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Les :aoves forces
del catalanisme

ÄHIR FOU GUIttOTINAT

novament adquirides al cutalanisme avui s'orienten en un stntit de
govern. Tota la nostra tasca patriótica i tots els nostres afanys no han
estat inútils. Nestern més que satis-

La noticia ha causad gran sensació a Holanda

Certataent fa estrany de Regir
e:s comentada que els homes de
la Lliga dediquen a la coalició
d'Esquerres per a la present Iluita
electoral. Llur incomprensiö només
ti un parid arnb l'embalament de
les diatribes personals que barregen
amb llurs sofismes. Ambdós seis
enormes i cómics. Sembla impossible que un fet tan clar com és
ara la significació del que està passant a les esquerres catalanes pugui
escapar-se a ningú. Pecó els del
partit dei senyor arribó i Ventosa
mentalment, encara dms un
estat de coses anterior. i no poden
sacre el que ara passa. Una cortina
de prejudicis i d'interessos els vela
resguard de la realitat.
El que ara s'esdeve a les esquerres catalanes es mol: simple. Després de l'estrebada del 12 d'abril,
que adquirí graos masses per pri=era regada al catalanisme , ralla
zssenyalar una evolució cap a un
sentit de govern. D'aquesta evolurió se n'encarregava la mateixa br e a dels fets. independentment del
-:er o el no voler dels política.
Nosaltres continuament hem estat
predicant aquestes veritats. que responien tant a nostre desig subjectia com a la realitat objectiva.
Diiern que d'aquesta marxa vers
arr sentit de govern. si no ens n'encarreras-cm nosaltres vindrien craltres; perd que seria un fet ben
aviat Afeglem que si, per un atzar,
ro ohi arribes tot cauria dins un
feixisme desgavellat i militaresc.
I no tan solament ho sosteniem
de paraula, sinó que no hi hem
volgut plinyer sacrificis; ni ens han
j et perdre la serenitat derrotes que
sableen mis aparatoses que reals.
Nj, per consegüent, ens ha vingut
gens de nou que passi el que ara
és a dir, que les masses

e,

jets.

1 les coses no saturaran aquí.

Ara l'empenta está donada. Es dreça la força nora, cada dia mis puixant i més conscient del seu sentit
i de la seva puixança, i es corsedaran fatalment totes aquellet
construccions espectaculars, com
la Lliga mateixa, que no segueixin
el sentit dels temps. Una recaigada cap a la dreta, cap als partits
plutdcrates i antiliberals, significaria altre cap la pèrdua de totes les
masses que ara donen aquell gran
pes al catalanisme. Tornariem a un
catalanisme pràcticament minoritari i por robust per a sostenir les
bregues que comporta el retrobament i el redreeament de tot un
noble amb vida pròpia i amb una
concepció peculiar de la missió
histórica que li és encomanada.
Això es el que passa, i fa pena
de veure personatges que es creuen
solemnes volent-ho reduir tot a petites miseries aneccliniques, a xafarderies i a tergiversacions. Per
molt que ens consti que estan rereilits i cm^ no poden comprendre
el sentit de la veritable política
catalana, i que ja fa anys que einen
els uns dintre una campana de widre
i els almea dins d'una gàbia d'or,
sempre és una cosa que ve de nou
veure com amb una paraula rotunda i amb conceptes tallants es pot
dir amb tanta falsa lógica tot el
contrari de la veritat. I. cosa pitjor, els que diuen la mentirla se la
creuen. Alelí els diu cinics i mentiders. Nosaltres els qualifiquem
d'equivocats incurables. de Perso
ja han fet a tots.
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Llegiu, a la pagina 3, la llista de ies Oficines electorals
i l'anunci dels actes que se celebraran avui

Gent de conviccions

VAN DER LUBBE
Algun os horas despeé: que hom
robé assegnrcrva al ministre d'Hamlet.
o Berlín que la condemna a IttOri de
Van der Lubbe seria commutada per
vint °rus de treballs forgats, la in fetic jo gaita d'obscnees maquinacions
era ajusticiada.
Aquest jet CO deixard de fe, impressió en el más civiliisat, que se Mediad
ofès en els seas sentiments Aunembirdres. L'Alérnanya hitleriana ha afegit
una mea mes a la llega ¡lista.

el botal al cadafal, mentre el pastor
recitava lea presides dels difunts.
L'execució va durar trenta segons.
El res' Van der Lubbe havia estat
visitat ahir a la tarda pels forenses,
ele quals Iran declarar glit esteva si
d'esperit.

El Goleen holandés contraria
Londres,. lo. — Telegrafien de La
Haia a l'Agència Renten que el govern holandés es mostra "molt contrariat" per l'exertici6 de Van der
Lubbe.
Respecte a alisó es declara que ha
fet tot el possible perquè la condemna
de mort dictada contra Van der Lubbe
fos commutada per /a de presó perpitua.

Han de proteglr el Consola! alemany
Amsterdam, ro. — A conseqüencia de la profunda impressió que ha
causas a tot el país l'execució de Van
der Lubbe, la policía de Rotterdam ha
adoptas mesures per a protegir el Consolat alemany i la "Casa Bruna", que
es el centre del moviment hitleriä a
Holanda,

L'ambalxador havla
gestiona :: u:

Van der Lubbe
No és orasiti, en aquest cas, d'invocar els drets de la política interior,
Perque quan es vol participar a la vida
internacional, es te el deure de respectar LO{ mínimum de drets individtuds.
Era conviccia tan general que Van
der barbe era innocent, que el gavera
del so/4 Mis, actualment en mans de
gent de dreta, ¡Jimia interessat per
l'acuso prop de la ll'ilheimstrasse.
Des del Punt de vista juridir,
coció de Van der Lubbe constitueix
USO monstruositat, perque — deixant
dc banda el dubte, que sempre is consideral com use atenuad t — no iba vist
mai el cas d'aplicar la retroactivitat
en matéria penal, tret de quan beneficia el condertmat.
Les noticies de les agències diuen
que Hindenburg iba negat a acollir
la petirió d'indult d'aquel! que el nadarme ha transforma; en mártir. Si és
aixi, el velé cap de lo camarilla militar prussiann sobre la qua! pesa la
r e sponsabilitat de la guer-a amb els
seta des milions de morts, ha volgut
afegir-n'hi un més.
Leipzic, to. — Aquest mati ha estat guillotinat l'incendiad del Reastag, van der Lubbe.
Leipzic, lo. — Van der Lubbe ha
estat guillotinat i no decapitat mit j ançant la destral, com s'havia dit en els
primera moments.
No s'ha permes assistir a l'execució
a cap representant de la Premsa.
El reu ha estat assistit en els seus
darrers moments pel seu defensor i dotze regidor, de l'Ajuntament de Leipzic.
Després que li ha estat anuncias
que l'hora de l'execució havia arribat, s'ha preparat parsimoniosament.
Esperaren el condemnat, al peu de
la guillotina, el fiscal, l'advocat general, el president del Tribunal de
l'imperi, tres jutges, un metge i un
pastor protestant.
A les 725 del mati el ganivet ha
caigut sobre van der Lubbe.
Un metge legista ha certificas la
defunció.

Van der Lubbe, Irnos.albis
Leipzic, lo. — Ahir a la nit Van der
Lubbe fou informat de la negativa del
President Hindenburg a la demanda de
gracia.
El reu ho escolta amb la mateixa
indiferencia amb que es marningui
sempre durant les sessions del procés. Quan se li pregunta si desitjava
els auxilia de la religió no contesti
ni una paraula, ni en els darrers moments expressà cap desig especial.
A les sis del metí fou despertat, i
després d'haver estat afaitat va ésser
tonduit al pati de la presó pel governador de l'establiment.
A l'execució es trobaven presents el
fiscal Werner, que pronunciä
aixi com el President del Tribunal, Sr. Buenger, i tres jutges de la
Cort Suprema, i representants de
l'Estat.
En escoltar la lectura de la sentencia de mort, Van der tubbe no va
mostrar cap mena d'emoció i quan se
li pregunta si tenia alpina cosa per a
declarar mogol el cap, tense pronunciar ni un enanos hab,
Van der Lubbe seguí voluntariament

tut

La Hala, so. — S'anuncia oficialment que el ministre dels Falsos Baixos a Berlín fou rebut ahir a la tarda
pel ministre de Negocis Estrangers
del Reic, el qual Ii anuncia que el
president d'Imperi havia rebutjat la
petició de gracia feta a favor de Van
der Lubbe, que ha estas executat
aquest mati, en virtut de la sentencia
dictada pel Tribunal de Leipzic.

IMGA.—lis talle tonsat tant, de republicana, que Je mesetas
part.

"LA INDUSTRIA PAPENERA
A CATALUNYA"
•
per, Jean liaos

Els acorde del Consell d'ahir a la 6eneralitat
El senyor Moles
manté el seu El senyor Tomás llamen i Amat, Comissari
criteri sobre els 6eneral d'Ordre Públic, i el senyor Espanya,
afers del Marroc
Director d'Administració local
Madrid, lo. — A darrera hora de
la tarda han parlat els periodistes
al Congrés amb l'Alt Comissari
d'Espanya al Marroc, senyor Moles.
Li han preguntas sobre les entrevistes que havia sostingut atril) el cap
del Govern.
El senyor Moles s'ha negat a trasHuir res del tractat i dels seus resultats.
—Jo em sottneto—ha dit—al que
us digui el president del Consell.
—La situació de la cona espanyola
del Marroc, com está?
—13e, ntentre no es toqui—ha dit
lacònicament el senyor Moles.
—Tornaren per allí?
—Almenys a recollir la nieva familia.
vostra dimissió, Ilavors, té
caräcter irrevocable?
—Mentre no se'm concedeixi el
que denrano i crec de necessitat en la
politica que cal seguir allí, la nieva
dimissió es irrevocable—i ala negat a aclarir aquestes paraules.
Segons leá nostres noticies, el Govern cerca una fórmula per poder
aplicar al Marroc el pressupost presentat per l'ah comissari.
En aquest cas el senyor Moles retiraria la dimissió que té presentada,
i es faria càrrec novament de l'Alta
Comissaria.

Len

QUEDA SUPRIMIT EL SOBRE
ELECTORAL
Tal com assabentärem els nostres lectora, ahir a la tarda, a
l'antesala del departament de Governació, va celebrar-se el Consell
extraordinari, dedicat especialment
a restudi del traspäs dels serveis
d'ordre públic.
En el Consell van prendre's importants acords. destacant a primer serme la proposta de nomenar
el senyor Tomas Ramos i Antat,
ex-governador civil de Tarragona
i actualment delegat d'ordre
al mateix lloc, comissari general
d'ordre públic a Catalunya, del qual
hom espera que estará a l'altura de
la seca dificil missió.
Ustaialtra disposició del Consell
loa la Titranullar, pel que respecta a
la ciutat de Barcelona, lis del sobre electoral. puix que sembla que
per a la seria adaptació slan presentat dificultats a darrera hora.
S'aprovä també un decret suprimint la publicació del "Boletín

eleoeions municipals

Troben bd l'execuoló

personalitat del nou
Comissari general d'Ordre
Públic

EI mulftver a dIsposIcI6
de la familia

La Haya, so.— L'Agencia Telegräfica Holandesa diu que el cadaver de Van der Lubbe ha estat posat pel Tribunal de Leipzic a disposició de la familia de l'executat.

Prohlble16 del "Lllbre
Etru"
Belgrad, to.— El govern iugoslau
ha prohibit la venda del "Llibre
Bru". publicat en ocasió de l'incendi
del Reichstag i en el qual es relaten
les suposades atrocitats comeses pel
govern nacional socialista alemany.

AVUI, DIJOUS
dues de la tarda

a les

Llicolall
des del micròfon de Ràdio Barcelona
parlarà

de
EL PER QUE DE LA
UNID DE LES ESQUERRES CATALANES

Per era,

els taxistes

no taran vaga
Aquests dies ha circulat el rumor
que demà, dia 12, tots els taxistes

d'Espanya es declararían en vaga,
secundant l'atur general que es plantejava.
La Confederació de la Indústria
del Taxi, de Barcelona, referint-se
a aquesta questió, ens envia la seguent nota:
"La Confederació de la Indústria
del Taxi notifica a tots e lS seas associats que oficialment no ha donar
cap ordre datar."
Per tant, ara com ara, els taxistes
barcelonins no vagaran.

La capacitat de Calvo
Madrid. 10. — Al Congni s es
deia aquesta larda que el dimarts sinen1 es posarb a debo
la capacitat politice del dipulat
electa senyor Calvo &riel°.

Oficial" a les demarcacions territorials corresponents al que fins ara
havien estat les "províncies" catalanes, disposició que revesteix
singular interés en el canti d'implantació de l'autonomia, car ve a
suprimir cl ser de la classificació
de "províncies" feta a imitació dels
departaments francesos i instaurada
a la Península ara fa un segle.
La nota-referencia oficiosa del
Consell, facilitada gel Servei de
Premsa de la Generalitat, diu aixi:
"Acords de la reunió extraordinäria del Consell de Gavera de la
Generalitat de Catalunya celebrat
el dia ro de gener de /934:
Primer. — Proposar a la Junta
de Seguretat el nomenament de
Comissari general d'Ordre Públic a
favor del senyor Tomás Ramon.
Segon.—Nomenar Director d'Administració Local el senyor Josep
Maria Espanya.
Tercer. — Aprovar un decret del
Conseller de Governació anuilant
l'ús del sobre a la ciutat de Barcelona per a les pròximes eleccions.
Quart. — Aprovar un decret suprimint des d'ara la publicació del
"Boletín Oficial" de les extingides
provincies de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona."

La

Berlín, lo.— L'Agencia Deutsche
Nachrichtner Bureau. publica una
nota oficiosa que diu:
En relució amb l'execució per guillotina de Van der Lubbe, i no per
destral, als Circols competents del
Partit nacional socialista s'estima que
aquesta darrera pena, especialment
ignominiosa, queda eme:seda atecriminals abjectes, sobretot per a
aquells que traicionen la seva pitría, i que en el cas de Van der
Lubbe, aquest va obrar per convenciment ideológic.

Sotelo
A la 94. 3:

1

Cartells electorals a la plaga de Catalunya

A un quart de dues de la tarda d'ahir...

Uns atracadors roben 30 mil
pessetes al cobrador
d'un hm
Després d'un tiroteig, els atracadors fugiren
amb un auto que porta el número 16.110
A un quart de fines de la tarda
d'ahir, quan tornara el cobrador del
13 a o y Hispano - Americà senyor
Francesc Ametlla Bozhaca a casa
sena, que és al passatge Mayal. 4,
scgon pis, segarla pali ta, de la barriada del Poblet, bu objecte d'un
atraca ment.
El fet ocorregué de la següent
manera:
Degut a que el pavirnent del passatge Mayal s'esta reparant, el cobrador, en arribar al careen de Valencia, davant del passatge, va baixar de la bicicleta i amb la máquina
a l'esquena se nach ä cap a casa seria.
L'escala de la casa és estreta i
fosca. Ametlla. carregat. com té
per costum. astil, la bicicleta. va
comenear a pujar l'escala. En el
moment d'arribar al sesos replä
Ii sortiren dos atracadors, corn
baixessin dels pisos de dalt. Ales llores se li tiraren al damunt i
prengueren una pistola que dula a
la butxaca del darrera de les calces.
La maniobra va ésser rápida, i
mentre la duien a cap sorgiren al
replä dos indivisas mis, que venien
del .iarrer.
Una reina, andmenada Aludida,
que viu a la mateixa casa. primer
pis, segnna porta, en aquell moment
sortia amb un germä seu, del pis
on eh'. En sentir els atraradors el soroll que va fer la porta en tancarla i les pauses d'aquells dos, un
d'ells va dir a un altre:
- • Vigila aquests. No els deixis
baixar.
lIst deis desconegut, pujä
i en trobar-se amb l'Antònia i

el seu germà, els obliga a recular
i a entrar al pis, d'on acabasen de
sortir i amenaeant-los ami) la pistola els (ligué:
—Si crideu o dernaneu attxili us
mataren/.
Mentrestant els dos individus que
havien arribat al replà on tenien
empresonat l'Ametlla els dos desconeguts que l'havien sorprès primer, utilitzant un ganivet molt
gros, tallaren les corretges de la
cartera ile cidra que els cobradors
acostumen a dur penjada per sota
de l'americana, on duia els dinero
cobrats aquell ma ti i els eiectes al
colrrament.
Un cop la cartera al sea poder
i havent-sels ajuntat ja rindividu
que sitas la destacat per tal d'impedir que descendissin Antónia i el
seu amista, fugiren amenacant amb
les seves pistoles el cobrador.
Ametlla, que es veia reduit a la
impotacia per haver-li pre s. els
atracadors la pistola i considerant
que tota resistencia no sois resultara petillosa, sind també inútil, es
concreti a demanar als desconeguts que li tornessin el feix d'efectes al cobrament que ecntenia la
carte a.
El,, atracadora, sahent segura,ment que aquells documents al seu
poder no tenien cap valor, obriren
la cartera, d'oil tragueren el plec i
el llançaren al sed, al peus del cobrador.
Els quatre desconeguts sortiren
al carnet, i marxaren cap al de Valencia.
(Continua a la pagina 6, col. 4)

El senyor Tomas Ramon i Antat ZIS
neixer a Tarragona l'any 1900. Abans
dels vine anys obtingué el ti/o! de .lfestre. l'en el servei militar a 3Iaaresa,
Ost contragué nombrases amistats, sobretot amb els limes catalanistes i liberals que formaven la Joventut Nacionalista d'aquell ternes. Ana a parar
a l'esercit d'Africa 1 allí los promogut
al gran d'olieres, per diverses accions
de guerra.
De tornada del Marreoc estudia la
carrera de Medicina i obtingui el titol, a la Universitat de Barcelona.
L'any 193o s'establí com a metge a
Mameso, on, com hem dit, comptavaamb moltes relacions. Intervingué activament en la política catalanista i republicana de la localitat i fou ricepresidcat de la Junta Revolucionaria,
que Presidía el Sr. loan Sehys, i de
la qual era secretari el Sr. Fetteres
i Duran, que es constitui el 14 d'abril,
després de guanyar les eleccions mutaciPals.
Durant els anys 193t i 1932 va actuar atta) energía i tacte cota u ¿al egal
del Governador i despres del Conseller
de Governació en els cauflictes minera de Siíria, Cardona i Sallent. DesPres fou nomenat presiden! del Comité Regional de Mineria. Simultaniarifen!, fou membre de la Junta Mixta
tllunietPat i Ciutadana de Manresa, tus,
junt amb el Dr. .4ntoni Esteve i altres ciutadans donaren ten impuls eretraordinari a l'obra cultural. Fundaren
les colffities escolars de platja i muntanya i crearen dotze escotes teoves.
En el mes d'octubre de ran)' passat,
el senyor Toinas Ramon i Amat fou
nomenat Governador civil i, mes tard,
delega! d'Ordre Plíblic de Tarragona, (-arree TIC exereeee actualmeut.

Una maniobra
electoral
Segons les nostres iniormacions,
altir van circular per Barcelona papenetra electorals falses, amb els noms
de la candidatura d'Esquerres i el número i distintiu de "La Lliga".
Prevenim els sastres lectors contra
una possible maniobra electoral, i els
recordem que als efectes de l'emissió
del ven el que campus és el nirmero
i el distimiu,
la papereta corresponent a la candidatura d'Esquerres te el número u,
i el set distintiu són les quatre barres,
tal com pot observar-se en el gravat
que publiquem en la present

'

La conbcc d dala prestapostas es lenta
Madrid, ta. — Probablement sue
els pressupostos no estaran en poder
del ministre d'Hisenda en la data que
aquest assenyalà als seus companys.
La lectura dels pressupostos a les
Corts no es realitzarà fins al dia 20.
Con' sigui que la Comissió Parlanemtäria de Pressupostos trigaza uns
quinze dies a dictaminar, es considera
probable que hi haura breas vacances
parlamentaries.

"leaaaaartg.'7,47,
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REVISTA
Els radicabi de Barcelona
contra Catalunya
RENOVACION, d diari de Pie,
iasticat Per Lerroar, es decideis a donar la cara, i e un codicie electoral

combat descaradament el catalanisme,
és a dir, l'amor a Catalunya. Fcia

temps que ni o Barcelona id o !ore
no eren eserits arlicles d'erg:test cafre:
"El catalanismo nada sabe de los
amplios y claros horizontes. El Cas
talanismo sólo mira a dentro: como
si fuera de él nada existiera. El catalanismo es absorbente, y su única
preocupación estriba en asegurarse
el presente sin tener para nada en
cuenta el porvenir.
No puede ufanarse el catalanismo
de haber dejado huellas profundas
de su paso por la Casa de la Ciudad
a donde siempre fui movido por el
fin utilitario con repercusión en la
amistad, pero sin nobles propósitos
de realizar obra fecunda: no puede
el catalanismo enorgullecerse de
haber puesto sus afanes al servicio
de la ciudad. Atenta en toda circunstancia a cultivar el huerto partidista, no hubo para el catalanismo problema cultural, problema sanitario, ni problema económico. Con
hacer como que se hace, o complicar la marcha administrativa, o
gravar los impuestos, taponándose
los oídos para no enterarse del clamor de Barcelona. o perseguir el
idioma castellano, creyó haber cumplido la delicada misión que el vecindario le encomendara.
El catalanismo nunca fué al
Ayuntamiento para beneficiar a la
ciudad: el catalanismo no llevó jamás al Consistorio la inquietud de
realizar obra perdurable. Cuando
más, aprovechó laudables iniciativas de los representantes del Partido Radical, atribuyéndose èxitos
Que en modo alguno le corresponden.

Todo lo que en el Consistorio ha
hecho el catalanismo desde la época
en que los radicales administraron
los intereses de la ciudad, ha sido
plagiar lo menos bueno de lo que
realizaron los radicales en el Ayuntamiento.
es el catalanismo el que se
obceca en mantener la hegemonía
de la administración municipal, aun
constándole que es deplorable la
obra realizada?
Para el catalanismo, los problemas que cada día plantea a la ciudad el momento histórico insospechado, carecen de importancia.
Quiere a toda costa ejercer su predominio, e ir ensanchando su radio
de acción, sin atender a otros intereses que los peculiares del partidismo estrecho y minúsculo.
De ahí nuestra advertencia a todos los demócratas no inficionados
de catalanismo beocio; de ahí nuestra apelación a la ciudadanía consciente, para que ejercite el domingo, libremente, atento sólo a les
dictados de su conciencia enfervorizada ele republicanismo, el derecho de elegir a republicanos auténticos que ponen sobre el sentimiento
localista el de una democracia amplia y diáfana."
Ja ho saben, dones, catalans: si velen tenis una democracia "dmPlia i
diáfa na"—sobretot diafan o — voten la
candidatura lerrousista; lindreu tot
Sin rengle d'Emitíamos que administrara "dialananteut" Barcelona.

La politica radical
També afirma RENOVACION
altre article no menys interessant
que els radicals es ¡treparen a recenun

querir

¡'hegemonía espiritual de Cata-

lunya:

"Incomprendido o desasistido mornentáneamente, el Partido Radical,
hijo de la Cataluña republicana y
liberal de todos los tiempos, no
puede desprenderse de este deber
que le apremia como un acuciamiento doloroso: la reconquista espléndidamente victoriosa de su hegemonía espiritual en Cataluña.
Hacia ella va con la misma firmeza
de siempre, con aquel idéntico tesón
resurrecional que caracteriza sus
grandes gestas al través pasajero de
sus más resonantes descalabros."
Els "descalabros" AM realment ressonar*. I es Potser per tal d'evitarlos que "Renovación" mostra tanta
sitnpatia pels faistes, que els defensa
quan Pot, que n'imita la literatura en
les proclames, que en calla les ¿Metes... Aisi , en el número d'ahir,
dóna cumple de !a reunió clandestino
d'extremistes sorpresa per la Policia.
Ni dels delia gato entre els quals, segons alguno diaris, hi havia un redactor de la tnateiza "Renovación".
Entre pistes i radicals no acabarais,
pera, amb Barcelona.

El salari familiar
LLUITA, l'argan de dependen', i
thnics, diu que una de les cartel , 's
mes positives aconseguides pelo dcF.udent de comerç a Barcelona es la continguda en l'article 23 del Mude dietas
Pel consel ler de Treball, Per a la creació d'un organisme de su b sidis (amiliara.
"Cal, ara, que els nostres com-

panys, Vocals dependents del Jurat Mixt del Comerç a l'Engras de
Barcelona, s'interessin per tal que
es constitueixi de seguida la Ponéncia especial de que es Pa rla en
l'article 23 del Laude. I cal, una
vegada constituida aquesta Ponència, que s'activin els seus treballs
de manera que dins el termini establert, i abans, si és possible, els
nostres companys que es trobin en
lee circumstàncies familiars assenyalades puguin cobrar les primes

o sobresous que els corresponguin.
En aqueate moments és indispensable, a judici nostre, centelle/se
estabilitzar tots els milloraments
aconseguits abans que Ilanear-nos
a la conqueata de noves reivindicacirios. Es preferible atildar per tal
que totes aquelles concessions ciares i positiva contingudes en el
Laude es converteixin en realitat
que no pas embrancar-nos en punts
fqscos i dubtosos. I l'article 23 del
Laude és clac i terminant. Cal,
dones, anar de dret a la creació de
l'organisme regulador dele subsidls
familiars, car són uns quants milees de dependents de la nostra ciutat que esperen ansiosos els seus
beneficis.
El nostre pensament sobre aquest
problema l'hem expressat diverses
vegades i és ben conegut dels notetres lectors. Tot empleat, mosso o
cobrador que no cobri un sou superior a cinc-centes pessetes al mes
tingui al seu cärrec dos o més
fills menors de ra anys, hauria de
tenir dret a cobrar, per a cada un
d'ella, una prima complementdria
del 6 per cent del sou que pestebi. Aquestes primes no han d'ésser pagades pel patró a casa del
qual treballin els ernpleats imeressats, sinó que han d'esser aportades
per tota la collectivitat patronal.
La Caixa de la qual han de sortir
ha d'estar sostinguda per tots els
patrona, en proporció, en primer
serme, del nombre d'empleats que
tinguin —prescindint, naturalment,
de si són casats o solters, de si tenen o no testen fills—, i en proporció, també, dels beneficia que tealitzin.
Al nostse entendre, no ca/en gaires estudia previa per a pli der implantar ara, ara mateix, règim
de primes complementaties. ¡Cal
improvisar, dones? Cal, senzillament, tal com hem indicat repetides vegades, posar en marxa la
Caixa compensadora a base d'uns
càlculs niés o menys aproximats —
naturalment, el inéa aproximats
possible—, i a base, sant/té, del
compromis per part de les emitan'
ecomamiques i principalment per
part de la Generalitat, d'aportar les
quantitats necessàries per a cobrir
el dèficit que hi pugui llaves en el
primer any de funcionarnent de l'organisme compensador. En el segon
any, com que ja es comptaria amb
l'experiència deis fets succeits en
el primer any, els cälculs podrien
esser molt mis exactes, i per tant,
l'aportació econòmica de les entitats patronals i de la Generalitat ja
no foren gairebé necessdries.
Les entitats econòmiques de Barcelona — Cambra de Comerç, Cambra de la Indústria, Foment del
Treball Nacional— estan constituir
des per uns senyors molt religiosos
i molt patriotes. Cal veure si el catolicisme de tots aquests senyors
un catolicisme social o un catolicisme de cofre fort. Cal veure si el
seu patriotisme és un sentiment generós i desinteressat o bé és sola
una paraula en nom de la qual es
demanen sempre sacrificis als bumils i als desheretats.
El Govern de la Generalitat de
Catalunya es troba avui en mans
d'un partit d'esquerra, d'un partit
que, si be no és obrerista ni socialista, és, tanmateix, defensor dels
drets i dels interessos de les elesses treballadores. ¿I és demanar
gaire, en interes d'un sector tan
considerable de la classe obrera,
com aún els dependents de comerç,
que la Generalitat es comprometi
no a crear, no a sostenir, sinó simplement a facilitar l'establiment, a
facilitar els primers pasaos de la
nostra Caixa de compensació, de la
qual tants beneficia n'esperen milers de dependents catalans?
Nosaltres volens creure que el
Govern de la Generalitat tindrä present que a Catalunya no hi ha únicament rabassaires, que cal pensar
no solament en els contractes de
conreu del camp, sinó que a Catalunya hi ha també milers i tullen
d'empleats de comerç, la majoria
d'ella ben necessitats, i els esforços
dels quals a favor de l'autonomia
i de les 'libertas; del nostre poble
catan en la consciéncia de tothom."

L'esmena del gran error
Rovira i Virgili din a LA IIUMANITAT que el crit d'unió dona' a la
Monumental de Barcelona rePereutira
seno dable a toles les terres de l'Estat
espanyol i que la RePtíblica, atad antetocada, se salvara:

"Els republicans catalana i espanyols, per a refermar llar política
d'unió i entesa, haurien de Ilegir
novament la història trista de la
República del 73. Aleshores també
s'alçä—precisarnent a Catalunya
la veu d'alarma, i fou denunciada la
desunió com a causa principal del
perill en que es trobava la República.
Entre la literatura política d'aquell període hi ha un document
que mereix, en les presenta circumstäncies, un record ¡ un comentara
Es el manifest que el dia 16 de desembre adreçaren als republicana un
grup de prohoms de Catalunya, entre els quals hi havia ValentI Almirall, Ildefons Cerdà. Narcís Mon briol, Joan Pla i Mas, Conrad Roure, Josep Roca i Roca, Francesc
Sunyer i Capdevila (menor), Joant
Tutau i Josep M. Vallas ¡ Rihot.
El clar i vigorós esta del manifest
fa creure que Almirall va redactar-lo.
Aquell document començava amb
les segiients paraules: "Es evident
que la República está en perill".

I els errors dele reí)
Ill eral cotifesiats.
que hom qualificava d e "n 5 ce da.,1": la divisió. del patit
per a la quej no hi havia, deis, cap
fonament sblid, pula qué iota ele
republicana, absolutament • teta, utaven d'acord en la qüestió dels
principia i' es mantenien ,fidels, a 'la
bandera republicana democrätica federal.
"Si, confessem-ho,--remarcava el
manifest puix que el primer pan
per a l'esmena ia el reconeixement
de l'error. I ja que el mal está en
nosaltres, i ja que está també en
nosaltres el remei, salvem la República, salvem el país i salvem la
nostra honra."
Volien els signants que fosain "els
republicans de les províncies els
primers a donar tan honrös exemple, que units nosaltres cessaran
també les dissensions que per des
gracia sorgiren en més elevada esfera...".
A despit del crit d'alarma i de
la veu d'unió que sort/ren de Barcelona el dia 16 de desembre del
1873, el gran erres no hm esmenat,
no los salvada la primera República. I al cap de dies setmanes
aquesta queia ismornatiosament.
Seixanta anys més tard, sota ;a
segona República, els teta, en Ilur
part essencial, hav¡en emprès la
mateixa trakctória. Pera ara el crit
de Catalunya ha estat escoltat. I
així la traiectbria de la caiguda i de
la ignomítút será torçada a temps
pels republicans, tots un:ts, amb la
decisió de les voluntats, amb l'en
tusiasme dels cors i, si cal, amb la
força dels braça:.

L'aprovació de les actes de
Valencia-provincia
El senyor Ela, a LA VEU DE CATALUNYA explica rota scgucix el
triomf que , en roproraeió ¿'aquestes
actea, han oblMgat els radicas:

"Avui, al Congrés. s'ha prodult
un dels fenal-nena més cnriosos d'aquesta legislatura. S'han discutit les
actea de Valencia-provincia. Tothom sap la passiv que ha rodejat
aquestes actea. Aquesta discussió,
que ha estat molt violenta, fins a
l'extrern que hi ha pres part àdhuc
el senyor Gil Robles, ha estat caracteritzada pel fet que, en el moment de votar, els socialistes, d'un
cantó, ¡ els agraris, de l'altre, han
votas amb el Govern Lerroux.
¿Com ha estas això possible? La
nostra interpretació és la següent.
El Govern s'ha pogut salvar d'un
desastre pe/TM el partit radical ha
demostrat que és un partit bicafal.
Els elements que segueixen el senyor Martínez Barrio han fet mans
i minegues perquè els socialhtes
les esquerres votessin a favor del
Govern. Abr.?, els ha estat possible
perque s'han pogut recolzar en l'esquerrisme, i abrí hem vist que han
estat els senyors Barcia i Fernando
de los Ríos els que han fet més
passos als passadiasos cercant diputats per a votar a favor del Govern.
D'altra part, el senyor Lerroux i
basant-se en principia absolutament distints dels auteriors, han
aconseguit que Rodríguez de Viguri i Royo Villanova secundessin
el Govern, a favor de la posició del
partit radical en les actes de VaDavant d'aquesta aombinació — que, per altra part, implica un
començarnent de política de centre a
Espanya —els senyors Gil Robles
i Lucia han quedat perplexos, i. després. han reaccionat violentament.
No els ha servit pas de res. Han
perdut la batalla.
com dèiem, 'es un fet d'una
gran transcendencia política, pesque
demostra que, en el camp de l'esguerra i en el camp d'un deis sectors fnés importants de la dreta,
sigui els agrario, es té l'absoluta
convicció de la necessitat de /a duyació del Govern Lerroux."

Una nova galeria d'art
i un vell director
EL MAT1 publica c i següent eamentari a propdsit de la galería d'ari
fundada a la Llibreria Cato/da/a:

"Sembla que tota la vida bi hagi
estat, a la Ronda de Sant Pese, la
Llibreria Catabania: hom hi està
familiaritzat com qualsevol altea
institució barcelonina popular. Horn
hi ha de fer les passades oportunes
per a estar al corrent de les novetats literäries; talrnent com al
Passeig de Gràcia i a les Rambles
i al café, hom hi troba coneguts i
s'assabenta de les coses del si/a. Si
els grecs haguessin conegut la impremta, estic segur que ens haurien
deixat unes agotes per aquest estil.
En aquesta ágora intellectual nostra sols mancava una pinacoteca a
les stoes. I la pinacoteca hi ha vingut, encara que no precisament a
les stoes, sinó al soterrani, en forma de "Galeries d'Art de la Llibreria Catalänia".
No tenen res de gregues les sales
d'aquestes Galeries d'Art, cap motiu de la seva arquitectura no les
caracteritza: pecó els principis esdevinguts clässics que informaven
aquella tan savia cono bella arquitectura dels hellenics, informen
lambí l'harmonia d'aquest recés soterrani de l'Art. La seva decoració
és justament la necessària. L'obra
d'art és bella quan res no hi manca
ni res 1.1¡ sobra.
El que no és tan clàssic ni tan
grec, ¡S el director d'aquestes Galenes d'Ara l'amic senyor Dalmau.
El senyor Dalmatt és un romanic
escapat d'un antipendium, que potser ell mateix va vendre desees al

intslaiglare a :
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/eco> - atelana
Republicana , „
zaiccioNs u
MUNICIPALS
Ele :tostes, mica que vulguin collaborav a l'organitaaci6
electoral de la Candidatura ¿'Esguerree Catalanes que lluitar
en lee vinents elecciona municipal, de Barcelona-dotat, aln
pregats de pasear a Inscriure's
per apuestes dirime central& Corte, 589, prat — o per les
cntitatt. de districte adherides a
Acci6 Cata'ana, avui, dijous,
de deu a dues del mati o de
(nitre a nou de la tarda.

Joeen;ut d'Acciö
Cataisr a
Aquest vespre, a les deu, tindrà Hm a l'estatge d'aquesta
Joventut, Corts Catalanes, aag,
la tertúlia que cada dijous es ve
celebrant.

Musca, encara que es va posar tot
seguit -a la page a (aarnireu el seu
abundó; capen xandsergofwme de
montmartrenc, principis de segle),
ha continuas sempre estant "a la
Paga-.
Es bot dir que els barcelonins de
trenta anys enea han conegut totes
les novetats de la 'pintura a les Galeries Dalman, les quals 5: per
aquesta raó es feren celebres durant eIs última anys en aquel l interior un xic desfregat del Passeig de
Gracia, ja venien preparant la seva
celebritat des d'un altre interior
sota-jardi isabeii de la Portaierrissa,
que tenia un xic l'aire lo catas acollidor de tots els conspiradora i revolucionaria de l'art.
El scnyor Dalmau, que posseeix
un gran instint per a la crítica, i
que és un gran sensitiu per a la
cosa artística, 5ellSe cap mena
de dable, el millar director que es
podia trobar per a tenir sempre
aquestes noves Goleries d'Art sota
el signe de lanteres i de la novetat
artística: percate malgrat els seus
sibaritismes ultraistes, no hem d'oblidar els sets orlgens romanies, i
les Inonanitats cursades co la seva
carrera d'antiquari-artista.
"L'Illustration Française" demostrava, no fa gaire temps, en una
informada gráfica d'art decoratiu,
que l'art nou, informant el mobiliar; d'avui, no desdeia en res dels
interiors de les cases fetes i decorades en els temps que ja han passat a la història; i, al revés, que
les cases i els interiors de l'arquitectura dita funcional que avui es
fa, tampoc no desdiuen en res dels
mobiliaria fets en temps pretarita.
Aqueixa mateixa harmonia és d'esperar de la conjuncia Dalmau-C;aleries d'Art de la Llibreria Catalónia."

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES !.AIETANES
CORTS CATALANES, 013
DURAN GAMP8
Pintura
V. NAVARRO
Escultura
C. VAIQUEZ
Pintura
PIns al 20 del sors-ast

LA PINACOTECA
J.

