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BARCELONA

LA 1.1.15A AL NATURAL
Aquesta pruiJa cPatac personal
qut, de cop i volta, s'ha apoderat
homes de la Lliga ens plau
i ens diverteix. Ens agraden mis
amb aquesta xafarderia sincera que
amó la "pose" grandiosa de les
passades eleccions de diputats al
Pa:lament de la República, quan
el senyor Cambó proclamava una
elevaciä del to polernic completament de cartó-pedra. Alio era vanitat i falsa pompa, gest de comedia
per a ús de babaus de casa bona.
Però ara que els surt la "manitanyera endiastrada" que porten dios,
ens són àdhuc més simpatics. Llurs
cartells ian riure Barcelona amb
aquell xarlatanisme tan pintoresc
i patufista. El senyor Ventosa i
Calvell ataca els mal s republicano
(és a dir, els que no tingueren la
sort de fer propaganda contra el
regim en tenlos que es discutia VEstatut) amb un ardor que li va
/releer el ro d'agost de l'altre any,
a ran del iranias sevilli del senyor
Sanjurjo. Per Sevilla. poc abans de
Sanjurjo, hi havia passat Ventosa
i Calvell, gran agradador liavors
dels mateixos que després s'a gradaren de lea-general de carrabine rs. Parla Ventosa i ataca per
exemple, el senyor Nicolau c1.01wer, que té l'honor d'haver redactat
el decret abolint la Llei de Jurisdiccions, amb la qua!. o a l'ombra
de la qual, tanteo vegades s'endossà
la casaca el senyor Ventosa. Qualsevol pronoi es plany dels arribistes
i de l'arribisme dels que no s'enfilen per les escales de la Lliga. I el
mateix D. Eran:ese, abandonant
l'aire usual de tabernacle. es digna
fer discursos retallant i xafardejant
amb ira reconcentrada.
Això va he! Molt malament s'ho
deuen veure els bons senyors guau
es desfan de Ilur pose técnico-arrencaqueixalesca. Els "preparats" s'enfurismen i tot. Senyal que veuen
en perill alguna de les seves habituals maniobres.
Es planyen del poc respecte que
hi ha envers la Bel electoral, ells
cite si a ma ve burlen la llei i fan
cinics arnh noms de la candicontrária. Publiquen ogir.e! sensacionals a la premsa,
hi hagi més rialla, "Re-
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Les Corts de ta República
LLIOA
aproven l'extinció del Tribu- intenta treure imnal per les responsabilitats portimcia a la seva
"planxa"
de Jaca

novación'', diari lerrouxista, també
els ho publica "mediantibus illis".
Quina gent, tumbé, els lerrouxistes!
A Madrid festegen amb la caverna;
a Barcelona detenen, entre uns
anarquistes, un periodista radical.
Ara sabem que, ami mateix, tenen
un peu que fa penes amb el de la
Stares de Tangil, i altres diputats
Madrid, 12. — Consenea la sessió
Lliga. Per aquest cami ens els trosobre l'anomenada Comissió de resa tres quarts de cinc, sota la prebarem amb els carlins. Encara, 5i
ponsabilitats i tumbé que ha rebut
sidencia del senyor Alba. Al baue
no ens descomptern, els resta un
una comunicació del . Tribunal jutblau els ministres de Justicia i d'Hijador dels afusellaments de Jaca, i
peu balder.
senda. S'aprova l'acta i un dictamen
una altea de la Comissió de responI de la "planxa" comesa amb
de la Comissió d'incompatibilitats
sabilitats.
Vescorcoll del centre d'Esquerra del
pel qual es declara diputat el senyor
Un secretiri procedeix a donar
carrer de Viladomat, qui no en parGarcia Guijarro.
lectura dels dits documento.
la? Diu que el senyor Mainés tema
(Entra el cap del Govern i els
(Entra el ministre de la Governala confidencia que hi havia un
ministres de la Guerra, Obres Púció.)
bliques i Indústria i Cornerc.)
dipòsit de bombo emboiicades,
Es china també lectura dels proper adobar-ho, amb cedules falses.
S'aprova també un dictamen de
cessos en els quals entenia la Cola Comissió de Guerra, fixant el conQuin efecte esgucrratl La noticia
rnissid de responsabilitats.
tingent militar per a l'any 1934 en
craciueft carnavalesc pre..
El senyor MANSO, socialista, fa
143 mil bornes. i un altre de Govermotor ha estat la nota cómica de
notar a la Cambra la importancia
nació, prorrogant durant el primer
tota :a campanya electoral present.
de l'assumpte que es va a tractar i
trimestre de l'any que sons, el presUn altre encert de la Lliga és la
¿emana en nom de la seta minoria
supost de les Diputacions Provinseva aliança u/lb els canino : aixO
que s'imprimeixin aquests antececials, cabilds insulars i mancomunili ha tret un grapat d'anys del dadents perquè els diputats puguin cotats provincials i interinsulars.
munt. Els socis poden fer-se la
neixer a fons la qües , i6, ajornant
(Entra el ministre d'Agricultura.)
illusió que viuen en plena monarfins aleshores la discussió.
El MINISTRE DE JUSTICIA
quia alionsina. No ha mancat una
El PRESIDENT diu que no enllegeix el projecte de llei reconeixent
agressió al redactor d'un diari satitra en les seves facultats impedir ara
havers passius a la clerecia que va
ric per banda dels requetes: aixä
e/ debas, sind que això ha d'ésser
estar al servei de l'Estat.
vesteix molt. Llegint la candidaacord de la Cambra.
El PRESIDENT anuncia que s'ha
tura combinada, patrocinada per
ua a la Pagina 5, rol. 3)
(Contin
presentat una moció pel senyor
les columnes de "La Veu" i "El
ee•.4.•
Correo Catalán". mes d'un senyor
d'edat deu haver sentit cont un
estiuet de Sant Marti pels dintres.
Aquesta Lliga ingenua, que va
de bracet amb els carlins; que té
un esperit de sala i alcova, xafardera i sedassera, plena de remeis
d'herbolari i d'enrenous de celReincidint en el seu interes d'inobert, la trobem perfecta dins
formar els seus lectors del moviseu genere. Més bona que la de
ment de socis d'Acció Catalana.
la farsa del "to" 1 de I — organitza"La Veu" publica una informació
"prepació" i dels "técnics" i els
segons la qual plouen a les Mientes
rats” i tota Venderga.
d'aquest Partit les baixes. No val
Pm:, ha calgut que els hagi enla pena de contestar aquestes afíntrat la por al cos, i amb ella el
macions, que els fets s'enearregamalhumor i el despit, perque s'obliran de desmentir. Volem, no oliodés de les savies hipocresies i
tant, fer constar que el nostre amic
sortís la veo natural, pedestre i
membre del Consell Executiu
casolana corn ella mateixa. ¡Per a
d'Acció Catalana senyor Carles Jorperdre— que dimoni! —no val la
dà, el qual es directament afluditpena de posar-se la roba dels diui per segona vegada —per "La
menges! Heus aci una màxima que
Veu", no ha preentat la seva trama
no desagradaria a D. Llids Duran
ni la sena dimissió d'Acció Catai Ventosa, honre de calma i de
lana, amb l'actitud actual de la 3ual
seny.
esa d'acord. Fern aquesta afirmació per indicació expressa del ma,4m,••n•n•n•n...m.enmenml,
teix senyor Jordi.

La erial del partit radical

s no us deixeu sorprendre per maniobres
dels electorers de la Lliga

)

Haveu de votar la
S
S

candidatura número

1

Fixeu-vos bé en la capçalera de la llista.
Diu: Esquerra Republicana de Catalunya,
Acció Catalana Republicana, Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, Unió Socialista de Catalunya.
Abans de votar, mireu si la vostra candidatura porta el número 1 i la capçalera
que copiem.
Comproveu si la llista és la dels vostres canclidats.
Penseu que la Lliga i els seus aliats han
fet circular candidatures nostres, disfressant-les amb el número de les seves.
Alerta! Les nestres
porten el número

Les

dèries

de «La Veu»

Electors de la Coalició
d'Esquerres

El senyor Martínez Barrio, que
ahir "féu les paua" amb el senyor
Lerroux, en un curi64 acte d'homenatge a aquest que li dedicà la
minoria parlamentària radical

A la matinada, la
policia registrava
els estatges de Lliga
Catalana, Circol

(Vegi 's informari6 a la pag. 5)

Tradicionalista
Altes a la Lliga i Casa del Poble
Se'ns assegura, de font autoritrada, que coincidiut amb referències que ja has-leal rebut, que durant aquestes darreres setmanes han
ingressat a la Lliga Catalana signifi:ats elements de dreta i
guíes, que fins ara n'havien esta;
allunyats, perd que finalment han
arribat a una aproxirnació que segurament es traduirà en una actuació conjunta amb les forces
monàrquiques espanyoles. Entre els
ingressats de nou seas diu que hi
ha alguno elements dels que més
activament collaboraren amb la
Dictadura.

El

A primeres hores d'aquesta matinada, en virtut d'una denüncia
rebuda a la Comissaria d'Ordre públic de Catalunya. rIta procedit a
escorcollar diversos centres politics,
entre ells la Lliga. Tradicionalistes
i la Casa del Poble.
A l'hora que escrivim les presents
ratlles els escorcolls segueixen realitzant-se amb gran activitat. Amb
tot, les diligencies a practicar són
entretingudes.

A la pàgina 2: "A. D. L. A. Ti."
per Carles Sindreu
"LLIBRES NOUS", per Pau Vila

nou Comiesari general
d'Ordre

1

barres verticals.

Tin7sieu present que les candidatures
sense el número 1 no valen, encara que la
11;sta estigui bé.

se celebraran avui

I
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Una campanya derrotista sense solfa

LA POTENCIALITAT
DE BARCELONA

Ahí r va prestar declarad()
al jutjat el senyor Conill,
cap de la secció de cèdules
L'òrgan de la Lliga, en la seta
edició d'ahir, es dolia de la nostra
informació relativa a l'escorcoll realitzat en un Centre d'Esquerra.
Comprenern perfectament el que la
"planas" d'ahir representa per a uns
senyors que han entabanat durant
nsolt de temps el país, padant de la
seta celebre organització; però, per
ultra banda, no podiem mancar al
nostre deure d'informadors, assabentant els lectora d'un afer del qual
la Lliga mateixa prometia al poble
de Barcelona en nombrosos cartells
una informació sensacional.
No herir estat, dones, nosaltres els
que hern donas proporcions cacessives a l'afee, ni tampoc qui a darrera hora ha intentat per tots els
mitjans ofegar-lo. Afegirem, només,
que segons informacions que ens
mereixen crèdit. durant la tarda i
la nit de dijous, diverses persones
destacades de la Lliga estigueren a
les redaccions de determinada premsa barcelonina, en demanda que
hom guardes un silenci absolut respecte de la querella presentada al
Jutjat de guardia i signada per l'advocat senyor Maynés i Gaspar i el
procurador senyor

MES DETALLS DE
L'ESCORCOLL
Durant el da d'eltir circularen diverses versions respecte a la personalitat dels individuo que es trobaven presents al Centre d'Esquerra
a l'hora que s'estava verificant l'escorcoll.
Es deia que de l'automòbil que
rondava prop del Casal i el qual
el jutge va fer detenir per tal de
comprovar la personalitat dels seus
ocupants, va sortir-ne una veu que
digué: —Som nosaltres, senyor Maynes! —afirmació que provava que
es tractava de gent amiga de l'advo•
cat querellant.
Horn comentava la presencia d'aquests individus al lloc on es practica la diligencia i es deia si en un
moment de descuit havien aconseguit introduir-s'hi.
De totes passades la presencia de
gens estr a ny a al lutjat ha quedas
sobrerament demostrada, per les declaracions del conserge i del president de l'entitat. Ho prova tumbé
a bastament el que sliagnés tallas el
fil del telefon, acte que, colo és
de suposar, no fou ordenas pel jutge
ni portat a compliment per cap persona a les seres ordees.

Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis,
té palau propi, nombrosos ediiicis de
pr4ietat, i ha donat vida a bon nombre dinstitucions iilials, que compleixen funcions socials i morals inapreciables. Les 150.000 Pe äbet eS inicials
de l'any 19o5 eren el desembre de
1932, 443.953.31194 pessetes de comptes d'estalvi a la vista i dient, i
96.630.91244 pessetes d'assegurances
socials, important eis compres d'estalvi, al darrer de desembre de 1933,
3 1 3.737 .000 pessetes, o s:gui una diierefleja, a favor de 1933, de 6o.783.689
pessetes. Hem de ier esment de la
vella "Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Barcelona", que, amb casa
própia i altres de prapietat, tenia el
desernbre de 1932 un capital de pessetes
248.996.967' 1 4, i que el mes de novembre de 1933 sumava 263.622-78145.
entre mis de 244.000 imponents. TOta1:
14.623.814 mi, qUe el 1932, resultas
que será igual el desembre. L'estalvi,
el petit estalvi, no s'estronca: segueix,
augmenta.
Conjuntament, durant els trenta-tres
anys del segle que som, que ha esdevingut, enmig de tantes malvestats?
Que la nostra Barcelona s'ha jet gran,
enorme, espléndida, no tant eorn la hi
voldríem tots, peró esplindida; que la
indüstria que ens llegaren els nostres
avis i els nostres pares ha crescut al
mateix ritme que la ciutat: Barcelona
té escampats per plans i rius de Catalunya 2.100.000 pues de filar i 25o.000
pues de lineen, mes de 82.000 telers
de totes classes i amplades, i entra
pel seu port, cada anyada, un mínimum
de 100.000.000 de quilos de cotó; que
ha vist crear empreses hidro-electriques, la quasi totalitat amb cabals propis, que, ultra portar-li serveis, mai
prou estimats, representen una doble
riquesa: la de les inversions i la que
han retingut a casa: la ristra de 630
milions de pessetes sumen les acciona
de les dites companyies, atnb mes de
800.000.000 de pessetes d'obligacions;
que s'ha. despès molt dines' en empréstito de societats radicades lora de
Catalunya; que iban creas importants
indústries quimiques i farmaciutiques,
amb 221.212.500 de capital accions i
30.000.000 de capital d'obligacions del
ram de construcció, i de materials
per al mateix ram; .importants empreses mineres, de les quals cal fer esment des Potasses de Súria, S.A., i Potasses lberiques, S. A., la primera amb
30.000.500 de pessetes, i entre totes
uns 130.030.000 de pessetes de capital;
que... No insistim. L'enumeració seria
massa llanga, Només voten dir que
a mitjan l'any /933 hi havia,
Barcelona es francament descomerdomiciliades a Barcelona, unes mil
tant per als que no la coneixien. La
seta vitalitat supera toses les crisis.
sis-centes societats anònimes amb més
En els bons temps de la regencia del
de 3.7 06o00.000 norninals de pessetes
accions—les nou destiles parts subodarrer Borbó, en perdre la monarquia
les colónies espanyoles, es digné que
cris—, arnb prop de 2.000.000.000 Pies.
ami era un cop mortal per a la nosen obligacions. No comptem les nombroses societats collectives, comanditra indüstria, i la tempesta passi de
taries i de sota mena, ni els negocis
llarg. En enviar-nos la monarquia un
individuals, que farien una suma enredemptor que exacerbar les classes
cara més creseuda. Creieu, ja, prou
treballadores contra el catalanisme, el
eloqüent tot això ctit? — Si, peró com
capital i tot el de casa nostra, la
van aquests negocis? Hi ha de tot,
gent pinta la situació arnb els coloro
com en molts altres periodes de la
tris foscos. I despees vingué una Setnostra história mercantil, exactament;
mana Trágica, i llares anys de bornher, amb victimes als carrers i en llocs
uns be; altres no tant; alees molt
públics; i mes tard incomptables vagues
mitjanament. Corn arreu del min, amb
la diferencia que van molt milloc que
sindicals i vagues generals, i seguidaen altres llocs, infinitament millar.
ment la pugna de sindicats amb la caPer acabar poden dir que els compcera de l'home per l'home per les vies
tes corrents de la Banca particular, en
ciutadanes, i finalment, una Exposici‘í
relució amb l'any 1931, han augmentat
Internacional, que, econòmicament, bou
fins a un 40 per roo, i en alguno caun desastre. I sempre, durant aquest
sos encara Inés. I aixer acose comptar
llarg periode, hem dit que la situació
que a les caixes de Boguen hi ha guarera desesperada, que no tentar salvadados enormes sumes d'efectiu, plata,
d& I Barcelona, vinga riure's del pesan i bitllets. de les quals no es benefisimisme de llurs habitants!
cia ningn, ni els propia interessats.
En un dels períodes de lamentacions
Heus aci la trägica situació de Barmes insistents, l'any 1905, era fundacelona, i l'exacta pintura que en fan
da una modesta instittici6 amb 15o.ano
els cartells electorals, que valen un
pesselea, en im segon pis de la casa
feix de milers de pessetes.
del Eoment del Treball Nacional. En
EDMOND D'ABELLA
193 2, aquella Institució, la Calva de

Aquests dies l'estranger o el simple
foraster no catala que cauen a Barcelona deuen preguntar-se el significat
dels cartells derrotistes que omplen
les pares dels nostres carrers. Aquella Barcelona tragicament travessada
per una sageta — nona maten Dolorosa —, Ouiii significat deu tenir als
ulls dels que no estan ben al cerrent
de les nostres coses? A mes d'un que,
intrigas, ;la atrevit a preguntar-ho,
se li ha hagut de respondre que es
tracta, simplement, de propaganda
electoral, i que el partit que empra
aquest metode derrotista ha tingut
sempre representacid, i moltes vegades
I hegemonia, en l'adniinistraeld deis
béns municipals.
Aquesta propaganda truculenta contrasta massa al viu, als ulls de la
gent, amb la nostra manera d'esser.
De llavis enfora ja ho som de mena
rebentaire, pecó l'eufória ens va per
dins, i és molt dificil que eins cansenrin que tot va tan malament com ens
pinten aquests cartells derrotistes, que
obliden que Barcelona ha jugat uns
33.500.000 a la darrera rifa de Nadal,
i riba despes 40 en els dotze dies que
van de Nadal a Reis. I tots en coses
supérilues!
Ara be. Saben quino eren els averanys per al final de 1933? Senzillament tenebrosos! En els medis comercials i bancaris es pressentia que hi
hauria no poques fallides i suspensions
de pagaments entre la industria i el
comerç. 1 no ha passat perquè valgui
la pena explicar-ho. Hi ha hagut, certament, qualques caigudes, peró en
proporció reduïda, i algunes previstes
ja de temps. En el nostre cas poguessin trobar-se totes les ciutats industrials i mercantils del món!
La potencialitat de Barcelona, sortosament, sernpre fa quedar en ridicul
els nostres pessimismes! Vegeu, si no:
els beneficis liquids de la sucursal del
Baile d'Espanya a Barcelona, l'any
1932 foren de 17. 000.000 de pessetes!
Els que haurà iet el 1933 seria uns
dinou o vint milions de pessetes! Podrá dir-se: Bé, alai:, no prova res,
en darret terme, es en perjudici de la
Banca privada. No és aixi, encara que
yogui sernblar-ho La Banca privada,
en l'aspecte purament comercial, feu
un estimable balanç l'any 1932, i el
faca, en general, millor l'any 1933, ai
be bona part dels beneficia s'hagin
aplicas al capítol de "fluctuació de
valoro", per Compensar i cobrir, 1emporalis-1cm, les depreciacions de les respectives carteres de tibis.

LES DILIGENCIES DEL JUTJAT. SURT A ESCENA EL SENYOR CONILL
En el repartiment va correspondre al Jutjat núm. 3 l'entendre de
la querella presentada per l'advocat
senyor Maynes. Ahir al mati el jutjat va comencar les seves diligencies, i prengué declaració en primer
terme al senior Duran, president
del Centre.
Segons les nostres informacions.
la declaració d'aquest testimoni coincidí amb la referencia que ahir donaren/ als nostres lectors. Afegi
únicament que uns individus que
s'havien situat cstrati,gicament pels
voltants del Centre, impediren la
circulació per aquell lloc i no deixaren apropar-s'hi ningú.
Revestí sens dubte mes interes
la declaració que va prestar el senyor Conill. El senj or Conill, cap
de la Secció de Cèdules de la Generalitat, és gendre del senyor Puig
Cadafalch i persona destacada de
la Lliga.
El que sigui aquesta organització
politica, que té un representant tan
destacas en la burocracia de la Generalitat, la que ha plantejat el problema de les cedules falses, s'ha
prestat a tota mena ele comentaris.
Ho han comentat especialment aquelles persones que coneixen el senyor Conill i saben la fallera que
té aquest senyor per a fer politica.
De la declaració d'aquest testimoni no va poder saber-se'n res.

L'actual

moment

LA DENUNCIA POU CONVERTIDA EN QUERELLA

Abans de votar assegureu-vos amb quina
candidatura voteu.
A la nestra, sota el número hi ha quatre

Llegiu, a la pàgina 4, Pananci del9 aele3 electorals que

I
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itigh1CCIO I aascatureamos CORTS

- Aáraw.ause .. 1allihnelree. Tediperstura Maig
palle. Ilumllet gratin: 41 per cual. Veteen« del
vent: 18 qunemetres per hora. de roen efillbfltlat
borllsontal, en promeal: 11 cpnlemetres. getat fiel MI
detteres Si
.5/10 de steti. Am., Ast. 1 Cl. En les
t'ores: Temperatura m'alma: 13,9 gratis. Temperatura
mlnlma: 5,0 grane. neeorrerut del vent: 305 CM16metres. PrecIpllacld: milla. IneolacM en el ala Cribe:
1 hores 5 ~Me. 4 a

la pries de poueesi6 del claree pel senyor Tonale Rem en% 1 Amat,
al qual veleta en la foto acenter at del coneeller de u.vernacid
1 lee &Moret& de rordte Palie

Segons rumore, la primera intencid del senyor !darles fou la de
donar a rafer la forma de denända. Pm') degut a la negativa del
jutjat a admetre-la-hi si no es presentava en forma de querella i signada per advocat i procurador, es
decidi a Ilangar-se plenament a raventura. L'obligaven per una banda
ele . innombrables castells que la
Lliga havia plantat per Barcelona,
i per l'altra, , a confiança que l'esmentat politie baria de demostrar
en "rorganitza e ó", i ay:esta tenla
una confickne a "certa" que afirmava
rexisten e ia de les esmentades cedulce. Seg. Mg. 6, o Porras Horco

—No es hora de fer jocs elec toral' de criatureal

e;)

Disaable, 13 de genes de 1034

PUBLICITAT
•see

LES LLETRES I as

Catalana;
(voJ4si
z.« dele "Mamulle .~rillar). A pena da araft estilanla primera odicid d'asilan libre,
l'Editorial Barcino meta per a mole

Ha sortit el núm. 4 de la

UNA INSTITUCIO

revista mensual "Art"

"ADLAN"
per CARLES SINDREU
Hi va hacer dues hores de neu en
aquella llarga
L'endemia pera, va surtir el sol i
els ängels volaren molt baixos...
Els ciclistes pedalejaven lentament
sobre rasfalt i alga que no era el
poeta Lleonard sentia aquell tutti tan
pur al paladar "com si fos un gelat
de maduixa..." Les Iones viades de lea
botigues s'allargaven prodigiosarnent
serme grinyols. La gran mangada grisa flanquejada de grataeels grocs te
-nialcexbnpartideuna
llarga t'acre de tratas que avançaven
deixant el castre argentat i llefiscós
dels caragols boy ero sobre les falles
tendres.
A l'extrem del gran congost es precisa una manifestada correctament
formada. Els policemen desviaren ràpidament el tràfic i totes les finestres
es poblaren d'une tneravellats i de bogues entreobertes que temen incrustades entre Hans i genives unes y omis niquelades admiratives seguides
d'hacs invisibles.
A l'altura del mentó els cossos es
fonien. Es veia clararnent que hom es
preparava a presenciar el pas d'aquella processó singular amb els genolls
en terra. (Eral les 5.48 dcl mati.)
En aquell moment uns colonia negres que sortien arritmicament de les
bústies instaHades a les voravies, amb
pliques endolades penjades al coll, projectaven ombres gegantines sobre l'asfalt i desaparegueren dadreaa a la
mar, q ue lluentejava a l'extrem opasat del carrer.
Una mena de Ilagosta enorme (una
bestia de pesombre que mai no he
tornat a veme i que he cercat debadea en totes les històries naturals)
aparegué erran el forat d'una claveguera, on torna a engolir-se al cap de
pocs segons despees d'avançar un o
dos metres amb una indiferencia absoluta. Aquest detall que a mi cm
va commoure molt no fou observat per
ningú perque /wat ten:a ratenció concentrada co els cinc infanta vestits
amb túniques de seda de color blau cel
que atab passa flotant venien d'adreça
a nosaltres mostrant cinc Iletres daurades la suma de les quals donava un
nom que la gent llegia amb dificultar
visible: ADLAN.
Ajudava a compilar una mica més
les coses el fet que aquell matí degut
al mordent de l'asfalt els infanta es
velen desposseits de les seres san.dälies blanquea a cada alma 1 tan aviat
hom llegia ADAN, cont DLAN, com
ADLN, can ADLA, segons que fos
l'infant rerassagat. A continuada), pena, una gran pancarta que a la manera del banderers del Sometent portaren entre Sebastiä Guasch i Lluís
Montanyä aclaria bastant les coses:
"Un grup ¡amics obert a totes les
notes inquietud; espirituals", deia al/lb
lletres vermelles sobre tia fons de Ilustrase de color neutre.
Dins una carretelia tirada per dos
canalla menuts I aomrosats que recordaven vagament els que boa' empra
per a jugar al polo, la secretaria del
grup llançava confetti argentat sobre
la multitud espessa que omplia les yocaries amples 1 humides de la plujaneu de la nit.
Seguien després tna secció d'harpistes dins un camió que semblava arrencat d'una batalla de flora eanteentista.
Robert Gerhard al costat del xofer
conduia la música amb una vara de
Jesse en una mà i un feix de partitures
a l'altra. Al darrera J. L. Seit m'U
els altres arquitectes del G. A. T. C.
P. A. C. abillats dandigena de Tetaitä.
En fila india i amb els ulls baixos
venien cap a nosaltres tots ele socis
actius en correcta formació vestits
amb maillots de modela inèdits verdpoma molt cenyits. aS. la ma dreta una
palma plena de fruites confi ta-1es i
cascavells daurats.
El silenci de la gran gateada que
envaia tot era trencas nomas pchs
crits llunyana d'un ccaomista foll que
amb una llarga antena volia ter entrar a la seva cleda metáHica un gran
vol de coloms que evolucionava lentament pel cel blau. La sena gr an pas
-siólaergnocli
permeteren d'adonar-se que eren angula veritables. El, xiulets desesperats
del tnalaurat colomista que ja mai
Inés trobaria bells els teas coloms es
perdien dins els grans coixins de silencis que emboataven les cases de la
ciutat.
Ja teniem al clavara ele elements directius del grup, que es distingien de
Ja resta per la Huissor d'uns guants
Ilarguíssims i xarolats... En aguase
moment ela animadora mes consa.sus
del grup aixecaren uns altercas niquelats a l'altura de les gärgoles de
les cases, i a l'unison i amb rara perhacia (es ven que ho tenien molt entrene), amb veu Profunda i gens afectada iniciaren unes lletanies Moldes
d'un to perfectament litúrgic...
"Adland su interessa", asaren dient
els animadora de cara a la multitud
extática i emocionada.
.015 so, temperament disposat a
seguir la trajettaria de les mis d'avui",
responia a cor la processó que avançava lentament, pecó d'una manera
inexorable, que is com avancen les coses que perduren.
"Adlan sss laureare", repetía la vea
única del mcgisan.
"Si acolliu amb respecte (seleccionat

amb passió) tot esforç vers rinconegut"
"Adlan as interesara"
"Si mant eniu l'esperit llame damunt
els dogmas i valora entiesas."
"Adlan 114 barreara."
"Si voleu marxar al ritme de lea
descobei:es de l'espera actual (al costat de les descobertes de l'enginy)."
".4dlan us intcressa."
"Si voleu lluitar a favor d'un art
totalitari d'acord aria, les aspirazions
universals del moment."
"Adiar: us interessa - , repetia la vea
encara.
"Si volea salvar el que hi !la de
t'ircnt dintre el nou i el que hi ha
dc sincer dintre Pertravagant.
En a quest punt la processó s'atura
en sec. Del comió de les arpes en
surtí un acord rarissim i dissonant que
tirante uns roes segons de durada I
vine saxofons amb una vea perfectament humana digueren amb claredat
absoluta:
"Adlan su crida Per protegir tota
manifestarle; de risc que comporti
desig de superació."
El pintor Joan Miró, l'escultor Angel Ferrant i el poeta i tennista J. V.
Foix per mitj à d'uns xiulets de referir donaren l'ordre de partenaa i la
manifestad() es posa novament en
marxa. Les Iletanies ener giques ana
-renpdtfoscaulimensura que s'allunyaven els manifestants
i les veas mellif:uts de les arpes moriren embolcallades dins la sena de l'aire matinal i la b'avor incerta dels
cants rnorents...
Aviat la llarga corroa es fongue
totalment dins les boirines grises del
Port.
• •
Els guaites de Morajuic assenyalaren aquel] dia la presencia dins el cel
blavíssim d'una processó de núvols inclassificats que travessaren el nostre
firmament en direcció est-oest tot
deixant un rastre de pols de música
d'arpes...

Els !libres nous
"Condiciones geológicas de
las aguas minerales de
Cataluña"
per J. R. Batallar Jove
Museu Geològic del Serninari
Barcelona, 1933
Malgrat de tractar-se den volumet de go pagines, un opuscle,
aquest Ilibre té el valor d'un volum
normal, puix que tot ell es substanciós. L'autor, meritissim geòleg, hi
ha sintetitzat el contingut, ben garvenas, de tots els estudia (geológica, físico-químics, balnearias) de
les fonts d'aigües mineralitzades
Inés importants de Catalunya. El
seu treball ha estat fet amb un criteri científic basat en el coneixement personal de la història i com.
posició dels terrenys ha desteje
cada emergencia situant-la geològicament i donant-ne les característiques tísico-quimiques, bo 1 resumint els estudia realitzats amb anterioritat. Pel que acabem de dir
hom pot veure que es tracta d'unes
breus pena substancioses monografies de les fonts minero-medicinals
catalanes mes conegudes.
El treball va acompanyat de talls
geològics i de quatre mapes. En
cada d'un d'aquests hi són situades les etnergincies acuiferes mineralitzades segons les formacions
i temps geològics dels terrenys per
on apareixen. Aquesta localització
cartográfica és d'un gran profit perqua permet relacionar al primer cop
d'ull les fonts amb la composició,
l'estructura i l'edat dels terrenys.
Així hom veu una gran clapa de
fonts a les terres gironines, que
coincideix amb la xarxa fluvial de
direcció Ilevantina, les quals fonts
tenen a veure amb els moviments
tectónics que, del terciari ençà, han
fallar repetidament aquelles comarques, ja que l'aclivellament dels
terrenys ha facilitat la sortida d'aimies i la mineralització d'aquestes.
Les aigües termals s'arrengleren
a les zones granítiques en contacte
amb les formacions paleozoiques,
amb la qual cosa es prova evidentment l'existència de profundes tractores que al Pireneu i a la Depressió Prelitoral es produiren en aixecar-se aquella serralada i en
obrir-se aquesta anclrona natural.
Aquestes i altres deduccions i
conclusions que hom pot fer-se
comparant els mapes proven la utilitat resumidora de la nora producció del doctor Bataller i la valor
de la seva aportada a les síntesis
geolagico-geogrifiques.
Només en un caire el volumet
que recensionem ens ha decebut:
per no estar escrit en la nostra
'lengua. No comprenem com, en
tractar-se d'una publicació de mossin Bataller i del Museu Geolblic
del Seminari, el treball no hagi aparegut en !lengua catalana.
P. VILA

Acaba diese; repartit ala subscriptora i posat a la venda el número 4 de
la gran revista "Art", publicació de
la Junta Municipal d'Exposicions
d'Art corresponent a tener da 193 4
Coro els altres tres números eillreguts, el que acaben de rebre acredita els aeus editora i, en general, les
edicions en Ilengua catalana. El sumari as el següent: Joaquitts Sioiyer,
per J'osen M. Junoi (amb 22 magnifiques reproduccions); Els germans Atatutti i Ratnon Paig-Gaira/t, per Josep
Llorenç i Artigues (amb 17 reproduccions); Mara) Pidelaserra i Bries, per
Joan Cortes i Vida' (arnb 19 reptoduccions); Lluls ilfuntaner i la N'U:ira amen, per Joan Sacs (amb 13 reproduccions); El pintar Georges Kars,
per Rafel Benet (amb 11 reproduccions); Documental (ami) to reproducdona)) L'Exposicid del Na (anda so
reproduccions); IntJnors (arn 9 reproduccionsa
Lis albuin, dones, insuperable, arnb
no gravats que reprodurixen obres
niestres de la pintura, de l'escultura,
de l'arquitectura i del meible. Una revistal excepcional que honora el qui
s'hi subscrita

aviat la publicaci6 d'use aova edleie,
coodderablennut noulieria, eme dure
el subtítol de Grau su/tenor'
* « Merme /cernir es el tito, del
¡libre — el primer Ilibre -- a pone de
publicar-sc. da Llecieta Guaye. Come
confessions, ideologies, orientacions.
El prologa Josep M. da Segarra. L'edita la Llibreria Duran.
* Inauguració d'exposiciont —
Reemprenen altea volta les galeries

d'art Syra, després d'un petit parentesi
motivat per les darreres festes. la continultat en la inauguració de llar' exposiciona. %entere segudes arnb nna

remarcable atenció pel públic int elligent que visita les nostres sales d'ex-

posicions. Antoni Garcia, Janme Pa
Ricard Urgen mostraran des d'avui,
dissalite. en aquelles galeries d'art,
Bata lntereatants dibuixra, els cursis
hi continuaran exposats fins al vinent
divendres, dia 26. La inaugurada, és a
les sis de la tarda.

Campnya "Se g e ! I
Pro- at tä rc i a '
VETLLA DE TEATRE
Acabada la primera campanya de
venda del "Segell Pro Infancia", un

El banquet d'homenatge
a Tito Cittadini
Dilluns al vespre, al Restaurant Catalunya, va celebrar-se un arar dhomenatge al pintor argentí Tito Cittadini. Acompanyasen l'homenatjat i la
seca senyora les senyores de campmann, Estelrich, Damit i Francesc Vidal Burdils i Orfila. Eren presents a
rhonienatge el senyor cómo] de l'Argentina, els senyors Jaume Simon,
Joan Estelrich, Amoni Sbert, doctors
Balcells i Bassols de Climent, els senyors Adan llhiel, López Llausas, Ramon Campmany, Alfons alaseres,
Francesc Vida] i Burdils, Damià N'ir
dal, Fuster-Fabra, Thomson, Ruhen,
Sugranyes, Sietes, Orfila, etc. Foren
llegides les adhesions dels senyors
Joaquim Mir, ()legues Juay-cut. Joaquim Folch i Torres, Rafe! 13cnet, Josep M. Junoy, Lluis Nicolau d'Olwer,
Miguel alasriera, Ventura Gassol,
Baltasar Sarapes, Isabel Llorach, Josep Gari, Caries Soldevila, Domenec
Carles, Antoni Ferreter, Carita Vaihn, Llorenç Riber, Miguel Fern,
Bartorneu Oliver i Cases-Abarca com
a president del Círcol Artistie Es Ilegiren, també, diversos telegrames de
les Illes, entre els quals havia
dels pintors residents a Pollenaa: Anglada, Barceló, Cerda, Aloy i Bellini,
i els de Menorca: Vives i Llull. El
senyor Antoni Sbert oferí l'homenatge. El senyor Tito Cittadini agraí
rhomenatge, expressió — digué —
d'un sentiment, si no unànime, conscient i sincer.

Avui s'inaugura l'Exposició Mompou
Avui, a les sis de la tarda, s'inaugura a la Sala Paras l'exposició de

l'artista Josep Mompots integrada per
vint obres, totes elles de Mallorca.
Aquesta exposició ha estat esperada
amb gran interès, ja que hacia estat
sollicitada primerament per esser exposada a l'estranger.

EL CORREU D'AVUI
* "Diari de Tarragona"
publica, signat per un patriota fervoras — Manuel Cruells — un bell article sobre Els Nostres Classies. • La
coHecció de clässics catalans es indispensable a totes les biblioteques.
* Dama... es posará a la venda
el núm. 2 (segona apoca) d'Esplai, la

gran illustració catalana dels diumenges.
*

El darrer número de "Mirador"

isa obtingut un èxit assemaladissim.
Mirador és el vostre setmanari deis

dijous.
Acaba de repartir-se als subscriptors i de posar-se a la venda del
núm. 109 de Lis Paroula Cristiana.
(Any X. Genes 1934). Conté: El problema de la Imu, per Pere Voltes;
Sara Basin predicador de l'almoina,
per Ambrosi M. Busqtrets; Els reaublirans i els funcionaris, per Adolf
de Falguerola. Conté a la cegada les
isegfients nodrides seccione: lidieis
d'obres; Reproduccions i extractes;
Vida religiosa i moral; aroviment
social; Revista de premsa estrangera;
Rührica de la vida erEspanya.
*

*

Artistes, hornee de lletres, homes de carrera, el costee diari i5
LA PUBLICITAT.
* El millar lltbre per als esportius: Restan d'aziacij, de Macla Foyé.
* Llibres de viatges.—La literatura
catalana cripta avui amb una producció interessant, referent a viatges.
Els celebres Viatges d'Ali- Beu (Collecció Popular Barcino"). el Ilibre de
Sinibald de Mas sobre la Nina (publicat per la mateixa coHecció), el
Dietari d'un pelegri a Terra Santa, de
Jacint Verdaguer; les Caceres a ¡'Africa troPical, de Nicolau Rabió, i
Tres al Pol, de Ferran i "Quelus",
figuren entre les millors mostres d'aquet genere de la prosa narrativa.
*
Un "Cura suPtrior" de Gramafica Catalana. — Fa un any i mig que
va aparèixer el are prdetie de Gro-

gran nombre d'entitats s han adreçat al Comite DLectiu comunicant-

li el seu interés a organitzar festivals a profit de l'obra "Segv11 Pro
fniáncia", tota regada que en el
curt termini que dura la venda del
segell no els va ésser possible d'organitzar-los. Cita d'aquestes entitats és l'Orfeó de Sans, que per a
denla, diumenge, a dos quarts de
cinc de la tarda, ha preparat una
festa teatral, en la qual es representara "Seny i actor, amo i senyor",
d'Avelí Artís, i el quadre de uosalma "La teta gallinaire - , 'le Campredon, a cárrec de l'elenc artistic
de La casa, amb la cooperació de

les ser') ores Carme RuxacIós, Laura Gasá, Maria Font, Concepció
González, Josefa aluntades i Margarida Puig i sota la direc:ió dels
scnyors

Autora atuntal i Joaquim

Batista.
Abans de començar el segon acte el doctor A. Mari Guinard, secretari del Comité Directiu central del
"Segell Pro Infancia'', dissertarà
sobre la finalitat i rabast d'aquesta
noca instaució.
En una de les dependencies de
l'esmentat Orfeó sanstallara una
interessantissima collecció de raste ils artística, provinents de diferents nadons europees, P r o pag adora d'aquesta obra benernerita.
Es d'esperar que tots els socas
de l'Orfeó de Sana i els eleves amics
del "Segcll Pro Infancia - assistiran
a aquest festival, la recaptació del
qual sera a profit d'aquesta obra.
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Contra la Uiga, per higiene

ciutadana
Amb aquest títol L'OPIMO pelle, liii artiele en el qua posa de renta
les eentrodiecien, en que ras la Lliga
en atacar les entierres;
"La Lliga, partit que a l'Ajuntantent de Barcelona no hi ha psisal per altre objecte que el d'atavorir les grana empreses de les
quals els seas amics ea san consellers, ha omplert Barcelona de
cartells que sisa el aummum del elnistne i que parlen del que despèn
l'Ajuntament barceloní en autornabits, quan in l'Esquerra la que ha

portas als Tribunals el contracte
que la dictadura féu amb la Companya avui concessionaria; parlen
dels creditors que té la ciutat, quan
tots ells són de l'época en que governava la Lliga; parlen d'adminis-

trar rectament, quan hont recorda
que la Lliga i els lerrouxistes encara no fa un any que es varen unir
per votar a favor que el Foment
d'Obres i Construccions continués

les obres dels passes a nivell, el
contracte de les quals — de molts
milions ute pessetes — l'Esquerra ha •
via enviat al Jutiat per hacer estat
dictaininat com a lesiu per als interessos de l'Ajuntament, en un informe que signava el propi presa
dent de la Lliga Catalana, senyor
Ramon d'Abaaal. contra el qual els
regidors de la Lliga no vaciHaren

a votar.
¿Voleu majos cinisme que el de
rota aquesta pornografia política
que la Lugo exhibeix pels carrers
de Barcelona aquests dies? Doncs
encara n'iti Ira mis.
Es aquest cinisme de pretendre
fer-se passar per republicana; de
pretendre que hi hagi catalans de
rlreta que li donin els vots, quan en
la sena candidatura van candidats
monärquics afiliats al partir que viu
de la Alunó que un dia sigui rei
d'Espanya el valetudinari Alfonso
Carlos dc Borbón, que passa dels
noranta anvs, i que ha de tenir un
concepte completament prehistòric
de la nostra política.
Volts' encara mis cinisme? El
desquinaar-se les vestidures perque
han vingut a Catalunya bornes públics illustres de les esquerres espanyoles, quan, el mes de marc del
son el senyor Camb6 tractava de
ter un partit espanyolista— del qual
la Lliga fos una pobre sucursal
a Catalunya —amb rbereu Mauro,
Goicoechea, Silió i altres sapastres
illustres de la monarquia, i "La
Veu" del 4 d'aquell mes, quaranta
dies abans de la proclamació de la
República, escrivia, en demanar els
vota dels socis de la Lliga:
"Els representante parlamentaris
que pugui treure triomfants la Lliga Regionalista actuaran dintre els
grupa parlamentaria del "Centro
Constitucional Espallol", per figurar en el programa d'aquest la solució del problema catali"
I aquesta gent, que ha anat sem-

pre a remolc dels partits més tronats d'Espanya i deis hornea mis
desprestigiats de la monarquia, ara
tracta de ter el catalanista i de discutir si els republicans catalans, que
tenim un sentit universalista de la
llibertat, tenim dret a rebre amb els

bracos oberts, i a oferir-los una tribuna. els honres d'esquerra d'Espanya que tracten d'aixecar el país
contra la reacció que esta a punt
de posar-li al damunt la seva posas
Estaven nmot contents els senyors de la Lliga quan, en un desig de superació, les esquerres estaven rnatisadea, podien fer
la viu-viu a l'empar de les nostres
divisions i del - No votar" de la
F. A. I., fomentar per dls. Pera en
el moment que ha vingut la unió
de les esquerres pesqué el perill era
massa proper, els senyors Cambó i
Ventosa s'aixequen insta pesque ens
hem unit i ens discuteixen aquest
dret, i ens el velen discutir, encara,
dins de la República, quan ells, republicana de conveniencia. no vacunen a unir-se amb els carlins, i
+lomea tenen esperanço de guanyar
si els voten els 15.000 simpatitzants
de "Peña Blanca", correligionaris

dels monàrquics de Villa Cisneros,
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ADVERTIMINT
Advertían a he Palman a les
quale interesal la pubr.cacie
mediata de lea notes que ene males que ala original' hin de dirigir-se teta a la Itedeeel. Ccete
e
' Catalanes, ege, lar pie allana
da lee non del nepe.. Ele que
ens arribin mis lord d'arme«,
hora o vagin adreçats a la

Impremta del diari: Barbar,, zz,

i uns quanta lerrotaxistes desenganyats pesque la candidatura radical
va encapçalada pel senyor Statusano de les patates."

