen igual,
equip diferent cada jornada, primeres parta bones i després el poc
fons els fa decaure per acabar batuta
rotundament.
El Cornellà, sense comptar el
Santboi i el Barcelona, és el millar
equip de la resta de participants al
campionat de Catalunya, podern alarmar-ho.
El partit Cadcajoventut no va
jugar-se ja que els rumors de la retirada del campionat de l'equip del
centre va confirmar-se. Sentim
aquesta retirada pel Cadci i per la
marxa irregular del nostre campionat; si no pensen posar-hi remei en
aquest estat del nostre rugby, la
nostra superioritat esportiva sobre
les altres regions de la Península
serä tan sols de paraula.
R. A. O.
PILOTA BASCA

Frontó Novetats
Prof essionals
EL QUE DIUEN
LES EMPRESES
Partits jugats el dia 8 de gener
de 1934
Tarda. — Primera quiniela: Urquidi, Muñoz, Pérez, Pujana, Inza; guanyador, Urquidi; collocat,
Pérez. Primer partit: Urquidi-Pérez (5o) contra Mufroz-Pujana (48)
Segona quiniela: Gallarta III, Chiquito Bilbao, Vilaro, Lejona i Urzay; guanyador, Gallarta III; colcolat, Lejona. Segon partit: Gallarta III-Villaro (p ), contra Chiquito
Bilbao-Lejona (47).
Nit. — Azurmendi-Urzay (43)
contra Gallarta II-PasaY (45) . Quiniela: Chistu I, Arrarte, Zornoza,
lçarru 11, Arrigorriaga 1; guanyador: Zornoza; collo-st, Chistu I.
Segon partit: Chistu 1 -Amante (36)
contra Narru I-Arrigorriaga (40).

Tercero equipa
Junior C-Polo, 4 a 2.
Terrasse-Junior A, aquest no es
presentä.
Intrèpids B-Junior B, 3 a O.
Intrèpid A-Universitary, 3 a O.
Barcelona-Polo A, 2 a 4
Amb la seva victòria de diumenge el Polo es destaca com a líder
absolut en els primer, equips i probable campió de Catalunya d'enguany.
El Junior, en guanyar la Penya
Intrépida, va deixar de retruc l'Universitari a la cua d'aquesta competició.
El partit Terrassa-Universitari no
va jugar-se, a causa d'una incidents
cómics molt curiosos.
Mentre els estudiants creien que
als jugadors del Terrassa sels havia escapat el tren i per tant no
podien estar a l'hora de comenzar
el partit al camp de joc, i estaven
sense equipar-se i discutint, del departament o vestuaris del Terrassa
sortí aquest equip perfectament uniformat i disposat a jugar el partit.
Com que era l'hora assenyalada
per a cornencar i els que no estaven equipats eren els estudiants, el
Terrassa va reclamar els punts, enmig d'una formidable discussió.
La Federació decidirá qui té raó:
de totes maneres cal reconeixer
que tot aixo és molt pintoresc.
R. A. O.

FUTBOL

¿Diumenge no h haurà
futbol?
Per celebrar-se les eleccions municipals diurnenge que ve, el senyor
Selves ha disposat la suspensiö de
tots els partits que havien de celebrar-se el mateix dia.
Com els nostres lectora saben,
diumenge s'havia de celebrar el
partit Espanyol-Barcelona, la importancia del qual no cal pas posar
ara de relleu. L'Espanyol, orgamtzador del partit, en cas de no poder-se celebrar diumenge, disposa
que se celebri dissabte, per& aixa
reporta seriosos perjudicis.
Dach les gestions que du a cap
l'esmentat Club per tal que pugui
celebrar-se diumenge, cosa que no
es veu molt factible d'aconseguir
per no disposar de la força suficient per a guardar l'ordre; en
aquest cas, com ja hern dit, el
partit es jugará dissabte.

Prat i Bosch, vistos amb
bons ulls pel seleccionador
Sant Sebastiä, 8. — El seleccionador nacional, senyor Amadeu
García Salazar, que presencia lencentre Donbstia-Espanyol, celebrat
el diumenge passat a Atocha, fin
les següents manifestacions en terminar el partit:
"He pogut constatar la bona forma de Prat i Bosch; també Mita
agradas Soler, si be al meu carnet
figuren ja dos candidats al lloc de
centre mig: Gamborena i Sirio.
Si juga Elicegui, el mig centre
que tindrà al darrera será Gambonena, i si és Lar-1p.m el davanter
centre, ocupará l'eix dels mitjos
rovetense Sirio.
El diumenge dia 14 de febrer jugara la preselecció espanyota contra un equip de Catalunya a benefici de l'Irun, i Ilavors la situació
ja quedará bastant aclarida."
Si be el senyor García Salazar
es mostri poc explicit en les seves
manifestacions, creiem poder afirmar que el fruit de les seves darreres investigacMns ha donat per
resultat descartar Campanal corn a
davanter centre, i tumbé Marculeta
com a mig.
Tampoc no tindrà en consideració Goyeneche, després de la seva
actuació davant l'Espanyol, i per
consegüent serä Zabalo el company
de Quincoces.
Per últim, després de l'actuació
d'Eizaguirre a Jean, on encaixà cinc
gols, les seves possibilitats de veure's inclòs a l'equip han minvat
notablement, i ha tornat a cotitzarse el paper Zamora.