10 DE GRACIA 311
Pintura

M. VIDAL QUADI118

Clausura demi

SALA BUSQUETS
Vaaaata OS (MAGA. NO
Dobles a obJoetee d'are
Expeeloló del grup trArt Vlvent

SYRA
DIPUTACIO. 8112. •
fitlefon 18711
Art a ornamontsele
Expealci6 Conectiva de DIbuises
humer1stles
Fine el 12 de gener ament

SALA PARES
PlI1RITX0s.
TITO CITTADINI
12 de gene,

Pintura

SALA GASPAR
Di GINT. sea • Toi. 12004
Pintare* Dibuixoe. Maree. drama
Illettloeee
expealeid
JOUP P. Olg a
D'aula«
Inaugursele dt. 13
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Ansb hl ~Tostes jo' patIlicoles
tul d'adiete dele aenyors Plandles,
Oms i Vergere, *l'hm relmdes multitud ¿ 'albis mes snnetiques, de les
mutis CMICOCCMI a donar ovni, per ordre de recepció, les primeres:
Del senyor Uds V. V., de Bada.
lona. "32 anys. Casat, Un till, Amb
la llibertat ind:vidual, tot acceptant
les disciplines religiosa, moral . i patriätica. Cree en la Familia, reces
contra la dispersió exterior i les
velicitats de les modes fugisseres
i com a base ferma per al desenrotIlarnent de liad/vida. Enyoro la
presencia entre nosaltres de tres
grana Prat de la Ciba. Mire& II i Martí i Julia. Eras plau la
feina ben feta. No comparteixo l'heroi politic espectacular ni els sentimentalismes pairalistes. ¡Oil poso
les esperances? En la F. J. C. (rederació de Joventuts Cristianes), elt
Palestra (gula de muatanya), en la
F. E. C (Federació d'Estudiants
de Catalunya), en l'escoltisme
tala, en les directives de "Elarit".
Enyoro una epoca de mes scciabilitat entre els afins. Lamento pea
iundament veure el Catalanistneii
que és el meu ideal politic, ofegat
entre l'esperit de classe que tepes.
senta la Lliga i la demagògia i l'anticlericalisme desuet. La/nioto encara la confusió esquerrista Ilt78
la idea de justicia social. que com.
pasteas°, i la demagógia
giosa. Sento horror pela cabe/Wat.
ges, per la politica de baleé, psi
vici espanyol massa arrelat entre
nosaltres de la "erupleomania a , poi
sentimentalisme comnaistoide
guns esnobs de darrera hora, pel
verbansme oratori i pels peo-noi
afectats pels edenes de consellee
municipal. I cloc amb una pregue•
ta: ¿No es hora ja d'una actuació
més intensa de la ¡comenta catalanista d'Acció Catalana?"
• ••
Del senyor Josep Viver i Salarie,
de Torelló: 24 ans. Amo d'una impremta. Editor de "La Veu del
Ter", orfeonista. ll'entristeix la
Catalunya actual en les seres directives politiquea i culturals. Ni la
dreta ni l'esquerra politiquea no
s'afanyen a donar a la massa catalana el sentís de responsabilitat que
lectura ni la dota amb el mínimum
de liberalisme necessari en una democràcia nacional. aPapena l'èxit
de la premsa castellana a Catalunya
i la manca d'afecció pel Iiibre. No
m'avinc a acceptar la trista realitat
que a Barcelona no funciona ni hi
té vida el teatre catalä. Crec en la
moral humana sense necessitat de fe
religiosa. Odio les dictadures i amo
la demoerdria. Documental? Sdic
soci de Palestra i d'Acció Catalana."
•
Del senyor loan B. Marçal i Jod.
"22 anys. Estudiant. Ideal polític;

catalanisme, Mit nacionalista català amb una fe sense limita en Ca-

Eis Ilibres nous
Un "Breviari"
de .VIETZSCHE

islunya 1 ea el paper que Ii toca
representar dins la civilització occidental. Na' comparteaus, dones, ni
el consonisale Passat de atada dele
iones de la generació Interim ni
l'internacionalisme sense substància
deis idaalistes que no toquen de
peus a terca. Catalunya és una realitat racional que ha de ter el seu
fet patificament o heroicament, segons s'escaigui. Catalunya no ha de
subordinar el seu avene nacional a
cap altra causa que no sigui la de
la aeva prapia caparas/si. s No he dit
ja que era nacionalista, català? No
sumo mis bandera que la bandera
barrada de la Pétria (sense faixes
tricolors ni estela sud-americansl,
no transigeixo amb altra !lengua
que la catalana i no em mou altra
activitat politica que la que puc posar al 'servei de Catalunya-nació.
Cree que eis principis básica de la
civilització són: Religió, Familia i
M'eje, i voldria que a Catalunya
tots tres principia ¡oasis, elevats a
la categoria de dogma. No era representen ni els partits plutberates
cern la Miga ni les esquerres laicistes, burgeses malgrat tot i antiquadament anticlericals. Socialment
cree que el Capitalisme seré subatituit per una nora organització del
treball burnanarnent mis justa. Sóc
un company de cami d'Acció Catalana Republicana i voldria veure
aquest partit a l'avantguarda dels
ideals nacionalistes i socials que eón
els meus."
s
Del senyor Tornäs Garda Carxtres: 24 anys. Tot i els desenganys que puc haver sofert des
dels ig anys, edat en la qual vaig
interessar-me per la politica i la
cultura, continuo com en començar
fidel als principis liberals, dernbcrates i republicans que cree els millors. No tinc gaire fe en les enquestes a la joventut penqui el jovent és extremadament velleitós. Us
aconsello de no refiar-vos massa del
parer dels joves. Entre amics meua
he vist un comunista passar-se en
tres mesos al feixisme més escaradalós i un perseverant feixista convertir-se com agua qui no diu res
al comunisme en un aclucar d'una.
I és que en ei fons no aún ni comunistes, ni republicans ni feixistes.
Tots els joven catalans sana o es
diturt, catalanistes i, en canvi, mantenen i cada dia protegeixen "El
Mundo Deportivo", que surt en Ciaren! .Tants milers de catalanistes
esportius ¡ no són capaços d'obligar
a que surti en catará el diari que
ella mantenen. La joventut es mis
falsa en els seas sentiments del que
generalment es creu. La hipocresia
religiosa els ha convertit en uns hipócrates socials. ¡Sóc del tot pessimista? Potser no: un reviscolament
de l'ideal patriatic catali i una coratjosa ernbranzida dels principia
del niurepensament podria per ventura redimir-nos."
les paradoxes, o sigui dels "llocs
comuna" invertits; a aquesta inca
-pacit"mefísca-plegä,
benauradament, quelcons que fin
d'en un "materialista", un "racionalista", un "realista", iS veritat,
pesó dotat d'un do "poètic" formidable que creiem que és, ultra el
seu Meres ertraordinari com a document M'un, el set valor principal. ¿Qué es pot comparar, per
exemple, amb les seves "Poesies"
i el sen 'Also spracht Zarathustra"
de tota la literatura francesa del segis passat, sinó el Rimband i els
"Cante de Ilaldoror" del Comte de
Lentreaument?

Aquest "Bree:así" de Nietzsche,
recull dels pensaments i aforismes
espigolats dels seus escrita origi2
nalissinis per R. Older i publicat
a la "Insel-Bücherei", en oferir-nos
com en "escara" al més significatiu de la seva Concepció del Món,
ens ha permés albirar millor que
mai aquest tan curiós com transcendental "Cas Nietzsche".
Nietzsche ens apareix corn el cas
M. A. CASSANY&S
típic del "retardat", ja que era efectivament un home del segle XVIII
per excellincia. Ell hauria estat un
AL "LYCEUM CLUB"
escaientíssim company del Voltaire,
tan ultraracionalista o més que
aquest i igual que ell un ultraLectura de Caries Sindreu
classicista a la Boileau, acérrirn
enemic de testa "barbarie", de tot
Tal corn vam anunciar, Cay les Sin"ianatisme" i de tot el que Pausd1 die/ doni la seva lectura "Humorisun xic del !tiren deis seus estretisme i Poesia", davant del plalic distinsims epicurisme desdenyós i mate- git i predominantment femeni del "Lyrialisme implacable. Però entre Volceum Club".
taire i Nietzsche hi havia aquell
En un breu parlameut, Jeroni MoKant i tots aquella altres creadora
raerles presenta el seu "D. Caries Sinde la Cultura alemanya, superados.'
dress", amb el qual el ¡liga una estreta
per la Metafísica i el Romanticis- amistat.
me, de tot el que el segle XVIII
Tot seguit, l'autor de "La klaxon i
tenia d'eixarreit i de mecanitzat,
el curtí" contened la lectura de la sena
així que Nietzsche, si bé educat en
narració inédita "Lit gos sintetk", 'ma
aquesta Cultura, a mesura que s'atta meravellosa i rdricla histbria
del "Sereconeixent en mateix, ensems que
nyor Juan del Cascavell", una mena
el seu parentiu i afinitat estretissims
de senyor Estece del pintoresc harri
amb els ateus i materialistes del
del Guinardb.
XVIII, sentí créixer el seu odi i
Hi ha en aquesta narració subtilila seva antipatia a allá que era el
tats d'obserstació psicológica i
més oposat ata aquests, o sigui la
és
duta amb un ritme molt viu. AbunCultura alernanya, amb la seva
den els nanments en que la tendresa
"metafísica" i el seu "idealisme".
¡Ilumina ands unes Ilusos molt vives
Nietzsche creia de bona fe que ell
el pus tiotant del personatge central
havia sobrepassat aquestes, quan de
fet no mostrava altra cosa que la
seva incapacitat, racial potser, d'atényer-hi el seu retardament. Perb
a aquesta incapacitas "metafísica".
que el feu incapaç d'ésser altea
cosa que un filaiaof "popular", en el
Oidacta liaguipltone
sentit que els alemanas dinen "popular" la filosofia d'En Tomas rgaroelona: canee videncia, 245,
d 'A q uii o Un assagista. per(*) en un niadalona: ea rrer del Lled 87.
grau potser inigualat tant abans Sabadell: plaça Galän s %reta. 9.
com despres d'ell, el mateix que i Terraza*: carrer F. Macin, 5.
un. dele munes de. l'aforisme i de
finririnsat plsra Fins i Pal, 1.

Liceu Dalmau

del mote. Sobresee la eisteeriPeid 4e It
sen mata e, plena de
Punja de II mi•
flor qualitat. Sente voler, pasma eg
Vilanova i ea Pone i Mamara!, ele
nostres grans entumiste% del segle
passat. Ami) tot, rhurnorisme de Car.
les Sindreu resta en aquesta narriel
ple de modernitats i d'una {m'ea realment admirables.
let lectura es Ti dome amb el ¡tel.
mee poema del seu !libre 'terrera
el vidre" — un epigrama deliciós —
ple de llena somortes d'avala guerra.
Una afectuosa ovaeió salar:allâ les
darreres paraules del conferenciain.

EL CORREU D'AVUI
* Batllefí dels Muscp, d'Art de
Barcelona. — lía sortit el núm. 32,
Vol. IV, gener de 1934, d'aquest ir.teressantlssim bu al leti. Conté: La coll ec ei6 d'instruments musicals afilies de
la rrnyesa Orsina B. de Folch, d:toti•
toda ott »meras (amb 23 granaba),
Per
jeaquim Folch i Torres; Una abra
mestra de febenisteria barcelonina del
selle pasta! (amb 5 gravats), per 'leal> Mainel: : Seise escedttmes de 'Manolo" als tumbes muecas (amb 18 grasets) , per loan Cortes i Vidal; Un
ariteretraf de Eannon Cases, si,er J. Gibert; Un uralt exemthliv de cristal, de
Bohemio al afasen de les Arta Deroratioes de Pedralbes. Notes bibliogràfiques; Inforrnació.
* Arad es posa a la venda el
Mirador cerresponent a la data en
cura. El sumara neafrit, sitia la mostea publicacia setrr.anal entre les rufa
vivents en el ten ganare, Compreu
Virador!
* Dime novelles: la de Garles
Soldevila, Valentina. i la de Jemen
Moragues, Rubén, donen el to entre
eis s'ohms d'aparició recent.
* Asma Karenina. — Fins ara, el
nostre sitílt3c ira eeneixia realment
Anna Karenina, l'obra immortal de
Tolstei. Les traduccions cas/clanes
que es cor.eixen alero fet a base de
les versions franceses, escandalosament
mutilades i a rranjades d'acerd amb
el gost francas.
Gräcies a les "Edicions Proa', la bibliografia catalana comptarà ara amb
una traducció íntegra i fidelissima
Is genial creació tolstoiana. L'obs-a,
que conatarà de 4 volums, es Po/P-ri
a la venda a darrers d'aquest Tes,
la traducció és d'Andreu Ni" qua ao
cal dir-ho. ha fet la cernió directament del rus.
* El Bib., pasteen de &afín i
Mates. — Es un asan de venda la
lusa edició de la primera obra de
Goerau de Liest. Li PntrittO.e.ti d'antetisles, iota/menú revisada 1 en moles

indrets substancialment mataificada per
ranear. Els seus andes ens podrien
dir quina illusié hacia -posat el gran
poeta en atesest treballa el seu darrer
treball de poesie. Le passió que hi esmereava revela l'aptnuament que fria
d'aquella seva obra de joventut, i l'finaseó que li duia. - Amb La manta'aya tfainetister *I temps del noncentisme, de l'arbitrarisme, dels primera assaigs aerassionats, perb desígnala, de cultura catalana organitzada, en/nenes l'obra poética de Guerau
de Liest; La muntanya d'ametistes
d'ara. que a iotes les sentors jovenivotes d'alesbóres afegeix la técnica I
Texperiencna artística d'una intelliginda madura, la clou, com vas fermall
magnific, sintesi de tota l'activitat poética de Querau de Liost. Adolescencia
i maduresa estranyament enllaçades en
un sol Ilibre. La poesia de Guerau de
Einst, dones, comença i acaba sota im
enatn's signe: el Montseny. Cercle perderte aquesta poesia que torna, rica,
pesó, del boti gute prengué pels
mins del món, al mateix punt d'on havia eixit.

* Les obres de Maragall. — Ha
estat posat a la venda el volum XV
de les Obres de Maragall. Es un dels
mes densos quant a test. S'agrupen
en en els articles de carácter filosbfic, moral i religión, prologat pel Pare
Miguel d'Esplugues. Es 'sabut que han
estat precisament aquests anheles els
que majos glaria donaren a Maragall
giran la seca publicadas El volum. que
era molt esperat, sera ben acollit per
tots els amauta de la nostra literatura.
* Josep Marero!! inauguré ahir, a
la tarda, la seva exposició, a can

Pares.
*

L'exposició Ciitadini, a can Pa-

tés, no serà clausurada fins al Ni d'aquest mes.
*

.I/oinpou. — Demà seran Iracediese de la propera exposicid d'aquest artistes. Conté ritt
obres de Mallorca.
menos PIS

* A la Galería d'Art Català,,/a. —
L'exposició Conectiva d'Artistes Manresalas i la de les Edicions La Co.
meta de la casa Gili, sastres
les
Galeries d'Art Cataltbnia, que havien
d'ésser clausurades el proppassat
menee. dia 8, quedaran obertes al 111'3'
talle fins al vinent dilluns dia ts. Settlidatnent tindrd Ilee a les dita Caleries una important expositió-venda dr
quadros entice i moderon. dc la qual
opertimarnent donarem detalls.
* Medren. — Dissabte, a les cinc
de la tarda, será inaugurada e can

Busquet§ l'expne ició de pintures d'E'isi Meitrin.
* Art V ven+ — nema.. d:vendres,
es clausuraré a can Busquets l'inte s essant exposició collectiva del grup dartistes "Art l'èxit de la goal
ha estat ¡alunen
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Avui, dijous, tindran lloc els sedienta actea:
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AL CENTRE CATALA REPUBLICA
de Les Carolines

i

A les deu del vespre

GRAN M1TING
I Oradors:
Rafael Martínez
Celestí Boada
Adolf Navarro
Joan Cordomí
Carme Durand
Narcís Guerra
Pere Foix
Miguel 011er
Josep Denens

AL COLISEU POMPEIA
A les deu del vespre

GRANDIÓS M1TINC
Oradors:
M. Talens
Granier-Barrera
Antoni Xirau
Jaume Vachier
Puig i Ferreter
Martí Esteve
Serra Hunter
Lluís Companys

AL CINEMA GALILEU
A les deu del vespre

GRANDIÓS M1TINC
Oradors:
Josep Gispert
Antoni Oliva
Martínez Cuenca
Ot Hurtado
Lluhí i Valiesen
Jaume Aiguader
Carles Pi i Sunyer
Josep Denas

Ilei de Junitsi-exto*
Una enquesta del Ministeri del Treber
El director general del Tre-

ball.ene tramet la circular que
segueie, la qual reproduïm pel
seu innegable llame:
"CIRCULAR DI LA DIRE0010
OILN ERAL DE ~BALL A
Lä•
PATRORALS
1 CARERA& - L'amplia jurisdini-id que en materia contractual la eeei atribueix als Juraba
Mixtos estat j es objeete de
vives diecuetstuns en la premsa
i entre les nassen somete que
eunelilueixen el nervi de la produde espaio ola. Amb st ti de
procedir a un eeluai medita', 1
serè de les reformes que precedele adoptar sobre una materia
tan delicada, aquesta Direcció
General, atenta a la realitat de
la vida social e económica del
pais, acue per majá d'aquesta
circular, a les representacions
patronals i ubreres en demanda
d'intermedie concreta sobre els
exlrems següents:
1.-Els Jurats elixbes, han
d'esser solament Jurats de conciliad() o lambe, com ara, Jurats amb jurisdicció pròpia e
organisnies auxiliars de la Inspecció de Treball?
2.-En el cas que es consideri convenient que seis siguin
organismes de conciliació entre obrers 1 patrona, ¿han d'entendre en el judici de conciliacid previ a tota reclamad() de
caràcter contractual perque, si
no h¡ ha avinença entre les
parta, quedi expedit el dret de
cada una per a formular la seva
reclamad() davant els Tribunals
competents?
3.-Si els Jurals Mixtos han
cresser, com ara, Tribunals amb
jurisdicció pròpia per a entendre en les reclainacions de caràcter contractual, equina han
d'esser els limits de la saya
jurisdicció? ¡Han d'entendre
!lomee, en les demandes d'ecoridadarnent o taffibe en totes les
nitres a qué ara s'estén la seva
juristliceiö?
els Jurats Mixtos han
d'actuar com a Tribunals de
justicia. tai com ara venen act u a n t en c o in p I i in e ni de la vigent Hei, han d'Osser els seus
acords. qualsevulla que sigui
la seva classe quantia. recete
ribles davant la Direcció General de Treball. o davant l'Audiencia Territorial o Sala cinquena del Tribunal Suprem, segons la quantia de l'assumpte?
5 -Creu aquesta entitat que
han de reformar-se els Tribunals industrials, i en quin sentit ha de fer-se per a la seva
mejor eficàcia i per a una plena garantia dels drets de les
parts contendents?
6.-Considera aquesta enfilar informant que els Jurals
Mixtos han de continuar arel)
les facultals que fine ara tenen
en materia de bases de treball.

o

ei han de limitar-se aquestes

a procurar avinença entre patrona i ubrera en equina ordre
de qüestiona, 1 a servir dIrbi-

obrera els
designio per a aquest objecte,
o el Govern els concedeizi
aquesta fundó en casos excepenmiele? Ola de subsistir el vot
diriment del president del Jurat en la formació de les bases
de treball?
Aquest a Direcció General.
atenta als batees de l'opinie
pública. i en el seu fervent
desig de rebre tota mena d'assessoraments, tant de patrons
cona d'obrera, abans de proposar la superloritat cap reforma en la Ilei ni en els procediments actuals, formula aquest
qüestionari, que estimar ä que
es contesti per escrit en forma
concreta. sense generalitzacions
ni consideraciens retòriques, en
el termini de quinze dies, per
a, passat aquest termine proposar les reformes que els
Manis de l'opinite, l'execució de
la Llei i el resultat d'aquesta
informad() aconsellin.
Madrid. 6 de gener de 1934.
El Director General."
tres quan patrona i

al
bar 'La Tranquilidad
passen a la presó

89 dels detinguts

Anit pastaren a la presa:. 89 dels detinguts al bar "Li Tranquilidad" dimarta a la nit. Els altres foren alliberats, entre ells la mestressa de lestabliment.
En Ilurs declaracions davant la policia, han manifestat tots ella sense ex-

cepció que es trobaven en aquell local
per casualitat, sense que hi haguessin
anat per tractar de res amb els altres
als quals quasi no coneixien.
Les diligencies han passat al Jutjat
de guirdia. que ho era el número 7,
el jutge del qual. Sr. Gregori Erutes,
el fiscal de guerdia Sr. afärque a . el
secretad Sr. Costa i l'oficial Sr. Bruguera, van comenzar la in s trucció del
corresponent vumari, i un cop acabat
seran tots ells posats a la disposició
del Tribunal d'urgencia.

Una denúncia

gerent d'un hote'
hauria estatat 60.000
pessetes

El

El presidenta del Consell d'Administració d'un hotel. diquesta capital, presenti davant el jutjat de
guardia una denúncia per estafa i
falsetat contra el gerent del mateas
establiment, acu‘. ant-lo d'una suposada defraudació de mes de 60.000

pessetes.

AL CINEMA FREGOLI

Ahir, a la Generalr

La

cossonerite: de

Mermó almete

triasera badeada a5

l'antic

I Oradors:
1

Cristià Cortes
Rossell i Muntaner
Antoni Vilalta
Pere Foix
Duran-Reinals
Martí Barrera
Lluís Companys

Tomas Rarnon; el conseller de Governació senyor Selves; una Colitissal) de Pastors Evangelice; el director de la Presó Cellular senyor Armanci Torner Ruiz; el senyor Pece
Mies; el conseller de Cultura senyor
Gassol: el senyor Artur Menéndez.

MANIFESTACIONS
DEL PRESIDENT
Al migdia el senyor Cempanys va
rebre els periodistes i els feu les següents manifestacions,
-No tinc - començà - noticies
d'altere% a comunicar-vos. El Cansen d'alee acabe a les nou de la nit,
i tot el que podria dir-vos esta
condensat en la nota oficiosa que es
faciliti a la prensas.
Aquesta tarda - prossegui-. celebrarem el primer Consell extraordi-

nari, el qual dedicarein a qüestions
d'ordre públic.
vist la noticia que publica
un diari de Madrid, relativa al «asilar a l'edifi de la Generalitat de la.
Conselleria de Governació? - preguntä un periodista.
-D'això -respongué el senyor

Companys- sen va parlar en el
Consell. Es un punt a estudiar, el
problema que planteja l'habilitació
de les diverses Conselleries; puix
que cal cercar els initjens per a poder treballar amb facilitat i eficicia.
Pel cpie fa referencia a la Canse
llena de Governació, ein sembla que
és la que hi ha mes raons gve
abonen el seu trasllat a la Generalitat: això donaria al poble la sensacie que en efecte s'han traspassat
els serveis d'ordre públic.
L'aprofitament de l'antic edifici
del Govern civil no constituiria cap
problema. Pedriem irestallar-hi un
Gr uta escolar: eleves departaments
de la Generalitat e derlicar-lo a qualsevol deatinacie semblant.
parlar de les estrenes als
funcionaris?
-Jo - acalä - se n partidari de
tot el que representi millores per
als funcionaria; pe?' entenc que
aquest interès cal harmonitzar-lo
amb la defensa deis interessos de la
Generalitat.

Lladregot detingut
La policia va procedir ahir a la detenció a casa seia del caree, del Migdia. 17, a Sima, 011er (a) Simón,
Iladregot que ha ungut en xec
la policia des de fa molts anys i en
ocasions que no se'l pornre detenir.
Sei té com a un dels mes perfilosos lladres que operen a Espanya.

meaMIN11110111K

(..)11C1NES CENTRALS: Fontanella, 15, principal. -- Telèfon 24623
HORES D'OFICINA: De 10 a 1 matí i de 4 a 9 de la tarda
OPICINES DE DISTRICTE

M1TING

Oradors:
Josep Queralt
Marià Boira
Felip Barjau
Puig i Ferreter
Josep M. Imbert
Carles Pi i Sunyer
Josep Dencils

Lix

ib, artai

d

Lii JUIlla Munieipal del CenS
Flect e ral eits ha I remes una
Ilista
Collegis eloctorals
ainb l ee tondificaci e ns que hm
hnn esInt introduïdes en relació
ansb Hur situncid en les eleceinus paesades. porque arribi»
a coneixement deis electors.
Al dielricte primer. la seeció 62 ha tesial trasHadada al
carrer de l'Alegria, núm. 2, entresol. Al districte segon, les
seccione 10 i 83 ho han estat
al earrer de Sepúlveda, núm. 75
Cano. 56. baixos. respectivament. Alfa tercer, guiad

Esquerres Catalanes

tatalunya
Pata Vila publicava recentment en
aquietes Mataixer Mes mt docena
tat i stiolt interessant *nicle sobre II
impartir:eje que aconsegniren des del
cornencament de la invenció del paper
els nostres molins paperers. La fabricaci6 del releer és un dele capitals
Inés interessant, del nostre passat induarrial, de la histeria industrial de
Catalunya. histeria ella mateixa importantiasima en la modernament apassionadora de l'industrialisme, del capi.
taliame, de les finances de tot el män.
El paper bou certament una de les
indústries més importants de Cataluma, no sola durant l'Edat Mitjana,
sind fins a les acaballes del segle XIX; i ho és fina en considerar-la
com a indústria espanyola: les tares
de llengua catalana, assenyaladament
Valencia i Catalunya, foren hegemòniques des craqueet punt de vista fins

al EssegpleosibI lXe . que el que tosté el 5 Cnyor Pau Vila respecte de la Pr i macia catalana de: paperisme, o de la
introducció del pa per a Europa per la
via de Catalunya sigui cert, perque
és el cas que el primer document que
!S coneja escrit sobre paper es ben
català, datar del segle X o XL Es
conserva al Museu diocesä de la nostra ciutat, estatjat, com tothom sap,
al Seminari Eclesiàstic. D'altra banca
tota la documentació de la nostra
Taula de Canvi està des del començament escrita sobre paper, el Paner
esponjó, dels inicia de la invenció,
t'ere amb la coexistencia de lletres de
canvi esteses sobre paper més fi 1
compacte. D'aquestes lletres de canvi,
tal vegada les primeres conegudes, o
de les primeres datadea, dels segles XIII u XIV, se'n troben exemplars al Foment del Treball Nacional
i a l'Arxiu Municipal Històric, que
és alli on tambe es conserva tota la

documentació de la Taula de Carne,
des de la fundada) fina al segle XIX.
La fabricació del paper fou tan important i tan perfecta en terres de
llengua catalana que encara al se-

gle XVIII els nostres molins paperers eren els mis actius, els més acreditara i els mes estimats a la Peninsula, de tal manera que ee pot dir que
proveien tot Espanya. En un important treball del senyor Ramon Miguel
i Planes publicar fa pocs anys en un
bell recordatori de l'exposició del !libre
espanyol a la República Argentina,
llibre eixit de les premies de Madrid,
explica que el rei Carlea IV, en 1773,
atorga determinades gràcies, exempdone i iranquicies als germana Erancese i Pere Guarro, manufactures de
paper a La Pobla de Claramunt, i
aixb en premi a la perfecció de llur
fabricacie; el rei eo fa constar ben
explícitament en la reial ordre dispositiva. El document oficial manifesta
que el monarca atore: les susdites
gràcies als germana Guarro (probables
antecessors del nostre estimat Llufs
Guarro) en atención a V‘e ha llenado
su esmero a tot gra d e , que m 'ere ea
Pa tel uf m es fino que viene de Ofenda, y que el de marquilla lo gasta mi
muy caro y amado Hijo et infante
Don Gabriel, por haber merecido SU
otroba,-ión lo exquisito de este género que hasta ahora no s ha hecho semejante en España. L'infant Gabriel
no era un de tants infanta simplement
inscrita a la Ilkta civil sinó que era
un fin humanista i un bibliòfil eminent, que baria traduís Salusti i l'havia editat en edició de luxe, illustrada
V esquiu
Ca rdl e s cIari
d e ral
li ,etsoptl. e.Ednor tednei lpa l es

decaigué fins a la e amad& encara

A dos quarts de deu del vespre

que han

levx elet

°oven Civ I

Horn fa avinent als simpatitzants i militants de la candidatura que han
quedat installa des les Oficines electorals següentz:

AL CINEMA VICTORIA de Badalona
GRAN

de

Ahir al mati, el senyor Companys
va rebre gran nombre de visites, entre elles una Corniasió dels Centres
Comercial& Hispano-Marroquins, leagovernador de Tarragona senyor

A les deu del vespre

GRAN MITIN e.

eedit ci

Ladndúfhttia paperera

adreva
que. les seccione estiman insMitades als inaleixos lloes d'abans. Al districte sise. la ecce ió ha Wat traelladada al
carnet . de Floridablauca, número 124. baleen. Al sete, les seccione 90. 94 i 96 han Wat traslladades. respectivament. al entrar d'Enlenea, núm. 172; al
d'Arriare. núm. 10, i al da la
Diputació, nümero 14. Als diatrictes vuite
novè no hi ha
modificacions. I al districte
dese- lee seccione 33 i 41 han
estat tritellseendee ib eftrrer de
s. i
ei•
Bach de leerte
pronceda, 5, le-1e. liefineol.

Districte I
Ateneu Nacionalista Barcelona Vella,
Bellaina, 3, primer.
Acció Catalana de la Barceloneta,
Sant Miguel, 3.
Casal Esq. Republicana, Avinyó, 29
Ateneu Pi i Margen. Sant Telm, 6o.
Casal d'Esquerra Estat Catalä, Anlehrl CiaVee, 9.

Ateneu Republici, Portaferrissa, 19.
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Santa Anna, 2, segon.
Districte II
Ateneu Nacionalista "Llibertat",
Creu dels 5folers, zo.
Centre d'Esquerra Republicana de
Catalunya, Francesc Lairet, 124.
Esquerra Republicana, Tapioles, 27.
Esq, Republicana, Barriada de Port.
Esq. Republicana. Barriada Francesc
Ferrer.
Centre Esquerra Estat Català, Floridablanca, 84.
Esq. Rep. de la F. Xica, Grases, t 3.
Partir Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Delegació del Dte. II, Avinguda
Francesc Lairet, zot-bis.
Districte III
Acció Catalana de Sarria i Bonanova.
Plaça Comen de la Vila, 3.
C. Catäli de Sarrià. Angel Lloreda. t.
Eso Republicana, Doctor Itss8ez. 2.
Esquerra Republicana Sant
Avenir. 134.
Atenta Nacionalista de la Beeanova,
Sant Gervatii, 103.

Detriets IV
A. Catalana Republicana del Dte. IV,
Beis de Sant Pere, So.

Ateneu Nac. Baix de Sant Pere, 42.
Ateneu Republicà, Valencia, 31 0.
Casal d'Esq. Estat Català, Corts

Delegació del Districte VIII,
Ciirsega, 339, pral.

Catalanes, 627.
Centre Catalanista d'Esquerra, Ram-

Districte IX
A. C. Republicana del Guinarde,

bla de Catalunya, 6.
Diatricte V
ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA (Oficines Centrals), Corts

Joventut d'A. C. le. del Dte. IX,
Xiire, 13.
Avene Obrer Catalä, P. del Comerç,

Rambla Volare 29.

Casal Catalä elartinenc, Rogent, 84.
Centre d'Esq. Rep., Valencia, 387.
Ateneu Rep. Federal, Castillejos, 390.
Centre d'Esquerres, Sant Gil, 3.
-Atener,
Rep. d'Horra, Horta, 43.
Ateneu Obrer d'Esq. Rep. Riereta, ze
Ateneu Rep. Català de les Carolines,
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Catalanes, 589.

Centre Republia Català, Carme, 44.

Delegació del Dte. V, Hospital, 110
Districte VI
Ateneu Catali Republicä del Dte. VI,
Anbau, 98, baixos.
Casal d'Esquerra Republicana, Sepúlveda, /80.
Ateneu Obrer, Provenea, 156.

Districte VII
Casino de Sana. Sana, rte.

Foment Republieä, Cros, 5.
Casal Català d'Esq. de l'Eixampla,
Diputació, 69.

Casal d'Esq. Estat Catalä float.
Consell de Cent, 33.

Diatricte VIII
C. Catalanista Republieä de Grecia,
Salmeron. 114, pral.
Ateneu Federal, Planeta, 15.

Centre d'Esquerra
Republicana,
Torrent de les Flora, i6.
Centre d'Esquerra Republicana Cartm
d'En Grassot, Roger de Flor, 281.
Germ. Catalana. Santa Agueda, bto.

Centre d'Esq. Republicana de 'Vencerte. República Argentina. 236.
Casal d'Esq. Estas Catete, Rambla
del Pral, 2.
Casal Nac. Gracienc, Llibertat, 2 i
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,

Estadella
Ateneu Rep. Catalä de les Roquetes,
Joaquim Valla, 15.
Casal Federal del Guinardee Avinguda Verge Montserrat.

Esq. Republicana del Camp de l'Arpa,
Muntanya, 57.
Esq. Republicana de Can Itere,
Freno, 20.
Esq. Rep. del Barri de la Prosperität.

Casal"Nac. Sagrerenc, Sagrera, 221.
Diatricte X
A. Catalanista Republicä de S. Marte
Placa Font i Saguer, 3, Primen
Centre C. Republicà de IPoble Nou,
Passeig del Triomf, 70.
Casal Catalä d'Esquerra del Poblet,
Valencia, 458.
Agrupació d'Esquerra del Poble Nou,

Llull, 2,8.
C. Catala d'Esq. del Clot, Clot, 72.
Casal del Poble de Sornorrostro,
501nm: rostro, 17.
Arenen Nacionalista del Poble Nou,
Pallars, 134.
Centre d'Esq. Rep., Per/ IV, 263.
Partit Nacionalista Rep. d'Esquela,
Delegació del Districte X, Passeig
del Triomf, 72, pral.
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es publicasen, perä, beles edicions de
bibliedil: des del punt de vista de la
bibliofilia Madrid continuava m antenint aquella arrencada mes o menys
escarrassada del regnat anterior. I ach
ve a tomb de dir que la pereongació
d'aquel esclat bibhäfil era degut en
gran pan a l'aportació deis impressors,
gravadors i illustradors de les terres
de llengua catalana. Dones be: a les
acabal'es del segle, el rei i Godoy,
com els reis darrers, suara destronare
se sentien molestats d'haver de servirse dei paper, i sobretot del paper dc
luxe, dels molins de Catalunya i d'alguns crAlcoi, ¡ per tal de cessar aquell
tribut industrial a lea nostres papereres decidiren fundar-ne una a proxlmitat de la cort, pece els resultats foren tan desastrosos que a la fi hagueren de tornar a comprar als molins
de Cataluma, i de Valencia. Vegeu
com ho explica un testimoni ben imparcial, ami madrileny de socarrel, el
senyor °asocio i ßernard ("Ilustración Española y América", 188. t I,
p. 382): Menos afortunada la hilarenta (es refereix a la Impremta Reial,
la primera de Madrid amb les d'Ibarra i Sancha) en la fabricación del
papel que estableció es el Real Sitio
de San Fernando, tuvo que desistir de
.111 empresa con pérdida o tres dos
de cerco de medio within de reales y
volver a ser tributaria de las fabricas
de Cataluña y de Alrlfy.
Encara avui dia les nostres papereres predominen a Espanya, i alg un a d'elles, cona la cau Guarro,
fa rotlle a Europa en la fabricació
de papers de luxe. Alguna editora
parisenca de Ilibres de bibliMil recorren a la cata Guarro. Jo mateix
em vaig fer un honor d'acompanyar
el celebre marxant de pintura moderna Anibrns Vol/ard a la Casa
Guarro per a la comanda de paper
de luxe dcatinat • l'edició monumenatl dels seas "Renoir", avui dia
tan augmentada de preu en el mercar de la bibliofilia mundial. I em
plau de lar constar que el senyor
Volland es meravellà de la qualitat
o de le: qualitats del paper Guarro,

l'existència d aquella fatkicid8
en ene es n'obvien ell 1 ele ahree
editor' francesos.
Les persones que s'interesain per
mamita materia de les palmeres catalanes poden recerrer a la bibliofilia isegúent, a part de la que desconeo. Per les fabriques de CapeHades, "Revista Gràfica”, Barcelona, pàgines 42 i següents de l'any
1901-1902. Per a la fabricació del
paper de barba i confine. página 119
del mateix any de la mateixa publ.cac eó. Per a les dades històriques,
de

ele números deis mesos de maig i
juny de 1907 de la susdita revista.
i per a les marques i dadas històriques, el número de mare de
1909, també de la "Revista Gratiea". A la "Gaceta de las Artes

Gráficas", de la nostra ciutat, any
19°8, números 8 i 9, es trobarä un
interessant treball titulat "El papel
en Espata durante la dinaatia de
los Austrias". El senyor Francesc
Cauta es autor d'un llibre titulat
"Les Parròquies i Comuna", etc.,
on es parla, entre d'altres coses,
dels molins paperers de Sant Joan
les Fonts; per fi el senyor Angel
Ruiz i Pablo parla n'oh detalladament i ben documentadament de
les angúnies dels paperera catalans
del segle XVIII eniront de la desatentada política aranzeliria dele
reit d'Espanya, en sinnt de la mal
el drap paperer fi era facitroent
exportat fins a l'exhauriment, de
tal manera, que els nostres fabricante havien de comprar a l'estrangen el mateix drap que el &Osera
de Madrid feia rugir del palo, 1, per
afegidura, obligava a tota la nació
a comprar a l'estranger, a preste
fabulosos, el paper en manca que
les nostres papereres, paredes per
manca de primera materia, no podien fabricar a baix preu.
La histeria comercial, financer
1 industrial de Catalunya es tot un
món, i dels més impressionants.
Mai no insistirem prou en la necessitat d'explorar-la.

JOAN SACS

La Llig3 i el

monument

a (-numera
Arnb aquest mateix tnul publicerem
en la nostra caicie d'alee un solt que
ens havia esta t trames, amb prec dinserde i degudament avalat per la Joventut d'Esquerra Pàtria Neva, la popular i batalladora entitat del carrer
de la Bonavista. El dit sale aparegut
tumbé en aigun altre diari de la nostra ciutat, deia aixi:
"Per tal de tractar del projectat monument al malaguanyat dramaturg
Angel Guimerà, de les quantitats re-

captades entre tots els ciutadans . en
foren dipositaris els sen Ors Guell
Duran i Ventosa, de la Lliga Regionalista, i com sigui que els dits senyors no n'han parlas mis, són convidades totes les entitats, pensin com
vulguin en materies politiquea o sodais, al canvi d'impressions que tindrä
lloc demà, dijous, a les deu de la vetha, al local de "Patria Noca", Bonavista, 39."

El senyor Duran i Ventosa, tan directament alludit pela de "Pätria Nova", ens trae/ele aler la següent carta
aclaratória, que. com férem amb el
solt transcrit, no tenim cap inconvenient a acalle' en les noatres colmarles;
"Parlament de Catalunya. - El diputat per Barcelona-Ciutat. - Barcelona, 10 de gener 1934. - Sr. Director de LA PUBLICITAT. - Pt. HA senyor meu: en el número d'avui de LA PUBLICITAT, amb el atol de "La elige i el monument a
Guimera", s'anuncia una reunió, dita,
"per tal de tractar del projectat monument al malaguanyat dramaturc Angel Guimera i de les cantitats recaptades entre tots els ciutadans de que en

foren dipositaris els senyors Güell j
Duran i Ventosa, de la Lliga Regionalista", com siga, afegeix la nota,
que els dits senyors no n'han parlet
mes".
Usant d'un dret que nie dona la
llei i els bons costums periodistice
prego vullgui consignar que les cantitata recaptades per el maturnent al
gran poeta Guimere, no lee guarda
ni'l bemol- Celen, sine que
estän dipositades a la Caixa de Peosimia, a nom de la Comissie, i ea la
representacie, a nona dels senyciet Albert Bastardas, Adria tival, Santiago
Güell i finfrascrit; i que', «eran:
per al monumem, quin projent esti
fet i aprovat, haventien donat tm»p-

te per tota la prernsa

Batuquea, no

s'Un pogut realitzar encare ¡merqué
l'actual Ajuntament de Barcelona te
entretinguts els tramita indispensables
per a le seca realitzaeie, desde fi uns
das anys, havent s ,s;in Mutas tots els
calmaos teta per la Coeli:ale del Monument per a conseguir que l'Ajunta-

ment s'hi interessés seriosament.
Aixis que l'infrascrit haji sigut ellegit Regidor del Ajuntament de Barcelona, ja veurän els senyors que en
aquestos mornents e'hen interessat per
el Monument a Grameri, com tense
necessitat de que ells Ii recordin, procurarä donar al assumpte l'activitat

que no li ha donat la majoria del actual Ajuntament.
Li s dona les grades per la publica.
ció d'aquesta carta son dita e a.