La significació politice
i administrativa de les
eleccions
LA HUMANITAT dist que a desgrat del que digui "La Veis", ningti no
pat llevar a aquestes ¿lerdees la sea
doble significacid:
"Primera: que els bornes que les
Esquema Catalanes han designas
per a Consellers del Municipi de
Barcelona són una garantia de capacitat i d'austeritat. No sera la
Lliga qui pugui oferir-la semblant.
A l'Ajuntament de la nostra ciutat
hi ha la prova rotunda de ¡largues
anyades d'administració ¡ligueroradical, que consisti— deixant de
banda els aspectes inconfessables —
a llamar la ciutat a mans de consorcis i monopolis privats, a rotabra dele quals iban bastit formidables indústries 1 enormes fortunes.
El privilegi, la conveniencia i l'interès particular foren rúnica norma
administrativa del. regidor, que la
República eshandf del Municipi
Barcelona
I segona: que la jornada de diumenge ti una decisiva transcendencia politice, fins al punt que en e a

ea pea en joc la vida del regim republica.
L'opinió pública espanyola esta
pendent de la jornada del re a Barcelona. Una hei electoral absurda i
la coacció del diner i del ianaticme
guanyaren per a les dretes feixistes
i monarquiquea lea eleccions generes del zq de novembre. Només a
Catalunya les esquerres mantingue•
ren alta la bandera de la democritia, que era la de l'autonomia i la
justicia social. I així Catalunya apareix avui com el redacte de la revoluciö, com el "No pasearan!" davant el feixisme i la dictadura.
I avui el problema és aquest: o
Catalunya reivindica rotundament
la seca posició republicana i liberal, o les dretes monärquiques reclamen la Repúb!ica per a elles, per
destruir-la i liquidar-la. Amb les esquerres victorioses al nostre poble,
les esquerres espans•oles tenen el

emití obert a un retrohament que
posi altea vegada a les eeves mans
els ressorts vitals de la República.
Aquest és el problema, que no sussimulan, per molt que s'hi esforci
tota la propaganda duna "Lliga"
monárquica, aliada amb carlins, ni

totes les afóniques imprecacions de
Cambó, gran firaire de la política
i del catalanisme."

La candidatura
de l'honestedat
¡Jo és, segons RENOVACIO.V,
del partit radical. Pensaut-sc que el:
barcelonins no timen nientdria, eseriu
coses coni aquestes:

"Quien conozca la historia del
Partido Radical en Cataluña, a cuya
republicanización tanto contribuyó;
quien sepa cuánto han realizado en
el Municipio barcelonés los hombres que representaron a nuestro
partido en el Consistorio; quien
haya constatado el interés que en
tantas ocasiones demostró por evitar la bancarrota en el Concejo municipal el partido de mayor honestidad política de cuantos aspiran a
administrar los intereses de la ciudad, no podrán. sin hacer traición
a los dictados de su conciencia, dejar incumplido el deber que su republicanismo le impone. de votar la
candidatura cuya significación para
nadie es un secreto.
El catalanismo quiere, a todo
trance, adueaarse, sea corno fuere,
del Ayuntamiento, El catalanismo
se empeña en maniobrar en la Casa
de la Ciudad sin la fiscalización de

los republicanos auténticos, tan
limpios del virus separatista como
del microbio de la reacción. El casatanismo se obstina en campar por
tus respetos, convirtiendo los intereses de la ciudad en botín que satisfaga todo linaje de apetitos.
Y contra estos afanes, y contra
estas codicias, se yergue; como un
solo hombre, el partido que, consciente de su responsabilidad, se propone actuar en el Ayuntamiento al
margen de toda pasión, sin compromisos que sólo la pequeñez politica adquiere, sin haber hipotecado
au libertad de acció, que le impediría administrar con rectitud y un
doblarse a conveniencias de ningún

género.
Honestidad, equidad, orden, justicia: he ahí la significación de
nuestra candidatura, no envenenada
por extremismo alguno, no contaminada de nacionalismo infecundo,
no inficcionada de despotismo, ya
proceda éste de la extrema derecha o de la izquierda atolondrada."

Victòries radicals
EL SOCIALISTA explica aixi risa obtingut pels radicals en la qiieslió de les t'ates de Valencia:
"En torno a esas tres actas se
había creado una atmósfera densa
que presagiaba fieras tempestades.
La C. E. D. A., vencida, disputaba
con los radica/es, vencedores, sobre

el mejor derecho — ¿lo tenia alguno:" — a adjudicarse las mayorías.
Unos a otros se imputaban los más
graven desafueros, las más desatadas violencias, las más atroces ilegalidades en el desarrollo de las
elecciones. Los espectadores ino-

untes, poco advertido de las variaciones que la política sufre entre
bastidores, esperaban con impaciens

cia el choque inevitable, al parecer, que habría de producirse en la
Cámara cuando el dictamen fuera
traído a discusión. Así lo hacia presumir la actitud en que parecían
colocados los diputados de la C. E.
D, A., resueltos a no transigir con
esta nueva exigencia de los radicales. Nueva, decimos, porque ya

venía precedida de otra idéntica
— según se afirmaba — con referencia a las elecciones de la capital valenciana. Si al tratarse de la capital cedió la C. E. D. A.— perniltasenos el juego de palabras —, no
así al tratarse de la provincia. Y
los comentaristas que distraen sus
ocios en las conversaciones de rasillos presagiaban ya la ruptura (Iel
Gobierno con la mayoría que le

apoya, tal vez la crisis, acaso acontecimientos trascendentales...
Ni ruptura, ni crisis, ni acontecimientos de ninguna clase. Simplemente esto: que la C. E. D. A. ha
cedido de nuevo. Lo que se anunciaba como batalla sin cuartel quedó reducido a una grotesca escaramuza por aquello de bien parecer.
No sabemos a titulo de qué, algunos republicanos—radicales, claro—
celebran alborozados una victoria
que se les ha rendido sin esfuerzo.
Y lo menos admisible, por eso mismo, es que traten de convertirla en
una victoria republicana. Será, en
todo caso, la victoria, la pobre victoria de unos diputados que se llaman republicanos. Otra cosa, no.
Tan ridículo como aquel alboroao
que exultaban los radica:es a raíz
de la sesión famosa de los vivas,
en la que presenciábamos el caso
singularisimo de unos republicanos
defendiendo gallardamente a la República de sus aliados, que es tanto
como defenlerla de si mismos, nos
parece este alborozo como consecuencia de retener para el lerrouxismo las actas mayoritarias de la
provincia de Valencia. Damos palabra de honor de que ignoramos,
en absoluto, lo qu e con ello vaYa
ganando nadie, la República incluso, como no sean los diputados proclamados.
En todo caso, las victorias de ese
tipo que ganan los radicales son
victorias de Pirro. No es que ganen;
es que les dejan ganar. Si la C. E.
D. A. consente es tan sólo porque
le interesa, a costa de lo que sea,
mantener en el banco azul a un

Gobierno conto el actual, prisionero
suyo por fuerza y — lo que es mas
grave— por voluntad. Por muchas
que sean las concesiones que agrarios y populares puedan hacer,
siempre serán ínfimas en proporción a los beneficios que se les deparan con la presencia del se7.or
Lerroux en el banco azul, Gobiernan sin gobernar; mandan sin parecerlo. Y, sobre todo, dan tiempo al
tiempo, que es tanto, en el caso de
las derechas, como ganar-lo. Podrá
ser que quienes lo pierdan sean los
demás; ellas no. Lo aprovechan sabiamente para afianzar y extender
unas posiciones en las que aspiran
a ser invencibles. De ahí que precisen, a todo trance, su extraña
alianza con el lerrouxismo. Su generosidad parlamentaria para con
el Gobierno es una generosidad que
les produce intereses muy altos ahora y esperan que se los produzca

mayores después. Estrategia cauta
se llama esa conducta.

Comprendemos el contento de los
radicales. Lo comprendemos por
eso: por ser radicales. Atrapa: diez
actas siempre es bocado excelente
para el lerrouxismo. No se las llevan en bálde, claro está. aunque no
sean ellos quienes salden la deuda
a sus expensas. Es una cuenta mis
que el señor Lerroux anotará en el
haber de las monarquizantes con
cargo a la República. Si es por eso,

porque las actas de Valencia les han
salido por una friolera, bien pueden
regocijarse los radicales. Pero la
República no tiene motivos de ninguna clase para sentirse de enhorabuena. Que no es lo mismo, aunque
na se van identificando mucho la
República y los lerrouxistas."
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INFORMO()
Da
PARTIT.
Convocatòria
Es convoca els delegats que formen part de
la Comarcal de Barcelona-Ciutat a la reunió que
tindrà lloc avui, a les vuit del vespre, a l'estatge
central d'Acció Catalana Republicana, Corts Catalanes, 589, pral.
it. Peyporh i Pich

Vice-secretar;

.rarmem
Dissab t e, 13 de gener de

1934

Notes de les
eleccions
VALIDER. DIDLS CERTIFICATS ESTESOS PELS

LA

ALCALDES DE BARRI
A la consergeria de Governació
foil facilitada anit la següent 11012:
"Amb l'objecte d'evitar possibles
confusions que podrien originar-se
en materia electoral. degut a argumentacions de caracter particular, iMluides modas regadas per la
rass:é) politiza que els diferents par:. as
1 en liuda empren durant la caropanya electoral, el conseiler de t ' oye:nació es creu obligat a recordar
que co caben interpretacions equivoques contra ele textos legals apareguts al "Butlletl Oficial de la
Generadtat - . Per exemple. en ara,
que es refereix als documents que
entiiiquen la rersonalitat de l'elector regad( plenament i amb tosa
eficacia l'anide cinque de l'ordre
del conseller de Governació del 30
desembre de 1 e33. publicada al
Butlleti del dia 1 de gener del corrent any. el qual. am tota claredat
classifica com a document oficial
per als afectes d'identificació els
eertifieats lela alcaldes de harr estesos d'acord amb el dit article tinqué, tense que la mesa electoral
yogui, sota cap pretext. rebutjar la
sera admissiä. Sala fa present la
impossibilitat croposar-se a disposizions que les autoritats competents han d:ctat refetnt a les eparaciona electorals. les quals han
11 esser complimentades amb tot riCANVI DE COL.LEGIS
ELECTORALS
La Junta Municipal del Cene
Eectoral, amb autoritzaci O de la
s.iner:or:tat. ha canviat :a situarte
dels cullegsi e/actora/a que a con
-tiduóesalnpr opares eleccions de consellers: Districte IV, seccii 32, abans stuada
a: crup escolar del carrer de Claris
i Casp, traslladada ara al carrer de
Caris, 9, haixos. Secció 58, idem.
trasladada al correr de Claris. 29.
Secció 62, idem, traslladada al carcer d'Ansias March, 32, balxos. Dis•
trIcte X, secció 9. abans carrer de
Martí Vilanora, 76, ara Marti Vila rosa. 88. Secció 30, abans Mara
Azuilá, 71. ara Maria Aguil n . 73.
CONFERENCIA PER . RADIO
Avui, a dos quarts de tres de la
tarda, des del micrbion de Radio
Barcelona. el senyor Antoni
Vida], del Partit Nacionalista Republica d'Esquerra, parlarà sobre
"Les excellencies de l'adminietracié,
regonalista".
CONFERENCIA A UN CENTRE
D'ACCIO REPUBLICANA
dissabte. a :es deu del vesrre• tindrà lloc al Casal A cció Rejuallcana deis districte X (Llull,
•
270 ) una conferencia pública
a canea de Maní Cartanyä, la qual
vcrsarà sobre el tema "Davant
SH.a electora! de diumenge.
ACCIO REPUBLICANA
A CATALUNYA
Davant les eieccions municipal.%
cue se celebraran densa, diumenge,
ntestant les consultes rebudes
,j :verSeS entintats aiiiiadts a Acc: Republicana a Catalunya, el
C5r-.:te Executiu ea reiereix a VacoH. que ja publica la premsa. quan
:tes eieCCions havien estat Cones per al mes de novembre,
,
aonse'aant els correligionaris de
Pareelona-Ciutat que votessin la
candidatura patrocinada per l'EsRepublicana de Catalunva
(candidatura núnt. it, i deixant en
:ibertat d'acció les organitzacions
: :races per a actuar com creguin
ensvenient per al millor exit dels
desquerra.

L iga i el monument a Guimerà

La

II Sr. J. Casals i Tarragó. soci fande l'entitat Pàtria Nova, ens
1-:7-.et una Iletra o .erta que adreça al
11- 111e21^r de "La Vea de Catalana",
›vaestant d'un anide aparegut ahir a
s.rentat diari. que porta P e r tse!
PUBLICITAT i el momunent
'.-. --mera", e= a rèrslica a /11 504
en el nostre diana
Psys també, el Sr. Casals, que
e7 a-1,4 anide es digui que LA PURLICITAT és l'Òrgan de "Pätria
Noca' ;•e •Íes
publicar-li aatiest
d:a7: Ins gasetilles. C , 111 ho han fet
gi:sebt tote els altres de la l'/II ut.
anaven avaladas amb el atril
:itat.
-len) amb la letra del Sr. CaTarratén hem rehnt la següent
"Patria Noca" adreça al di 'e •
- "La Veu sic Catalunya".
•
seu President. S Ferrinder i
7

) 1 i, ectee de "La Veu del Ves!re « . - rintat.
Mr,lt ;envor nostre
Res rnae-t al vostre insult aparegut
en el diari d'ahir, motivat ren la in•
se mi") en la premsa de !a nostra convarat a- 1a "In t'iza i el Manament
Gueurri". "S'Atrios Idees" Inventtr
tr-: sque r ra Nacionalista Ra a ical us
in
-vitaunreo
el tema "Els quince ama; de CalaisOh -me erEsonerra dr "Patria Nova" 1
ele Me*, une=
confu s ierl e me de
ri-ra
Vest -e afees n seim i s. 's. pel Cnnsell
1" 1--t1a de -Pätria Nora - Toventst!
d'E utua rra Nacionalista Radical.
Ba rcelona, 12 de rner de ten,."
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la
fa avinent als simpatitrants i iriMtaits
quedat instaHades lea Oficinas eleetorals »alienta:
OFICINES CENTRALS Fontanella, 15, principal. - Telèfon 24623
HORES D'OFICIN A: De 10 a 1 mati i de 4 a 9 de la tarda

Nord lopen

Horn

o

d A ngi eso la
Han resu tal diversos ferits
Lleida. 12. (Per telèfon a - A les
6 i ti mimes d'aquest mati ha ocorregut entre les e stacione d'Anglesela i
Renring. a l'entrada de la primera
m'est as estacione, una vicient topada
cle t-ens, que ha caue3t algunes
times.
En aquella hora. el tren ramsder
número 253. ha ultrapassat el limit
de les azudes de l'estacit d'Anglesoia,
nenne q ue el maquinista del dipioit de
Salir Vicene, que condt g a la locomo*en/ ,, ?2triero 4 0 3. fixat. segons
sembla. en els remsls que li havien
e‘ rae fe t s en pa;sar per dovant de
l'ests c i6 Als roes inctritents olla pialen la forta • epasia amb Cl tren mixte
Saragossa - Rarcelena. El maquinista
Azcona, qne cendnia la locomotriu número 4.548. d'a e rest tren. ha procurat
djsepi,jr la c elocitat del c ernhoi. perd
ne
Pirictitt evitar la topada.
Les dues maquin-s kan quedat encastades. i nuatre varons del tren namuden han quedas totalment de s tete. Un
d'aquests carne anava reple de cedente. Moltes han quedat montes i
d'altres. malferidee. Les restants, esfereldes. ban fugit carops a través.
Els rurnor5 que pr i merament han arribe a Lleida creo 'volt alarmante sobre la importarria de l'accident. S'assnurava que hi havia diversos morts.
Sart n sarnent, per hi re cal planyer
vIctirnes, aquestes no han estat tan
nombroses com les primeres noves
f eien pree sentir. El ferit més gre y és
Valeriä Fairen, meseta de Barcelnna.
Tandsi han resultat ferit, .Atebrosi
I Pe r . narire i Florert i Ma-t'n-e, en,
n' eats de la Conmsnyia. i Basisissa
Martín. viatgera P.-semen feri d es de
nrom'as tic reservas. H a n estas curats a
Täsreza.
La linia, a pesar deis trehalls eme
porta a teme vea n erebresa hrigs-la
arribada en tren de eocors, a les ordnet
del cap del diraieit de Llalla. Sr. Theni,. tardan 48 horas a cuelas desembarassada . Ter aquest motiu, ele vialgern pr ocerlents er Barcelona i l tiIs
fan tra e berd, i eón cen g uits en ante a
Ta rrega.
Per bé eme es desconeixen les cau‘es del sinistre, a'atrihimix a la resaima
er ganitzarbi que la Co mnanyia del
Nord té a les estacion Ileidatanes. En
poswes setmanes ‚'lisa prodnit diverse rataetrofee semblants a la d'avui
Cal 'Sir. ri esen nue 1'5 rar el dia oue
l'e r ta ri A de Lleida su r tin ele tren; a
/as ara fina. anomalia de la nual ens
hem dolgut lira pila de recades. i que
darreramert ha motivas sin arord de
pretesta del nos t re Ajuntamert-C.

Un curt ercu i t fa enlatar
un transformador
Anit feu explosió un transfarmador
d'energia elèctrica installa t davant el
numero. 525 del carrer de a'alényia. A
consevencia de l'exploeió salta la tapa de ferro del transformador, i queda sense Ilum part de la barriada.
La policia. amb un inspector de la
Companyia, realitza una inspecció al
tran s formador, i l'inspector dictamina que era ciegue a un curt-circuit per
haser-se a.untat dos cables.
No hi bague desgracies personals.
eMn
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OFICINES DE DISTRICTE
Disidiere I
Ateneu Nacionalista Parcelan, Vena,
BellaJa, 3. primer.
Arde.) Catalana de la Barcelonesa.
Sant Miguel, 3.
Casal Esq. Republicana, Avinyó, 29
Ateneu Pi i alargan, Sant Telm, 60.
Casal d'Esquerra Estas Catalä, Anselm Clavar, 9.
Ateneu Republicà. Portaferrissa. 19.
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Santa Anna, 2, segon.
Districte II
"Llibertat",
Nacinnaliet,
Ateneu
Crea dele Molara. 20.
Centre d'Eaquerra Republicana de
Catalunya. Francesa Lairet. 124.
gaverra Republicana, Tapioles, 27.
Esq. Republicana. Barriada de Port.
Esq. Republicana, Barriada Francesc
Ferrer.
Centre Esquerra Estat Catalä, Floridablanca, 84.
Esq. Rep de la F. Xica, Grases, a i 3.
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Delegació del Dte. II, Avinguda
Francesc Lairet, tot-bis.
Districte III
Acció Catalana de Sarriä í Bonanova,
Placa Consell de la Vila, 3.
C. Catara de Sarriä, Angel Llorada, s.
Esq. Republicana, Doctor Ibafiez, 2.
Esquerra Republicana Sant Gervasi,
Avenir, 134.
Ateneu Nacionalista de la Bonanova,
Sant Gervasi, 103.

Mielen IV
A. Catalana Republicana del Dte. IV,
Baix de Sant Pare, So.

Ateneu Nac. Baix de Sant Pare, 42.
Ateneu Republicà, Valencia, 3 10.
Casal d'Eaq. Estas Casal*, Corta
Catalanes, 627.
Centre Catalanista d'Espuelea, Rambla de Catalunya, 6.
Districte V
ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA (Oficinas Centrals), Corts
Catalanes, 589.
Centre Republici Catali, Carme, 44Centre d'Esquerres,,Sant Gil, 3,
Ateneu Obrar d'Esq. Rep. Riereta, 24
Partís Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Delegació del Dte. V, Hospital, Izo
Districte VI
Ateneu Catalä Republicà del Dte. VI,
Anbau, 98, baixos.
Casal d'Esquerra Republicana, Sepúlveda, 180.
Ateneu Obrer, Provenea, 156
Districte VII
Casino de Sans, Sant 114.
Foment Republici, Cros, 3.
Casal Canta d'Esq, de l'Eixamala,
Diputació, 69.
Casal d'Esq. Estas Catall flott.
Consell de Cent, 33 ,

Diatricts VIII
C. Catalanista Republica de Grieia,
Salmeron. 114, pral.
Ateneu Federal, Planeta. 15.
Republicana.
d'Eßquerra
Centre
Torrent de lea Flora, 16.
Centre d'Esquerra Republicana Camp
d'En Grassot, Roger de Flor, 281.
Germ. Catalana, Santa Aguada, 140.
Centre d'Esq. Republicana de Vallcarca, República Argentina, 236.
Casal d'Esq. Estas Catalä, Rambla
del Prat, 2,
Casal Nac. Gracienc, Llibertat, 2 i 4.
Partit Nacionalista Rep. ¿Esquema,

Unes senyores que
Lasussié de aill1113compren però
no paguen

111891 loolormukia
Com sigui que ahir al vespre hi hacia diversos ocies de propaganda poMica i a la nit baria d'haver-nli mes,
la sessió de l'Ajuntament venia a
ésser una mena de sandwitch. Corn
que, a mes. era de segona convocatäria, no calia que hi ha g ués el nombre
reglamentari de regidora. No obstant i això, come:1ga a les nou
inenys den minuta, i al saló no hi hacia mi, de deu regidors amb l'alcalde.
Oberta la sessit, es llegi l'acta de
l'anterior, i s'apron; es llegí i aprovà
ràpidament el Desnata Oficial. i s'aixeca el senyor ESCOFET per densa ‚an que tota l'ordre del dia quedés
sobre la tau:a a causa de la campanya electoral. Horn lii accedeix, i s. : aixeca la sessió. Ha durat uns cinc
mirlos

L'anarquista finte Garbó
El signrlicat anarquista Eusebi Carbó, que fou detingut fa uns quants
dies a la barriada de Santa Eulalia
de Vilapiecina. fou traslladat ahir a
la tarda de la Preví Celfular a la "Jefatura", on la pulid:, l'interrogä sobre Uns documents que li foren trobats.
i que tenen enlació amb el darrer morinlent anarco-sinil1calista.

Fa uns quants dies es presentaren
en un establiment de modas del passeig de Gracia dues senyores elegantmera vestides que es donaren a conéixer l'una corn a marquesa i l'altea ruin
a gran d'Espanya, amb residencia a
Madrid, i estatjant-se a Barcelona en
un dala primera hotels, que feren una
comp ra de generes per valer de 3.Roa
pessetes, indicant que els els portessin
a l'hotel.
En Iliaran un empleat de l'establiment els generes li ind ica re n que el,
portés la factura al dia segitent. Transcorreguts tres dies es presenta el dependent a l'hotel i Ii digueren que les
dites senyores se n'havien anat dient
C ll e anaven a Palma de Mallorca.
Encara que la policia suposa que els
nom s donats per les dites senyores
falsos, per si es tractés d'un oblit
demanat informes a la policia de Palma de Mallorca i a la de Madrid.

La situació a Figo's
Contestant a preguntes d'un periodista, ligué el senyor Selves que la
situad() a Figols era igual, i que l'ordre públic no s'havia alterat.

!arlo d'alecciono

P a tia de

factualitat._

Ahir al migdia el President va reseine el, penijdiates, i eis itU le)
:Ñausa manilestacious
fitac res de uuu a comunicarDelegació del Districte VIII,
vos - comenca - Unicament que
Còrsega. 339, pral.
aquesta tarda, a lea cinc, se celebrara
Metete IX
Gansa, i que aquest serl d'adaptació
A. C. Republicana del Guinardt,
de les normes valles a les rieres.
Rambla Volart, 29.
-El Consell seri extraordinari? Joventut d'A. C. R. del Dte. IX,
pregunta un rcpiirter.
Xifré, 13.
- No: sera urdinari, i corresponent
Avene Obrer Català, I'. del Contare, 3.
al qua haviem de celebrar derna. EsCasal Catali Martinenc, Rogent, 84.
sent saneas el Parlament, no las ha inCentre d'Esq. Rep., Valencia, 387.
concenient en que tingui lloc avui.
Ateneu Rep. Federal, Caatillejos, 390.
Jo espero - segui dient el senyor
Ateneu Rep. d'Horta, Hurta, 45.
Companys - que durant el] dies que
Ateneu Rep. Catalä de les Carolines,
queden s'observara per tos els perrita
Estad ella.
la maxima serenitat, compatio.e a ab
Atencu Rep. Català de les Raquetas,
la passió que tots els ciutadans posaJoaquim Valla, 13,
ran en la defensa dels seus ideals.
Casal Federal del Guinardó, Avin_i E5 cert que s'ha retirat la terca
guda Verge Montserrat
pública en alguas publes? - pregunta
Esq. Republicana del Camp de l'Arpa,
un repérter.
Muntanya. 57.
-No en tinc cap noticia. Sé úniEsq. Republicana de Can Bart,
cament que les autornals complican
Franca. 20.
amb llar deure, i vetllaran per tal
Esq. Rep. del Barri de la Prosperitat.
que gin tfugui dret a votar ho faci
Casal Nac. Sagrerene, Sagten, 221.
amb la maxima 'libertas,
Districte X
posat en clar qui eren els
A. Catalanista Republicä de S. Martí,
individua que estigueren amb el JutPlaca Font i Saguer, 3, primer.
jat en l'escorcoll que es realitzi al
Centre d'Esquerra del Casal del carCentre C. Republici de 'Fobia ,Nou,
tel- de Viladomat?
Passeig del Triornf, yo.
- No come be l'afer Nonti!, n'esCasal Catalä d'Esquerra del Poblet,
tic assabentat per la primera impreasit
Valencia, 458.
que va facilitar-me el conseller de GoAgrupad() d'Esquerra del Poble Nou,
vernació al cap de poca estona de veLlull, 218.
C. Catalä d'Esq. del Clot, Clot, 72.
rificar-se l ' eScorC011. Jo procuraré inCasal del Poble de Somorrostro,
icrmar-rne'n. L'interessant éa, pero:),
Somorrostro, 17.
que s'fla practicas un escorcoll sense
Ateneu Nacionalista del Poble Nou,
resultas. MI referencia al nombre,
Pallars, 154.
se'm va dir que es tractava d'unes nou
Centre d'Eaq. Rep., Pere IV, 263.
persones...
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
-El conserge de l'entitat t altres
Delceaci6 del Districte X, Passeig
testimonis - objecta un periodista del Triomf, 72, pral.
declararen que aren una vintena «individua
-No sé. A mi se m'havia dit que
eLS
es tractava de vuit o nou. Ja m'informaré millor. i us ho faré saber.
---Podeu dir-nos quelcom deis
anuncis que la Lliga ha publicat en
determinats diaris, relatiug a l'existènP
cia de cedules falsee?
- Si. El fet él que hi ha algunas
cèdules falsee. Pero don snri, i don
han sortit? Qui les te? ¿Com han
arribat a mans de l'actual posseidor?
Anit un caporal del Cos da seCal que tot aixó es posi en dar.
guretat detingue al carrer del Dos
-En Si - acaba -, hi ha un nerde Maig un taxi que li cansa artaviosisme
extraordinari, motivat per la
piles.
importancia de les eleCti0031 perú crea
Al seu interior lii hacia un jove
que Catalun y a ha superara tot, i doque intenta rugir, pecó detingut pel
nara una nora prora de civilitat.
caporal, li fosen ocupades tres ampolles d'un líquid que se suposa inEL CONSELL D'AHIR
flamable i una pistola amb dos carA quarts de sin de la tarda va reregadors i la bala a la recambra.
unir-se el Consell Executiu de la Generalitat En acabar. el Sr. Companys
Conduit el detingut a la Prefectura de Policia, martifesti dir-se Juva rebre els periodistas i els va fer lea
liä Berga Aguado, de 20 anys, masegüents maitilestacions:
ny a. a ct ualtti ent sense treball.
- Aquest mati - va dir - he relata
Es negä a donar explicacions sola risita deis s cayera Abada) i Duran
bre la seta estada al taxi i per que
i Ventosa, de Lliga Catalana eis quals
portara les ampolles.
han vingut a parlar-me d'uns suposats
No se Ii trobä diners amb qué
prorsja e ite de la CoaliciO d'Esquerres,
de realitzar coaccione en la lluita de
pagar el valor del taxi.
diumenge.
El xofer digué dir-se Ramon GarImmediatament després han estas a
cia Garcia, m és un dels que foren
la Presidencia el Secretari de l'Esquer
acoiniadate de la Companyia d'Au-ra,S.Tulecompnyatdivrtobusos en la penúltitna vaga.
sos diputats, els quals ni han assabenTant l'un com l'altre quedaren detat que en determinats harris la Lliga
tinguts i incomunicats als eala b osha oreanitzat !e compra de reclutes per
505 de la Prefectura de Policia.
fer-les servir diumenge ansb fins
Es creu que vallen realitzar algun
acta de sabotatge contra algun auTot això - reg ni dient -, 4, fill
tobús que anea a retir.

.ABOTEJADORS

Es detingut un individu
que portava tres mpoiles de liquid inflamable i una pistola
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l'estóinae i deis intestins?

SERVETIN
GUMM
Un

nou i interessant certificat de guariment a la disposició del públic.

Ens ha tramès el present certificat el senyor ANTONI FERNANDEZ RANEA, de 40 anys d'edat, AGUTZIL
D7.1. JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA I INSTRUCCIÓ D'ESTEPONA (NI/daga) , amb domicili a la
PLAÇA DE LA REPUBL1CA, 8, primer.
El senyor Fernändez ens indica en el seu certificat que ha patit una intensa hiperclorhidria (acidesa)
durant VINT ANYS, i que va esgotar tots els recursos i tractaments imaginables per a combatre-la, sense
aconseguir l'objecte desitjat.
El mes de gener d'enguany va començar a prendre el SERVETINAL i només amb TRES FLASCONS
d'aquest producte ha aconseguit el seu restabliment complet.
El senyor Fernändez, sincerament agraït al SERVETINAL pels beneficis que d'ell ha rebut, ens ha
tramès el

seu certificat de guariment, autoritzant-nos la seva publicació a la Premsa.
Estepona, octubre de 1933.

Signatura del malalt guarit: Agustín Fernández Ranea.
Z

ilrizi el legitime SERWETINAI. 1 use ad:meten subtititurieme
intereriaden iregieäs

ai

mol resenjial

v,rrin a les principels Farrncies d'F9panya, França 1 Portugal, i al Carrer Ample, número 1. -- BARCELONA
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del nerviosisme ambient He die regu &
rir tothom perque uuardi serenitat, per
tal que els ciutadanit puguln esercitar
el dret del sufragi amb la maxima llibertat.
El Gotera adoptará lea mesares necanicies per assegurar aquest dret. I
en aquesta tasta han de eolIabotar-hi
tosa els chitad:1m: seria de &Asee que
la Catalunya autónoma no pugues
mantenir l'ordre púlale en les primeres
eleccions que se celebren amb els serveis d'ordre públic traspassats.
&maíces, ele rumors que circulen, relatiu$ als desordres que pensen
provocar diumenge les inventas, de la
dreta? ¡Esteu assabentat de l'agressid
r oineea ahir a LA PUBLICITAT? pregunta un periodista.
-5 1. n'he sentit parlar; tonet tarn•
Tsé l'agreg s:6 comen ahir a LA PUBLICITAT. i me'n Planyo. Aquestl
feta s'han de blasmar i han de menaixen la reprovació de tots els ciuta.
darle.
He donat ordre a tots els nego•
data que se'm faciliti la !lista dels
funcionarle que perceben mis d'un
son.
També he demanat una relació ele
les mentitats que la Generalitat paga
en concepte de lloguers d'estatges, la
qual puja t36.6ao pendes. Aquesta
quantitat, oorn comprendreu. es PreKt
impnrtant parque el Govern es precienpi d'aquest problema. Oi mis; en
aquesta relati6 no hi ha compreees lea
que paga l'Estat, quantitats que im cop
siguin traspassats eis serveis hauri
de pagar també la Generalitat.
- I de les estrenes als funcionaria?
- Aquesta erliestia - acaba - la
portaré de f initivament al primer
Consell q ue celehrem.

Les farges de Muro
entrada al Parlament
de Catalunya
Es fa avinent als posseidors de
targes de lliure entrada al Parlament de Catalunya que a partir del
dia primer de febrer restaran caducadas les que hi ha actualment en
circulació. Per a l'obtenció de les
noves caldrà que siguin soHicitades
en la mateixa forma que ho foren
les primeres; és a dir: les de premia, mitjançant carta signada pel
director del diari i adreçada a la
Presidencia de la Cambra, i les altres, mitjançant ele volants que
faciliten les oficines del Parlament,
avalas, amb la signatura d'un senyor diputas.
Barcelona. 12 de gener de 1934.

Una bomba
a Terrassa
a tarda, al
Esclatà ahir- la
Circol Tradicionalista
Terrassa, 12. Al Centre Tradicionalista, de la nostra ciutat, situat al
carrer de Sant Pan, ha fet explotit, a
les tres tocadas de la tarda, una bomba
de gran potincia que hacia estat collocada al portal de la casa. El soroll
de l'explosi6 s'ha sentit de Sota la
cintat. i ha produit la natural alarma.
Han resultas destruidas la porta del
catear i dues portes mis que faciliten
l'accés a la sala de juntes de la societat i oficinas de la mateixa societat.
Molts cidras tambo s'han trencat.
En els primera moments han acudit
al lloc de l'explosit diversos transeünts i reina, els qua!, han recollit
un home que hi hacia estés a terra i
que presentara diversas ferides a les
mans i a la cara. També han resultas
ferits dos socis del Centre.
El primer es un industrial carboner
que passava casualment per aquel' indret. anonenat Semen Blanch, de ß
anys, el qual fou auxiliat a la Clínica
de l'Asseguranca Terrassenca. Presentara diver g es Incides contusas a la serié temporal esquerra. una ferida penetrant a la ruixa dreta i altres petites
ierides a le% mane i dita, de prondstic
reservatEls dos rarlins terne s'anomenen Joser Dominen i Josep Tapinles, aquest
darrer president del Centre Tradicionalista i candidat carli en aquestes
eleccions Presenten ferides lleus a la
cama i al cap, i han estar auxiliats al
Dispensad.
.41 cap de pon moments d'haver
ocorreaut hi ha acudit la
cardia civil sota el cornandament del
tinent Sr Manuel López. Han practical alguns reconeixements nue no han
donat. de moment. cap resultas
També, al cap de poc, s'hi ha
r s -s mat el •T titist per tal d'insteMr
les d il igencies acnstumarles. S'ha inclina, d'una bicicleta ene hi al
darrera la porta. i que ha restn.i.
ser propietat d'un carli, snci del Centre. Fa primers moments sha donat malta imnortincia a la tr ohalla da(tuesta bicicleta rada que ee sures*
ot!e n'ha fet (le la persona eme ha collocat l'artefacte.
E' fe , ha produit una gran in lignad a, dóna per descomrstat que es
tracta d'un atemetat relacionat amh lee
eles-cines del nroper diumenge, si bi is•
molt es t as, l' cminia que es tracta d'una
mani abra a'agents provocadora per tal
de mustie un con d'efecte. de resulta t s rsymeables ver a les dretts ,
ins fe editlirs tina !Hect/rió
a la ,-list. fa la quil rondaren,'
al. fe. 5 recoman' 5 tosa el « tereassenes
la mäxima serenitat. - C.