HOQUEI

Campionat de Catalunya
RESULTATS DE DIUMENGE
Primers equipa
Polo-Barcelona, 2 a 1.
Junior-Intripieli, 2 a O.
Universitari-Terrassa, no celebrat.
Segons equipe
Agfa-Junior, 1 a 4.
Terrassa-Universitari, 1 a 1.

BOXA NOU MÓN
Aquesta nil, a les 01 5
grane combate,

FLIX

GORI

Entrada general, DIJES ptea.

PRONTO NOVETATS
AVUI, DIMECRES
Tarda, a lee 4:

Chiquito Bilbao-Villaro
contra

Gallarta III - Narru I
NIL a lee 10'15:

Izaguirre Unamunn
eontra

Zarraga Jäuregui
DETALLS PER CARTELLa
emeewewmoolow w•••••••••••••••nn•••

Naves de tot arreu
ATLETISME
L'anglès Sutherland ya vencer en
el Cross Internacional de Chartres,
en el qual participaven diversos asos
francesos, belgues j anglesos, davant de Wilson, anglés, de Leroy,
francés, i de Van Rumst, belga. Per
ecl td Ps guanyi el Birchfield Harries,
amb 25 punts, seguit del C. O. Billancourt, amb 53 punto, i del C. A.
Jean Bouin, amb 82 punta.
— Cialceta va ésser el guanyador en el Cross Internacional organitzat per la Gimnástica d'Ulia, davant de Dartilles, del Baiona, Garcia, del Donbstia, Iradi, de la Gimnástica, i Rodríguez, del Biarritz.

GRAN TEATRE DEL LICEU
Don* primera representaras de TRISTAN, I 'SOLDA, pelo cal e l pe 's nt

senyores Nemethy, Strook, senyors
ter, Nann, Weber, Hablen; mestre (Breet e r. Hi p e Knappertebuseht dIrecellI PiMor. Dissabtm Ten del Monte,
Granda, IfIvIenl. p espats a Complarlorls

T.EATRE

TEATRE NOVETATS
Lema, dijous, ntx, e les sleui
Estrella a B.:cretona (lel

sensactonat espectade:

BOXA
Sembla que Carpentier no presentara la sena candidatura en la
competició que ha estat oberta a
Franca per a cobrir la vacant de
campió del pes fort.
— A Buenos Aires Campolo
trencé Bergomas per desqualificació
al primer round. A la mateixa vetliada el xilè Godoy vence per fora
de combat, a la segona represa, leocampió d'Itàlia dels pesos forts
Lenzi. Godoy, en dos combats que
ha disputat a l'Argentina, ha obtingut altres tantes victóries abans
del límit.
— L'adversari de Paulino en la
reunió que s'estä organitzant a Madrid será l'italiä Baiguerra. A la
mateixa vetllada Echeverria será

CICLISME
Al Palau dels Esports d'Anvers
tindrá Roe el propvinent dissabte
una cursa a l'americana de 75 qua
lómetres, en la qual prendran part
tres equipo francesos, formats per
Mouton-Boucheron, Choury-Fabre
Jean Bidot-F. le Drogo; quatre de
belgues, Van Kempen-Braspenincg,
Buysse-Deneef, Depauw-Billiet i
Loujce-Richard, i finalment els holandesos Pijuenbarg-Wals, recents
vencedors dels Sis Dies de Dmsselles.
— En la reunió del diumenge
passat al Velòdrom d'Hivern de París es registraren els següents resultats:
Cursa de dues hores a l'americana, Premi Acres-Seres:
Depauw-Van Nevele; 91'74o
quilämetres.
A una volta: 2. Ignat-Deschamps;
3. Dayen-Lemoine; etc.
Fins al darrer quart d'hora no
aconseguiren els vencedors destacar-se dels seus immediats seguidora, donant motiu a una forta lluita, seguida amb expectació i entusiasme pel
En els matas persecució Plassat
vencé Huya de 35 minuts en el
primer, 1 en el segon, Richard vencé
L. Guerra de loo metres, en 6 minuta 24 segons.
A la quarta volea Richard comenea a obtenir un petit avantatge, el
qual ani creixent fina al final.
En el mata de mig-fons entre
Peine, entrena( per Cannau, i Sausin, entrenat per Lecadre, s'obtingueren els següents resultats:
Primera mäniga, ro quilämetres:
a. Peire; 2. Samin, a 25 metres.
Temps: 8 minuts 45 segons.
Segona miniga, to quilómetres:
1. Peire; a. Sausin a 'ro m. Temps:
8 minuta 38 segons.
En la primera mäniga Iluitaren
15 voltea consecutivo; colze a colze,
1 finalitzi amb milis volta d'avantatge el vencedor. En la segona manera. Reine, de sortida, arengue h
Ilarg avantatge, i resultaren endebades els esforecta de Sausin per aconseguir-lo.