DURAN I VENTOSA"
Queda servit el senyor Duma ven.

tosa.
LLU/S

i ines encara del desconeixement
•

, LA

FULL DE DIETARI
Escàndols francesos
Tethom qui Ilegeix el diari ¿ha
adt»sat de la Ireqiii n cia amb que es
produeixen a Franca els grano escàndols politieo-financers, Un hom arribq a creure que els magnes estafadors i els petits, pera nombrase estafato, hi són un fruit tan esponeard com
els chansonniers, els modistos i els
cuiners. Ni ha, dura banda, la massa
mecida deis francesas sagen que estalvien antb la Al:id de retirar-se o
una caseta /'rapta i criar-hi alguns ¡tepums, (simules flor: i algunes gallines. Hi ha, d'altra banda, la colla deis
francesas impulsius i t'a y-atas que no
saben estar-se de >es i que acaben per
cercar el i el luxe per qualsevol
can!, alliberats d'escrilpols. Són el foc
i la ¡lema en un veinatge perillosissim.
Els incendis han de sovintejar. I realment sovintegen,
De mis a mis, Id ha els diaris. La
'prensa francesa is una de les mis
sensacionalistes delmin. Si a la primera Nana no pot 01'er-ir el ret rae d'una vidua que ha assassinat el marit, o
d'un amant que ha disparat sobre la
sera amiga, en circumstancies COM
fraS literdries millor, es considera di:Mimada i deshonorada. Perd els grane
n'ere Politico-financers potser encara
I+ fan mis gola. Hi ha agites? delicids
e»ort dels esquitxos... Fins on arribaran, Fino a un alcalde? Fins a un
;gots-secrelaril Fins a un ministre!'
2Fins O un President del Senat o del

Congerie!'
Alee aPossiona• No diré que els
lector: dels diaris ;114711)1 precisament
Oye els esquitxos de l'estafada arribin
molt amo« o s'estenguin molt entra.
Perd tant en els lectora con en els
es creurn oblinals a servir Hure
, gustos, hi ha una morbosa curiositat,
- PRO depravada expectació que gairebi
Suscito l'esdeveniment.
Si no ocorre que els francesas sagen
es cansen d'estalviar, excreici que o
Franca i a foro de Franca es torna
cada vegada mis dificil i carregós, no
cree que els escandols del tipus Teresa
Humbert o Staritzki s'acabin.
haurò molts encara! Hi ha tanta gent
que obre el diari amb el delit de trobor-ne un de ben gros i de ben
bol!
I is que adhuc les persones decents
de ziegades elles sobretot, traben
una insana delicia a respirar les exhalacions de les clavegueres.
Ilfe

Corles SOLDEVILA

VIDA SOCIAL
La Federad° de Patrona Per-

ruquers 1 Barbera de Barcelona
pobles limítrofe prega amb

I

n'un d'interès als seus assodais que passin mil Inés aviat
millor per la secretaria de l'entitat per a assabentar-los d'un
assumpte de molla importanda.

Jurats Mixtos del Treball,
Indústries de la ConstruccIó I
Públiques. — A l'objecte

Obres

d'informar el Ple de la Secció
de Decorad() d'aquest Jurat,
sobre la conventencia d'establir
en les bases de treball d'empaperadors, en condena:id, el treball a preu fet o a jornal, es
convoca un plebiseit d'acord
amb les següeuts normes:
1.—La votada sera absolutament secrela, i tindrà Ilue demà, divendres, de dos guatas de
cinc a les vuit del vespre, al
local d'aquest. Jurat.
2.—Tindran dret a votar tots
els obrers que figurin inscrits
en el Cena d'empaperadors que
obra en el Jurel.
3.—En un departament reservat hi hauran unes paperotes que diran "Preu fer i unes
altres que diran "Jornal - . Els
votants escolliran la que vulguin i la introduiran en un sobre que trobaran en el maten(
departament, i un cop això fet
passaran al deparlament, on
lindrä lloc la votació.
Ma,

PER ACABAR Ale
EL RESTRENMENT
Una combinarla de productea
vreetals. que el corregell ettcaement
Si.. valonen. Forod
&torete
portete ds eie diferente pei os. tan
'entifirarnent con.kin•to en
le preparerii• de le. famoso Pindnle. de Brenelreth - qoe min. per
. 41,44 44 el remei de ronfiança
per correal. el
nyiment
roer' •rnk le Naurale4.
SOn pindole. pueornent enge tuls que ea poden prender duran i
tota la vida - toles les ni. ", si e.
i
eener temor ele mal.
re...14W 1-Yefeele cnt. eu•o. per ò
.t.tur 1 innoru. lee Pindoles de
Be•ndrelh ohren reol•ment sobre
rin t
no electro la
gro. i
Jipe.. ¡O.
Lii./11% de Feseta...4d rl. e•tirtieel porPenle. Po.:14 Pindole. de
BrendrelL • i.roe a pe• dure samaBe, eadin ele renulle4.

Preu 1.85 P tes.
Relee

•

Atente a Ksenniin
•
Ce.. S . Bree

firnble
compres
Bandea.

ELS TRIBUNALS
Causes vistes ahir
A la Secció Primera es va veure
una causa contra Carles Bernardino
i Martí Carreres, que estaven acusats d'harer-se entaforat en una
fàbrica del carrer de Sant Martí
i haver-se apoderat d'una quantitat
de generes. La pena que els fou
imposada fou la d'un any i un dia
de presó.
A la mateixa Secció el fiscal va
retirar l'acusació que sostenia contra Francesa Vichella, per tinença
ilícita d'armes.
A la Secció Segona va comparèixer el processat Ramon Romero,
el qual, amb l'auto que guiava, va
atropellar una dona i Ii causa lesions, al carrer de Sans. El fiscal
sol/id?!, del Tribunal que li fos
aplicada la pena de dos mesos i un
dia d'arrest.
A la Secció Tercera va compareixer Josep Cami i Guinard, el
qual, estant d'encarregat en una
fabrica de teixits, quan es trobava
sol, se n'aprofitava per apoderarse d'algunes partides de retalls i
vendre-les a un drapaire. El fiscal
sollicitä que, tractant-se d'un robatori amb abús de confiança,
apliquessin la pena de dos anys,
quatre mesos i un cha de presó.
A la Secció Quarta es va veure
una causa contra Joan Serret i Valles, qui entrà en una casa del terme de L'Hospitalet i se n'endugué
generes i diners. Part del que hacia
robat fou recobrat. Com que era
reincident, el fiscal demanä que fos
condemnat a dos anys de presó.

VARIA
Pel fiscal senyor Carballo ha estas qualificada la causa instruida
pel procediment d'urgència contra
Maria Asensio Ballesteros per hacer pegat a un guärdia urbà a la
placa de Francesc Maciä. Qualificà
els fets d'atemptat, i demanä que
ii fos imposada la pena de dos anys
quatre mesos de presó.
Un metge particular don!, coneixement al Jutjat de guàrdia d'haver assistit Joan Bayer, la seca senyora i dos fills seus, tots els quals
presentaren senyals d'intoxicació;
de pronòstic greu la senyora, i els
altres, de pronòstic reservat, a conseqüència d'haver usat una pasta
dentífrica que es la que, segons
sembla, els ha produit la intoxicació.
L'ATRACAMENT
AL BAR CANIGO
Ahir al mati presta declaració
davant del Jutjat número onze, que
es el que instrueix el sumari incoat
de resultes de l'atracament al bar
Canigó, del carrer de Vilaciomat,
Josep Guillem. Es el paleta que,
després d'hacer estat atracat, se
san!, a treballar per tal de no perdre el jornal.
Va dir que els atracadors eren
sis o set, sense, però, poder-ho precisar, i que portara al damunt 75
pessetes en bitllets, les quals va
lliurar als atracadors. Recordi que
el cirabotes del bar, en reure's atracat, liará 70 cèntims en xaralla,
i que els atracadors es negaren a
admetrels-hi.
Digné que els atracadors, en el
moment d'entrar, es van fer senyes
ami) els dos que hi hacia a dins, els
quals havien entrat uns moments
abans que ells, fent veure que n'eren
parroquians.
El Jutjat ha cridat a declarar el
cirabotes, així com les altres persones que en resultaren perjudicades o be que foren testimonis presencials del fet.
DE L'ATRACAMENT
A LA CASA PAMIES
Els veins del carrer de Pere IV
que viuen mis a prop del lloc on
va ocórrer el tiroteig entre els atracadors de la casa Pämies i la guärdia , ,vil acudiren ahir a declarar
al Jutjat. S'accentua cada cegada
mis la creença, de resultes de les
diligencies que s'han vingut realitzant fins ara, que els atracadors foren onze. Almenys abrí ho asseguren en totes les declaracions que es
fan.
El Jutjat de Girona ha posat a
coneixement del de Barcelona que
es troba detingut a la presó d'aquella ciutat el súbdit suca Gutman
Swenson, el qual va manifestar que
eslava a la disposició d'un Jutjat
de Barcelona per tinença ilícita
d'arma. En ésser tancat a la presó
declarä la vaga de la fam, i ja feia
dies que la practicava.
El Jutjat de Barcelona ha contestat que es (roba en llibertat provisional, la qual fou dictada per !a
Sala Tercera de l'Audiència, i que
té pendent la vista de la causa.
Ahir foren detinguts Júlia Caria-

vate Conesa, la qual estava reclamada per la Direcció general de
Seguretat, i Antoni Castelló, per
coaccions al personal dels autobusos Roca.
Per al dia 7 de marc vinent ha
estat assenyalada a la Secció Segona d'aquesta Audiencia la vista
de la causa per l'atracament al Banc
de Catalunya a la seca sucursal del
carrer de Salmerón. Com es recordarà, el dia ro d'abril de 1931 alguns desconeguts, pistola en mä,
entraren en aquell establiment bancari i s'apoderaren de t31.171'77
pessetes. Els atracadors fugiren, peral) foren detinguts alguns d'ells, entre els quals l'avui processat Isaies
Vicente Ruiz Pérez, el qual el dia
14 d'abril s'escapä de la presó. El
fiscal demana per al que ocupa el
banquet, detingut uns quants mesos després, la pena de sis anys i
un dia de presó pel delicte de robatori a mà armada.
També a la mateixa Secció Segona batir-a de veure's el dia 21 de
mara vinent la vista de la causa
contra Llufs Planell Ribes i la seca esposa Carme Pina Catalä, per
un delate d'assassinat en la persona de Maria Molero. Segons els
fets relatats ocorregueren el dia 26
de desembre de 1932 a Can Tunis,
grup de Cases Barates, on ambdós
processats vicien. Tenien com a
rellogats el matrimoni Josep Lumpin i Maria Molero. Les dones discutien sovint i el dit dia en la discussió intervingueren els bornes, i
el processa t. amb una navalla, intentà agredir Lurnpin, el qual fugí
per un 'pati interior. Mentre aix6
ocorria, la processada. Carme Pina, sostingué Carme, ocasió que fou
aprofitada per Lluís per matar-la a
cops de navalla. El fiscal qualifica
els fets d'assassinat, i demana per
a cadascun dels processats les penes de vint-i-un anys i sis mesos i
vint-i-un dies de presó i la indemnització de 20.000 pessetes per a la
familia de la víctima.
A la mateixa Secció Segona es
veurä el dia 28 de marc la causa
seguida contra Joan Macip, Carles
Guiu, Manuel Montes i Jaurne Serra per diversos atracaments.
Els processats, el 12 de juliol
de l'any 1924, se situaren, a les dues
de la matinada, a la carretera de la
Rabassada proveits d'escopetes i rifles i simulan: ésser del Sometent
aturaven els autos i robaren els
que els ocupasen.
Per aquest procediment el citat
dia pogueren robar al senyor Joan
Cases 9oo pessetes; al senyor Ferran de Biscaia, 430; a dues senyores que anaven amb ell a l'auto,
joies per valor de 3. 000 pessetes, i a
uns músics que anaven en autocar,
tots els diners que duien.
El fiscal, en les seves conclusions, qualifica els jets de tres delictes de robatori a mà armada, i
demana per a cada un dels processats la pena de sis anys, deu mesos i un dia per cada delicte.
Per al dia 12 s'han assenyalat en
el mateix Tribunal d'urgència la vista
contra Anna Maria Falero per tinencia tilícita d'arma, i contra el sergent
de l'exercit Josep Matchens- Gomes,
que en una taverna del carrer d'Assaonadors insulta i agredí uns guàrdies de seguretat.
El senyor Carballo, fiscal d'aquesta Audiencia, ha qualificat, lliurant-la
al Tribunal corresponent, que és el
d'urgencia, la causa seguida contra el
setmanari "Catalunya Roja" pel suposat delicte d'injúries a l'autoritat.
El fiscal demana el sobresseiment
fundant-se en que no havent aparegut
cap exemplar al carrer no hi ha hagut
delicte.

Assenyalaments per a avui
AUDIÉNCIA TERRITORIAL
SALA PRIMERA. — Interdicte:
Josep Real Esquius contra Ramon
011er Centellar, Pobresa: Maria
Teresa Figueres contra Joan Llopard i advocat de l'Estat. Menor
quantia: Josefa Guardiola contra
Josep Saló.
SALA SEGONA. — Divorci:
Pasqual San Agustín contra Josefa
Sallent i fiscal. Major quantia: Joan
Camps Alabrús contra Jostp de
Roig i Reig. Incident. Inciden?:
Francesc Coll lbafier contra Pastes "Garriga".
AGDIRNCIA PROVINCIAL
SECCIO PRIMERA. — Dicoral: M. Paros contra Dolors
Puig.
SECCIÓ SEGONA. — Cinc
orals per furt, estafa, imprudencia,
i dos per Ilei de vagabunds, contra
Francesc Arroyo, Asensio Motos,
Joaquim Jover Miguel i Ramir
Agustí Riera, respectivament.
SECCIÓ TERCERA. — Divorci: Josefa Santpere contra Miguel
Ponseti i fiscal.
SECCIÓ QUARTA. — Cinc
orals per desobediencia, estafa, ro
batori, rlanys i furt, contra Alfons
Lorca Joan Font, Vicenc Galana,
Daniel Cotet i Eduari Carate, res.

pectivansent.
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Servei Meteorològic
de Catalunya
SITUAdO OCRERAL AT1ROUERICA
D'EUROPA A LEA IR DEI. ola
10 DE CENEN DE 1934
A la para eantinantat do l'ocadent d'Europa dominen prestan"
alas que constItuelan dos mielmemo 'AM/denlos *Mata 'un •
Tesoalowequia I Peltre al centre
de la Palmas Iberia.
E/ tomas, 4n general, As de benanga, per* amb temperatura balseo, bares I cobrada • lee primera ares del matt.
Lee ratone on tal el leed *e
mis Inane eón el centre d'Aspany . , reglas alpina I gran part
diana.
A lee costes occidental' d'Europe s'Inicia un notable augment de
la temperatura, d'out • estable-se
vente forte del sud, oorreeponents
al sector sahst d'una depressI6
baromistriea situada al nord-oest
de les Illes arltiniquee, 1 qua ton
• a y unar cap • Europa per-al"
Anglaterra I Fraga.
ESTAT DEL TERIFE
A CATALUNYA, A LEA VUIT
Domina, en general, bon tema,
pula que, exeeptuant les bolees
matinal* que a reglaren • LI,?da, el oel is completament aró
• tot Galonea.
Les temperatura encara eón
balas, I es registren forte* oleada 1 abades a l'Interior.
Lee relames d'ato t han uta de
10 grau, sota zero a Adrall I •
Mala, 8 • Ribo' I 8 gratis tema
iota cero • Robla de Sigue.
El grua de neu • Parla ie
de 1'84 matra.

'lea otservaelons del temps
Barcelona, a les set. van a la capgalera de la primera pagina.)

En l'última set;nana s'han efectuat
a la dependencia central i les sis su-

cursals de la Caixa d'Estalvis i Mont
de Pietat de Barcelona les operacions
seguents: 5.171 imposicions per pcssetes 1.814.113; 2.971 reintegres per
pessetes 1.509.961'74; 6 compres de
valors Per Pessetes 2403 2. 80! nous
ponents, 330.

IRD160E11

Banyeres, lavabos.
— etcétera -tija. Untversitat, 9

Diumenge passat. dia 7, com a acte
final de les festes organitzades per la
Secció Femenina de "La Falç“ amb
motiu de la tómbola benèfica a profit
de la seva obra d'assistència social,
se celebrà el repartiment d'efectes als
infants de les families necessitades,
prèvia instaHació d'una tanta a la sala
d'actes, la qual fou presidida per la
Junta de la Delegació Femenina i per
elements directius de "La Falç", i seguidament es procedí al repartiment
de 250 assortiments compostos d'un
pare! l ele sabates, un parell de mitjons,
• tortell i una bossa de caramels, a
altres tants infante pobres.

REBAIXES
EN ABRICS
Els de 75 pts. a 50 pts.
Els de 100 pts. a 75 pts.
Els de 125 pts. a 100 pts.
Els de 150 pts. a 125 pts.
Els de 175 pts. a 150 pts.

F, ichils
7, Plaga Universitat,
El president de l'Associació General de Cansaladers de Barcelona ha
tingut la gentilesa de trametre'ns vint
hons de pa dels que reparteix arnb
motiu de celebrar la diada de Sant
Antoni, patró del Gremi, per tal que
els fem a mans de persones necessitades. Li'n donem les gràcies, en nom
deis afavorits.
Avui, a dos quarts de ruit del vespre, al Centre Excursionista de Catalunya, tindrà Use la reunió setrnanal
de la seca Secció de Fotografia. en la
qual el Sr. Albert Oliveres i Folch
donara una sessh., de projeccions explicades, sobre "El Mont Perdut".

CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 248 - Telefon 73018
El Cònsol general de la República
Argentina, Sr. Llu l s atujia Linares,
ha visitat l'Institut d'Economia Americana (Casa d'aPmerica), on ha estat
rebut pel President accidental Sr. Ramon Méndez de Cardona i els alts
funcionaris de l'esmentat organismc.
El Sr. Mujia, que va deturar-se especialment a examinar l'Arxiu general
d'Economia i la Secció argentina de la
Biblioteca, va dedicar frases de sincer
elogi a la brillant organització ele l'Institut i ha promès continuar amh aquell
les cordials relacions que el Consolat
de la República Ar g entina hi ha mantingut sempre. També va oferir aportar note, elements de trebs11 i ecludi
d'Fro
•
q ue la nosserix.
re
que be
des de lo fundaeió de la Casa
• d'iltdries Peny 19 11.

tfnue, ' it de gener M OS(

PELA CENTRESAFICillS
AJUNTAMENT
Avis a une contrIbuente.
L'Alcaldia presa a les persones
que a continuació s'expressen
que, per tal d'evitar-se perjudicis, passin corn mas aviat,
Ilor pel Negocia! de Plus Vàlua,
carrer de la Cinta?, número 8,
segon pis, Cases Consistorials,
qualsevol dia feiner, des de les
dotze a la una, per tal de rebre
una notificació relacionada amb
el susdit arbitri: Daniel Albs i
Arrugui. Nicolau Albs i Rivero,
Josep Aimat i Jordi). Francesca
Cervos i Planxeria. Teresa
Clergue i Font, Companyia Financera del Corriere i de la Propielat, S. A., Ramon Duran i
Bertrap, Pau Fortuny i Esteve,
Ranion Gauges i Enrich, Conrepeló i Mercè Cusils i Castelló
i Alfonsa Casdell6 i García,
Francesc Junyent i Biosca, Josep Lairisa i Mumbrú, Maria
Montcis i Riera, Antat Llobet i
Abellera, Caterina Mines i Febrer, Doroteu Moncho i Tarrasó, Anna Daudi i Pastor,
Mercè Nun i 1 Font, Just Ortega
Alcalde, Salvador Senen i Font,
Teodor Pomareda i Just, Antoni Planell, Eduard Puig i Puigverd, Merca Sola i Mestres,
Anna Soley i Morral, Enric
Tosses i Codina, Maria Angela
Codina i Blanche. Rita Vidal i
Careta, Miguel Viera i Oms, Rufina Romero i Garcia i Adela
Viscarrues i Gonzalez.
El doctor Alguader torna de
Madrid. — Ha I orna! de Madrid
i s'Ina possessionat de
dia el doctor Aiguader. Ha cessal. per lant, en el seu exercici
accidental el linera (l'alcalde
senyor Duran i Guardia.
Visites a l'alcalde. — L'alcalde, doctor Aiguader. ha estal
complinnentat, en visita de condal, pel delega' del Govern de
la República a Menorca, senyor
Ferran Barang0-Solís.
Visites a l'alcalde accidental.
L'alcalde accidental. senyor Duran i Gttärdia, fou complimenta t per 31. Raphael Toriel, regidor d'Alexandria Egipte,. , i
pel senyor ambaixador d'Italia.
La beneficencia al districte
tercer. -- El Comité d'Assisténcia Municipal del districle terver, prosseguint la constanl
obra benéfica que porta a efecte, té cnra de 160 fainilies desvnilgudes, les quals són ateses
segons les necessitats del moment. Per això lo nit de Nadal,
seguint el costunn estitblert en
les gratis diades, efectuft un repitrt iment extraordinari de neules i torrons ultra els bons de
pa, arrias, Ilet i catan amb qué
afavoreix les famílies necessitades durant l'any.
Aquest reparliment fou sostingut amb Pis benefiris que
reporta el te benefie celebrat a
Can Llibre el dia 13 de desembre proppassat.

Crlda a uns estrangers.
1.'tJfIilt1t de Col.locació de l'Ajuntainent de Barcelona prega
els senyors estrangers Luden
Ellisinbetti, Manuel Alfonso Ferl'andes, Artur Bohoms, Lina
Bruchig, Samuel Ferrari, Antoril Ferrer, Erminia Fedel,
Hubert Heggers, Anneliese
Diestelhort, Abrahain Davidavid,
Leo Danek, Alfred CastIodis,
Juliette Cartier, Ende E. CarGredolina Brisque, Frieda Brugalmann, Palmira Eructo
Eduard Borrell, Isidre Borrell,
Angel Bellos°, Anny Basal,
Maurici Alcaraz, Josep Actual!,
Josep Eskenasi, Ramon Canjals, Entili Espreitraw, Andreu
Bover, Eric Boyer, Leonello
Ballerine, Bru Bebbelin, Ferditullid Friedinann, Eric Brener,
Emil Dietsmann, Erich Birkens10k, Laure Bordes, Mario Altaunir, 3 1iquel Cambún. Màrius
Crivelli, Francesc E.seribit. Artur Cainañez, Franc ese Cardona, Editan] Dainson, Miguel E.
Birkinshan, Antom Alinerico,
Francesa Dattino, Kallen DonoIly, Mary Elizabeth, Josetana
Buzan. Henri Arnigues, Albert
Chanier, Edgard Choraeaux, Maria Dragar, que se serveixen
presentar-se en aquest Negociat de Pulli lea Social ctim mes
aviat millor, ile les mit del watt
a la una de la larda, per traelar-se d'un asstunple que es
relaciona arnb la seva n 'arfa de
traban.
Avis a uns propietaris.—Com
sigui que sita de procedir a la
renovad() del paviment 4Ie l'Avinguda del Doctor Roberl, entre els carrera de Casp i Cor18
Catalanes inducid-1n Tencretiamel ó amb aquest darrer, per 8
pissar-hi formigó mosaie,
curd ami) el que estableixen
disposicions municipals vigents,
prevenim els propielaris de nn.
pues enclavarles en el carrer'per
tal une realitzin les ar p a ne
(easaries dins els quinte die,.
següenis a p uesta notitioactn.

passats els guata I després de
practicada la nona pavimentad() no es concediran permisos
per obertura de rases fins que
hagin transcorregut dos anys
de l'acabament de la paviinentació.
Exposlció d'un proJecte.—En
virtut de l'acordat per la Coinissid d'Eixampla ainb data 8
del corrent, es fa públic que
riman', el termini de deu ches,
a partir de la insercia del presenil anunei en el Butlletf °fin:MI de la Generalitat de Catalunya, quedar!, exposat al públic
al Negociat d Obres Públiquea
de la Secció Municipal d'Eixampla, per tal de poder reclamar
el procedent, el projecte de modificació de linies de la zona de
Sant Andreu, eoinpresa entre
els carrers de Torres i Bages,
número 2; Eiximenis, i carrer
SCI1SP 1110111.

GENERALITAT
Consellerla de Dovernacló. —
Altir al rnigdia, en rebre els periodistes, el conseller de Governació va dir-los que a la
tarda se celebrada un Consell
extraordinari a la Generalitat
per a tractor exclusivament de
l'Ordre Públic, i que en el dit
Consell seria designada la persona que ha d'exercir el càrrec
de comissari general.
* Referent als detinguts
abans-dallir al bar La Tranquilel senyor Selves su dir que
s'estaven fent les classilicacicuta dels dits detinguts per tal
de veure els que temen antecedents i els que no en tenien.
Aquests darrers—va dir—seran posaba en Ilibertat, i els que
tinguin cumples pendents amb
la Justicia seran posats a dispusiciú deis Jutjats respectius,
ja que n'In ha algunks que estala
reclamats per diversos Tribunal; d'Espanya.
El Butileti Oficial de la Cieneralitat de Catalunya. — En
el seo número d'ahir publica el
segtient sumad:
Presidencia: Llei modifican(
el parägraf tercer de l'article 28
( 7 1 de rentuneraciú definitiva)
de la L'e' Municipal de Gatalunya, i el 1sar1tura 1 prItner de
l'al licle t78 de l'enurneraciO
dulmiliva) de la mateixa Llei.
Llei pronognint per tres 'ilesos, a comptar del dia 1 de desenibre de 1933, el lermini perque la Cotnissin encarregada
d'estudiar els problemes celerento a les Fi:tantees 31unicipals
i a les exaccions locals pugui,
cumplir la seva colocas.
Llei de creaciú del Consell de
Cultura de la Generalitat.
Llei prorrogant la vigencia de
la del 26 de juny de 1933 per a
la solució deis conflictes derivals dels contractes de colina.
Decret fixant les funcions
dels Serveis de Ratnaderia i Veterinäria de la Generalitat i
creant la Direcció d'aquests
Serveis.
Cultura: Ordre convocara, un
coneurs entre funcionaria: de la
Generalitat per a proveir el
càrrec d'oficial pritner del Departament de Cultura, creat pel
de iti de desembre de
decret
19
Departainent de Treball
obres Públiques: (Jura', Mixt
del Treball del Comerç a l'Engrbs). — Edicte de citació.
Autònoma
Universitat
Barcelona: Coneurs per a proveir vuil places d'ajudant de
diverses catedres de la Facultat
de Dret.
li Leaplació
,me
Conlribucions
de can vi
gde Tar ragoa:
n Anu
de local de les Orientes de Rede
caplació de la Zona de TarraA 1111 i de cobrament de la
patent nacional (le circulad()
d'autn)mbbils.
Administració de Retados Piibliques de Barcelona: Aritinci
d'exposició deis padrons
Coutribuc ió pel convente de ter_
ritoria I, rústica i urbana de
Barcelona j nobles agregats, als
efectes de reclamado.
Circular recordanl als Ajuntainents nie les comarques barcelonnies l'obligad(*) que tenen
de presentar els -adrons i Instes cobratimies per al cobrament de la contribució rústica
i urbana corresponent al 1934,
i advertint-los que si no ho fan
seran penyorats.
Administrad() de Rendes PUbliques de 'Tarragona: Anunci
grorelatitt als reparl
i7118 d'industrial per a 1 9 3 4 .
Audiencia de Barcelona: Relacions deis n,113latients que han
estal elegits per a actuar de
jurats durant el primer quatrimestre d'enguany, en les
rattBeS corresponents als : Jutjale m'una. 16. 9. 4 1 II. Rema,
Mnlaró. l'errassa ¡ Sabadell,
re apee lirti me al.

CURSOS
CORFEREtiCIES
* LONDON CLUB. — Per a
aquest mes ha organitzat una sèrie de
conferències en anglés, sota el títol
"Random Studies". Aniran a drree
de la illustre escriptora i coneguda
erudita anglesa. >frs. Eda Marstón, la
qual parlará de les impressions rebndes en la seva actuació de conferenciant per terres d'Anglaterra, Franca,
Nord-America 1 Rússia. Aquestes conferències tindran lloc a l'estatge
: Renda de Sant Pere, 44. principal. durant els dies 11, 13, 16, 18 i 22
del mes que semi, de vuit a non del
vewe. Duran per t'tol, respectivament: "I..ife und Prospects in Cana'
da". "Camping for a Living", Psychology", "The Romance of Old Londnn", "Seven Sunsets".

* ATE.VEU D. R. DEL DISTRICTE I. — Dilluns vinent, dia
començarà l'anunciat curs especial de
Catalä, la classe preparatòria del qual
tingué flor el passat dia 8. El curs en
qüestió, de caràcter preponderantment
pràctic, és indicadíssim per a aquells
que hagin cursa( estudis de Català elemental . Els qui vulguin inscriure's
no ho hagin fet encara. poden asir&
car-se a la Secretaria de l'esrnentat
Ateneu.
* DELEGACIO DE PALES.
TRA A BADALO.VA . — Proper i
començar-se el curset superior de Català que a cärrec del Director de l'Escola Catalana, Josep Boada, es donarä
a Palestra tots els dimarts i divendres
no festius, de nou a deu de la vetlla,
Palestra fa avinent per mitjà d'aquest
avis que tots els qui vulguin inscriure's poden fer-ho tots els dies, de les
y/di a les des de la nit, al seu estatge
social: Sant Llorenç, 2, segon, La inscripció és gratuita. si bé, per a majar
interés i serietat, hom ha fixat una
matricula recluida, que será retomada
en acabar-se el curs a tots aquells que
no hazlo deixat d'assistir a cap classe.
Aprendre d'escriure la nostra llengua
és un deure de tot catalä. Badalonins1
no deixeu perdre aquesta avine:11ml
que us ofereix Palestra.
* A. E. P. — Dein!,, divendres, a
les cuit del vespre, s'inaugurarà el
curs d'Història de la Ciéncia, a carrec del Dr. Cosme Redes, organitzat
per la Secció de Ciéncies de l'untentoda entitat. Per a detalls. programes
i inscripcions, a la Secretaria de l'Ateneu.
* OREE0 DE — Detnä ,
divendres , a les onze de la nit, tiretra
!loe, a l'Orfeó de Sans, una conferència a cárrec del redactor corresponsal
de "L'Eclair", de Montpeller. Sr. Josep Bachès, el qual dissertarà sobre el
tema "Rosselló i Catalunya".
* CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNTA : CLUB ALPI
CATALA. — Derni divendres , a les
set del vespre. al Centre Excursionista
de Catalunya, organtzada per la seva
Secció d'Arqueologia i História, clamarä una conferència ilustrada amb projeccions el Sr. Antoni Gallardo, sobre
el tema "De Perpinyà a Carcassona".
A les deu de la nit, al mateix Centre,
el Sr. Feliu Duran i Canyameres donarà una conferencia ilustrada amb
prnjeccions, sobre el tema "Cronolos
gia de sepulcres medievals catalans".
* SOCIETAT CATALANA DE
PEDIATRIA. — Celebrar!, sessió
científica acui, a les deu de la nit
Seran desenrotllades les següents comunicacions: Dr. Boix6: "Sobre un
cas de displasia periostal". Dr. Tore116: "Sindroma tard!, de la paràlisi
obstétrica; tractament".
* SOCIETAT CA TA LA IVA
T) . l'ROLOGIA — Aquesta entitat
medica es reunirà en sessió científica
dem!,. divendres. a les deu de la nit.
Regirá el segfient ordre del dia: Doctor Orsolä: "Ronyó en ferradtrra".
Dr. 011er C de S obregran: "Anestesia
extradural. Resultats obtinguts en tirologia".
* ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA.— A mitjan mes actual, l'Acadernia de Taquigrafia de la nostra
Capital (Portaferrissa, 6, 2.on) inaugurará un nou curs de teoria en raste11ä. les classes seran donades els dilluns, dimecres i divendres de cada
setmana, de vuit a nou del vespre. Per
a inscriure's cal aclrecar-se a la Secretaria de l'esmertada entitat.

LIENSENYAMENT
Nou setmanarl escalar. — El
Consell directili nie l'Assaciaci0
d'Esiudiants Met catitils de Calunya ha acordat publicar
inolt avial "El Mercantil Escolar" el qual servirla de. miljä de
C01111/11iCil CIÓ dels escolars dar'd ' de Catalunya i defensallurs flIeressos. Per a
desenvolupar aquesta tasca i
poder alendre degudarnent eta
I emes It traclar ziinb lola amplitud s'ha formal el Ces de
redacció següent: 'Vicenv Verni
(director), Artur Homedes , DaMe/ Brull, N. Carbajales, Manuel Chimeno, Marta Anlónia
Freixes, Franrese Gómez, A.
Barher. A. Torres i Josep M.
Gua sch.

puous, u e tener 1. ros

7.=

El mayor Martinez Barrio
és optimista

Declarecions del , erieistre Es diu qui141 sede Governacló
nyor Rico, Abello
será substituit
Les invasions de
finques a Badajoz.

Reconeix que els anteriors Governs han tingut El nr. Rico Abello
grana encerts, ala quals el temps farit justicia.
té pressa per
Els enemics del règim no es podran tornar a
cessar
presentar dissimuladament, com han fet ara
Madrid, su. — El ministre de fa

Madrid. so. — En arribar aquesta
tarja al Congrés el senyor Martínez
Barrio, aha detingut a conversar amb
alguna periodistes.
Desprès sha parlar de la situació
politica actual i sisan fet alguna indicis sobre el futur, i el senyor Martínez barrio ha fet les següents asarifestacions:
—Jo säc optimista. Crec que aixl
eue el país deixi a un costar la forma de Govern i es dediqui a veure
f pot omplir-se el contingut del rè;7n que el roble s'ha donat, es podrà
fer una labor política molt mis eficae.
Na hi ha dubte que aixb tardara
en succeir unes setmanes, uns mesas,
no sabem quin temps, però ha d'arribar, i amb això s :asserenaran les
passions i podrà efectuar-se una labor
mis útil.
Aleshores quedará la política de
eartits, però la República harma quedat al marge plenament consolidada.
Al meu entendre, el pais segueix tan
republid can l'any to3t; el que passa es que han transcorregut mes de
dass anys en els quals s'han dictat disposicions i s'han aprovat lleis que fereixen alguns interessos.
No In ha dubte que els bornes que
ges errare n Espanya durant aquests
anys l ingueren errors, però tumbé tinpueren grans encerts.
Quan passi el temps i es Pugui exa
-minarobjectvmnlaborpelis
realitzada scl podrá fer justicia. El
que succeeix és que el que rep un
greuge el ti sempre mis Present que
el que rep un benefici.
En celebrar-se les eleccions citaren
encara saznants les ierides, i per això
els que es consideraven ofesos caterioritzaren lItar protesta. En canvi els
trae han rebut beneficis. callen.
Transcorregut el temps i cicatritzades le 3 ferides. millorarà l'opinió

Les minories
parla mentàries
Madrid. so. — A !a secció 7 del
Congris sha reunit aqueas mati la
minoria radical.
S'lia acordar noteenar una ponencia
que intervingui er. l'anunciat debat sobre politica arazelária. ponencia que
constituiran el; Srs. Hidalgo. Sierra,
Rustarazo. Alca:a Espinosa i Izquierdo, els quals. d'acord amb el ministre
dIndúslria i Comere, fixaran en el
debat la posició del Partit Radical,
respecte Ce rassumpte despres de la
discussió técnica amb els altres punts
de debat.
Ha estar autoritzat el Sr. Alcalá Espinosa per a interpeNar cl Gosern, sobre els caldas intensius, d'acord arnh
el presideir de la comissió parlamentaria d'Agricultura, aixi cont per a recaptar dels altres grups parlamentario
roe siguin presidides les cotniss:ons per
membres de la minoria radical, en
arena a que aquest partit ocupa avui
el Poder.
S'ha parlas de la eampanya de determinats elements i s'ha acordat uninimement que es comenci com
aviat millor una intensa propaganda.
El Sr. Pérez Madrigal va ¿asee autoritzat per a recaptar del Govern un
projecte
hei de minora del soy
dels carrahiners.
ELS POPULARS AGRARIS
El Sr. Gil Robles ha manifestat que
la minucia popular agriria es proposa
presentar diver ses proposicions de llei
en relació amb la construcció d'estat.
ges exclusivatnent per a treballadors.
institucions socials i benifiques per a
pescadors i creació de la Casa del Pescador a tot el litoral e s panyol. Totes
aquestes proposicions seran presentades tot seguit, car ja estan informad!, per les ponincies corresponents.

que diquells hornea tenen algunes
persones, i 3-inda la Ilum sobre tots
els encerts que tingueren.
L'error que, al rneu judici, han pa_
tit els homes d'aquell govern, ha
estat el de doler succeir-se a ells
mateixos. L'art de governar consisteix a saber anar-sin oportunament,
i aquest ha estat l'error en que ells
han incorregut principalment.
Je sete dels que creuen que no es
pot sostenir una política contra l'opinid del país perquè una minoria
la defensi. El dia que jo cregui que
Eopinió no és republicana, no m'obstinaré a fer politica.
Cree, fermament, que passat algun
temps quedará al marge la forma de
govern, i, eom he dit, es podrá acudir enicament al contingut del regim.
També ha parlat el ministre de la
Guerra de les darreres elecciona, i
ha dit que, al seu judici, hacia tingut el regia-1 dues grana audacies.
Una, lanar a les eleccions anal) un
cos electoral nou, i l'altra, la d'assajar també en aquesta mateixa data
una 116 nava electoral. Es podia
anar a les eleccions amb un cos electoral nou, pecó arnb una He; electoral vella, o amb la nora hei electoral i el vell cos electoral, perú assajar aquests dos nous procediments
ha estat una veritable audacia.
En el successiu, si es vol atacar
el regim, caldrà desplegar la bandera antirepublicana per poder conquistar l'opinió, cosa que ara no sha
fet.
Ha parlat també de l'acre celebrat
a Catalunya i ha dit que existeix
en els actual , moments un major
afecte per a la resta dEspanya que
no existia abans de la concessió de
l'Estatut de Catalunya.

La comissió de reg'aments
di la Cambia
Madrid, to. — La COIlliSSiä de Reglaments rcunit per a constituir-se
sota la presidencia del senyor Alba.
Aquest, després de saludar els ti/cmbres designats per a la referida Comissió per les distintes minories, ha
exposat els treballa que la Comissió
ha de portar a cap.
N'ha estat elegit president el senyor
Besteiro; dice-president, el senyor
Rahola, i secretari, el senyor Pascual
Leone.
La Comissió ha acordat reunir-se
novament el vinent dimecres per a començar la seva tasca.

Gosernació ha manifestat que durant
el matí havia rebut numbroses visites,
una d'elles de Badajoz, integrada per
unes So persones, entre les qual s fi
-gurasendivopt,quanre
a queixar-se de les constants invasions
de finques.
Ara—ha dit el ministre—sembla que
en invadir les finques tallen l'arbrat,
i solliciten vigilancia per contenir
aquestes malifetes.
He Ilegit a divçrsos periòdics_ ha
continuar dient el senyor Rico Abellonoticies referents a rarrestament recaigut sobre el comandant del lloc de
la guardia civil de Casarabonela (Málaga).
La cosa no té importancia. Es tracta solament d'un arrestament imposat
Pel capiti de la companyia amb motiu d'una replica desconsiderada que
li diri gí l'avui sancionar. L'arrestament és només de tres dies.
D'altres coses—ha afegit—, sine noticies que no ha arribat a declarar-se
la vaga delectricistes a Tenerife per
haver acceptat els obrers la proposta
de la Unió Elèctrica de Canàries.
També m'han comunicat els gocennadons respectius que s'Itan conjurat
els conflictes existents en el ram de
transports a Oviedo, a la fábrica d'adobs de Gijän, el de (leguen a Cin.doda i una vaga agricola a Collado
Villalba.
Els periodistes han comentar amb
el ministre resdevingut a la StS3i6 de
Corts d'ahir amb rnotiu de la discussió de lcs acres de Val'iciaprovincia,
i el senyor Rico Abellolia dit que en
realitat ja tenia liquidada la seda ¡estió.
Solament ens queda—ha dit—la de
Castelló i Saragossa, i vaig a demanar al president de la Cambra que
posi en l'ordre del dia la interpellació óanunciada pela socialistes sobre els
successos de Villanueva de la Serena
i Bujalance, perquè derna o passat-dequedar tot resolt.
naà
Ha acabar dient que !savia donat
posessió de la Direcció general d'administració local al senyor Puig d'Asprer.
En el dit acte—ha afegit—jo he pronu.nciat unes paraules, i també han
pronunciar discurse; cl director sortint, senyor Pasqual Leone, i el nou
director.

El senyor Bau es preocupa

dels militars
Madrid, f0. — El diputat senyor Bau ha anunciat al ministre de la Guerra una interpellació sobre destins a l'oficialitat de l'exércit i sobre la
situaciú actual del cos de sotsoficials.

Benlliure, membre hono.
ran de la S. N. de B. A.

de Lisboa
Madrid. 10. — Al Minibleri
d - Eslat han facilitat la Ilota següent:
"El insigne escultor espafiol
don Mariano Benlliure ha sido
nombrado p o r aclamación
/m e l ar , ' honorario de la Sociedad Nacional de Bellas AN
les de Lisboa, que tan alto papel desempeña en la vida antatica de la vecina República."