Mil, *liga a trasladar-la avui a lee Alma 9 1 10
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UNA PLAGA

Campanya electoral
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d'Esquerres Catalanes
ACTES QUE TINDRAN LLOC AVUI
A les set de la tarda, pel micròfon de
Ràdio Barcelona,
el Dr. Jaume Aiguader parlarà de
LA GESTIÓ MUNICIPAL PASSAP

I el senyor Carlea Pi i Sunyer de
LA GESTIÓ MUNICIPAL FUTURA

ATENEU REPUBLICA DE GRACIA
(Montmany, 36)
GRAN

MITING

Oradora: Josep Biscarri, Josep Alai, Josep Alcrudo, Lluís Torres Ullastres, J. M. Francés,
Joan Pujo] i Font i Nicolau Battestini

CATALA REPUBLICA
"LES ROQUETES"

CENTRE

(Carrer de Pero Valls)

A les nou del vespre
Oradors: Esteve Gili, Alfons Peidró, Narcís
Guerra, Joan Cordomí, Reis Bertral, Manuel
Talens i Josep Dencés
CENTRE D'ESQUERRA REPUBLICANA DE SANT GERVASI
(Porvenir, 134)

A les deu del vespre

GRANDIÓS MITING
Oradors: Martínez Cuenca, Ferrer Pie, Joan
Tauler, Jaume Vachier, Josep Escofet, Puig
i Ferreter, Martí Esteve i Josep Dende
SALÓ BOHEMIA
(Casanova, 3 I 8)

A les deu del vespre

GRANDIÓS MITING
Oradors: Granier-Barrera, Duran-Reinals, Antoni Xirau, Lluhí i Vallesci, Pi i Sunyer, Ventura Gassol i Lluís Companys

Sen robots un taxi i una camioneta
El xofer Josep Salvo, que
conduïa el taxi número 40321,
es trobava a la parada de la
Diagonal xainfrä al carrer de
Girona. Tres desconeguts
llogaren el cotxe dient-li que
els portes a la Placa de Lessepa. Un cop arribaren a aquell
lloc, Ii digueren que anee fins
a l'Avinguda de Nostra senyora
de Montserrat, i en ésser al davant mateix de l'Hospital Francas l'obligaren, acarant-li les
pistolas, a deixar el volant i
posar-se dins. Un dell e aleshores es pos ä al seu lloc i mana
fine a la carretera de la Habassada, on feren baixar novament el xofer, el Iligaren a un
arbre i desaparegueren ami)
l'auto. Un d'ell s es queda vigilant a fi i electa que el taxi
tingues temps suficient per a
fugir. Després de passar unes
guantes horas lligat i de fer
molts esforços, el xofer va poder deslligar-se i anar a denunciar el fet.
— Tambe fou denunciat el
robatori realitzat a mit armada
d'una camioneta, del qual ha
estat víctima Antoni Albiol.
A aquest xofer, trooant-se
l'Aro de Triomf, Ii contractaren la camioneta matriculada
a mb el número 51305, pel preu
de 30 pessetes. Es tradava
d'anar a recollir une mobles a

un "merendero" de Les Planes.
Amb el xofer pujaren a la camioneta dos dele individus que
Ii havien contractada, i preneueren la direció de Les Planes. Abans, però, d'arribar-hi,
5i8tola en mà l'obligaren a bailar, i el ¡ligaren lambe a un
arbre, desapareguent amb la
camioneta.
La policia, tan aviat com va
tenir noticies deis dos fets. va

sortir en auto a vigilar per la
carretera, però fina ara no han

estat trobats cap dels dos cotxes rebata.
En prestar declarad() ahir a
la tarda davant la guàrdia
el xofer Albiol, va dir que els
tres desconeguts el portaren a
un torrent on hi ha molts pins
i la vegetad& per ésser abundantissima, fa que aquell lloc
sigui molt amagat.
Ja en el dit Boa, els desconeguts es van treure un paquet
que contenia manjar. Es posaren a manjar, convidant abans
a Albiol, que es 'negä a acceptar. Després d'esmorzar, els
atracadora ¡ligaren el xofer a
un arbre, i II digueren que ho
feien fluix parqué en mitja hora
pogués deslligar-se; per?) que
si aconseguia fer-ho abans que
no abandonds aquella llocs,
puix ho passaria molt malament.
També Ii van dir que un cop
llore podia denunciar el fet
la noticia, però que si li enßenyaven algunas fotografies, no
reconegués ningú.
Per ültim, II asseguraren que
no havia de passar inquietud
pel sen camita, que el trobaria
abandonat en algun carrer de

Barcelona.
A la tarda la policia don ä
diversas hatudes, sense cap resultat.
El camió ton trobat ahir a
la tarda al carrer de Sicilia.

ifidicerisme esportilla
Era a la tardor de l'any 1926
que, a Mataró, a la valla Societat
Artistica Literària, ¡Eran un descobriment.
No fórem sols. Igual goig sentiren els nostres cooients, primer,
i els catalans en general, després.
Descobrírem Amadeu Vive s.
Aclarim, tot seguit: un nou neguit
espiritual d'aquell gran malsic. Vam
gustar a plaer la seva plasticent
verbositat, amarada d'una filosofia
simpàtica i entenedora.
Amadeu Vives, aquell dia, va delectar-nos parlant una ¡larga estona
a Yentorn d'un tenia que obria,
tot ell, el cor a l'optimisme. L'entusiasme Es la sal de l'änima.
Després de cantar fervorosament
aquest sentiment humanissim, en
totes les seres moltes diversitats
i relacions, va blasmar, amb una
ironia britanitzada, els falsos entusiasmes, l'escepticisme i l'egoisme.
Al "cock-tail" integrat pels anteriors enemics de l'entusiasme,
transplantat a casa nostra, Ii donä
el nom de butxerisme.
Uta tant per cent gros d'ignorant
fatuitat, barrejat amb un altre d'egoisme; una dosi ben proporcionada
d'escepticisme, una torta quantitat
de xerrameca, tot ben combinat amb
esperit d'anarquia i amb Ilavor d'aquesta mena d'atreviment atrabihui que solem precisar amb el mot
"barra", donen a casa nostra—segon, l'a utor de "Bohemios"
aquell producte social que tots coneixem amb el nom de bütxera.
El bütxera ti solucions per a tot,
ho sap tot i s'atreveix a tot, a condició de fer-ho ell mateix personalment tot, i que tothom ho säpiga.
La seva conducta és sovint incoherent, absurda i fins conträria als
ideals que representa.
Es l'oportunista teòric, que estaFUTBOL

El Campionat de Lliga
Avui, com ja saben els nostres
lectors, es jugaran els partits de
Campionat de Lliga que havien de
celebrar-se demä, i que foren avançats a causa de les eleccions.
El que es juga a Barcelona, a la
carretera de Sarriä per mis senyes,
és el que sempre hem conceptuat
com el de máxima expectació: Espanyol-Barcelona.
Aquesta vegada, peró, l'expectació
no s'ha experimental com en altres
partits, puix que l'atenció gairebé
Yhan absorbida tosa les eleccions municipals de demà.
Respecte al rendiment que un i
altre equip puguin dur a cap aquesta tarda, és un xic exposat d'aventurar-lo, puix que en el nostre futbol no es pot ja fer unes apreciacions en les quals es pugui posar
confiança. El que sí podem dir, que
si la victória somriu al Barcelona,
no ho será pel Hang marge de gola
del darrer partit, puix que, ultra isser la composició de l'equip blaugrana un xic variada, no cal, per
altra banda, suposar que pugui tornar-se a produir una actuació com
la darrrera duta a cap davant l'Espanyol.
En canvi, l'Espanyol presenta el
seu equip tal com jugà a Donbstia, el rendiment del qual fou considerat com a bo; Això vol dir que
si reprodueix l'entusiasme d'aquest
partit el Barcelona no està molt
segur d'assolir la victória, i en canvi donem probabilitats que l'obtingui l'Espanyol.
A Sabadell jugará el titular contra l'Alavés, partit que el Sabadell
tenia segur; però les circumstäncies
han fet que no pugui presentar un
equip que pugui proporcionar-li la
victória.

Adviertim • le. 1222201122 a lee
qual interesal la publioaci6 Immediata de kg notes que ens aseen que als original s han de dirigir-se tots a la Redacci6, Corta
Catalanes, sao, i..r pii, abano

de les nou del vespre. Ele que
ene arribin mis tard d'aquesta
bota o vagin adragats a la
Imprenta del diari: Barbard,

dotzenes—, a tot arreu.
Es perillós un bexara?
Pot ésser-ho en un ambient luna
o tracomós.
Fa riure, amb certa recança, en
un ambient "pemanesco".
I és perillós, per la integritat de
l'"interfecte", en un medi de persones cultas o, si mis no, de persones normals amb el cerval] calibrat degudament.
Aquests individus acostumen a
"embarcar". O sigui, acostumen a
gallejar un fals entusiasme Per
començar moltes coses, captant voluntats i esforços d'altri, per a desaparèixer amb mis facilitat que un
estadant de ¡"Uruguay" de la Barceloneta.
Guardeu-vos-en, dels bütxeres.
A Catalunya tenim molts esports,
dels mal anomenats modestos, que
els butxeritzats no han deixat desenvolupar com en realitat es mereixen.
Entre tots, exorcitzem els Díasacres: plaga nefasta que, com un
"mildiu" qualsevol, acabaria aviat
amb el veritable sentit que ha de
tenir l'esport.
F. MARTIN I JULIA
nista de Catalunya, els quals enguany assoliran una importäncia
excepcional, per isser un dels actes
principals de les festes del vinti-einquè aniversari de la fundació
de la seva Secció d'Esports de
Muntanya.
Ultra la cursa de mig fono, dividida en quatre categories: juniors,
primera i segona categories i veterans, la Secció invitará els primera
esquiadors de Catalunya i els seus
fundadors a una cursa d'homenatge
que els será dedicada. Als guanyadors de cada categoria sels adjudicara una de les copes commemoratices del XXV aniversari.
Finides les curses, al trampolí de
font Canaleta, propietat de la Secció d'Esports de Muntanya del
Centre Excursionista de Catalunya.
els saltadors del Centre i el seu
professor ,senyor Teichner, efectuaran uns salts d'exhibició.
A les dues de la tarda tindrä lloc
al menjador del xalet de La Molina
el banquet que la Secció dedicará
als seus fundadora, per al qual s'admeten inscripcions des d'ara a l'estatge social (Paradis, so, principal).
Tot fa esperar que aquesta jornada comsnemorativa assoliri un
alt relleu, com correspon a la importäncia que actualment han adquirit els esports de neu a Catalunya.

Frontó Principal Palace
Avui, dissabte. Tarda, 415
ARRUTI - OAZALIS II

contra
OLAZABAL - 'LUMEN

NIt, a les 10'15
111100YEN III - MARCELINO

contra
ITUARTE - UGARTEOHEA

ESPORTS DE NEU

Campionats socials
del Centre Excursionista
de Catalunya
El diumenge vinent, dia 21, se
celebraran a La Molina les curses
d'esquís corresponents als campionats socials del Centre Excursio-

FRONTO NOVETATS
AVUI, DISSABTE

Tarda, a les 4:

Chiquito Bilbao - Pasay
contra

ADVERTIMENT

moteja memore Fúltima carta. El
cor mai no li diu ara, el cap li diu
no encara, la bossa li din mai.
Mestre Vives en feia una classificació: "ingenua", "tifes", "murria", "petulants" i "poca-soltes".
que tots nosaltres—vós
jo, estimat lector—en coneixem
mes que un foc no en cremaria
d'individua d'aquesta fauna?
En trobem en algunas agrupacions
esportives, per •a moure raons entre
els socia; en trobem fina i tot en
les pägines d'algun e s publicacions,
diäries o hebdomadäries; en trobem
al tramvia, al teatre, al cafè —a

Gallarta III - Lejona
Nit, a les 1015:

Izaguirre Abasolo
contra

Araquistain - Jhuregui
DETALLS PER CARTELL`

BOXA

Les organitzacions
Avui, a l'Iris: Tuset contra
Minguell
Aquest vespre se celebrará a
l'Iris Parc l'acostumada reunió deis
dissabtes, figura a la encalara del
programa d'avui el matx entre ala
pesos galls Tuset i Minguell, avantatjosament coneguts d é!, nostres
aficionats. Completen ¡'esmentat
programa diversos encostres entre
el milloret dele nostres boxadors de
segona i tercera sitie.

Dimecres, al Nou Món:
Ara contra Menaboni
El proper dimecres se celebrarä
una reunió al Nou atón a base del
matx Ara-Menaboni. La resta dels
combats que es hisputaran en I.
mateixa reunió no ha estas erizara
establerta

Frontó Novetats
Iseguirre i Jai:regid (yermen.), 45
contra
Araquistain i Abasolo (blaue), 42
UNA GRAN ACTUACIÓ
d'IZAGUIRRE
Encontre de superioritat mani(esta del bàndol vermell fins ben
entrada la tercera desena, en la qua!
Araquistain jugi com ell sao i pot,
i estigué a punt de donar la volta
al partit. L'heroi fou Izaguirre,
amb un entusiasme digne de tos a
els elogis aconseguí, per facultats,
restar el joc d'Araquistain, i això
permeté a Jauregui d'entrar sernpre a plaer.
De la parella blava ja diem que
el davanter estigui encertat en els
darrers punts; no podem dir igual
d'Abasolo, que, no sabem per qué.
estigui desconegut; quasi assegurariem que no es trobava en plenitud de facultats, puix que fallä
jugades incomprensibles. Ens agradaria molt de veure un partit revenja, ja que creiem que es poden
invertir els papers.
OROM I
Professionals

EL QUE DICEN
LES EMPRESES
Partits jugats el dia 11 de gener

de rom:
Tarda

Primera quiniela: Inza, Muñoz,
Urquidi, Pérez i Pujana; guanyador, Pujana; collocat, Mufioz. Primer partit: Mufioz-Pujana (40)
contra Urquidi-Pérez (5o). Segona
quiniela: Gallarta II, Quintana IV,
Campos, Narru I i Lejona; guanyador: Quintana IV; collocat, Lejona. Segon partit: Quintana IVNarru I (37) contra Gallarta IICampos (50 ).
Nit
Primer partit: Izaguirre - Jauregui (45) contra Araquistain-Abasolo (42). Quiniela: Chistu I, Narru II, Amarte, Zornoza i Quintana III; guanyador, Quintana III;
collotat, Arrarte. Segon partit:
Chistu 1 -Quintana III (35) contra
Narru II-Arrarte (34).

Partits per a demà
CLUB BASCONIA

(Frontó Novetats)
Primer, a les deu, de concurs,
grup C: Capella-Juandó contra
Granada-Sabat.
Segon, del grup A: Väzquez IIVidal Ribes contra Duffo-Tintorer.
Tercer, del mateix grup: FeliuSerraclara contra Erdoza
Quart, de campionat: GutiérrezTorneos contra 011er-Aris.
(Frontó Principal Palatal
Primer, a les deu: J. Balet-R. Bo
contra Matesanz II-Camilo,
Segon: Peti t-Marcelo contra
Díaz-Jordi.
Tercer: Soler-Matesanz I contra
Lasheras-Artal.
Quart: Rigau-P. Escudero contra Balet-A. Bo.
CLUB MANISTA

(Frontó Amälia)
Primer, a dos quarts de nou:
Mayo i Alonso. vermells, contra
Andreu i Pérez (M.), blaus.
Segon: Piris i Montón, verrnells,
contra Vaquen i Noguero, blaus.
Tercer: Rosich i Seguer, vermells,
contra Anglada i Robert, blau,.
Quart: Germans Lassala, vermells, contra Argilis i Quiles,
blaus.

CLUB ATANO
(Frontó Sol i Ombra)
Primer, a un quart de nou: Escrivä i Prieto, vermells, contra
Santauläria i Solano, blaus.
Segon, a les nou: Ordufio i Sandoval, vermells, contra Montos i
Ricard, blaus.
Tercer, a dos quarts de deu: Pagés i Domínguez, vermells, contra
Rosich i Seguer, blaus.
Quart, a les deu: Hernändez
Gascon, vermell, contra Vistuer i
Labeaga, blaus.

le de garlar de

NOVES DE TOT ARREO
ATLETISMO !
Darrerament s'han inscrit per al
Campionat de Barcelona de Cross i
III Campionat de Catalunya de debutants, que se celebraran demä al
mati a Can Tunis, els clubs C. E.
Blanc i Negre, Unió Atlética Nurmi i C. E. Aire Lliure, i un atleta
independent.
S'han desestimat les inscripcions
procedents de clubs de fora de la
comarca barcelonina.
— El Comité d'Esports i Excursions del C. A. D. C. I., posa a coneixement dels elements interessats
en la präctica de l'Atletisme, que
a partir del proper dia 16, començaran els entrenaments tots els dimarts i dijous, de sis a nou del mati, i Ms diumenges de nou a dotze
del mati.

BOXA
A Santander, Pastor Milanés, vence Pastor Per abandonament a la
segona represa.
— A París, Lecadre venci Sarfati i Micó a Campiglia. Els dos
per punts. El darrer dels esmentats
combats fou bastant igualat, peró
Ificó es mosträ força millor boxadon que el seu contrincant.
— Decico, el vencedor d'Huat,
ha tingut millor hit en el seta darrer combat a Lió que no pas a Ginebra en resultar batut per l'italià
Rodríguez. A Lió, el sets adversari
ha estat Magliozzi, el qual després
d'anar al tapís al quart round, va
resultar finalment batut per punts.
— Es prossegueixen mol activament unes negociacions entaulades
entre el gerent d'Olympia Ring, senyor Gasa, i el representant de Max
Schmeling a Berlín, per tal d'acarar
el darrer esmentat a Paulino Uzcudun en una reunió que tindria
efecte a Barcelona.
— Avui, a Roma, Tamagnini
Svrucciati s'enfrontaran per al Campionat d'Itälia del pes ploma. A la
mateixa reunió Ceccarelli será enfrontat a Bongalia.
CICLISME
— La Junta directiva de l'Esport
Ciclista Catalä, convoca els seus
socis corredors que desitgin formar
part del seu equip de curses per al
present any, a l'objecte que passin
a inscriure's, a fi d'orientar l'actuació de l'equip en consonincia amb
les normes imposades pel nou reglament.
A més, per completar l'equip, admeträ alguns corredors de totes les
categories i neófits que estiguin en
condicions d'actuar tot l'any.
— Demà, diumenge, tindrà lloc la
reobertura del Veládrom de Manacor, amb una cursa reservada als
corredors locals.
Entre diversos projectes dels organitzadors, existeix el de celebrar
un mata Catalunya-Balears.
— S'ha fixat la data del 27 de
juny al 2 de juliol per a celebrar
la Volta a Hongria.
Actualment, els organitzadors s'ocupen en estudiar les etapas, el nü'mero de les quals no está designas.
ESCACS

projecta per al proper diumenge
excursió al Castell del 'Puig de y
Creu, passant per Palausolitar, Sem
menat, Casa d'En Guanta, Cose
del Compte, Castell del Puig de y
Creu, Esteva de Castellar i Saba
dell. Sortida de l'estatge a les alk
Automóbils plaea de Tetuan, a
set del matí. Vocal: B. Mancho.
—1.2A. Excursionista Montse
fan demä, diumenge, una muní.
al Castell de Burriac, per Matar§
i Argrntona, tornada per Ca brita i
Premiä de Mar. Lloc de reunió:
Estació del ferrocarril de 1f. S.
a les 6. so del matí. Vocal: Rota
O atll e.
— L'Agrupació Ciclista Poble
Nou, efectuará demà, diumenge,
dia 14, una excursió a la Font
del Paraigües (Coll de Cera). Sor.
sida ds l'estatge social, Wad-Ras,
208 (café), arnb direcció de Bada.
lona i Masnou. Tornada per Vila.
nova de la Roca i Santa Colonia,
Quilòmetres, 50. Hora de reunió, e
les vuit del matí.
FUTBOL

Equipa probables ga y presentares
l'Espanyol el Barcelona i Sabadell:
Espanyol: Martorell, Arter, Pire,
Martí, Soler, Cristiä, Prat, Edeht.
ro I, 'Mondo, Edelmiro II i Boscl.
Barcelona: Nogués, Villacamp4
Zabalo, Sales, Guzman, Santos, Van.
tolrä, Goiburu, Morera, Arnau, Pa.
drón o Cabanes.
Sabadell: Foumier, Morral, Giner,
Crespo, Duran, Mota, Pone, San.
güesa, Bertrand, Calvel, Rubíes i
Esteve.
— El partit Girona-Alacant tindri
lloc dimarts vinent.
— Avui sortirà cap a Madrid l'equip del Júpiter. Els jugadora que
es desplacen són:
Francäs, Claudio, Vigueres,
Rosalench, Basili, Diego, Perpinyà,
Serra, Sala i Mas.
Suplents: Morales i Bayo II.
Acompanyaran els jugadors eh
dirigents senyors Borns i Vilassa16.
— Demà tampoc es jugaran partits de Campionat Amateur.
— El secretari de la F. I. F. A.
ha donat a conèixer les dates i lo.
calitats on es jugaran els partits con.
responents al campionat del món.
Són aquestes:
Primera Volta, 17 de maig:
nova, Torí, Mili, Trieste, Bolóaia,
Florència, Roma i Näpols.
Segona Volta; 3t de maig: Afi/ä,
Ton, Boliatia i Näpols.
Tercera Volta, 3 de juny: Mili
i Roma.
La final será disputada el 17 de
juny a Roma.
El 7 de juny se celebrarä, a Florencia, el matas de classificació per
als llocs tercer i quart.

TENIS
L'ordre de joc per a demà,
manga, del concurs que actualment
celebra l'entitat Tenis Club Poblt
Non, és:
A les nou:
J. P. Rivero-R. Bonet.
A les deu:
M. de Miguel-V. Giró.
A les onze:
St. Batlle-M. de Miguel.

El Club d'Escacs Barcelona celebrará la seva reunió general ordinäMa sota l'ordre del dia de costum
en aquestes Assemblees, el dia 15
del mes que som, al seu estatge
social, a les 21 . 35 hores de primera
convocatória i a les 2230 de segona. No podem publicar In
EXCURSIONISME
notes: pregades que no
El C. E. La Morella, amb motiu
de les eleccions ha suspès la vinguin escrites en catan
sortida apuntada per a dernä, diu- i amb un timbre o signa.
menge, dia 14.
tura coneguda
— LA. Excursionista Montsoriu,.
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ATLETISME

Campionat de marxa
Pot gairebé assegurar-se que
l'hit de la oro ya está ja aconseguit. L'interès que en els sectors
esportius ve desvetllant cada día
per a presenciar-la is una prora ben
palesa que aquest campionat Os esperat amb expectació. Tothom fa
cäbales sobre el probable guanyadon, i encara que són molts els que
creuen en una victäria de Castelltort, aquest fa molt temps que na
ha actuat per a poder donar-li el
marge d'avantatge que en altres
ocaaions Ii hurten, donat. Recordem tots que l'any passat Ion un
dels principals aetors de la oroya
qui sap si aquest any pot isseun altre qui ens doni la sorpresa.
Han estas fixats els ,-artells,
dan a pocs dies hi haura uabat.
els programes.
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perit espanyol, que no anhela soluciona catastròfiques que tornés servirien per dur-nos a una guerra civil. Aixe, en relació amb Espanya.
Dins d'en mateix, el partís radical
és una comunitat politice anexa per
una disciplina. Al davant d'ell Si
Ira una personalitat, la del senyor
Lerroux, penó no és el cap a qui
temporalment se substitueix, es quelcom mis, és la forma constitucional,
i el partit radical no existiria si el
senyor Lerroux no existis.
Dintre la política de la República, ara per imposició de les circunastancies, tu ha una solució única, el partit radical, i dins d'ell una
sola direcció, la del senyor Lerroux,
i aisol asientas el nostre deure, la
nostra posició és clara.
Amb aquest acte es tara veure
ala altrea partits que ens reunim
en una demostració del que s0/11 per
a governar Espanla, i esperem que
es coHoquin els nitres peana en situació de recuperar l'autoritat que
havien perdut
Cadascú ha de liquidar els seus
problemes. Els nostres són mantenir ineólume el programa del nostre partit, liberal i republicä, i dintre d'aquesta bandera no sera mai
el nostre portaveu ningú mes que
el senyor Lerroux.
Seguidament sala aixecat a parlar
el senyor Lerroux, que ha estat ovacionat.
El senyor Lerroux, molt afónic,
contenga dient que feia un gran esforç per donar únicantent les grades per lacte i la sena significació
i les conaeqüencies que Ita de tenir.
Nornis puc—ha dit—correspondre
amb aixó a Ja prometença de seguir el costarle ja entablen a qué ens
reunim amb un ipat una cegada
al mes. Jo invito tots al proper, i
aleshores diré tot el que no por
dir avui per la nieva impotencia fisisa.
Nosaltres anem a governar, no
deixant que es desvirtuin les torees
a. la nostra dreta, ni que ens mediatissin les esquerres, com feren amb
governs anteriors.
Mugir no temi bese en una hora
perillosa la Repúblicp pugui anar
a pastar als enmieles dl regirla Marital amb nosaltres, pesó no podrà
caure en poder de les dretes ni de
¡CO esquerres, si no precedeix amb
elles una explícita declaració republicana. Per a nosaltres no Si ha
més esplendor que la República, i
coser a Trafalgar el nostres marinera,
dirent: "Abans marta q ue vençuts
per la reacd6."
No tinc res a rectificar ni de qué
penedir-me. Posem la nostra fe en
la paraula d'honres que ja van demostrant, amb Iturs actes, moure's
en rórbita republicana, pesó visquem
vigilants i preparats.
Co altre dia parlaren d'altres
punts esbossats en el discurs del
senyor Martínez Barrio. En el nostre partir es poden exhibir dinespendes que no són esquerdes que
tscriquin el bloc del partit radical.
El senyor Lerroux ha acabar el
seu discurs amb sma abraçada emocional al senyor Martínez Barrio.
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veu del partit Els ministres han
socialit a
tractat el projecte
deis pressupostos

2.1adrid, 12. — "El Socialista" ha
sub:ices as-ui un editorial. que titula
"La voz del partido y la común disClima de sus inilitantes“, en el qual
diu que la veo del partit és un mandal que no hi ha manera d'esquivar.
S'is socialista arrea, i qui Pretengui
recaptar la seta Ilibertat de produir-se
ea algun Iloc amb independencia del
masdat del partit, teten el seu dense
de militant d'una manera equivocada.
(.suant a éstes autoritzada la discrepa:usa, tense altra lintitació que atesr-se al lesultat majoritari, el ,ami
de la indeamidencia es Bistre per a
t(.45. Els partit, en la sena totalitat, és
inasellable.
i ami:4 afegeix l'esmentat periòdic:
- Si está esto claro, con la claridad
de toda noción elemental primaria, no
lo esta meaos que nuestro partido conseria intevru todo. el registro de euer, y puede en todo caso usar la mis
at o munarla a la situación política.
Seria mucho mejor decir para genera: conocimiento, que deliberadamente,
int el igentemente, el partido ha ido
haciendo uso de las voces templadas
de tia modo gradual y encuentra que
hsy no le sirve otra voz que la mis
do ra y profunda de su registra
¿A caso pensó nadie que se quedaria
en tiple la voz de un partido de hombres acogotados por la injusticia, acor ralados por la persecución, hottilirads s por el hambre?
Esta es nnestra vos definitiva. Oilla Indos, camaradas, oidla bien. Voz
reos S dura de trahajadcr, de socia
Y Pasa-lista,veprmuc b.
hombres cis diaci 4irss, o4 para vencer.•

j
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•Les Cortiside la República
o

divergències internes amb un
àpat d'adhesió al Sr. Lerroux

La
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e radical dissimulá les

Madrid, 12. — Al migdia ala ce:tinas a l'Hotel Ritz el banquet-hon:enatge de la minoria parlament
del Partit Radical dedicat al seu
ar
cap, senyor Lerroux.
Hl han assistit eis diputats a
Costs, ales (-arrees i nombrosos gountadora civils.
A la taula presidencial han puta
seient arnb el senyor Lerroux els senyors Martínez Barrio, Rocha, Samper, Pareja Yévenez, Lara, Estadeha i Guerra del Río.
A l'hora dels postres s'ha aixecat
a sartas el senyor Rey Mora per
ciern l'homenatge, que no tenia aleta significació que radhesió absoluta i la compenetració total del par::: radical amb el seu cap, senyor
Lerroux.
Tot seguit el senyor Martínez
Barrio ala aixecat a parlar enmig
de grana aplaudiments.
Penso—ha dit—pronunciar un dis.
eurs de mes folgades dimensions
ese de costum. Hi ha per a abren
¿ces ruma: l'estat d'afonia del senyor Letroux, que l'obligarà a dir
annys del que ell voldria i nosaltres desitgem. i l'alisa és que no podr:a dir ell el que jo puc fer amb
descrnbarás.
Respon aquest atte a l'aiany aieetues dels que ocupen Itaca de comandament en la governació del
pass. Imposicions de la realitat han
tel que el que era adhesió al cap
sSineixi a l'oportunitat de sortir al
ras a comentari s , critiques i censures que tenen la finalitat de posar
cii contradicció honres units per una
estreta amistas i compenetració politice, i debilitar ami els bornes del
partit per a poder exercir el Poder.
Nosaltres, a l'oposició i al Poder,
Sem estat una fosca politica cocar/fans dos ideals: el servei a Vesparyolisme i el servei a la República.
Ho realitzärem abans a roposició i
273 al Poder.
La :riostra tragedia ha estat que,
instaurada la República, havlem
d'ésser el fre d'aquells elements que
constituien una hostilitat de carieter as-anea:, i ara hern de constituir
també el fre dels que voten adoptar
represàlies pels actes realitzats pels
que abau c ofengueren des del
Poder. La castra posició que ara
que ahir teniem Es la de servir
Espanya i la República, de manera
ese tots els elements espanyols puputo prestar la seva collaboraei6,
ps.x que la República és la llar
con/fi on poden realitzar-se totes les
a , siracions crEspanya. Representant
r,:só hem constituit rúnica ataludó
pcssible de govern a Espanya. Dintre d'aquest Parlament no hi ha cap
aíra solució de govern que la que
erraras el partit republica radical.
Mentre existeixi aquest Parlament,
ei partit republicä radical La distes el successor d'eh mateiss.
Somnien alguna amb ensorrar el
Gcvern, i hi ha gent a la República
essanyola que solartsent veu solot eils catastròfiques, i a la dreta i a
resquerra hom somnia antb substituir aquests bornes per imposar
asselles solucions. Jo confio en les-
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Madrid, 12. — La majos part de
la deliberació del Consell de ministres
Ira estat dedicada al projecte de M es
-supot,icadmnrehos
compte de les reformes que es P rono
-s=introduh.
El senyor Lara ha insista en el M' o
-sabid'ntrouecóls
despeses que calcula
300 a 400
de pessetes.
També ha donat solemne que s'as- '
eentua la PersPectis: a d'un augnient en
la recaptació i que les dades de liquidació que es tenen del pressupost de
Pany 1933 el defIcit, que es temía que
fos de fiao milions de pessetes, apareja
ja refluir a 418 111 i1 1 10115, i espera que
encara sigui més disminuit.
Alguns deis ministres, davant el
favorable aspecte que presentaven 12S
dades aportades han expressat respecte al projecte de P ressupostos que ces tes reduccions no havien d'implantarse si repercutiere en perjudici deis serveis.

Abano d'encarrillar el ‚ostro vista, wieltieu

MIRE, Sastre
13 ,34$4.1114U
sea) Preue
qualltats
/donde de ilant Poro,
Teliton 111811

S'acorda nomenar una c agradó que substitueixi la de Responsabilitats
i que la nova comissió f ormuli la proposta de patear els assumptei ala
tribunals ordinaris
(fla. aff la primera pagino)
.El senyor SUAREZ DE TAN-

GIL, de Renovació Espanyola, diu
que vol tractar :aquest assumpte amb
tota objectivitat. Afegeix que examinant els antecedents llegits ala fet
cárrec de les diverses opinions que
al si de la dita Comissió es van mostrar sobre la continuació del seu
funcionament, les unes que creien
que aquesta havia d'ésser dissolta en
haver estas dissoltes les Corta i les
•
pel contrari, que pensaven que
podia seguir funcionant com un organisme independent de les Corts.
La primera d'aquestes opinions fcm
sostinguda, entre altres, pel senyor
Mansa, i és la mateixa a que avui
sidscriu, puix que tren que no s'ha
d'anar en contra de la llei mateixa
que la crea, que la Cornissió de responsabilitats no pos éster integrada
pels qui ja no són diputats. Podria
adtnetre's en tot cas que la Comissió
continués, pesó sempre que fas integrada per diputats d'aquesta Cambra.
Altrament, ells sostenen que l'actuat ha de passar al, tribunals ordinaria de Justicia, del que es tenen
precedents a les Corts Constituents,
perú no s'oposarien a que aquesta Comissió íos reorganitzada a base de
diputats de les actuals Corts.
Afegeix que ells no voten defensar
cap bandera impunista, sinú solemne
que l'assumpte es resolgui al mi s aviat
possible. (Aplaudiments en ds monas(mies i alguns agraris populars.)
Et senyor BUJEDA, socialista, creu
que el que propina el senyor Suárez
de Tanjil no pot fer-se per 'unja d'una proposició, sine, que havent estat
creada la comissió de responsabilitats
Per una hei iy també una Ilei la que
ha de resoldre sobre abres
Quant al Tribunal per a l'estudi de
les responsabilitats de Jaca, creu que
le seva constitució i funcionament es
igualment legitim, puix que aquesta
ion creada per virtut de disposicions
legals, sense que es requereixi per als
seus membres la condició parlamentaria. Per tant, crea que el dit Tribunal ha de seguir i portar a merme la
seva actuació.
El senyor CASANCEVA, en nom
de la minoria popular agatia, diu que
la Comissió de responsabilitats determina que el Tribunal de Jaca estigués
compost de 21 diputats i per tant crsu
que en dissoldre's el Parlament s'extMgi automaticament co extingir-se
també les Corts Constituents. Quant a
la Comissió de responsabilitats diu
que rúnic que es tracta és de si ha
de seguir o no en Pinterregne - entre
unes Corta i altres, pesó no quan les
Corts estiguessin reunides.
Creo que els socialistes tracten, amb
la seva proposició, de fer una maniobra política, per tal de donar temps
a que actus el Tribunal de Jaca.
El senyor ROYO VILLANOVA:
Demano la paraula. Jo crec que is que
la hei ja no regeix. (Rumors.)
El scnyor CASANUEVA creu que
• Ilei regeix mentre no sigui derogada. Aiegeix que el Tribunal de Jaca
ha acordat no actuar, malgrat qual
cosa, els seas membres han estat citats. Creu, dones, que aquesta és la
qüestió que rnés urgeix resoldre.
El sensor LAZCANU sagrari)
s'adhereix a fopinió del senyor Casanueva. Opina que les Corts no poden
determinar res que signifiqui sostraure cap assunmte a la jurisdiocuS ordinaria, cosa que pogueren der les altres
pel seu caràcter constituent.
Creu que si el Tribunal ele Jaca
pretengués perlIongar les sesea funcions cometria un veritablc delicte.
El senyor RE1S1, de la Lliga, crea
que totes les reformes que vulguin
jet-se a les disposicions Icgais de les
Corta anteriors cal fer-les per camins constitucional', per difícils i estrets que aquests siguen. Quant a la
continuació de la Comissió de Responsabilitats i del Tribunal de Jaca,
Ii sembla monstruos, puix que seria
establir que nomis les Corts Constituents tenien autoritat per a amenas comissions i tribunals.
Es plany de la lenitat de la Comissió de Responsabilitats, que ha deixat sense resoldre totes les qüestions
que prengué sota la sera jurisdicció.
Així succeeix que en el relatiu a la
catästruie de l'Alta Comissaria del
Marros la Comissió no ha fet absolutament res. Quant a les responsabilitats per la política social de Catalunya, despris d'iniciar dos procediments, la Comissió ha deixat : d'actuar.
Igual succeeix ami) les relponsabilitats de la Dictadura. Es resolgui
rassumpte pollticament, i si es cert
que les qüestions polítiques són interessants i eficaces en la vida dele
pobles, també ho is que hi ha després d'elles qüestions molt interessanta com són les responsabilitats
de gestia en les quals tamo& es
fea absolutament res.
Proposa que es formi una comissi6 de responsabilitats d'aquesta
Cambra i que determlni quins assumptes pot resoldre 1 quillt poden
paliar a la jurisdicció ordinaria.
El senyor ROYO VILLANOVA

sosté que la l'el que creä la canijasió de responsabilitats no is tal Bel,
pesó si hom tren que això is una
hiel Havors és clar que cal derogarla. Amb tot, ja que la comissió ha
suspès la seva actuació, demostra
amb això que ella ha entes que en
tantas les Corta Constituents cessava la Bei.
Acaba dient que la comissió ha
fracassat pesque en dos anys
tuació no ha aconseguit fer res sobre responsabilitats de gestió. Per
Sant, el millor és deixar-ho tot i no
parlar-ne mis. (Aplaudiments de les
dretes.)
El senvor
. DOMINGUEZ AREVALO, tradicionalista, die que la
seva minoría opina que aquest assumpte ha de quedar liquidat en
aquesta sessió, i que cal acordar el
cessament del Tribunal de Responsahilitats pels successos de Jaca.
El senyor PALET, de l'Esquerra, oren que, encara que la comissi6
de responsabilitats ha deixat cractuar, no hi ha motius perquè no
continui en el sentit d'instructora
d'expedients. En canvi, el tribunal de
Jaca, nomenat per aryssella comissió,
amb totes les seres persones i ministres, ha de continuar el procés
Ens a la fi.
El MINISTRE DE JUSTICIA,
en nom del Govern, diu que la qüestió mis interessant éS la plantejada
pel senyor Royo Villanova sobre la
vigencia o no vigincia de la Ilei
de responsabilitats. Creu que aqueste llei estä vigent i que és constitucional, però mimes fins a donar
compliment a la comesa assignada
a la dita comissió. El que no es Pot
sostenir is que aquesta comissió
tingui caräcter constitucional, sinó
que és com totes les altres conejasions substituibles en les persones
que la formen per disposició de les
Corte.
Quant a la suspensió del Tribunal
de Jaca, diu: S'lla de tenle en compte que fou designat per la Cambra
a proposta de la Comissió de Responsabilitats, i amb una esmena
presentada liarais pet scnyor Baeza
Medina, que fou acceptada, co determina que aquest Tribunal el formaran 21 diputats, i és evident que
no essent diputats ja molts dels seas
membres, ha de procedir-se a nomes
nar-ne una altra.
Per tant, creu que cal nomenar
una nova comissiú, i que aquesta
formuli una proposta perquè la
Cambra adopti els acords que tingui per convenient. (Aplaudiments
en alguns sectors.)
El senyor MAURA (Miguel) creu
que la qiiestió esta desenfocada, pesque s'Ira de recordar el Decret de
Convocatòria de les Corts Constituents, que es convocaren per fer
la Constitució i per exigir responsabilitats. Per tant, no és la Comissió de Responsabilitats, sinó les
Constituents les que terden aquesta
missió .
Li sembla absurd nomenar una
altra comissió. La Comissió de Responsabilitats morí en morir les Constituents i no sis d'ocupar mis
d'elles. Que tot l'actuat passi als
Tribunals ordinario i que deixi la
Camina de posar-se a administrar
justicia, puix que li sembla que ja
hi ha bastara amb el succeit perque serveixi d'escarment. (Aplaudiments a les dretes.)
El MINISTRE DE JUSTICIA
diu que ell també petisa aixà, però
creu necessari el tramit d'una nos-a
Comissió la qual acordi el pas de
tots els tribunals de justicia.
El senyor MANSO, socialista,
rectifica i diu que les paraules del
senyor Mauna ha vingut a donar-li
la raó. Crcu que la Cantina cs troba
perplexa en aquests =menta per a
decidir. Refusa les paraules del senyor Casanueva que atribueix a les
seves una maniobra politica i nega
que ell hagi pretes semblant cosa,
puix que ell demanava que s'imprimissin els antecedents que podrien
molt be haver vingut a la Cambra
el dimatis, data anterior a la reunió
del tribunal de Jaca.
Estima que si hi ha aquí alguna
maniobra polftica és la dele elements
que representa el senyor Casanueva,
que tenen un propósit impunista.
(Aplaudirnents en els socialistes.)
El senyor SUAREZ DE ZANGIL rectifica. Creu que no hi cap el
nomenament duna nora comissió,
sinó trametre l'actuat als tribunal',
i demana votació nominal per a la
seta proposició.
El senyor MAURA (don Miguel),
rectifica també, per insistir en la
improcedencia d'una nava comissia.
Es dirigeix als socialistes per dirlos que no poden parlar d'impuni3me, puix qüe van tenir a les seres
mans dos anys la Comissió de responsabilitats i no van fer res.
El senyor MANSO: —No éram
sola els socialistes els que estävem
en aquesta eomissió.
El senyor M AURA- —Jo no estaus en ella, ni hl tenia cap representant del mea partit, perquè vaig
creure sempre que aq uesta comissió
no podia entendre Mil que en as-

sumptes polítics, perd mai en responsabilitats de qüestió.
Afegeix que el seu propòsit de
portar l'actuat als Tribunals Es precisament una garantia contra l'impunisme.
El MINISTRE DE JUSTICIA
creu que no Si ha cap precepte constitucional que s'oposi al nomenament d'•Iuesta nona comissió.
El senyor CASANUEVA rectifica igualment. Protesta que es qualifiqui d'impunista la seva proposició,
puix que creu que rimpunisme estioy e en la Cornissió, que deixi sense
resoldre tots els assurnptes.
El senyor MARTINEZ DE VELASCO, en nom de la minada agrä1-la, anuncia que aquesta votará la
proposició del Govern, pesó només
amb bine de solucionar aqueas problema i no embolicar-to, puix que
creu que, segons la hei, la comissió
de responsabilitats ha de continuar
fin, acabar la seva missió, i ei s'atén
al text seré la mateixa consistió que
hi ha ara la que ha de seguir. El
que cal fer es declarar acabada la
seva missió i, si es vol, suspendre-la.
El senyor M'AURA adverteix que
per molt ministerial que vulgui isser ell no pot votar una cosa que
pugna amb la seva opinió.
El MINISTRE DE JUSTICIA
diu que cal buscar alguna manera
de sortir de l'atascados, i aquesta
manera és la que ell ha proposat.
El senyor MARTINEZ DE VELASCO insisteix en qué, segons la
hei, la comissió de responsabilitats
lia de seguir funcionant fins que acabi el seu comes. Això Ii sembla
disbarat, i creu que tots estan d'acord amb qué aixó no pot mantenir-se.
Es posa a votació la proposta del
Govern, la qual, a petició dels socialistes, es vota dividida en tres
parts.
La primera, per la qual es declara rextinció del Tribunal per les
responsabilitats de Jaca, és aprovada amb el vot en contra de la minoria socialista.
La segona, per la qual es nomena
una nona comissió parlamentaria
qtie substitueixi la de responsabir emult
nliotant,
isinai
dena,anaapdavad
ro pcs , enn
per 164 vots contra 27.
La tercera, pesque aquesta Comissiú
numenada formuli la proposta de quino
assumptes han de passar i quina na
als tribunals ordinaria, és aprovada
jeme votació.
El senyor LAXIAMIE DE CLAIRAC explica el vot en contra de la
minoria tradicionalista per creure que
no han de nomenar-se tribunals parlamentaris.
El senyor MAIRAL explica també
el vot en contra. Fa notar que la minoria agraria guau les Constituents,
vota en contra del nomenament duna
Comissió parlamentäria, i per aixe, et
ha votas avui a favor craixii rnateix,
i crea que es perque albhores tenia
la seguretat de la condemna i avui té
la seguretat de la impunitat.
El senyor BOLIVAR, comunista,
protesta de la continuació de l'Estat
de prevenció.
Protesta lambe de rexorbitant nombre de detencions practicades anda neoli dels darrers 5UCCC5S05 anarquistes,
i fa constar que el nombre de morts
per la torea pública fou de 67, i el
de fenilo de 87.
Parla després deis mals tractes als
detinguts.
Protesta de la persecució acarnissada de que—din—es fa objectc a la
premsa obrera.
Acaba fent una crida a tots els
obrers i campero], Pesque es consti
eme front únic.
-tueixn
Invita els s0Cia n iiieS a q111: s'uncixin
amb ells per plantejar la vaga general
a favor de la Ilibertat dels presos
de la pretina obrera perseguida.
Censura que el Goscrn i la CEDA
sostinguin un pugila: de milions per
remeiar l'atur obres, la final cosa li
sembla una burla, i anumia una hile!.
peHaació al mnistre de Justicia sobre
els processaments Pels successos de
Villa de Don Fadrique.
El MINISTRE DE LA liCI VERNACIO dio que deixa per al moment
que es Planteg i la interpellació Veis
passats successos contestar a totes les
preguntes del senyor Bolívar. Ategeist que no té coneixement de cap
cas de mals traetes als detinguts
puix que un que en denunciä el diputat radical socialista senyor alufica
resulta que l'individu al Tal es retena havia estat apallissat per a poderlo detenir i no despees.
peeS:ateca la sessió a les S'20.del vea'

Llegiu
tots els dijous
«MIRADOR»
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El nomenament d'una nova
comtissiö parlamentäria de
responsabilitats representa
un Iriomf deis socialistes
Madrid, 12.,— El resultat de la sotació obtinguda en aprovar la proposta del Govern sobre la Comissia de
Responsabilitats no correspon a retecle produit entre els diputats dele
distints grups, i que ha estat reflectit
immediatament en les converses i co•
mentaris dels passadissos de la Cambra.
Per Iré que nomis havien votat en
contra els diputats tradicionalistes i
conservadors, el disgust s'estenia a
tots els grups de dreta i a nombrosos diputats radicals.
Aquells t10 luden volgut restar Ilurs
voto al Govern, coneixent, sena dubte,
que es tractava d'un acord del Consell de ministres, al qual acota:nasas-a
la resolució de/ Govern de dimitir,
cas d'ésser derrotas.
Els comentario, com dices eral coatraris, menys en els socialistes i diputata d'esquerra, al criteri del Govern.
El senyor Mauna exclamava:
—Avui ha tocat la grasas als socialistes.
El Gavera no podia bares comis
una equivocació més gran, puix que,
si els socialistes s'ho propasen, la Comissió durará tot el temps que valguin aquestes Corta, ja que, segons el
preämbul i en rarticle nove de la Ilei
de Responsabilitats, qualsevol dels repersentants de les minories d'esquerra
podrá exigir la instrucció del sumari
per cada un deis assumptes que figurin en l'index de la Comissió, i provocar diligències i citacions que no
podran negar-se.
Faran damas sota els generals, ducs
i polítics que co proposin, duent-los i
portant-los per a la practica de diligencies.
El perjudici sera per a les dretes
que han votat arnb el Govern, puix
que totes aquelles persones que es
creien ja tranquilles, desates de les
eleccions d'aquestes Corta, denla es
trobaran amb la sorpresa que els diputats d'aquesta han fet ressorgir la
Comissió de Responsabilitats.
—Aquest perill —ha dit el senyor
Suárez Tangil— l'evitaren' nosaltres, car durem al saló de sessions
una proposta en el sentit que tots
els assumptes en els quals entenia la
Comissió de Responsabilitats han
de passar als Tribunals de Justicia.
—Per a això — ha respost el senyor Maura— saldrá que s'hagin
terminat els sumario, la instrucció
dels quals no es podrá evitar,
—Es que pot resultar ara que els
acusats es converteixin en acusadora.
—No tinguis aquesta esperança,
ni la que amb un discurs vas a enderrocar el rigim.
—El primer que plantejare será
q ue es destitueixi el senyor Albor-

noz del seu càrrec de president del
Tribunal de Garanties, ja que no
pot continuar a la dita presidencia
després del que es deseobri ahir en
discutir-se la separació de fundonoria judicials.
—Per substituir el sens-or Albornoz—ha dit el senyor Mansa— cal
no res menys que una Ilei.
El que sí ealdrä fer— ha afegit
el cap del partit conservador —és
reformar la constitució del Tribunal en forma que ens garanteix/
la sena actuació, car un tribunal
on el senyor March és un vot no
pot subsistir.
En fi: si els socialistes sIto propasen s'allargará indefinidament la
vida de la Comissió, i en les eleccions vinents, si porten un grup
nombrós de diputats, amb l'anteeedents de l'acord d'ara, tornaran
a elegir una altra Comissió de Responsabilitats amb l'esperit que tenia en les Corts de 1931, la qual,
ultra el seu carácter de Constituents, tenia el de Convenció, 1 jo
ho celebraré molt.
El comte de Vallellano ha. terminat el diäleg dient:
—Almenys s'ha aconseguit una
cosa: que desaparegui el fantasma
d'aquella Comissió que pesava sobre tots els espanyols.
El senyor Primo de Rivera dela
que si el Parlament no serveix per
a no fer ximpleries no serveix Per
a res; i la d'avui ha estat molt gran.
El senyor Mastines de Velaste
opinava que la Comissió ho liquidara tot en deu dies, i passarà els
assumptes als Tribunals de Justicia.
—El Inés greu :—deia el senyor
Abili Calderon—és que aixe, pot
perjudicar la tornada a Espanya
del senyor Calvo Sotelo.
El ministre de Justicia en sortir
del saló de sessions es lamentas-a
que els seus companys de Govern
l'haguessin deixat sol al bane blau i
afirmava que l'única forma constitucional de resoldre ar,niesta qüestió
era l'acord del Govern.
Si l'hagués plantejat —ha afegit —
d'una altra forma, s'hauria cregut
que voliern evitar que es deduissin
les responsabilitats i en abre: no entra el Govern, puix que l'únic que
ha volgut és cornplir els preceptes
constitucionals.
Dones, aquilt assumpte—ha replicat el senyor Salazar Alonso —
devia haver quedat enterrat aquesta
nit.
La decisió presa—ha afegit— torna a mantenir rangoixa a la gent
juridic que ha d'c.star sempre per
No s'ha tingut en compte el sent:t
damunt de les mateixes Corts.