Teatre Eapuryol

Tolófon 11702
Componyla de JOSEP IIAMTPIRE
Primer. arlOrs I director.:
A. ROLLA I A.
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La posada del
Caballito Blanco

i

pala arlIsleSf Emilie Ring., Reos
Allega, Tino Folgar, Jotguim VIII*,
E. Cuevas, 20 glrls vienen., 20;
Troupe de throlens, DOONIP,
• 0 bailarina, SO; Con; 130 puso» a en escena, 130. Nodriila or-

PUBLI

FUI 1 aclual a Ist Europa. arme'.

questra. Modernitnts escrute:mes.
Asomar' glratorl, protectora 1 meestora moderna; 400 vesIlls de
Veroh 1 Floten, de Berlint Pecorato 1 flgurIns del proressor Stern

La posada
del Caballito Blanco
porta més de mil represenlaciOnS
a Londres, Berilo, Viena, ama, Ho-

landa. I mes de cinc-rentes al
Thealre IttogatIttr. 10 Parls, a teatre pie. No °Nicle,' la dala:

CINEMA

Sess16 continua de 3 larda a 1 =tinada, seleni 1 pta. Atol, a les 4, tonel
de programa. Els senyors espectadora
de les tres poden. pei maleta pteu, veure el programa d'estrena. CORIOSITATII
MUNDIALS, Interessants reportatges Foz
movletone. REIS DE LA TERRA, documental. NOTICIAR, FOX SONOR, nottales d'Espanya: recollida d'armes a Espanya, esportlus exótica a Madrid, esports d'bivern a Guadarrama, testa deis
Rels Mägles a Madrid, 1 altres. NOTICIARI FOX SONOR, Internacional: el
roble le L'Havana aclama Grau 5am:zar11n, eren accident en un avió comercial
anlyssekle, Franca guanya Alemanya
en Rugby, 1 altres. LES PRADILS
FRICA, documental sonor

LI POSADA DEL CABALLITO BLANCO
CIES1A, DISOUS, DIA 11
al Noventa

o
Fproan
sacta daels LneePsectrss°13% mcaa.nipió

— Sembla que Paulino ha estat
novarnent sollicitat per a boxar a
Londres.
— Kid Tunero torna. En carta
rebuda a Paris, datada a l'Havana,
Tunera anuncia que embarcará el
dia 2 amb destinació a Europa.
— Densa passat a París, Kid
Francis será oposat a Biesmans.
— Denla al vespre, al París
Ring, es disputaran els matas Lecadre-Sarfati i alicó-Campliglia.
— Abans d'ahir. al Central S. C.,
de Patas, Toma vence Sánchez per
punta.
— A Ginebra, el pes lleuger líonia Decico, que recentment la ba
tre Huat, fou vencut per punts per
l'italià Rodríguez.
— Divendres vinent se celebrará
a la Sala Wagram, de París, of mata
anunciat entre el pes mitjà italià
Tino Rolando i el campió d'Europa
de la Categoria Gustau Roth.
— A Buenos Aires el pes welter alemany Besselman, que feia el
seu mato de presentació, bate l'argenti Buscalia per k. o. a la segona
represa.
— Avui al París Ring, de París,
el nostre compatriota aficó sera enfrontat a Campiglia.
— Horn dama corn a definitivament conclosos els matas Schmeling-Lewinsky i Sharkey-Corgindale
a celebrar, el primer, el 16 de febrer a Chicago, i el segon, el 22
del mateix mes a Boston,
—Diuen de Londres que Paulino
ha demanat un ajornament fins al
mes de febrer del combat que hom
II proposava celebrar el 26 del corrent contra Larry Gains.
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Tolafon 11E91
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Paso 1 Valen/1 de Pedro UNA AMERI-

pur ¡tan Laurel 1 Oliver Hardy
Dermis King I Thelma Tood
Film Metro Goldwyn Mayor
Es despatzen loralltets emb tres
Mes d'antlelpacld
111•11.111..1ffln••nnnn•n••M11.1....••n••

CANA PARA DOS.

eleMINWM•••n••n•nn••n•••n••n•n•n••••n••••••••

Olympia FEMINA
GinoIrs, 29. Telf. 19962
darrer dio tle
Tarda, a les 4, continua; nit, a
les den.
LIEBELEI
A pesar de l'enorme eall obtingut
per LIEBELEI, per compromisos
contrets anteriorment, dernä, diloas, estrena de
LA NOVELA DE UNA NOCHE
amb Llene Ilald

Pandit! de

Pres e ntará, demà,
(nomas pet

dijous

unics ates)

ESPECTACLE
MAI VIST A ESPANTA
TEATRE?... CIRC?...

EL SUPER

REVISTA?...

Tot atan I in011 Me3 en

n••n••n••IMeM••IMe•NMIFIMM•M•M..n..•

21 atraccions internacio nals, 2 1
1••••••••••••••n••••••••••n•••n•••n•••••n•n
tete. de

primerleelm ordre, 1

KASFIKIS
en la seva Incomparable

Revista misteriosa
en la qual prenen part eis seus merave
liosos IIHIputencs I benissImes vedettes

KASFIKIS

•

RICO - ALEX
ANO

5 eXCOnirlcs,

COMPANY
-

Rambla Centre. SS 1 33 Tf. 15972
REVISTA PARAMOUNT
CON PASION
per Fernad Oravey I Frorelle
EL SIGNO DE LA CRUZ

la pelarlas de la temporada, amb
Frederlc Macen, Ellssa Landl, Claudelta Colbert 1 Charles Laughton,
en espanyea

(SCSSIÓ continua)

n•••n••n••n

Os Fiblic al illün!
Tots s'assemblen a EASFIKIS
EASFIKII no s'assembla a nIllgU
Es Petar de l'Art. Es l'homo del end
sentit, gue asure tot Barcelona
A claro: A hure'