Els radicals a la cacera

de càrrecs
Madrid, in. — Demà al mati es reunirà al Congrés la minoria radical.
Sembla que es tractara d'una proPalicid presentada a duren hora de
la reunió d'avui, en la qual el emana
a la minorla que cstudii la conveniencia que els càrrecs política de conlianca del Govern signi n
Per r.".so.es pertantents al partit radical, la
q ue aquest partit es ¡eix del Govern
i l'orientador, per tant, de la política
que legueix el »bines que presideix
el stayor Lerrona...

eXeMiti

Feliç
i sense dolors
gràcies a la
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aquesta setmaaa
Madrid, so. — Segons "El Sol", el
ministre de la Governació sera substituit dintre aquesta setmana.
En cas de passar el senyor Martínez Barrio a ocupar la cartera de Governació, s'invitará el senyor Iranzo
a que torni a esercir la cartera de
Guerra.

Sanjurjo ha arribat
al castell de Santa
Caterina
Cidie, so.— A les dues i den minuto de la marinada, ha desembarcat
l'ex-general Sanjurjo al molí número 5, d'on ha cstat traslladat des del
canoner per un remolcador, junt amb
el delegat maritim, un inspector de
policía i diversos agents.
L'ex-general Sanjurjo ha abraçat
els seus familiars i moles i ha pujar
a un autombbil, amb la policia, que
l'ha conduit al castell de Santa Caterina, on ha ingressat a les tres
de la matinada.
El fill de l'ex-general, senyor Just,
ha quedat malalt a l'hotel on shostatja, i no ha pogut esperar el seu
pare.
En desembarcar l'ex-general Sanjurjo, s'ha mostrat molt complagut
que l'esperes al moll poc públic.
Invitat a passar a la cambra del
remolcador, ha era que ho lacia si
es tractava d'una ordre superior,
peda que en ras contrari preferia fer
el viatge sobre calienta.
Entre les persones que l'esperaven
al moll, figurava el tinent coronel
Gallarta. i els diputats dretistes senyors Palomiro i ex-duc d'Ahrantes.

La importad() de carbó
vegetal procedent d'Ititlia
Madrid, 10. — El ministre
dindústria i Comer e ha rebut
al migdia els periodistes i ets
ha fet les següents manifestacions:
—Slan formulat un nombre
considerable de protestes sobre
la suposició que el ministeri
d'Indústria i Comen: havia autoritzat la importaciú de deu
mil tones de carhd vegetal, procedent tritätia.
Aquesla suposielä es completament errònia, i Púnica cosa
que ha passat es que calgué
lutcrilzar la importació de
750 iones d'aquell article, a requeriment del Govern italià,
puix que en compliment del
tractal vigent, hi ti dret per no
haver assolit encara la
tila( anual que per virtut del
tractat de ro. mere amb
figura establert per a la imponlució de Carbó vegetal n Espanya.

Les Corittle!altepública
En discutir-se les actea de Castelló, és proclamat diputat el tradicionalista senyor Grane ll en lloc del radical senyor Calot
Ha tingut lloc una interpellació sobre la jubilació de funcionaria
judicials
Madrid, so. — Centeno la sessió
a un quart de cine, sota la presidencia del senyor Alba. Al banc
blau el ministre de Justicia. S'aprova l'acta de la sessió anterior.
S'aprova un dictamen de la cerníssió d'incompatibilitats admetent el
arree de diputat als senyors Lambies, Roig, Carreres, Mo.lero. Garcia Berlanga, Cuadret, Just, Cantos,
Puig, Valentin, Borla de Rueda i
Bosch.
Es posa a discussió el dictamen
de la corpissió d'acres sobre les de
Castelló, en el qual es proposa que
sigui proclamat diputar el tradicionalista Joan Granell en comptes del
radical senyor Joan Calot, proclamat per la Junta del Cena.
El senyor BLANC, representant
radical en la comissió, defensa un
vot particular en el qual
que es doni validesa a la proclamació total de la »j 'ata del Cena, i que
es proclami diputat, per tara. el senyor Joan Calot.
El senyor CIMA LEAL, de la
Ceda, rebutja el vot en nom de la
comissió, i defensa el dictamen per
creure que algunes de les artes del
senyor Calot no són legitimes, i cal,
per tant, descomptar aquests vots.
D'aquesta man era—al egeix—resultarà amb mis vots el sentar Granen,
que és el que ha d'ésser proclamat
(Entren el cap del Govern i els
ministres de la Governació, Agricultura i Industria i Comerc.)
Es posa a votació nominal i queda
refusat el vot particular per 153 vots
contra T 22.
Alguno socialistes abandonen els
seas escons per no votar.
Voten en pro els radical' i els
agraris i en contra els a graris populars i els monärquics
Alguna socialistes. no obstant, romanen al saló, entre ella els senyors
Prieto i de loaltios, q ue voten amb
els radicals. També voten a favor
igualment alguna altres socialistes
que havien sortit del saló i tornen
a entrar.
Els conservadors s'abstenen de
votar.
continuació s'aprova el dictamen i queda per tant proclamar el
senyor Granell en comptes del senyor Calot.
LA JUBILACIO DE FUNCIONARIS JUDICIALS
El senyor AZPEITIA de la
C. E. ID. A., descabdella una interpellació sobre la jubilació dels funcionaris judicials.
Diu que la seva interpellació té
per objecte que quedin reintegrats
als seas llocs tots els funcionaria
del Ministeri de Justicia illegalment
separats dels seus arrees.
El senyor PEREZ MADRIGAL,
radical. Tots no, alguna sí.
El senyor AZPEITIA continua
dient que aquella funcionario form
separats sense cap motiu legal i recerda que els Coliegis d'Advocats
dan protestar al seu temps d'aquesta
illegalitat.
El senyor 510RAYTA. radical:
Alguna només.
El senyor AZPEITIA diu que ho
van irr la major part. Afegeix que
la hei de funcionaria declara la Mamobilitat de tots i exigeix la formació d'expedient i cap d'aquestes coses es va tenir en compte.
El senyor PEREZ MADRIGAL:
També cal tenir en compte la conducta privada. Demano la paraula.
El senyor AZPEITIA es lamenta
que el senyor Azafia, quan va estar al cap del Govern diguis que
ignorada el que era el poder judicial,
cosa absurda, puix que aquest poder
no pot desconeixer-se en un Estat
constitucional, ni tampoc pot establir-se que la justicia sigui monjequin o republicana, sind que ha
d'ésser simplement espanyola.
Afegeix que ells, qualsevol que sigui l'opinió que la Constitució els
mereixi, al isan proposat respectar-la,
i voten que sigui respectada per tots
i que no sigui faltada, com es va
faltar en la Ilei a qui es refereix.
Afegeix que aquella magistrats
que foren jubilats, ultra la injusticia
comesa amb cus, tosten a l'Estat,
en drets pasius. més de dos milions
anuals de pessetes. Assenyala el cas
de la jubilació del president de l'Audiencia Territorial de Saragossa, per
haver acollit a casa seva un pare
Jesuita- fill seu, i diu que el Govern
fou mis cruel aleshores que el Codi
penal, puix que aquest Es mis piadós
en eximir de l'encobriment els familiars (Aplaudiments de les dretes.)
Tardé parla de la jubilació del
president de l'Audióncia de Córdisva
per no haver acudit a retare el President de la República. Parla també d'altres casos de jubilació, que
diu que 110 foren per la seca ideología, ro s a veritablement monstruosa.
¡m'es que in e pot anar rontra
llibertat de pensament que es la pea
pia casencia del miela pensament.
Creu que és un sisal precedent per
als jubilats, puix que si hom creia

que havien delinquit havien d'ésser
separata del servei sense sou, a la
qual cosa el senyor Albornoz no s'atrevi.
El senyor PFREZ MADRIGAL:
Dones que els posin un estanc.
El senyor AZPEITIA afegeix que
ara es tocaran les conseqüències de
portar a determinats arreo persones de molt mèrit politic, pera sense
cap garantía d'imparcialitat, puix qtte
la derogació d'aquestes jubilacions
'coHocarà en una posició desairada
determinades persones que avni ocupen un alt Hoe de l'Estat. Acaba
demanant al ministre de Justicia
que siguin reintegrats als sella lloro
aquells funcionaris que foren expulsats d'aquesta manera illegal. (Grans
aplaudiments en totes les dretes.)
El miniatre de JUSTICIA diu que,
en efccte, té una gran importancia
que el poder judicial o, millor dit,
l'administració de Juatícia, mereixi
una 'temió preferent per part de
l'Estat.
Afegeix que el senyor Azpeitia pot
estar segur que el Coreen examinara cada un dels casos a què ha alludit i que, vistos des de fora
quell ambient eircumstancial que pogué ofuscar els bornes que Ilavors
governaven, podrá procedir-se imparcialment.
Afegeix que amb aquesta revisió
el Govern no vol establir critiques
per • ningú, puix que es Vate com pte perfectament de les eircumstincies en que fou adoptada la determinació del Codeen per a separar tota mena de funcionaria, puix que no
es referia solament als judicials, sind a tots els de l'Estat. idhuc els
d'empreses privades que reben subvenció de l'Estat. Aquesta Ilei d'autoritzacions, a mis, no pot ésser tin_
guda per anticonstitucional, i mames
podrá parlar-se de responsabilitats
de gestió si els ministres vulneren,
en exercir aquesta autorització, els
preceptes constitucionals.
' Anuncia que el Govern examinará
els expedients a petició dels interessats, i que. oportunament. portará a
les Corta un projecte de hei en el
qual es recolliran els suggeriments
del senyor Azpeitia. (Grans aplaudiments en els radicals.)
El senyor TABOADA, agrarl,
abunda en les mateixes raons del
senyor Azpeitia, f fa ressaltar la injusticia de les jubilacions de magiatrats i la necessitat de reposar-los
en breu termini.
(El senyor Rahola ocupa la presidencia.)
El senyor SALAZAR ALONSO
(radical) reconeix que ell, essent president de la Comissió de Justicia de
les Constituents, presenta un vot particular contra la Ilci que s'ataca. Reconcia, també, que la ininoria radical
reclama els expedients deis jubilats.
Acaba dient que te plena conlianea
en el Gol= i en que es Mrä la Inés
acurada reviste d'aquest assumpte.
El MINISTRE DE JUSTICIA
intervé per a declarar que la revisió
es fan amb una perfecta serenitat
El senyor PEREZ MADRIGAL
es plany que shagin Ilaneat les Unputacions que s'han fet contra aquestes jubilacions d'una manera tan general, puix que creu que hi ha mults
casos que al servei de l'administraciú
de justicia mateixa s'actua en la forfet, puix que es tracti
ma que
separar =lis magistrats de conducta
immoral.
Relata el cas (l'un magistrat que diu
que ell presencia com s'apoderara d'un
bitllet de cent pessetes, posant-hi el
peu al arman.
(Rumors i protestes de les dretes.)
Per últint diu que els que ara discuteixen aquestes jubilaci„ons no saben res de les angoixes de la Cambra, quan els successos del so d'agost.
t nailon i protestes en les dre(trans
tes.)
El senyor RODRIGUEZ JURADO, de la Ceda, diu que l'anècdota
relatada pel senyor Pérez Madrigal no
té adequat ambient a la Catara, puix
que nomes s'id porten les qüestions politiquea; cls delictes de furt es porten
als Tribunals de Justicia.
Afegeix que en l'organització de
Tribunals Osan comes tota mena d'asbitratietats, i es dóna el cas que deis
set magistrats que integren el Tribunal
Suprem manis dos sän magistrats de
carrera, i la resta nomenats pel ministre.
Diu, tambe, que hi ha un prcsident
de sala que el rumor públic asseuYsla,
que n'as grades a la seta estreta
amistat amb un prestigiós advocat
primera quota del CoKelt i cap del
Gocen' eis grau substantiu.
(Forte' protestes Ell els radicals.)
DIVERSOS DIFUTATS RADICALS: Això són xafarderies de veinat. AglIt5t president de sala es un
alt prestigi de la magistratura espaEl senyor DE LOS RIOS: I un
alt prestigi moral.

El senyor RODRIGUEZ JURA-

DO continua enumerant casos de no~menta que reputa deguts a la influència política. (Noves protestes dels
radicals.)
El senyor MAESTRE diu quelcom
que no s'entén bé, i radicals i socialistes l'increpen.
Afegeix l'orador que el poble espanyol no ti fe en la justicia, per bi
que aixä no pot atribuir-se a la República, puix que la corrupció provi ja
de l'epoca de la monarquia. Censura
que slagi portar la retroactivitat a
totes les Ileis, Ilerat la del Tribunal
de Garantie, Constitucions, perquè no
es pugui exigir als republicans responsabilitats de llurs actea.
Afegeix que els Governs anteriors
no van respectar la personalitat humana. (Els socialistes rinterrompen
freqüentment.)
El Sr. PRIETO s'aixeca per sortir, perú l'orador es dirigeix vera ell,
e3 torna a seure.
Quan l'orador acaba la frase, el
Sr. PRIETO diu: No es pot sentir.
Els radicals subratIlen amb a plaudiments la interpretació del líder socialista.
El Sr. RODRIGUEZ JURADO
continua enumerant arrees al Govern
republicà socialista, i és vivament interromput pel diputat socialista senyor
Menéndez.
En acabar el Sr. Rodríguez Jurado,
un diputat radical diu:
—Que ho repeteix, que no ens
assabentat.
El Sr. Fernández Ruano, també de
la Ceda, intervé per dir que cal obrar
arnb rapidesa en aquest assumpte, per
tal de restahlir l'ordre juridic pertorbat.
El Sr, MENENDEZ, socialista: La
República es va quedar mole curta en
abnie liarla d'haver anat molt mes
El Sr. FERNANDEZ RUANO
afegeix que cal anar amb rapidesa a
restablir en Ilurs Boca aquests homes,
injustament Ilaneats d'ells, serme venir
amb habilitar, politiquea amb que es
tracia de bandejar la qiiestiä.
El MINISTRE DE JUSTICIA diu
que parlará més àmpliament quan es
porti a la Cambra el projecte de Hei
que ha anunciat, perquè aquest govern
podrir isser el govern de l'esperança.
pub no sera mai el de la precipitaci
ó, i governarà per a Espanya, itere')
no solament per a uns quants. (Murmuris d'aprovació en els radicals.)
Insisteixo en qu2 la Bel aplicada pel
Gestern republicá socialista no és anticonstitucional.
Contestant el senyor Rodríguez Jurado sobre les persones que la República portà a la sala de govern del
Tribunal Suprem, diu que les dites
persones mereixen tota la confiança
del Govern, que els considera dignes
d'ocupar el lloc que ocupen.
Quant a la retroactivitat de les lleis
creu cert que obrat precipitadament, i lambe tot aixd serä revisat
(Aplaudiments.)
(El senyor Alba torna a ocupar la
presidencia.)
El senyor SERRANO JOVER, de
Renovació Espanyola, rebutja que ha
hei de jubilacions sigui constitucional
com ha dit el ministre.
Afegeix que el que es volgué atnb
aquesta llei no bou lee una justicia
monárquica 0 republicana, sitió que es
volgué fer uns scrri(lors de la voluntat del ministre. Creu que sita d'anar
a l'absoluta independencia del Poder
judicial penqui no hagi de dependre
de la variació de criteri dels ministres.
(Aplaudiments en les dretes.)
El MINISTRE DE JUSTICIA diu
que no cal derogar aquesta lid, perqué els setas efectes acabaren el 35
de desembre i ja no pot aplicar-se, i
l'Unic que regeix sins el; preceptes
constitucionals que garanteixen la indepenüncia judicial, poden estar segurs que aquest a no sera vulnerada.
El senyor DE LOS RIOS contesta
una aHusiä del senyor Rodriguez Jurado a un decret dictat per ell corte a
ministre de Justicia i que les Corts
Constituents subscriviren quasi unänimement.
Es el decret relatiu a la Constitució
dcl Tribunal Suprem, que tingué per
fi i fonament el fet que el Tribunal
Suprem, no solarnent ti una missió
técnica, sitió cientifica i jurídica, i per
aixä ell va crcure que la carrera judicial havia d'acabar a les Audiències
i portar al Tribunal Suprem aquelles
persones que s'hagin distingit en
aquest asorde de l'esfera juridica,
Aisd queden aquests nomenanients
a la Bistre deterininació del ministre de
Justicia cont a limitació de la pròpia
litnitació anterior.
Es plany que un nomenameat que
recaigué en una persona com el senyor Jerónimo Gonzilez, distanciat
d'ell ideológicament 1 molt mis apeopat al senyor RodrIguez Jurado, s'hagi portal aqui desfigurat per una conversa de cale.
Quant a l'eminent jurista a qué ha
aHudit el senyor Rodríguez Jurado,
tampoc no es capaç d'arribar a me
que s'ha esmunyit amb insidia,

ii

D136uI, i 1 71le gener duiss
taosatre,
tambi„ant4 gu. .fanene bpg.
igiús.
r DE LOSIMOS:
tsla tlipria de la cátedra, i del
rum, i un home d'ea (nadada ins(APlaudianate
ela sochilates, radical: i alguna agraris Popnlars.)
Continua ler a celdas l'enlació del
reinjstre de Justicia, dir-li que Asa
plantejat per primera vegada al Parlament un problema d'hermeneutica
constitucional, en el qual es posa a
cinema
discusió la prerrogativa presidencial de
discernir sobre constitucionalitat i inconstitucionalitat de les Beis. (Aplaudiments en els radical, i socialistes.))
El MINISTRE DE JUSTICIA
diu que el Tribunal Suprem no pot negar-se a un nomenament fet pel Govera. será si que pot fer una proposta.
Es dóna per acabat el debat, i
seca la sessib a tres quarts de nou.

Sha clausurat
l'Assemblea de

perits agrícoles

•

Madrid, lo. — Aquest mati
clausuras lassemblea de perits agricoles que se celebrava aquests dies
al Ministeri d'Agricultura.
L'acte ha estat presidit pel ministre senyor Ciril del Rio, al qual
acompanyaven el director i el sotsdirector «Agricultura.
També hi baria alguns diputats

perits agricoles.
El senyor Salines ha donat lectura a les conclusions aprovades i ha
dernanat al ministre que les estudies
amb la millor estima, puix que amb
elles es beneficiava l'agricultura nacional.
El senyor del Río, després de saludar els reunits ha fet ressaltar la
importància de l'assemblea i ha parle de la influencia que els perits
agrícoles tenen en la vida nacional.
Després ha glossat les conclusinos aprovades, que en Hules generals li han semblat magnifiques, i
ha dit que tenien la seca completa
adhesió en aquell punt que es reterex a la coHegiació forçosa, puix
que amb aquest acord s'aconseguirä
acabar amb l'intrusisme.

Igualment ha considerat encertada
la conel y sió sollicitant la intervenció
dels perits en totes les amidades
que s'efectuin en territori nacional.
Ha acabat dient a tots que trebaIlin emb el mateix interés que fina
ara per al be d'Espanya.
En acabar el ministre el seu

curs ha estat molt aplaudit.
Les conclusions aprovades són les
següents:
Primera. — Que les operacions
«amidada i valoració de finques
rústiques siguin de Ftinica 1 exclusiva competencia dels enginyers
agronómics i perits agricoles, qualsevulla que sigui la seva naturalesa
i el fi arnb qui es realitzin.
Segona. — Que s'aprovi l'aranzel
que l'Associació presenti a la Direcció General d'Agricultura coto a
conclasió de l'assemblea celebrada
en to31.
Tercera. — Reinsidir en la petició
sobre collegiació obligatória.
Quarta. — Exercir les presidencies, vice-presidències i secretaries
dels Jurats Mixtos del Treball Rural, de la propietat rústica i indústries agricoles.
Cinquena. — Nomenament en tott
els Ajuntaments majors de moco
habitants d'un tecnic agrícola per a
la conservació de pares i jardins i
inspecció de fruites i verdores.
Sisena. — Ampliar el crèdit per
tal d'enviar perits agrícoles penal>
nats a l'estranger.
Setena. — Exercir el cárrec d'Ad.
ministradors de les finques rústiques
que l'Institut de Reforma Agräria
exploti de per si.

L'acció
de la U. G. T 1 el
Partit Socialista
Madrid, lo. — Ha celebras una reunió extraordinäria el comité executiu nacional de la U. G. T. sota la
presidencia del senyor Besteiro.
S'ha acceptat una proposta del se.
nyor Anastasi de Gracia, encaminada a que celebrin una reunió conjunta les executives de la U. G. T.
i del partit socialista per tal de convenir an programa coma que unificad l'acciú cranibrids organismes.
.Aquesta tarda ha estat al Congris a primera hora l'ex-president de
les Corts Constituents i president de
la U. G. T., senyor Besteiro.
Ale passadissos s'han fet animats
comentario sobre el manifest publicat ahir pel Sindicat Nacional Ferroviari i la no • e que a la nit donà
a la premsa el ple nacional ,de la
U. G. T.
Sobre aquell manifest s deia que
el criteri que reflecteix no lo uadoptat per unanimitat puix que hi llagué cinc rones ferroviäries, segons
les nostres noticies les de Galicia,
Valladolid, Valencia i Mercia, que
mostraren la seva discrepancia; i la
nota de la U. G. T. ha estat interpretada en el sentit que l'organisme
!indica', enci.ra que pugui mantenir
alguna discrepancia d'orientació amb
el partit socialista, expressa claraMent el ICU desig de marater ambdós d'acord en l'acció política.
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Madrid, ro. — Firmada pel senyor
quantitat necessària per a construcGil Robles i altres diputats de la
cions d'Obres Públigtxs, especialment
Marina,
de
la
dreta
ala presentat a les Corta una
afectes a recejar l'atnr obrer.
proposició de Hei que tendeix a la
La relació d'aquestes obres senä feconveniencia de remeiar l'atur obrer
ta amtalment per la Comissaria coninvoluntari.
tra l'atur.
Després d'un ampli preämbul, la
Els Ajuntaments entitats patronals
part dispositiva diu que per a sei obrers podran dirigir-se a la, dita
mejar l'atar cal incrementar les asComissaria, demanant la realització de
segurances destinades a evitar i re- les referides obres.
meiar l'atur ordinari, la creació d'un
Els treballadors que s'ocupin en
fons de crisi per ampliar les indem- aquestes obres rebran un salari semnitzacions per assegurança, i una or- blant al que a la localitat s'aboni
denació «obres públiques especials
a treballs de la mateixa mena.
i els socorsos a treballadors volunLa comissaria contra l'atur evitaris destinats a aquello que no putaré tota competencia entre els treguin ésser ocupats en les obres púballadors ocupats.
bliques.
Els treballadors acollits a aquest
regim d'obres formaran equips que
Aquests serveis només podran betreballaran en cotufa be en edificis
neficiar els parats de determinats
tancats o en campaments a l'aire
treballs que tinguin més de setze
lijare, scgons la naturalesa del treanys i menys de seixanta-cinc, i que
ball, i essent possible es pemeträ
hagin rebut la darrera vegada que
als trcballadors que ho desitgin que
treballaren salaris no superiors a sis
marxin a les seres Ilars una cegada
mil pessetes.
acabada la jornada.
No podran ésser preferits Per
Aquest socors de treball voluntari
a aquesta mena de treballs els que
comprendrà la manutenció de l'oprofessin determinades creences rebrer, cl seu vestit i viatges d'anada
ligioses, opinions politiqueo o estii tornada al lloc de la seva resiguin afiliats a determinades organitdencia, Inés un suplemcnt, que no
zacions sindicals.
S'estableix arab caräcter obliga- serä major del vint per cent del
safari normal.
tori l'asseguranca contra l'atar norLa jornada de trehall será la lemal involuntari cts benefici de tots
gal, pese, dintre la jornada
els assalariats, excepte per als dotaran
les horco especials per a l'eméstico o treballadors a domicili.
ducació fisica, inteHectual i moral
Contribuiran al fons d'assegurandels treballadors acollits en aquests
ces els obrers, els patrons i l'Estat.
campa mento.
Els obrers pagaran l'u i mig per
A aquests fins prestaran la cocent dels salaris, els patrons abollaoperació necessària els establiments
ran el dos per cent dels esmentats
dependents del ministeri d'Instrucsalaris, i l'Estat el so per cent de
ció Pública, afectes a la provincia
les aportacions que facin els obrera
respectiva.

i patrons.

Per a efectuar aquestes aportacions
s'organitza un servei, i per a ambdues
atencions es consignaran en els próximo pressupostos cent milions de pessetes, i hom suposa que el nombre assegurat aconseguiri tres milions.
Per a percebre el subsidi contra l'atur caldrà ésser inscrit en una entitat
primària, almenys durant
setmaQts.

El subsidi es percebrà durant trenta setmanes com a màximum.
El subsidi normal sen del 6o per
seo del jornal. L'obres casat pe_rcebn
les bonificacions complementàries.
Per a l'organització i desenvolupament d'aquesta assegurança es crean
una caixa nacional, i s'utilitzarà de
moment la Caixa Nacional contra l'atur forçós, creada per decret de setembre de 1931.

Els Ajuntaments, Diputacions i Capítols insulars podran establir les Caixes Municipals i intermunicipals com
a organismes intermitjans, pecó les
bonificacions que consignin en els pres.
supostos respectius les distribuiran les
Caixes abans esmetades.
Com a complemetari de l'assegurança contra l'atur es forman un fons
de crisi, i per a constituir-lo, l'Estat
aportan deu milions de pessetes. Els
Ajuntaments contribuiran amb In per
roo deis seas pressupostos, i les Diputacions i Capítols, amb el 2 per
En els pressupostos generals de
l'Estat es consignan anualment la

Si els treballadors manifestessin
desitjos de rebre assistincia religiosa, es prou-ein per a això d'acord
amb l'autoritat eclesiästica.
Ultra el descasto dominical, es

concedirä una vacança majos en acabar cadascuna de les etapes del treball.
Les despeses d'instaHació i manteniment «aquests equips seran a
arrea del pressupost de la Comissaria contra l'atur.
La Direcció General de Monts
estudiará l'aplicació inmediata del
treball voluntari per a la repoblació
forestal, utilitzant personal tècnic i
l'auxiliar que calgui.
Determina tumbé l'esmentada proposició que es conslitueixi al Ministen del Treball una Comissaria contra l'atur, dirigida per un fundodesignas per concurs, entre perflan, designat
sones especialitzades en Festudi i
resolució dels problemes del treball.

Desenvoluparà els treballs amb
perfecta autonomia i tindrà personalitat política per adquirir i posseir

bens i rebre donacions i subvencions
d'entitats públiques i privades i recaptar crèdits voluntaris.
El ministre del Treball s'encarregarä en el termini de tres mesos
d'adoptar les mesures que calguin
per al compliment d'aquesta Bel.
El M
. inisteri d'Hisenda estudian,
abans de l'aprovaciú del pròxim
pressupost. la conveniencia d'ernetre
un emprèstit als fins continguts co
aquesta Hei.
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La votació de lea actos El programa parlamentad
do *Melló ha produït un
per a aval
inaident entre socialistas Madrid, lo. — Acabada la sessió
Madrid, so. — Als passadissos del
Congres, durant la votació de les actes de Castelló, s'ha produit un incident
Han discutit els senyors Largo
Caballero i Menéndez sobre l'actitud que havien adoptat els socialistes en la votació de les actes esmentades.
Entenia el senyor Largo Caballero que si en la comissió els socialistes havien votat a favor del tradicionalista, havia d'haver-se votas igualment al saló de sessions, i no comprenia per què es votava a favor
dels radicals.
El diputat senyor Fernändez Castillejo li ha dit que igual actitud hacien adoptat els radicals en relació
amb els socialistes quan les actea
de Huelva.
El senyor Largo Caballero ha con-

testat:
—Jo no'agraeixo la votació favorable a les actes de Huelva. Allò era
una cosa monstruosa i no podia anar
endavant, i a mes hauria tingut les
seves conseqüencies parlamentàries.
Es clar que jo no p uc demanar
que še m'agraeixin elt vots qué hui
atorgat als radicals. Voto d'ieord
amb la meva consciencia i sense tenir en compte les conveniincies politigues en aquests casos.
...1111• 1111n 111.•

Abans de renovar les Co.

el senyor Alba ha rebut. com de
costura, els periodistes.
Els ha participat que en la sessió
de dcmä a la tarda amin a primerament el dictamen de la comissió
d'incompatibilitats relatiu al diputat
per Castelló senyor Granell, l'acta
del qual ha estas aprovada, i el dictamen relatiu a un dels ¡loes de la
circumscripció de Saragossa.
Després anin la interpeHació del
senyor Madariaga sobre l'aplicació
de la Refornta Agrària a la provincia de Toledo, i si, cont espera el se.
ayer Alba, no s'estén l'orador co
la dita interpellació, quedan una
mica de sessió per a precs i preguntes.
—Queden—ha afegit el senyor Alba—alguns oradors que tenen demanada la paraula en la interpellació
del senyor Azpeitia, però després de
les manifestacions del ministre de
Justicia cree que ha estas aconseguit
l'objecte de la interpellació i que
quedarà el debas ajornat fins que el
Govern presenti el projecte anunciat
pel senyor Alvarez Valdés.
A primera hora he reunit la comissió de Reglamenta, i com que no
es tractat de realitzar una obra de
partit, sinó de ter una labor útil, he
pogut apreciar la bona disposició
d'harnionia en què es troben els que
la integren.

missions. gestores buco-

navarreses
Madrid, lo. — El Govern es proposa requerir les quatre comissioni
gestores de les bosquejes Balcones
des i Navarra, perque es reuneixin a
Madrid conjuntament, amb el fi de
tractar amb elles de determinats problemes pendents que es deriven del
règim econòmic actual, especialment de
les qüestions fiscal, i governatives,
abans de procedir a la renovació d'aq uelles comissions gestores.

La Comissió de Treball
Madrid, so. — Avui s'ha reunit la

comissió de Treball per a constituir-se.
S'ha elegit president el senyor Fernández Ladreda, popular agrari, vice-president el senyor Vaquero, radical, secretari el senyor Triftin Gómez sncillista, 1 virc :crit;ii el senyor afaes
t ro, sgrari.
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t„gbfk te primera Pagino)
Ahir a la nit, de molt abans de
Aquí hacia estat vist durant bona
les deu de la n,
it r imab a sala
l de l
part del mati ea automòbil marca
Barcelonesa
Studebaker,
pintat de negre, que era plena a vessar.
El local km de.
semilla emir el mateix que. ja ha
cabuda insuficient per a contenir
aparegut en diversos atracaments, i
especialment en els perpetrats per
la banda Serrarols-Tresserres 1 la
famosa dona rossa. Segons després
digué el cobrador atracat, aquest
cotxe és de la matrícula de Barcelona, número 16.110.
L'autonabbil, posta moments abans
de dur-se a cap l'atracament, canviä
de lloc i anä a coHocar-se davant
d'un comerç de peix fresc establert
als baixos de la casa número 413
del mateix carece.
Darrera els atracadors surtí al
carrer el cobrador Francesc AmetIla, i en atare que aquella es dirigien cap al carrer de Valencia, feu
sonar un xiulet que duia, demanant
auxili.
En aquell moment els atracadors,
ja al carrer de Valencia, prenien
la direcció Cal de Sicilia, segurament esperant que l'automòbil es
poses en marxa i els recollís.
Els alumnes de l'Escola de Policia de la Generalitat senyors Antoni
Grau Quilma i Josep El i es Gahira, un
guardia civil que es trobava per allí,
amb un veí d'aquell carnet. anotnenat Alfons Rubert, intentaren perseguir els atracadors dirigint-se a
l'autor/1,56i' que estava aturat davant la casa número ara, per tal

d'utilitzar-lo.
Uit dels tres individus que ocupa v en Fautor/lábil va disparar contra ells.
El cotxe fou posat en marxa, i en
passar davant del passatge, com
que el cobrador atracat continuava
fent sonar el xiulet d'alarma, un

dels que anaven a l'autontóbil morob a disparar, i el cotxe continua
la seca marxa cap al passeig de la
República.
Quan el %chicle arribà a la placeta que forma la cruilla del carece
de Valencia amb el de Sicilia va
ralentir la marea i hi pujaren els
quatre individus que a l'escala del
passatge alayol acabaven de realitzar l'atracament.
Els ahumes de l'Escola de Policia de la Generalitat continuaren
la persecució da.parant les seves
pistoles; els ocupants del cotxe,
n'entre aquest fugia a tota velocitat, trencaren cl vidre del mirador
posterior i per allí engegaren alguns
trets contra els scus perseguidors

i aconseguiren desapareixer.

Segons sembla, un dels atracadors degué ésser fcrit, car el van
veure pujar a l'auto amb certa
dificultat. El cotxe va desaparèixer
carrer de Sicilia avall.
Un dels atracadors aparençava
tenir uns quaranta-cinc anys; era
un home gros, i duia posada una gabardina.

L'altre era prim, de color rnalaltís i semblava estar molt nerviós.
Sembla que els individus que reas
lazaren l'atracament formen part
de la banda anomenada de "La
Rossa", i es te la sospita que són
els mateixos que portaren a cap
l'atracament al bar Canigó, del
carrer de Viladomat.
Possiblement algun dels que han
vist els atracadors en éster -li ensenyades fotografies de diversos malfactors en reconegué un, el qual
sembla ésser un dels evadits de la

presó, subjecte perillosíssim i amb

antecedents com a atracador.
Tot fa suposar que els atracadora
coneixien els costums de Francesc
Amelller i que havien pres totes
les mesures per tal d'assegurar
l'exit del cop.
De terra fou recollida una cäpsola del calibre 42, de pistolla Gall.
El cobrador atracat anä a denunciar el fet a la delegació del carrer
de Puigrnarti. Evalua en 3 0.000 Pes
setes, entre ballets i metällic, la
quantitat que duia a sobre.
Del fet sen don ä compte al jutjat
de guàrdia, el qual practica tot seguit les diligencies del cas.
Desuses d'efectuat un recompte,
s'ha pogut demostrar que la quarttitat que se'n dugueren en metäHie
els atracadora puja 9.780 pessetes,
ja que la resta, fins a 3o.000, era
en talons contra el mateix Banc
i altres Banca als quals, naturalment, s'han cursat les ordres perquè no siguin pagats.
El jutjat féu una inspecció ocular al 'loe on ocorregué el fet.
Rebé declaracid a algunes de les
persones que veieren sortir els malfactors, i no pegué fer-ho amb la
jove Antónia per no estar a tasa
seva, ja que era al treball, CM C8
dirigia quan fou e manada Pele
s
Slan cursat les ordres oportunes per a la detenció dels autors
del fet aixf com pequé sigui conduit l'auto que aquests utilitzaren
al jutjat, en eas que sigui trobat.

at:acadors.

No pele Sellada,' II
not
it he Ole no
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1 ande im timbre e signe
tira ron Precie

r enorme gentada que hi acudí, ävi-

da de sentir la paraula dels oradors
d'Esquerres Catalanes, i moltíssima
gent es veié precisada a renunciar
a entrar. Una ovació entusiasta, de

llarga durada, acollí els oradors
quan entraren a la sala i no cessà
fins que prengueren seicnt a la
presidencia. Obri l'acte el senyor
Baldes, president de l'Ateneu Pi i
Margall, de la Barceloneta.
Demana un minut de silenci a la
metnaria del President Macla, que
Loa tributat respectuosament pel
públic, que aplaudí despres.
Cedí la paraula a E. GraniceBarrera, candidat de la U. S. C., el
qual digué:
Vivioc uns moinents intensissims,
revolucionaris, semblants al moviment de la Sulidaritat, wat amb
l'avantatge que Cambó no hi pren
part. DM després que es evident
que la República está co perill; el
responsable directe n'és Alexandre
Lerroux. (Ovació.) I Lerroux, tots
ho recordeu, les seves primeres
campanyes les feia enarborant banrieres dantielericalisine i d'antimilitarasme. Pena un cop ha estat al
cap d'un Gcvern se nata oblidat en
absolut
Afegeix que d'ara endavant, caldea ésser implacable, adhue cruel,
car les dretes han donat la pauta a
seguir.
Dita per acalmar, que no caurà en
l'error de les dretes, de prometre
miracles des de la regidoria a
l'Ajuntament pena si assegurà que
posaran tot l'entmaasnie a fer tasca
de govern positiva
Llargs aplandiments coronen les
paraules de Granier-Barrera.
S'aixeca per parlar, acte seguía
Hilari Salvador, candidat per l'Esguerra a la coalició.

Combat durament Camba, per
afee de gran interés a la barriada
de la Barceloneta en el qual el líder
de la Lliga tingué alguna relació.
Segueix estencnt-se en a jero dinterès per a la barriada i. sobretot
en acabar, es aplaedit amb entu-

siaerne.
El senyor I3aides, despres, esperant
l'arribada dels altres uradors, fa 111 1

NOTES POLIT1QUES
ACTE DEL P. N. R. d'E.—Demä,
divendres, tindrà l loc un acte d'afirmació nacionalista i esquerrana organitzat per la Delegació del Partit Nacionalista Republicä d'Esquerra del
Districte VIII, carrer de Còrsega 33e,
principal. En aquest acte parlaran eis
següents oradors: Ricard Aliaba, Josep Quero, Autora Vilalta, Joan CasaAntoni Xirau, Joan Llulci. Presidira Josep Carulla.
CONTRA UNES INJURIES DE

LLIGA.—El nostre amic senyor
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Fa
arborat discurs, dient que
si les dretes espanyoles, que compten
arnb una gran maroria a les Corts
actuals no han implantat la monarquia es l'irg ue temen, encara, Cataluitj a, que, de fea és el baluard mes
ferm de la República. Si diumenge
guanyaven les eleccions les dretes,
aleshores tota la caterva de m o n à rquics que estan a l'expsctativa no vaeillarien a canviar el regim. (Ovadó
de llarga durada.) I la Lliga, que rePre senta la munarquia, no s'amaga de
manifestar el que ambiciona. Tots els
seus candis, tula la seca campanya
la delaten.
S'estén, a continuada), CO un cant
a les esquerres, que e, interromput
smint per salves dip.audiments. Combat enarga:ainent la Lliga i tot el que
arpen partit representa. Cita els casos de dcixadesa per part de la Lliga,
que cll ha pogut constatar des del seu
Loe de conseller de Sanitat.
Acaba advocant penare tuthorn voti
la cand.datura número 1, la riostra, si
volem que el canti començat per l'honorable Franzesc alada sigui continuat
fins a la cceisecució de totes les llibertats que Cataluma demana.
En acalmar, Ju,ep Dencás es aplauda eiztusiästicatiient, a peu dret, per
l'enorme geetalla que acudí al míting
al cinema alae:na.
Altra negada, inentrestant Iio arriben Companys i Gas:ol (El senyor
Baldes havia anunciat que assistirien a
cl scityor Gener pren la Paraala, recumanant que tothora
faci propaganda activa per a la candidatura d'estiro-res catalanes.
Es molt aalaudit. Parla, a continuacia, el candidat Martínez Cuenca.
Cern l'anterior, pren la paraula per
ter te111113. mentre llom espera l'aerih aha dcl president de la Generalitat
del consellcr de Cultura.
Parla, encara, el seeyor Canet, que,
eran els qui l'han preceda en talo de
la paraula, fa un Parlament despeno,
estenent-se sobre l'actuació de les esquerres i el que es fati un cop siguin
a l'ajuntament.
Finalment, el president comunica
que eis dos orador; que hom esperava és probable que no vinguin, i s'aixeca la sessia enmig d'aplaudiments.
-4111.