El programa parlamentad per a

El fantästisc projecte dels
mil milions del Sr. Estadella
no satisfà el senyor Largo.
Caballero

dimarts
Madrid, 12. — Acabada la sessió
el senyor Alba ha dit als periodistes:
—El programa de la propera sosia será cl dictan:en de la comissió
d'incompatibilitats sobre els senyors
Gaspar i Darius Pérez; un de Cornunicacions sobre el projecte de lid
creant 764 cartera rurals: l'ajut de
la proposició del senyor Gil Robles
sobre atur forçós, als cfectes de la
presa en consideració, per a passarla a estudi de la connsaió corresponent i l'aprovació definitiva dels
projectes aprovats aquesta tarda.
Petiso també posar a discussió un
dictamen de la cornis s ió de Presit
ciencia donares força de llei al Decret del traspäs deis Serveis de Sanitat i Beneficencia al alinisteri del
Treball.
Tenor deneanada la paraula sobre
aquest dictamen els senyors Ayats,
Fuentes Pila i Palanca.
Després anirä la interpeHació dels
diputats socialistes, i aspiro tumbé
a qué quedi formada la nora comissió de responsabilitats a fi que pugu i funcionar de seguida i sotmetre
aviat a la Cambra les seves propostea.

Aquesta comissió estaca formada
per vint-i-un diputats.
Una vegada mis—ha afegit el senyor Alba—em sento mis enamorat
del Parlament, puix que aqueo assumpte de la liquidad.", de la conejas
ski de reaponsabilitats, que semblava que havia d'exaltar les passions,
ha transcorregut normaltnent i en
bona harmonia.
Jo he veinte sotmetre al coneixement de les Corta un suman dele
assumptes que ti al sen eirrec la colnissia, i ara aquesta podré fer les
secta propostes, isdhne refondre-les
en una sola, com es reconeix en
pres a la Cumbre, i els %metilo que no hi estiguin d'acord frtitularan els etui Me particulars ,

Madrid, 12.— Parlant aquesta tarda als passadissos del Congrés ¡'exministre del Trcball senyor Largo
Caballero sobre un projecte reparta aquest mati al Consell pel senyor
Estadella als seus companys per
arbitrar mil milions de pessetes amb
que atendre ratur, ha dit el següent:
—Eres anubla que aquest anunci
denota una falta de serietat. En bona
norma de política els projectes, estudio o qiiestions encara imprecisos
no han d'ésser publicats mentre no
Ini hagi acord concret i pla segur
i completament traçat: entre altres
perills, decreta d'aquesta índole podrien influir en diversos aspectes de
la vida nacional, en el valor deis fans
público per exemple.
Aloca dóna la sensació que han
tocas a foc i cadascú s'apressa
guanyar la porta.
El senyor Gil Robles ha parlat
de cent milions 1 ara el Govern, per
no ésser menys, parla de mil milions,
Ferio ja veuren cont a l'hora de la
veritat haurem disser nosaltres els
que procurarem que la cosa no quedi únicament en una bandera de demagógia per exhibir-la en cas que
es produeixin esdeveniments que faein variar el rumb actual de les coses notifiques.

Els propòsits del tradicio-

nalista Oriol respecte
a l'Estatut base
Madrid, la. — Aquesta tarda s'ra
reunit la Comissió d'Estatuts, i ha nomenat president el senyor Plural
Leone.
El sensor Oriol ha anunciat el seu
propòsit de tractar en la vinent reuni6
de la Comissió, i com a qüestió P resia, de l'actitud deis ai ootameu i s da
la provincia d'Alava, que han vota' en
contra de l'Estatut Base.
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EteorprOiectea
t'e ais lleven de
la clerecía Ilegits

ahtr a -tes Corts
Madrid, 12. — El ministre de Justicia 'ha Ilegit amena terda a la Cambia un projecte a llâ relatiu als
havers de la clerecia, la part dispositiva del qual dita
Article primer. -se 'Tete els individus de la clerecia parroquial: rector! i
coadjutors, dt mis •de quaranta anys,
que servien en propietat parrerquies en
poblacions inferiors a tres mil habitants, i tren ee Possessió legal del
seu circe. el dia 14 d'abril de 1931,
en virtut de nomenament fet amb subjecció a les disposicions Ilavors vigents, llaman de percebre, des de primer de gener de 5934, en concepte
d'haver passiu, una quantitat equivalent a les dues terceres parts del sou
anual que els era assignat en el pressupost que regi l'any 1931.
Article segon. — Els que acredites, iin trobar-se en les condicions assenyalades en l'article anterior tributasien l'haver passiu que els correspongui fins a la seva mort o fins que
passessin a ocupar un altre càrrec
eclesiastic de categoria superior al
que hagi servil de base per a la seva
classificació com a pensionistes.
Anide tercer. — El credit anual de
la-acato:o pessetes necessari per al pagament d'aquestes atencions
figurant en el pressupost general
de l'Estat per a 1934 la consignació de
to.Sys.000 pessetes en "Obligacions
generals - Seeció Quarta - Classes
Passives Article so", sota l'epigraf
*Hayal passius de la Clerecia parroquial", i trarnitant el ministeri d'Hisenda un credit extraordinari per la
attaatitat de 3.625.000 pessetes, pesque
quedin ateses les 'expressades obligacions des de primer de genes del corrent any fine a la vigencia de jallodit preesupost.
Article quart. — Pels ministeris de
Justicia i Hisenda es dictaran, sense
dilació, les disposicions reglamentàneu conduces a l'exacta execució d'aquesta llei.

Deis disturbis feixistes
de dijous
Madrid, 12. — A darrera hora de
la tarda ha. estat posat a la disposició
del Jutjat de guàrdia Felip Gómez
R es', Presumpte autor del dispar que
anit ocasionk la mort al carrer d'Alcala a l'estudiant Francesc de Paula
Sampol.
El detingut anava acompanyat de
Manuel Contreras.
En les declaracions prestades davant
la 'policia tots dos han negat Hur participació en el fet.
També han estat posats a la disposició del jutjat de guàrdia 25 individus de diverses tendencies politiques. en
Ilur majoria comunistes i feixistes que
van prendre part en els aldarulls produits anit a la Glorieta dels CJuatre
Camins.

La minoria socialista
-

Madrid, 12. — Aquesta 1.R1'1-1
s'ha reunit al Congrés la minoria eocialista.
Ha estudiat en primer ten me
el problema de la subsistencia
del tribunal de responsabilitats.
almenys pel que es refereix a
les derivades per la sentiMeia
de Jaca.
I en afondó que el senyor
• Bujeda és fiscal d'aquesta causa , s'ha acordat que el senyor
Jiménez Asida sostingui la procedencia que aquest tribunal
subsistehri.
S'ha acordat designar vocal
representant de la minoria socialista a la Comissió de Suplicatoris el senyor Andreu
Manso.
Sha pres Eacord d'acceptar un
Une a la Comissi inl'Estat i Marina, per tal de facilitar l'acoblament i la representació proporcional en aquestes comissions.
El senyor Azafea ha estat autotazar per a interpeHar el ministre
de la Guerra sobre el suposat assalt a la caserna de Santiago, de
Melilla, en els quals incidents hi
hagué un mort i diversos ferits.
També s'ha ocupas la minoria de
Ja . situació anormal que crea a les
diferente categories del cos de sotsoficials de l'exercit les disposicions
complementàries de la Hei que el
creà, que evidentment falsegen el
seu esperit. S'ha acordat que una
comissió visiti el ministre de la
Guerra i Ii faci present aquesta situad&
Ha estat designat el senyor Fernández Botara» per a parlar daquell assumpte al saló de sessions.
Finalment haestat nomenada una
ponencia perquè prepari una interpellació sobre les causes de la falta
de trkball, especialment al camp.

•

A honor del 'Mayor Prieto
...0111/11n••••

Madrid, la — Amb• motiu de la intevenci6 del senyor Prieto en la sessió de lee Corte del dia del mea Pasad,
un grup d'entice, l'articulare i politice,
de l'ex-ministre d'Obres Pnbliques
anuncien en la premia el propòsit de
dedicar-li un homenatge consistent en
un vi d'honor al Clreol del partit Radial-Socialista Independent
L'aete diere loe el vinent dia ry,
a lo rat de la tarda.
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TRES D'AME Madrid, iz —
De les onze del mati fins a dos
quarts de dues déla tarda el Govern
ha estat reunit en Corleen de ministres a la Presidensia.
A preguntes deis periodiette sobre si el Govern s'havia 'ocupad
d'assumptes del Marroc, el senyor
Lerroux ha dit que aols
,tractat dels pressupostos de la zona,
però de res que es referís a la sumissió presentada pe! senyor Moles.
La nota oficiosa del que ha estas
tractat en el Consell diu:
Obres Públiques. — Decret Incloent a la xarxa de carreteres a
eärrec de la Prefectura del Circuit
Nacional de Ferms Especials les
d'Albacete a Alacant, Saragossa a
Pamplona, Salamanca a Càceres,
Sevilla a Granada. Córdova a Yslälaga i Valencia a Terol i Saragossa.
Autoritzant el pagament del subministrament de cent motocicletes
per al cos de vigilancia de camino.
Hisenda. — El Consell delibera
llargament sobre la procedencia
d'una contractació en la xifra de
despesee dels pressupostos que s'estan confeccionant, i salan apuntat
diferents soluciono, les quals, ben
depurades, podrien conduir a tal fi.
El Consell acordà tornar a ocupar-se d'aquest assumpte així que
els diferents ministres hagin etadial determinats aspectes relacionats amb les columnes pressupostäries i els serveis dels respectius
departaments.
Concedint franquicia de drets
ranzel, per a la importació pel consorci d'indústries militars, de 1.45 quilos de copes cuproniquelades per a la
fabricació de cartutxeria.
Atrtoritzant la celebració de subhasta
per a l'enderrocament de la caserna de
Sant Nicolau, a Pamplona.
Treball. — S'ha auroras un decret
reglamentant la concessia de préstecs
a societats cooperatives i un altre sobre cases Karates precisant elo requisits que caldrà exigir quan tractantse de procedir a la construcciä els immobles que han de rebre aquest auxili tinguin càrregues anteriors.
El ministre del Treball ha ftt Iliurament al Consell per al seu estudi
d'un projecte de Ilei per a atenuar ratur forgäs mitjançant una operació financera de r.000 milions de pessetes
a realitzar en quatre anys amb destinació a la construcció, reforma o minora d'edificis nacionals per a serveis
públics.
El projecte en qiiestiä consta de 24'
articles, amb un extens preämhul, en
el qual es mona la seca importancia.
A la referencia del Consell acornpanyava la següent nota:
A partir de la celebració de les eleccions, i durant el finit moviment revolucionari, les forces de l'Institut de
Carrabiners van cooperar al manteniment de l'ordre sense desatendre
pela missió, no estalviant mnlesties
ni sacrificis de tota mena.
Les autoritats, tant civils com militars, en donar compte dels serveis
orestats pels cae, oficials i tropa de
l'esmentat Institut. fan con s tar amb el
més gran encomi el comportament briIlant, eficaç i ponderat. d'aquestes forces, que en tot moment donaren prova
d'entusiasme en el compliment de tuten aquelles missions que els forro
confiadas i d'inquebrantable adhe s ió a
la República.
El Govern sent una veritable satisfacció en fer pública tan lloable conducta i ret públic testimoniatge de gratitud envers el personal de l'abnegat
Institut de Carrabiners.
EL PRESSUPOST DE COMUNICACIONS. — Madrid, 12. —
S'ha reunit el Consell Superior de
Correus per emetre el seu dictamen
sobre el pressupost d'aquest ram del
Ministeri de Comunicacions.
En el projecte figuren 3 0 milions
de pessetes d'augment, dels quals
milions es dedicaran a resoldre el
problema dels cotxes ambulants.
LA URGENCIA DE LA PROVISIO D'ALTS CARRECS. —
Sembla que no hi haurä més dilació
en el proveiment d'alguns alts caerecs vacants.
El Govern accepta el criteri sostingut ahir, en la reunió de radicals,
referent a que ocupin els arrees
persones capacitades que figurin dintre de la disciplina del partit.
En la combinació figuraran els
arrea vacants i altres que no ho
són encara.
DISPOSICIONS DE LA GASETA. — La Gaseta d'avui publica un
decret creant el cos de seguretat interior de les presons, com auxiliar
del personal tècnic i facultatiu daquests establiments.
També insereix un altre decret
autoritzant els Ajuntaments de més
de vint mil habitante perque per
ells mateixos o mitjançant concessió atorgada, procedeixin a la construcció i explotació d'estacions per
a autodmnibus i serveis anexes per
a passatgers i mereaderies.

Els tabricanti. magatze
mistes 1 matrufacturers
han de redactar en catalt

Hure factures. albarans,
dirigidas ale dienta da Ca.
tabula
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Madrid. u. -- .?‘ Je* . set det • vmmte.
e'han ilunit al despatx del ministre
d'Obres PUbliques eln,senyors Lara,
Iranio, Gueira del
jiére r
e
tanta de TEaraa e& Ae4iri
roviiria Convocada ler al ella d... El ministre ha exposat a la consideració dels reines ei echen del Sice
vern en lee seves !fines ginerals, Perú
advertán-los que quedaven en 'liberte
per actuar conforme el seu alter, 1
amb tota amplitud dure de la defensa
dels interessos generals del paia.
Eis ha anunciat, a mis, el seu propòsit de portar a les Corts un proj ect e que la Conferencia formuli.
El senyor Guerra del Rio ha Jcnat
a conèixer. a mes, els qüestionari risas
assumples nue han d'esder tractats a la
Corieréncid, aprovats p el Comen de
ministres.
La comissiä designada Per l'Asseint'ice terroviäria ha anat al C engri'-'s Per
visitar e:s capo de nunuria senotes
alartinez de Velases', Iglesias, Gil Re
-bles,GoichaDmnguezArévlo,
Font, Prieto i Negrin.
L'estnentada cumissiú ha exposat als
citats senyors la situaciú de les com..
panyies ferroviàries i els punts de vista que portara (atesta a rassendlea
convocada pel Govern.
1.,1 eOnliSSiÚ interessà deis caps de
minoria llar rezolzament per a la resolució del problema ice:anima, quan
tingui estat parlamentari i 'la Mime:lata conperació per a estimular el tiovern a adoptar aquellos mesures mes
urgents, com són les de revi:ió a tarifes i la modificació del sistema del
mantenirnent eccniantic del Jurat Mi
Tots els caps han fet u nexp'dcit oferiment d'ajut.
Madrid, 12. — .1 restatge dt l'Associaeiö de Transports per via ferria,
ha comeneat rassentlata convocada per
la dita entiba per a preparar la tasca
per a rassemMea que ha convocat el
Govern i ri ae comeneaeia ailluns.
11a presidit el senyor Escoriaza.
Sala acardat designar aquest perque substitueixi el senyor Villalong,a,
com a representant de la Companyia
a l'Asseinblea oficial.
S'ha dit que el director del Treball
ha nisniiestat que es prepara un projecte derogant l'article al de la hei
de Jurats Mixtos, que tant perjudica
la Companyia.
Sobre els Jurats Mixtos s'ha plantejas un ampli debat, i s'In acordat
que les companyies exposin directament al Govern els abusos COlee505.
També s'lla acordat que denla vi , iti una Comissiö el senyor Lerrouv
i els ministres i director, generals
dels quals depenen les qüestions que
han de tractar-se en aquesta Assemblea

La protecció dels agricultors i ramaders
Madrid, 12. — Avui han facilitat
al afinistcri d'Agricultura un decret
aprovat en el Consell de Ministres
d'avui, donant normes de protecció
als agricultors i ramaders cspanyols,
contra els riscos agro-pecuaris i fores tal s.
En l'article segon es classiiiquen
els riscos agro-pecuaris i forestals
en assegurables i no assegurables.
Es consideraran assegurables la
calamarsa, el d'incendi de boscos, el
dancendis agrícoles, el de mortalitat
i inutilització del bestiar.
Es consideren riscos no assegurables el de secades. el de glaçades. el
d'inundacions i pluges pertinents en
époques critiques, el d'hataca, i
fito-patológic de plagues del camp.
La protecció contra els riscos assegurables es tara efectiva per l'Estat per mediació de contractes de
reasseguranga, amb o tense compensació, i mitjançant també contractes d'assegurança de subsidi,
plantejats en forma voluntaria o obligatòria. Les assegurances indicades
seran per miaja d'auxili concedit per
rEstat, quan es tracti d'inundacions
o huracans, o mitjançant la proporcionalitat en les caixes de socorsos
en altres casos.
La disposició é5 extensissima i
consta de 34 articles, i apareitera
acial a la Caseta.

La continuació del senyor
Moles a l'Alta Comissaria
del Marroc
Madrid, 12. — Interrogats alguns
ministres sobre si l'Alt Comissari
d'Espanya al Marroc, senyor Moles, dimita del arree, supedita la
seva permanencia en el l a la prórroga dels pressupostos, han manifestat que, electivament, en aquesta forma iii ha plantejada la Miesfió, i que el Govern té el propäsit
de presentar ? les Corts aquest assumpte. i del que s'acordi dependa
la continuació al arree del scnyor
Moles.

El president de la Comissió d'Obres Públiques
Madrid, 12.—El senyor Abili
Calderón, que ha estat nontenat
president de la Cornissió d'Obree Públiques, el quäl arree
porta anca el de vocal nat de
la Junta Stiperior Consultiva
d'Obres Públiques, ,Ita viejita
aquest mati el senYor Guerra
del Rio per a manifester:li sitie
ticeopla el eicree de president
ele l'eamenlada Comissió, i, per
taut, la de vocal nat de la Junta
consultivn, pecó no les 10.000
pessetes tamb què niautst arree
càrrec estis retribuí'.
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El mitin' de p—;7
rapaganda de la can(tiesura número t, la d;Esouerres Ces
talanis, Ila estat un kan sie pablk
d.critusatsine, a l'alçada de tots eta altres que Mis ara s'ami celebras. Una
enurrne genta:ta hi assisti, i otMei a
vessar 1 espaiosa sala del cinema santandreuenc.
Presidi r ¡" tete el ductur Cyrdurni.
que, després dun breu pariament, cedi la pasante a Narco Guerra.
Recumina a tots ela durers que a
l'hura de votar faca' eas onda .de
propaga:ala almencioissia sie la F. A.
1., i es iIais,n de ple a procurar que
sigui la candidatura número i la que
surti triumiantsuema: Fou apaucht
Ilarganualt.
El president, a continuació. traspassa i as de la paraula a Caries PI
Sumer, que la un magmbc discurs
dexposicio de programa a tiescabdellar des de l'Ajuntament, i duna uta
clara visir; de la situació pulitaa actual. Saust esclaten de tota la .1a
aplaudiments entusiasta:5, sobretot
quan Pi i Sunser pronuncia les darer es paraules.
Quan acaba el seu parlament el sensor Pi i Sunyer entra a rescenari
el conseller, Ventura Gassol, que it.s
saludas amb una liarga ovacia. tributada a peu dret, adhuc per les dones.
Parla, després, Juan Segarra, exregidor' a rAjuntament de L'ilospita.ct.
En termes abrandats esmenta rater
dels autobusos 'Forner, 5 karia, despres, de la falsÄicacio de cédales. i
atribucix ubertament a la Lliga.
Es, cum eis que l'han preceda en la
amauta, aplaudit xardorosament. L'uva,:iú que hom li tributa s'enllaça amb
la que acull Gassol, quan avanea pel
prosceni a parlar.
Fa un gran elogi de Sant Andreu.
et puble — diu — un ha nascut l'Esguerra i on ala enfurta amb les sicCaries mes memorables. t(Jvació.1
Diu que fou la bandera dels catalans de Sant Andreu la que ans a rebre Macla a la frontera. s Nous aplaudiments.) 1 la costra bandera sera la
que primer onejara, en senyal de la
gran victória de diumenge. tOvaciela
Esrnenta el nom de la Lliga i el del
seu líder, i el públic el befa.
No, arnics, no! — segueix el C011Kilt:- de Cultura —, no és ací on heut
de destruir la Lliga Ilo hem de fer
diumenge, a les urnesl t Molt
Ovació.)
Parla, despres, de l'enorme transceadecia de les Joperes eleccions, tant
per a Catalunya com per a Espama.
Es aplauda Ilargament.
un parallel entre la personalitat
política crAzafia i la de Cainbö,
frases brillants, i es ovacionat entusiasticament.
Acaba dient que a les Esqucrres su
cls cal atacar ninga hr fcr prasélits.
Parlen i parlaran per elles, amb proa
eloquéncia, les tasques realitzades.
Es aplaudit Ilargament. Parla, despres. E. Granier-Barrera, candidat
ser la U. S. C.. que, aixi mateix, és
ovacionat tardorusament.
Dio que de la inateixa manera que
els socialistes saberc., enderrocar la
monarquia si cal, sabran deiensar la
República.
Ataca durament Lerroux i Gambó.
Es aplaudit entusiàsticament. Estabicis, <leal: Si, una comparanga entre
els principio basics de les dues formes
de govern: República i Monarquia.
Diu, a continuació, que tots els atantatges del régini republia han trontollat a Espanya a causa d'haver pujat
Lerroux, que enmara, avui, les deixalles de la Monarquia.
Acaba amb uns "Visca Catalunya" i
"Visca la República que són respostos unanimement i ovacionats.
Es el conseller de Sanitat, senyor
Dencäs, que parla a continuació.
Diu que tots els monärquics espanyols estan a raiguat del resultat de
les eleccions de ü
lona, per implantar el régim dinästic si els sán favorables.
Parla de l'escorcoll practicat per
les dretes a un Centre d'Esquerra,
el del carrer de Viladomat, i explica
detingudament la "planta" de qui
ordena l'escorcoll, que fracassà rodonament. (Noves ovacions.)
Acaba amb un cris a les esquerres catalanes per tal que denla votin
la candidatura número i si voten
allunyar definitivainent el fantasma
monärquic. Es ovacionat llargament.
a peu dret.
El president, doctor Cordond, cedcix la paraula al regidor Miguel
011er, que fa una exposició de l'actuació passada de l'Esquerra al Consistori i de la que caldri desplegar.
Es aplaudit Hargament. Pren la pasante, den:iris, el senyor Tolosä i
Surroca, que fa un breu discurs glossant l'obra de cultura i parlant de la
que cal realitzar. Es ovacionat, tarn_
be, calorosament.
El senyor Cordomi transfereix la
paraula a Estanislau Dairan-Reinals.
i una nora ovació ressona per hit
el local.
Diu que será breu, pea que Esona és tardana, i parlare, manis, de
dues coses importantissimes: primer
de l'acte de diumenge passat a la
Monumental, on es matenia nies viva que mai la flama del catalanisme. Amb el record d'aquest acte
aneu a votar diumenge.
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*chites projecten el monument
com a lipmenatge a Madi, nosaltres

eh, havent d'anticipar, anth ei
defs hontentegeat votant la candidatura que : de seguir pi], camins
que ell ens assenyalà.
Una ovació imponent corona el
curt parlament de Duran-Reinals. El
senyor Codorni clogué

AL CINEMA UNIÓ
D'HORTA
•
Asió se tefebra en aquest lacatuu
malla . de propaganda de is eapakier
ura u‘nSquerres cataaina.
Presidi, amtainent anio ..s oiadOrs.
el . s'emor »seo Gasset, del t. entre
d'Esquara Republicana del Dté. IX.
Inicia els pariaments el senyor serras flunter, candidat i vice-president
del Pariament Calais.
Critica durament 1 actuaciU ute Lliga Catalana durant els darrers anys,
espejalment durant la Dictadura. amb
la quat — digué — alta sentit tantes
vegades identificada.
Exposa rubra del futur
tnent, la qual es pot restituir en tres
punta: cultura, millores sotHialej
prosperitat ecunamica..
mani iestant que la realització del . mama dc Erancesc Majá sera el trionü de la candidatura -!l'Esquerres Catalanes.
Seguidanient parla 'el temer loan
Puig i Farde:, cl qual critica durament el partit ratacal, l'oratòria dels
oradors del qual censidera nefasta i
decadent, i el confin:in commetament
buit i sense sentir.
Manifestis que les properes cleccions haurien estat normals o tu ens
haguéssim trobat que fora de Catalunya el resultat prenda grans prnporcions, i luan intentará aprontarsea per a destruir l'obra de progres
que significa la tasca realitzada per les
dissoltes Corts Constituents.
.
Manifestà que e! que trteress-ta en
aquests mol-nenas .!rt en el
triomi republicà a Catalunya per a
salvar la República d'Azatia i de Maca, la fe del qual — acaba —
inspirará i ens servirà d'exemple en
i'esdcrenidur.
Tot segun feu its de la paraula el
regidor senyor Miguel 011er, el qual
remarca que per fi era acabada la
propaganda i l'elecció per barriada
amb la instauració del districte únic,
el qual facilita rexposiciú Iliure dels
alearis sense cap personalisme.
Manifesta que l'Ajuntament elegit
l'abril del at es troba amb un migrat
pressupust municipal, te pel senyor
Mainés. No obstant, es pegué fer tasca productiva: es crearen noves esosles fins a arribar als actuals Crups
Escolars.
la Llei Municipal nova fa que els
Ajuntaments siguin per primera vegarla administrarais purs, sense intervenció política, la qual rosa fara que
els regidors es preocupin forcosament
dels interessos ciutadans.
Acaba dient que el trionif de les
Esquerres Catalanes demostrarla que
Catalunya es el haluard més ferm
la República.
Parla desuses cl seayor Rossell
aluntaner, candidat per la linie .Sticialista de Catalunya.
Comiden, que el veritable rosponsable del triornf de les dretes a ,Espa7
nya és el senyor Alcalà-Zamora, el
qual, constitucionalment, no ao rlia dissoldre les Corts Constituents.
Manifestà que la vinguda de la República d'una manera pacifica, i sense que fossin preses enérgiques mesures pels republicans ha envalentonat
els monirquics, els quals voten ara
trontollar .1a República.
Han d'estar — afegí — tots amatents per evitar que mes dretes surtin triornfants i heni de procurar
que la- República torni a tenir l'esperit francament es q uerrà i revolu
-cionadel'y
Crititä despres l'actuació de la
Lliga en l'Ajuntament de Barcelomi,
a la qual acusa d'ésser l'autora de
diverses concessions de serveis pesblics que considera gravosos Pchs
interessos de la ciutat.
Finalment fea ús de la paraula
el- senyor Ferran Boten d'Acció Catalana Republicana i candidat de la
Coalició trEsquerres.
Estudia la situació política davant
les propere. s eleccions de diumenge.
Remarca que sempre, degut a les
circumstancies, les eleccions municipals han tingut un dob l e caräcter
adrninistratiu i politic.
Combaté la, Lliga Catalana !a
qual— pateix duna miopia
cerebral. No s'lla donat cantee que
si alzan unit les esquerres que tant
s'havien combatut és perrine quelcoin
está en perill: la República.
que aquesta, la seva adulteració amb
el consegüent iracas de l'EStatut
de l'autonomia.
La República, no ella d'adinetre
sind que s'ha de sentir, i aboh és el
que no fa la Lliga Catalana.
• Cornhate també el partit Radical
al 'qual digné — es diu autonomista i combate l'Estatut; es din federal i votä en contra de la riostra
autonomia; es tliu anticlerical i sexta preocupant de la hei sIe suhven
eions del elevo».
El trionif de la Coaltcto d Esquerrea Catalanes consolidare Ilse-
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gem oqia
otat ra de
lee esquerres
ensems sera una
lliçå i un cenit -O sleuir per lee'
ei
esqsur egrnida
res m
es:: sy,oale
lesa.
44-"Gisset que preddla l'act , el
qual lis unes observacions tecniques al públic que cmplenava el
local sohre la man s ra de votar diuinerme. Digné que l'important de la
papereta electoral era el número 1 i
la capnalera mie ha dé portar el
nnm de la Coalició d'Esquerres Catalanes Desaté% demana un minut
de !t l eaci a la membria de Francesc
Maná: i tos seenit ale% harte. Tots
els oradoSes faren nuilt aplaturts.

Forrién . ant la r onfusi6

cicuta ministerials
Madrid, sa. — Rete parlat aquesta
tarda arnb el ministre de Marina, e/
qual ens ha alirmat que no s'ha parlat
per a tes en el Con_ell di Ministres
de combinacions ministerials.
Se li ha préguntat concretament si
se l'havia designat per al ministeri
d'Estat i ha carttestat que res no se
Ii havia indicat fins 'ara. No cal dir
que compto al ministeri amb multi
afectes.
El Sr. Rocha ha agreaat guse ha , in
enllestit els pressupartos del S111 departament. A pesar dele augments
que suposen certs acerds de les" Corts,
tenen tina baixa de 1 2 mtTs,ss du atatetes. i encara estudia si ks possible
arribar a la reduccii d'un ro per leo
desitjat. 'sense perjudici de les ateneions inlispensables tu ¡listes.

A ti barrada de
DE L'ESTRANGEn
ans circe in Pistes
be' les , belenes Les com res d'or
p

.

anenyelem amb
númeio 2
lisa, kirctilat cts manifest adregat
als 'obrers del rant textil, amb peu
dampienna d ima tipografia de
L'Hospitalet i unes candidatures amb
els noma de la Coalicia d'Esquerres.
Anubdós documents traen la particular:tat de recornanar (me es voti
la casi .liriatura número 2, o sigui, la
.le la 1-liga. tot recomanant que es
doni él vol a les , Esquerres. Es a
dir. que la Lliga sIsa proposat portar la conftia 1a entre els electors
esquerrans que no estiguin prou
atenta a la recomanació de votar la
llista número 1, que és la legítima
de la Coalició d'Esauerres.
Aquests manifestos i candidatures
han estat repartas entre els obrers
de les fàbriques de Sans i de La
Rortleta, i impresos a L'Hospitalet,
la qual co s a fa creme que els autors
(F./tiesta falsedat velen funicular la
confusiA concretantent entre els electors de les barriades properes a
L'Ilospaelet, on la candidatura esquerrana du -re,ltrent la número 2.
Avisen' els electora esquerrans de
Sana i de La Bordeti. per tal que
no es deixin eprprendre per aquesta
maniobra Imita que no pot afavorir
ningú més que la Lliga, partit destre en tupiiiades i 'alisposit a obtenir vots sense mirar , ptim en els
mitjans.

La

«planxa»

de la Lliga
(Ve de

la , Prilnem rizgina)

senyor afaynés aviat es desanima: Sense .posar-hi inconvenietits, va renunciar voluntariament
a prosseguir les diligencies en els
altres dos centres i va s:gnar l'acta,
expreOva d'aque s ta renúncia.
Eh

UNA QUERELLA
DE L'ESQUERRA
Se'ns ‚lit que el Secretariat de
l'Esquerra va presentar ahir al Jutjat una querella per fnjúries contra
la Lliga, motivada per l'afcr de les
adules

deis Es ets lin • ts

Washington. 12: El attoniey general, senyor Cummings, ha exaosat al
senyor Roosevelt la seva °anda ‚inc
fins ara no ha estar teta pública, Se bre la possibilitat per para del üsivern
d'utilitzar legalment l'or exi§teet als
Bancs de Reserva Federal sense ladopció previa d'una mesura 'legislativa
respecte a aquest particular.
Això sembla indicar que el snisos
Roosevelt s'està ocupant actualment
daquest assumpte i de ' la possibilitat
.
de portar-lo a la práctica.
jess Jones ha declaras que des
que van començar les compres der,
la Reconstruction Finalice Corporation ha adquirid per • valor de
21.760.000 de dòlars d'or extret deis
EE. UU. i prop de 60 milions d'or
estranger. Aquestes adquisicions dur
han estat fetes fins el primer de
genes.
Existeix un cert ressentiment davant el Reichsbank pel fet que Alemanya repatrii una gran quantitat
de bons que compra a prens niolt
baixos i destina els beneficis per a
subvencionar les exportacions alemanyes als Estats . Units.
De 1.200 milions de dòlars en
bons, Alemanya ifita repatriat ja
aao milions.

Smith cap a Wova Zelanda
Sidney, 1 2. — El sepp.r
Charles Kingsford Smilh ha
emprès el vol cap a Nova Zelanva, a bord de Easiä "Crea
del Sud" , arte el qual ha batid
el record del món en el trajecle

La Comissió del Sarre
prohibeix dos periòdics
Sarrebruck. 12. --: La Comissió de
Govern del Sarre ha prohibit la circu-lació al dit territori per un termini de
dos meses, dels periòdics "Ultimes notkies de Hamburg" i "Sarrehrucker
Abendblatt", per haver publicat acusacions iniustes i arnlleres contra la dita
COTTliSSIÓ,

El Consell Municipal de Ludweiller
va exclostre ahir els eamunistes de totes les Comissions, i sala pronunciat a
favor de la devolució del Sarre a Alemanya. sigui quin sigui el régim
tic imperant.

MacDonald, hoste del rei
Londres, 12. -- primer unnistre, senyor Mac Donald, ha
sorlit cap a Saedrigham, on
serh hoste del l'ei.

FALSA ALAEMA

Amistat atila-austríaca

Has-mil-se rehat la dentineni
que slavien einnençat unes
IllilleS polvorf de
Yontjuie. niel) el suposat propOsii tiquesta Bit
clii 'presenta el senyor Tonihs
1111110n anib force ,. de polieia i
d'aosalt. Praclioal un mititteiós
exame n do l'imita'l, no es irobaren nitres excavacions que
les lu y es .1'.-H t os tren la I PITa
d'partirlellee.

Roma, 1 2. -- Viiii joven austriacs pertanyents a la Joventnt
deis Heimwehren. han arribat
en aquesla capital. procedents
de Viena, acompanyats del eotnte Thurn.
L'objecte d'acinesia visita eS
donar les grhei'es al Sr. Mussolini per l'hosiiitalitat atorgaria
tres-cents infants de Viena
en una eoliania installada prop
de Roma, i oferir-li alguns presents sin-12)11es.

proves eliminatòries
de la Copa Davis

Les
FAIETA DETINGUT
Aquiista t'intimida ha eslat
delingul Cailes Santmiquel Ferrata tnentre es dedicava a engallear per les letrets uns pasquina d la E. A, I.

p

ES:LATEN DUES ItOMEE8
AL—PONT DEL 101503

Aixit,paßaada, ale voltants de
dos querts de dotze, feren ex, piesid'dnis h;enbes que havien
eslat ae•pont de la
rarretera solle*-4 titt Besó». a
salo ap ela, mcpeAEl rieron d'aquestes explosiona fou senil' des de moita
tust änria eenee haver 1 Oil:lit enes eetreq imeies que
alguit eebulatic tke Oca imporläneta.

:

Londres, 12. — El 1.1011111,'
d'organització de l'Associacei
de Lawn-Tennis anuncia que
han c.ornunicat tltir prophsit de
participar a les proves eliminatöries per a la Copa Dasis
els següents palsos:
Estala Units, Méxic, Brasil 5
Perú, per a la zona americana;
Suissa. India i Eslenia per a
l'europea.
ADVERTIMENT
Advertim a lee persones a les
quals intneesi la publicacid immediata de lee notes que ene envien que ele originale han de dirigir -sa tota a la Redacció. Corta
Catalanes, Oh. Ler pis. abatir
de les nou de' vespre Els que
ena ¡tritón tnh tard d'aquesta
hora o vagln attreeets a la
impronta del diari: Barbara, ti.
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El corones Grove no s'ha escapeBueno, Aires, 12. - A canscquen a de les inundaciona que sisan proal País, es calcula que han mort
• persones, peró hom tesis que hi hagi
nombre de victimes.
De les muntanyes baixes grans torreate d'aigua que arros seguen nombro.. cape de besta.r; a mes, sisan enfonaat moltes cases i les sembres shan
perdut totalment a diversos llocs.
L'hotel Cachenta, situat als vol'
tant; de Mendoza, tau emportat per
raliau, ami) gran; treballa pogueree
sa:or-se 184 persones que hi havia
que quedaren completainent al ras.
En altres llocs les aigucs es precipitaren pels tnnels del ferrocarril fent
impossible la circulació de trens.
Les comunicacions per ferrocarril i
carretera fins a Mendoza estan interrompudes.
Alguna trens eléctrica que foren sor_
presos a mig cerní han quedat destroeats.
Els districtes vinicoles de Maipú i
Luján estan totalment inundats per les
aigües; les collites sisan perdut totalment.
Diverses pablacions del districte de
Mendoza estan sense llum, la qual cosa
fa impossible prestar au.xiIi fires que
claregi.
Les persones de me edat del puls
no recorden una catàstrofe de la magnitud d'aquesta.
Per les autoritats testan fent eaSomos extraordinaria per prestar els
primers auxilis a les nombroses vicemes de la inundació.
Els peribdics dediquen grans espaja a comentar la catástrofe. Sobre la qual s'esperen mes noticies,
puix que les que es tenen (iris ara són
insuficients i quelcom confuses.
Es reben noticies donare comete
que als Estats de Meipn i Lujan a
conseqüencia dels aiguats shan produit inundacions que han cluest dalles
d'importäncia.