CINE RAMBLAS

5 5-raus artiAies

CINEMA

ESPLAI

CONSIGA. entro Muntanor l !tribus

REVISTA AAAAA OUNT
DOS SOLDADITOS, per Roberto
COOgan I Jackie CoOper

EL 11E0 E LA MONA LISA

4 SIMMEK

els niel: avenases campa, "asaltes
- SILURO
els reme del "rodeo america
ELS 5 ~OLAS
unics al mOn
LES GERARS

BARCELONA - IRIS PARK

trapezisiss

Aval, eseollit programa:

THE 3 WORTLEY

EL AGUILA BLANCA

Ele

trapezie volante de la mort

ELS 2 ELLIETS

per Buck tones. EL LOCO AVIADOR, per
Harry CeII,tail GALLIPOLI, per Fay
Complot'. REVISTA I DIBUIXOS SONORO

eriloclonants pe(rxisles

VASCONCELLOS

el mIllor savalista del oldn, que Im estat
prorrogat ami; monu del grandles exlt
obt1ngut
ELIII 8 MAZOLA8, 8
Eta único. Lis atitentics. Procedents.
(le I'limplre, de Londres

6 IBERIOS, 6

els esos del lispelt 1 l'eseala fatal

7 RACCSONS, 7

bailadora ae gran olerle
00
Augustos ae SOIree: Silva, lañan"
art

'meto, ~atino, Martin 1 ~Unirlo
elrquentrig del elndleat Rastra!,

dc cattlunya
al públlet A pesar que cada dele
numeras 0110 componen aquest PIokra.
ma de per ell sol la base d'Un programa,
l'•/1 0101 4 preuussoet de reepooteole,
de voLvrele advertell al

•••••n•••••n••••••n••n••••••n•••n••••••••••
CINEMA PARIS
Tarda, 430; nit, 045: Revista.
Floren* en

CON PASIO•
anda Fernand Grava

EL CRIMEN DEL

S161.0

Diumenge, matinal, • lee 10'30

P/1111113 prop((r. (--41ele111111(111
MADAMA BUTTERFLY, per Miela
Sidney I Gary Grant

AVIII

pabilo que reviran ele proas de treu
penates la buten I una penan la general. Es despaica a Complintorla prr a

Seo rull prlincres representacions

TEATRE COMIC

TEATRE BOYA
Aval, DIJES ESTRENES:

¿Por qué te quiero?
sonora, pe, Nancy Carroll I isba
Boles. ATRAPANDOLOS COMO
PUEDEN, sonora, prr Merey asir.
les'. ISIBUIX011 I CATIFA MAGMA

Avtli, tarda. no bl be fundó, per a donar
des rnifs a la Compamia. MI, a 1,11 quart
d'unze: el grandhla tslt

••••••••nn•

CON EL PELO SUELTO!
Clamortas irlomr sir 1111•44wIte Cene'
I Iota la Companyle. Oran preeentachl
Oran prdleiltbel0

M übles

,.,ertiousrlinle:
1001410,,

«25

IN

BOHEMIA I PEONO •

•

P L EN D ID CINEMA
404 Dant. 817 ToMfoo 4W111
Avul, enlOssal programa sOnor:
MENOS DE PUM
per Jean Arlow

LA HIJA DEL DRAGON
per Anna Muy Wong
DIEN/IXOS SONORS

MERCAT LLIURE

MING

1111111111

«Me

SALONS

CINAES

TIVOLI

4 tarda 1 10 nit: "La vida privada de
Enrique VIII", Charles Lau ghlon. Cómica,
Noticiar) 1 Revista
CAPITOL
4 tarda 1 945 rilt: "Cimba". "Crepilae1110 rojo" (producció Ufai, Rudolf

Fosler

CATALUN VA

4 tarda 1 /0 nit: "Boliche", Irusta, Fusazot 1 Pernera. Actualltals 1 Atracch3
KURSAAL

La baixa que domina en la reunió de
Borsa celebrada el dilluns passat en el
sector d'especulació tingue continuitat
ert la d'ahir al Borla, i fina als darrers moments el sosteniment no aparegue en els rotlles. A la tarda hom
remarca mis estabilitat en els canvis,
encara que si alguna tendencia destaca fou de Ileugera feblesa. Com regularment succeeix, el rotlle carriles;bou
el més mogut del mercat, i les cotitzacions fluctuaren continuament, la
qual cosa no fou despreciada pels "doblistes", que aprofitaren aquesta avinentesa per intervenir activament en la

contractació.
L'aspecte que ofereix actualment
aquest sector és poc definit i, com ja
diguérern en l'anterior comentari, ens
trobem en uns moments d'irregularitat
que fa possible qualsevol canvi d'orlentació, avise poder preveure's una.probable tendencia.
Malgrat això, creiem que encara
que es mantingui per alguna dies
aquesta anormalitat, de no sorgir complicacions en la situació general, no
arribaran els canvis a nivells molt
perjudicats, i s'emprendrà tot seguit
una nova represa.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:

4 larda I 930 nit: "Viaje de Ida", en
elipanyoL "Carrera trlunfal". "Teodoro
1 Cta.", Ralmn
PATHI PALACE
Continua 4 tarda: "Prestigio", Ann UU.
dIng 1 Adolf Menjou. "Viaje de Ida", en
espanyol. "Yo y la emperatriz", Lilian
Harvey. Noticiar I Revista
EXCELSIOR
4 lerda I 930 1'1: "Gloria" Oinicament
sarda). "Viaje de Ida", en espanyol. "Yo
y la emperatriz". Lilian Harvey.
81 IR1A
4 larda 1 930 n11: "Caldos venceremos" (ilnicament tarda). - Aras terremoto". "Dantun", en espanyol