AL CENTRE D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE LES
CORTS

Anit, a les den de la vetlla, tingué
111.K. al Centre d'Esquerra Republicana de Les Corts un acto de propaganda a favor de la candidatura
d'Esquerres Catalanes per a les e leccions a regidors que se celebraran

diumenge vinent.
En el local hi havia, ultra la totalitat deis socio de Vesmentat Centre multitud de simpatitzants de la
candidatura d'Esquerres, tots els
quals emplenaven de gom a gom
l'amplia sala.
A la presidencia hi havia el regidor senyor Escofet, que és president de l'esmentat Centre, i els

Domé/lec Pallarola i alunne, conegut
en la premsa per "Domenec de Belloradors, els quals foren rebuts amb
munt", ha presentat una querella crillargs aplaudiments.
minal pel delicte d'injúria contra el
Parla en primer bloc F. Gandia,
gereist de la impremta López Robert de laactuació Valencianista. el qual
i Companyia o el qui resulti autor manifesta que la mort de Erancese
d'uns pasquins de propaganda electoral Macia, posa de manifest la unitat
apareguts alur als carrcrs de Barcclo- espirituill no sols entre els partits
na en els (vals s'afirma, entre ab res
catalan : d'E sq uerra sinó de tots els
inexactituds, que cl denunciant ha es- csquerrans d'altree terres hispanitat "afuera" amb un nomenament de (limes.
funcionari de la Generalitat sense opoEl senyor Martínez Cuenca, cansicions ni ha er-seli exigit titol d'al> (brial de la U. S. C., manifestà que
titud ni facultatiu de cap mena. El aquesta anava coaligada amb les
senyor Domènec de Bellmunt té inEsquerrrs burgeses perquè encara
Seres a fer constar la falsedat claquesno havia acabat la seva evolució el
ta afirmació per tal corn fou nomenat
procés indispensable pel qttal la
elasse treballadora aconseguirà cl
cap de Negociat Lletrat de la Generalitat l'any 1932 en virtut dun Con- honestar indispensable i la possessió
curs elevat despees a oposicions Ilin- deis majans de producció.
Seguidament fati as de la paraula
res, per concórrer a les quals era condició indispensable tenir el títol de el senyor Eduard Ragasol, per AcIletrat, títol que el senyor Pallerola ciú Catalana Republicana, el qual
posseeix des de lany 1929, que Ve remarca que no parlava com a home de partit. sinó com a un emitoexercint la professió d'advocat.
s lastsa del front d'esquerrei. cataELS RADICALS INDE PEX- iane

DENTS. — Organitzat pels radicals
independents . tindrä Use denla, divendres, a les deu de la nit, al local da
l'esmentada agrupació (Wifred, it ).
un míting electoral en el qual

dran part els següents oradors de la
coalició d'esquehes: Artur Ortega,
Vicene Vitaller, Enríe Tubau, Enri-

queta Gallinat, E. Graden Barrera,
Pere Foix, Miguel 011er, Antoni Vilalta i Martí Barrera.

El turisme mallorqui
habla gro mi Mayal
el dome 'obre a
estriegan
Palma, lo — Els diputats a Corta
per les Balears han comunicat
impressió que, a no trigar gaire,

Remarca, tanille. el doble carácter
d'atintinistratives i de politiques que
tenen les elercions municipals del
diumenge vinent, les quals vénen a
esser la segona vceta tle les elec&MIS del 20 de novemhre passatl
segona volta que no fou possible
realitzar degut a la maniobra pro:1
coneguda de la Lliga.
Digné nme eal,a demostrar a tothom que les esquerres saben governar més be que les dretes, car pensen en tot moment en el be de tots
els ciutadans de tots els estaments.
Estudià les diverses candidatures
s pres
ladeentelens a tlsaqull,urirteas ecnatcaoina-qtruae dee

nes.

•

Entre elles hi va una candidatura
invisible, que no és patrocinada per
nalga ni se'n veuen altres cartells

que unes

dcreites
la

ptraers al es
Mes
urlealleparets:
amb guiape

F. A. I., la qual considerem funesta
seña derogada l a diNualici6 que tant per a la ciutat.
'anadean el' normal 4ftegroillt.Yaniffeeti 411• 111tlieel f de la canMent del Auriame balear, rtfetent dijatura 'de la uta representarla
rantilloas 4e totes lee Ileis alomeal control d'estrangers a Mallorca.
nades social' perqua beneficien les
Aquesta nona ha prodttlt general
asiese tribilidorp.
satisfacció; per acabar un estat dv
AciabA desaman que tots els cacoses que, ultra posar Mallorca es
na pla inferior a les alises terna cebes que gthe mamut liberals i
pett e sulars, pruduia un aros perju- demócrates volin la candidatura
desquerres catalanes. que porta cona
dici al turisme, — C.

t,g„,

continuacto parli el senyor

fuig i Ferreter, el qual es referí a
ka eleccions del 12 d'abril de mas,
her les quals queda enderrocada la
monarquia i per la voluntat popular
fou p roclamada la República. Afegi

que ara es l'hora de demostrar novament el desig de refermar en les
eleccions de diumenge la República.
Eleccions que per la defeeció de
molts republicana es converteixen
novament en unes eleccions essen-

cialment polítiques.
Estudió després la Ccnstituci6
de la República, la qual — digué —
ds una de les n' é s avançades, i
ara —afegi—uns republicano terbols volea falsejar-la, amb l'aquiescencia de les dretes monärquiques

i d'altres conservadors, capitanejats
per Lerroux.
Creu que Catalunya salara resistir
raillor que les altres regions reaspenta reaccionäria. Les esquerres
catalanes—acaba — sabran evitarho a més amb Ilur trionti esclatant.
El regidor senyor Escofet enalti
l'obra de l'Ajuntament de Barcelona, la qual histimait, cspecialment
l'actuaciö de la //M'oda d'Esquerra
Republicana. Manifestà que aquesta no ha pogut desenrotllar una
obra completa penqui Ii calia una
majoria suficient, qiie 50 tingué.
Clogué els parlaments el censehei de Cultura de la Generalitat,
senyor Gassol, el qual manifesti
que manis triomfen aquells partits
que tenen llurs arrels al cor del

noble.
Es dirigí a les dones, a les quals
digué que cal:a que lluitessin amb el
mateix ardor i entusiasme que els
horneo, can grades al seu esiorç triontfaran les esquerres catalanes.
Mostra la seca satisfacciá en venre altre volta units S01.5 els catalans
d'esquerra c afegí que si guanyaven
les eleccions demostrarla que
Poble vol que no se separin fins que
Catalunya hagi aconseguit la plenitud
de les seves Ilibertats.
(Aplaudi-

a

Mehls
Rleferent a lautonomia raanifeati
que calla que l'Estat dones tot ;mella les consignacions que corresponen
als serveis traspassats; altrament
l'Estatut fracassaria.
Remarcó que les dates s'encoratjaren davant la divisió entre els politics d'esquerra, eis quals traen la misssi6 de defensar. allá, la República, i
aci, l'Estatua
Critica durament els dirigents dele
sectors obrers Mes extremistes,
quals tenen concomitäncies poc conc
easinp mis mpbosapotslitics situats en el
fsablesao
Acaba dirigint un record a l'honorable primer President de Catalunya,
senyor Francesc afaciä, el testament
politic del qual és la unió de totes les
esquerres catalanes que alta realitzat;
unió cristallitzada en la candidatura
que patrocinen els catalans de bona

voluntat. (Aplaudiments.)
Tot seguit hom dona per acabat
lacte enmig d'una Perllongada ovaci6
als oradors.
BOXA Al. NOU MON
—
Fila vence Gtorl per punta

Anit, al popular salb de l'Avinguda
de Francesc Lairct, tingué lloc l'anunciada reunió popular, a base del comhat Flix - Ciori. La vetllada, COM era
de preveure, fou presenciada per no
mita concurrencia, ensenis que els
combats, que no s'apartaren tots d'una
erisaor ben manifesta En el mate
de fons, Fila, com indiquem en el tito!,
aconseguí una vietaria per punto sobre
l'italiä Gori. Aquest resultat, encara
que en el transeurs de les deu represes veiéssim un horne. que era Flix,
que portava la direcciú de les hostilitats ben clarament, calpint progressivarnent un adversari que names es defcnsava per la seca valentia, no és
gens satisfactori, tenint present la sabia que posseia el contrincant. Gori,
que ha efectuat una serie de combats
a la nostra cintat, amb resultats irregulare, no era pas l'home que fes
centre q ue haela de sestenir amb Flix
totes les repre s es estipulades. sinó que
tot deixava entreveure que no arribaria
al límit Pera fax ja sabem de quia
detecte patea:: d'una freelor excessiva
en els desplaçaments, d'una manca de
conuhatii itat, més ben (lit. de mirar
de colpir sense ¿a sar e1pit, amb els
qtrls factors difícil d'esgotar la res aaancia de l'antagoni:ta, si aquest
és un Gcri, per exemple, valentissim,
resistent i que ensems dispesa d'una experiencia, encara que modesta, dels
"métiers" del ring.
En l'anterior combat, disputat a volt
represes, Santandreu aconsegui un difícil triomf per punts sobre Mir. Durant els vuit rounds que dura la lluita,
maleta varia sovint l'iniciador de fatse, puix que el cnmhat frss portat
sempre dintre sn, pla d'ieualtat, ben
peles. Encara que Mir imnosa la m o dalitat de joc que el beneficiava — el
cos a tos —, en canvi no va poder
evitar que Santandreu, a les sortides.
connectés en més d'una ocasió els impartes dels seus panys, amb efecto
ben visibles en el rostre de Mir.
En la reata del nrograma. Martin va
vencer Santana H. ner ahandonament,
a la eetena renres a desera' s de/ses
tactica -tearlpsincdm
dona excellents resultats. En els pre-

liminars, Larrosa i Arlandis feren
matx
i Prades vence Lago, per
inferioritat, a la tercera represa.
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Hi ha sancions contra magistrais
i ha estat aixecada la immu
nitat pariamentäria al diPilitat
Bonhaure
Paris, lo.— El ministte de Justi;Su ira decidit que compareguin dasatis el Conseli Superior de la Magistratura els magistrats que en l'assalirme Staviaky van imacedir tan
tiornbrosos ajornanients efectius,
mentre l'interés públic exigia una irnmediata repressiu dels iras dclictius
pasase de niaaifest per racusació.
En el que es reiereix als =gistrate que no van protestar contra
aquests ajornaments secan dictades
ssncions contra clls quan hagi acaas: l'enquesta acta:alineas en curs.

Heu-vos aci que la sort és per
ell d'una cruel Monta, car l'alcalde
de Baiona oposat sempre, al si
del Consell, a la instaUacia de la
colefaccia central.
Trasllat del eadiver
Chamonix, lo. — Aquest t cali han
estas trasportades les despulles mortals de Stavisky al recinte provisional del cementiri de Chamonix,
lacte han assistit la vidua, policies i periedistes tinicament.

Rayotte, emprcsonet

Chambery. lo. — Despees d'una
conferencia celebrada entre el Procurador general i Procurador de la
República aquest darrer ha exposat
les circuinstOncies que han roncosregid en l'a mort d'Staviski, citan:
ies deciaracions de deu test...monis,
els inetges que practicareis rautop
cia i l'esposa d'Staviski.
Per consegüent. despees d'aquesta
conferencia, l'expedient es declarara
acabas , en el que es reiereix a les
causes de la niort erStaviski.
Per tant, ha quedat terminantment
i definitivament comprovat que la
mort d'Staviski ha estat causada per
suicida
La senyora de Stawisky ha declaras davant els magistrats que el sea
manis li hacia dit que na cauria viu
en mans de la policia.
Aquesta declaració és recolzada per
curtes deixades per Staviski i per
rnaniiestacions dels metges que l'han
examinas.
En conseqiiéncia, la mort s'atribueie
a un suicidi.

El senyor Ilaycese, jiu constituit
cii presó aquesta tarda, essent-li ceseanicada pel jutge roí-aire de compareLeenea dictada pel Jutjat de
Paloma.
Acuesta rat, acompanyat de dos
:nspectors, ha sortit cap a la dita
població l'ex-assoslat de Stavisky.

Declaracions de la muIler de Tissier
Esperava la catastree. Pera no la
sreia tan imminent. Es que el "bell
Alexandre -tema una tal potensia, i
e: meu marn nihavia repetit tanto
vegades que davant d'ell les nitres po:encies de la terna s'inclinaven! Una
s_sa Mestranya: el seu suicidi. Un home aixi nontés es mata per evitar que
el matiza Perra ell no arrisca)..a res o
gairebé res en aquest afea que no era
sind una gran -pilota -. Estic persuadida que roter de Baiona a:ranjat fäcihnent si bague; 711111Y:11, el
dels boas lamgaresos. Pera res. Tot
frOg,i), i ardo un no-res s'e:lío:sea un
ssste:l de comes.

Stavisky a Espariya
Pacas, 9. — Ea un:s asslaracions
maes pel senyol Dorn i Alsua, exministre de rEquadur a Paris, ha dit
que rany 1932 l'estafador Stavisky,
ssrn a presiae:st d'una empresa que ell
regentava, pensà en cl praa.ste d'or" a laspanya una vasta explotació d'obres públiques que havien de
:inaagar principalment els municipis
i diputacions.
L'any 1932 Stavisky estigué a Espanya, acorr.panyat del senyor Dorn i
a:tres persones de la seva confiança.
A Madrid ion rebut per diverses persanalitats, i ädhuc s'arribä a redactar
un projecte de constitució de l'empresa
.avant notari, pera poc despres r,taabandonava el projecte, perud que no era el moment
_acirtú d'intentar-lo.
Les prebendes de Stavisky
Baiona, in. — El jutge d'Instrucció ha sollicitat aquesta tarda que
igui aixecada la • hm/militas parlamentaria al senycr Bonhaure, i ha
dctat ducs ordres de conmareixensa contra ele senyors Dubarri, director de -La Volonté - , i Aymard, exdirector de -La Liberté
Sembla qu cl senyor Dubarri sebe de Stavisky dos milicias de francs,
i el senyor Aymard en rebé 55.000.
A niés Stavisky, segons sernbla,
hacia pagas al senyor Bonhaure la
campanya electoral i una factura de
quinze mil francs del sastre.

Darlos, empresonat
E. )na. co. — ha arribas a aqueota capital, i ha integressat a la presé municipal, el senyor p arias, complicas en l'assumpte Stavisky.
Es desaseaseis:ea els rumore que
aan circulas en alguns Circulo politice, segons eis quals el senyor Gasas havia presentas la dinsissió del
sea sarsec d'alcalde de Baiona.
Garat, passa fred
A la presea en una Celia glacial,
2 tal punt que el presoner
allitat completament vestit, Garat
zquest iiintf . 1s st'ils defensor-.

Clestiors a Chambery

Rússia vol industrialitzar
l'Extrem Orient rus
Moseou, 10. — Segons
declarat en una conferencia especial del partit comunista celebrada a Chabarowsk, el Govern sovielic ha disposat dos
mil milions de rubles per a dedicar - los a la indus)rialització
a l'Extrein Orient de la Unió
Sovietiea
liússia considera que la política colonilzadora 1 d'industrialització de l'Extrem Orient
conatilueite la millor prideociii
contra qualsevul aloe militar
que eventualment pugui fer-se
als territoris sovieties de la

costa del Pacific.
- ---

la mentória del general
Despide de la cerinninia religiosa, el senyor Itaynaldi
recordat la brillant carrera del
eanceller, al qual fou atorgada
la Legió d'Honor,
Seguidament les tropes han
desfilat flu y an l el ferelre.
A l'acte es trobava represental el presiden', de la República
i han assistit a la cerimentia el
senyor Ellautemps, els membres
del Govern ¡ nombroses personalitats
Tumbé havia envial la seva

representad() a lade el general Pershing.
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Desor.ies

Reunió del sub comitè angles del

de•armarnent
Londres, lo. — El sub-comité ministerial del Desartnament reunit
aquesta tarda sota la presidérecia del
ocupar .MacDonald. Han assist a :a
reunió els scnyors Baldwin, Thomas
i Simon.
Els ministres han examinas per primera cegada conjuntament el memorändum francés i dirigit a Alemanya.
S'ha apravt plcnament i s'ha reconegut
l'esforç de conciliacia que representa.
El senyor Simon després ha donat
compte dels seus viatges a París i a
Roma, on estudià els darrers informes enviats per sir Eric Phillipps.
Aquesta noticia sob re la reunió del
Comité ministerial del Desartnctment
c onfirma el que ja hem anunciad. que
Anglaterra, des pres dels darrers esdeteniments, ¡ha adherir a la ICS1 francesa aP rovant el contingui del memorándum traáQs al gotern del Reich.
Aquesta clara actitud del gotern
augli.s , que per primera regada es ma
per foro ha de (emir ir:finan--rtifesa,
negociacions en curo.
cia en
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Praga, 10. — Seta la presidencia del ministre de Negottis
Estrangers, senyur Benes. ha
celebrat la sevit primera asseniblea el Consell Econentic de la
Petila Entesa , creat amb moliu
de la Conlerencia dels dils Estale, celebrada l'eslitt passat.
Hi assisteixin els representante
de Txecoslovàquia, luguslavia i
Romania estudiant la forma de
portar a la präctiea un intensa
collaboració económica entre
aquells Estats aliats.
Una- de les qüestiOns ile Inés

gran importancia a li-acta!' en
les actuals deliberado/1s Es la
forma d'arribar a un acord
compensació per a solucionar
el greu problema dels cereals.
Txecosloviiquia, a canvi d'alares
compensacions, es comprometila a adquirir grane quantitate a Iuguelkvis i Rumania.
París, 10.—"Le Temps" consagra el seu editorial d'aval a
la sessió del Cutssell econilunIc
de 13-Petita Entesa, que se celebra a Praga, la qual diu que
revesteix mejor importineia si
ea t4 en compte la eried que
exisleix actualment a omania.
Cunienlant la frase del seiiyor Lenes: "E s . nereasari saber combinar feliçinent ele
lies particulars per a
a un egoisine stspirior
t e tj ", el "Thape"
Øerstable éter.
Uq
gis p0ice ;. 444 a emprendre,
en les circunist‚mies presente.
aquesta obra delicada i Ilarga,
veré) que líe eerl que tal d./mil/filial econfoicajnelosu il Bulgaria. constiluirit poni de
partida d'u na argot; il erió danui, tia qutistal illetfteda

Ø

e
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Ha estaretffiat el 'convent
comercial franco -soviètic

• Cuba

Asunción (Paraguai), io.— El fortf Camacho ha caigas en poder de
les torees paraguaianes després d'una
breus combats en els guata l'enemic
en la seca retirada ha abandonat
queviures, animals i municione de
guerra. l'alabé en el sector de Platanillos les trepes paraguaianes han
realitzat avanços de diversos quitómetres i han obligas l'enemic a batre's a la defensiva. L'aviació bffliviana s'ha mostrat molt activa en
el sector de afurioz.
L'Havana, 9.— Un neo ha resultas mort i dues persones rnés han
resultas ferides a con s eqüencia d'haver esclatat una bomba en un carrer
cèntric de la capital.
En una manifestada, celebrada a
Pueblo Martin han resultas quatre
morts. i a Trinidad. on s'han produit
desordres, tambe han resultas dues
persones mortes i algunes altres de
ferides.
A Cienfuegos la tropa sisa vist
obligada a intervenir per contenir
els manifestants que promovien
desordres i han esciatat bombee a
diverses localitats.
Rio Janeiro, lo. — En el viatge
del Preaident Vargas a l'Argentina
raconmanyaran els ministres de Relacions Exteriors. Marina i Guerra.
Montevideo, ro. — El President
senyor Tersa ha declaras que no
eres: en la continuació de la guerra
del Chaco, ja que considera que
Bolivia i Paraguai hauran d'arribar
acial a un acord.
Lucilos Aires. lo. — Ha quedas
resolt el con , licm fcrroviari i crtlbrers del pare de Santa Fe inicias
arran del penúltim intent revolucionara
En un escorcoll efectuat 'per la
policia a Rosario sha insaatat d'un
gran nombre de hombes, armes i
proclames relacionades amb el moviment sediciós.

Exèquies oficials a la mem o ria del general Duboil La primera Conferencia
Paris; 10.—Aquest ~ti s'han Económica de la Petita
celebrat les exequies oficials a
Entesa
Dubail.
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Altra vegada
la guerridel Chaco

Tornant de París
Patato. — El preiestc dels Baixos
Pireneus ha tornat de Parir-, on ha
conierenciat amb el senyor Chautemps
scbre l'assumpte Stavisky.
lia declaras que el nomenament del
senyor Tissler com a president
Credit Municipal bou perfectament legal, i fet a proposta del Consell d'Administració del dit establiment.
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Una entrevista Hitler-Mussolini?
lii ha &Dines noticies que lene, l
¡aparença d'ésser de mena dif treta,
pera que 01 eis fans san Iligades.
L'aeo rd comercial franco-rus, per
ex:triple, té uuts doble importAncia,
e coodulica i política, i és esperialenen1
simptomàtica la lapiden amb inn: ha
calat rondas. Es parla, de diverses
Jotas, d'un acostamc g i g'ittre Parla
2110scou, que, seise ten& els catarters
especifica d'una aliança, unirla estretatuen: dues nacions que tenen c011111.
;Wats d'intcrersos i necessitats de solidarital militar per pures mas dejensiz-cs. En tina parauta, entre. els govern.s de Paris i de Jifa:coa Id ha una
rentable t'Ilesa que podrá tenir 'iota
gran eficacia per a la causa de la ¡On.
Donada la fidelital de 1-rartea a Porvanisme gin ebri, es tuCs facil influir
sobre Riissia perquè es decideixi
ingressor a la S. de ¡co N.
La próxima entrevista flitler-!.lussolitri, que les noticies de Roma anuncien, per a t ractor del problema del
ticsarmament, den Use, Legada u
(s'atiza del canceller alemany, la /'oli ido exterior del qual fins ara scmpre
fracassat complelamenr.
efecte, sols Franca no iha
adherit a la proposie,3 de nc,ioriarions
diecctes, sitió que el matcix pavera
tu:gijs está deeidit a no afaztu 1 nib
una política inccrta les gosadics bit éii,,c-' Ii a.-onsegnit
Ini
d'induir ilussolini a una poliiica nn's independent de la del Reich.
El dictador ilalid. pera, acuso haria
provizt d a :raure .1/..acea a ha seta
arbisa politice i intentar en acostameta u ilemanya u ti tic solissintir sal
frota nin i que hala* ircballet Per a
hd

distanciar :Inglaterra de Franca. Pera
el govcrn de Moscou ha fet el :esesAixa des :evo, contribud a ccdir a les cxhor lacions de .10t
dqvesm ‘'s la rol de l'alatina de Hitler i dcl sea propasi de conferenciar

Musso:ini per a crisis que es refrEdi l'amistat italo-alcinunsa.
Uentrezista de Mussolini ami) llitter linda !loe nocessariament o
i sera d'una gro: importancia per
la son d'Alemanya u d'halla.
Lima:neo, s'ha d'observar que la
eOrleriNciel económica de la Petisa
Entesu, que prozu resoldre la crisi
que tratessen les tres nacions que Ja
componen, ¿s probable que aeonseguei-ri un ‘'.rit, El refercament econòm(c

deis paises de la Relita Ente» so Poi
listó ¿asee beneficiós per a la tau,
esta tenia& al programa que desenrotlM el (hay d'Orsay per a solidificar
encata maa ea, de nacions portidórica tic mattlenir el "staitt quo-.
`.

París.

to...7.—.Agucbta tarda, a les

cine, será rubricat el conveni comercial tranco-sovietic, el qual será iirmat immediatament pel ininistre de
Negocis Estrangers, senyor Paul
Boncour, i per rattbaixador de Rusola en aquesta capital.
1:acord comercial iranco-eovi,ztic
E. consideras con% a provisional i esta destinas a pretairar i'arramament
del coniunt de les qüestions que hi
ha pendents entre els dos paisos.
El Govern francés ha concedit 4112
tarila niinima per u toso els producte ' rIlosos, sernpi e que 110 TeVrte,e11.
1111 una competencia amb els productes nacionals trancesos, i en el
Cas que es manifesté, el perill Muna competacia, seria iminediatament
conjuras mitianeant raplicació del
sistema de contingents.
La U. R. S. S. es compromet a
efectuar comandes a la indústria
francesa per valor de 250 milicias
de franco en el termini d'un any,
atribuint-..e 1,C1" l'nnça diversos eri«
dits com a contrapartida.
Per al descompte dels etecte s a
que donin lloc les comande s , s'ha
deaidit que la Repre s entació comerda: soviética els acreptard, fent-los
avalar per la Societat de Productes
de la Nafta, organisme que distriIttzeix a França els productes petrolifcrs russos.
Aquests efectes. pie hauran dé'ser pagats en un termini de vint-idos nietos, seran domiciliats a la Societat Petrolnera.
Per altra banda hola cree que al
mate' x temps que es negociava
aquest acord s'examinà samba la
qüestió dels deutes de l'antic règim
rus, sobre la qual semilla que hi ha
esperances d'arribar a un acord citetiu.
Roma, lo. — Als circols polilla
italians hoin creu que neobaMement
Hitler i Mussolini celebraran aviat
una entrevista a robjecte de discutir präcticament el problema del desarman] ene

Titutescu, ministre Franca negocia
d'Aters Estrangers tractals de comerç
Bucarest, lt). — En una nuca
amb Espanya
audiencia que ha liiigul amb el
i Austria
1-ei, el 15elly01' Titd111...,1 1211 ha accelda!, per ti, la cartera de Ne-

gocis Estrangers, i inunediatament ha prestat jurament, en
unió del senyor Itaduleseu, que
ha estat nomenal sids-secretitri d'Eslat del dil Ministers.
Is'aceiú del senyor 'riluleseu
s'assegura que tendirit a obtenir especialment una reforma
de la Policia, que, al seu paren,
no és el torea eficient, i, a

mes, una depurad() de les persones que volten el rei i que
cultatilueixen en luls 1110111elliS
1.1112 ameninta per a l'estabilitat
del Govern.
El detall d'aquestes diverses

reformes serà eonegul probablement, aquesta nit, per() des
d'ara put indicar-se que el se-

erelari particular del rei i el
contandant de la gendarmeria
,aerit u separats de Il tirs cärrecs.
El senyor Tiltilescu ha visitat
els cape deis parlits d'oposiciú
que es troben a Bucarest, amb
l'objecte de tracia r amb ells
els mitjans d'arribar a una intelligèneia entre els clemente

en Huila.

París, 10. — Aquest rnati
s'Inin inicial al 31inisteri de Comer): tines negociarions comercial, feaiii-o-au.atriaques, eneaminadea a eskthlir un ragint
contingente, entre ainhtlús pal sus p Cl a rally 1931. a cuneeqUencia de les modificacions
introduides a I s contingents
m porl ac id.
Paris, 10. — La Cambra
Comere Espanyola ha designat
el seis secretari general, senyor
Basiii Costa, perque la represenli a la Cornissió de Perits
designada pel Govern per a auxiltisi sIe niembres de la Delegació espanyola en les llegoeiacions emnercials arnb Eran-

ea.

CoWsions antisemites
Budapeal, 10. — A lit Universita t ele Debrecen s'hall registrat violentes collisions originades per la propaganda antisemita, entre els estudiante i la
policia.
La nia joria deis col utliitit s

es /irguen a inseritire's a la

El dia 15 tindrà lloc la
reunió del Consell de hy
a S. de N
Ginebra, lo. — El dia 15 de l'actual i sota la ptesidencia del ministre
d'Afees polonés, s'inaugurarä la 78 reunió del Consell de la Societat de les
Nacions.
'
1Ç

Ginebra, to.."— Entre di' nombMsos assumptes que figuren en l'ordre
del dia de la propera reunió del Consell de la Societat de les Nacions, figura una proposició del Govern atular relativa al tractat de no agressió
i conciliació signas a Rlo de Janeiro'
El Consell examinar à tainba l'informe lobee el conflicte boliviano espaii redactat pel Comisa dels tres
assonya, %bite i Txecosloväquia).
els altres informes, figura el

l'itiversilitt i s'oposen energicament que hl) efeeltrin els que
intenten [ei-lt'.
Aquesta vaga deixa sentir
lambe els seus efectos ti Pece;

Szegel i a la Universitat Técnica de Budapest.

•••-" tele Msdrid el meo (5 nosembre
da•res,
Hl acabas ein 'COn ' trehalls la Po.
missk; de Piras Ser estén ett • t, as%mete. d'esclavitud, convocada per la
Soeietat d ip r.nationa,
114 " dala IN' peeN pare repreMnbila tra.isabel de PS-

Washiirten, lei:--Z- Weennissió de. -1.? Ëls lIdeif-iovernam'entals, encara
la Cimbra de Representants que enque simpatitzant amb la idea que
tra en el problema de la moneda inspira l'esmena, creuen que no hauria d'ésser inclosa en el projecte de
ha decidit coniençar el dia tú del
Ilei, sinó que hauria de tenir-se ea
corrent l'examen del programa gecompte eeparaelstment.
neral previst per a l'estibilltzael6
del dólar, examinant al ~tela temps Un representan t a Alela qüestió de la plata.
manya
La dita comissió ignora, de momena si el senyor Roosevelt acceptara l'ampliada del programa actual,
en Cl que es refereix a la plata.
Washington, lo. — El senyor
Roosevelt ha declaras que es siroposa sotmetre acial al Congrés una petició de la66.000ouo de dólar; com
a credit addicianal per a completar
el pressupost de rany en curs.
Ha afegit que espera obterer de
la Cambra els fons necessaris per
a continuar les operacions d'administrabó dels treballs civils i d'altres
que estan previstos.
La Cornissiú de Pressupostos de
la Cambra de Representants, Im recomanat que sigui aprovat un crèdit
de 566.435.000 s'islam per acudir en
ajada de setze organismes frierais
independents durant el praxias any
fiscal.

De la dita quantitat, 50.205.000
didars seran destinats a l'Administració d'ex-combatents.
També ha estat aprovat per la
dita Comissió la prórroga de la reducció de sous dels funcionaris durant el primita any fiscal.

Drete Interior& ale alco-

hol&

Washington, in. — El Departament d'Estat ansiada que el Consell
de Protecció dels Tenedors de B049
Estrangers ha acordat enviar reptesentants a la Conferéncia que se
celebrarä al Reichsbank de Berlín
el dia 22 de l'actual, a fi de prendre
part a les deliberacions en nom dele
tenedors americano de bons
ma nys.

Les relaciona russolanquis
Washington, in. — El senyor
Troyinovsky, ambaixador dels Soviets, parlant sobre les relacions
consercials entre la U. R. S. S. i els
Estats Units, ha manifestat que
abans que els Soviets puguin efectuar comandes en gran escala cal
que obtinguin crédito d'adequada
importäncia a Nord-América.
La Comissió Senatorial d'Assumptes Estrangers ha aprovat el
nomenament del senyor Bullitt con/
a ambaixador dels Estats Units a
Moscou.

Nou president de la
Chase Bank

Nova York, to. — El senyor Do.
El ifznat lo adoptat un projecte nald Campbell ha estat nomenat
de Ilei imposant nous drets interiors
president de la Chase National Bank,
a les begudes alcohòliques.
en substitució del senyor Aldrich,
En la mateixa sessió fou adoptat
que ha estat designat president del
per 40 vots contra 39 una esmena
Consell d'Administració del dit
al dit projecte de l'ea imposant drets Banc.
interiors suplementaris de 3 datan
Acabament de la vaga
per gala sobre els vins i de 5 (hilare
per gala sobre els licors que proce- de grangers
Chicago, lo. — La vaga que vedeixin de pulsos que hagin deixat de
nien mantenint els grangers han espagar total o parcialment els deutes
tat acabada per llaves- consentit les
de guerra.
dues parts a sotrnetre el litigi a un
Aquest projecte de llei será sotarbitratge.
mes imtnediatament a una ConfeEl repartiment de llet es reprearencia sie les ducs Cambres, com a
conseqüència de l'esmentada esmena. drä, dones, immediatament.

Els beimweltren contra els
nazis i els socialistes
Viena, 10. — En una reunió
celebrada pels caps regionals
de la heimwehren s'ha acordat
aprovar les mesures d'energia
adoptades pet Gavera Dollfuss,
contra el lerrorisme hitleria i
recomanar l'adopció de mesures idèntiques contra els socialdemòcrates de Viena.

Les tropes de Nanquín
avancen cap a Fu-Txeu
Xang-Hai, 10. — Les tropes
dri Govern de Nanquin continuen avançant sobre Fu Neta
Per causes que es desconeixen, el fatnús 19 exercit evacub
la posicid d'Amoy ahir a la nit,
per la qual cosa es posas a la
ciulal en perill d'ésser ocultada.
per les tropes vermelles, però
la Marina xinesa desembarca

torees per tal d'ocupar avui
ciu 1 al.
A Amoy hi ha un contingent
considerable de ciutadans es-

Emissió de bons italians
Roma, 10. — Aquest metí ha
començat la subscripció per a

l'emissi0 de 4.000.000.000 en
Bons del Tresor a nou anys.
Aquesta operacid renova les
'de 1931 I 1932, efectuades per
la liquidació o renovació 'dels
Bons del Tresor a nou anys.

Araki, fora de perill
Toquio, 10. — El ministre de
la Guerra. senynr Araki, que es
robava matan de broncopneuestä ja totalment ion);
de perill.

Els fabricants, magatzemistes i manufacturers
han de redactar en català
Hura factures, albarans,
dirieides als clients de Catalunya

trangers.

Modificació del Govern
belga
Brusselles, lo. — Als circols politice s'assegura que la modificació
del Govern presidit pel senyor De
Brocqueville, tantes vegades anunciada, estä ja decidida i que els decrete de nomenament dels nous ministres es publicaran densa al mata

Cinc milions de francs
a un flequer
París. 10. — Comuniquen de
que el prend (II . cinc
milions sie frailes del quart
teig de la Rifa frattresa lis
correspost Ii un [hellster d'aquesta localitat, anonsenat Reynand, de 60 suyo.

Cilvaillun

Els que aneu a Paris

No 081.1 DEU

que trobareu

LA PUBLICITAT
tote els quioscos dels
Boulevards, de la
Place de la RepublIque a
la ladelaine
A la Place de la Bastilla
A la Place de Saint-IIIIchel
(come ItletroPo)ltä)
Al Boulevard Sahnt - 1/111ohel
Al Boulevard Sebestopol
a

Grana

l a tots els gratis quioscos
de Parts

nn••n•n•n•••n

Estimia favorable al Pacte
bàltic
leva! (Estante), 10. — De

font autoritzada es declara que
el Govern d'Esinnia ha estael
invilat a expressar lit seva ()pintó sobre un pacte DoVliilic polonés eventual que garantlria
la neutralitat dele Eslats bäl.
1111M. El Gemelas ostenta en princip¡ ha doma Isu seva canfor-

mita!, expressanl, hO obstant,
el seu desig perque sigui ampliat el termini projectat.

als resultats de la Conferència

(Oficines Governamentals de Premia

Aa ioinp letar eltrit'essupisst

Una eaquadra japonesa
a Turquia
--Est41)111, lo. — Per al dia 2 4'abril
proper ests anunciada l'arribada a,
aquest post d'una madre japone,a,
la chut, després de romandre
dies en aigües del Etbsfor, visitara al-

' guns porte europeue.
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• Euda d'Urlac » , Ópera en tres actos, d'Angel
Guimerà 1 Amadeu
Novament tenim ocasió de felicitar
el Comite i la Direcció del Lacea Per
l'encert i la bona oricntaciú arub que
actuen. Una de les postres mes jUStiiicades aspiracions comença a tenir
bella realització al nostre Gran Teatre: el repertori nacional hi ha entrat
amb totes les honors i hi és tractat
amb la consideració que era indispensable concedir-li. Després de la represa, que tant es feu elogiar, de "Maria del Carmen", d'Enríe Granados,
una altra apera catalana ha estat representada ea condiciona del tot Boables: "Euda d'Uriac", una de les primeres obres esceniques d'Amadeu Vives.
Els qui, enganyats per una lamen-

table rutina o pel menyspreu amb qui
babitualmeat tractem les coses del pala
creien que la producció catalana, en el
camp de l'escena lírica, era tan escasan i inferior que no podia alternar, almenys, arnb el repertori que ha
omplert sempre les Postres temporades d'òpera, alearan convençut que
patien una greu equivocaciä. Es veritat que no tenim un gran repertori,
que només ha pogut formar-se en els
palios de vella tradició musical, i que,
a enes, han pogut evolucionar normalment; pera gräcies als afofaos isolats de compositora que han tingut la
visió clara de ks coses, i, per damunt
de tot, la vocació ben terma, posseim
un nombre considerable d'obres que
poden representar els inicio brillantíssims i reeixits d'una producció teatral
que potser avui fóra ja ben esplèndida si les circumstancies haguessin afavorit el seu desenrotllament. Cal tenir en compte, pena que ha mancat el
principal i mes eficaç estirnul. ¡Com
podíem demanar als compositors que
escrivissin Operes, si no bi hacia possibilitat d'assegurar-los que aquestes
¿peres almenys serien representades?
1 encara, quan hom ha volgut fer, excepcionalment, una temptativa, ha
topat amb una realitat ben cruel i
descoratjadora: la indiferencia del públic, que amb usa inflexible persistencia ha fet sempre el buit a les representacions d'obres nacionals. El públic ha sentit a dir sempre que aquí
no tenim res, o que el que tenias no
val res, i quan ha vist anunciada una
ópera d'autor catalä ha deixat dcsert
el teatre, Es dolorós haver de constatar que aquesta actitud encara perdura. Alguna vetllada hent vist omplir-se els dos carrera pisos del Liceu,
pera les altres localitats no eren ocupades com sembla que caldria. Això,
però, voleas creure que ja no serà un
obstacle que impedeixi la continuació
de la campanya en bona hora comencada. Les obres representades, que encara no han atret la gran massa d'espectaders que be sap mobilitzar-se amb
motius força rnenys justificats, cal que
siguin rqpreses en teinporades successives, i hem d'esperar que arribaran desvetllar l'interès que ara seanbla adormit i s'imposaran mes i mes
corn millor siguin conegudes.
"Euda d'Uriac" is una ópera amb
totes les qualitats per interessar el
gran públic i per satisfer els exigents.
El 'libre, catres del drama de Guimerà "Les monges de Sant Airnant", és
pie de substancia, ben disposat en tot
el se desenrotllament, ric de contrastos i d'una acció molt animada i eminentment teatral. La partitura es una
magnífica revelació per a tots aquells
que coneg uin Domes d'Amarltu Vives
les obres de genere mis lleuger, que
tanta popularitat li han donat, i no
hagin sabut endevinar tot el geni creador que es manifesta a través de les
pagines de "Dofia Francisquita", poaem per cas — obra, altrament, que
molt tares vegades es representada
amb totes les condicions que exigeix.
La música de "Ende is d'una gran force expressiva, i crea duna manera admirable l'ambient que
escau a l'obra, adaptada sempre, amb
matisos suggestius i trets segurs, a
les exigències particulars que la diversitat de les escenes crea dins el to
general de l'obra, mantingut sense defalliment i amb una ambieb5 de gran
volada. Entre el, episodis que mis immediatament s'imposen per la precian)
amb qui cl músic ha interpretas l'accid del drama, hem d'esmentar l'escena dele bruixots, al segun ame, la del
locutori del convent, la magnífica pastoral del començament del tercer acte
¡¿es escenes del final de l'obra, en les
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Assoollaoló de Matos is ba Clamara". — El dimecres 17 de ge-

EX!?