També sembla que hi ha victimes,
peró fins ara no es tenen detalle

Per a les properes 'leoclon,
:e
Buenos Aires, 12. - En Link reunió
celebrada pels caps del partit radical
de la provincia de Buenos Aires Per
tractar de la participació del partit
en la propera 'Mita electoral, hi han
assistit els principals caps, caen el doctor Alvear i el doctor Ricard Ortiz.
Mentre una fracció és partidaria de
rabstencia com a protesta contra la
política del president Justo, una alto
fracció per altra part sembla inclinarse per la participació electoral.

Grave no s'ha esoapat
Santiago de Chile, 12. - Astil) gran
insistencia han corregu t rumors asirgurant que el coronel Grove havia pogut kr-se escapo', però interrogat sobre això el ministre de l'Interior, els
ha desmentit categòricament.

Rlort d'un polftlo
Montevideo, 12. - Ha more l'ex-diputar i conegut politic urugaiä senyor
Caries Avila.

Rumors desmentits a:
Montevideo, 12. -‘ Duraint e) dia
han circulas rumors insistent que

el President, senyor Terra. es proposara abandonar la presidencia crun
moment a Falce.
També es deia que l'ex-president
senyor Serrare està fent gratis es¡olmos per tal diconseguir una reunió entre el Govern i els partits
d'oposició a fi d'acordar la convocatòria deleccions generalls per a
una Assemblea Constituene, robjecte principal de la qual serú restablir
rordre i millorar les condicions econOrniques del país.
Els rumor; de dimissió del senyor
Tetra han estat rotundatnent desrnentits als centres oficias.
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Estocolm. 12. - El rei ha llega er.
lacte de reprendre el Parlament les
seves sessions el missatge de la Corema. Després d'assenyalar les borles
relacions de Suècia atril) les altres aóténcies estrangeres, ha dit que les
Conferencies internacional, celehrades
lang passat no han aasolit la finalitat
que hom cercava en la limitada) d'asmaments i el saneanient econòmic del

nlön. A pesar dhaver milbarat alguns
aspectes de reconomia nacional i Esser més favorable la batanga comercial
per Vauentent registras en les exportacione les dificultats económiques segueixen essent considerables.
L'attir forçós continua essent considerable i l'Estat l'haur3. de combaste
estrsticarnent projectant grans obres
pabliques com l'electrificació dels ferrocarrils i la cessiO terrenys per a
e„leeitzar els tense Mina.
Tant hé censidera que la ah:sacie de
l'agricultura exigeix radepció de mesures especials.
Pitee ui nona propòsits del Caven
flema el nrojecte de lid sobre esterilitzeció i. finelment. anuncie un impost sobre les watts fortunes. amb Voltjecte d'eixagar el déficit inicial del
oresoronst.

La situació de Bulgària
ha millorat

La reina d'Holanda contra
els nacional-socialistes

El missafge llegit pcl rei de SnCria
al Parlament ca ressent de la influH:cia
que desenrolla també so bre la Corona
el gran correal social-dentkrata del
fais. El govern suec es aval en poder
dr,'s socialistes, els quols, pe ra, com
ris laboristes anglesos. constitueixen un
fartit que es indiferrnt a bi // hfrr.
racional :lira a Part dris sentiments
demneräties ¡ pacifistes del rei Guslou.

!oh,'

Londres, 12 .- El Sr. Eden marxara a Ginebra el diumenge vinent, a
les onze del mate
El senyor Simon no ho fan abans
de fi de la setmana entrene

Descobriment d'un
retrat de Dant en un
fresc de Miguel Angel
Roma, 12. -- Durant I examen de 700 fotografies d'obres
d'art que es ve electuant amb
l'ubjecte d'eetudiar eventnals
treballs de restauraciú de la
Capella Sientes, ha estat descohen un retrat del Dant, en
un fresc de Miguel Angel.
El cap del mee eran dels
podes italiana ha estat descoberta en un grup de personal ges que voltea el Julge eiMprem.
La comparad() feta amb els
altree re/ vals del miela que
exisleixen, ha confirma( l'ovarlitud del descobriment.
La noticia de 11 troballa ha
estal donada en una conferimria celebrada a l'Institut d'Arqueologia Cristiana, per un dels
directors del Miseeu del Vahea.

Ginebra, 12. - L'informe del comissari de la Societat dr Nacion s a
Bulgària fa constar que per primera vegada. des que començà la erisi
rrundial, sha poeta aoreciar una certa millora en la situació d'aquell
pais, i essent factora essencials d'a;siesta millora l'excellent colisa ole
tingurla, que en certs casos assoleix
xifres records. Frxreilent aeaptari‘i
a les necessitats del país de la rohtira seguida pel llene nacional en
materia de comerç exterio r, i el con.
trol exercit sobre els canvis.
El comissari subratlla d'una marera clara i concreta que la minora aconseguida no pot de cap manera ésser areilesida a l'acciA del
Govern. puix que. peb contrari, en
tots els terrena de l'activitat c e onimica en que e; fa sentir la Mí:tienda de rEstat i de la politice
interMr. la situació s'agreuja eraduahnent.
Sobre el servei del deute .püldic
sha arribat a acords amis dos grups
dels creditore mea importaras. que
earrnetran milis-trae quelconi la s t
-ta:i6.
El comité pros‘eguira els eeti s tre.
halls aquesta tarda amb la entlaborack, de; mini s tre srHisentla s del
go vernador del liarse nacional de
Bulgaria.

El balarç comercial búlgar
So(ia, 12. - imianua comercial de Bulgaria en 1 9 3:1
Presenta un excés d'importachina de 641 milions ole levas.
contra un (lidien de 38 ittil.itens
de Tady passal.

del Tresor

El cad'aver de Van der
Lubbe

1.:t llene 12. - El fluyen)
holandes !lo ilimat
ni seu ministre de 13erlin per(pu". reaffiz i pc0p MI ministre
d'Afers Este:meres del fleje)]
una geeti6 entessoinaada a (Mere que sigui Miura! el cadaver
de Van der Luftlie.

Naufrngi del vabell-almirall "Nelson"
Lenlres, 12. - El vainell insigniaainerail "Nelson". un dele mis potents
reoilis de guerra del món, ha naulraget davant mateix de Pottsmouth. Immediatament han estas eaviats polenta
remoleedors que trehallen per entrante el mtvili de la seva mala situada,.
És coniia ama, la merea alta
anuests rebens fileteen resultat
Portsime t h la. -- E; cuira,s0
"Nelsen" ha n a get isser posas a Ve.
de hen non. - era moral deanres de
les iR ba res . i ha estat portas als docks
'raquear Port. en es proerlirà a un detingut examen del vaixell.

Abans de marxar, el rei de
Siam fa un discurs al poble
Bit ngkok. 12. - El rei i la
reina de Sien] Nonius,' dienta
cap a Europa. Abaste d'embarcar-se et sobira Ilegirit un dientes per riuliu advera! al poble
i expressant 1.1 seta plena ronnatura en el Govelal itt Ituil que
presideix el coronel Phyapaltol,
destronan( al poble que es luan!n'iglú en pass 1 miit. duran( lit
't e tes abeftnele.
En el toiasalge cl rei insisleix que hada eetat sempre
partidari d'una forma de Goveril constitucional.

Detenció d'uns nazis
assassins
; Praga. 12. - - Eta perindiee
anuncien que han eetal delingulas un horas. i ruta ilfuoa que
havien esta' enviale per ro4.11
abone de peonan:1mb liii'eriales
de tlorrielt ller si roe
'ter l'emigrad asaltirillenit selvas.
'ser.
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Ha estat votada la confiança
al govern Chautemps

Mussolini i l'arma- Berenger exposa Detenció deis dos periodistes Aymard
l'estat de les conment del Peich
i Dubarry
verses trancoLondres, 12. - El -Daily TeLa discussió a la Coimbra francesa
mentiria d'investigació, i una altra
legraph" publica un interviu
:obre rafe. Staviski no ha ',lintel,
pel senyor Herriot, en nom dels raaiemanyes
que un deis seus redactors ha
'contra el que esperaren els reaccionadicals-socialistes, atorgant -la con-

La situació dels nazis
a Hongria

Londres, te. - El Departament de
Londres, 12. -- El “Daily Exla Tresoreria ha anunciat que els Bons
press” rep d'Amsterdam la noticia que 1.1 reina Guillermina, del Tresor al 4 per mo 1934-36 scran
reemborsats a la par e: dia 15 d'abril
almas de marear st 'Snisen ha
prepar, i es calcula que la quantitat a
d o nal ordres al primer minisreembossar puja la quantitat de 105
tre Cuslìvu ii desettrotIlar una
milions de 'limes esterlines.
accitn enOrgira contrli els
D'acord anula els termes en que es
holandesue
Illeemiar els fundolnaris que va fer aquesta emissió. el Tre sor te
robligació contractual de donar tres
pertattyen a aquest
El primer ininistre ha proce- • me s os de previ avis ahans d'efectuar
dit ja al Ilioimi•iitibecnt de tres el reembossament.
No es diu com serä firaneada anee s it persones entre professors
agents de policia i grial...ha civil. ta entiss ib. però horn creu que el reetrhorsarnent
repre sentara una erarioC n illyn. mes axial honale de (treta,
seinbla deridil a fer impossible mis en intrrk del neme nacinnal.
mialsevolla furniacii'i nazi en el
lerrilosa dels Palso. Bateas.

El
al

recaptació aupeilor a les. xifren /ver
Leigale, 12. - El Tribunal Suprem
supostäries. Elevant el nivell de trenade Leipaic s'ha negat al trasllat del
'eadiver de van 'der I-abbe a Leiden, accions en l'economia alemanya no hi
ha dubte que podrà aconseguir-se un
Les converses que Manimos ha Mi.que el seu país es proposa arribar a Va I basant-se la seva negativa en què sogut amb Yolin Simas a Londres .1d/S
augment en la renda de la població.
acord amb tots els Estats balcänics.
laMen1 es autoritzat a Leipeic rente
de major importancia que mies d'ante.
Sir John Simon ha felicitat el mi- rament sense cerimänies.
Noticiar
racista
riors, perqué Grécia, encara qwe pian;
nistre hable per la seva pol ítica exS'ignora fina ara si en vista d'amostrar-se plotanicament amiga deltenor
lius
questa negativa el Govenn hiendes
,
Berlín, 12. - El Consell de miires falsos, és dectivonient me satetard. el Sr. Mäximos ha pasfarä gestiona directes pene del Govern nistres sha reunit avui per primera
lit de l'arbita britanica.
sat a saludar Mr. MacDonald, el qual
de Berlín per aconseguir el dit trasllat.
cegada despees de les festes d'Any
Anglaterra té in ferir de debut en
també l'ha felicitas per la seva polí- Contra la propapanda
nou.
"na sistematitsació bakdnico,. pera tica de pacificació als Balean,.
entinad ti :: :: ::
El Consell ha aprovat una nova
John Simon ha parlas amb el se¿queso interés sea arriba finsra cert
Ilei sobre reglamentació del treball,
Berlín, re - El Tribunal Suprem
/eme contrariament al que ocorre amb nyor Henderson, i s'ha inclinat a
Bei que ser äpublicada durant la
del Reich a Leipzic ha pronunciat u3
Franca, que amb el pacte balcànic profavor d'un ajornantent de la Confeimportant fall per a la lluita en desetmana entran!.
Ctinl eme armella 'Manda trobi la pan
rencia del-Desarmament.
fensa contra la propaganda de difaBerlín, 12. - Es desmenteix
que és tan necessaria per a la pan
Als círcols oficials hom creu inmació a l'estranger. ES tracta de la
informació publicada per alguns pegeneral d'EuroPa.
excusable aquest ajornament i es
introducció
clandestina
a
Alemanya
de
riódics
segona la qual havia estat
Ma.rimos des hatee esposa al cap
suggereix que la reunió de l'organisadtmeantees lr i na-l detingut i enviat a un campament
riciivoersio
xeimuptlaarsKd'aurinese
na i siitaeed
del Foreign Office tot el programa de
me de Ginebra no (Mdrä lloc fins al
de concentració el redactor cap de
la Milico exterior de Tsaldaris, que
dia 29 del corrent.
s'ataca el règim nacional socialista.
l'Agencia Transoceinica. •
probablement ha estat ap rovat, cosa que
Per conducte oficiós es declara
La sentencia declara delicte d'alta traiBerlín, 11. - Han estat confíaval dir que "nihil obstat" a l'estipulaque el Govern francés aprova aquest
ció, en el qual incorren els emigrats
cats tots els inmobles pertanyents
cid del pacte, encara que en aquest
ajornament, majorment perque en la
alemanys que fan aquesta propaganda
a la coneguda comunista morta fa
participi Turquia, país por grat a Anpropera setmana sentrarä en un decontra el litem establert a Ilur País,
algun temps Clara Zetkin.
glaterra
bat de pol'tica exterior i li seria
social
debasant-la
en
qué
el
paroTumbé han estat confiscats altres
lA firma de l'arta entre els Estats
impossible traslladar-se a Ginebra al
mócrata
alemany
ha
entrat
en
un
terimmobles pertanyents a • comunisbalcanies h. dones, inuninent;Pera
titular de la cartera de Negocis Esreny de franca illegalitat.
tes.
manca encaro - malora' el recent
trangers.
o.
El
"Arbeiterum"
puBerlin,
Halar del rei Boris a Belgrad - l'adBerlin, 12. - Ha estat detingut
John Simon i la seca esposa han blicarä un treball del sots-secretari del
herir; de Bulgaria, que segurix
el pastor protestant Rzadsky, de la
donas un dinar a honor del minisministeri d'Hisenda del Reich sobre el
cihhctuit
badia de Schmidemukle, acusat d'atre grec de Negocis Estrangers, setranseurs de la campanya de treball,
Es evident que a Sofia s'eserreiren
tacs injustificats contra un alt funnyor Maximos, i la seca senyora.
problema central per al restalAiment
notables pressions per tal d'evitar que
cionari prussià.
Han assistit també al dinar altres
econòmic del país. Diu que la nova
Rulabria entri en la ', orif i ca combiEssen, 12. - A Plettenberg ha
nombroses
personalitats.
va
orientada
en
política del Reich
Perd. rdirent aixi, 110 sin) fas
resultat destruida una casa a conEl ministre de Negocia Estrangers
serttit d'elevar la demanda de produccha interessos dr Bulgaria els que queseMiencia d'una explosió del gas de
de Grecia, senyor Maximas, ha estes i per consegüent d'estimul en el
den afavorits. De lotes maneres, e`.I'
d'enljumenat.
tal aguces metí al Foreing Ofice a,mb treball , gräcies a les mesures adopdeis nitres porrrns adherits a
Quatre persones han quedat setades s'aconseguirà suprimir en poca
objccte d'entrevistar-se anda el secrel'acord de signar-lo ariat, deixant una
pultades entre les runes, de les
tan d'Estas permanent, senyor Vananys l'atur fore6s.
porta oberta a Bulahria, perquè pugui
quals sols una ha. pogut fuer exsittart, amb el qual ha celebrat una
entror-hi quan rufruiDiu que per primera vegada el
treta en gres estat.
detinguda conversa.
pressupost de 1933 haurä assolit una
.---nn••n••n•••••n-n••n-----n
Atenes, 12. - El cap del Gavera,
Londres. 12. - PI ministre grec
senyor Tsaldaris, ha declaras als peNegocia Estrangers. Sr. MäXlMOS, ha
La Cambra francesa discufeix l'afer Staviski
riotlistes que les converses entre
celehrat una entrevista de m/s d'une
Turquia, Iugoslàvia, Romania i Grehere amh Sir .Tolin Simon.
cia estan baatant avaneades per a
El Sr. MAximns ha donat comete de
poder esperar que molt aviat pugui
leo-esa cordial greco-turca. un dels
ésser firmas el pacte balcänic, al
fels més trans aendentals que han °corqual espera que prestarä també la
reosa en aqnrlll regió despees de la
sera
adhe s ió Bulgaria.
guerra. Ha afegit el ministre grec
41-4-41.11-1-n

Simon vol anar a Ginebra odas
hi sigui Paul-Boncour, el qual, entrelitigia a París Jiras al 17, 110 POdre
Ser a Ginebra fins al dia 113.
Segons el que es diu en els cercks
político de la S . de les N., fs molt
pomible que en les se:anta-mil: sessiou
del Consell - que comencaran
que ve - arribara la petició oficial
de radmissió de la U. R. S. S.
A Ginebra es parla amb insistència
d'aquest esdevenitnent, eelebrant-lo, i
es cornierra a la retirada d'Alemanya
i a l'ofensiva italiana, per eoncloure
que, contra el que rs feia cirrre en
certs ambients, la S. de les N. is vivent i cada dios tnés.

Reembossament de bons
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e 'ti ton versi es refereix al nou
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Nacions

Budapeet, 15. - Iteunit el
Coneell de ministres por a trae(ir de la situad() dols nazis
uns! tiara que van rugir d'un
cainpament de conectar:trió i
es refugiaren a Hongrin, s•tia
acordat considerar-los Illenlbres del servei ole prestad() de
treballs a l'Esta( cota a emigrat; phuhies, enviara-los a
Ilues allunyat o le lat frontera.
Referent a la ftigida dels
campa:netas de concentraciú
eslaven vigilale. pte. p de Ist
frontera, se eap qtte alar a la
MI. une 200 austriaca ['maleeguiren apoderar-se de 1 u eainicios, anda ele quals cerraron
refugi -.i Hongria.
El diari "Az - diu que un nitre,
n.lobnis grup intenta travesser la frontera eo que van poder evitar els gendarmes
1 lili'S, i uiiuiits qual te d'ells entraren a liongria.

lEa lt
cuni
.~111111MBIIIMIC

..

le
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Mesures per a vèncer la crisi
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Disatble, 13 de ene: de 1934

celebrat alub oh eenyor Mussolini a Ruma, t en el qual el
president italin ha exposat les
Catase en qué es basa la concessiu al llruili d e la parda( de
la totalitat d'efeetius delensius.
Ja que les potencies reeoneixen
el arel moral a annar-ee defensivamenl, ¡cutis postila negarse si .alsonsinya el maleix di-el!
Finalment, declara el senyor
Mussolini que el projecte de
reforma de la Societat de ''Sacions no tendesx per a res a
mimar Eautorilat dels petils
Estists.

Detenció d'un heimwehren
en contacte amb els nazis
hielos, 12. - La Direeciú dele
ha publica; au6nta
beiiwelren
n
1111 Ull C1 , 11111111C n 11 itt el (pral es
declara que avur S llii etecluat
un eeeurcoll al slotuicili del seEratinfeld, ex-cap .1c1
parta hillena de .Viena,
Pla-t;i'llcia
crrt nombre dr rape hillerians, i del effiille .1lberl, cap
deis Heimwehren de la Baixit
Austria.
Atines( darrer ha preSelllill
lit (111111$Shi, i el prineep Star Iteniberg ha ordenat que s'obri
una informad() contra el rolatc
Atbect, que ha iistat delingul
posteriorinent, i posa'. en Itip ertikt poo desPN's'
I,a policia continua vigilant
del dit conde.
En la seva reimid 1.1 asttl, ei
Cuikeell de ministres ha ;icor(hit la ereaciú d'un Comisenrial per a lit a igilitncia del personal iii r.adininietraciú.
Anth 'maitu Menearregar-se
ale la DilTellió del 1111111Slüli Ile
Segurelal, el vicji-canceller, se-

nyor ley, ha dirigil una circular a les (orees ile III liLi i ile
genitiirmeria regular i
exliortant-les a liudar [roe lik
Ilibertat i la seguretat traustria
pel SI:91 dret i el sen honor.

,

Conf e/inda
La próxima
de la Petita Entesa

•-Bucarest, 1 5, - El eenyor
Tiltilesett ha confereneim timb
ele representante de la Peina
Enteea 'per tal de fixar la i lila
du retiiiiú del Cortsell, la qua'.
cola es remetiera, t'un ajornada
n conseqüencist deis recetas es¡lea. ..Moteta:4 de lionsania.
• Es 1.1.h:dile que els
tres tE.1fees Estrangers dels
esmentals paisos es remmixiii
per conferenciar a Helgrail lo
el muna clii ra n I.

Pares, lo. - La Comissió d'Afeita
E:di-aneara sieh Senas ha escoltat avui
tela con:une-KM lea pel Sr Besenger sobre restat a:ltral de les relaciona
franco-alemanyes.
El Sr. Berenger ha fet història de
les converses celehrades entre el Govern del Reich i rambaixador de Eranea a Berlín des del re de setembre de
1933 al len de gener actual. i despres d'aquesta exposició preliminar, ha
donat concixement del memoràndum
ttrames pel Sr. Faaneois Poncet. en
non/
Govern francés al Sr. Hitler
i a ven Neerath. durara una entrevista
excepcional celebrada eh dia 1.er del
11n, irle 50M.
Comissió ha donat les gräcMa al
President. Sr. Berenger. per la documentarió que hacia facilitat i que fcu
ren s iderada cuino a element esencial
en rie l li .ts de l',hertura al Senat del
rtehtit sature les interpellacions relatives
a l a politice exterior de Franea.
Tenint en comete ravencat de l'hora. !, Comissid s'ha limitas a prendre
nnti l'esmentat memorändmn. que
sha reser e a . es tudiar i di emir en
011 ses s ió 101e7ln,.

Execució per atemptat
terrorista
Londres, 1 2. --de Chilag« st Iteuter que
dot se individus cunden/II:11a a
Entintes pena per haver partiei;ial, el mes de maig
eis t•tnidal lereorlsia munes
rolara la draseana de Chila.,p.01.
han relnl excenlais nvui.
•

/
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Els japonesos intervindran
a Fu-Txeu Ibingltong, 1 2. Segons EA-

gitnria Router, entre ele japotiesos residente a Fit- 'Vacoeireula el rumor d'un proper desembale-amenb de fu:sellen: japoIlesos per lal de prolegie els
inlereseos nipons en aquella 10t-t'Idee

No s'accepta l'apeRació

d'Oustrie i Gualino
Paris, 12. - El Tribunal de
Cm:sentí ha relentjst(
del financee' Onstrie i de Analino, que, com ea recordara,
foren detinguts per infracció
de la Ilei de Societals.

Unió de Companyies Metallúrgiques japoneses
Iciruio, 12. - L'Agència Renal
entolda que sis de les principels
companyie, o aocietate metalinrgiques del Japó s'han jursiotsat en un
sol organisme.
Aquest organisme 'la estar collacal nota el control directe del Govern japonés.

ris, l'autoritat del Govern en rnatió
ainb restranger,
vot de conlionca al gotees Chantres posa fi a l'aspecte politic de la
referma l'autoritat que 'cal
per a prosseguir, sense entajoses preocupacions d'orike interior, la seva arrió, tan necessario per a la pan, en
el camp internacional.
--París, ti. - A la Cambra ella re-

ores, a les re'ro, la discussió sobre
Vassumpte Stavisky.
El senyor lbernegaray, diputo pela
Baixos Pireneus, ha evocat en el curs
de la discussió d'assumpte dels Bons
hongaresos, i ii ha contestat el ministre d'Hisenda, senyor Bonnet, el (mal
ha declaras que el Banc de Basilea no
havia prestat mai el seu aval a Staeisky.
Ha afegit que el Sr. Boncour
sä el ministre d'Hisenda dels perilla
que oferia una enissió de cinc-cents
milions, i com que el ministre de
Justicia també fou advertir i ordenä
que s'obris una enquesta Stavislcy
llagué de renunciar al seu intent
d'estafa. la qual, si s'hagues dut a
cap i hagués tingut mit, potser hauria permés de reemborsar els bons
del Crèdit Municipal de Baiona.
El Sr. Bonnet ha continuas dient
que el Govern diLtà. algunes mesures i vigilis estretament Staeisky,
impedint aixi l'extensió de les estat es.
in senyor.lbarnegatay ha declaras. cuma/ de g tan cierres,Mica,
la e•VVil etrunyesa per in, haver-se
saust abans la ialsedat del, bous
slel t. redit Municipal de Baiona; dedueix (rentó que Stavisky devia
gamie de moita influencia Vil les
altea esieres..
Ha afegit que tenia la convicció
que Stawisky no se suscidi t ha
terminas dient que els escandols
financers han estas mes ireqüents
governant les esquerres que no pes
durant el temps que ho fervis
&eres.
El senyor Ernest eadont Ira proteetat energicament contra aquestes asirmacions.
A continulcie el senyor t_hau,tenips ha pujat a la tribuna i ha fet
veure al senyor lbarnegaray la graretal de les seves mandestacions
sobre el suicidi de Stavisky.
Ila afegit que molt sitias tensarà
tonipte a la Carnbra d un peatecte
de reorganitzaciú de la justicia i de
la policia judicial, i t'hi mastrat
contrari al nomenament d'una Comentó parlamentaria d'enqueska, la
qual, segons l'orador, correria el
risc de fer pessar per culpable: ais
ulls de la geno persones perfectament honorables.
La Cimbra ha acabas la d.ncusbió de lea interprilacions sobre l'assumpte Stavisky.
9111avien presentas dues ordres del
dia: una per la dreta, dernanant el
nonsenament d'una- comissió parla-

fiestea al Govern.
- La qüestió de confiança fou plan'tejada pel senyor Chautrneps en oposar-se a la demanda de lado- la.
La Cambra ha seguit el president
del Censa i ha rebutjat l'ordre del
dia de la dreta per 36 0 vots contraL'2o2r9dre del dia presentada pel senyor Herriot, acceptada pel Govern,
ha estat votada per parts.
La primera - part, en la 'qual es
diu que el deure del regirla republfcä és assegurar el restabliment de la
moralitat pública i demanant una atetó rigorosa de la justicia, ha estat
adoptada en votació ordinäria.
La segona part, en la qual s'atorgava la confiarme al Govern, i en la
qual el president del Consell plantejä altea cegada la qüestió de cona
farsea, ha estat adoptada per 376
vots. contra 205.
En acabas la sessió la • Cambra
ha acordat concedir el suplicatori
soHicitat per processar el senyor
Bonaure.
Els radical-socialistes han decidit
votar a favor de l'ordre de confianea al Govern, i això •es creu que
permetrà al Gabinet Chautemps de
sortir victoriós del debas sobre l'assumpte Staviski a la Cambia dels
diputats.

Deolaraolona de la senyora Stavlsky
Un redactor del periódic "NewYork Herald", edició de Paris, ha
confirmas que ha parlas arnb la senyora Staviski a la seva tornada de
Charnonix.
Aquesta ha dit que creié poder
salvar el seu marit, a pesar de la
gravetat de la seva fcrida, i que no
dubta que el senyor Staviski se
suicida.

Manifestacions al carrer •
Avui s'esperava que tinguessin
lloc manifestacions al voluta de la
Cambra de Diputats, però tal vegada, a causa del mal temps, l'ordre
no sha alterat en cap moment.
A dos quarts d'una han cessat cls
desordres promoguts pela mandestants de "Action Française, i ha
quedat totalment restablerta la tranquiltitat als carrers. Tot; els detinguts han estas posats en Ilibertat.
Aymard 1 Dubarrl, em-

presonats

Baiona, ti.- El jutge que instrueix el sumad per la falsificació
de bons del Credit Municipal ha
trames un exhort a París perquè es
presentin Aymard, director de "La
Liberté", i Dubarri, complicat també en l'estafada.
Ambirlös han sortit de Paris acommanyats d'uns agents per posar-sa
a disposició del jutge de Baiona.
A la presó d'aque.ta ciutat ha
calgut habilitar unes nmes celles
causa que el reduit espai de l'eclifiel 110 és sulicient ja per al gran
nombre de detinguts amb motitt del
descobriment d'aquest assumpte.
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NOVETATS: Estrena de «La
posada del caballito blanco»
Necessitats d'espai feren que la
nota de darrera hora d'Aja en la
qual donàvem compte de l'estrena
al Novetats de l'opereta de Hans
arnb música de Ralph Benatsky, "La Posada del Caballito
Blanco", hagués d'escapçar-se precisament allf on fuiem els deguts
elogia a la interpretada que l'obra
obtd per part dels elements que
formen la companyia que ha vingut
a donar-la a moldeen
Per tal de deixar les cose, en
el seu lloc, insistirem sobre la hitpressió que va produir-nos l'estrena
de "El Caballito Blanco", esdeveniment teatral prou important, per
altea banda, per no reduir-lo a unes
reales merad de presas i torrente.
No insistirem sobre el fet lamentable que els traductora de l'obra
hagin perjudicat l'exit de la sera
estrena a Barcelona convertint capriciosament en un catalä ridícul i
maleducat una de las figures que
Inés interveneió tenen en la jaula.
El senyor Gonzalez del Castillo Es
reincident d'aquest pecat: en "Katiuska" ja havia abusat del mateix
truc; caldea tenir-ho en compte
per si la manca d'imaginació el leía
reincidir una altea vegada.
El llibre de 'La Posada del Caballito Blanco" és escrit per a servir el mäsie, amb la ingenuitat prapia de totes le, operetes vieneses.
La música no s'aparta tampoc, almenys d'una masse:; sensible, de
tos el que aha fet diese el genereTe, peces motu moments feliços,
i a desgrat de la uva abundancia,
a estones és força inspirada i rica
de melodia.
L'obra is interpretada amb la
fuga que requereix el gknere al
qual pertany. L'escena es MOU

sempre dins una trepidant vivacitat, donada per un conjunt acoblat
amb inteHigencia.
Destaquen en aquella interpretecid el senyor Valle, un actor català que desconeixiem i que té una
gracia efectiva. Estem segurs que
per respecte a dl el palie no va
•protestar, com calla, de la befa que
l'estulticia del traductor del Vibre
fa a la gent del nostre pata Pulir& del senyor Valle cal registrar
un tenor cómic— veritable tenor i
autèntic cómic-e- que es din Cuevas. Assenyalem, a continuació, les
germanes Emilia i Neus Aliaga,
una tiple còmica el nom de la qual
no recordem— noma nous en un
repartiment mea Haría—, el tenor
Tino Folgar i la resta de la cona
panyia. Es samba' inolt remarcable
el treball d'una "troupe" de tirolesca —1'únic número repetit el die
de l'estrena va a cartee P rinc ipalment d'ells— j una de "girls" vieneses q ue es atollen amb el ritane 1
la disciplina que pertoquen.
El que iä lamentable, i de debò,
es la pebresa de la presentació ea
escenografía i indumentaria, El decorat ja dolent i yeti. La toba dele
cona i de les "girls" sembla reCoe
llida en una sastreria de teatre de
cinqua ordre i pesada sobre la cara
de les noies sense rentar al plaustar.
I ad estem, en a q uest rengl e, tan
ben acostumatsl
El públic, con, registraveen alar,
sorti defraudat. Diguem que sense
el català estrafolari i ami> una preaentació adequada, hernia passat altrament. "La Posada del Caballito
Blanco" i la interpretació que obti
eón dignes, tanmateix. d'una major'
aort.
ARBAL
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LA MUSICA

Les invitacions familiars es facilitaran a les oLkines del Casal del
Metge.

Associació de Música
Antiga

Associació de Música Da Camera.
E/ pianista Smeterlin.— A l'Associació de Música "Da Camera" actuara dimecres vinent, dia 17, un
pianista de categoria excepcional:
El pianista polonés Jan Smeterlin.
Quan, fa uns quatre anys, va ésser presentat pels "Amics de la
Música", a la nostra ciutat, va ésser acollit pel nostre públic amb les
més entusiastes ovacions, les quals
quedaren reflexades a la presnaa
amb conceptes laudatoris.
Des d'aleshores, aquest artista, ha
fet una carrera artística dificilment
superable: Punta realitzades guatee
tournées als Estats Units, i el desembre vinent hi fatal la cinquena,
la (Mal, confirmant el seu èxit cada
dia més extraordinari, será la mes
extensa de totes. A cada touruée, les
seves actuacions en ciutats com
Nora York, Boston i Chicago, han
eansistit en nombrosos conceda
A Europa, ha actuat en lotes lea
cuitats d'importancia, i ha estat sol.
untat per les millors orquestres:
Recentment ha donat la primero
malició del Concert de Karot Sszymanowsky, a la Filharmònica de
Londres.
El dia 23 del Mea que som tocará a Amsterdam, anal la famosa o rquestra del Concertg,ebow, sota la
direcció de ralustre Mengelberg, i
tot seguit, anira, a A nglaterra Per
a donar-hi una trentena de conceda
A Barcelona no donara altre concert que el reservat als components
r"Associació de Música da Camera".

Acaba de constituir-se a la nostra
ciutat una nova societat musical, la
finalitat de la mal, ja ve expressada en el seu nom: Associació de
Música Antiga. Aquesta entitat es
proposa fer coneixer i estimar la
ignorada riquesa musical que ens
han llegat els segles passats; per
tara es dedicara exclusivament a
divulgar entrenes obres musical, que
constitueixen els fonaments de tota
/a música.
Les audicions de l'Associació de
Música Antiga, tindran Iloc en cases
senyorials que proporcionaran un
ambient adequat als instruments
hIstesics que hom hi fan sonar.
Entre aquests instrumente anomena.
rezo e/ Oaveci, la viola d'amor, la
viola de gamba, el llaüt, la vihuela, etc...
Es donaran també audicions de
música vocal dels gratis mestres polifonistes i deis primer compositora
de música monewlica acompanyada.
L'Agrupada de Música Antiga,
dedicara especial atenció a les obres
dels antics compositora catalans.
Els mestres Pau Casals, Lamote
de Grignon, LIMs Millet i altres
prestigioses personalitats formen el
Patronat d'honor de l'Associació de
Música Antiga.
El concert inaugural de la nova
Associació esta assenyalat pez als
primers dies de febrer.
El lloc d'inscripció es a la Casa
Mozart (Rambla de les Flors, 33.
Telefon s8372), on es Propor cionaran tota classe de detalle referents
a la nova constituid de YA. de M. A.

NOTICIAR!
Ele germana Corma a Paria. — Es
cosa sabuda l'axit assolit pela zarmans Giocasta i Carlee K. Corma
a París, en el concert Pasdeloup, renovat darrerament en el recital donat a la Sala de l'Escota Normal
de Música de la capital de França.
La seva actuada ha mereacut férvida elogis del inestre director Coppola i del gran violinista Jacques
Thibaud, i ha fet exclamar a la nostra eximia cantatriu Muja Barrientos "Estic orgullosa com a artista
com a catalana".
Els nostres jovenissims artistes
han estat contractats per a realitzar
una tournée per França durara la
primavera vinent.
Agrupact6 Artística del Casal del
Metge.— El dia 21 del enes que som,
a un quart d'onze del vespre, se
ce/ebrua la X vet/lada organitzada
per PAgrupaci6 Ardstlea. Hi pecadran part la 'Angora Eva WiederHice de Lluch, deixeble del mestre
Criebboom, i la seva filla senyoreta Kv; Llueh, que interpretaran
obres de viran i piano dels clàssics
Händel, Bach i del mestre Crickboom. La primera part del programa
teta confiada a la pianista se_
11~a Marillee hgReadez,

Mes adhesions pro-Homenatge al
¿nutre Pau Cauta.— Noves adhesions, rebudes per 1' Associació
Música da Cantera" a la demanda
d'un homenatge de la ciutat de
Barcelona a l'illustre inestre Pau
Casals: Societat Económica Barcelonesa d'Atines del País, °muestra
Clàssica de Barcelona, Cable Barcelona-Albert Marta Associació d'Antics Alumnas del Conservatori, Aasociaci6 d'Alunines de l'Escota Normal de la Generalitat, Orquestes Escalas, Fira de Barcelona, Choral
Obrera La Violeta de Claver, Orfeó
Llevant.
La demanda estnentada, que será
posada a mans de l'Exora Sr. Alcalde, dintre de pocs dies, anire tortada únicament per entalles barcelanines. Aquelles que encara desitgin sumar-se a tan oportuna de.
manda, cal que sense retard cursas
la seva adhesió, per maja d'un formulari que será facilitat a l'"Associació de Música da Camera", Via
• Laietana, 46, duque, tercera, telefon 57798.
Si l'Ajuntament de garctIona accedeix, com fe de sumar, a maltear el desig que la ciutat expresan
amb tanta unanimitat roen suposa el
nombre extraordinari i la qualitat
de les entitats signants, s'organitzaran diversos actes per a donar a
aquest homenatge al gran artista catalä, tota la importancia i transaänancla que requereix l'alta figura
del :nutre Pau Cuata

Retas blogrlifies

bRIAN MUNE

Nasqué a Kings Norton, Anglaterra, un 5 de maig, però es Mas
a dir de quin ama
Brian -Aherne trepitj à per prima
ra vegada l'escena teatral als tres
anys d'edat, en una fundó dificianats de les que aeostuniava a orgt•
nitrar la senyora Alterne, la uva
mere. Des de Havors fing qte eompli els deu continuä repres,entant
papers de mes o mtnys. ¡exportencia sempre que l'ocuiá ho permetía. En vista de les disposicione
que demostrava per al teatre, el seu
pare decidi d'enviar-la a Londres i
confiar-lo a hala Canta professors
de declamarles que raudia de multa
fama a tot Anglaterta i que regentava a la capital una escota a la
qual assietiren, entre altres infante,
cridats Inés endavant a conquistar
nom al teatros, Noel Coward i Gertrude Lawtence.
Despees d'haver romas un any
a l'escota Conti, Ahern, que
a. pesar ale les seres disposicions
per al 'teatre no volia estudiar per
a actoc, aconseatti que ele seas Pares }'enviessin al rollegi de Malvern. Durant aquest temps coi/tina
treteallant de tant en tant en funCioris d'aficionats.
En complir eis divuit anys es
toRoci com a empleat a la terció
de comptabilitat d'una cata de carnet: e de Liverpool. Quan en tingué
ja vint, cansat d'una rutina que no
semblava obrir-li horitzons mis
grans, resolgui anar a Londres a
buscar alguna cosa millor.
Després d'haver interpretat durant algun temps papers secundario, se li encornana el de galant en
"Cargamento blanco". L'èxit d'aquesta obra fou reunid, i el de Brian
Aherne no menor, car el patine de
Londres racama des de la nit de
l'estrena corn un dels seto actors
predilectes.
Lluny crenvattimse amb aquest
triomf, considerä que, al contrari,
l'obligava a estudiar amb mes fe
un art en el qual se sentia encara
distant de la perfecci,; desitjada:
alai, en lloc d'acceptar les avantatjoses propostes de diversos teatres
de Londres, preferí airar a Australia per tal d'actuar eorn a primer
galant jove en algunes produccions
de James M. Barde.
En tornar a Londres figura als
principals papers la gairebé una
dotzena d'obres, i en nao un empresari americi el contractä perquè
interpretés a Noca York el panes
de Robert Browing en "Los Barreta de la calle de Wimpole",
L'axit assolit a la gran capital nordamericana fon tan comnlet com el
de Londres, i t valgué afalagadores
propostes de diverses cases editores
einematogratiques. No volgué peres, acceptar-ne reo. per considerar
que la sera vocariA era el teatre,
A la següent temporada torna
Alterne als Estats lanas. Haremse retiras del cartel l sobtadament
robra en el repartiment de la aual
figurava. convingud a acceptar
nova avinentesa que per a 'entrar
al cinema E olerla la progiosta de
la Parnmount perqué Mari:presas,
arnb Marlene Dietrich, '° El cantar
de los cantares".
Terminada la filtnarrió d'aquesta
torna Aherne a Anglaterra, (ron torni poc termas despees
per tal de reprendee el seu treball
cinematogràfic.

L'opinió d'un criminalista
sobre el cinema
Hi ha t'evita gent que acusa
el ci n ema, d'ésser una escota de
perversió, i que ha augmentat
la criminalitat estire els joves.
Aquesta creença troba de con
volta tot, un senyor criminalista, Pangles Carlston Simon,
que la desenenleix dient que el
que pot arribar a fer el (alienta
as Iluitar eficaament contra els
inlet alta 41 . 1enls, El que ha pasead és que roeréis de pea:calles
polieitiques i de in interi cita han
habitual tant als g alleta de lee
motos de la policia, que arriben
sempre lard, exceptuara al final del film, en el quid, despide
de glorificar- se'ls, s'acaba la
pellícula, ha donar Coln a resol' al. que els nostres instinls
romanin indiferente i sense
passió, passi el que passi.

Els negocis cinematográfica deis americana
a Europa
b'egone linee mitadialtquee
qua j'en' tissgut miel() de Ilegir,
pedem observar que la Id. G. M.
ha fel, 800.000 dólar» de beneficio als Eata1 Cuuita, mentre
que en el mateix espui de temps
--fany passal—lia obtingut a
Eill'Opa Un Mili() de Mara. La
Fox. de 381.000 datare que be
Malogra a Al lij rkia, sois tila
fe t 98 . 000 a Europa; lo, alzó,
a'entén, aún beneficie,

, 411•11604.14~414.0.

d'ad:absenta
els neme de
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Alice White no pot venir
a Europa
Fa poc temps que la coneguda
estel americana, seguint les modes
de Hollywood, tenia intenció de
venir a Europa a passar les vacances, i segurament per Elstrce, per
veurc si obtenia un contracta com
altres conmanys seus han °Mamut.
En fer els preparatius del viatge
es trobi amb una dificultas: ion fa
del passaport, i diem dificultat perquk a hores d'ara encara no l'ha
pogut obtenir.
Els motius que Atice la'hite no
obtingui el passaport san que ele
amito del registre de naixements
de Paterson, poble natal de l'estel,
(oren deetruits per un incendi, i
eom que els 'tus pares moriren al
cap de poe temps d'haver nascut:
ara hom està preocupat per si Atice White ha exista mai. Aquesta
pregunta nosaltres no ens rhem
feta; hern pensat solament que aboa
del passaport no li hauria succeit
si no hagués estat estel cincel/atoar-Mica, i que essent-ho s'Ira d'estar
predisposat a tota mena de calamitats judicials.