Nords
Alacants
Andalusos

ORAN TEATRE COMTAL
Continua 345 tarda: "Mujeres que MaLew
Ayres. "Alias Terremoto",
nir,
"Danton", en espanyol

M. Rif
Montserrat
Explosius

MONUMENTAL
Continua 345 larda: -Un hombre de
paz", Welter Huston. "Aviones y fieras". explicada en espanyol. "Moteme Vd.", Roger Treville. Cómica
ROYAL

COntinua 343 tarda: "Carrera triunfal".
"Aviones y fieras", expllcada en espanyol. "Rapleme Vd.", fi oger TrevIlle.
Cómica

BOHEMIA I PEDRO
Continua 345 tarda: "Carrera triunfar.
"El dinero maldilo". -Infierno en vida",
Noticiari

Diversos
EXPOSICIO DEL NU
Organitzada pel Circol Artistic
Sensacional esdevemment [rail

DARRERS DIES
Visita d'11 1 do• quarts de 2 / de 5 a S.
SoterranIr dala rrrrr carrils de Barril
ENTRADA

1 PESSETA

FABRICANTS
I COMERCIANTS
COMPREM
tota mena de gèneres
d'ocasló I saldo

LI L108101110111
Villarroel, 41, principal

Colonial
Fel gueres
Aigties
Ford
Petrolis

▪

5'50

•

tembo
N.a
141 fdp••• . e

.

118114

Glena

Ame

6..61••••

Il 'as
1151,
21300
53'50
47'50
1600
1 25'50
38'0u
62'00
6175
50'25
11 ",
49'00
1071,
185'50
5100
14225
5815
4475
43.75
5'55
206'00
6900

•1 • 15
1111•115
f ven
55'80
4900
16'50
2550
3800
8900
63'811
50'35
14'75
1900
10700
166'23
51'00
14375
5925
44'7'
43'75
5'80
.06'00
0900

NOTA: Ele /alar. acopan' o

89'50
69'35
8950
89'15
89'00
6915
8750
8115
8085
8020
80'15
79935
7950
S0'00
93'00
9315
9410
94'00
89'00
89'00
8900
57'2$
9920
90'15

• C.
• V.
• II.
• C.
Obr. r A.
• I. 99'95
•C
• 9. 99'25
Ing A. 09'55
s6
.5.

Swesm 1111~1 «iba&
d.. • 16 eme. ved.
ad Mera Lliere ae
hm lea el motel de
¿o ni.
'M.....

.
11.111,
• 4•45•45
kemeder

71 al

8o

Sr al

381 " 390
1091
neo
2561 " 2570
4921 " 4930

571

L 86'30
• e. 88'30
4.145.1111. 4% que L 88'50
• • e. 138'no
• • me
83'25
7300
• •
• • e. 72/0
1 • .0., 0, 72 65
• 1. 9925
• • C. 99'25
. 96,15
te. Imane:
L 206,2$
forowlad
• l• '.4å• 9750
•

69'50
69'65
8965
6985
69'00
691.
6700
8115
8085
80'25
80'15
7085
7950
8100
93'25
93'25
9415
94'00
8983
8975
80'50
47'25
99'95
9933
99'20
9960
99'50
9060
99'58
88'60
86'60
86`60
41860
86'00
85'23
7315
73'00

▪ re

••
qa. •
re. hl.« 401..
eff. f••••
/t . :. In.. nao.
DP.44• 4
«PfI.
. II .75
•11.mer
'/
N••••••••
SM.

1.11.ele $
SIVN4•14 &ved 44484
•

• s.
•
.
• 1.2.9t%
•
liamenalut
.
C 446k Um•el
.

2201 " 2210

3671 " 3680
5061 " 5070
3861 " 5870

3231 " 3240
TITOLS DE CINC OBLIGACIONS

627 1 al 6275
6276
6280
6291
6295
6296
6300
7091
7095
7100
7096
7635
7631
7636
7640
7701
7705
7710
7706
7721
7725
7726
7730
7881
7885
7886
7890
8671
8675
8676
8680
8731
8735
8736
8740
8971
8975
8976
8980

11•418.•6%,
• •.• •

99'75
99'15
09'25
20850
97'75

10311 5 • ' • 4
.34 t orto
lit•nó 91'n"
93'95 92'75
9
99'85
0350 103'75
83'75 8373
81'00 81'00
8750 8775
8450 84'50
8581 03'00
8315 9410

VALOR/
cl„

$

- Vd inei

22::+1.A..247n4
1.

57'50
5890
55'50
55'00
5800
51'00
55'95
80'59'25
56'00
56'00
80•00
154'50
8975
86'00
sic»
7600
51'85
80'50
76'00
68-13
83'50
6815
7600
8075
88'00
8E00
89'25
73'30

El pagament del capital de les Obligacions amortitzades s'efectuara acord amb l'escriptura d'emissió, per
tot el seu valor nominal de 5 00 pessetes cada una, previa deducció dels
impostos procedents, i tindra lloc en
aquesta ciutat, a partir del primer de
març pnopon, juntament amb el pagament del cupó de venciment en el dit
dia, a les oficines de la Societat Anónima Arnús-Gari, Passeig de Gracia,
número 9, on es facilitaran les factures corresponents.
Barcelona, yo de desembre de 1933.
El secretari del Consell d'Administració, Oi 1/orlado.