Atrapándolos
como pueden
amb Raquel Torres

Vives

quals l'emoció del compositor es concreta mes 1 mis i pren un accent
commovedor.
En la instrumentació d'aquesta partitura el mestre Vives dóna ja fe de la
seva gran traça a servir-se amb complet encert de tots els recursos orquestrals i del bon gust amb que sempre
sabe acolorir les sonoritats servint-se
de matisos originals i ben escaients.
Amb la interpretació daquesta obra
els nostres artistes ens han fct veure
una abra vegada com responen amb
un entusiasme i una devoció inexhauribles quan hom els invita a una tasca
de gran responsabilitat. En primer
terme, el medre Joan Lamote de Grignon s'ha aplicat a preparar ami) gran
cura l'orquestra i a muntar el conjunt, i poden dir arnb satisfacció que
ha reeixit del tot i que l'èxit mis
complet ha coronat la seca labor. L'orquestra sosia sempre magnificament
els cantaras actuaren sota la seca batuta segurs i ben identificats amb els
respectius papers. La direcció escénica, a càrrec del senyor Jiménez, fou
tothora encertadissima i atenta als mis
petits detalla
D'entre els cantants cal destacar en
primer terme el tenor scnyor Iiipólit
Lizaro, que posa amb un gres fervor totes les seres facultats al servei de la part que li fou encomanada.
La soprano senyoreta Carme Gombata que sosint hem aplaudit en els
nostres concerts, es presentava per primera vegada a l'escenari del Liceo,
sabe sortir victoriosa de la prova durIssima del debut en aquel! teatre. Es
justificat. dones, que esperem molt d'aquesta jove artista, dotada de helles
qualitats, i que posseeix una sòlida
educació musical. Excellent, com sempre, la senyoreta Callao, artista experimentada i de fina sensibilitat, que
sempre s'adapta admirablement a les
mes diverses interpretacions que es
proposi. Molt encaixades, també, 1 instes la senyoreta Viladoms i la senyora Luce!, i mereixedors de tots els
elogis els senyors Cortines, Alzina,
Jordi 1 Gallofré.
Cal afegir encara que una de les
coses que ha guanyat els sufragis mis
tmänimes en les representacions
"Ruda d'Uriae" ha estat ci decorat
que ha pintat el nostre excellent artista Salvador Alarma. Algunes decoracions, inspirades en eis nostres
millors monuments romànics, creiem
que compten entre les miltors realitzacions de l'eminent escenògraf. El
paisatge del primer quadre del segon
acte Es d'un efecte meravellals, i el del
darrer quadre de l'obra és exquisit
d'ambient i de coloracions, i pie de
poesía.
Ja que circamstancies especials impediren d'ampliar el nombre de representacions de "María del Carmen",
¡no podrien, almenys, afegir-se'n alganes mis de "Euda d'Uriac" Si no
pot isser aixf, esperem, almenys, que
aquesta obra no mancarà al repertori
de la prencirna temporada, com no pot
mancar-hl tampoc la d'Enric Granados.
BALTASAR SAMPER

Per al debut ens han triat "La
otra honra", una coma:lit dramatice
de Benavente, que es segurament
genere que s'adiu mes a la composició de la companyia 1, especialmena al terapeeament dels seas dos
capdavanters. L'obra, no massa conegada potser, no deixa de constituir una qüestió viva, perca is d'aa
quelles que Benavente ha tractat
d'una manera mea retórica. Es a
dir, que els pertonatges, mes que
viure-hi un cas, el discuteixen i en
treuen conclusions morals. Hi ha,
paré., alistmes escaries patètiques que
tan la senyora Ladren de Guevara
com el senyor Rivelles, treuen amb
notable vigor. La senyora Ladron de
Guevara hi te al seu cartee un d'equests papers de dona bella, de primer fatal i després tendra, que &Cm
els que s'adiuen mes a la seva figura i a la seva expressió. Cal advertir que en la companyia hi figura també i senyor Emili Tuiller,
el qual, amb la naturalitat de la
seva expresa!, i de les seves metieres, contribucix a fer pujar el to
de la interpretació.
La novetat de la vetllada era, pero,
l'estrena de "l'Yo quiero ser diputado!" ra p a:Mea de Bartomeu Soler,
interpretat per la senyora Loaron
de Guevara. Aquest monòleg és inspirat en la nova participació que les
dones tenen en la politica d'ença de
la proclaniaclä de la República. Bartomeu Soler, ha entrevist entrevise nomes — un bon lenta de sàtira
social: un tema que ben explotat
podria prestar-se a una farsa malieresca. Hom dirà que Bartometi
Soler, no ha tingut tantes ambicions
i que nonti, ha volgut plantejar
una mica, per tal d'entretenir el públic cinc minuts. Pe yó no és tant
extensió con] intensitat el que demencia. costat de la realitat. tan
rica 1 tan fecunda d'aquests moments, tan verge i tan inexplotacla,
lea ohservacions de Bartomeu Soler
ens resulten molt pobre i poc aoves. Potser el que s'esdeve é l (tac
la vena cómica no és la més propicia a aquest autor.
Tampoc no ha é. sens dubte, per
a la senyora Ladren de Guevara.
ES potser massa bella o s i Inés no
poc picant, poc expressiva per a la
farsa. Es més per ter-se admirar
que per divertir o fer riure. Aixf
la caricatura que endebades provava
de fea no li prenia renca ni torea
còmica.

Cal convenir, no obstant, que tan
l'autor com l'acula van complaure
el palie.— D. O.

—

Homenatge al mestre Pau

Casals. — Han estat rebudes

noves adhesions a la demanda
que les entitats artIstiques,
culturals, esportivee, professionals, econbrniques, etc., de Barcelona, encapçalades per l'Asaociació de Música "Da Cansera",
Ateneu Barcelonas, Orfe' t Gatala, Institut d'Estudis Caleteas,
Lliga d'Associacions de Música
i Biblioteca de Catalutiva, odreearan a l'Ajuntament demanant
que sigui organitzat un homeuatge oficial de la ciutat al
mestre Pan Casals, en ocasió
del 300 concert de la seva orq ueatra. Les adliesiona darrerament rebudes sea: Escote
Municipal de Música, Cumbre
de Comen:, Associaeiú Gregorlanista, Confederaci6 Gremial
Catalana, Quarlet Ibótia, Associaeió d'Arlistes Líricas i Dratontico, Sindical General de TeeIlielt 0/10Ú Sarrianenc, Associació d'AmIcs del Tealre, ateadernia de Música de la Casa de
Caritat, Associació de la Premsa
Diària, Quartet Catala, Esbart
da Dansalrei Montserrat, BoyScouts de Catalunya. Collegi
Oficial d'Arquitectes, Estola Vidlella, Girl-Semils de Ceslesbulyit.
El cordunt d'adhesioele
bit ja a horas d'ara Ì rs Idea
de 150, i cal advertir que per
traotar-se d'una demanda a
l'Ajuntament de Barcelona no
eón considerades més que les de
les entitats barrelonines. Si alguna ~tú vol encara restar
Melosa en aquesta demande.
'al que trameti de seguida la
seva adhesió a l'Associnció de
Música "Da Camera", Via Latelana, 46, on eón facil le
d'adltes16. —
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grama inaugural del
METROPOL
Barcelona.
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LiCe LI.
Dificilment pot trobar-se
per a interpretar l'òpera "Rigoletto",
un conjunt complet d'artistes
primera magnitud. Per a abro cal
vencer enormes dificultat, aosa que
ha estat possible aconseguir gräcies
a l'activitat del Comité pro-Liceu i
el senyor Mestres, els quals han contractat la diva Toti Dal Monte, el
tenor Granda, i el bariton
conaiderat tcnt
,ucessor &I gran
Tita Ratio.

El tenor Sant Aguad.— La prensa d'Andalusia dedica grans elogis
tenor Felip Sant Agustí, amb motiu
dels èxits que aconsegueix als principals escenaris d'aquell Dais.
Primera moló de la "Tertúlia Catalanista".— Avui, a les deu de la
vetlla, al Teatre Studium (Bailen,
74), tindré lloc, per la companyia
de la primera *curia Merce Nicolau,
que dirigeix Enric Giménez, la primera sessió, de les cinc que l'esmenlad a com p a ny ia ti contractades amb
aquella entltat. Formen el programa
el diäleg "Jugar a casats", i el drama en 3 actes. de Puig i Ferreter
"La dama enamorada".

de
E. TEMPLE THURSTON
Direcció:

Maurice Elvey
Música:
Dr. Hugo Riesenfeld
Un film de B. G. K.
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EL CINEMA
(I lifi

film a 1 mire...
UNA NOVA CREACIO DE
CONRAD bita. — Tots els bons
Ademas no han Jlaidat "hl jadio
errante", el gran film inut ea diversas
epis ,JiS que I any taa: acomegui un
gran ext. Al> cstadis Twi-ketmant,
(..'Anglaterra, ha estat rar. . : a a t tia
lija JUdit, erra or Aquesta rana
producció, mes comisa que l'anterior,
ha estat realitzada emprant la técnica
moderna, i el paper principal ha estat
encarregat a Conrad Veidt, que acensegueix u:: triumf veritablement extraordinari.
En la seva brillana carrera artística
Cuttrad Veidt ha interpretat en el
llene d'una manera magistral els mes
diversos papers, i superat a ell
mateix en aquesta interpretació de
- El judío errante", que segurameat
assenyalarà Fapogeu de la seca carrera.
Dos mesoi abans de conminar la
realització de "El judío errante",
Conrad Veidt es dedica a l'estudi del
sel/ papa de manera que (Wad COmençá el rodatge esteva completar/wat identificat ami) el personatge.
"El judío errante" es divideix en
(nutre Periodes di:cretas, amb intervals d'alguns segles, i una de les curiositats del film sial els extraordiaaris tnitjans pasats en obra per a donar a Contad Veidt, encarregat d'interpretar quatre papers, quatre aspectes diferents, ararles al maquiItatge.

,

-

'Aunt Sally", comedia. Director:
Tim Whelan. Repartiment: Cicely
Courtneidge, Sam Hardy, Phyllia
Ciare, Billy Ami flope, Hartley Power.
"Valses vinieses - , opereta. Director :
Alfred Hitchcock. Repartiment: Jessie liatthews. Edmund bucen,
Compton, Esmond Knight, Max Barren, Bon Lowen.
•
"Wild Boy", comedia esportiva. Director: albert de Courville. Repartiment: Sonnte Hale, Gwyneth Lloyd,
Fred Kitchen. Leonera Corbett, Max
Miller, Lyn Hardig.
LA "aun! " CONTRACTA FREDEDIC MARCH. —
Frederic Marca ha estas contractat
per a un llarg terniiai per les -20til
Century Pictures" (Pelliculcs Segle
XX). El seu paner hita sera "
tí tairs vi Contar. basada en una cotabinació de l'autobiografia de l'immortal Bemenuto Collini i l'obra teatral
'[Edwin Justas Ma' en, "The Eirebrand". Bes Kered3th sha encarregat
del tnanuscrit i 5;regory LaCava s'encarregarà de la direcció.
Encara que March iba vist sollicitat
amb ofertes de le, principals editores
d'Hollywood, en acabar el sen actual
contracte. ha preierit firmar arnb l'organitzaato Schmick-Zanuck.
La temporada pasuda Frederic
March guanyä el metal de l'Academia de Ciencies i Arts Cinematogräfiques per haver efectuat la millar interpretada de l'any en "El hombre
y el monstruo'. Tarnhé ha triamfat en
"Manslaughe". "El igito de la Cruz",
"Thru - i "Design for Living".
UNA EILLA DL WILL ROGERS
DkEUT.a ANONIMANIENT
"Ml HhHILIDAD".—Un nou merabre de a segona generació de Hollywood, ia filia de
Roger,,
el seu debut a! llene en la darrera
peRicula de Lilian Harvey. Procurant
evitar el favoritisme, es presenté. sense saber-ho la seca familia, als estudis
Fox , i es fea passar per Mary Idoward, i dient sine hacia acabat els seus
estudis co una escota de l'Est. Aixó
darrer fria rúnica veritat de la seca
declarada.
Després de passar moltri vegades
per l'oficina de contractaciii, la filia
de Will Rogers que era emnpletament
desconeguda a Hollywocd. per la res.;
llarga absència e,tudiantina, ,ibtingue
una entrevista anib el pro lactar musical dr la Fox. 13. C Desylva, i
ara!, el director David Butler. Entre
mes de cinquanta ario seleccionades
Previarneim la filia de Rotaas
fou escollida ver representar un Paper entre les vuit delicioses noies ,uc
cohen Lilian Bar:e, i
en
'Mi debilidad" . li . sarna pell'cula
americana (le l'esrella tatrneea, de
pronera eetrena.
Durant dues settmees, la nora actea/ Mrrs Howard M li ocultar la
s eva ve-aa'sle ide c tast. Fan ver casitalitat en trnhar roninanY
de l'e=cola nue aquest la celda aal sett
nmn I destellel la seca riergemalitat.
CPIcultu la sor p resa del nrodartor
Svlva i el director P alea encara
tiste 7 2tUralMerl t, se sentiren i-omolantit, da amantar tal nersonalitat en 'a
sera ra mnanvia. Pa-A al més sornres
Pu, mateix Will Engem. que na
s'havia donat comiste are tenla
noia tan m'erra'.
EL PROTAGONISTA DE LA
PEL.LICULA "ALMA DF. CENTAURO". — Referint-se a la
peillcula "Alma de centauro",
prothireiA Columbia presentada
per Grasa. neerin A. Caber()
en -Heraldo de Madrid", en eo.mentar l'estrena de l'esmental
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"Cuando se pasó en la sala
del Avenida, en sesión privada,

EMOCIO
ALEGRIA
MISTERI
AVENTURA f'"
, *

La Secció de Cinema del Centre
Excuraionista de Catolui tyo ha ergsnitsat Per a avui, dijeus, a les deu
de 11 nit, una sedó que ;mira a dare c de la Steckt de Cinema del Centre Excursioniata del Valles, de Sabadel l . En la dita eessló seran Proirstats una serie de films de producció coRectiva de l'esmentada entitat.
També tindré llar el repartiment de
premia del Concurs d'euenaris ergs,.
nitut per la resida "Cinema Amad
tetar".
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CRAWFO
ROBERT MÓNTGOMERY

METRO -GOL DWYN -PI AYER
Adquirin les castres toralitate amb aitiripaciii er a aquesta
grandiosa patenta
Aval, derrocos rojectolons de

p

FRA DIAVOLO
LAUREL. - HARDY 1 DENNIS KINO
a la quo asistieron representantes de la Prensa, la película
"Atina de centauro - , los espectadores invitados a la proye‘.cien expresaban con los mas
diversos rometilaritis la admirad...ni que b eitlian por ese l'abollo dotado de inteligencia bumana que actúa de protaganista — así, de protagonista —
del interesaillisiino film.
En hi pelicula que nos OCUpi l ,
este caballo — "Rex." es su
nombre -- aconseja a los dermis de su es:,ocie y los dirige
y los salva en casos de peligro;
conoce y descubre las intenciones de los hombres. favoreciendo y peleando al lada de "los

buenos" con el mismo !mitin con
que peraigue y easlign tI ma
"traidores". Y en la gallardía

PENSEU...
que el

FANTASIO
us ofereix una pellieula
per a divertir-vos extraordinàriament

de su figura o en la laxitud de
su cuerpo, en el fuego de su
mirada o en el movimiento del
belfo — cuandu no con las diferentes maneras de l ' Clillelli l r
OXpITha coliltaltteitlejile Sll estado de änimo con tanta justeza C01110 pudiera hace, lo el mas
inteligente y consumado actor.
A este caballo no lo hace falta
httblar. I.o dice lodo ain palabras-També Boris Bureda: en el
periòdic "El Sol", en referir-se
a "Ren". l'intelligent ?avala ro-

-

—

por las excelencias de un operador que tia sabido raptar con
maestria todos los momentos
decisivos de la actuación del
magnifico potro que llena, sin
fatigar lo mas mínimo, tüdo el
metraje."
UN NOU FILM DE SELECCIONS FILMOFONO. — "Chofer
con faldas". la comedia cinematogràfica que presentara properamen1 Seleccione Filinófono, es
una obra alegre que reuneiz
tots els elements necessaris per
a agradal . al pUblic, tx) assumpte interessant. un diäleg Ileuger i graciós i ¡lila música original del celebre compositor
Oberfeld, les cançons del qual,
"Anloitielle - i "Quand on a son
colant en main". acial es taran
popli la rs.
La interpretació ajunta Jeance, Boitel, Nadine Pieard, Rolla-.
Norman i Armand Bernard.
RONALD COLM.AN A LA
"aoth CENTURY - . — El primer
film de les " aoth Century Pictures"
(Filmo Segle XX), del qual Ronald Colman sera estrella. és "Bulldog Drummond Strikcs Back".
L'autor considera el !libre com el
mis excitant del genere d'aventures. Aquest film. segons Darryl Zanuca, descritira les noves gestes del
simpitie aventurer. "El capita
Drunirnond - , adaptat de l'obra del
mateix tito!, fou la primera i mes
gran de les pellicules parlants de
Colman, que veiérem an i en vertió
muda. i la qual establi un "standard" pel qual es mesuraren els
filins parlats. En aquesta recatarnació cinematografica Colman fa
córrer a Drummond una serie crimpressionants aventures. Nunnally
Johnson s'encarregarà de l'adaptació al llene. Ronald Colman ha
d'arribar rnolt aviar a Hollywood,
procedent de Java, arabant aixi el
seo llarg viatge, durant el qual quasi
ha circurndat el globus. En la sera
absencia arribaren a bou terme les
ncgociacions per al traspäs del seu
contracte amb Samuel Goldwyn a
la "aoth Century - . Els films
quest gran actor continuaran, dones,
essent distribuits mundialrnent per
United ArCsts i els Art:stes Associats.

1111111111111111~111.11111111
men_l.nvl
"Ea:es el protagonista. y a
fe que cumple su cometido a
conciencia, pcovoit and0 el sentimiento admirativo de todo el
público. Jimio a la inteligencia del animal y a su instint o
noble, para cuya demostraniOn
ha sido preciso un trabajo humano invisible, es milida 1;1 comedia que las personas representan en torno suyo. La peli
cala es ademas interesanlianna,

tots els dijous
«MIRADOR»
abilmwmull

tan; simpatic esser un baare í ésser buscal per la p olici51 del seu pare?

d Com pot un home

Heus açí

ir.» I

el

probl.

fila

que
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la filia d'un cap de policia de Copenagurn tracta de resoldre en

CINEMA AMATEUR
NOTICIAR)
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La seva creació es d'un maligne
impressienant. Alguna
vestits
que tas ea al Olra hsccdat mis de
cinc mil frenes cada un. "El judas
«mas% la "mita en salte* dd eltid
ha estat confiada al director anees
Elveat sera presentat prima
mame« a Es awit pm B. G. K. Films.
DE LA PRODUCCIO ANGLESA
Les principals pellícules
maicera en curs de producen:, als
tstudis d Shepherd's Bush o lalington — ambdós situats dintre la
chite de Londres — són:
"La ninfa consterne", drama remantic, basat en la celebre noveila
Margaret Kennedy. Director: Basil
Dean. Retartiment: Victòria Hopeen
Brisa Alberne, Athole Steward, Frita
Salud.
"Jack Ahoy", comedia. Director:
Walter Forde. Repartirnent: Jacte
Hulbert, Alfred Drayton i Nanci

lar a I'd.00echició do M'isleta
*Da -Camera", el pianista polonés Jan Smelerlin. Unic concert
a Barcelona d'agueat ertIotti
del qual tentin les millors referències. Sembla que la seva darrera tourvee ala Feiets Uni14,1
després de quatre temporadea
consecutives d'actuad& ha estat quelcom dIffrilment superable quant a esit de premsa ¡ de
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La Volta a Itàlia reservada
als cotxes de serie
La proper a Volta a Italia, la gran
raanifest aci ó que se celebrara del 26
• maia„ al 2 dc juny vinents, será
una competició de veloaitat sobre carretera lliure, com en les Mil alilleo,
i destinada als cotes de serie. S'entena/a, per cotxes de serie aquells
vehicles sense compressor, disposats
a esser ventas al comerç a un
preu conegut i dels quals al 15 dabril de 1934 se nlagin venut, construits o començats a muntar almenys
un centenar d'exemplars.
El recorregut de la volta a Italia
es de 6.040 quilometres repartits en
tres etapes amb el següent itinerari:
Primera etapa del 214 de maig: Ro. Nàpols, Paola, Nicastro, \alboValencia, Messina, Palermo, Marsala,
agrigento. Siracusa. Catänia, Messina
0.843 quilametresa
Segarla etapa del 29 maig: Villas. Giovan n i, Chiaravalle, Cosen -sa. Potem a . Altarnura, Tarante, Lecce, Blanda. Foggia, S. Severo, Pescara, Ancene. Rimini. Bolónia, Parma Plaliada (2384 quilometres).
Tercera etapa del ter juny: afila.
Bergamo , Brescia, Verona, Padua,
11:2S a t, Gorizia, Una Trento, Breocia, Cremona, Plasencia, Alexandria,
Veruai, Tora Sa y ona, Génova, La
Seria. Pisa, Castellana. Roma (2.015
g•aametres).

El que han guanyat en 1933

els corredors italians
Club d'Italia ha estalacet una estadística que té per objezte el fixar els guanys que eis corredors italiana i estrangers han obtingut de la participacie de les proves
esaortives crganitzades durant rany
1 933 en aquell país, ¡ els guanys dels
corredora italians a restranger. D'aguesta estadística es dedueix qua el
célebre campió Tazio Novolari Ila
•
fora del seu pais premis per
valor de 235.000 tires; el segueix Varzi. amb 178. 000 tires..
D'altea part, Nuvolari ha guanyat
en total la bonita quantitat de 425.00 0
::res; el segueix Varal aria, 2r3.000,
Fazioli amb 183. 000, Balestrero amb
126.000, el malaurat Bordaclani amb
118.000, Brivio amb 114.00 2, el desgracia?. Canmari ami) 83. 000, el cornte
Trossi amb 63.00.
Entre els pilots estrangers que figuren a l'estadística i que han guanyat
arenas a Italia es destaquen Lehoux
amb 55.000 lires, Mal amb 34.000,
Birlan amb 27. 000. Quant a ras francés Lluís Chiron, no ha tingua gran
fortuna a Italia rana pa ssat, puix que
els seas guanys automabilistes en
aquel! país no passen de la modesta
euania.t de 4 000 tires, super i or, però,
enes-a a la deis suissos Ka aar, Magi Ruesch, que no han pogut ultraaasszr les 2000 liras.

Excelients resultats de
l'automotriu "Littorina"
"Litturana automotriu construíaea Tallers Fiat, acaba de ier el
eamer viatge cap a Suissa i Austria,
donar remarcables resultats.
E: circuit recorregut per resmentaaa i.:16MOtriU és el testimoni més eloeaset ae la prova realitzada: Chiassu,
1.1:;;a7 Bellinsono, Airola, SaiM Gothard, Goechenen, Arth, Goldan, Lucerna, Berna, fluten, Zuric, Thalwia
buch,, amb un total de 55 0 quilòmetres, ple de dificultats que afirmen, en
ésser vençudes, la qualitat de la "Littaiaa
lis taniasso a Lugano rautomatriu
ha emprat 24 mmuts a recórrer els 26
caaaattres. El tren räpid, en el matea; trs)ecte, esta 31 minuts.
tunel helicoidal del Frato, amb
Irr pendent de 27 per leo, is la pujada rni.a corta del Samt liothard, i ha
esta: o sbert a 6o quilennetres per hora.
1,4 e: túnel del Saint Gothard, de 16
saaaanetres de llarg, ha estas recorregut ea 9 minuts i neig contra els 14 o
1 5 minuts dels tres mis rápida
La baixada de Goeschenen a Altdora que per als trens nurrnals no es
permesa a veloeitat auperior als so
Per liara, rautonicari u rha efectuada
a la tnitjana de go quita/tienes. Et recorregut Lucerna - Berna, de 96 quilametres, ha reclamar nornes 46 mi
-nuto.LeBraZic,130qulóint:res, en una 'nora 35 mi, uts, contra
les dues hores dels trens raaids.
El recorregut total de 55 0 milúmetres ha/ cobert amb deu hoces 37 minuts, amb unze parados entrenna.
Sala d observar, per altea banda, que
totes les corbes foren abordades a
v eluatats superiors de vana-cinc qua
la rnetres per hora, el tua)eimum que
permeten els regaments deis ierrocar
ras de l'Estat suis. Aquesta constatada ja ressortir els avantatges considemales que, entre altres, presenten les
automotrius "Littorina" en els IraPotes accidentats.

El XIII Ralle
de Monte-Carlo
El XIII Rallie de Monte-Carlo, org anitzat per l'Automobil Club de Monaco amb ceHaboració ele l'International Sporting Club, será la primera
gran prova automobilista per a 1934.
El regiarnent , precisa que els con-

cursants hauran d'arribar a MonteCarlo el 24 de gener, entre les 8'oo i
les 16'oo. Els organitzadors han previst nombrosos llocs de sortida, alguns
dels quals són molt allunyats de Monte-Carlo, com Arenes (3.780 quilòmetres), Umea (3.784 quilómetres), Taliun (3.780), Bucarest (3.772 quilòmetres), Salònica (3.202 quilarnetres). Els
itineraris constitueixen uns circuits
niolt tortuosos que travessen regions
accidentades, i presenten ara, a rhiveas, considerables dificultats. Per a
aiguns cencurrents el Rallie será una
mena d'expexliciä polar.
Les sortides seran donades des de
seixanta ciutats europies, amb dates i
harma d'acord amb la distancia a recarrer, de manera que la mitjana comercial realitzada sigui de quaranta
quilòmetres per harn, excepte en els
darrers mil quilómetres, en els quals
la mitjana haurà d'ésser de 5.e. Tot
concursant que no es presenti a llora
en els controls establerts en lata/era/a
será penalitzat. Una prosa d'acceleració ¡ frenada desfarà els "ex-aequo"
possibles. Exisaaan dues classificacions, segons que els cotxes pertanyin
a una cilindrada inferior o superior
als 1.500 c. c.
Assaig

d'escota, entrenament i turisme, en els
quals participaren la majoria de pilots catalans en actiu i diversos sacio
de l'Aero Club de Catalunya ¡ de Falziots de Palestra.
NOU PILOT AVIADOR
El diumenge passat passà les proveo de l'examen per a robtenció del
titol de pilot aviador de turisrne
lumne de l'Escola d'Aviada,' de Barcelona senyor Josep Maria Maurain, el
qual ha estat el primer dels participunts a les beques creades pels Serveis d'Aeronàutica de la Generalitat
Be Catalunya, i que representa l'Aero
Club de Catalunya, que ha passat el
- brever. No cal dir que lana el nou
pilot com els seus professors, van esser efusivament felicitats pels nombrosos pilots i condeixebles que eren presento a lacte per l'èxit que significa
aquest examen.
ALUMNE QUE ES AVIAT
Tumbe tingué lloc aquest darrer diumenee el primer vol que efectuava sol
el senyor Francesa Cabree, un altre
dels becaris de la Generalitat de Catalunya, i que, en representació de Palestra, cursa els estudis de pilotatge a
l'Escola d'Aviació Barcelona, del qual
s'espera que ben aviat obtindrä el tito l de pilot aviador.

de noves automo-

trius
Ha sortit cap a Marsella per tal de
presenciar les proves que han de reaa
litzar-se deis nous cotxes automotrius
i el , nazis motors d'olis pesats el seny:e Gabriel Magnet et; delegació
la Federació Industrial d'Auto-Transaar ts ce Catalunya.

CLASSE D'ACROBATISME

Les performances dels

cotxes Renault
a 3Iontlery
No fa molts dies a l'autädrom de
alontlhery dos cotxes Renault de serie han realitzat interessants performanees durant un assaig de sis hor2s.
Un "alonoquatre" pilotat per \Vagner ha cobert en la primera hora t 03
quilòmetres 437, a la segona 2 10 9 u 5
105.271 per ho--16mears250itjn
ra), a la tercera 315 quilennetres 8t3
(mitjana igual), a la quarta 419 qua
lametres 948 (nit)Ona 104.987 5, a la
cinquena 525 quilämetres 595 (majana 105.119), a la sisena 632 quilärnetres 232 (mitjana 105.372).
La volta mes rápida ha estat coberta a 109 quilòmetres 995.
Simultàniament un "Primaquatre"
conduida per Fromentin ha cobert a la
fi de la primera hora in quilòmetres
843, a la segona 224 quilametres 746
(mitjana 112.373), a la tercera 338
quilòmetres 817 (mitjana 112.939), a
la quarta 454 quilòmetres 84 (mitjana 113.321). a la cinquena 564 clui
-lametrs98o(mijan12.96)ial
sisena 677 quilòmetres 304 (mitjana
1 12.884 ) . La volta mes rápida fou coberta a /16 quilarnetres 122 per hora.
Aquests termas foren controlats oficialment per l'A. C. F.

En aquests dies tingué lloc, també,
la introducció a l'acrobatisme aeri del
pilot senyor Esteve Fernández, el qual,
instruit per un deis professors de l'Escola. inicia la practica de vols de perfeccionarnent, i realitza diverses figures acrobatigma de t'oiga interes que
foren admirades pels companys i pablic que eren allí congregats.
En total que aquestes jornades foren extraordinàriament aprofitades per
raviació civil catalana, a la qual ve
dedicant tot el seu esfore la nostra
primera Escota d'Aviació.

L'activitat de l'Escota
d'Aviació Barcelona
A conseqbencia de la tasca aeronäutira que constantment es realitza a
l'Escota d'Aviació Barcelona, les passades festes de Reis va produir-se una
activitat considerable a resmentada
Escala. efeetuant-se infifnitat de vols

El Saló Internacional
d'Aeronàutica a Ginebra
Per als dies 27 d'abril al 6 de tnaig
proper se celebrara a Ginebra el Saló
Internacional d'Aviació d'Esport i de
Turisme.
L'Aero Club de Suissa, que és rentitat organitzadora del certamen que
es porta a cap, sota l'alt patrocini del
president de la Confederada Suissa,
esta realitzant una magnifica campanya de captació d'elements, i bu disposat invitar tots els membres d'aeroclubs reconeguts i aviadors privats civils per a traslladar-se a Ginebra en
avió, reservant hostatge, a titol gracias, als hotels de primer rengle de la
capital suissa, a tots els esmentats elements, aixi com als passatgers eventuals, amb un termini de dos dies i
una nit.
Així mateix l'Aero Club de Suissa
está gestionant totes les màximes facilitats en el que fuel referencia a
drets d'aterratge, duanes i hangars
dels avions que facin acte de presencia.
La participació comercial al Sala
es presenta, lambe, per la seca banda, brillantissirna, acollint les més importants firmes europees i americanes. Per la nostra banda, tenim inda
cis que la construcció nacional, inédita
encara, hi fará acte de presencia.

BOXA

REM

Acords de la F. E. B.
Ferrand, challenger de
Fortunat Ortega
El Consell directiu de la Federacio
Espanyola de Boxa ha pres els següents acords:
Acceptar el repte llançat per Víctor Ferrand al campió d'Espanya
del pes mosca, Fortunat Ortega. El
titol haurà de disputar-se en un termini que lit/irá el dia 3 de maig,
vinent.
Suspendre el boxador negre Salem per dos anys, del .21 de novena
bre de 1933 al 21 de novembre de
1935, per negar-se a sollicitar la
seca Ilicèneia i per no atendre les
ordres del delegat de la F. E. de B.
Suspendre els boxador Lluís Diez,
Manuel Infantes i Antoni Márquez
(El Boca), per un any, del 21 de
novernbre de 1933 al 21 de novembre de 1934, pelo ntateixos motius
que l'anterior.
Inhabilitar el Circ Americà Anastasini, per l'organització de vetllades de boxa per un període de dos
anys, del 21 de novembre de 1933
al 21 de novembre de 1935, P ea ha
-verpotac rgnitzacosde
boxa al marge dels poders federativa
Donar-se per assabentat d'haver
estat acceptat pel Comitè d'Urgencia de la 1. B. U. el repte del campió de Bélgica, Franeois Matchens,
al campió d'Europa del pes ploma
Josep Gironès,
Homologar el resultat del cumplonat dEspanya del pes mosca entre
Fortunat Ortega i Salvador Lozano,
del qual va resultar vencedor per
punta el primer, que continua ostentara el tel.

de casa
Traduim d'un collega del vespre:
"Les negociacions iniciades per
oposar a Girones a Liverpool Jimmy Walsh o Totuma, Rogers, durant aquest mes, i a primers de febree a Londres el campió britänic
del pes ploma Watson. han queda!
sabitament trencades, segons ena ha
rnanifestat aquest mati el manager
,del gracienc.
—Gironès, que patria una inflamació a la cara, motivada per un
gra—ens ha dit Artero—, no ha
pogut entrenar-se aquests darrers
dies, havent començat avui els seus
exercicis de cultura física, pecó
sense acudir a la sala per efectuar
guants, la qual cosa no tara fins
dilluns d'aquesta setmana, i aquesta
circurnstnciaa ha motivat la impossibilitat de poder acceptar la nuita
oferta a Liverpool per al dia 17 del
mes que som, i com que per altra
Part han sorgit dificultats per a la
celebració del mata an-mb Watson,
hem desistit de realitzar la forada a
Anglaterra.
•

11

Per un altre conducte tumbé ens
inforrnem que, malgrat rinteres que
existeix a Italia per veure Gironès
davant Tamagnini, tameme se celebrara aquest encontre, cona a conseqüència de la poca disposiciä que
ha demostrat el gracienc, el preparador del qual, como pot veure's,
persisteix en la tàctica de reservar-lo."
AMMIIM

cotxe que heu d'adquirir
per les seves insuperab'es çondicions
mecàniques
pel seu consum reduidíssim

MOTO CLUB DE l'APANA.
Don Manuel Queipo TO9Orna/ -; Secretario de/
Moto Club de Espata,
CERTI FI CA que

en la

corriente m6s, el coche Plymouth matricula 11 -44.742 de 20 HP.conducido por su propietario Don Miguel Pan, efectuó un recorrido, con
dos litros de gasolina, de diecinueve kilometros ochenta y cinco metros.
Y para que conste, expido el presente en Madrid
a quince de Diciembre de mil novecientos trein-

diez del

H

y tre s .

S. E I, 11. A.,

• •

A continuació d'aquestes peores va
tenir lloc el llançament a l'aigua del
nou iol de dos. el qua!. apadrinat pel
Sr. Joan Sala i Ricol, Ii fou posat el
nom "Cap de Creus". Tripulava rembarcació l'equip format pels senyors
A. Balaguer ¡ A. Evangelista, Timonee: Ivonne Nema
Despees d'aquest llançament es va
celebrar un vermut d'honra als campions socis del Club de Mar, que obtingueren tal titol durant l'any 1933.
No cal dir que, tenint en compte la
classe de festes que se celebraven, va
concerrer al Club un gros nombre
d'amics i simpatitzants dels homenatjats, cosa que va donar molt brillantor. Acaba tan bell dia ama moltes
proveo de companyonia per part de tots
els concurrents.

PILOTA BASCA

Frontó Novetats
ARAQUISTAIN I PEREA
(Vermells), 40
contra
QUINTANA II I CHIQUITO
GALLARTA (blaus), 23
El joc de pala, que fins fa pea era
desconegut a la nostra ciutat, esta
prenent un increment insospitat; alai
Podem veure molt sovint la canxa del
Novetats completament plena i sentir
ovacions que ens recorden els millors
temps de l'especialitat a punta.
En aquest encontre, que bou d'un
domini aclaparador del bàndol yermen , poguérem veure el mes gran jugador del moment. Araquistain, que fau
una exhibició completa, a l'extrem que
no tingué contrincant. Aquest jugador, que vingué precedía de gran fama,
tingué una ratxada d'actuacions francaments dolentes, la qual cosa feu que
es comencés a dubtar de la sena classe. En els dos encontres darrerament
jugats no solament s'ha reivindicat,
sinó que ha demostrat ésser Maje de
facultats i collocació. Perea, ben compenetrat amb el seu davanter, estigue
molt segur.
Pels venguts, Chiquito Gallarta, amb
molt d'entusiasme, no pogué suplir la
deficient actuació de Quintana II.
O ro in í

HOYES DE TOT ARREU
ATLETISME
El Centre Gimnästic Barcelonès
ha format una Secció dedicada a la
práctica de ratletisme, el qual posa
a coneixement dels atletes que vulguin ingressar a aquesta Secció.
També la posa a disposició de totes
les entitats atlètiques per celebrarhi festivals.
— Denla, a dos quarts de vuit de
la tarda, el tresorer de la Federació
Catalana d'Atletisme, senyor Erancese Carreres, s'adreçarà als esportius de Catalunya, per mitjà del
inicralon de Radio Associació de
Cata:tu/ya, exposant la linia de conducta de la Federada,. Aquesta conversa será dedicada especialment a
la qüestió económica de la Federació.
— La Federació Catalana d'Atletisme fa públic que ha donat un nou
termini que acabara aquest mes de
gener perquè totes les persones que
desitgin formar part del Collegi de
Jutges i Cronometradors de la Fedetacita, trametin la seva demanda al
local de la Federació, carrer del
Doctor Dou, número to. Amb tot
té a disposició dels sollicitants uns
impresos especials per dernanar l'ingres, els quals es poden retirar al
local de la dita Federació cada dia,
de vuit a nou miel vespre.
La Federada) espera que tots els
amante de l'Atletisme i amb coneixements técnico suficients entraran
al Collegi de Jutges i Cronometradors i especialment els elements de
les Comarques catalanes, portant
així a la realitat els desigs de la
Federació que en aquestes comarques es disposi d'un bon estol delements técnico per controlar tota
mena de provea
— La Federació d'Atletisme ha
concedit al Centre d'Esports Aire
Lliure rorganització del Campionat
de Catalunya de Marathon, per al
primer diumenge de lebrel..
— Ha estat coneedit, en principi,
els primers diumenges dels mesos
de mara, abril, maig i juny, a Acció
Atlètica, per a organitzar uns festivals d'Atletisme a l'Estada
— La Unió Gimnástica i Esportina de Badalona, seguint un pla d'orientació, donará uns cursets d'atletisme tècnics, a cartee de l'entrenador de l'equip, Joan Oliver.
Aquests cursets tenen per objecte
Alustrar tots els joves atletes, de go
que és l'esport que ells practiquen,
sobretot en aquells que tot just s'inicien en atletisme en les files del
club costeny.
BOXA
Segons un telegrama de Chicago,
el mata Schmeling i Lewinsky, que
ahir donavem com a definitivantent
conclas, no podrá celebrar-se en
virtut de no haver pogut arribar a
un acord els empresaris amb els
managers dels boxadors.
— Young Pérez i el seu manager
Bellieres, han estat desqualificats
per la Federando Francesa i fins
nona ordre, per hacer signar diversos encontres a diferents empresaris sense que, per les dates dels combats que en ells s'establien, els fos
possible de complir-los. La Federacaí autoritza no ohstant Young Pérez per boxar el dia /9 a la Sala
Wagram contra Huat.
— A Nova York, el pes Ileuger
holandés Van Klaveren vencé l'america Tony Falco. El Barrer compta andi una victäria sobre Kid Berg.

prueba de consumo , de careo-

ter social. ce lebrada por este Moto Club el día

ta

Tal com estaca anunciat, el diumenge dia 7 van tenir lloc els festivals anunciats pel Club de Mar.
En primer terme s'efectuaren les
proveo per a la possessió de routrigger
a dos vogadors "Costa Brava", la qual
donl, la victòria a l'equip LI. Martí i
Carles Maspons: timonee J. F.scaniIla, que va fer el recorregut de 2.000
metres en 9 minuts 5 segons. EI seu
contrincant, equip C. Riera i Jaume
Enrich, timonee E. Moradell, es va
retirar amb motiu d'una avaria, encara que portava un desavantatge un xic
notable.
Despees tingueren bloc les segones
proves per a la classificació de vagadors d'outriggers, les quals donaren
els resultats segiients:
1.—Bot "Salou", tripulat per l'equip
LT. Puig, J. Corrons, J. Tort i
A. Ribes. Timonee: M . Puig.
Temas: 8' 37" 2-5.
2.—Bot "Marquet", tripulas per l'equip J. ('asid!, E. Bouix.
Lon i A. Ferrer. Timonee:
J. Ochoa. Temas: S' 47" 2-5.
3.—Bot "afarquet", tripulat per Miguel (J.), af. Pascana A. Evangelista, J. Ginesta. Timonee:
J. Cardona En 8' 55" 2-5.
4—Bot "Salou". tripulat per Isfufiaz (J.), F. Tarrida, F. Montserrat i P. Senen. Timonee:
J. Castellví. En 9' 35" 1-5.
Despees del resultat d'aquestes preves, i vistos els temps emprats en les
anteriors, quedaren classificats per la
categoría croutriggers els equips Puig
(J.), „roseta Corrons, Jaume Tor i Antoni Ribes. Timonee: M. Puig, i Joaquim Castell. Eugeni Bouix. Lluís
Lon i Amadeu Ferrer. Tini,ner:
J. Ochoa.
•

Gironès no es mourà
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El

Festivals del Club de Mar

1..- Ii. 14 fibr ii , 415

Professionals
EL QUE DIUEN
LES EMPRESES

Partits jugats el dia 9 de gener
de 1934:
Tarda. — Primera quiniela: Urquidi, Pérez, Pujana, Inca, Algorterso. Guanyador, Inza; collocat,
Pérez.
Primer partit: Inza-Pujana (40)
contra Urquidi-Algorterm (5o).
Segona quiniela: Azurrnendi,
carta II, Villar°, Lejona, Urzay.
Guanyador, Adurtnendi; collocat,
Lejona.
Segon partit: Gallarta II-Urzay
(35) contra Azurmendi-Lejona (5n),
Nit. — Araquistain-Per e a (45)
contra Quintana II-Chiquito Galiana (25).
Quiniela: Fernändez, Narru
Arrarte, Zornoza, Arrigorriaga I.
Guanyador, Arrigorriaga I; conocat, Zornoza.
Segon partit: Narru II-Zornoza
(45) contra Fernändez-Arrigorria- is
g a I (43).