Una sessió de cinema
i jazz
Els estudiants del cinque cura
de l'Escota Superior d'Arquitectura
de la nostra ciutat han organitzat
una sessió de cinema i jazz per al
die 17 del corrent al saló Victbria.
El programa estará integrat per
"Reportatge d'Egipte", interessant
documental; el famós film d'Eisenstein "Rentarle sentimental". jazz
a cauce dels "amateurs" Robert
Vicente, pianista; Sebastia Bauza,
imitador dinstruments; cant per
Antoni Bou. Pere Borras, Francesc
Detrell i Pere Ricard. Seguirá el
film "amateur" de Delirar de Carals -Reporter mecánico", i el film
de René Clair "A nous la liberté".
El programa reuneix prou atraetius pesqué l'èxit coroni aquesta
sessió dels simpätics estudiants,
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...prtmerN plans
LA PREMSA CINEMATOGRAFICA ANGLESA PROTESTA. — Tora la prernsa cinematográfica erigiese ha protestas pla
que el ministre "nazi" doctor Goebbels vol fer a Anglaterra per maja
de la televisió. La protesta ha estat
tan unánime i sorollosa que dubtem
que Goebbels persisteixi a voler
desenrotllar aquesta carnpanya.
UN ALTRE FILM DE POSTGUERRA. — No fa molt tenlem
ocasió d'anunciar un filnt de postguerra francas "/Is ont droits sur
nous", el qual diguérem que podia
ésser el comenearnent del veritable
cinema pacifista, inexistent atas
ara.
Un nou film en aquesta nova
delirar acaba de realitzar-see es
tracta de "Jo esteva empreslonat",
la realitració i les despeses del qual
han anat a Gin'« d'una societat
pel patronatge deis vells presoners.
La pellIcula, reo cal dir-ho, explica
la vida dele que estaven empreaonata, i és un altre film de la naixent gran indattria
ELS PROJECTES DE DOUGLAS FAIRBANKS "JUNIOR".

Recent arribat a Hollywood, promiela d'Anglaterra, ha començat a
"rodar e "Successs Story", film en
el qual Id el arincipal paper. Entre
els seus projectes el que es realitzari tné, awiat es el de tornar a
Anglaterra, on l'espera Alexandre
Kurda, el celebre realitzador de
"La vida privada d'Enric VIII"

tome COLA I EA %MIXER',
PEL.LICULA DE REX INGRAM.
Ja fa alguna anys que el nom del
qui hieda emú fina llavero ladol dels
pública de boxa, va desaparèixer de
les pagines dedieades a Import per
apardixer ma tard en les secciona cinematográfiques. L'emeampió peninsular s'havia conversa en actor cinemittografie,
A França Tomás Cola va intervenir dan a actor en diverses pellicules,
1 despees llegfrem en la Premia que
la "Paramount" l'havia contractat
com a sots-director per a la filmada
d'algunes obres. Acabas' els seta compromisos amb la Paramount. seguí
treballant per la Gaurnont Franco
Films, British Dominions Corporation,
British Gaumont i darrerament als
"Studios Rex ingrata
L'ex-campió espanyol, i per dues vegades challenger al campionat d'Europa, ha collaborat com a sots-director, amb Rex Ingram, en la realització de films, un d'ells, "Baroud". pres
xim a estrenar-se en un dels nostres
cinemes barcelonins, i al qual la premsa nord-arnericana i urgiese ha dedicat grans elogia
Amb "Baroud - el gran director
Rex Ingram fa la seva presentació
caes a actor einematografic al eostat
de Rosita Garcia i Pierre Batchev.
RAYMOND HATTON ENTRE
ELS INTERPRETS DE "ALICIA
EN EL PAIS DE LAS HADAS".—
Raymond Hatoon, que en un temps
interpreta, en contpanyia de Wallace
Beery, cómics papera en les contédies Paramou»t, torna ara al llene
daquesta editora en la producció de
gran aparell escènic "Alicia en el pais
de las Hadas" versió cinematográfica de robra de Lewis Carreta
El paper que hi exercirä Hatton
és el del ratoli que neda valentament
en la Ilacuna que ha formas la ploralla d'Alicia.
L'Urania de l'obra és Charlotte
Henry, la perfecta Alicia de la Paramount elegida en coneur, en el qual
competiren set mil candidates.
BARTHELMES, NOMENAT UN
DELS CAPS DE LA TRIBU DELS
SIOCX. — Richard Barthelmes ha
estat nomenat com a un dels caps
la Tribu dels Sioux, per Standing
Bear, cap d'aquesta famosa tribu dandis. Calvin Coolidge, ex-president dels
Estats Units, fon Cl darrer home blanc
honrat amb aquesta alta distinció per
aquests "pella ruges". Aq uest nenenament ha tingut efecte per rauténtica actuació de Barthelmes en la pellicula "Massacre", de la Warner
Broa. First National, intrigant assumpte que ea descabdella entre els
indis antericans. Ana Dvorak és la interpret femenina.
UN NOU FILM DEL SOBA/
WILLIAM TOWELL. — La propera pellicula de William Poema
per a la Warner Broa Einst National, el titol de la qual era "The
King of fashiona s" El rei de la moda"), ha estat canviat per "The
fashion plate" ("El plat de la moda"). Juntament amb Powell admiraren la delicada bellesa de Bette
Davis. a trama consisteix en una
història dramätica. Ha estas també
intercalas en aquest film un número musical compost per seixanta
noies, dirigit pel màgic del ball senvor Busby Berrkely. William Dieserle és el director.
UN SUPERB REPARTIMENT
EN "WONDER BAR". — Dotara
del Río i Fifí d'Orsay sön dues naves estrelles que velen a augmentar
el repartiment de "Wonder Bar" (El
bar meravellós), una noca revista musical de la Warner Reos. First National. Els altres andan-eta d'aquesta comedia musical són': Al. Jolson, Dick
Povc11, Kay Francia, Ricard Cortez,
Glenda Farrell, Guv Kibee, Ruth Don
nelly i Hugh Nerbert ,
EL SEGOsN GALANT AMERICA
DE LILIAN HARVEY HA ESTAT LEN AYRES. — Lew Ayres,
que ara és, sota un Itera contracte,
als remites de la Fox, ha interpretat
per a aquesta signatura el primer Pa
-persnaculid"Mb,asegarla película americana de Liban
liarveY, q ue s'estrenara al Tivoli el
eroper divendres.
Lese Ayres no és nou en el seta
art. El seu nom va aparellat a una
sdie d'èxits sincera El trobem ja en
"El beso", en un interessant papes
al costat de Greta Garbo Es recordada encara aquesta producció de
Jacques Feyder 1 el treball del jove
actor. No obstant, la seva cOnsagració no arriba tira a « Sin novedad en,
el frente", Lew Ayres dila vida d'u
manera insuperable al Paul de la-na
novena de Remarque, i es consagra
com a un actor de prituerissima fila.
Mes ters1 O. K. Aniarica" bou la
reaiirmaciú del valor d'aquest artista.
Per a la Fax Lew Ayres havia interpretat "Cona-non clay", que era la
patuda ortginal anglesa de la qual
es féu la venid, espanyola "Del mistiro barro", i que per aquesta rió no
fou vista entre nosaltres. Mis recentment interpreta "La feria de la vida".
1 fou amb motiu de rasca obtingut en
aquesta producció que va tertir el
teu contracte amh acinesia marca.
En la seea darrera producció "Mi
debilidad", Lew Ayrea surt, junte
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LES ESTRENES
"ZPor qué te quiero?"
Oroya

Oolumbla

Ea autora teten una gran por a fer
obres en les qua!, totnom hi sigui
dolent peque es priven sial de la part
de simpatia que el públic dallada dels
carácter, Al l'abra. Pera no tema parad menys por a fer obres en les qua
tothim hi sima Iso, perque da molt mes
tia millorar els boas per contrast
amb els dolents, primer, i segun
cipalmerie perqui es dificilissim aconseguir la eimparia per un món P e 5 a
-16sd'angeltbuforqhan
trencas mai un das.
I, ao obstant, l'autor de -¿Por qni
te quiero?" s'ha sortit amb la seva
el film interessa, i tothom és bo i sintpätic, i tot h¡ haver-hi un cabaret nn
hi ha gaires gangsters i la rivalitat
amorosa de dos bornes acaba bé. Naturalment que potser Es un punt MaSia
caneas de mea sacre i confitares,
pena no hl ha dubte que la cosa marra,
i grades al director Edward Buszel
surt un bon film, i interessant a Mea,
del que en unes altres mans n'hauria
sortit una novella blanca.
Per tal d'assegurar-se de com van
les coses a una sala de ball que la
ha en una casa de la seva propietat,
Paul Vanderkill (John Boles), l'home
mis ric de Nova York, hi fa una visita. Allä tif troba una noia (Naney
Carroll) a la qual can en gracia Per
lea seves maneres aristocràtiques i el
sets parlar, que ella no compren, t cm
que diu que esta sense feina ell ia
protegeis perque no hagi d ier despees. Com es pot pensar, la cosa acaba en enamorament; ell la vesteix i
li posa pis perquè la seva ma re rha
treta de casa. Está tan enamorat que
s'hi casaria, pub resulta que es vidu
te una filla ja gran. Ho fa, pera
quite la noia de cabaret ha de telar
un fill. El fill, 'però, mor en néixer,
i aleshores ella, creient que li ha deixat nomas el nota perqui el pugués
donar al seu fill, fuig a Melle per
obtenir el divorci. Allá un agent
°tercia els seus serveis; ella acereta, i quan el maría ja esta desesperas
de cercar sense moure escanda', se li
presenta l'agent perque signi la demanda. Pera en aquesta hi ha una Assignació de ro.000 dólars anuals per a
ella mentre no es casi; el l creu que
tot ho ha fet per l'interés, i firma.
Quan ella sap el que hi havia a la
demanda, per aullar la cláusula decideis casar-se amb un antic cortegut
(Buck iones) que la pretén de rima
temo, encara que sap ella que 110 r estima, i s'organitza la cerintaraia. Perú
a darrera hora es present rantic ma
-rit,quenosfadl gy,
i tot s'aclareix el nuul renuncia, i com
que tots són bons ae acaba bi.
Hem dit que rargurnent era de noveRa blanca. F.xplicat així, naturalment que ho A; pub hi ha un detail
cale és el Pitant de l'obra, que raparte d'aquest genere i que fa, especialmena que, un film alai es faci interessant, i ke el caracter de rheroina. Ella
és una noia innocent que viu en un
medi tèrbol, peras no és innocent com
les novelles rosa veten les noies inment amb Lilian Harvey. formant el
primer pla d'aquesta pellicula.
JOAN CRAWFORD I LA
M. G. af. — Després de l'actuada
en el rol de "Flaenunchen". en la
gran película "Grand Hotel'', ami,
el qual conquista unánimes aplata
disienta ele la critica i del pUblie,
i després d'haver filmat posteriorment "Letty Lynton a, la nova producció de Metro Goldwyn Mayer,
Joan Crawford acaba de filmar un
altre Ilarg contracte al qual tenia
apeló la Metro.
L'opció donava dret a la companyia a retenir els serveis de
Crawford a l'estuca urs aparegue
per primera vegada al llene. i nn
aquesta simpática artista s'ha elevat des de l'esfera d'una haliarina
desconeguda fins a convertir-se en
una de lee estrelles de primera
magnitud al cinema parlant. :Pon
no ha treballat mai en cap ultra
companyia cinematogràfica.
"Letty Lynton" is la cercha can-.
matogräfica d'una famosa novena
d'intrigues a la societat moderna.
original de Marie Belloc Lowdee.
Clarence Brown ha dirigit annesta
produccia, en la qua/ apareix Rnbert Montgomery con, a galant,
1 Nils Asalta
MARLENE DIETRICH VS
DECLARA A FAVOR DELS
VESTITS QUE POSA EN MODA MAE WEST. — En el tetups
que li deixen lliures els preparatius
per a la filmael6 de la próxima ara l inda, en la qual tara el paree de
Caterina de Rtissia, renlluernadora
Marlene Dietrich troba espai Per
respmoonddire a las preguntes que un
la
cronista de Hollywood li fa sobre
Despees d'haver passat una temporada a París, la insigne actriu,
Catre l'equipatge de la qual figuren
diverses de les Ultimes creadons
de Letona i altres mediste fan/ratos
de la sopita' francesa, encisi Hollywood presentaat-se al BeverleWilthire abillada Jan) un deliciós
veetit de seda Usara reunida amb

nocants, pura de fets dintre un medi
impur, sind per la puresa de les latendon,: ella creu de bona fe que el man
is aou i que en el que fa no hl ha
mal perqua no hi posa malicia. Creu
que els honres paguen per besar les
noies i que estä bé que les noies es
deixin besar si els }tomes les conviden
i despenen els diners, perque els lames
tenen els diners i les noies passen una
vida dura. Per aixa quan es troba
amb un !mine "diferent", de molla mes
edat que ella, pera que li deseobreix
un món nos, se n'enamora corn una
coRegiala i ell se n'enamora també
veure la seva absoluta innocencia d'anima quan, per exemple, es molesta pel
Preu d'unes ost7es, quan mostea la seva
alegria en rezalar-li el un afilie de
xinxilla de /2.000 distes, percaté ella
"feia molt de temps que sospirava per
cona:'.
un abrir de Pell
Evidentment que e3 molt dificil de
concebre ael ne,t carácter d'una manera absoluta, lacró els autors no són
pas mäquines fotografiases, saló mea
aviat fotógrafa que tenen Bibertat Per
fer fotomuntatges amb les dudes abans
fotografiades. I el tipus d'aquesta noia
és un fotomuntatge delicias de detalla
perfectament reals i dispersos en les
noies de la sera classe.

"Atrapándolos como
pueden"
Columbia
Goya
Explicar els arguments dels filma
d'aquests dos cómics Eert Woolsey i
Rabea Wheeler és cosa dificilissima
perquè m'ileso dos actors donen conatantment la sensual que van improvisant sobre ua argument establert cara
un canemás. Aixi, fa que sempre que
Best i Robert intervenen en un film,
aqueas comenci a divagar i els accidents a inflar-se i menjar-se
principal. Hl ha moments que aquests
actors, tot i essent del més anglosaxó
que corre, donen la sensació de comediants de casa nostra.
"Atrapindeles como pueden" es titula en l'original "So this is Africa",
o sigui: "Així. això és Africa". La
idea del film és exceRent per a orla
farsa. Imagineu-vm un productor que
per fer un film d'Africa ha de durels Bruna i els indígenes i que a
l'Aldea es troba amb una noia . 'rieran 1 altres paréales per l'esta, de filme
coneguts.
Pera Wheeler i Woolsev contenten
de ¡arel" i d'embolicar i nue potser lumia resultat una bona farsa si
el director Ed. O. Clive hagués anat
sol, es converteia en una cosa d'antelles que els castellans en diuen un "paquete cómico" uns mica fort de color,
resultant de la déria del , dos cómics
de Mirar les to ses de l'inrevés i fer
dels seis personated un parell sIe celomets in ro-ents i dels caràcters femenins unes amaznnes emprenedores en
tots els sentits. No abstant i aquest a
técnica una mica de motlle. hi ha m e ments ben trobats i el palie hi riu.
Nosaltets ereferim el P rimer film
del prog rama ; creiem que aquest hi
guanyaria enviant-ne rerdre.
A. FERRAN
pells negres i un capellet aplanat
pasas amb malta grkia de manera
que gairebé Ii amagava una de les
tes.p
ropbsit de modes, digue que
la tornada a les carbes en la silueta femenina, moda implantada per
Mac West, Ii senthlava nana be,
i que ho demostrarla aixi seguint-la
en alguns dels seus vestits.
La pel1irrrla "Catalina la Grande" (Catharine Ilse Great), que ha
començat de filmar-se sota la direcció de Josef von Sternberg, presenta en el paper sie Catrina II remperadriu de Rüssia la famosa actriu
que aviat reunen, en "FI cantar de
los cantares". dirigida per Rouben
Mamoulian.
LOUISE DRESSER EN EL
REPARTIMENT DEL NOU
FILM DE MARLENE DIETRICH. — L'haver-se escollit l'actriu Louise Dresser per a encomanar-li un dels papers de primer ala
del film Paramount "Caterina 'a
Gran" és una aova prova de la
cura amb qué el director, Josef von
Sternberg. Procedeix a la selecció
dels interprets amh el, quals ell
petisa voltar Marlene Dietrich en
aquesta produccia, que durä al llene
els esplendors de la cort russa en
una de les époque: mes fascinadores de la sera història.
Les brillants interpretasions que
ha fet la Dresser en diversos 9apera estellars, aixi com la seva
gran semblança ami) la rossa i majestuosa emperadriu Isabel. que
será el personatge al qual tocara
representar al llene, feien d'ella la
per3Mia ImeS indicada per a aquest
paper.
Sam Jaffa, l'inoblidable Kringelein de les taules de Broadway de
` Grand Hotel" apareixera cena el
gran duc
Hom crea que "Catalina la Grande" serä un del, éxits mes grans
de Marlene, la ue21 aval veurem
en "El cantar de los cantares",
sota la direcciä de Rouben Mamaban, amb Brian Aherne en el
paper de galant jeme.
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FULL DE DIETARI
A contratemos I
El desti — un destí notablement malevo! — reincideix en la gràcia de donar a les nostres eleccions municiPalt
IUs cordeles ttiés accentuada .iesi politi: que no a les eleccions ..cgtsfatives•
No tracto ras de desvirt uar aquesta
earacteritzaeid. pera no ein fnic estar
de deplorar-ha. He fugit s.,npre con:
de cremar-me d'aquelt criteri simplista
que frien possible de separar ama un
tall net la política de l'administroció.

nta administrada presupon Prirciais
politics i teta política ha de realttsarse mitjançant tina administració.
Aro bi: considero desastrós que, per
culis; d'un fenanten ¿'arritmia entre
la sti.:eessió de les eleccions i la su.-cessia del: estar: m'otitis del nostre
poble, giran a rriben les legislatives hi
luvi una tendéncia a aprofitar-les per
fer pagar error: administratius, i quan
vinen les eleceio ns municipal: ens trobem, irremeiablement, elins un batibull
de pastions Mitigues.
Ara na ocórrer el 12 d'Abril de
1931. i airb torna a ocórrer en aquests
momento.
Sens dable, mirra del mí% els elector: aprofiten sense mirar prim roca:id que els as oferta per manifestar
conformitat o llar protesta amb
una política determinada o amb el crup
¿heme! eliC (finen reP resentar-la. Pera
is difícil que enlloc s'hagi arribat a
invertir els termes tan mteratnent com
a Barcelona.
Es aisí. Qué hi farem? Mesos carera potser la cosa tenia camama, i un
hom — des de dalt, s'entbt — podía
(revocar els ciutadans a resoldre problemes prdctics i enturets en unes deccien: mimicipals i problemes de tendiaria en unes eleccions leaislati7es.
remei, Som al ball
Pera ara fa no
i hem de bollar.
Caries SOLDEVILA

VIDA SOCIAL
Federació de Patrona perruquera I Barbers de Barcelona I
pobles limítrofe. — La Federació de Patrons Perruquers i
Barbero de Barcelona i pobles
limítrofs prega als seus associats que passin astil per la secretaria de l'entitat per a assa-

bentar-los d'un assumpte de
gran importäncia professional.
Ihres d'oficina: de les deu del
matí a les clotze de la nit.
Assemblea general de botaguers de calçat. — A l'estatge
de l'Institut d'Economia de Catalunya, Santa Anna, 28, tindra.
110a ei dilluns vinent, día 15,
mati i tarda, l'assemblea general de la Federació de Botiguers de Calçat, al qual acte,

donada la seva importancia,
són convidats socis i no sucis,
aixi com també les Directives
dels Gremis del ram de tot Catalunya. Els fabricants i representants de calçats de gros
consum són pregats de presentar aquel l dia els mostraris respectius.

L'ENSENYAMENT
Una reunió de mestros.—Es

convida tots els mestres que
exerceixen o que han exercil en
escoles catalanes, a la reunid
que un grup de companys ha
convocat per a avui , a les cinc
de la tarda, al local de l'Associad() Proter aora de l'Ensenyanca. Catalaaa, per a tractar

de qüestions que els interessa.
Junta per a ampliació d'es-

tudls. — La "Gaceta" de] ata
del correal publica la co u .. oc
töria del concurs per a la concessió de pensions t. Festranger per la Junta per a ampliad() d'estudis. En virlut d'ella,

poden sol•icitar pensió: Primer,
el personal docent dels establimente d'ensenyança depenents
del 'alinist eri d'Instrocena Pública 1 Belles Arte; segur, el

personal no docent del.; u.ateixos establiments d ensenyanea
i els que hagin rebut en ells
gratis o revàlida, i, en casos
especials, els alutaties que segueixen en ells Hurs estudia.
Les sollicitud; 1 darrespondeneia seran dirigides al president
de la Junta per 5 ampliae.d
d'estudis, Medinam l i. 4. Maatol. El termini per a la p r esentació d'ins t ericies s ote el
6 ile fehrer
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SETMANA DE
L'IMPERMEABLE
De 13 al 20 del present mes de gener
la FABRICA del carrer de Balines,
núm. 18, xamfrà al de les Corts Catalanes, en obsequi als seas clients, fan
Un descompte rentable de to "lo sobre
els preus marcats en penyores
confeccionades.
CAPF_TES de totes les mides Per a
nena a 5 pessetes. Solametn als ~tus.
Pacareu i Serifiä, S. en C.
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ELS TRIBUNALS

sedició trenta-dos processats, d'aper assassinat contra el processat
quests vint-i-un en Ilibertat provisioMiguel Pesarrodona. Els fets que
de Tarragona, doctor J. Briansó, i
han rnotivat aquesta causa van suc- nal, i la resta estan presos per no
dei
Treball
delegada, de Girona, doctor 3. CasA la Secció Primera es va veure ceir a Sabadell la matinada del dia hacer dipositat la fiança exigida.
Servei Meteorològic
tany,
una causa per tintina iHicita d'ar19 de novembre de 1931, en la qual
de Catalunya
Se'ns prega la inserció del mes contra Antoni Roldan Zamora el processat estava a l'aguait i en
El Tribunal de la secció segona .
CALEFA0010 IDEAL
Pastor
Heredia.
El
fiscal
següent son,:
Josep
veure sortir de la sera casa de camp
IITUACRI GENERAL 4711111011FIRICA
ha dictat un aute en el qual contesdemanà
que
els
fos
aplicada
la
pena
"El
Front
Unte
d'Enfpleats
ESTUFA J. M. B.
D'EUROPA A LES SET DEL 0111
el prop i etari Antoni Rosell, de so
ta la petició formulada pel lletrat
de vuit mesos i un any de presó,
VALENCIA, 248 Telèfon 73010 Mercantils, integral per les en12 DE GENER DE 1934
anys, en arribar al lloc denominas
defensor d'Eulälia Mainou, senyor
La den...salé bar...niel. que
titats: Associació Ferretera, respectivament.
Passatge Font de la Roca, de Sabaalada Guiarro, i el procurador
• n...1x tot l'oceldent d'Europa
de
l'Associació
de
PeAcció
Professional
Social
de
Els
socis
dell,
li
va
disparar
per
l'esquena
dos
tendel" • divIdir-se en des cenPuig i Roses, que sollicitaven EaA la Secció Segona es van susriodistes que no posseeixin encara
l'Associació de Comptables
tre*, un que es situara • les coatrets d'escopeta amb bala, de les plicació de l'indult de 8 de desemtes de Noruega I un anee al
pendre les vistes anunciades.
el
carnet
d'identitat
són
pregats
de
Catalunya,
Associació
d'Emcaçar
porcs
senque
serveixen
per
a
nord-creet d'Eapanya
bre de 1931 a favor de la seva depassar-lo a recollir qualsevol dia fei- pleats d'Agents de Duanes,
va m'ocluir la mort.L aEle vente del eud-omet 1 sud san
glus
fensada.
A la Secció Tercera se Celebtä
ner, de quatre a cinc de la tarda, Consignataris, Arinadors 1 Siforte die de Portugal fine a Escangressor va fugir. peró fou detingut
La Sala diu en la seso resolució
dinavia, adquIrint la miiima foros
a la secretaria de l'entitat. Cal que milars; Cambra del Viatjant. la vista d'una causa per estafada després d'alguna !ilesos. El fiscal. en
I al nard de Frenen I ale Paleas Salque, a pesar de no indicar-se la data
contra
Jaunte
Bailas.
Fou
retirada
Caportin
dues
fotografies
format
carCorredor
i
Representan(
de
les seves conclusioas provisionals,
one, 011 el temporal 4. molt •lolent,
exacta de la mort d'Emmy Langer,
adquirInt velocltate superior' a 90
l'acusació per manca de proves.
net Aixi mateix poden passar a retalunva ; Centre Autonomista
qualifica el fets d'assasainat i demaquilómetro" Per hora.
sinó que només s'indica que tingué
collir
la
insignia
d'associat.
de
Dependents
del
Comerç
¡
na
que
s'imposi
al
pracessat
la
pena
Plou al centre I a l'oeet de la
Ilse en els primero dies de desembre
A la Secció Quarta se'n va veure
la Indústria, Sindicat Mercantil
de 21 anys, sis illeS0s : 21 dies de
PenInsula lbaHca, • Frinba I a les
eiaquell any, la Sala, tenint en compuna altra contra Manuel Lombarda,
La
Societat
Esperantista
"Paco
de
Barcelona,
Unió
Professiopresó
menor.
Srltleigues.
Piles
te la seva benignitat, accedeix a l'aes
Kaj Amo" (Pau i Amor) fan denal de Mossos Cobradora 1 el qual está processat perqué
En conjunt, el teme" empitIora •
a Rubi,
plkació de Eindult sollicitat i ha domä, diumenge, una visita a la "Mentot l'oest d'Europa.
Unió Ultramarina, ha de fer re- barallà amb un altre obrer
Pel fiscal senyor Prat, inie ha
nas les ordres oportunes per a la seprodui lesions de pronòstic reDEL TEIIIPS
tora Alzina". Punt de reunió: Plaga
marcar
d'una
manera
concreta
tiltit al seu arree la inspeacia
servat. La pena que el fiscal deva aplicació.
A CATALUNYA. A LES VUIT
de Lesseps. a les nou del mati.
la nota que les entitats
deis
sumaria
d'urgencia
tramitats
al
davant
mana contra seu bou la de sis meA tot el pile domina temo" vaPer tant, a Eulàlia Mainou Ii será
patronals, per mitja de la CamJutjat d'instrucció de Sant Feliu,
riable, amb col nurol6s, I ea re0
pessesos i un dia de presó, i 30
rebaixada
la pena a la meitat.
gistren bolee. • la RIbagoroe I ala
qualificades
les
seguents
bra
Mercantil,
han
fet
pública,
estat
han
F itb rica Filats Cotó que l'efectivitat dels "laudes" tes d'indemnització.
pleno de Lleids.
causes: Contra Joaquim Alzina, JoLes temperaturee mes bolsee reamerici, amb bona ma- de l'Engres, Detall ¡ Alimenta- TRIBUNAL D'URGENCIA sep Asens i Joaquim Aubi Casales,
iletrados aguo« matt han **Ud
El jutjat número 13 es trasllade 7 graue sota mero a C.apdelle,
als quals s'acusa d'haver penetrat
d() esta en vigor i que no hi
quinitria, es compra o cap
da ahir a la presó cellular per a re9 a Pobla de Segur, I 15 graus tau',al domicili del senyor Josep Rila presentad() de recurs de
S'hi veieren les causes següents:
di sota 'oro a Siria, on hl ha un
bre declatació als detinguts procesarrenda
gruta de neu de leo metrea.
card el dia 22 de desembre de 1933,
cap mena. Que els patrons han
Contra Antoni Berenguer, per resats Josep Antich, Pere Larrosa i
En les d rrrrr es 24 hores s'hen
simulant ésser agents de l'autoritat,
de
complir
—¡
compliran—
el
partiment
de
fulls
clandestins.
Fou
ele
detalle
Ofertes, Indlcant tots
Josep Molina, sobre el sumad que
registrat Ileugeree plugo' elenco Imi de.spres, pistola en mä, Ii exigiren
que
estatueixen
els
esmentats
condernnat
a
pagar
mil
pessetes
de
absoluta.
el mateix jutjat instrueix amb motiu
portando • Llelda I a les goles de
pertinente. N
els diners, i s'emportaren loo pesperquè això simulta o be a tres mesos d'arrest.
"laudes",
i
que
del robatori a rnä armada al vigil'Ebro.
Escrlure: 9527 - Vergara, 11, gui un fet el Front Cinc dBmsetes en metällic. El tet ocorregué
Contra Anna Maria Galero, per ti(Lea otservacions del temps a
al Prat de Llobregat, on el senyor lant Pere Calvet, al qual, entre altres
Anuncls
nenea illidita d'armes. Fou absolt
pleats Mercantils actuará d'una
Barcelona, a tes set, van a la cap.
coses, li prengueren la pistola que
Ricard té una torre. Els fets estan
per no haver-se pogut comprovar
velera de la primera página.)
manera enérgica, no permetent
la mateixa que Portava el rnert
La Casa del Valles celebrad, reni per un sol moment que si- que la pistola que li trobaren fos qualificats de robatori a mä armada, és
Pallars quan tirotejä la guardia cii el fiscal demana per a cada un
unió general de socis el dilluns viseca. Contra Eustaqui Estreigo i
guin arrabassades a la depenvil després d'atracar la casa Parnies.
dels processats la pena de deu anys
Relació dels objectes perduts al
dos individus més. L'acusació bou
nent, a les deu del vespre, al nou dencia mercantil aquelles petiautobusos de la Companyia General
El vigilant atracat no reconegué
estatge social de la Plaça del Teates minores aconseguides per retirada i els acusats ahsolts. Con- i un dia de presó major.
els detinguts com els autors de EaUna altra causa és la seguida
d'Autobusos de Barcelona, S. A.,
tra Manuel Gonzälez Pardo. per
tre, 3, principal, 1 deliberarà sobre
l'esforç de tots en la vaga del
tracament, i, en canvi, per fotogracontra Isabel Alvarez Ramos, que
durant el mes de desembre darrer,
qüestions de la máxima importancia
tinença Mena d'armes. Passa
mes de novembre passat.
al carrer de Rolanda, de L'Hospiels quals es troben als dipòsits de
Tribunal tutelar perque el procesfia, reconegué el Pallare. El detinper la vida de l'entitat.
Es prega a tots aquells detalet, amb motiu dels jets sedicio- gut ) negaren que acompanyess in el
l'esmentada companyia, situats al
sat encara no té quinze anys.
pendents els patrons dels quals
sos ocorreguts el so de desembre,
carrer de Luchana, 99 (S. M.), a 14+4444444444.44444444444 es neguin a acatar els comenPallare en aquella ocasió, i afegiren
VARIA
reté de mans d'une revolucionaris
que no han pres part en altres otrad:sposició de les persones que acre"laudes", que passin imtats
algunes pistoles que lliurà a altres
ditin ésser de llar pertinença: Una
caments que el; que van confessar.
mediatament per l'enfila t a que
gas
Una
intoxicació
produida
pel
perquè es fes foc contra la força
camisa, dues imperdibles, un xerrac,
pertanyin o pel Front Unir per
Ahir
al
matí
fou
avisat
el
Juejat
pública.
El
fiscal
qualifica
aquests
una ampolla amb un mocador, un
Assenyalaments per a avui
a fer la corresponent denúncia,
que al carrer d'Aragó, número 577,
delictes de contra la forma de gopaquet de sucre, dos encenedors, un
a l'objecte d'obligar el patria
i de resultes de les emanacions del
vern, i demana per a la processada,
mocador amb roba de nen, un paquet
Audiencia Territorial
mcomplidor del que és Bel a
gas, hi hacia diversos seins que esja que als altres no seis ha pogut
de postals, un llapis, una armilla,
Sala Primera. — Jubilació. Freno vulgui el que
acatar
vulgui
o
taven
intoxicats.
El
Jutjat
va
acudetenir, la pena de deu anys de
una manta de cotó, d..s portamonederic Damians Manté contra Adpreceptuen les bases.
dir al lloc indicat, i es trobä que al
presó major.
des, dos clauers amb claus, unes esministració Ajuntament de BarEs
fa
avinent
lambe
a
tots
pis
segon
havia
mort
la
nema
MaTambé el dia in de desembre, a
tovalles. un paquet de roba usada,
celona.
els
treballadors
mercantils
de
nuela
Huguet
Guardia,
de
17
anys,
Martorell, fou detingut Jaume Maruna ampolla arnb medicament. una
Sala Segona. — Nullitat patent:
Barcelona que el dijous dnent, a conseqüència de les dites emana- trate per haver-li ocupat una pissabata, uns rosaris. colla, una boina
Emili Estrada Col contra Domedia 18, a les den del vespre, se
les
quals
sortien
del
comptacions,
de
la
qual
mancara
tola
per
a
l
'
ús
un
xiulet,
un
cini guants senyora,
nec Calvera Via i advocat d'Estat.
brant tot A mes
celebrará un míting monstre
dor que tenia un tap mal collocat.
de llicencia. Pel delicte de tinença
turó, sis flascons especifics, un rotExecutiu: Butisch Balting contra
També n'hi hacia d'altres, els
d'orientació en un dels locals
illícita d'arma demana el mateix
Ile amb diversos papers, un dietari,
Manuel Blasi. Divorcis: Josefa
quals foren conduits al Dispensad,
mes amplis de la cintal."
fiscal un any de presó. Aquestes
IMPORTANTS
dos rotlles paper de música, dues
Bosch i Roca contra Tomás Giró
i dos d'ells a l'Hospital. Ets latovistes se celebraran aviat.
bufandes, un davantal, diversos obi Oliver. Lluisa Sau i Soler contra
xicats s'anomenen Dominica Via
DESCOMPTES
jectes per a labor, una ampolla amb
Joan Franch i Camps. Josep DoMerca
Padilla,
les
quals
Huguet,
Avui es reuniran els jutges de priliquid, un carnet del Club Natació,
mingo Bargalló contra Francesc
estaven greus, Maria Riera, alerce
mera instäncia i instrucció per a
tres estoigs amb alteres, set portaGómez Pertusa i fiscal. Joana JiFerrer, Emilia Hirn, Joan lietger,
prendre acords referents als torns
monedes amb metállic, set claus, un
ménez Polo contra Joan Pérez
de
pronòstic
reservat,
i
Margarida
que
han
d'establir-se
arnb
motiu
de
tros de drap, un trempaplomes, un
En un bar del carrer de SalmeFern i fiscal.
Metger, lleu.
tros d'astracä, una bossa amb efecles eleccions de denla, diumenge, que
REBAIXES
rón, número 14, que és propietat
Companyia,
a
la
Es
dona
avis
Audiencia Provincial
tes, un parell d'espardenyes, una
per
disposició
del
president
de
l'Aude Joan Costa, la policia va sorprocedint aquesta a enviar-hi un
ouera, tres metres, una capsa amb
diencia hauran d'estar tots de guarSecció Primera. — Dos orals per
prendre una partida de set i talg.
el
qual
va
redels
seas
empleare,
puntes, una 'libreta, un coixí, set
dia.
furt i estafa contra Artur Puig i
N'a detenir sis dels jugadors, els
visar el comptador i procedí a taparmocadors, un compta-quilómetres,
Juli Martinez.
quals feien de punts, i s'incauta le
lo
bé,
per
tal
d'evitar
el
perill
de
dues cartes, un puny, un sac, una
per fi de temporada en
El sumari qu, s'instrui amb moSecció Segona. — No té assenyales caries i d'una quantitat en diqué es tornessin a produ je altres
cartolina, una fiambrera amb un
lamenta.
tiu dels fets ocorreguts el dia 8 de
ners.
emanacions.
mocador, una cartera d'encerat, un
Secció Tercera. — Un divorci:
VESTITS I ABRICS
gener está a punt d'acabar-se.
— A l'estació d'Anglesola va
El Jutjat va ordenar l'aixecament
paquet tela, un paquet impresos, una
Bonaventura Fernández contra AnConsta aquest sumad de cinc petopar un tren ramader amb un altre
del cadáver de Manuela Huguet, la
capsa amb preparacions, una cadetònia González i fiscal.
ces separades, amb un total d'uns
confeccionats
de mercaderies. De resultes de l'acseca conducció al dipaisit judicial
na, ir paraigües, dues copes cristal],
Secció Quarta. — Un oral per
2.3oo folis.
cident resultaren ferits dos emals
engin3-ers
i
ordena,
igualment,
20 guants i dos portamonedes setinenca Mella d'armes contra AnA mes hi ha vint peces mes que,
pleats, i llagué de quedar aturat en
de
la
Companyia
del
Gas
que
revinoora.11, Rbla. Canaletes, 11
toni Soler. Un altre oral per injúper separat, s'han tramitat sobre la
aquella estació l'exprés de Bilbao.
sessin el comptador i la installació
rice imprudente contra Antoni Camsituació de solvencia de cada un dels
— Al Clot foren detinguts Aniper tal de comprovar si la Compa
panya.
ha per delictes de
processats.
ceta Barrera Bueno i Alfons Mora-nyiapodterhlgusngas
Billar,
per
pretendre
robar
en
sabilitat.
449444+99944~~94
un magatzem d'aquella barriada.
Ambdós duien eines pi-tapies per al
De l'atracament a la casa Pàmies
Davant del Jutjat número onze
robatori.
va
prestar declaració' Salvador Pe— Ahir a la tarda ingressi a
Moviment maritim
rera
i Montserrat, "sereno" del
l'Hospital Clinic el noi de catorze
parcella procedent de l'antiga
carrer de Castillejos, cantonada al
anys Ricard Gonzälez, el qual precatalà
al públic
Travessera de Gräcia, i en la
carrer de Consell de Cent, el qual,
sentava ferides greus per haver-li
petició del senyor Pompeu Joan
el lo de desembre passat, mentre
clavat una guitza un cavall a Sant
VAIXELLS ENTRATS
l'alcalde.—L'alcalJe.
Visita
a
La nova illustració ESPLAI
Carlee, per tal que li sigui adprestava servei en aquell carrer, fou
Adra de Benin.
Vapor espanyol "Ciudad do
atracat per dos desconeguts, que li doctor Aiguader, ha estat colojudicada, i el relatiu al projecte
ha trobat en el nostre
— Josep Mas P.adia presentà
Barcelona", de Palma, amb 81
Enric
Niese
ny
or
plimentat
pel
van prendre la pistola i que va red'adaptació de 'Mies a la zona
blic el més bon acolliment
passatgers, correspondencia i una del/inicia contra un individu
su:tar que era la mateixa que des- t.) de 3101ina, president del Cir- compresa entre el Passeig
que li lijara un xec per valor de
càrrega general; vapor espanyol
col d'Autors tic Catalunya.
prés
fou
trobada
al
mort
Pallars,
Maragall, carnet' del Mariscal
"Betis", de Valencia, Gandia i 1 555 pessetes contra un Banc en amb motiu del tiroteig amb la guarAixò ens impulsa a prosseCarta de condol I agraiment. Joffre, la Riera d'Horta i el
pagament
de
la
venda
d'uns
geneCastelló,
amb
6
passalgers
i
guir en la tasca de servir
dia civil de resultes de l'atracament
carrer del Tajo.
L'alcalde, doctor Aiguader, ha
earrega general; vapor espa- res que ha resultat enser fals.
dut a cap a la casa Plurales, El tes- rebut Una atenta carta de monal públic catala una illusnyol "Remedios", de Balum,
— Pel procediment de les mistimoni va reconèixer, en la fotovació que sigui eritema di,
sieur Billieres, alcalde de 'ro- GENERALITAT
amb gas, dina ; va por ni n'u ee
ses, dos desconeguts estafaren al
grafia que Ii ensenyaren, a Pallars. tosa, per la qual li comunica
"Estrella", de Marsella i Palaungida, amena i popular
carrer d'Aribau 1.8o9 pessetes a
No va reconèixer, en canvi, cap dels que la Delegació de la Munimás, amb eicrega general; vaDolors afairal Alba.
altres que estan processats.
Conselleria de GovernacIó.—
amb
cipalitat tolosana 4 , 1e assistt
por "Touraine",
1, per facilitar que la revista
El sumad per l'atracament a la oticialment a l'enterrament del
Abir al /mil i va tenir Hoe la
n••••n••n• ••nn•n
càrrega general; vapor italiä
fabrica
ha
quedas
dos.
Consta
presa
de possessió del non Cogràfica ESPLAI sigui la
"Urania", dr Parts i escales,
ha informat missari
d'uns 250 folis, escrits a maquina. president .Macia
d'Ordre Públic, senyor
de totes les liara catalanes,
amb càrrega general i passatl'Ajunlament
de
la
seva
missió
Lacte
ha passat a l'Audiència subjecte
Tomäs !taima) i Atual.
1.
ge, de tränsit; vapor esPanYol
rebaixem el seu cost, i alai
acomplerta,
i
aprofita,
en
nom
a altres trämits. En aquest sumad
va celebrar-se al despatx del
"Rey Jaime II", de MaO. ami)
sa
per
agrair
,
l'avinenb
lote,
ha declaras el xofer Fausti Vi- de
Couseller de Governaci6 i
30 passatgers. correspondencia
les atencions i delicadeses re- donä possessió el senyor Selves
da], que fou tirotejat el dia de
el número que costava 60 cts. i càrrega general.
Programes europeus
i
per
la
nostra
ciutat,
budes
a
mateix. Hi assistiren les autol'atracament. No va dir res d'inteVAIXELLS DESPATXATS
ara només costara 50 cts.
selectes
renovar el ini , s sentit condol ritats que tener' comandament
ressant.

laude del Conseller

Causes viste. ahir

1

SASTRERIA

MODELO
T

FETS DIVERSOS

VERITAT

«ESPLAI»

PELS CENTRES OFIC1ALS

aeronàutic

AJUNTAMENT

1 4 T. S. F.