6055
6056
6059

-

8080

COMPANYIA GENERAL D'AS..
FA LT8 I POFtTLAND "ASLAND"

-

6219
6220
6327
6328
6341
6342
6345
6346
6377
6378
6535
6536
6547
6548
6595
6596

El dia I 6 del mes que som,
a les deu del metí, tindrà lloc
a les oficines d'aquesta Socie(al, Passeig de Gracia, 4 5, principal, l'arnortització per sorteig
número 20, amb intervenció de
Notari públic, de 340 obligacions 7 per l00, o sigui de les
erneses per aquesta Societat el
6 de maig de 1920. Podran as
sistir al dit acte els senyors que
acreditin posseir obligacions de
la dita emissió.
Barcelona, 9 de gener de
1 9 3 4. - El secretari general,
E. Molina I Brasäs.

-

VALORO

No podem publicar les
notes pregades que no
vinguin escritee en catalä
i amb un timbre o signatura conegada

VALORS

Si...

44'40
6700
14'00
1810
7300
70'50
79'50
9415

st•50

4430
67'00
14••4
9535
19'1S

81'50
7050

5415

•

64.0 n1

o. tres

6400
73'00
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41:31
6%. 93,50 10075
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4:I • 1100
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69'00
5185
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81'00
II•••
4%. 7010 7100 I. 1 Ceffleedem
60.00
W:164q.
9611/
//•••
76'30
75'55 7Wes
65'30 114.1•54e
53'00 00 ' 00 5.lo•••••••
83'50 hui«
• 9E00 5016 En. f. 1111.16.
de limo
68'50 km
• 101'66 101'50 54..45411
7530 11•66 111.e•
. .•
03'5) 94'00 Poni
80'00
..
Al SU
88/5
id.'.
'.l
.
83'00 t...11•••1 ea. 6%
• eed
59'50 ?me mi. 4% 94'00 We• 19••••Aridde
7550
1rno irse
58'20
5850
55'75
5575
58'00

96'00
7700

patiu d'ALSUNINURIA, LIT% ". URICA (VIAL DE PEDRA), MORQUIT15, PARENQUINATOSES, NEFRITIS CRONICA, es asarle«
raineatmant ame

Al fraa de Bocal/aura
Dipaeltarta ganarais: FORTUNY,A,
caerse de l'Hospital, 82, I iltalmorim, 12111

Senyora:

TA NO Ull

Proeed. 01,01
--

Aloa Ama

Mil

M. ...
51. ...
...

J.

Articles de construcol4
aJoles de Valbn

CASIMIR ECENTS

Cautxulina

Cacau Nova York
4.36
4.34
4.00
4.49

4.67

CERAMIC'

i la vostra faixa no is
"MADAME X" no és

Despatx: Tallers, 72

4.65

be&e.

Telefon núm. 15644

Sucre Nova York

...

1.73
1.30

31. ...

BARCELONA

1.21
1.77
1.32

Slat Liverpool
3f. ...
51. ...
J. ...

4.1 3/8
4.5 1/2
4.6 5/8

4.1 3 S
4.4 3/8
4.6 5/8

CERQUEU PI

1 5/8
Només les faixes de Caut-

Blat Xicego
51. ...
a. ...

84 1/4
87 7/8

...

51 7/8
34 3/8

5. ...

res o

25 ptas. dins de la dotat,

earretsra a O'SO MAS. km.
T•16fon 31
BORREL, 132
•

tulina us donaran satis-

05
3/8
83 1/2 5;8
84 5/8 5/8

(acoló completa

"Madame X"

Morese Xicago
33 1/4

J. ...

traellarlar-vos recordeu CASA
RERA, fundad. cii 1507, Autoeond
Per

5 0 1/2 5/8
54
3/4
55 1/8 3/4

RAMBLA CATALUNYA, 24

Cafè Nova York
6.70
0.80
7.00
9.20
9.44
9.53

6.69
8.84
6•87
9.28
9.48
9.51

1

PUBLICACIONES CRISOL

1

Per deu cupons com

SI
•••

7.

S.

4.9 1/2
5.0 1/2
5.2
5.4

Pian

1/4
1/4
1/2

044fter

no,

5.51
5.51
5.50
5.49

5.30
5.50
5.49
5.48

5.75
5.75

8.8 18 CELONA
2~9 ea «ea frleeil.
catálogo cama.

aquest, regalem cinc pessetes en llibres
Apartado 228 - Tenerife

Sucre Londres
4.9 3/1
5.0 1/2
5.0 1/4
5.4 1/2

alfWejtaa
nema Catudik89.

2

Dia 9
Oct.