CICLISME
— Demà, divendres, dia 12, tindrä
lloc, al local de la U. E. de Satis,
el repartitnent de premis del primer
canipionat d'Espanya militar.
A lacte seran invitades diverses
a utoritat
— Van coneixent-se norns de futurs participants a la prova Bordeus-Paris, sens dulite la cursa de
més duresa, la qual pot qualificarse de Derby de la ruta.
Speicher, Archambaud, Silvere,
Maces ¡ Schepers han estat seleccionats per defensar una marca.
Diles marques mes han seleccionat Terrot, Louviot, Demuyssere,
Hufs, R. Gyssels, Deloor i Van Ryselbelghe.
— Despees d'algun terna; crinactivitat, se celebra al Velädroin del
Vendrell una cursa individual d'una
hora, reservada als corredors de la
comarca.
ESCACS
La secció d'Escacs de l'Orlo')
de Sans, el dia 13, a les deu de la

FRONTO NOVETATS
Atol]!, DIJOUS
i al da. a los

4:

Quintana 1V - Narru I
contra

Gallarta II - Campos
Nil a lea 1015:
Izaguirre Jäuregui
ron i ra

Araquistain - Abasolo
DETALLS PER CARTELLa

vetlla, celebrará la clausura de la
temporada amb el tradie .onal Repartiment de premis. Consistirá la
vetilada en un interessant concurs
de partides rapides. Despees s'efectuara el repartiment sota aquest
ordre:
Cumple, Grup A, Josep León; segon classificat, Joaquim Viader;
tercer classificat. Ramon Palay;
campa', Grup B, Dionis Bou; 'segon classificat, Evarist Roig; tercer classificat, Antoni Palau: ruinpió Grup C. Jame Sugranyes; segon classificat, Joaquim Puig; tercer classificat. JOaqUiM Soler.
A Antoni Palma com a brillant
vencedor, del Torneig de Consolació suara acahat, en el qual han
pres part jugadors de les ares categories.
Tumbé 'es concedira un premi al
vencedor del concurs de partides raFinalitzara. la vetllada ami, un
popular lonx.
ESPORTS DE NEU
La Unió Excursionista de Catalunya celebrara el diumenge dia 21
del corrent una cursa social d'esquí
(mig fons), que amb un interessant
recorregut tindrà lloc a La Molina.
Els premis concedits sea' els següents: Copa Faraudo, per a seniors, i Copa Cases, per a debutants,
D'acord amb el reglament esotableet
per a .1cs dites proves podran prendre-hi pan tots eis socis de la dita
entitat (Barcelona o Sans) ingressats abans del passat mes de novembre. La inscripció pot efectuarse a l'estatge de Barcelona (carrer
de Santa Anna, 10, primer) uns al
dijous dia 18 del corrent, a les vuit
del vespre.
EXCURSIONISME
A la Unió Excursionista de Catalunya (Santa Anna, to, primer) tindrä lloc avui, a un quart d'onze de
la vetlla, la IX Sessió del Curs de
Conferencies sobre ciutats i llocs de
jora de Catalunya -, a cartea de
ramic i consoci Vicenç Rocabert i
Homet, amb el tema "af untanyes
suisses" i amb abundoses projeccions.
— Divendres, dia 12 de gener, a
les deu de la vetlla, el senyor A.
Oliveres i Folch, del Centre Excursionista de Catalunya, donará a l'estatge social del Club Excursionista
de Gracia una conferencia amb projeccions sobre el terna "Accidents
de muntanya".
FUTBOL
A Nimm, l'Slavia, de Praga, empata a un punt amb el First, de
Viena.
— A Luxemburg, l'Spora de
Luxemburg vence' per dos gols a
cap el F. C. Meta.
— A Hyeres, el F. C. Hyeres
bate el Viktoria Ziskow de Pilsen
per cinc a dos.
— A Bordeus, el Kispets de Budapest vence el local Deportiu Espanyol per sis a un.
— A Lille, el S. C. Fivoir i el
Crisana de Bucarest empataren a
tres gols.
— A Valenciennes, el local club
U. S. Valenciennes fou hatut per
guatee a dos, pel Hakoah, de Viena.
— A Txecoslovàquia s'ha presentat una nova modalitat sobre la
categoria deis jugadors. Despees de
molt discutir alia convingut que
d'ací endavant no hi haura ni amateurs ni professionals.
— El mes de maig vinent a Budapest es jugará tul mata HongriaAnglaterra.
— Ha mort l'entrenador de rArsena( i de regula anglas, ala Chapma—n. Resultats dels canmionats arreu d'Europa:
A L Eilt A N YA
El campionat del Sud
Pintracht Francfort bat Borussia,
5-1; F. S. V. Francfort bat A. O.
Worms, 2-1; F. K. Pinnasens bata
S. V. Wiesbaden, 4-2; V. L. F. Neckarau bat Karlsuhe F. V., 6-1; Fribourg F. C. bat S. C. Fribourg, 4a);
V. F.B. Stuttgart hat L'nion Bocakingen, 3-2: alunich 1860 hat \\ates.
hourg E. \a, 4-o; la C. Nuremberg
bat Wacker Munich, 9-2; F. C. •
Schweinfurth bat Spvg Furth: i-o;
F. C. Piorzheim-Germania Broetzingen, ajoruat.
BELGICA
El Campionat de la eliviaió a a ..,or
U. StaGilloise bat Lierschc, 3-1;
C. S, Brugeois hat R. C. Gand, 2-1;
Resulta vencedor el corredor local Fornet, que feu una cursa magnifica.
Classificacia: a l'ornes, lo punto;
2. Fersi, 8; 3. Brulläs, 7; 4. Cases,
3 punta
— Encara no alta assenyalat el
quart corredor que manca per a formar l'equip espanyol qua ha de córrer l a valia a ar,a,aa.
— Sembla que van per hon cand
les gestions que es fan per construir un Veladrom a Madrid.
Standard C. L. bat Belgica, 4-1;
Beerschot bat Racing C. B., 2-1;
F. C. Malinois hat Tilleures, 2-1;
Daring C. B. bat R. C. Malines, r-o;
Antwerp F. C.-Lyra, 1-1.
SUISSA
Lllga Nacional
Grasshoppers bat F. C. Berne, 7-1;
Young Fellows bat F. C. Lugano,
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Els esports Comiftques

6-2; F. C. Bienne bat F. C. Bale,
16-z; Young Boys Berne bat F. C.
Chaux-de-Fonds, 3-2; F. C. Locarno bat Bine Stars Zurich, no; Lausanne Sports bat Nordstein, 8-2;
Serraste Geneve bat F. C. Zurich,
2-0; Concordia Bale-Urania Ganaste,
ajornat.
Primera Lliga
Racing Lausanne bat F. C. Monthey, 3-2; Carouge Geneve bat F. C.
Fribourg, 3-2; Cantonal Neuchatel
bat Et. Chaux-de-Fonds, 4-0; F. C.
Granees bat F. C. Soleure, 4-o;
F. C. Aarau bat U. S.. Bienne-Boujean, 5-o; Spv. Siebach bat Juventus
Zurich, 5-3; F. C. Winterthour bat
Bruhl Saint-Gall, 4-1; F. C. Lucerne-A. C. Bellinzone, ajornat; F. C.
Kreuzlingen-F. C. Saint-Gall, ajornat.
ITALIA
Milà-Casale, 6-2.
Ambrosiana-Palermo, 1-1.
Roma-Tocino, 4-o.
Bologna-Livorno, 1-o.
Juventus-Vercelli, 3-o.
Fionntinannapoli, o-1.
Ginevo-Padova. 1-o. '
Brescia-Lazio. o-o.
Alessandria-Triestina,
Classificació general: Antbrosiana. 26 punts; Juventus, 23; Bologna,
21; Milà, 20; Florentina i Napoli, 19;
Lazio i Vercelli, 18; Roma, 17;
Triestina i Palermo, 16; Brescia, 15;
Genova, Alessandria j Lis-orno, 14;
'l'orino, 13; Padova, ti; Casale, ro.
- Al Júpiter hi ha enrenom Els
jugadora, que diuen que tenen pendents quantitats importaras corresponents a sous. han presentat una
reclamació a la Federació, la qual
haurä de resoldre l'afea De moment, pesan els estnentats jugadora
han manifestat que per al partit de
diumenge no es desplaçaran a Madrid.
— El Sabadell, per conducta de
la Federació Catalana, ha protestas
l'actuació de l'arbitre del partit
Sporting-Sabadell, aenyor Campos.
— A consequencia d'una lesió
soferta en el partit Betis-Athletic
de Madrid, ha mort el jugador Roberto, del club sernä.
— El Comise organitzador de la
Copa mundial de futbol anuncia que
gairebé tots els gru p a han Pres
acords per als mates eliminatoria.
La data del matx Itàlia-Grècia
s'ha fixat en el 18 de març, i se
celebrara a Mili. Per al vuitè grup,
Austria, Hongria i Bulgaria, com
que no s'ha pres cap acord, el Comité faná. disputar un primer matx
entre Bulgaria i Hongria, a Sofia,
el 18 de març, i el matx entre Austria i Bulgaria, per a mitjans
El rnatx entre Iugoslävia i Romania se celebrara el 15 d'abril. La
primera sèrie de la final s'efectuarä el 27 de maig a les ciutata seguents: Génova, Torí, Mita, Triare.
te, BolOnia, Florenra, Roma i Ni.
pols.
PILOTA BASCA
Dissabte i diumenge es jugaren
al frontó de l'Escullera els partas
assenyalats pel Club N, Barcelona,
corresponents al set; Campionat Social de pilota a mi.
Els resultats foren els següents:
Bermejo venç Maçó per 30 a 28.
Draper a Rossich per 22 a 4.
Lujan i Vivar a Porta-Flequer
per 30 a 18.
Almela a Fernández per 22 a 16.
Torrents a Salles per 22 a 12.
Terrenas a Ponç per 22 a 15.
Almea a Rossich per zz a 9.
Clemente a Porta per 22 a 15,
S. González a Guivernau per 30
II 27.
Pagés i Laguárdia vencen per ferian Escrivà i Ramon,
Lujan i Vivar vencen Salvador
i González per 30 a 24.
Pages j Laguardia vencen per forfait Torrente j Escartín.
Torrents venç Bundó per 22 a 14.
Draper-Fernández vencen Hernändez-Almela per 30 a 27.
TIR
Amb una concurrencia extraerdinaria d'alumnes de l'Escota Militar, que patrocina el Tir Nacional,
es va celebrar el concurs de tir
anuncias, en el qual es disputaven
una copa d'honor altres premie
consistente en medallas de la Repreacatad&

El resultas va asear el següent:
Josep Nadal, per 85 punts; 2, Joaquim Font; 3, Rafael Lasheras, 80;
4, Vicenç Lagé, 79; 5 , Rafael Mis
divanes, 77; 6, Joan Girald, 75;
7, Bogan Nebot, 74; 8, Eduard
Mora, 74; 9, Dominec Puigdengolee , 73; ro, Josep Gari, 71; 11, Eufrasi Miramon, 67; 12, Carlee Vendrell, 67; 13, Antoni Ferrer, 66;
14, Josep Jiménez, 66; 15, Josep
Ferrer, 65.
Actuaren de jurat els senyors
professors Ferran Ozalla, Pantaleó
Laplana i Josep Robles, i de jutge
de camp, Joan Alado.
VELA
Resultase de leg regates "Copa
golas", celebradas diumenge per
Club Maritim:

Frontó Principal Palace
Avui, dijous. Tarda, al 5
CRITIRAR - TEODORO
contra
ANDWINUA - SERWONDO
/in,

a
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ITUARTE - OEL.AYA I
contra
ARRUTI - OUTIERREZ

Primera prova:
Primer: "Patito", del senyor Fre.
deric Virgili, pilotas pel seu premietan Temps, 26 m. 2 4
Segon: "Granosa", del senyor Josep If. Monjo, pilotas pel seu propietari. Temps, 27 YO. 23 3.
Tercer: "Tin", del senyor Antoni Barella, pilotat pel senyor Joan
Cases. TeIllpS, 27 ni. 24 1.
Segona prova:
Primar: "Patito", del senyor Frederic Virgili pilotas pel seu propiatari. Temps, ao na 55 s.
Sanen: "Granota", del senyor Josep 11. Monjo, pilotas pel sets proMesara Temps, an na 23 s.
Tercer: "Tic". del senyor Antoni Barrita, pilotas pel senyor Joan
Cases. Temps, 21 m. 49 s.
En virtut del resultas de les dues
provea celebradas, la classificació
general ES: a "Patito"; 2, "Granen"; 3, "Tin".

FUTBOL

Els partits Espanyol - Barcelona i Sabadell - A/ayes
es jugaran dissabte
Pels monas exposats en la nostra
edició d'ahir, d'amarme no podran jugar-se partits de futbol de Catalunya;
Per conse g üent els partits de Lliga que
itavien de celebrar-se a Sarria i a
Sabadell el diurnenge, tindran lloc diosabte a la tarda,
Per al partit que ha de jugar-se al
camp de la carretera de Sarria seinbla probable que l'Espanyol presentará el mateix equip que actua dita.
menge Passat a Donóstia. En canal el
Barcelona no ha designat encara l'equip, si bé és molt probable que ja
restablerts Akoriza i Sales puguin
jugar. En aquest cas requip seria: No.
gués, Zabalo, Aicoriea, Sacs, Guzmán, Santos, Vantoldra, Gaiburu, Morera, Arnau i Padre!.
El Sabadell, deslices del partit de
Gijón, en el qual, com se san foren
expulsats alguns jugadors, topa amo
dificultats per a la formació de l'equip,
si bé es decidira a presentar el seaneas: Fournier, Morral, Lledó, Crespo, Duran, Ponç, Sangüesa, Bertrand,
Calvas, Rubias i Esteva.

El torneig de classificació
Després de la reunia celebrada per
tal de confeccionar el calendari per
a jugar el Torneig de Classificació,
el qual ha de donar el campió de segona categoria preferent i els dos clubs
que junt ansia els darrers de primera
categoria hauran de disputar la promeció, el calendari queda formas coas
segueix:
Primera rolla
21 de ganar, a les 245:

huno- Sana.
Terrassa- Martinenc,
Sant Andreu- Manresa.
23 de ganar, a les 250:
Sarts- Sant Andreu,
Manresa-Terrassa.
Martinenc -Euro.
4 de febrer, a les 2.55:
Euro- Manresa.
Terrassa- Sant Andreu.
Sane Martinenc.
ii de febrer, a les 3:
Terrassa-Sans.
Sant Andreu - llano.
Mamen- nlartinene.
13 de febrer, a les 3.10:
Satis- Manresa.
niartinenc Sant Andreu,
Euro- Terrassa,

Se goss taita
25 de febrer, a les 320:
Sane-Ilmo.
Martinenc - Terrassa.
Manresa- Sant Andreu.
4 de mara, a les 330:
Sant Andreu- Sana
Terrassa- Manresa.
Iluro- Martinenc.
si de març, a les 54
ManresaSant Andreu- Terrassa.
Martinenc Sa115.
ti de marc, a les 350:
Sane - Terrassa.
fluro- Sant Andreu.
nfartinenc - Manresa.
25 de mara a les 4:
Manresa- Sans.
Sant Andreu- Martinen.
Terrassa Euro.

ATLETISME

Campionats de Barcelona
de Cross
Continua olierta la inscripcia per
al III Campionat de Catalttnya de
Debutants ¡ el I de Barcelema-Comarca de Cross Country. els quals
tindran lloc el diumenoe vinent a
l'Hipòdrom de Can Tuns, a les
deu del matí.
Els premis d'aquests importants
campionats es repartiran al maleta
Hipòdrom i immediatament despres
de finides lea carees.
Les inscripcions poden enviar-se
tant al local de la Federació Catalana d'Atletisme, carrer del Doctor Dau, to, o be al Centre d'Esporte Aire Lince, Avinguda de
Francesa Layret, 91, raii. Constan
cada dia, de set a nou del yesera.
El recorregut del Campionat de
debutante sen d'una volta a l'Hipódrom de sortida, una afina al circuir i una ultra volta a l'Hipanfrnm
a l'arribada. Fa recorregut del Primer Campionat de Barcelona seran
tres voltee a l'Hiendront de sortnla,
una volta al circuit i una altra volta
a l'Hipòdrom a l'arribada

catalanes

TARRAGONA

MANRESA

TORTOSA

REUS

L'ambaixador
:: Carro desbocat Deixa de publicar-se el Burile« Oficial :: El servei de Mines a
14 Generalitat
Altres novas

Propagandistas de les dieta abroncad." :: Lea candidaturas :: Robatori frustrat
Obituari
Manresa, ro (per telafon). —Aquest
mol unes senyoretes manresanee es
dedicaven al "cambussing" a la barriada del Poble Nou. Els veins se
n'han adonat, i les han perseguidas i
esbroncades en gran manera.
— Han estat fetes públiques les
candidaturas que el proper diumenge
aniran a la llana electoral. L'assenyalada amb el número i es la de la Concentració d'Esquerres, de la qual forma part Acció Catalana Republicana;
l'assenyalada amb el número 2 Es la
dele comunistas del B. 0. C., i
nyalada amb el número 3 és anomenada de Defensa Ciutadana, i la formen
la Lliga, radicals i canina Qui mes
faltal
— Aquesta nit paseada uns Iladres
han intentat portar a cap un robatori
a la fàbrica de mosaica d'Ignasi Vilalta. Han entrat Per 1 a Dan del dar
-rendlaitfbc,sprédeocejar la caín de cabals, i davant la
impossibilitat d'ohrir-la, han desaparegut.
— Avui ha tingut lloc l'enterrament de l'oficial criminalista senyor
CelestI Bello. S'ha vist molt tontearagua — C.

MIting de ele Emperres :: t'unbalaador atea :: Novia diversas
Tortosa, co (Per telèfon),— Ahir
a la nit, elements del Front Unía
d'Esquerres celebraren actea pública
a la partida d'Enveja. Hi parlaren
els oradora senyor Gareia, lianYer,
Nomen, Franquet i Bandea El públic bu nombrosissina Seguidameta es traslladaren a la partida de
!dentelle, on celebraren un altre
acta. Aconseguiren un sorollós arda
— Demà, divendres, a la nit, tindrä lloc a l'Orfe6 Monten, d'Ulldecona, an míting de Coalició d'Esguerras. Entre altres hi prendrä part
Ira-diputas a Corta senyor López
D6riga.
— Ha eetat brees horas a la nostra ciutat, l'ambaixador d'Italia a
Espanya senyor Miscisanelli. Ha
sortit cap a Valencia.
— Avui a tingut lloc a Tiveny la
inauguració del servei telefònic. Ami>
aquest motiu ha estar tramesa una
afectuosa salutació de l'alcalde al
noble tortosí.
— Ha esto prorrogat fins el dia
15 del mes que som el termini yoiuntari per a l'adquisició de cedules,
i fins el dia 30 el pagament del canon de regadiu de lea terres d'arriba.
— Ha començat l'arranjament de
la carretera d'Amposta pel cansí
vaina! de CaSetiU fins la carretera
de Vinaròs.— C.

txpoidel6 fetogräfica :: Madona al
Centre da Cultura :: Väria Politica
Ha tingut molt erait l'exposició
de fotografies organitzada per la
Secció Excursionista del Centre de
Lectura, en la (mal aún dign .es d'admirar unes helles coReccions dartistiques fotografies.
—Ha esto molt ben acollit l'acord
de l'Ajuntament donant el noto
Francesa Maciä al Ba y al de Santa
Anna, una de les vies més importante de la dutat. Amb motiu
posar la placa al dit turren es pro jacta un gran acta d'homenatge a
l'honorable President ni acia.
moti de les a dimissions
presentadas per la Junta Directiva
del Centre de Lectura, elijous darrer
bu hagué eleccions, en les anals resulti elegit presidenael doctor Josep
Rana i.Pedr6.
—Diventires proppassat, organitzada per la ;oventut Caritativa, sorti una cavalcada dale Beis d'Orient,
que resulta T'Ion Huida. Arribé per
l'estació del Nord, i passi pels corees men importants, acompanyada
de bandee de mns ,a n Els petits gaudiren de l'espectacle.
—Organitzada per la Federació
Obrera local ha donat una conferencia—primera d'una serie a canea
d'alguna propagandistes socials—el
senyor Joaquirn Maurin, el qual dissena sobre "Front únic obrar".
— El d'untarme passat, davant la
Junta del Cens. foren presentadas, per
al sea registre, les candidaturas que
Iluitaran en les aleccione del diumenge
vinent; són les semiente: Llista número a Acció Catalana Republicana;
Insta número 2. Lliga Regionalista;
Insta número 3, Partit Comunista de
Catalunya; Dista número 4, Bloc
Obrer i Camperol; ¡lista número 5,
Coalició d'Esquerra R. de C. Socialistas i Casa del Poble.
La situació política entibia que pasmen de preveure que les majarías les
atronara la Coalició, i les minorías
seran disputadas entre Accio Catalana
i Lliga Regionalista, La Ilista presentada per Acció Catalana ha produit
una exceilent impressió per les perosneo que la componen, i que són: doctor Josep Briansú i Salvador; P,icard
Ferreter i Gib, advocancomerciant;
doctor Josep Roig i Naguas; Antoni
Martí i Sagas, ex-alcalde; Pau Gasull
i Sarda, exportador; Josep Miguel i
enóleg; 'sidra Ponç i Torres,
industrial; Joan Elles i Guinjoan, dependent; Josep Adserit i Casals, coinerciant; Eladi Bergadä i Punta,
agent comercial; doctor J aum e Sana
-reniVals;JoqumDrSian,
industrial; Tomas Ambrós i Giró,
dependent; Joan Muela i Bartolomer,
dependent; Modest Ganar i Fort,
dependent; Josep Iglesias i Fort, enginyer industrial; Esteve Marco i
Duna comissionista; Ramon Colomines i Elles, comissionista; Bonaventina Barenys i Puey, dependent; Ramon Tondo Roig, del Comerç; Francesa Balsells i Cardona, dependent;
Anton Coche i Estela, comerciant;
Benet Oriol i Roca, comerciant; Emili
Florenti Saperes, agent comercial.

Tarragona, 10 (Per telifon). —
D'indigna ha visitas Tarragona
rambaixador d'Itälia a Espanya,
marqués Piero Miscisanelli, i s'allotja a l'Hotel Europa. Acompatnat
d'un intirpret, ha visito la pedrera
romana "El :atador, la Torre dala
Escipions, el Passeig Arqueològic i
la fabrica de Chartreuse.
Aliarte d'emprendre el viatge a
Valencia ha deixat una tarja a la
Comissaria d'Ordre públic.
— A la Baixada de la Unió, a un
carro carregat de Ilenya se li ha desbocas el cavall i ha anat a topar
contra la pares d'una casa del carrer de Print. El cavall ha resultar
ferit i el carro arnb desperfectes.
No s'han hagut de lamentar desgracies personals.
— Avui ha deixat de publicar-se
el Etanol Oficial de la provincia,
òrgan del Govern civil, i l'ha subatituit el Butlleti de la Generalitat
de Catalunya, que es publica a Barcelona.
— Avui ha estat a la nostra ciutat renginyer-cap del servei de Mines de la Generalitat, que ha vingut per tal de fer-se arrea de tota
la documentació de l'oficina de Mines, que estava installada fina' ara
al que fou Govern civil.
— La Cambra de Comerç ha publicat una nota referent a una comunicació rabuda de l'Alta Comissaria d'Espanya al Marroc sobre
formalitats a compile per tal de conc6rrer a la Biblioteca Comercial
Museo de Mostees, que estan organitzant en aquella 20/11.
- Ariq ha circular arnb insistencia el rumor que es retirava de
la Iluita per a les aleccione municipals la candidatura d'Unió Denlo.
critica. Entrevistos ami, elements
actius daquesta agrupacia, mandesten que és ab.solutament inexacta.
— Moviment del port. Vaixells
entrase: "Ciutat de Tarragona", de
Palma; "Dulvia Tr:pcovich", de
Barcelona; "Manchuria", de Valencia; "Cano", de Sato Edil,: "Fernando L. de Ibarra", de Gijón;
"Antonio de Satrústeguin d • Alacant. Sortits: "Ciutat de Tarragona" , cap a Palma; "Manchuria", cap
a Barcelona; "Colón" 1 "Ariadne-,
cap a Valencia; "Silvia Tripcovich",
cap a Valencia. — C.

BADALONA
Detenciona
Mort accidentada
Un cas d'honradesa
Dues datendone Confenncia
Badalona, so. — En virtin de la
Llei de Vagabunds han estas detinguts els captaires sentidas: Joan
Ayllb0 Escudero, de 43 anys; Anteni Jiménez López, de 33 anys, detin_
gut per flirt i estafa; Angel Segarra
i Ventura, de 33 a nys; Josep nevada Martínez, reincident, ha estat
també detingut per furt; nliquel Malero Valen, de 29 anys, i Joan López Carrillo, de 27 anys.
—A un (atan de set del mati del
dia en dirigir-se al traban, el
reí Casimir Carbn i Bona,. de 34
anys, casas, natural da Castelló de
la Plana, anib domicili a la Plaça
de 1 . 01i, núm. t 1, ha sofert un accident en passar pel carrer ne Sant
Anastasi, i ha estat traslladat per
uns transeünts al dispensad municipal, on ha estar assistit pel matee
senyor Agustí de símptomes de collap5e älgid cardiac i ero siono a la
regir ganiana dreta. Ha mora a causa de l'accident, al mareta dispensar:.
—Els veins Josep Mufioz Rodríguez i Dolors García Sanpróspero.
Iran trobat una llibreta de la Catea
d'Estalvis per a la Vellesa, de Badalona, a nom de Dolors Pérez Fernändez , i entre els fulls de la Ilibreta hi havia la quantitat de 250 paseases en ballets. la qual ha estat dipositada a la Comandancia Municipal. Sha presentas després la imiterestada, i una segada acreditada la
seva personalitat li ha e : tat fet Ilinrament de la llibreta. L'acre d'honrade s a realitrat pels que la trobaren
as molt
—El guardia municipal Antoni
Pérez Reina, a les vis de la tarda
de diumenge passat, va veure al
carrer d'Ansias dos subjectes que li
sembiaren sospisosos, i en intentar
clateninlos soiament aconsegui retenir-ne un. FI detingut s'anomena
Situé. 011er i Berenguer, de 42 anYr,
i es un professional del robaron. El
seu company fou tanate detingut a
Barcalona per agente de policia
questa ciutat juntament anill el cap
de la guardia muninpal, i s'annmena
Francesa Cona. Oboe, de 23 anys,
Iladre professional. En fugir, abano
de dirigir-se a Barcelona , sha com.
provat que va penetrar a una casa
de l'Avinsonla al. Pujen, eoneguda
pels Tres Bet.
dijous, dia II, el senyor
Ricard Carretes donara. a l'estatge
social de l'Agrupació Excursionista
Badalona, una interessant conferan
da sobre "Tres excursions a l'Aria.
ge" Sen illustrada amb projeccions.

SABADELL
Conferencia a l'Aero-Club
Ame.
naces de mort
Els "Amics del
Teatre"
Vària
Darrerament al saló de l'Acre Club
de Sabadell i del Valles, el nostre
company i President de la secció de
'vol a vela daquesta entitat doni una
conversa sobre "L'estat actual del vol
sense motor a Espanya". L'experiència que el conferenciant té en aquest
esport feu la seva dissertació ntolt
interessant, deixant snolt complaguts
els numbrusus aficionase que acudiren
a escoltan -o,
— En Jaume Salvador Sansclimena
de 65 anys, casat i dutniciliat a la carretera de Terrassa, 11, ha denuncias
a la pulida haver estat amenaçat ame
un ganivet per Josep Bola i Gasull,
de 3 $, soltar i domiciliat a la mateom
Cama.

EI de111111Clat ha estas posas a diem,sició deI jutge.
— "Don Inmenso", la comadia en
tres actas del nostre compatrici Ban
ton= Soler, ha estat, ultra un grandiós exit teatral, un motiu perquè sets
els critica de ton els diaris convinguessin unánimement en que es tractava d'una producció 01 és q ue nota
-bledinstarm.
El dijous vinent els "Atinas del TeaOre" presentaran aquesta obra a Sabadell a càrrec de la companyia argentina Rivera de Rosas.
— Per disposició del ministeri de
la Guerra han estat assenyalats els
dies 1, 2 i 3 de febrer proper per tal
que es concentrin a Caixa els reclutad
de servei entinar; pertanyents a la
lleva de 1933 destinare a prestar serve; en cenos de la nen t nsulal i el
dia 14 del vinent mes de lehren, caldin que es concentrin a la Caixa indicada els reclutes, també de servet
ordinari, destinats a prestar servei en
e ls cossos de guarnició del nord d'Africa i destaconara del Sahara.
— Du r a nt la sennana passada juren
recollits per la brigada corresponda
set gosso( que eircmasen P er la via
pública.

L L E 1 1) A
La campanya electoral :: Les dretes

es preparen a falsejar el sufragi :: El
canal d'Urgell Väria
Lleida, tu ,per teleiona — Duna, a
les deu de la nit, tindrà lloc a Jonanas Republicana l'acre de presastaain dels candidats del Bloc d'Esguerras amb un gran tintina, en el
qual parlaran, en 'han de tots els partito que integren la Coalició, Joan
Boxer, Xavier Jaques, Comes Sumisas, Vila Cuenca, Epifani Belli i
}Lamben Torres. La ea/Imanta electoral comença a apassionar el públic i
Inc pudre el coneixement ale partits que es consideren oil molt peques probabilitats de guatear el proper dita/tanga Comencen a córner
candidaturas del Front d'Esquerres
amb el número de la Insta canviat, per
tal d'obtenir aixi ranullació de vots.
Malgrat • juesta estratagema, sasscgura la victòria de les esquerres Per
utia maniría aclaparadora.
— En la presentació d'apoderats,
lena aquesta tarda a la Junta Municipal del tens, els del B. O, C. D'han
presenta! t3; la Cilio de Dretes, 243,
i el Front d'Esquerres, 348.
— Una Comissió del Canal dirgell ha visitas aquest mati el comissari de la Generalitat per tal de tractar
deis reo d'aquella comarca.
— Per a dema han estas convocan, per a constituir les respaatives
meses dectorals, ele individus que
les componen.
— Ha estat posat a dtsposició del
Jutjat d'Insiruccia, que el tenia reinamar. Josep Puig i Capen, cnmernant
de TOrtegross...
— S'ha possessionat del animandament militar d'aquesta plaça el senyor Boili 1.c "u.
— Ha desaparegut de la casa ,m
trehalata dr minino a la naia Canne
Grial La olida fa gestione per a esbrinar el tau parador,
C

SALLENT
Ha mort l'industrial Sr. Martí Aran
La matinada del primer dia de rany,
moria després d'un perllongat allitamena el prestigiós industrial sanentí senyor afarti Arau i Quintana, a
redat de setanta-set anys.
Era de cariasen bondadós i estimava els seas obrera als guata tractava amb altruisme, i gaudia de part
d'ella d'una assenyalada estima.
Els teixits de la casa Arma són
ben coneguts arreu, sobrases el blau.
L'acta del sea enterrament, efectuar dimane, a dos quarts d'onze del
mata va constituir una imposant
manifestació de condolença a la qual
va sumar-se tot el noble. Hi havia
un gran nombre de firmes industrials i comercian.
Lade den funerals, celebro segun
dament, va retiren igualment concorregudissim.
El senyor alarti Arau, amb la seva
activitat i clara intelligancia i l'ajut
dala seas fills, ha coHocat la seva
important indústria al !Tonta de les
primeres de Catalunya i d'Espanya.
Descansi en pau, i rebin els seus
fina Valentí, Manuel, Jaume i Josep,
i els altres familiars el testimoni
d'un sentit condol. — C.

ARGENTONA
La Fusta Major
Futbol
Eleccions L'Orfe6 Argentonl
El diumenge i dilluns passats celebra aquesta vila la seva testa majo s' de sant Julia amb gran esplendor, Iii hagueren les funcions tradicionals ralla:oso a resglesia parroquial; balls al Foment Republica i
Centre Federal arnenitzats per l'Oriental Jan-orchestra, de Mataró, i Vitaró, de Granollers, respectivament, alternant tarube alguns concerts a diferente entitats.
— Lhumenge es jasa al camp local
un parta de furbo] corresponent al
campionat de Catalunya amateur entre la U. E. de Premia i el F. C. Argantona, el qual fou presenciat Per
un públie nombrosíssim. Durant tot
l'encontre corresponguS la iniciativa
del joc a reman) local, que sorti merescudament guanyador per 4 gola a o.
Amb aquesta nova victdria el F. C.
Argentona s'alarma en el lloc de lides- i probable campió del seu grup.
— Davant les /troneras eleccions
municipal: atinan en Imita en almena
poblada dues candidaturas: l'una integrada per Francesa Pauses, Josep
Suari, Joaquim Font, Julia Carbonen,
Sebasttä Maynou, Pare Comes i Mi
i l'altra per Antoni-guelNoras,
Jorba, Joan Vilanova, Josep Casanoves, Ot Perajoan, Jame Lledó, Bartola:tau Casabella i Jaume Soler.
El nombre de regidors que correspon elegir és de 10: 7 per malaria
i 3 per tninoria.
— Per la diada den Reis a la tarda es fea la inauguració oficial i P re
-sentaciópúbldove°rín
Argentoní, del Fomenta que Sota ia
direcció del muestre J. Vilaró interpreta diferente composicions. Foren
Ilargament aplaudas mestre i cantalres en finalitzar.
— Mona die gua la Cooperativa de
Tra n s ports "La Llevantina" establira
Gamba un servei regula d'autobusos per
al transpon de viat ger s entre Ar g entona i Malend, conibinant-los amb els
altres que ee projectats estahlir en
aquesta cemarca.—C.

ULLDECONA
Grandiós míting d'Esquerres
Divendres, a les nou dei vespre, tindrà !loe art grandiós acte de propaganda esquerrana en vistes a les araanimes eleccions municipals, en el qual
prendran part, entre altres, la senyoreta Isabel Garcia Dauden directora de
l'Institut de Scgona Ensemança
Benicarla, i Lltits López Dariga, exdei de la Catedral de Granada, exdiputas a les Constituents, gran admirador i amic de Catalunya, i un
dels Manes libarais que van votar a
les Corte l'Estatut de la nansa ,:nra.
La lluita es presenta completarnent
favorable a la candidatura de la Cialrcii
— C.

Advertim a le. persones a lell
quas interesal la publicarla Immediata de les nota que ens envien que ela originals han de dirigir-se tots e la Redacta& Corte
Catalanes, 589, r.er pis, 'han,
de les nou de , vespre Ela que
ens arrihin mas tard d'aguaste
hora o vagin ladraras a la
imprenta del citad: Barbar*, ta,
no secan publicara fine amarin.
ta-vt Masa degrada

Matra nous :: Combarlos pe
Tribunal d'Urgencia :: Detenci6
autors da diver•e robatoris
bol :: Novas diverges
Palma, — Ha arribas l'Entena
tina Gaditana, agrupament arastic
legrar per alumnas de la FacnItat
Medicina de atila Aquest mol ha:
complimentat les autoritats. Ultra re.
córner Mallorca en pla turístic, es pea
posen donar alguns concerts en test-si
societats de Palma i alguno nsnes

de Larintsee nris7orredtae laCarilmiae. Morones ha
estat designada padrin
sai.ci : dedartreerar7
ns
in
d'aqu eEstna elsatudiadinstpo
apareguda 3 la "Gaceta" creara 53 places de mestres. corresponents a e:,

erina d'escoles graduadas, se'n desti.
fien

i2Da‘a.än It iraellicITcaribunal d'Urgència
d'aquesta Audinneia sha vist la causa
instruida ccntra Sabí Orne i BertaVentura Puig. arribats de Barcelona
amb el propnsit
realitzar diverse
atracaments. Han estat acusats
nenca ;Ilícita d'armes. Firen delensati
pels advocats Srs. Enric Suceda i Ba,
tomen Company. La sentencia ha esto
tondemnatnria, d'acord aten les can
elusinns del fiscal- Un carr s hlner del servei a la Cala de Sant Vicens. a Pollença, va nro.
bar vera la mar el cacneer d'un hurte
que sembla tenir uns 25 anys. No ha
estat identificat.
— Han estat detinguts ele jos-es J'a
liá Caldas i Cladera i Joan Cerda i
Guardioia, els curan sisan confessat
tors de l'important robatori comes dan
rerament als magatzems Juncosa,
carne- d'Aragó, i d'altres cinc robasomit, alguno també d'importancia. Ton
dos han estas posats a la disposicii
del Junat de la Catedral.
— El farmacèutic Sr. Alfons Miel
ha contret matrimoni amb la semen
reta estrangera Gertrud Haunschild.
— El partit de futbol corres»
nent als de Campionat entre el Palears i VAlletic el diumenge paseas
fou suspas per 'arbitre abans de
finalitzar la primera part, per hay an estat insultat per uns jugadora
El marcador assenyalava aleshores
3 a t a favor del Balears. Es convingué celebrar un partit amistós
en !loa de la segona part del de
Campionat, i en aquesta noca fase
rAthletic vencé el Balears per z a t.
— El diumenge passat. a la Comandancia de Marina tingué lloe
lacte d'imposar la Creu de la Legió
d'Honor que el Govern francés ha
concedida al doctor Virgili Garcia
Peñaranda. Ultra les autoritats locale i del Consolat francas, hi assistí nombrós palie I una bona repre.
sentació de la cobinia francesa. El
cónool francas, M. Mougin, desates
d'un notable parlament, imposi la
dita ensenya al doctor Peñaranda.
que agracié l'honor rebut i les pa.
raules d'elogi de M. Mougin. Per
aquest motiu el doctor Peñaranda
ha estat molt felicitat.
— Ha quedat acabat
escota de Son Proheus, del terme
de Felanitx , i que forma part del
pla de noves construccions escolar;
que té aprovat aquell Ajuntament.
Avui hi han estat cornençades les
classes.
— A La Pobla s'ha constitun
una Junta directiva agronómica nomanada pels interessats en el cultiu
i exportacni de la patata p7imerenca
Royal Kidey per a la defensa den
interessos comuna La dita Juma
estä constituida pels senyors Joan
Togores Caldas, president, i Pere
Antoni Cladera Crespi, Pere Josep
Siguier, Pere Antoni Aguiló, Rafe'.
Torres i Francesc Comes, vocals.—
Corresponsal.
tllo

tabricants, magatze-

mistes i manufacturers
han de redactar en cata/
llurs factures. albarans,
diri gides als clients de Ca-

raiunvn

Heus ací alguns preus per a demostrar la
importància de les actuals REBAIXES de

El arato
Estamines per a bates i veslits; el /nene, a

120 ptez...