En la sessió de constitució definitiva de la Lliga Catalana d'Higiene Mental han estat elegits els
següents carrete directius: Secció
de Propaganda i Educatió Popular,
professor A. Pi i Sunyer; secció
d'Assistència i Protecció Social dels
malalts psíquics, doctor S. Vives;
secció de Pedagogia, professor Serra-Hunter; secció d'Orientació professional i Higiene psíquica deis Ire bailadora, professor E. Mira; secció de Legislació, professor Cuello
Calón; secció de Prevenció de la
delinqiiencia, professor Saforcada;
secció de Lluita contra les malalties venèries, doctor A. Peyri; secció d'Estadística, professor Cardenal i Puials; secció de Lluita contra les intoxicacions, professor Rodríguez Arias; delegació de Lleida,
doctor Humbert Torres; delegació

Vapor italiä "Donizetli", cap
a Genova; vapor espanyol "Ciudad de Barcelona", cap a Palma
de Mallorca; vapor noruec
"Svinta", cap a Tarragona; vapor noruec "Estrella", cap a
Nava York; vapor espanyol
"Ciudad de Mahón", cap a Maó;
vapor espanyol "Santiago López", cap a Avilet3; vapor ¡talas
"Urania", cap a Genova; vapor
espanyol "Ramón", cap a Bilbao; vapor espanyol "Ciudad de
Cildiz", cap a Las Palmas.
AIR FRANCE
(Departament Aeropostal)

Arribades: De Tolosa, a les
925, amb un passalger; de

Marsella, a les 7'49, sense;
Casablanca, a les 1158, amb
passatger.
Sortides: Cap a Casablanca,
a les 933. arnh un eassalger;
t i i111 a 51: 'solía, a les 1208, nenes; cap e Tolosa, a les 12.12,
alfil) fin passatger.

—

18'00.—Copenhaguen, 1.153 m.
Simfonia en mi bemoll mejor,
de Mozart.
1930. — Radio -Parle. 1.725 m.
Retransmissió de Ginebra.
1945. — Palerm, 539 m. "Primorosa", opereta de Pietri.
20'00. — Brusselles flamenca,
338 m. "Rigoletto", amera de

Verdi, des de ¡'Opera d'Anvers.
20'00. — Roma, 441 ni. Retransmissió de l 'Opera.
20'20. — Poste Parlslen, 328 m.
Im a na' cantal.

20'20. — Varsòvia, 1A 11
Concert Chopin.
2010. — Paria P. 1'. l'., 447 ni.
Una hora de cabaret.

21'05. — PO414 Parlelen, 328 m.
Música de ball.
21'25.—Londres, 356 m. i 1111dhuid -egionsl, 398 lo "El
Tro . r", ni era de Verdi.
tercer i quita actcs.

pel traspäs del president de

rebut an exhort del Tribunal d'Urgència de Saragossa, a fi
i efecte que els sigui comunicat
laute de processament i la presó
sense fiança a Eusebi Carbó i Carbó i Emili Molins i Cosidor, detinguts a Barcelona, per haver interringut en els fets revolucionaris
ocorreguts en aquella natal.
Fou detingut i posat a la disposició del Jutjat de guardia Alexandre Casanoves i Serrat, al qual se
Ii instrueix expedida con! a vagabund. Es tracta d'un fugitiu de
l'Uruguai.
Ha estat concedida l'extradició
de Charles Andrés Crespin, súbdit
francés.

Ha estat assenyalat per als dies
26 i 27 del mes que son, a la acedó
quarta de l'Audiència i davant el
tribunal del jurat la vista de la causa

Ga I a Maya.

L'arbitrl sobre solars sense
edificar. — S'ad\ dieta: el milite que fins al tila 31 del mes

que soni, inelusivanient, podrá
pagar-se amb el ti per 100 de
deseomple la quota anual de
l'aibitri sobre sulars sense
corresponent a l'exercici
de 1934, a les uficines del Negociat de Solars (segon pis de
l'edifici nou de les Cases Consistorials)•
ExposIcló d'expedlents.—Per
tal que els interessats puguin
formular les reclamacions que

creguin oportunes, Mutua el
termini de vint dies häbils estaran exposats a l'Oficina d'Inforinacin, situada als baixos de
II Ca g lt de la Ciutat, els expediente relatins a la declaració
de sobrant de via pública de la

en l'ordre públic de Catalunya
i, a mes, representacions de
tols els cossos de policia, del
sometent, de seguretat i d'assalt.
El senyor Selves els present ä
al nou Comissari i pronuncia
un breu discurs en el qual post.
de relleu els dots personals del
senyor Tomas Ramon, i pregts
a lobs que el secundessin en la
seca tasca, pel be de la Repú,
blica i per la tranquillitat i la
pau de Catalunya.
Li conleslä el senyor TOMtig
Ramon amb unes paraules d'agraiment, afegint que esperava
que obtindria la collaboracid i
la disciplina de tots, per tal de
poder complir la m'asió que li
ha estat confiada pel Govern de
Catalunya.
* El nomosament oficial del director general d'administ rada local.—

Ahir al mine , en rebre els periodis-
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tee el Sr . Selves els nutnif tete que havien estat signats els decrete creant
el arree de director general d'Administraci6 Local i el nomenament per
al repetit loe del Sr. Josep Maria
Espanya, actual assessor juridic de la
Conselleria de Governació. La presa
de possessió tindrä lloc avui, a les
dotze del migdia. Els dos decrets apareixeran ert el "Butlleti Oficial" d'avui.
* El Conseller de Governació ha
dictar tambr, crees ordres. L'una confereix el zomandament de Comissari
delegat d'ordre peblic al Comissari
la Generalitat en terres lleidatanes. La
presa de possessió tindrà Ilse avui al
metí a la Generalitat. L'altra es retereis a que, com que el comissari de la
Generalitat a les terres tarragonines reeideix a Reses, prendrä possessió interinament del càrrec de Comissari-delegat d'Ordre Públic el capità de la
guàrdia civil, Sr. Manuel Hsmis, el
qual residire a Tarragona.
* El conflicte de Figols. — Els
periodistes va npreguntar afile al vespre al senyor Selves l'estat del confilete plantejat a %ole. Contesta que
tenia noticies que seguia igual Aleshores un informador va manifestes que
corrien rumors d'una vaga general en
aquella localitat. El Sr. Selvea va respondre que hi comunicarla pes telefon i que donaria una respos t a con-

creta. Però resulte que hi baria una
avaria a la linia telefònica, la qual
cosa inipoeeibilite de saber noticies
exentes.
OonatItuol6 del Consell do
Cultura de la Oeneralltat.—El
conseller de Cultura ha fet,
d'acord amb el Consell executiu, el nomenament deis membres que han d'jntegrar el Conseil ge Cultura de la Generalitat, que eón els següents:
Jaume Aiguader, Joaquim Balcells, Jesús Merla Bellido, Pere
Blasi, Cassiä Costal, Joan Delchis, Agustí Duran Sanlpere,
Josep Estatella, Pompeu Fabra,
Joaquim Folch Torres, Pau
Font de Rubinat, Francesc Martorell, Lluis Nicolau d'Olwer,
'August Pi i Sunyer, Carles Pi i
Sunyer, Joan Puig i Ferreter,
Anna Rubiés, Jordi Rubió, Josep Selles i Genis, Miguel Santaló, Jaume Serra-Hunter, Josep Serrat i Bonastre, Antoni
Joaquim Xirau i Josep
Xirau.
Dimecres va constituir-se
l'esmentat Consell sota la presidencia del conseller de Cultura. Fou nomenat president dedegat el doctor Serra-Hunter i
vice-president el senyor Pompeu Fabra.
Una protesta. — El senyor
Caries Duran, president del Casal d'Esuerra Estat Català, del
districte segon, ha visitat el
president per tal de protestar
contra l'hora intempestiva —
tres de la matinada—en qué fou
practicat l'escorcoll en aquell
local, i que fossin tallades les
comunicacions telefbniques.
El senyor Duran expressà
també el seu desig que es practiques una investigació per tal
d'esbrinar qui eren la trentena
de persones, aproximadament,
que col-laboraren amb el Jutjat
a l'esmentat escorcoll.
L'Escoba Preparatbrla de Policia. — D'acord amb el previst
en l'ordre de Governació del
dia 9 del corrent, són convocats
els aspirante a ingrés a l'Escola Preparatòria de Policia de
la Generalitat perquè es presentin al Servei Medie de la meteixa Escota, per tal de sotmetre's al reconeixement necessari.
Auest examen es verificarä el
dilluns vinent, dia 15, a les deu
gel metí, per al primer torn
(números 1 al 30), ¡ a les cinc
de la tarda per al segon torn
(números 31 al 50J.
Seran declarats exclosos del
concurs aquells que no es presentin en el moment d'ésser
cridats.
El Consell de Cultura visita
el president. — Ha eetat a com-

plimentar ei senyur Companys
el Consell de Cultura de la Generalitat, en ple.
El president delegat de l'esmentat Consell, doctor SerraHunter, ha fet constar al senyor
Cornpanys l'adhesió respectuosa
i cordial del Consell de Cultura
I el seu esperit de col-laborar
amb tot l'entusiasme a l'obra
sle la cultura catalana.
El senyor Companys ha
agrait la visita i ha adreçat
una afectuosa salutació a tots
els membres del Consell de
Cultura, als quals ha dit que el
tindrien en tot moment al seu
sostat per tot allò que fos a(
servei de la cultura de Catalunya.
El Consell ha saludat també
el conseller de Cultura, senyor
Gassol.
La oomunloscló dele resultad.. •lectorals de dama. — El
conseller de Governaciö, senyor
Selves, te interés a recordar
als senyors alcaldes j presidenta de Comjssions gestores
dele Ajuntaments de Catalunya
que per tal de facilitar Ponganitació informativa deis resultate de lee eleccions de consel'ere municipal, que se celebraran demä, diumenge, dia 14,
tan bon punt s'hagin acabat

els escrutinis hauran de Irainetre arnb la màxima urgencia
a la Secció d'eleccions del departament de Governació les
dades que expressin ei nombre
de vota obtingut per cada 'lista.
Els senyors alcaldes san
pregats de confirmar seguidament per telefonema, telegrama
o comunicació les dadas que es
trarnetin per telèfon.
El senyors alcaldes utilitzaran exclusivanient els telèfons
que s'expressen a conlinuaciO:
Alcaldes de la ciectunecripciú
de Barcelona, telèfon 23863.
Alcaldes de la eircumseripeiri
de Tarragona, telefon 23864.
Alcaldes de la circuniscripció
de Lleida, telèfon 23865.
Alcaldes de la circurnscripeló
de Girona, telefon 23866.
Als pobles on no hi hagi comunicació telefenica s'haurä
d'acudir a l'estació més propera per donar compliment a
aquest servei.
Visites. — El conseller de
Cultura ha rebut la visita deis
mestres Ainadeu Cusce) i Josep
SI u e e t, guanyadors, respee 1 ivament, deis pretnis utusicals 1. elip Pedrell i Enric Granados.

El senyor Gaseo', després de
felicitar-los per l'obtenció dele
premie, va dir-los que esperava
sentir les aoves obres en els
festivals que seran celebrats a
base de les diverses composicions literàries i musicals premiades.
Ha estat a acomiadar-se del
conseller de Cultura el poeta
Josep Cerner, guanyador del
Premi Folguera, d'enguany,
abans de tornar a la seva residencia d'Hendaia.
Joaquim Bofill, fill del poeta
Bofill i Mates, ha estat a ()ferie
al conseller un exemplar en
paper de fil de la reedició revisada de "La Muntanya d'amelistes". Ventura Gassol, després

d'agrair efusivarnent ei Ilibre i
recordar l'intima arnistat i l'alta consideració que el lligava a
Guerau de Liest, va fer constar
al fill del poeta que és ja gairebe enllestit per l'escultor Rebull el tribut que dedica la Generalitat de Catalunya a Guerau de Li e st, i que serä emplaçat a la Font de FOreneta,
de Niladrau.
El Butllett Oficial de la Ge..
neralltat. — En el seu núbers)
d'ehir publica el segúent sumari:
Presidencia: Decret posant
en vigor l'acord de la Comissi0
Mixta per a la implantació de
l'Estatut de Catalunya referent
a la cessació dele governadors
ei-eile de Catalunya i regim
transitori de serveis o funcione
no traspassades que es presten
o realitzen als Governs Civils.
Governació: Decret disposant
la supressió dels 'Boletines
Oficiales de les ex-proaincies
de Barcelona, Girona, Lleida 1
Tarragona, els guate seran
substituïts a tots els efectes
legals pel Butlletf Oficial de la
Generalitat de Catalunya en
virtut del decret posant en vigor record de la Comissió Mixta relatiu a la cessació dels governadors civils de Catalunya.
Decret nomenant el senyor
TOrnäS Ramon j Amat comissari general crOrdre Púlale de
Catalunya.
Economia i Agricultura: Decret disposant que en endavant
el Departament d'Agricultura
I Economia prendria el noin
d'Economia i Agricultura.
Decret acceptant la dimissiee
que del eärrec de secretari encarregat del Servei de Boscos
j Pesca fluvial anib l'obligació
d'atendre simultäniament el
despatx d'assumples d'Economia que li encomani el senyor
conseller d'aquest Departement,
ha presentat el senyor Erancese Ferreres i

Sanitat ¡ Assistència Social:
Ordre delegant en el senyor Josep Irla i Bosch, dipulat al
Parlament i cap dele Serveis
d'Assistència Social, parqué
presideixi el Tribunal que ha
de resoldre el coneurs per a la
provisió de diverses places

d'infermeres de la Clínica Mental de Santa Colonia de Gramenet.
Depsrtanieiit de Treball i
Obres Públiques: Edictos de
Jurats Mixtos de Catalunya.
Recaptació de Contribucions
de Tarragona: Ediel e del recaptador executiu de la zona
de Tarragona.
Juntes Municipals del Cens
Electoral de Catalunya: Designacions de presidente, adjunte
i suplents de les meses que
hauran d'actuar en les vinents
aleccione municipals.
Rehuid dels locals destinats
a cotlegis electorals,
Administració
Edictes, subhastes i concursos
d'Ajuntarnents de Catalunya.
Administrad() de Justicia. —
Audiencia de Barcelona, Secciö
quarta: Acta del sorteig de jurala que han de formar Tribunal el primer quatrintestre
d'enguany.
Mieles de Juljets munidpals de Catalunya.

DIA

CURSOS

1 CWIFERERCIES
AL CONFERENCIA CLUB
"Lectura dantesca"
per

Piero Misciatelli

Tal cual varn anunciar dijous, al
Conferencia Club va tenis Ilse, davant
una assistéticia regular pese fervorosa, la dissertació Lectura dantesca, per
l'ilustre escriptor italiä Pirro Misciatdli. Per a elisciatelli — tot comieretant-se a temes de la "Divina Come.
clia" — el paisatge is aquí Mé2 que
no pas eniloc un estat d'änim. Frondosa, la selva, posa davant el nostre

esperit les monstruoses encarnacions

del remordiment dels suicides, tema en
el qual el glossador es detura, capes
cialtnent. En una reviviscincia de la
mitologia helenice, assolida al cenjur
de la ideologia del poeta cristie, les
brujees de gest endimeeiat -ohregslen
el cae dei dissortat. Pi-re Lela:lene,
el fidel cercenes, per ie te cavalr,
que ea pog.K. so/ sesee)! a la perrilla
de l'honor, leans e s ie éssf/ acusat de
traició se ene la more La vi s:a pesetica le la loma dels suici les l'angoixa
que soleen la paraula del le Itt, l'ondulació de Fextremirnent danresc, són
accentuades pel comentari, sempre just
i expressiu, que el Sr. Misciatelli va
intercalant en els textos de l'obra immortal que llegeix. L'element fantestic i l'element real, ron, l'odi i l'amor,
es tosten en l'equilibri simfònic del
Cant enormement musical, que glossa
el dissertant, el qual traça un interess
g ens parallel entre Dant i Beethoven...
Als suicides segueixen els melverredore, cenyint-se en això el Dant a la
moral aristraelica. Davant el suplid de
Giacernn de San-Andrés. l'extravazant
i vanit65 que llençava el< s ens diners
a l'aieua. Dant té tni enmritre de burla, d'irenia Pese és solament un llames
Clic pasma per deixar
heil nee mes
a la nietat en el cor del recta.
al Ire dei s suicides ('S el condemnat finrente nue, en trabar -se amh el seu
com p etrieta. Ii exnlica les guerrea ene
agiten el pais reme, pel furor engtjat
davant el posseriu de Sent Jan Resi s ta-. Es rnn11 bella la relució q ue el
dissertant fa d'aquesta competencia entre el deit antic i el C ant precursor
de Teslis. Realment. Darle en evocar
d'amiesta manera l'estitua de Marc.
semb l a fecharse lora de Pepoce de la
veritable fe No fa sin d recordar amb
al2:,) la idea popular en el segle XIV
segons la qual les imatges dels sities
deus eren albees; o possessió del dimoni. Assenya l a eleg irles (raqueases eutenses supersticions toecanes, preeies
d'un temps en qua la cultura no hacia encara destruit les preocupacions
sobre la màgia i la nigromància, tan
arrelades 'ne es conforten aquests conreptes els de sabiduria. L'astronomia, les matemàtiques eón també
mägia per a les bones gente del trescents: pene aquesta is migia bona,
permesa per Déle A Virgili hom el ci<ave sempre eom a mam, s . i es dinava
Tier cosa eerta que baria es tat a l'infern. Eneebades els rares de l'Esglesi a. els emperadnrs trartaven lacren.
car macetee ereences.. Misciatelli assenyala el procés de la imatge religines ln c ereoggie relivicea en e, se,
rela e ió amb les eras le la figuraciea m'e
pasea sempre per a q uests do< nerlMe5:
nrimer. evocarie de la s'e s encia megica: seseen, ohlect e le enntemnlacie
estética. roes dues fases tendeixen a
unir-sr en els esserits ín r il ites. no 'elament en ternps del Dant, sine fi,',
i tot avui dia.
Per6 Datar.' davant l'infern nn rec o rre a la meeia. sine a la meditacie
facie/Misa. El Dant es l'esnill d e l'antic
i el mg / hernani s me a Trilla Es la seva
nbra realment la "Cemedia" (le les
gleriee i les culnes de la seca netria.
i sie!! ~ p i se En ella predominen el
mate de lidiareis naixent i el de la
terra petria. Aquesta pàtria italiana
aire ten] el Dant en la «mg
dia", vol tambe asar de l'Infern al Pu.
radis
de les tenehres a la Ilum."
En acabar la seva dissertaciiš. el conferensiant fou saltidat arnb un cälid

aplaudiment.

PALESTRA
Tres cursos d'innegable interés
Curs de catala per als estrangers. —

La Brenca Filial de "Palestra" O. R.
B. I. S. (Obra de Relacions Bescanvis Internacionals) ha organitzat unes
converses per als estrangers sobre rús
de la llengua catalana, a cerrec del
professor senyor Narcis M acó. E l curs
va començar ahir, dia 12, i constara
de 20 Ilieons, una cada setmana. La
matricula exclusivament per cabete
despeses, serà de vuit pessetes per als
socis d'O. R. B. 1. S., i dotze pessetes per als no acide. Les converses
lenes loe cada divendres, de les 7'3o
a les 8'3o del vespre, al local d'O. R.
B. I. S.
Per a inscripcions, adreçar-se avui
mateix a O. R. B. I. S. (Palestra,
Corte Catalanes, .s&s, pral, clarean de
la Universitat).
Curset elemental de cato!.i. —
El curset elemental de Catale que
Palestra ha organitzat comensal-e el
visten dimarts, dia 16, i anire a arree del professor senyor Jaume Airni.
Durará fins a darrers de mere, i seran
donades dues electas sctnianals: els
dimarts i els dijous. de fis a 8'15
del vespre.
El caräcter d'aquest Curs Elemental será, per dantunt de tot. präctic.
Es, dones, malt receie,aahle a aquells
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que vulguin aprendre räpidament l'ortografia catalana. La matricula .al,
ceo el curs mitjà, dota pessetes, i sis
pessetes per als socia de Palestra. Inh.,
crivifflos a la Secretaria de Palestra.'
Cites d'Història de Catad:raya.
A Palestra començarà un Curs d'Història de Catalunya el proper dillens,
sha as, el qual cura tindra una durada
de quinze lliçons, i anirà a arree del
P ro i e ssor senyor Enric Bague. Es donara cada dilluns, de vuit a nou del
vespre, al local de Palestra. La inscripcie val vuit pessetes, i per als socis de Palestra i minyons de muntanya,
4 etr
pmeLteesg.runi Club, — Curset de Gramática Catalana Superior. Dilluns, dia
se, la senyoreta Carme Montorioi os:meneará curset de Grametica Catalana Superior que seguirá desensoiIlant-se cada dilluns i dijous, a aus
gu a rr a de vuit del vespre, durant tres
mesos. Per a inscripcions, a la secretaria de Lyceum Club (Fontanella, 18,
tercer - Telef. 10387). Preu de la matricula: associades, 3 ptes; no sOcici,
7 ptes., i 5 pies. les senyores que hagin Set el curs elemental a Lyceurn

Club.
* L'Escala d'Assisiincia Social
Per a la dona. — El doctor Pere Domingo, membre del Comité consultiu
de l'Escola d'Assistincia Social i professor d'Higiene general de la mateixa entitat, recentment arribas d'un
viatge a l'estranger, on ha visitas les
principals escoles d'assistencia social
europees, donare el dijous viniste (fia
z8, a les set del vespre, una interes-

sant conferencia al sale d'actes de
l'Ateneu Barcelonès, el tema de la
qual seri "Les escotes d'assistència
social i el sea valor politic". Toses
les persones que els interessi assistirhi poden passar a recollir invitacions

a la secretaria de l'Escala (Corts Catalanes, 669).
Institut Franch (Provença, número 325). — Quatre conferencies sobre
"La història de la Música francesa",
amb audicions musicals, es donaran a
l'Institut Francés de la nostra capital
els dimarts dies 16, 23, 30 de sena
el 6 de febrer vinent, de set a vint.
Van a carrec de Mlle. Alice Chesselet, de Schola Cantornin de Paris,
amb la cellaberació de ellles. FaIII IY
Sosset, Yvonne Buire i iii, Artnansl
Salas, pianistes, i del trio instrumental
Enric Ainaud, Pere elares i Ricard
Vives. Els temes de les esmentaecs
conferencies 5611 els segrients: Ihinarts, dia /6, de set a vale sobre e L
Migique en France pendant le eloyenAge et la Renaissance", amb cumples musicals executats per Mlle. Susset i Buire; dimarts 2j de genes, de
set a vuit, sobre "Naissance de l'opera en France de Lully a Reman".
audicions de elle. Sosset i Estire: dimarts eci de gener, de set a vuit, sobre
"La Musique en France au XVIII n
slecle", audició del trio instrumen/ai
R. Vives, E. Ainaud i P. MaréS:
dimarts 6 de febrer, de set a vuit, sobre "Les clavecinistes frargais", audició de M. Arrnande Salas. Les cartes d'entrada es despatxen a la secre-

taria.
* Seminari de Pedagogia. Univcrsgat de Barcelona.— El professer

doctor Viernes \Vele de Berlin, donare un curses de conferencies al Seminari de Pedagogia de la Universitat.
Di llun s, dia 15, parlará sobre -El :arietes en el experimento"; dimecres,
dia 17, sobre "Investigaciones sobre
la memoria "; divendres, 19, sobre "El
sentido psicolOgico de lo derecho y de
lo izquierdo", i el dilluns dia 22 sobre "Los metodos de una Psicología
profunda experimental e Se celebraran
a les set del vespre. Les conferencies
seran públiques; als inscrits al Seminal-) que hi assisteixel els será llittrat
un certilicat. Des de dijous, dia 18,
inclusivament, tots els dijous, a les set
del vespre, el senyor Domènec Casanoves donare, un curses al Seminar/
de Pedagogia sobre "Problemes de
Teoria del Coneixement". El doctor
Joaquim Xirau, tots els dilluns comentare la "República", de Plató; els ‚ti
medres parlare sobre "Els classics
la Pedagogia", i els divendres connnuare el curses sobre "La Pedagogia
i la ciencia dels valors". Aquestes classes se r an a les sis de la tarda; P er a
assistir-le caldrä estar inscrit als cursos del Seminari.
* Associació Pi-electora de l'Ensenyania Catalana. — A causa d'una
indisposició del professor senyor :J. G.
Alba, les dances dels cursos de catalä
que tenien Ilse a l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana no començaran fina al dilluns vinent, dia 15
del mes que sorn. Les lliçons es donaran de set a vuit del vespre per als
alumnes inscrits a un grup, i de vuit
a dOu per als inscrits a l'altre. Per a
matricules i altres detalle cal adreçarse a l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, carrer del% Ares,
Mameso 1, principal; telèfon 18862.
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ActuaciA del Tribunal d'Urg è ncia :: Saludó de la vaga de paletee
de Blanes Nono *vereco
Girona, ti (per telèfon). — Asolen
metí a l'Audiencia ha tingut loe el
judici oral contra Eduard Colubret,
Rigobert Sospedra, Ricard Garriga i
Josep Giepere anarco-sindicalisie, de
Pa n aines, afiliats a la C. N. T. Han
shularat catorce testimonis favorablement als processats, i han actuat
pents un capitá i un tinent d'artilleria.
El fiscal ha pronunciat un eloquent
informe acusant els processats dels delides de rebellie contra la forma del
govern i tinença illicita d'explosius,ssemanant a cada un dels encartats la pena de vuit ams i 511 slia de presó
majes, pel primer delicte, i dos anys
de mese) menor. Els ha defensas l'advocat senyor Francesc Roure, i ha demanat l'absolució. A les dues de la
tarda el Tribunal d'Urgencia ha dietat sentencia absolutäria per a Sospedra, Garriga i Gispert, i ha conectenat a un any de presta menor Eduard
Colubret.
L'acord pres a Bienes entre patrons i obrers del ram de construccita, amb intervenció d'un delegat del
conseller de Treball de la Generalitat,
i que ha resolt el confliete existent,
estableix els següents jornals:
cials paletes, 155 pessetes hora, o sigui 68'2o pessetes setmanals; manobres, 1'15 pessetes hora, o sigui 5O6o
pessetes setmanals. A mes, tots els treballadors del ram taran l'anomenada
setmana anglesa.
— Complimentant ordres rebudes
de la guàrdia civil de Celrà. ahir fou
efectuat un escorcoll a casa de Miguel Vila vel de Campderä. Fou trabada una pistola per a la qual posseia
el corresponent permis.
— La Companyia d'Aigües Potables de Girona ha fet un donatiu de
250 pessetes amb destinació a la Cantines Escolar,. — C.

MANRESA
La candidatura de Concentració
d'Esquerres :: Dona morta pel tren
Manresa, 12 (Per telèfon). —
Ahir, al local d'Esquerra Republi-

cana, litigué loe lacte de presentase') dels candidats de la Concentrase') d • Esquerres. Parli en primer Ilse el senyor efarcet, alcalde
de la citiaat, i el seguiren en Vús
de la paraula el diputas senyor
Francesc Senyal i els candidats senyor Flordelís Pagés i Vicenç Prat,
aquest darrer d'Acció Catalana Republicana. En nom des regidors
que ara fineixen el mandat, parlä el
senyor Puig i Bas. Va cloure l'acre
el senyor Francesc Manee que done camote de la impossibilitao en
que es trobà el senyor Selves i Carnes d'assistir a lacte. Aquest uni
en el mes gran entusiasme.
— Avui, al carrer del Cor, ha
tingut lloc el primer dels artes
Miss de propaganda electoral organitzat per la Concentració d'Esquerres. Per a demä, a la nit, n'hi ha
anunciats dos mes; un a la plaça
de Sant Bartomeu, i un alise al
Poble Nou.
— A les dotze d'aquest migdia,
uns veis de la barriada del Poble
Nou han donat compte a la Comandäncia municipal que a la Urna dels
catalana de Súria havien trobat una
dona morta a la via. Immediatament sïti han personas les autoritats. Identificat el cadáver, ha resultat ésser Carme Aranda, de 28
anys, soltera i natural d'Almería, la
qual vivia a la plaea de Creus, 11,
baixos. Ha estat traslladada al di))st del cementiri. Horn tres/ que
es tracta d'un accident. — C.

MATARO
Manifest d'Acció Catalana :: Teatre
Boxa
Futbol
Ha causas excellent impressió el
manden que ha fet públic Accie Catalana de la nostra cestas i que a continuació reprodulin:
"Ciutadans: Les eleccions munidpals, per tantee vegades ajornades, van
a tenir per fi realització. 1 van a tenir-la en un moment que el dóna una
importäncia de máxima transcendencia.
Acció Catalana Republicana de Mataró, que en circumstenzies norrnals de
la política hauria p rocedit guiada solament Pel seu interés en la vida a
ministrativa del municipi, en aquests
mom ents d'extrema gravetat ha sabia
situar-se, fent honor al seu ideari, en
una actitud netament catalanista i republicana d'esquerra liberal.
Davant l'embranzida reaccionària del
monarquisme espanyol contra la Re P ü
contra l'Autonetnia de la nos--blica
tra terra, A. C. R., oblidant diferencies de partit, arreconant amors propia i surerain tos personalisme i sota
miseria de baixa política, ha ofert,
amb franca neblesa i amb absolut des interès partidista la seva colleboracies
a ur,a unió de {orces catalaniates 1
republicanes d'esquerra per (Murar ta
meció amenaçadora. El n ostre ¡niel) t
s'ha frustat: la candidatura de
defensa republicana i catalan'sta de
Mataró ha estas ~dala. Quen a tos
Catalneya la visió del pede ha pegin
Inés que tot ¡ ha fet pos sible la unid
de tras els pe r fil, (I • e s q ee s rs, quan /es
nrikan ii 7arinip.
i
repell'sa
nes de la eari tel —de les gua t e tes nos.
tres s e is !seguidores i ge " ,,,ess —han
i5 esfere se en
un4
enk:
gitall ei F.o' leot te. la Ge.... lita1

en el seta discuta de presentació de
trovan al Parlameat estala, invocava
el patriotisme de iota ele catalana afectes al règim pesque ene disposéseses
defensar-lo per tots els mitjans, fina
a donar la vida per Catalunya i per
la República; guau els capdavanters
de les forces republicanes i democräsigues d'Espanya es presenten davaat
el poble de Catalunya i demanen que
la nostra unitat salvi la República i
sigui el gran exemple per les SeeeS
terres... a Mataró no ha estat possible
aquesta unió per la poderosissima rae,
que els altres partes ja havien designas uns candidats i entre aquests no
hi havia ni un sol borne ami) prou senos de la realitat ni prou fermesa
deals ni pros] patriotisme per a deixar
e l seu loe a una altra organització
catalanista i republicana d'esquerra
igualment digna i especialment útil Per
portar el seu Prestigi i la seca In
fona--fluenciavordp e
mentals que ene eón comuns.
Aceró Catalana Republicana de Mataró, vivint la responsabilitat del monient ¡ prescindint d'interessos de Pa r
no vol. ni per amor propi, davant-tes
aquest error tan injustiiicat com antipatriòtic, prendre une actitud que podria ésser perjudicial pels nostres
comuns ideals. Per damunt de tot hi

ha la llibertat de Catalunya 1 la República en Perill.
Arrió Catalana. dones, s'inhibeisz
en aquesta lluita electoral. i en anuaciar-ho invoca el patriotisme de tots
els seus socis i simpatitzants i els reromana que en aquesta hora transcendental avantposin a tot prejudici el
seu catalanisme i republicanisme.
Si malgrat tot, el desencis de l'opinió republicana davant aquesta manca
de cohesió en una hora com aquesta
feia ¡cesible a la nostra ciutat el
triomf dels amics de la reacció monàrquica i anticatelana, Acció Catalana Republicana declina teta responsabilitat i fa promesa solemne de seguir Iluitant per tots els mitjans per
les llibertats de Catalunya i la conso-

lides-ea de la República."
— Per la LII representació que
celebraran Els Amics del Teatre"
el proper dia 15, han contractas novament la notable companyia RiveraDe Rosas, que presentará la tragHia
en tres actes "Padre".
— Demà, dissabte, es trasladará a
Barcelona. en tara el seu debut, regule
professional de la Sala Teixidor. Són
molts els aficionats que acompanyaran
els boxadors local, a la capital. Per
a aquest fi han estat destinats dos dm -

nubes.
de VI— D iumenge . el segon equip
t u n o Imitará al seu camn anal el patent onze de Barcelona F. C.—C.

TARRAGONA
Dos %tuteases no ralee clara
cantera de "El Medol"
:aoves
Tarragona.

12

La
Altres

(Per telèfon). —

L'exposició d'assumptes turistics
tarragonine, que ha de celebrar-se a
Barcelona, ha quedas ajornada fins
al mes de mere vinent.
— El jardines municipal senyor
Bornes i ha rnaMfestat que trobant-se
ahir davant del seu domicili. situat
a les afores d'aquesta poblad& uns
desconeguts van toscas la porta sense aconseguir obrir-la. Aleshores
trucaren, i havent sortit la germana

del mayor Romea al baleó, densaliaren que baixés a ohrir-los. I coro
que el seu aspecte era sospit6s. no
en va ier cas, i tancà el baleó i larr e la porta. Sembla que aquests desconeguts, en veure que arribava el
senyor Rorneu, van fer-se esapols.
— Un revisor de la Companyia
del Nord ha estat a punt d'ésser
objecte d'una estafada o d'una cosa
pitjor. Se li va presentar a casa
seva. fingint-se abandonada i sense
familia, una noia que aconseguí induir-lo a que, proveït d'una suma
de diners, l'acompanyés a Lleida,
per tal de traslladar-se des d'allí a
Borges Platiques, on havien de deirar arreglats uns assumptes per tal
que aquesta noia pagues gaudir
d'una propietat en aquella ciutat. A
Lleida, la noia feu una visita, pregant que la deixes sola, en una casa
d'aspecte misterids, i tot seguit van
prendre un taxi cap a Borges. Al
ca í, de Po c a mornents d'haver arri am a les Borges, mitjaneant un subteriugi, la no:a va desaparèixer.
ha la creença que s'havia tramas
una enrebinació per tal d'atracar el
ferros an de Lleida a Borges. la
qual, per can , es que es desconeixen,
no arriba a rearitzar-se.
— Els periodistes han felicitat
avin el cornissari de la Generalitat,
senyor Cavaller, pel seu nomenament de delegat dOrdre públic.
El senyor ( asaltes ha dit que si
Id el consel l er de Governacid de la
Genera'itat havia manifeatat que les
delegacions d'ordre palie es vincularien a les comissaries de la Generalitat, ell, oficialinent, na havia
rebut cap indicad() en tal sentís.
— El propietari de la pedrera
romena coneguda per "El elector
ha denunciat a la guàrdia civil que
sita ; atentar calar loe as hoscos
que ;Teten el (lit lloc. La guärdia
civil ha n'untas un serves de vigilancia.
— Movimisent del port. Vaixells
entrats: "Donizetti", "La Guard'
i "Estrella", de Barcelona: "Orlon",
de Valencia; "riutat l'armenna", de Sehe Sortits "Dolgzetti"
i "Es , ella", cap a Valencia:
' 0,:on", cap a Barcelona. — C.

LLEIDA (1 ,
Míting de lea Requemes
rado:o de l'erninera de

Inaugu-

Rädio :: La

pelleja central :: Viris
Lleida, 12 (Per telèfon). —Un
èxit esclatant fou el miting de presentació de la candidatura de ia
Coalició d'Esquerres, celebras ahir
nit, al local de la Joventut Republicana. Els oradors foren constantment aplaudits pels meers de persones que assistiren a lacte. Dem.,
prossegued la campanya, se celebraran actes púlales entre di quals cal
ressenyar el que tindre lloc a la
barriada de la Bordees. diu que
serä suprimit a Lleida el sobre

electoral.
— Avui s'ha celehrat la inauguració oficial de l'emissora E A J-42,
Redio Lleida, amb parlaments de les
autoritats. A la tarda ha donat un
concert davant el micrefon l'Orfeó
Lleidatå sota la direceió del mesure
A continuad",. han donat un recital de guitarra coneguts cencertistes Marian Guiu i Reman Meren. Mes tarta, el violinista elagt
Brossa i el pianista Salvador Sano,
han donat a conixer un selecte programa rnusieal. L'audició de l'emissora es clarissima i és un element
mes important de difusió amb que
des d'ara compta la nostra dotas.
— El die 77 del mes que som, el
Grup Excursionista Pla i Muntanya,
fase una excursió al Montsech d'Ares, a practicar esports de neu.
— Procedent de Barcelona, ha
arribat a aquesta ciutat l'inspector
d'Investigació i Vigiláncia senyor

Abarca, per tal d'organitzar i fer-se
cerrec dels serveis de policia na
traspassats a la Generalitat.
— Avui han sortit cap a Barcelona el comissari delegat d'Ordre
Públic, senyor Ventós, i el comissari de la General.tat, senyor Pece
Vallderriola.— C.

TORTOSA
Grandiós
Sessió de l'Ajuntament
mitin d'Esquerres
Inauguració
d'un Curs de catalä Vària
Tortosa, 1 2 (Per telefon).—Sota
la presidencia de l'alcalde, senyor
Benet, ha celebrat sessió l'Ajuntament a tres quarts de set de la
tarda. Es llegida una petició feta
per l'enginyer Cap dels Serveis Forestals, dernanant sigui cedida la caseta nomenada "Caseron" per essatjar-hi guärdies forestals. S'accedeix
traspassar a Victor Rotllan, l'empresa de serveis de funeràries que
tenia al seu carrec Josep Rodríguez,
i que aquest renuncia per presentarse candidat. S'aprova una intervenció de 5.106 pessetes. El senyor
Tuche dena compte d'alguns treballs
efectuats per tal d'estudiar l'arranjament de la caserna i anuncia portar
una solució la setmana vinent. Tot
seguit s'aixeca la sessió.
— Han arribat a la nostra ciutat,
per tal de prendre pare al miting
d'Esquerres d'aquesta nit, els senyors Brauli Solsona i el senyor
Marcelli Domingo.
— Durant tot el dia han estat repartits gran nombre d'impresos per
part del Front Caic d'Esquerres
de la candidatura de dretes. També
ha sortit un manifest radical anunciant la seva abstenció a la lluita.
— A les set de la tarda, ha tingut
lloc a l'Institut la inauguració del
II Curs de casal',, organitzat per
Palestra. Hi ha assistit el regidor
senyor Bel, en representació de l'Ajuntament. Han fet ús de la paraula el director de l'Inssitut senyor
i el president i vice-presirlent de Palestra senvors Mestres i
Pinyana. Ha tancat l'acte el senyor

Bel.— C.

MALLORCA
Sessió de l'Ajuntament :: Per a solucionar l'atur forçós
Teatre
Mallorqui

Noves diverses

Palma, 12. — Ahir fou radiada la
sessiö de l'Ajuntainent. Definitivament resulte elegit tercer tinent
d'alcalde el senyor Lamben Joncosa, d'Accia Republicana. l'oren
aprovades les gestions de l'alcalde
per establir la sucursal de Telagrau s al local de la Llotja de Contrastarle.
— Per a solucionar eincipient ater
foreó.s, s'acordà demanar a Madrei
el crèdit indispensable per a comencar la construccie de la nova Ca de Correas. augnsentar la consignació per a la con s ervació de careemeres i obrir-ne de naves.
— Ha mora el jove protessor mercantil senyor Jacint Borrohia Garngasa, R. E. P.
— Abir foil represa la temporala
de Teatre Mallorquí que tant
xit ohte, l'obra de Gabriel Corta
''Bose end:ns" va obtenir un rayoavolliment del nombrosissim pUhlic que omplia la sala.