5.49
5,49

(Liverpoo.)
5.51 5.04
5.51 Mm. lance ant•.rtor
obertura
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5.49 525'' 7anea
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me041/WerNfradodrearantuffl
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0111, 1 Uno'

de gener de 1934
SAK ELLA
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SIRIO Piot • Del.
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0
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7
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0. 00
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DIA 9 DE 6ENER1934
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@arropen» a Londres, 1 ale de la ile•
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CINEMA, FARINIS I ORSPULIES

n 38110
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62'00 820.
63'On
110)
91'00

1
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90'00
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MOMO 1118111111145111E1. - LOntUTS, 15405. - Alemanya, L., 1372. - Bol9875. - Praga, L., 12150. - Austria,
.
I la L., 168850. P., 49450. -•-• Espuma,
P.. 1139e. •- Non Toril, 54950. D...
1000,--Nolaada, L., 811250. P., 101414, L, 3957. P. 21037. - Dinamarca, L. L., illlit. - Argentina, L., 2568. uilda.
L.,
1931110.
P.,
430.
Dio
Janeiro, L., 406. - Montevideo,
1140. •••• g
gema« L., 1131111, - Mea, L., 584/,
1. jiggio. _
L., 2500,
a grasa, L., 45111, piNeraegs, LA 111001111. ..-. 24M10a. L,

Aigua de Roeallaura

FABRICA

•

116.00
t0
10111'
54•6111
5130

VALDA

DADES FACILITADES PER
LA CASA JOAQUIM SITGES
PADROA

69'25
101'04 1111•1111
79419 Wee

seise

PORTANT EL NOIJ

classe' corrent i de 73 a 75 les
extres, extres que altres vegades les anomenaven superiors.
Dels altres generes, res a dir
per avui.

NVA Cata
10.85 10.6:1
temes «ten«
Nom.
011•1111 Pa
Set« 1.4165TiMe
10.63
10.93 10.09
Tan«

77'00 7700
102'00 102'00
7900 7850
96'00 98'00
89'00 89'00
04•011 114
7600 714)
84'00 84'50
7W00 75'00
90'00 90'00
100'00 0000

163.0n
12700
116'00
50044
138•00

solsarnant

en CAIXES

14am

40'04
95'50 9330
40'uu 50'00
11614 66'06

111

que comprareu

6144

65'0

86011

8•••••I•••

87'0,
8700
85'95

83'00 55'95
05110 8010
1111'Z, tul'50
83'50 83'50

90'25

Mole

LES VERITABLES l'ASTILLES n'In

pagar de 70 a 7f pessetes la

Tases asume
Dimeara
seine0 merma
liase

III

81'00
7603
12•00
80'00
8750
34'50
4720
36'00
8000
98'25

Aumenten la resistència del Pülmons

nen amb els del blat i per això
la colització segueix sostinguda
i sense que per ara calgui
creure en una probable baixa;
mes aviat és possible que s'afermin una mica 111 en els nivello actuals.
Com és sabut, una bona part
dels flequers entren encara genere que comprorneteren amb
anticipació, i per aquest motiu
les vendes no són gaire actives
però els que no h .) feren com
aquells i els . convé proveir-se
de género es veuen obligats a

uvitS,MB

I a.m.

60'25 &mi
8700
••••
8725
50'00
• •••••81. • •
•
6%, 85'25
48'75
•
96'00
52'00 bou bond.
• 77'00
79'50 1. K 11.me
1800
10'00
19'50 INPIIT

ANTISEPTICAS
Conserveu sans el vostros Bronquis

MERCAT DE COTONS

INA 9 DE UNEN 1934

6025
8150
49'75
1'59
4850
3200
80'00
17'nu
69'75
P0'00
60'00
19'50
62'uu
2150
58'00
61'00
8025
7600
5350
1200
5!,'1111
7700
5700
2700
5700 41••••• •••4•14e. .
34'50
pa.. 3%
675 1
472.,
6900 Imaliadd
. .
3600
7000 Lea
'oi. 86.0//
73'50 levo ft. • • 11%. 98'95
73'2

59'75
6025
62'0u
58'00
8025
53'50
5350
5700
5700
62'00
6200
7325
7350
7250 salte
O 3111,
•5'00 62'04
64'00 44'04
7825
4280
86'00 8450
8900 89'00
75'00 7400
6475 65'00
7400
8795
898:20;53 88'25
44'00 44'00
7V00 781111

12301 al 12310 - 720 1 al 7210
13211 " 13220 - 8111 " 8120
13401 " 13410 - 8301 " 8310

-

TITOLS DE DEU OBLIGACIONS
Tilos nt
9171 al
918 0 - 6618
946/
9470 - 6647
10171
10180 - 6718
10381 " 10390 - 6739
ro651 1o66o - 6766
trosi " ii060 - 68o6
51191 " 112 00 - 6820
11361
" 11 370 - 6837

•

7500

go

577

Titol n*.

I SIPIITAC141111
11••••1•••
4% %
•9•/ •
•P• D.
up2
•P•
61.•

per 100, 736 (-1).

PASTILLES VALDA

Farines: Els preus s'agerma-

615 (-1); Barceona Traction 5 i mig

TITOLS D'UNA OBLIGACIO

El número del Mol correspon al
de l'Obligació:

vos vigila
La Graff es trova a l'atmosfera
N'OS DEIXEU SORPRENDE PER ELLS
Preserveuse - Deienseuse
amb Pus habitual de les

que hi assistiren, perb les ven; des, malgrat el bon interés doEl mercat de Paris prossegueix poc
, minant, no penaren de regudisposat a recobrar els dies de normalars.
litat. La contractació es mostra mole
Mata: Segueixen igual, i com
reservada, i pel que respecta a la tensia que aquesta fabricació té
dencia dominant, l'orientació no és
Desleat genere comprat, vol esgaire favorable.
perar uns quants dies més per
El sector de rendes, després d'uns
Si nienlrestant els preus, 'que
quanta dies de feblesa, es refà Ileues mantenen ben sostinguts,
gerament amb'avaneos que oscillen ens'afebleixen quelcom.
tona d'un quart d'enter.
Les vendes portades a terme,
Banc de Franca cotitza m'o°
la major part per a fora de la
(-2'00).
placa, ho foren de les procedenL'especulació, en canvi, registra una
eles següents: Huele, a 53 pesnova davallada, queden alguns vasetes; Navarra, a 53; Pefiafiel,
lora com segueix: Río Tinto, 1585
53; Arroyo, a 52, i Sahagun,
a
(-13); Royal Dutch, 18o5o (-150;
a 5 I; posat en vagó origen.
Canal Suez, z9685 (-18o); Kuhlrnans,