Fantasies anntillana, por a t'estile: el :naire. a
Escoceses gran moda, per a vestils; el mel l'e. 11

1'90 ptes.

"Panyos" lust,5, anude 90 t 'tit., colora; melre.

1'05 plea

Franetles llielades, per a pilamos; el metro. a
Sedes fantasla, per a f'li'es; el In...1re. a ...

2'10 pies.

Bretchwanz negro, per a jaqueles; el melre. a

7'— pies

1 Sis mIllore PANYETS
estampare, par a batea

ADVERTIMENT

MALLORCA

1 quimonos
el metre

a 1 pta.

215 ptas.
1'10 pies

Eis "PANYCS" 'lavorata de gran tiio ta,
per a ag rias, en tots
els cotana, 'triple 130
cantil nitres,

a 4'23 ptes. metre
deleMeneelefflwa.....

TOTES LES CONFECCIONS
d'hivern per a senyora, senyor i nens,
es realitzen amb gran depreciació

71911r

lellgfflewer~~-3"

tous, 11 de gener de 1934

FINA NCES

LA PUBLICITAT

z

Un greu problema
La minva de les exportacions

M0.000.000 immobilitzats
De les dades ,,ns
-onegud,
i que d'una manera oficia n ens assabenten del moviment del «mere
exterior, irupertaciä i exportaci
ó,
resulta que la di:e/-inda de menys.
en deu mesos de 1933, es, quant a
:a importad& de 116./.36.111 pessetes or, en relació als mateixos nieS95 de 1932. gener-octubre, i de
.313.438.522 pessetes or, comparat
amb els deu primero meses de 1931.
L'exportació donä les següents xifres: diferencia de menys. entre
1932 i 1 933. 64 . 163.078 pessetes or;
diferencia, entre 1931 i 1933, pessetes or 276.364.456. Segons les nos:res referacies, la baixa de les exportacions durant els dos Me505
dacrers de l'any. faran molt més
sensibles les diferencies contra la
nostra exportad& en greu davaDada.
Es evident que els resultats dels
deu primers meses podrien atribuirse, en part. a ;a situació general,
cosa que no pot negar-se, pub la
gravetat del cas esta en que tot i la
baixa de les nostres exportacions, la
balança comercial segueix essent deficitaria en més de 154.000.000 de
pessetes or, en 1933, tot i les més
baixes xifres d'intercanvi comercial,
entre 1931 i 1933.
La situació deve molt delicada i
no velen pecar de pessimistes dient
això, pecó si a temps no es presta
la deguda atenció al nostre comerç
internacional, les derivacions seran
trägiques. no cal pas cercar-hi atenuants. Avui per avui els dos casos
dignes d'estudi i d'apremiant solució són els de la República Argentina i de la República de l'Uruguai
podriem dir que els de tota l'América Ilatina. Les veus d'alarma són
cada dia mes generals, els perjudicis augmenten. I el clan, ja no és
de la indústria ni de l'agricultura,
sin totes les branques de la producció i el comete. Els industrials
: exportadors han exposat en dis:intes ocasions els perjudicis que
ocasiona l'anómala situació creada
amb l'Argentina: fa poc, la “Federació d'Olis d'Oliva d'Espanya" enviä al ministre d'Hisenda una raonada i documentadissima exposició,
demanant amb enteresa que es poses terme a l'actual estat de coses;
fa pocs dies la prensa diäria pu blick el telegrama que transcrivim:
"Es diputats gallees, asturians,
muntanyesos ¡ bascos canviaren impressions a propòsit d'assumptes
que afecten a les seres comarques.
Principalment tractaren del bloqueig de divises a l'Argentina, i
acordaren nomenar una ponencia
per tal d'apropar-se al Goverit amb
finalitat de conversar d'aquest
assumpte. La ponencia està integrada...". A l'entorn de l'actitud de
l'Argentina s'han jet comentaris d'assenyalada cruesa, fins a l'extrem
-lir-se que a la resolució de desbloaueig per part d'Espanya del;
comptes u crèdits argentino s'ha
respost amb una veritable guerra de
divise, per aquell país. Finalment,
volem recollir ad les maniíestacions fetes al Parlament de l'Estat
en una interpellació, que hauria de
és
derivar a amplissim debat, pel dij-ditat senyor Badia, el qual, pero,

parla, podríem dir massa subjectivament i massa generalitzat, cuan
hauria produit mis efecte exposar
esos concrets xifres desgraciadament de ca:astrófica eloqüència.
La minva de les exportacions on
mis s'accentua is ami América. El
plet ve de gener del 1933, que per
rnir],ä de) 'Centre Oficial de Contractació de Moneda" i per indicació gobernamental, establí el bloqueig absolut de divises per als pagaments a l'Argentina. Immediatament el Govern argenti respongué
amh restriccions semblants -part
de :es quals ja tenia establertes que complicaren, fent-lo quasi impossible, l'intercanvi comercial entre els dos nobles. Per part d'E5pan3 a. la mis perjudicada, es féu
ben poca cosa per arranjar la situció. havent transcorregut ja un
any. sense' que s'hagi sabut solucionar tan enutjós i perjudicial problema. Dos-cents milions de pessetes (200.000.000) estan congelats
allí, :cifra que, no té paritat de cap
mena amb el total de les que pogués acreditar l'Argentina per exportacions a Espanya en ei moment
del deshloqueig, i molt menys ara.
M entre Anglaterra arribà a un
conveni amb Argentina, conegut per
tractat d'Ottawa, per a aconseguir
el qual es desplaça a Anglaterra el
vice-president de la República, sen3-or Roca. 1 és que la Gran Bretanya, sense lirismes ni retóriques
més o menys sentimentals, amenaei, aixi si, molt polidament, molt
elegantrnent, que serien suspesos els
serveis d'algunes empreses argentines, nodrides amb capitals britänics, si no era resolt prompte el
desbloqueig de capitals o credits
anglesos. Italia no ha sofert l'efecte
de cap retenció de pagamento i está
d'acord ami l'Argentina, cosa que
ens perjudica extraordinäriament, ja
que és el país que més forta concurrencia fa a les nostres exportacions. A tot això afegiu-hi si voleo
la situació anth Uruguai, amb el
qual estan paralitzades totes les activitats económiques, a partir del
genes crenguany, per no haver-se
confirmat el Conveni Comercial que
fa dotze mesos s'establi, amb la
cläusula que havia de ratificar-se
dintre d'un any. perquè pogues entrar en vigor. Conveni que no volens, ara. enjudiciar. però en el qual
hi ha diverses partides que ens donen tracte de "nació més afavorida": un altre país, momentäniarnent. tancat a les nostres exportacions.
Pròpiament, am b l'Argentina,
quilla es la veritable situació?
Heus-la sei: el dia 2 de desembre
de 1933, per decret, Espanya deixà
sense efecte el bloqueig que tenia
establert: es digné que hi havia
acord. Però als pocs dies es feu
públic el següent: que l'Argentina
fins dos dies després de l'anunci admeträ subscripcions a un emprèstit de bons del tresor argenti, especials, que tenen una durada de 2o
anys, al 5 per ton l amortitzables a
partir de l'any cinque; l'emprèstit
en lliures o altres monedes, no
en pessetes, Els crédito bloquejats
per tots conceptes seran pagats amb

bons ala que s'atinguin a la dita
disposició, sinó continuaran bloque.
jata indefinidament. Es a dir: l'exportador, en pagament de les mercaderies que ha remes, és pagas
amb cítola, la final amortització deis
quals acabara dintre de 20 anys.
Vol dir que accepta una forma de
pagament que immobilitza de manera total el diner invertit en
aquella afers, fent-lo rentista a la
força, Com era natural, la major
part dels creditors no han subscrit
bons. i els que ho han fet només
ha estat per una part 'dels seus cridits. Resta, dones, el problema en
els mateixos termes: no sla resolt
res o quasi res.
Les disposicions del Govern argentí han motivat darrerament alguns aclariments, ¡ a partir del mes
de desee-tire les operacions sin una
mica més normals, erró les quantitato bloquejades aixi segueixen: el
reemhors és nul o quasi nul.
Una mesura tan injusta ha vingut
a agreujar la situacii, en els moments que sembla dibuixar-se una
recuperació de les activitats mercantils internaiionals, quan més que mai
sen ä necessari tenir la consegiient
llibertat de moviments en les disponibilitats de diner.
Es urgent fer rectificar a l'Argentina, cercar ¡ trobar una solució a
la tivantor entre els dos nobles. No
podern tenir diner paralitzat allí,
que manca per a negocis comercials; prou n'hi ha amb els invertits en Chades. No estem en condicions d'ésser país exportador de
diner, cuan sei existeixen tants
afers que no progressen per manca
de capitals.
Els nostres representants al Parlament de la República han de ferse seu aqueix problema i procurar
p er tots els mitjans de resolnre'l.
Ultra el que significa per si mateix,
pensin que hi ha extenses comarques de Catalunya que en pateixen
fortarnent i que la intústria en sofreix de la mateixa manera.
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Poc concorreguda bou la seacid d'ahlr en aquest mercat,
les vendem molt limitaba.
Mata: Sembla que el nombre
d'ofertes da mes abundant 1 ela
preus un xic mes estables. El
poc que es portà a teme fou
de Pefiafiel, a 5250 pessetes;
Arroyo, a 52, i Unja de Palencia. a 51, posat, en Nsagd origen.
Ordl I clvada: Pels ordis d'Extremadura es pretén avut una
pesseta mes, degut a la demanda que tenen d'algun indret de
l'interior, cotitzant-se, per tant,
a 31 pessetes, origen; els de

l'Urgell romanen iguals, a 3330,
estació sortida.
En la civada, en canvi, hi ha
mis oferiment, a 29 pessetes,

per?, sense possibilitat de trabar comprador.
arpa: Cotitaa la Mama de
38 a 38'50 pessetes, origen, ¡les
vendes molt limitades.
Favons: Per la classe fina de
Jerez en demanen a 4150 pessoles bord Cädiz, però sense
operacions.
Els altres generes resten de
memela

sense

variació.

VALOR/
denfriea
r

L.G0t4lS fr2+1.1±0.27. n

El Royal Bank oí Canadä de Barcelona ha rebut per cable de Montreal el batalle condensat corresponent
a l'exercici anual tancat en 30 de novembre de 1933, les xifres del qual
publiquem en un altre lloc d'aquest número.
La memäria presentada pel banc assenyala un nou augment en els scus
fons líquids. Aquests pugen 362.000.0 50
de dòlars, equivalent arnés del 55 per loo
dels saldos exigibles pel públic, contra
un 52 per nao l'any anterior.
La quantitat invertida en títols del
Govern i de les provincies representa
un augment de 17 . 000.000 de (Wats. La
reducció del volum de préstecs comercials i l'augment en la cartera de
fons público han contribuit a la disminució dels beneficis. Aquest pugen dòlars 3.901.649.
L'estat d'inseguretat en els negocis,
el període de máxima depressió dels
quals sembla haver-se ja superat, ha
posat de manifest la utilitat de posseir una forta reserva interior; els
Consellers, considerant la necessitat de
mantenir d'ara endavant igual política
previsora, han decidit el traspäs de
15 milions de chilars del Fons de Reserva ordinari a la reserva interior,
proveir-la de manera que consideren
adequat per a contingencies que en l'avenir puguin nrementar-se. Aquesta política, prudent i constructiva, segueix
la pauta que han assenyalat els ajustaments fets riet molts dels principals
i més potents bancs a tot arreu del
min.
El Fons de reserva ordinari que
queda a la vista en el balanç es troba
constituit per la important xifra de
20 mi/Los de dólars i queden uns altres t.383.00
l'haver del comete de Guanys
Pirdnes cnnt a ro-

manent.

9.53
0.60
Sucre Londres'

IK)RSA Di BARCELONA AL COMPTAT I A TERME
I

5

MERCAT OULOTIlit

L'augment de mes de 18 tnilions de
dólars en ele rnmptes contento d'es:alvi al Canadà té especial interés perque assenyala una millora en les activitats comercials i industrials.
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CASA CENTRAL: MONTREAL
Montreal
Londres
Nova York
Paris
Barcelona

-Havana
Buenos Aires
Rio Janeiro
Sao Paulo
Montevideo
Lima
Bogota
Panamà
Caracas
Belice
Nassau
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Haití
Martinica
Guadalupe
Barbados
Dominicana
Jamaica
St. Kitts

Trinitat
Guaiana anglesa

Balanç general en 30 de novembre de 1933
ACTIU
Efectiu en caixa als Sanes i en les reserves
centrals d'or .
Valors de l'Estat i Municipi i altres valors .
Préstecs a la vista .
Préstecs comercials . . . .
Comptea diversos .

157.699.215
143.019.595
61.752.83E
316.119.392
28.616.551
22.052.8K

. .

Deutora per cartes de crèdit

.

$ 729.260.476

PASSIU
i Beneficis a repartir,
Bitllets del Banc en circulació .
.
Comptes corrents .
Comptes diversos
Cartes de crèdit .
Capital, Reserves

$ 56.383.609
$ 29.349.801
601.219.092
20.255.090
22.052.889
S 729.260.476

Sucursal a Barcelona: PLAÇA DE CATALUNYA, 6

Costa Rica

A. MUT

H.

Sots-director

Director

MOVIMENT BORSARI
MERCAT LLIURE

Les sessions daldr del sector d'o-

perarions a termini no es veieren gaire mo g udes, i mes aviat hom nota
quelcom d'inhibició en una bona Puf
de la contractació. Referint-nos al rotIle carriler, en alguns mornents es
registraren ileugeres revifalles, que no
tingueren, però, gaire transcendencia
i solo s'aconseguí fer fluctuar els canvis amb petites oscillacions.
En aquesta jornada es nota un tant
de recel davant la perspectiva de les
properes eleccions, i fins la vinent . etmana, que es coneixera el resultat
d'aquelles, el mercat d'especulació es
mostrara por definit i no prendrä una
crientació determinada.
Tanca fixada p e/ Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:
Valors

Dia ro ronca .44a o
anterior baixa

Nords
Alacants
Andalusos
Orenses
Transversal
Gas E
M. Rif
Explosius

53.50 +1.10
54.60
48.50
47.50 +1.00
16.0o
16.00 - 18.00
18.25 -0.25
25.25
25.50 -0.25
to8.00 107.00 +1.00
58.85
58.25 +0.60
143.25 142.25 +roo

Colonial
50.75
Felgueres
44.00
Aigues
166.00
Tramvies o. 38.00

206.0 0

Ford

Petrolis

L GAGNON

5.65

50.25 +0.30
44.50 -0.50
165.5o +0.50
38.00
206.00
5.55 +oto

La tanca anterior de Tramvies ordinaris és del dia 2 del mes que som,

del 5 la corresponent al Transversal i
Gas E, i del dia 8 la d'Oreases.
BORSA AL COMPTAT
Els rotlles d'obligadons, no gaire
efectius; en general domina el sosteniment de posicions, amb tendència
mes aviat de Ileugera fermesa.
Del grup de Denles, Ilevat dels
Amortitzables 3 per loo 1927 net, que
es veieren bastant actius, la resta d'emissions poc sollicitades. Pel que res-

SOLER 1 TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels ‚Estudio, 11 i 13, i Ronsuccis, 1 I 3

NEGOCIEM ELS CUPONS I LES OBLIGA
CIONS, BONS I CEDULES AMORTITZADES,
el reembossament dels quals s'efectua en primer
de gener de 1934
CAPARRA CUIRASSADA
CAIXES DE LLODUER
per a guardar valors, documents, joies i altres °Nenes

de valor
Compartiments des de 22 pessetes anual.
Eis pot visitar tots &ti dies feiners, de 9a 11 de 3'30 a

MERCAT DE COTONS
Dia 10 de ganar de 1934
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LA PUBLWITAT

ES PECT AC LES

pata ala canvis, en general donad
1111111141eat.
Obligado/u Tresoreria Generalitat
bullen Ileugerarnent, 1145 (-0,15).
El grup d'Ajuntamente, quelcom as&
d'edita que en jornades precedente,
queda aixi mateix ben situat, i u registren alguns avanços de mis d'un enter.
Les Diputacions lambe es venus
més sollicitades, i mantenen amb fermesa nivells precedente.
Del grup de cèdules, les Hipotecan
gairebé no fan negoci; les Crèdit Local, amb regular activitat, queden a
posicions poc modificades.
El sector carriler veu minvar el volum realitzat en jornades anteriors,1
malgrat això, però, menté un nivell
bastant apreciable, i continua essent el
rotIle més efectiu del mercat. La posició adoptada pels canvis, en la sessió que comenten no presenta una
orientaci6 determinada, i les poques
oscillacions que es registren és entorn
d'un quart d'enter, en alca i baixa.
Les obligacions deléctrics,
pies i industrials, amb negoci moderat, cotitzen a canvis sostinguts, ¡
alguna tendencia domina es de lleuge-

Testres
GRAN TEATRE DEL LICEU
Anal, 20 de propleut 5 atonament,
dos Quarte de nou, 1. • representado del
drama l Irle en tres seien, de R. Wiener,
, pele celebres erTRISTANII I I
listes senyores »m'Uy, Iltreek, senyors Plato', Nann, VJeber, atablen mestre director: Hans Knapperlebueoh, dlrecele escénica Meter. Mueble, t. a dele
celebres amistes Totl MI Mento, Granda, VIslanl, ami/ l' ò pera RISIOLETTO

Olympia

CINEMA ESPLAI

Presentara, a v u i, dijese

DANZAS A TRABES DEL MUNDO,
DE PURA CHIRIPA, cómica. CIARLOT MALEANTE, per Charlle Cha •

tarda.. do* (parta de S; rus, • lee 10
°lomee per 10 Untes dios)
EL IBUP 888888 CTACLE
MAC VI
TEATRE'?... CINC?... REVISTA?...
Tot alzó 1 molt mes en

21 atraccions internacio nals, 21
1

sosia de prImerlealm

ROMEA

TEATRE

Telifen 191151
Cada die, a les 5 I a un quart d'll:
EL DIVINO IMPACIENTE, de Pernin,
l'exit teatral mes gran. Diumenge: a
les 330. a les 6 I a les 1015: EL
DIVINO IMPACIENTE.

ra fermesa.
De les acciona, no es pot dir mes
que gairebé s'han mantingut inactius,
serse variació apreciable en canvis.
BORSA DE PARIS
El mercal de París presenta rniner
aspecte que en jornades precedents, i
bono aprecia mis activitat i fermesa
en els diversos sectors. El , rotlle de
rendes potser és el que mé s desentona
de l'ambient general ¡ presenta ,11eugeres fallides; amb tot, però, dominen
les alces en nombre ¡ importancia De
canvis: Rio Tinto, 1610 (+25); Roya! Dutch, 18090 (+4 0 ); Canal Suez,
l'especulació cal notar els següents
19775 (-1-go); Kuhlmans, 620 (+5).

SOLER 1 TORRA 6.ns

ASFIKIS

Aval. 011011,. nit. a les den:
Estrena a Barcelona del

senSaclonal especteele:

La posada del
Caballiio Blanco

1 . 6111 actual a tot Europa. Princlpals artistes: EmIlla Allega, Nasa
Aliaga, TIno releer, »agiten Valle,
E. Cueva, 20 glrle vieneses, 201
Tenues da tlroleom, Decher, naif,

80 bailarina, 90; Cera; 180 positones en escena, 130. Podrida orquestra. Modernitats eseenIques.
1, projectore I meEsoenarl gl
canice moderna; 400 vestlts
Verse I Platon, de Benin; pecoreís I figurins del professor Stern

La posada
del Caballito Blanco
porta Inés de mil representaelons
a Londres, Berlin. Viena, 51114, Holanda, I mes de cinc-centes al
Thealre Mogador. de Parla a teaIre pie. Demä, tarda, a preu nontilar: LA POSADA DEL CABALLITO
BLANCO. SR 1 cada nit: l'exItäs
LA POSADA DEL CABALLITO
BLANCO
DeSPRIX a Comptadorla

en la qual prenen part els seus meravellosos Innpuiencs 1 bellIssImes vedettes
al mon:
Tois s'assemblen a KAIMIKIII
RAUDOS no s'assembla a ningn
Ea Petar de l'Art. Es l'homo del sial
sentlt, que mea tot Barcelona
A riure! A rhire!
Os l'Unte

RICO - ALEX

AND CO PPPPP
5 excéntrica 5 • 5 grans arlict!es

Companyla de comedia
RIvelles
Ladrón de O

Estats Units: 776 pessetes.

Alemanya (Reichsmark): 280 pta.
Austria (sxilling), 130 pessetes.
Txecoslovàquia. 34 P er 100.
Holandesos: 483 pessetes,
Grecia, eso per loo.

AVUI. 41 1 0 115, tarda. a un quart de
sis, 1 MI. a un quart d'orne:
"LA OTRA HONRA"
"Yo quiero ser diputado"

Demä, aLVallaFCS. tarda: LA OTRA
HONRA. 1511. EL PASADO DE
PAULINA

Suecia: 10 pessetes.
Noruega: 193 pessetes.
Dinamarca: 1'70 pessetes.
Finlandia, /6 per loo.
Romania, 6'5o per Ion.
Ilulgaria. 730 per loe

TEATRE POLIORAMA
Illora-Espantaloón-aarroeo
Aval, tarda. I/O de 6, moda; 1 nil,
UNA AMERICANA PARA DOS.
d'II:
1/4
Demä. tarda, popular, escollit programa.
Nit. UNA AMERICANA PARA DOS ,

Turquia. 5 ?essetes.
Portuguesos: 035 pessetes.
1. ,nadà, 7 pessetes.
Argentins, 190 pessetes.
Uruguais, 325 pessetes.

TEATRE

Brasilers, o'50 pessetes.
Colombians, 4 pessetes.
Pecosos, /450 pessetes.

COMIC

;Venezuela, 125 pessetes.
Japonesos, 2 pessetes.
Argelins: 473 0 per Ion.

Avul, tarda, gran matinée. L'èxit /CON
El. PELO SUELTO!, per Margarita Carbajel I tota la Company/a. SIL a les
deu, fundé organitzada per la Penya
Emllia Aliaga, patrocinada per "Radio
Assoriacia de Catalunya" a benefici del
1111 del luberculós pobre. La revista

Egiptae: 3e75 pessetes.
Filipines, 3 pessetes.

un grandlds acle de concert, en el
qual prendran part eminente //Mistes

Aval: POR UN BESO, per G. elliton

EL HOMBRE LEON

en castellä (solameni al Barcelona)
EL SECRETO Del. MAR
isolament a l'Irle Park). NOTICIAR!
I DISUIXOS »NORIA

-.MEMA PAR IS
Tarda, 4'30; nn, 915: Rerleta.

Grau Sah de Florelle en CON PASION. amb Fernand Gravey. Trlomf
de Jean liersholt I WInne Glbeen en
EL CRIMEN DEL SIGLO

amb Francos Dec. Dlumenge, matinal, 1030. Es despatza a la taquilla per a la sessió numerada de
diumenge, tarda, a les 6, Proper
dilluns, esclevenlment: NADARE
BUTT
Per /a seva genial
interpret Silvia Sydney

•ILL MING
els rels' del "rodeo" amerld
ELS O MAZOLAS
Miles al frien
LES GIRARA

TEATRE SOYA
Anal. DIJES IIIITRENES:

trapezistes

¿Por qué te quiero?

THE 3 WORTLEY

sonora, per Nancy CarroH 1 John
Boles
DOLOS COMO
PUEDEN, sonora, per Harry Bar.
ley. 111111.11XOS I CATIRA RIAGICA

trapezie volante da la m-•

Ele

ELS 2 ELLIE'FS
ernocionauts persistes

el millor cavaillsta del tren, que ha eStat
prorrogat amb molla del grandlOs San

obtingut

SALÓ VICTORIA
Els 6 MAZOLAIS
Valinela, Uf I 181. - ?tibien 7211811
Els autAntles. Procedente
Els Untes.

Aval, Mons, a les ¿'la, 1 alb, a dos
Quarts de del:
FIERAS DE LOS MARES. documental
magna crearle de Clive Broock 1
P. Shannon

7 RACCSONS, 7

aerübates salladors de gran merit
Augustos de Sotree: 1111va,

Susana tiene un secreto

Franela,

grandiosa

Franatillo, Manir' 1 ~listillo
Orquesta del Sindicdt Musical
de Catalunya
Aula al públic A pesar que cada un deis
nutneros que componen aquest programa es per ell sol la base d'un programa,
l'enorme preuupost de respectado,
l'empresa do POLYINPIA advertiste al
~He que rog/ran ele preus de tres
pesaste* la butaca 1 una pulseta la general. Es despatta a Comptadorla per a
les villt prlmeres representaelons

Cin em

Gran Teatre Espanyol
Compenria de JOSEP 'ARMAR
Primera actora I directori;
A. ROLLA 1 A. enrula*
Aval, dijOuS, tarda, a les Cinc. Entrada
I butaca, 1 pta.: MASCLE O FEMELLA?
N/t, a les des, el vodevil de les Malles:
LA NUV1A, EL NUVI, EL LLIT

; Isabel: 234 per 100.
Franca: 233 per 100.
Lliures: 5875 pessetes.
Dòlars: 1206 pessetes.

Buhalta PeicsItém

• Cuba: 1175 pessetes.
Mexicà nou: 233 per loe.
Venezuela: 232 per 100.
Marca: 28650 per loo.

Nona

b rmoderna
stio

PAPAVERD 12

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS
A les Farmàcies i Drogueries

LABIOS SELLADOS

es

AVIO, tarda, a les guatee: 1111. a
les '10 05: REVISTA PARAMOUNT.
PARARIOUNT GRAF1CO. BETTY TAQUIMECA, dIbultos, 1 UN LADRON
EN LA ALCOBA, per Herbert Marshall. hay Franela 1 Miriam Hopkins, Direcció de Lubitsch

213

SPLENDID CINEMA
Censen de

Cent, 217 - Ysl110n 30415

Avul, magnific programa sonor:

LA VUELTA Al. MUNDO
explicada en espanyol, per Douglas
Falrbanks
DIBUIXOS SONORO
UNA HERMANITA DELICIOSA
per Muy Glory
DIBUIXOS TECNICOLOR
Estrena en liquen 'alt de la superprO-

COMPAÑEROS
per Dorothy Jordan I 11. alontgomery

Diversos

Blere6 Nicolau

Director: Enrio Jimenlix
Avui, dijous. a les 10 de la Vellia:

LA DAMA ENAMORADA

11111110

111111Z

eMIMM

SALONS CINAES
TIVOLI
tarda 1 10 MI: "La vida privada de
VIII", Charles Laughlon. CemIca,
Hondea 1 Revista
CAPITOL
o tarda 1 945 nit: "Simba". "Crepúsculo rojo" (produceld Ufa), Rudolf

Enrique

FO9ter
CATALUNYA
1 tarda I 10 n'a "Bollche", Irusla, Fu.
gazot I Demare. Actualltats I Atracció

4 tarda I 930 nit: "Viaje de Ida", en

Uf101111101111
MOMO 25627.24113
Darreres projeccions

de

FRA DIAVOLO

•U

COMPA A TRASMEDITERRANEA
'

MADRID: Rame l lf do la Castel/anal, 14. - BARCELONA: Mi Libelista,
LIMA RAPIDA DE ORAN LUXE ILARCELONA-CADIZ-CANARIAS
lertIdef lielmanals Oil disumee. a Itli II. E(eClUaran el linde lea moto flag
» CIUDAD DE SEVILLA" 1 "VILLA DE MADRID»
LIMA IMPIDA DE GRAN LUXE IIIIIRCELONA-PALAM 1.81 MALLORCA
80111 4 ee rada dio (acepte el, dlumenge4), de BareelOna 1 Palme, o lee Cl
bares, per les mote-nana
"CIUDAD OIL 111A14CCLONA . I "CIUDAD al PALIdA»
DE
INIMVEM RECULJUIS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I
MALLORCA BARCELONA- UM I BARCELONA-Z.1E1MA
UNIA COMERCIAL AME ESCALES A TOTS ELS PORTS DB LA MEDITEHHANtA,
NORD D'AFRICA I CANARIAS - Sorndeo gutotenais de Barcelona ele enlose
LIMA ClrIERCIAL BILBAO CADIZ-GANAR1ES, AMB ESCALA A TOS ZLS
t'ORTIZ DEI. nono LEEEPANYA. - Bcrildes quinzenz's de Bilbao eta /Motu
LISIA RAPIDA BtOULAB ENTRE SEPANTA 1 TEBRITORIS DIS LA MANEA
ESPANYOLA (FERNANDO P00). SOrtldell el Ola 15 de cada mes, ami) atufes a
vsieuria, macan' (facultativa). Cartagena (facultativa), tedie, Lis Palmaa,
fento Cruz de Tenerife, RIO de oro (facultatlio. Monróvla o Prrelown (faculta.
si-si Cante timbal de Hiriendo POO, Sala (racultative>. aneo 1 I110 3entlo
racuitativa), pele vapore
» PLUS ULTRA » I »LEGAZPI»
LIMA AAPIDA REGULAR ENTRE BARCELJNA 1 VALENCIA
Borndes dc Mareen/ni ele dillUns 1 (Mota, a les SO toree
"CIUDAD DE VALENCIA"

d'anada 1 limada O presa redurta
Creo 5 ermene tSO ptee
QuIPIZILNAL IIIEDIITEIMARIA-CANTARRICA
sao «cala a tote si puras da la Pedrada. acendre de Barcelona me dimeeres
LINIA REOULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT • ORAN • MELILLA • VILLA
CEUTA I VICE VERBA
ALIRIO/MAS
liOrtIdeil de Eareninna rada diummee, n lee 5 bocee: d'Alma:11 ela dimano
d'Oran ele dImeerrs o t inan rap a Albean* ele dimarte I d'Alimant esa e
S/cretona ela dlEseered
Ilervefe 411.- - ~re ililage 1 emut. - Nieve A4fIAMMO-COula. Dass surtido
Sala Pa des 0. cada port - Sera« Allyeslres-Tinger. Dlarl - Servil leladtmanal
1111111erli- Mellna Mere. regule. 19n4113 . 11.1091511. 0.eeSl »Memo, Bereolone-Gerta.am,
nmesario a lo frim pacvls • tnts al. Pnrts

Vestits a termini

S

1.0hd.ommomw

per atan Laurel I Oliver Hardy
Denote KIng I Thelma Teed
Denla,

eStrena dc.

LETTY LYNT()N
per Joan Crawford
Flim Metro Goldwyn Master
n••nnn••nn•••n••nn•nn••n••n••nnnn••n••••••••n••

FEMINA
Paseele de Ancla, 23. Tele. 13352
Estrena de In (terrera produceló de
LIANA RAID
LA NOVELA DE UNA NOCHE

anib el gran cOmIc Paul Kemp.
A mes, lea darreres .tenia/Ital s 1
reirloaltals de 101 el meo. Nota:

LA NOVELA De UNA NOCHE pass&
d les 430, 630 1 1050

espanyol. "Carrera triunfal". "Tendero
I Cia.", Italmd

Harvey. Notician l I Revista
EXCELSIOR
4 tarda 1 930 1 1: "Gloria" (unicament
larda). "Viaje de Ida", en espanyol. "Yo
y la emperatrlz", Lilian Harvey.
SIRIA
O tarda 1 930 all: "Unidos V enceremos" (únicament larda). "Alfas terremoto". "Danton", en espanyol
IBAN TEATRE COSTAL
Continua 2'45 tarda: "Mujeres que matan", Lew Ayrea. "Alias Terremoto",
"Denton", en espanyol
MONUMENTAL

Continua 3'45 tarda: "un hombre de
paz", Welter Mistan. "Aviones y fieras". en/linde en espanyol. "Repteme Vd.", Roger Treville. Cómica
ROYAL
Continua 345 tarda: "Carrera triunfal".
"Aviones y fieras", explicada en espa•

nyol. "Reptemo Vd.", 11 o g er TrevIlle.

Cómica
BOHEMIA I
Continua 345 /arda: "Carrera triunfal".
El dinero maldito" "Infierno en vida".

EXPOSICIO DEL NII
Organitzada pel Circo! Arlfellc
Sensacional esdeveniment d'art

Serrar: dies

111.1ta d'11 a dos pitarte de 2 I de 6 •
Soterrents dala Ferrocarril, de tlarrli
ENTRADA 1 REMETA

LLIBR

ES

Compro de .ota mena
TALLERS, Ba

Teléf. 22230
FABRICANTS
I COMERCIANTS
COMPREM
tota mena de generes
d'ocasI6 I saldo

Rambla Centre, Ad 1 30 - Tf. 1E171
Aval: REVISTA PARAMOUNT
CON PASME
per Fernand Gravey I Florelle

Concerts

EL IMANO De LA CRUZ

la pellicula de la temporada. amb
Frederic Mares, Ellas* (Anal, Clandelta Colhert I Chnrles Laughton,
en espanyol
(Sessle continua)

Mobles

I iquIelarrn aloady,
ser traepas Cernida. SS Cabal
reell !In

amtnen

*en!

6 ptas. seknanale * Saatrorla 4ABOYA
°arme, 44, entrase. ( Duva id l'Hospital

TEATRE BARCELONA

ta entres feepecifig al pree de 751 pta.

LIL1911DID NI NinelL
Villarroel, 41, principal

CERQUEU PIB?.
Per %re/nadar-vos reeorden CASA CARtoPIERA, fu PPPPP en 11107. Autoronduoper
3eo a 25 p 54e. dIns de la clutat, 1
carretera a 01110 pura
Telefon 31514
BORREL, 132

CAPSES DE LUXE
baleigs

RAMBLAS

G

85, f. L'Ir«, 85 Tarda, 3'30; nit, SIPO
tI0 ARTISTES, 60 - Estrelles; GARCIA, ARGELINA, VALENCIA, TERRY,
VILLANOVA, BARTOMEU
Dancing dl a 4 de la mallnada
I un ALEGRE VODEVIL

PATIO! 'ALAC,
Continua 1 tarda: "Prestigio", Ann Harding 1 Adolf Menjeu. "Viaje de ida", en
espanyol. "'Yo y la emperatriz", Lilian

31374

Notic
larl

CINE

els calbs he scin per la seborrea, aquesta hipersecreci6 del cap,
que es mänifesta amb l'aparició de la
caspa La seborrea és el començament de la
caivicie Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneis altre especilie contra la seborrea que el sofre. I no es oneix mes que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al pilblic.
El SULFOPILOL no es, donci, un producte empiric, casolà, o de perfumeria, preparat sense reptinsabilitat científica. Pelcontrari,
està fet per facultatius catalans 1 basat en kifmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
ES Füttic remet que li aconsellerä e/ seu me&
ge, si el consulta. Amb el SL1LFOPILOL evitarä la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, denles, sempre
1 perfectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa 11 malmeti la cabellera i li faci Ileig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
A narilP lob

BA-TA-CLAN

PUBL1 CINEMA

se divierte
Ilinny
amb Andre Roanne

contra la calvicie

¡'en abonamenta: Rellotgerla Mulior,
Saltada de la Prese, 8. Telefon 22418

Ten.

Aval, larda, de A a 8; Mi, a lea 10:
Anny Ondra en la graciosIssima comedia

Remet cientific

len.. JUGAR A CASATS; 2 011.. nl drama
en tres actea, de Puig 1 Ferreter,

11111111•1

re446440

SULFOPILOL

Tenue STUDIUM, Rallen, 74
Primera de les cinc vellIades seleeles
de Teure Caleta, a cauce
de la Companyla de

que s'estrenará el Ola

Es despalla a tots els Centres
de Localltali

EL

TERTULIA CATALANISTA

n•n••n••n••••nn•n•n•••n••n•n••n•••n•••••n•n•nnnn•

Deeumental
datualltate Mundial'
Sess10 continua
- Sto.
Butaca UNA MURTA

5. A., Hospital, 32 - BARCELONA

..
pr-,rarderwtr,","

chirrió SI. G. SI.

Countom

Dipòsit: FORTUNY,

superproducció espanyola, Interpretada per Hostia Diez. Mtguel Ligero
Ricardo titinee
Pretis: Especial, 0'81); Preferencia, 1 pta.

Illatgee

Alfons: 233 per Ice.
Unces: 233 per ion.
i 2 duros: 233 per Ion
o duro: 11 . 65 pessetes.

HOSCA()

VASCONCELLOS

;CON EL PELO SUELTO!

OR

L'ANEMIA
Falta d'aires purs, exces de treball. alimentació escassa o deficient, sin la causa principal de l'empobriment de la sang, que
predisposa el nostre frägil organisme a totes les afeccions microbianes. Aquest perniciós afluixament. de lq vitalitat, aixi que es
nota, exigeix una intelligent solliatud i una atenció constant:
cal donar aires sans als pulmons i tornar a la sang la sena
riquesa natural. Aquest darrer objecte no l'aconseguireu recorren( a medicamento, sind sotmetent-vos al règim diari del
PHOSCAO, que (, s un "superaliment" selecte i un reconstituent
erirgic. El PHOSCAO convé per a tots els temperaments i el seu
règim és aconsellal tant als satis com als malalts, als convalescents, als ancians i als dispplics

4 SIMMEK

6 IBERIOS, 6

TEATRE BARCELONA

BARCELONA - IRIS PARK

els meravellosos </limpies pläsilcs

els asos del trapee! I l'escala retal

Francesos: 4755 per 100.
Anglesos: 3965 pessetes.
Italians: 64 per 100.
Belgues: 3375 per 100.
SlliSSOS: 23540 per 100.

411MIMIMI.11.

en latera Incomparable

de rErnpire, de Londres

BITLLETS

phi/. TOBO PON CL AMOR, per
Jan anpura. ¿MILAGRO?, per DorOtea Wieek 1 Herta Tbiele, pro.
lagonistea de •ushaelma de uniforme

Revista misteriosa

KASFIKIS

TEATRE NOVETATS

C011181111 41010e IllinIenee I Arflems

Pe r

a

caumente 1

Capees • mida

1

PI-E-5 5o

ornen

S ENSACIONAL'

ägni ir cronómeire
de buts eira sense 015
ni fatal Evade Otibi
501.1D. Com o propa ando l 'enviem e tot
contra retra t an de
Nos 15 - De P01.5(8A
precids model Dtes25
••••
Tromet.
tot seauit indiceol eq9
dieri, en. lo ore, a
le te oide

Aneada Mor.
A

r gentina

arnn al coscar, del pianista

LLUIS GALVE
I del guitarrista

Ataras:0- AT

ADVERT1MENT
-72

[ASA GIN[BRA :SAN SEBASTIAN

Salvador Ballestero*
Localitais de I a 15 pesarles a la taquilla
del iTeatre •ereelene

DEMANDES
"«..-1
CR1EOL

Per deu ct.pous c(a lO
aquest, regstem cinc pesnelPS CII ilihrem
Apartad. 228 • Tenerifa
•n••••n•• •nn•n•n•••n••n•n•nn•••n•••nn•n

YERSOI
111•1•11n.•

ln .

&out Pau, SS. - Tel. 20274

14111
7Z
1;1171.104f

DI

matanise serretet • Detestes besaste
Rambla de Canaletas, 11, 1.eir

BARGUtS

dlnarl I oornlat de

CLASSIFICATS
VIES U RIN ARIES
poLicListe.4 rama mama

lOa tO de gener. 1111, a dos (inerte 411:
Temer comen ea P

PET1TS ANUNCIS

Advertim a les Personal a les
qua:a interesai la publicació im-

mediata de les notes que ens enviril qua ela original& han de dirigir-se tota a la Redacei6,Corts
Catalanes, 589, ter pis, abanr.
do les

TI 001

NECININifi

tSpida. b•:, luya, que amoral moll
be eepenvoi i trances. Indicar total 1
cerrero °mala a l'Aparlat 901. De no
reunir condicione abetenir•se d'escriure

nou del vespre. Els que

ens arribin mis tard d'aqueste
hora o vagin adtoçot u la
impretnta del diari: Barban. 11.
no s'eran publican fins guatea-

ta-vuit boros despida.

