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I COM CAL VOTAR PER
L'ESTATUT
Catalunya elegebt avul els La vida 1 miracles de Serge
Sacha Alexandre -Stavisky
seus itiuntansenis
Unes

• etome dels cinc-cents milions...

eleccions polítiques-ledmitilstretives

L'afee dek bona de Baiona segueix ' el ten euro. La curiositat de
la gent, perii, té mis a veure amb
el personatge que n'ha estat l'autor
que amb el mateix afer. Els primera
diea niega no s'explicava com baria
eatat possible mutar un negoci tan
extraordiaati De seguida, perd, hi
llagué una respeta: Serge Stavisky.
En la Sarga i dissortada lista d'estafadora genials figurara en lloc
d'honor, dad endavant, el nom d'aquest jueu rus.
Serge Sacha Alexandre Stavisley
ya néixer en 489, a Sloboska, en
una barrida de Kiew. El seu avi, fa
anys, havia Intentar, com ell, conquistar Parla. Un Stavisky fou, en
efecte, director del teatre Marigny.
Malauradament, abandona el teatre
ensdtuesext-se'n, ja, el diner dels accioni

ELS CANDIDATS D'ACC 10 CATALANA REPUBLICA NA QUE FORMEN PAKT
DE LA CANDIDATURA NÚMERO 1, D'ESQUER RES CATALANES
D'esquema a dreta: els senyors Ot Hurtado, Ferran Bota, Torras Pu marcia 1 Eetanislau Duran-Reinals
La jornada electoral d'avui será
un episodi decisiu per a la llibertat
de Catalunya i la consolidació
la República. Les dretes catalanes
han volgut que aquestes eleccion,
fossin politiques i només que politiques. Si amb la maniobra que la
Lliga no va tenir escrúpol de posar
en practica el so de novembre no
haguessin estas frustrats els designis de la Hei i burlada ropinió
pública, les elezrions d'avui tindrien
el carácter administratiu que els
escauria. Es injust, pera:), que per
una indignitat sense precedents una
massa que té una majoria de cent
mil vots a Catalunya vegi usurpat
el seu dret i es vegi privada de la
representació popular que li pertoca; aquestes eleccions vénen 3
temps per a corregir amb una victória incontestable aquella usurparió i aquella injusticia, i donar a
îopiníó esquerrista de Catalunya
la satisfacció que es mereix. .
Per això aquestes eleccions són
e-sen,ialment politiques; són la
realica a les eleccions d'ara fa un
mes. Perú perquè són politiques tener una importancia capital per al
catalánisme, que avui veurà cara a
cara, davant l'expectació, Vansietat, de tot Espanya, els promotors
de la República, els bornes que han
fet triomfar l'Estatut i han realitzat
l'ideal autonomista contra els que
ajudaren la monarquia, perseguidora de Catalunya fins a l'últim
moment; els que contra els atacs
a l'Estatut i les injúries contra
els catalans callaren i s'hi entenien
secretament, avui s'alien amb els
monàrquics i les drenes , enemigues
irreconciliables de Catalunya i del
regim.
Cal que els catalanistes tinguin
ben present que la batalla electoral
d'avui serä seguida amb emoció
pels pobles hispànics, perquè el seu
resultan canviara en un sentit de
llibertat o d'opressió el curs de la
política espanyola. La derrota de
les esquerres a Catalunya seria el
senyal de la victòria de la patriotecla espanyolista, i el triomf de
les dretes catalanes seria l'ensorrada del catalanisme, perquè la
Lliga no te autoritat ni forca per
a protegir les conquistes que l'esquerrisme ha proporcionan al catalanisme en consumar en Vautonomis un segle de renaixenga política
catalana.
Els que proclamant-se catalanistes aval donessin el seu vot a les
dretes coaligades amb els monarquics, ofuscats per inte r ess o s que
no entren en la Iluita present, poden estar segura que ben aviat
haurien de penedir-se de la seca
claudicació, perquè Catalunya no
trigaria gaire a ésser víctima de
l'engallament dels que la volen
tenir sota el peu. L'obra alliberadora de resquerrisme catall és que
'ca estat rúnica força política que
Fa pogut donar la sensació d'un
rentable algarnent popular que ha
i-npressinnat tot Espanya Si aquesta força popular es veia desbordada
per l'escomesa d'una classe egoista,
e' . enemics de Catalunya respirar:en, i es veurien amb cor de reorendre l'avorrida política assimil's t a, que era el nord de la monasqv i a dels seus sequaços.
El cas es aquest: o per Catalunya,
o deixar-nos prendre el que hem
g uanrat; o amb les esquerres, que
són les úniques que han fet obra
po.itivament catalanista, o amb
dretes, que sisan ajupit sempre davant les imposicions tirOniquee deis
seis d'Espanya i dels monarquica.
Aquest dilema, que batiría ponte
dilucidar-se utisfartóriament en les
eleccions legislatives passades, el
tinisme de le- dretes, en usurpar
uns loes de representació que no
els pertoquen, lisa fet més dratitile encara avui is l'hora d'ac ta
rir- seis amoiam , r . tset qui
Idea les dretes, les d'iqui 1 les de

i sense ella Catalunya rodolaria
vençuda als peus dels opressors,
que el poble derrotara el 12 d'abril.
La jornada d'avui és la reproducció
exacta d'aquells dies inoblidable,
amb la diferencia només que aleshorca una adversitat hauria deixat
intacta l'esperança, mentre que ara
una derrota mis deixaria l'amargor
de no barer sabut defen e ar alló
' que ans patriotes ens havien conquistat.