11531
" 11330 - 6853
11581 " 11590 - 6859

TITOLS D'UNA OBLIGACIO

.A GRIP

La - «asió . d'ithir fou bastatii
animada ,pel que respecta al
nombre de negociante de fora

BORSA DE PARIS

SOCIETAT ESPANYOLA
METAL.LIC8

multases!'

•415
inca 1011
21330 21350
53'55 5650
4780 4950
1650 18 1 5
Jó .3 1575
6425 8195
5025 500 5
/65'00 16675
14250 144'50
58'15 5975
5'05 505
20600 003-01, dorr
47'75 47'75
4330 4350

r

•

+0'05

quals queden lea preferente a rca'no
(-1-0'83), i ordinàries, 107' 30 (+0'30).

DE CARBURE

Es posa a coneixement deis senyors
tenedora d'Obligacions d'aquesta Societat que en el sorteig celebrat al domicili social el dia 29 de l ' actual mes
de desembre, davant el notari d'aquest
Illustre Cohen, senyor Josep Faura i
Bordes, han resultat amortitzades les
Obligacions de la numeració segnent:

MI&

jS

ANUNCIS OFICIALS

VALOR

C.
e.
1.
f.
• 4.1
4•••416•99 %•••• L
• :
•
!IV L
• &

C•ledd
.
*Se le Imana

I

555

El sector de comptat ha baixat Ileugerament el nivell de contractació assolit en jornades precedents. Pel que
respecta als canvis, en general domina
sosteniment, però si alguna tendència
es manifesta, és més aviat de feixugor.
El ralle d'Efectes Públics, no gaire
animat en contractar, queda en general a canvis pOc sostinguts, i es registren algunes pèrdues entorn d'un
quart d'enter. Bons or, série A, remunten a 21025 (+1'75).
Obligacions Tresoreria Generalitat,
després de cotitzar en aquesta jornada
el canvi precedent, davallen a roo'oo
(-0'25).
Els Ajuntaments no es veuen tan
sollicitats com en jornades precedents,
i redueixen visiblement el volum constatar en aquelles; malgrat això, els
canvis no donen mostres de feixugor,
i en general es mantenen posicions. Es
de remarcar només la baixa dels Port
Franc, 7250 (-675); Sevilla, 7500
(+1'00); emissió 1912 Serie F, i Bons

47'55 47'75
35'40 23540
0875 18 0 75
39'65 3965
7'74 780
6400 6400
•280 289

Hm me

•

20600 206.00

SrERCAT DE LLOTJA

,-•••••••nnn•_.

Ame» Job . . . .
31n3 311:g3 MIS. Nimba . . 81'50
1'59

PI BE RAS

=W4

-Oto
- -0'75

molt ensopides, queden a canvis sostinguts, i abrí mateix les Crèdit Local,
que es veuen força soHicitades.
El sector carriler, molt concorregut
de palie, pecó el volum realitzat no
estigui a la mateixa alçària, veient-se
reduir la contractació realitzada
jornades precedents. Els canvis no donen mostres d'una tendencia determinada, i hom aprecia bon nombre d'oscillacions fina a mig enter en alga i
baixa. Modifiquen més les Valencianes, que reculen a 86'oo (-1'oo). Metropolità, emissió 1922, cotitzen 77'00
(-3 0 ); 1925, 77'oo (-1'00); Tramvies emissió octubre, 7950 (-2' 0), i
emissió 1930, 79.00 (-ion).
El Sector d'obligacious d'electricitat,
aigües i industrials no presenta cap
particularitat remarcable; amb regular negoci es mantenen posicions pretedents.
Les acciona, poc operades, queden a
nivells mantinguts. Es de notar només
la balsa de les Cros, a 127'00 (-2'00),
i la fermesa de les Telefòniques, de les

BORSA AL COMPTAT

Velen

6.• I

5625
5635
4450
44 . 50
16550 16025

La tanca anterior dels Montserrat
és del dia 29 del mes de desembre passat.

•111CAI 1.1.11111

mente
••••••••Ila

6173
14225 14375

--oSo
-1' 00
-1'75
-I'5 0

ItAi.0118

lVISIS
14111111.11113
N.o 1•••••••
10•••• • .
• 1154,6
.

1e.e41.11.

16'5o
59'25
6350

BORSARI

Di BARCELONA AL COMPTAT I A TERME

TALCOS

14.4 .
/6••••n
1••••••••1
1/4..~

-230
-150

De les Diputacions fan negoci les
6 per roo, 8925 (+2'00), i Provincials,
88'oo (-0 '25).
Del grup de adules, les Hipotecari,

CoaLanat 5011•111... ,0211.• MACELO«

8•••

5580
49 . 0o

53.50
4750
16'oo
5825

Reforma, que no s'havien operat des
del desembre passat
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BORSA

Dia g Tanta Alca o
anterior baixa
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Selladores de rdria
en esparool
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