— El ministeri d'Instrucció
blica, concedeix 2.000 pessetes per a
la creacie de la cantina escolar pricrica, anexa a l'Escola Normal del
Magisteri -- C.
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BITLLETS
Francesos: 47'55 per roo.
Anglesos: 3965 pessetes,
Italians: 64 per roo.
Belgues: 3375 per roo.
Suissos: 235'40 per 100.
Estats Units: 778 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 2'89 pta.
Austria (sxilling), 1 3 0 pessetes.
Txecoslovàquia, 34 per zoo.
Holandesos: 4'83 pessetes.
Grècia, 6'513 per 100.
Suecia: 198 pessetes.
Noruega: 193 pessetes„
Dinamarca: 170 pessetes.
Finländia, z6 per zoo.
Romania, 6'5o per too.
Bulgiria. 730 P er loo.
Turquia, 5 pessetes.
Portuguesos: e 35 pessetes.
Canadä, 7 pessetes.
Argentins, ¡'gro pessetes.
Uruguais. 325 pessetes.
Brasilers, eso pessetes.
Colombiano, 4 pessetes.
Peruana, 14'50 pessetes.
Venezuela, 125 pessetes.
Japonesos, 2 pessetes.
Argelins: 47'30 per roo.
Egiptae: 3973 pessetes.
Filipines, 3 pessetes.
OR
Alfons: 233 per ton.
Unces: 233 per too.
4 i 2 duros: 233 per roo.
z duro: 11'65 pessetes.
•

En la junta general ordinäria
El mercat parisenc en la sessió cede senyors socis que celebra
ahir l'Associació del Mercat
lebrada ahir no presenta ni la mes Pe
Lliure de Valors de Barcelona
BORSA AL COMPTAT
-tiarecólpsvquerper a donar compte de la gestió
gistrant d'uns quants dies ençà. El
El sector de comptat ha reduit visirealitzada durant l'any 933, ha
Kurrent el volum d'operacions que vesector de rendes, molt desanimat, reestat elegida la nora Junta diría realitzant en jornades precedents;
peteix posicions precedents. Banc de
rectiva per al trienni de 1034pd que respecta als canvis, domina Franca rernunta a it2'6o (±1101.
1936, essent elegils els senyors
=dama sostinr,mda, i fien en algun
següent e:
DADES F ACILITAD« PER
L'especulaciö, que aquests darrers
es nota quelcorn de represa.
President, Estere E. Feliu I
LA CASA JOAQUIM SITGES
dies s'havia mostrat ben disposada, Esquival; vice-president priE:s deutes de l'Estat continuen poc
PADROA
mer, Pene Torra Glosa; virertius en contractar, i hom aprecia torna a decaure en aquesta jornada,
aluesta jornada menys sosteniment
encara que de poca importancia: Rio president segon, Francesc SaTANQUES
vocal tresorer,
nahuja
i
posicions que el constatat en la
Tinto,
1617 Dasca;
(-2); Royal Dutch, 18roo
Alca Salga
.P75051. D'Hui
Gaietä
Almirall
1 Vidal; vocal
Inprecedent, en particular els
(-20); Suez. 19735 (-65): Kublmans, comptador, Jusep Ortega Rij
:error, que precisament abans-d'ahir
Cacao
Nov.
Yak
620 (-4), i Wagons Lits cotitzen al vera; vocals: Francesc Duendia
Leen els que donaren peores de més
4.40
4
4.41
¿co
¿co
.
.
3
M.
98.
i'Ardresa,
Caselles,
Pere
Creus i 011v o,
mateix canvi,
i en la reunió que comentem
4 . 50
5
1.75
Francesc Perich i Ribes Caries J"Sucre Nov. York
Cifuentes Rodriguez; vocal se1.92
1.22
cretari, Antoni Rovira i Soler.
1.29
1.28
1
1.33
1.34

1 SOLER 1 TORRA Germans
BANQUERS
aambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 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
CAIXES DE LLOGUER
CAMBRA CUIRASSADA
per a guardar valore, documents, joies 1 altres objectes
de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Es pot visitar tots ela dies feiners, de 9 a I i de 330 a u
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Les associacions que componen la
Confederació Gremial Catalana, eineulade, a Catalunya, reuniren lee seves

de l'Ateneu Igualad( de la Classe
Obrera", any II, núm. 21; Igualada, desembre 1933. - "Econonaa Española", Madrid 1933.
"El Consultor de, los Bordados",
any XXIX; Barcelona, desembre de 1933. - "La Nostra
Terra", anv VI, número 70; Mallorca, oclUbre de 1933. - "Catalunya Mello". núm. 88; Barcelona. 6 de gener de 1934. "Vida Tortosina", any VII, número 331; Tortosa. 30 desembre 1933. - "Crònica "Molfort's", any IV; Mataró, desernbre 1933. - "Almanac de les
Lletres", Mallorca 1934. "Radio Técnica", any X; Madrid, 1 gener 1934. - "Boletín
del Centro de Investigaciones
Especiales". núm. 7; Madrid,
1 de desembre de 1933. - "Revista Financiera Banco de Vizcaya", any II. núm. 19; Bilbao,
desernbre de 1933. - 'Boletín
del Instituto de Reforma Agraria", any II, núm. 17; Madrid,
novembre de 1933. - "La Vid
Catalana", an)' XXV, núm. 296;
Barcelona, desembre 1933. "El Tango de Moda" any VI,
número 224. - "Barcelona racci6n", any XXIV, núm. 271;
gener 1934. - Teatre" - ButIleti de la Federació Catalana
de Teatre Amateur, número 2;
gener de 1934.
"Bolleti de la Societat Arqueológica Liliana", any XLIX, mimeros 634-635, Mallorca, setembre1e33. - "Butlleti de l'Associació
Protectora de ¡Ensenyança Catalana", ans' XI, núm. 29, Barcelona,
novembre 1933. - "Boletín de la
Asociación General de Transportes
por Vía Férrea", any o, núm. 1z,
Madrid, norembre 1933. - "L'Eixerit", any III, núm. 67, Barcelona, r4 gener 1934. - "Vida T01,tosina - , any VII, núm. 332, Tortosa, 6 gener 1934. - "Butlleti de
la Cambra Mercantil", any XIII,
núm. 142, Barcelona, gener 1 934. "Natació", portantveu del C. N.
Barcelona, any XXIII, Barcelona,
gener 1934. - "Educator", any VI,
núm. 31, Barcelona, novernbre de
1933. - "Teatre", Butlletí de la
Federació Catalana de Societats de
Teatre Amateur, núm. 2, Barcelona,
gener 1934. - "Atlitic", any 1, número 5, Barcelona, desembre 1933."Instituto General de Información",
any III, nüm. 85, Barcelona, 12 gener 1934. - "F.nllä"..., any 1, número 3, Barcelona, gener 1934. "Boletin de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Sabadell",
any XXIV, núm. 268, Sabadell, novembre de 1933.

Els fabricants, magatzemistes i manufacturers
han de redactar en català
Ilurs factures, albarans,
dirigides als clients de Ca-

1/2
1/4
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1/8
1/8

96 7/8 1 1/2
85 3/8
89 1/8 1 1/2
83 5/8
86 1/8 1 1/9
81 5/8
Moresc Xicago
52 3/6
52 1/2 1/8
34
1/1
53 3/4
55 1/8 1/4
54 7/8

Malgrat la concurrència que 1.
assisti a la sessió d'ahir d'a- s.
quest mercat, en particular de
negociants forans, les vendes
foren gairebé nulles, degut a la
manca de decisió compradora,
pels mateixos motius que hem
ressenyat en anteriors edicions.
Aquesta passivitat es principalment deguda al fet que hi ha
gèneres que als preus que preté
'l'oferta no és possible que s'hi
pugui avenir el consumidor, tota
regada que li dificulta el desenvolupament del seu negoci, de-

BORSA Di BARCELONA AL COMPTAT I

1/8

4.4I /O4.4
4.5 3/8
4.5 1/2
4.6 3/8
4.6 1(2

as.

La Ud 11C Sombro Coestitecie
dele Maltea f
1 la lienteder;eii gremial
de Barcelona
Catalana

Publicacions rabuda*

SOLER 1 TORRA los

Valors

(+/.00).

La tinca anterior dels Asland es del
4.1 5 del mes que sonar del 8 la cor;Tris:nene a les Hulleres, i del dia to
dels Gas E.

gut a algunes exhitenCies adgulrides, les quala influeixen
par retardar a fer cap nova
compra.
En blats, la posició eSs la mateixa, però no hi ha qui compri; tan sols regIstrttrem una
venda per a fora i procedencia
Arévalo, a 59'50 ~eles damunt vagó origen.
Per aquest mateix estil els
altres generes, i esperarem la
vinent informació per si ens 45
posible donar altres noves mes
falagueres.

talunya

Darrerament va •eelebrar-ae
junta general extraordialria convocada per a acordar la constituci6
de la Secció II amb el fi de dup/icar eh subsidio per malalta., invalidesa i defunció en la mutualitat.
Després de Ilegides pel seeretui

presidencies i directives en Assemblea
general, que tingué lloc darrerament
al seu local del carrer dels Tallen, 22.
Ultrapassä la xifra de 4 00 la del! dele
gats reunits, corresponents a 142 grelec mociono tetes en la darrera junta
mis, vinguts de totes les comrades
general ordinaria, referents a la
la terra catalana: Tarragona, Valls,
Secció II, el presiden!, senyor JoLleida, Girona, Vilafranca, Olot, Fisep de Pers./ March, encarí la contuerta, Canet, Sant Feliu de Guixols, veniencia de donar ja per constituiPalamós, Hospitalet, Sant Feliu de da l'esmentada Secció, interpretant
Llobregat, Caldea, Montcada-Reixar,
i reformant en el seu cas l'article
Ribes, Sabadell, Vilanova i La Geldels estatuto en el sestil que podran
ten, Terrassa, Esparregucra, Marroconstituir-se noves seccions giran
volee
rell, Palafrugell, etc., que de
un nombre important de socis, aleso/llenar totes les representadoras
menys tres-cents, ho demani, sial
han:4cm de nomenar la totalitat
com concedir un curt termini de
rebaixa de quotes per a l'ingrés en
poblacions de Catalunya.
la nora secció, tant per als mutuaLes deliberacions transcorregueren
enmig d'una completa i absoluta unalistes actualment inaceita Con] P er a
aquells que, no esscnt-ho encara,
nimitat de criteri tot i tractar-se d'un
pertanyen a 11Hustre CoHegi d'Adassumpte tan important com és la
vocats .de Barcelona, agraint alai
Llei de Cooperatires de Consum, que
el
i
aprovació
l'auxili que aquest presta a la
te en pla de discussiö
Mútua.
Parlament catala Foren diversos els
Abrí s'acordä per unanimitat, desrepresentants que usaren de la P aranla examinant els diferents caires del
ates d'haver fet alguna observacions els senyors Palomera, Stern,
dictamen, sobresortint entre tots els
Noguer, Sotes, Delgar i Clapés,
senyors Blasco, de la Unió Gremial
quedant constituida la Secció II i
de Barcelona, i Medir, de Palafrugell,
aprovat
aixi mateix l'ampliar el ter.
Palamós i Sant Feliu de Guixols;
mini de rebaixa de quotes concedit
assenyades ohservacions el Sr. Maren l'article tercer dels estatuts, per
lat, de Sabadell, i com a finaliteació
als sacio que ho sollicitin abano
brea Ilegides dues ponincies extensisd'un mes.
simes que l'Assemblea acceptä. La priLa presidincia tributà un reeord
mera, de la Confederació Gremial Caa la memòria del comptador de
talana, i la regona de les entitats del
l'Agrupació senyor Damis
Baix Empordá. S'acorda reiondredes
Barnés, fundador i entusiasta projunt amb els punts d'alhir exposats en
pagandista de l'obra, fent constar
la reunió, presentant les conclusions
en acta el sentiment d'aquesta per
al Parlament aquesta mateixa setmauni pèrdua tan sentida.
na per una comissió presidida Per la
Per aclamació s'acordà fer consmateixa persona que presidí l'Assemtar també un vot de gricies a la
brea, En Bartomeu Amigó i Ferreres,
que regeix la institució gremial de C3- Directiva per la sera meriefssima
tasca enfront d'aquesta Agrupad&
talunya.

(./1

Acoge!

›rlAe
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1.4) CURA

VEGETAL

N2 15

DE L'ABAT HAMOM

La salut per les plantes
cene tOlb seguretat 1 rapidem. Amb unes tasados ben ca.
lentes d'aguaites sanes l inofenalves plantea, un Teureu aUlberat
rapidament d'aquesta molestosa epidemia I tm evitaran
cactons
Es el veritable balsera de les Idea resplratorles. COmbat elcaement les alteracions deis pulmons 1 branquia, talla la tos 1 normalItza la respirad&
Es el tractsunent mea segur I mes sol contra els Catarme. Orig.
gronquitP,. Oree, etc , no perjudica rit ernbruta l'estOutac com
es pastilles 1 xarops. Esta compases, únIcament de plantes sanea I inotensives
Pten. 4E0 la misa per a un mes de tractament 6 90 Lama. En
farmacies. /loada Univeratat, 6, Barcelona i Peligros, 9. Madrid.
Lt

II. Clotilde Mintiera, Virgen del Pilar, 1. Granada es cura
ra tres alisa de bronquitis amb la Cura Muna. 15 1 des de

a//avors no ha sofert n1 un sol refredats

l

Viga urinàries - Matriu- 511111*
Impotancia - Distemia - Raiga X
Director Dr.]. Rin • Consulta de so a r i de 4 a q. Diumenges, de :o a
.
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Preaniat sub seo» ptes.

:60 173
/ 85 196 2 35 3 69 375 408 433 483
338 366 568 387 611 612 6:5 659
674 690 698 729 731 762 795 876
963 965

Barcelona.

Premiat amb 50.000 Ptes.

21.185
4.826
30-275
20.504
14 434
6.854

23.699

363 368 385 427 446 452 483
005 031 0 69 132 154 165 175 255
562 567 664 710 726 757 779 807

jón.
Santander, Sevilla.
1.128 Bilbao, Mílrcia. Gijón.
31.733 Barcelona. Requema, Sevilla.
29.68o Madrid.
2.265 Barcelona, Madrid, Alcira.
26.303 La Corunya, Oviedo, Grado.
3.825

Barcelona, Madrid.

Premiats arrib z.000 ptee.
DESENA
049 062

067

233 255

010 029

017 019 070 077

262

751 781 783

003 013 017 019 031 038 0 9 6 144
242 280 347 356 366 384 39 8 424
437 45 6 558 610 612 613 634 645
65o 672 698 710 726 747 756 763

DISSET MIL
202 264
3 8 9 415
497 519
7 0 4 730

EL DIVINO IMPACIErfra, de Pealen,

02 representacions a teatre ple. Dem",
a les 330, a les A I a lea 1015:
DIVINO IMPACIENTE.

TEATItE NOVETATS
les 5, grano matlnee popular, 1 nit, a un quart d'II. exilas
formidable del Sensacional
Tarda, a

Aval, dleeabte, tarda, 410,

EXITAS

KASFIKIS
en la seva Incomparable

Revista misteriosa
en la qual prenen part els sena merareHosOs 1111iputenes I bellissImes vedettes
al in0n:

546
886

LI 101100111 =MIL

945 963 99 0 995

MIL

Europa. Pr/ncl-

reza actual a tot
pala elides: EmIlla Aliaga, Nema
Aliada, TIn0 Folgar, PZIaguim Valle,
E. Cuevas, 20 gires vieneses, 201
paersf..
s; h.l Riff.
Troubapeuleinillro310eirec,..Dec
so
ames en asma, 130. Muelan or-

questra. modernitats eaceniques.
Valonan giratorl, projectors 1 mecanice moderna; 400 destila de
Penan I Floten, de Berilo; flecoralo I figurilla del professor Stern

BAIXOS PLAÇA CATALUNYA
J. GRAU

020 038 109 117 180 192 211 219
248 25, 264 328 359 394 4 1 3 444

PetrItxol, 12 -- Telèfon 13827

Mobles

1111.1.

oer traspae.
nena. 31. Cosa del
finó Nn 'le epil
vormen

La posada
del Caballito Blanco

reo a 25 ptas. din, de la ciutat, i per
carretera a 0'80 Mes. km.
Telefon 31814
BORREL. 132

i afortunada Administració de Loteries núm. 35
de

PUBLICACIONES

MARIA ILLA
ha repartit en aquest sorteig entre ele seus oliente el

vellós espectacle

.

LA POSADA DEL CABALLITO
BLANCO
Despatx a Comptadorla

COMPANY
- a grans artistes, 5

Ele

QUART PREMI, 50.P00 pessetes
aproxlmaolons I alguna números del centenar. A nido ha
venut la dita AdminIstrael6 el número 82695, premlat
amb 8.000 pessetes

008 026 045 062 074 124
142 146 164 185 290 429

de l'Empire, de Londres

618 636 699 73 6 73 8 749 7 6 3 766
,813 834 858 862 941

QUATRE MIL
014 039 062 130 143 164

7 RACCSONS, 7

CINC MIL
011 0 33

103

494
646

040 044 054 065 /02
168 188 230 2 77 342 344
388 357 413 433 459 463
308 514 542 545 568 585
674 701 761 797 913 947

068

076 091 098 135 151 160 310

133

368

362
468
600
966

SIS MIL
319 355 365 382 384 401 440 458
468 509 530 535 566 639 66o 666

•669 70 3 7 1 4 7 28 795 7 86 8 2 7 842
461 865 866 9 1 4 9 1 5 962 95 6 989
993

645 654 601 7 09 73 0 732 795 797
798 799 8o, 8o6 839 840 865 867

8 96 957 962

029 038 057 1 43 1 49 250 282 329
339 354 3 69 37 1 4 1 9 4 81 53 0 550
9 10 946

NOU MIL
-

toa 123 143 243 365 277
434 4 8 (3 5 0 7 537 5 66 5 81 605
.626 612 641 642 6 P 734 9 1 9 943
089

DFU MIL
016 046 100 118 144 1 50 15 7 158
'188 220 2 77 295 373 387 406 478
602 6 11 62o 672 674 700 7/9
t768

743

82 3 83 2 894 94 1 978

360 389 410 415 452 456 472 615
636 649 705 706 707 7 2 7 736 738
762 809 8/6 8 1 7 824 838 871 898

VINT-I-TRES MIL

056
300
58 1
66
9

075
353
553
719

238
3 06 3 0 7 3 22 342 3 6 4 3 8 3 400 406
435 4 6 3 5 0 3 564 585 621 628 639
663 68 3 725 731 739 744 843 849
895 9 10 9 1 3 949 955 959 999

894 949 9 66 973 980

876 903 94/ 946 956

968

003 0 13 049 063 094 Io0 167 198
327

5 2 7 543 555 557
66 3 7 0 7 7 2 3 733 75 2 75 6 761 811
888 9 0 4 93 0 940 952 989

DOTE) MIL
I06 i06 134

condicions abstenlr•se d'escrlure

113100

TEATRE COMIC
Palea de la Revista

Al II. tarda, a lea 5- Pedías ;CON EL
PILO SUELTO! Trioint de la nova vedette argentina

MECHA DELGADO

l'enorme preeenpoet de l'espectacle,
l'empresa de l'OLYMPIA ad
la al
núbil° que 'piran ele presea de

Dem1, diumenge, dure grano funclons.
Es despatxa a Comptadoria 1 a la ta-

Cinemes

tr6 136 152

Localitats de 3 a 15 pessetes a la ilqu
del Teatre Barcelona

HamIllon

CATALUNYA

SALA MOZAR

"Boliche", /rusta, Fu.
Actualltals

I Atraceld

Canuda, 31

K

Aval, a les <leo del vimbre:

I l'eminent guitarrista

FRANCESC ALFONSO

EXCEL111011

Trlomr de tole la Companyia

Gran

Teatre Espanyol

Companyla de .108EP 8ANTPIERI
Prlmers actora 1 directora:
torda, a dos quarts cinc: Entrada 1 butaca, 1 pla.: LES MIL DE L'ALA i

Diversos

VINT-I-VUIT MIL
004 009 025 034 064 0 7 1 088 114
13 1 171 200 206 207 296 300 308
311 319 352 377 418 423 451 464
467 474 499 507 517 527 368 588
598 629 694 7 09 7 2 7 7 6 3 767 784
815 824 8 45 893 9 2 1 922 960 970

MIL
/16

385 426 431
554 557 382
662 692 705
810 886 895

d6 193 207

Continua 345 tarda: -Chico o Mica"
Carmen Boni. "El relicario" en espanyol. Noticiar' I Califa

D'aquesta aigui
no en beure

CINE RAMBLAS
Rambla Centre. 38 1 38 - Ti. 18972
A3u1: REVISTA PARAMOUNT
CON PASION
per Fernand Gravey I Flurelle

El signo de la Cruz

la pellIcula de la temporada. ara,/
Frederic 3Iarch, Ellasa Lana'. Claudelta Colhert 1 Chartes Laughton,
en espanyol (Sess16 continua)

de Josep M. Folch i Torres.

Butaques a 2'50 i 3 ptes.

ROYAL

BA-TA-CLAN

Continua 3'45 larda: "rameals". "Nadando co seco", Joe E. Brown. "20.000
allos en Sing Sing", en espanyol.
Noticiar)

•5, F. Lalret, 83 - Telf.

21374

Tarda, 3'30; nit, 9'30
50 ARTISTES, 80 - Estrelles: 019
CIA, ARGELINA, VALENCIA, TERRY
VILLANOVA, BARTOMEU
Dancing dl a • de la matInacia
I alt ALEGRE VODEVIL

BOHEMIA I PEDRÓ
Continua 345 tarda: "Los gangsters
del aire", Donglas FaIrtanks, Jr. "EIng
kong", Fay Wray. Cómica I DIbulxos
DIANA

PUBLI CINEMA

Continua 3'45 tarda: "Fra Diavolo", Tino Petlera. "E/ crimen del Foliles". "El
hOMbra que se rela del amor", en espanyol, Rafael Rivelles 1 Marta Ladrón
de Guevara

EXPOSICIO DEL N1J
Orgenlizada pel Circol Artistic
Senseclonst esdeventment d'en

Actuantes, mundial,
Documental
Vlatgeo - Etc. - Sentó ro:nimia
Retara UNA PRIMITA

Darrers
BARCELONA - IRIS PARK
A y o): POR UN BESO, per G. N'Ilion

GRANJA ROYA

en castetla gsolament al Rarcelona1

Avul. tarda, de 4 a 8; nit, a lea to:
Anny Ondra en la graciosIssima comedla

Anny
se divierte
amb Andre Roanne

Cada din. g ‘lt dels 1 0 CRAZY BOY
que actuen en e:8 TES I SORTIDA
TEATRES. De to a 12 011.
SEXTET TOLDRA

EL SECRETO DEL MAR
(solament a l'Iris Park). NOTICIAR!
I DIBUIXOS BONO»

Es despatxa per a la sessi° numerada
de diumenge, 6 larda
nema, sessi° matinal

U1199111410 114
rearens 25611 24547

dies

Visita d'u', a dos quena de 2 I da E
Soterranis deis Ferrocarrils de S
ENTRADA 1 PESSETA

EL HOMBRE LEON

EL MES Eme,
COMODE , RA.
P1 0 , RRRRR VAT
I
I IECONOMIC

Ealt clamores de

JOAN CRAWFORD

COMPOSICIO

en

Sucre, hei, D., 5 clan.; extracte

rega/easla, 1 etirs.; extracte Olaeodl. 3 m'ale.; extracte medalla
cara, 3 ele.; Gomenot 5 milg.;
lucre mentoanissat qu'imita%
stIlla
suncient er a una

Aspaime
TOS

CERQUE COMBATIR LE8 &Me
CAUSES:
Catan«, enmelar«, analnee, leneta., bronquitis, lubina:1ml
pulmonar, una I loteo lee desolo» en general da la gola.
bronquitis 1 palmo«.
Les PASTILLIPI ASPAR« sopeen tutee lee tamogodee Per la se comparo
el& que tere pot dmer sale nelonm 1 elentlrlea, gum agradable g easer lee noi•
ques en lea quals Cl 4e resolt el transeendental ,robIrm.. dele medlcaments
balennira I vol/hilo que es conserven IndefInIdement i thantenen Integro lea
seres mgravelloacs propietats wedleinals per a ~ iltre nana manera constant
as de TOS
Mida I atiese les maleltles Ir leo oled reipiretories. o e
4
I de 'atorarle
Les PAITILLIII ISPA1111111 adn lee receptades pela metros
lee PAISTILLES ASPARE« ettn lea preferides neta paciente.
Exietu sempre les ligneinire PAITILLES ASPAN', I no admiten anDslitu
Mono Inisreseades, d'eeresoov o ntild repultail
Lea PASTILLES ASPAINA es cenen a UNA MIMA CAPSA en lea pm
elpsle farmaeles 1 droguerles, iiturantee al tutela lempo. aratuitament, una
rapes de mueble, mou cómoda Mi r fiortst a la 0211112IL
d apoolaletel farmaondloo del Laboraban INNIATANII. (Melles Can« del
Tm, neme,' 14. - Telefon 50751 ISAIVELONA.
Nodo ImpbrlailtleallING • Per e deneetrar condenen eis repule ame.
cuecen, no
0011enent lee
MetOrla remil a!, per e dallar la
eón pOsolblea ufda let sesea similar, 1 que no Dl Da actualmena nitres pratIlles
quo pulule superar-lee, el Le ar ato ri Nieta!. ltamel !ralle tina eapse ta - mee
ha da ~UU. Amaine ala que lt invito el retan J'aguan enti ne,. aeompanyal
d'un erren de Me etei llme. tul dm5 Aun sobre tremole: emb des eemiroß,

va

p

roa,

g

TRENTA MIL

ComPar1342 Galli86
gener, a les 5 tar2,
Diumenge,

mema TIEATR, CONTAL

higi'enicament

J pressa

Afaiti's

Tarda, a les 4; nit, a les 10:

1Pastilles

g

BAILEN, 72. TELOF. 82343

MONUMENTAL

AQUESTA ES LA QUE FA TRES.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

TEATRE STUDIUM

4 tarda I 930 nit: "Chico o chica", Carme!, Ron'. "El relicario", en espanyol.
boticiari 1 Res isla (Unleament tarda)

Continua 345 tarda: "Carrera triunfal", "Nadando en seco", loe E. Brown.
"20.000 arios en Sing Sing", en espanyol. Notician

:Vil, a les 10: segona representad,/ de
Pesit mundial

aumutixrn RADICALMENT LA

842 884 898 9/3 943 961

Atul, tarda. a les qualre: nit, a
les 10 03: REVISTA PARAMOUNT.
PARAMOUNT GRAFICO. BETTE TAQUIMECA, (lbulaos, i UN LADRON
EN LA ALCOBA, per Herbert 3Iars•
ball, kay Francia I MIrlain flOpkins. DIrecc10 de Lubitsch

LOLA CABELLO

Sonsa lavan/Te, Injeccions n1 mire' molestlea, g cense que
se n'assabentl, guarlreu repidament de la blenorrägla
g onorrea ( g ota mi'/lar). cistitis, proatentle. leucorrea ( h i/1VA
blanca en les 'minores) 1 altres malaities de les vles urloarles
en arnbdes seres, per anugues u rebele que meten, prenent
rant unes guantes semanas quatre o cinc Catete Collazo per
din, Calmen els (Jalma al moment I eviten complIceelona 1 re.
cel g udes. Demaneu °puedes graue a A. •larele, alela, U.
Madrid. Proas 17 Odeeetee.

0,6 025 049 236 262 266 290 319
352 478 488 505 66 2 667 669 688
702 709 720 744 766 767 798 8 0 3

006 020 091 131 146

Salvador Ballesteros

tarda i 930 nit: "Plearos amigos"
únicament tarda) "Vida azarosa". "No
dejes la puerta abierta", en espanyol,
Rosita Moreno. Noticiad

1 de la colossal artista del "cante jondo"

111111•11 11 0

VINT-I-SET MIL

303 3 1 7 367
5 12 5 28 553
595 600 65 1
774 800 80 2

I del guitarrista

CA•ITOL

tarda 1 945 Mi: "Lobos pastores".
Eric Linden "Mujeres de postín", Nell
4

Obres de Ser, Haydn, Mozart, Scbutta
Griete, lacbatkowsky, mben12, Granada
Malato, chao, Luna, etc. Per a :ei
Wats a la Sala Mozart

4111.1MIMIV

8 39 8 4 0 934 994

18 3 281
442 450
5 89 593
7 09 747

LLUIS GALVE

RRRRR •ALACI
FontInua 1 tarda: "Fantomas". "tilda
azarosa". "No dejes la puerta abierta",
en espanyol, Roslta moreno. Noticiad

URINARIES

VINT-I-SIS MIL

944 987

163
' Me oto

Mida, 18-22 anys, que conegui molt
66 espanyol I Trances. Indiear edat I
cärrecs ocupata a l'Aparta: 901. De 'no

el concurs del plarns:a

amb

quilla de revenda

Imiemzeommillmolmi vitnimmimoi

VINT-I-CINC MIL

oop 013 027 03e 105 106 107

Argentin

TIVOLI
4 tarda I 10 MI: "MI debilidad" (Producid Fox,, LIllan Harvey. Dibulyos,
Noticiad I Ilevlsta

Avul, dissable, tarda, a un quart
de sis; nit, a un quart d'onza:

(AMBDOS 8E14E53

031 062 091 097 113 122 137 148
216 226 243 244 261 263 264 275
290 343 355 359 4 1 9 4 20 426 472
570 587 607 63 0 640 647 663 668
679 682 701 717 741 817 838 858

VINT-I-NOU
175
447
581
763

Antònia Mere4

SALONS C1NAES

L'Agrupació "Barcelona"

PAPAVERD

VINT-I-QUATRE MIL

997

126 163 t66
391 46 3 412
564 570 577
739 748 79

Dia 13 de gener. NII, a dos quarts
Tercer corleen extraordfnarl I oomiag

3 ptes. butaca - 6eneral 1

Illumenge, tarda 1 tia: PAPAVERD

reunir
022 026 045 138 205 223 235

OPZE MIL
031
ir„267 296
teal 8 1 4
'89S 615
.8o, 862

500 depende, ts encara en Mur fordts
colloracIA
Ofertes. Canuda, 13, pral.

VINT-I-DOS "IL

612 621 67 0 696 718 773 8o8 8/1

TEATRE BARCELON

...41161C11

Cempanyla de comedia
-RIvellea
Ladrón de O

TEATRE BARCELONA

A. MOLLA I A. ARTEAGA

EMPLEATS "SIGLO"

022 093 108 160 200 209 221 319
396 448 453 4 68 470 5 1 8 348 565
586 589 605 662 663 701 789 837

VUIT Mil

.1094

DEMANDES

017 027 086 092 101 104 14 276

444 4 6 5 487 5 0 7

084 o86 0 96 119 161 229 242 266
268 35 0 3 80 4 21 434 482 519 580

868 894

047 058 102 /10 147 217 226 295
362 416 452 347 55 0 644 704 767
793 825 839 855 856 909 988

201 207 210 232 263 266 308

SET VIL

Concerts

U RSAAL
4 tarda I 9'30 n11: "El dInero maldito"
(InIcament tarda). "Noches de gran
ciudad", MareeDe Valle. 'Tea cliente
ideal", René Lefevbre I Elvira PopeScu

_Y

ICOR El. PELO SUELTO!

PIJOAN
POLICLINICA
Malalties secretee - Detectes sesuma

VINT-I-UN MIL

241 252

262 3 21 349 3 8 3 4 0 7 562 623 717
79 1 800 82 3 9 1 3 954 955

lllUUI

6 IBERIOS, 6

els asno del trapezi 1 l'escala fatal

Nlt, a un quart 2'11: el grand1,5s Foil

VIES U RIN A RI ES

512 55 0 56o 587 613 623 624 628
6 35 6 57 661 730 733 737 750 760
809 826 913 95 1 953 957 988

133 140
504 528

COMPAÑEROS

per Dorothy Jordan 1 R. Montgomery

4 larda I 10 nIt:
12101 1 Demare.

Rambla de Canalete., 11, 1.er

TRES MIL

per 3/ar3' Glory
MEMOS TECNICOLOR
Estrena en aquest sal° de la superp
ducel° M. G. M.

VASCONCELLOS

Els
6 MAZOLAS
Els Unid. Els autentics. Procedents

panyol, per Dnigni
Fairbanks

DIBUIXOS SONORS
UNA .HERMANITA DELICIOSA

e

2 ELLIETS

El pasado de Paulina

DIVERSOS

número 33677

26 4 290
401 45 2 54 8 5 6 3 596
753 76 4 8 3 0 8 34 842
9 1 5 94 8 956 962

explicada en

em -

ernocionants persistes

ei millor cara hiela de/ món, que ha estat
prorrogat amb mello del grandiós e-ah
obtingut

CINEN

Censen de Cont. 217 - Toleren
Ida. maree( (le programa 100 01,
LA VUELTA AL MUNDO

per el/ sol la base d'un programa 1 de

Dema, diumen g e, tarda I nit:

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

amb les aproxlmaclons I alguna bitllets del centenar, I el

097 214 245

SPLENDID

trapetle volante de la mort

EIS

Sbannon

terprelada per Ros) la ['faz, mircei
I Ricardo IN tilles
Preus: Especial. o'so. Preferenele. 141

MIRIS

número 22468

0 54 068 081
3 1 5 334 3 6 3
680 719 740
8 44 857 897

P.

Susana tiene un secrel
g randiosa superproducció espanyült,

THE 3 WORTLEY

SE6011 PREMI, 150.000 pessetes

DOS MIL

LABIOS SELLADOS

mena creacki 20 Clive Brocrk ;

4 SIMMEK, 4

els meravellosos °limpie' plestIca
siu.-sture o, es hiela del "rodeo" america. sus
MAZOLAS, única al mOn.
LES GERARI, trapedstes

acrLbates saltadora de gran merit
Avis al pútnle: A pesar que cada un del;
niiineros de que es compon lteoc es

lJ

Per deu cupons con!
aquest, regalem cinc pessetes en [libres
Apartado 228 - Tenerife

Rambla del Centre, 26 (davant la Plaça de Macià)

porta mes de mil representaclons
a Londres, Ber/ln, Viena, MIla, Holanda, I mea da elnc•cenleS al
Thealre Mogador, de Paris, a teatre ple. fiemo, tarda I nit, el mera•

CERQUEU PIS?
Per traslladar-vos recordeu CASA CARRERA, fundada en 1997. Autoconductn-

La popular

5 excèntrics, 5

Caballito Blanco

Villarroel, 41, principal

1.14/111(14 n 10

A riure: A Mute!

Avui, dIssable, tarda, a les 415,
a dos guama de deu:
FIERAS DE LOS MARES, docUM

Hale, LA NOVELA DE UNA NOCHE. A les 601: CURIOSITATS
MUNDRILS. A les 811: UNA INTE1 1111131157 I INSTRUCTIVA VISITA
AL HINDI ZOOLOWC CE NAGEN«GIL A les 802: LA FIESTA DE
LAS CAMITAS BLANCAS. A /es
8'43: Llano Hald en LA NOVELA
DE UNA NOCHE. MIL A Ire 10:
CURIOSITATS MUNOIALR. A len
1013: UNA INTERESSANT I INSTRUCTIVA VISITA Al. JARDI 200LOGIC DE HaGENBECIL O IrS
Wat,- LA mar* DE LAS CAMITAS BLANCAS, 1 a les 10 . 50,, Llena
Naif/ en LA NOVELA DE UNA
NOCHE

RICO - ALEX
EID

La posada del

SASTRE

DINOU MIL

Tots s'assemblen a KAIFIKI8
KABFIKIS no s'assembla a nIngil
Es Pinar de l'Art. Es l'horno del 5155
santit, qua nutre tot Barcelona

SALÓ VICTORI
Salema, 259 t 291. - Toleren y

ten la seva valuosa cooperad() la
famosa actrIu MIstinguett, acompanyada de la Companyia del r. 3611 1 0
de Ponis, Marie Dutias, 1.9 simpaIlquIsslates Alfred Jackson Girls, la
celebrada orquestrIna de Jaba de
Ray Ventura. 1 un "ballet" vienes
per les baliarInes de l'Opera. A
ea 4,16: la (Muera crean', de Llene

Mit, e. lee 10

SUMES IRRITA?
DE L'ARTISTA «RIN PARIO

espectacle

VISITEO VITRINA
A L'EXPOSICIO

150 221

286 314 341 396 450 457 466
566 630 655 66, 71/ 734 8,8
919 920 944 962 967

VINT

792 834 903 962 964

ROMEA

Telefon 1110111
Cada dla, a les 5 1 a un quart d'i1:

COMPREM
tota mena de generes
d'ocasió I saldo

168 169 205 240 247
3 22 355 3 8 9 433
5 0 7 513 5 2 7 536
696 716 729 761
886 888 928 963

TEATRE

FABRICANTS
1 COMERCIANTS

947

019 0
6 3 084 107 140 18o
292 328 33 6 345 3 61 365
4 22 4 2 7 45 6 4 6 9 479 495
523 555 5 86 6 3 0 6 3 1 648
81 9 9 20 978

Pa el. de areola, U. Ten', 18152
Tarda, a les 4: LA FIESTA DE LAS
CAMITAS BLANCAS, celebrada a
l'upera de Parla, I a la qual apor-

OLYMPIA

KASFIKIS

031 032 042 053 ,081

26 4 26 5 28 9
453 468 421 482
543 366 668 68,
76 7 78 4 789 880

p

es

764 769 790 817 839 841

sonora, per Nancy Carral! I ;se
Bolei. ATRAPANDOLOS Ctsaa,
PUDIN, sonora, per Harry
• ley. DIBUIXOS I CATIFA 118Age

illora-Espantaloem-Ilarr000
AVU1, tarda, 1/4 de 6. 1 nit, 1/4 d'11:
UNA AIHRICANA PARA DOS. flema, •
2/4 de Si LOS IRARTIRRI Da ALCALA.
A les 8, 1 nit, a 1/4 d'II: UNA Al81111CARA PARA DOS.

MIL

023 090 105 168 272 365 367 368
388 400 435 457 595 606 635 655
669 686 799 821 862 889 908 939

3 53

POLIORAMA

fEÀThE

GRAN TEATRE DEL LICEU

233 261 286 298

311 327 3 2 9 349 359 366 395 425
49 0 497 5 28 533 540 588 506 614
623 636 665 666 701 729 736 748

226 227

241 242 3 28 3 2 9 4 1 4 415 449 453
653 705
494 5 68 635 6 4 0 6 43 645
7 1 5 75 0 86 3 957 959 998
SETZE

Testres

Aval, 2t de propietat 1 abonament, •
dos quarts de deu ce la 111:: 1. • de la
• , celebre diva Totl del Monto t deis
lebrel artistas Orando I Illerlanl, amb PD' pera RIOOLITTO. Dome, tarda: TRISTRENTA-DOS MIL
TANY I ~LDA. Dimana: fumend popular, butaques a 6 pesseles. Darrera
014 017 015 048 050 087 105
presentacle d'ELIDA D'URIAC pels cele114 125 163 168 327 338 361
bre tenor {Azoro
39 0 4 1 4 44 1 51 0 53 0 547 555
596 688 692 716 731 751 778
82 0 832 868 896 933 949 961

TREPTA-TRES MIL

QUINZE MIL
052 063 0 97 162

042 059 091 095 135 142

MIL

009 010 015
1 07 126 152

802

DIVUIT MIL

335 336
146
661
345 355 407 413 463 499 536
772 805
691 706 714 7 2 7 749 767
808 863 889 909 959 967 994
141

384
558

964

077 092

CENTENA
119

445 6 0 565
67 0 6 80 699
852 889 93 6

8ao 312 826 842 864 873 898 926

Palma de Mallorca.
Sevilla.
Santander, Linares, Ronda.
Barcelona, Malaga, Sevilla.
Barcelona, Madrid.
Madrid, Palma de Mallorca
Miranda, Badajoz, Santander.
Barcelona, Pohle Nou, Gi-

32.695

007
113

313

Alacant, Madrid, Tortosa.

069 075 110
324 330 342

973 992

CATOIreE MIL

Barcelona, Madrid.

Premiata amb &oso ptes.
31.216

017 025 039 067
166 202 259 26 5 3 1 3
381 387 426 435 43 8
5 69 6 0 4 63; 632 664
706 723 725 822 849

013 027 030 052 123 140

Premiat amb maceo pees.

2.008

TRENTA-UN MIL
00 3

TRb.TZE MIL

Preeniat amb 150.000 ptes.
12.468 Barcelona, Còrdova.

33.677

586 588 647
736 768 774
789 795 801 861 8 3 6 902 981

175 229 235 346 339388 394 406
sso 379 38, 60, 658 67. 683
718 721 881 949 955 986

Campo.

31.840

6 6

45 4 5 499 5 19 557
69 1 708 725 731 746

498

401 Bilbao, Madrid, Aguilar de

ESPECTACLES

216 22 1 251 260 271 •IL) 446 446

PA DE MADRID

Dissabte, 13 de geiter de

Pustacryyr

v

LETTY amb
LYNTON
Robert

Montgomer y -

Nilo Aother

Film Metro ctindw y n Mayortres
deSpatzen localltals amb
dies d'anticiparle,
n•••••••
•••n•••nn•n••n•••••••••••....M.1.••••••

eMl•••n•••n••••.••••.•••n••••••••n••••••••n•••n••••

CINEMA ESPLAI
CONSIGA, entro Montaner I Aleta
DeL MUNDO,
DE PURA CHIRIPA comica. CHAR, per Olerme Cha1.07
plin, TODO POR EL AMOR, per
Janli/epura. ittlILAG1107, per 1 2 0t'otea Mitad( I Herta Thiele. prolegan/atea de Muchachas de arel-

forma

-Co124
• Ifsant la

PASTA NIX

S ' afeitan räpidament,

asraJahle-

inent, perfectament.
No

Ei

quedari la cara- irritarla, no ki

' aentiti cremo/ o irritació clespris
J'afaitar-9e..

40 1 rad

paern.t.se

Afaiti's 66,

Eliminan el tal,6, la Imotxa, els po.
nnn0411M.

nINEMA PARI

Tarda, 430; nIt. 545: Reviste.
Florelle 1 Fernand Gra3ey en CON
P55105. Tri g al( de Sean Itersholt en

EL CRIMEN DEL MOLO
deapatsa a la /equina per a la
sessló numerada de derne, dlumen•
ge, larda, a les a. Itiumenge, matinal, 1030 . Dilluns, escleventment: NADARE BUTTERFLY, per
Silvia fflii c y I Gary Grant
le

.............mmemereeeamemeweemee

let a tots
pose 13 5

L

altres objecter tau ex.

cultivar microlir.

sdelaaai-ao ea perfunieries. droriertee:
al nrec de ao mueves "I.