t'ora d'aquí, mentre les Constituents
discutien l'Estatut, i recordeu qui
feia la Lliga quan germinara l'aleament republicá que hacia de fer
tastar als catalans la 'libertan que
hem anhelat tants anys. Tot aixó
perillaria si el noble, si els catalanistes desertessin avui el seu lloc.
I el seu lloc. a despit de totes les
consideracions que puguin ésser
fetes, és al costas de les Esquerres
i de la República, perquè sense elles

Catalanista!, Republield
Aquesta él la leva candidatura!
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ELECTORS!
A la peina 6 trobareu la Dista de les Oficines
Electorals d'Esquerres Catalanes, en les quals us aclariran els dubtes i les dificultats que poguéssiu tenir
per a votar.
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El dual d'ave

El pare de l'actual Stavisky, Emularme!, dentista a Paris, era, per
contra, un bon heme. Fou a casa
sera que el joy o Alex féu les seres
primeres armes, robant les reserves
d'or destinades a les dents. El dentista no protesti, i àdhuc va permetre al seu fill de disposar d'una
quantitat de sis-cents mil franca
que tenia en compte a la banca, quan
en 1926 Serge Alexandre Sacha fou
perseguit per haver estafat dos milions de franca.
L'escändol esclata, de totes maneres, i el seu pare,. en el seu retir de
Montigny-sur-Li ving , es tira una
bala al cap.
En 1910 va casar-se amb Armande Sever, de la qual es divorcia;
en 1912, un petit afer—un xec sense
provisió—el féu condemnar a quinze dies de presó i vint-i-cinc francs
de multa. No trigä gaire a fundar
una banca, i al ca pde poc era condemnat a sis meso, de Mesó i ce/U
francs de multa.
Petits delictes.. , són, tanmateix,
els única que li han valgut condamnes. Desig n isser suprimida, però,
del seu fitxer judicial per l'amnistia.
Bastant bell, amb un front descobert, alls grossos, una $ mirada plena d'encis eslau, mans largues amb
dits afilats, mana de músic o de
jugador, Stavisky devia plaure. Molt
fred, no fent servir la sera vea sinó
en ocasions . rares, semblava sense
passió, com cense defectes. Sabia
ésser un amfitrió magnific, 1 en
canvi ell menjava amb els dits, no
bevia, no furnava mai, parlava por,
escoltara molt.
Tenia encara s tOte 's les seduccions
de la joventut miau despres de la
guerra Jeanne Bloch, que havia
tingut els exits mes grana al rafeconcert, s'enamora d'ell i ii cedi
un iestaurant-dancing. Va trobar,
al mateix temps que un primer gran
amor original, prop d'un milió.
Un milió és poca cosa per a un
iRusionista arnb les mans belles.
A partir de 1 922 és del grup Hirnmel. Ja en aquesta época els Sülli
negocis són tan nombrosos que la
confusió ens amenaçaria si els volguéssim anomenar tots.
• ••
Horn dejé Stavisky. Es tracta
d'un afer d'un xec fals. Compareix
davant la policia, i declara no saber-ne res. El xec desapareix del
"dossier" de la policia, i Stavisky
acusa un policia d'haver-se'l quedat.
Llavors dirigia, de sota mi, les
emissions radiofòniques de la Torre
Eiffel. Tant se val. S'ha de presentar davant el jutge. Hi compareix.
Al cap de poc fuig pels passadissos
del Palau de Justicia. Parla amb
advocats. L'endemà un parlamentari influent féu un gran so.oll al
despatx del jutge. L'assumpte es
liquida.
• •
Un dia s'assabenta que el per‚egalen. Va organitzar un gran
banquet de comiat. La policía va
molestar els convidats abans d'acabar-se el batquet. Empresonat, va
contraure matrimoni amb la seva
amiga, bella i fidel, Arlette Simon.
Al cap de poc un certificat medie,
d'un psiquiatra conegut, el lela posar en llibertat provisional.
• ••
Arlette Simon, que Stavisky havia conegut pobre, molt pobra,
havia restat fidel al sen amic. L'assistia — com es diu en un cert
m6n—, no parava de visitar-lo,
l'ajudava a vigilar els seta negocis.
Belfo, amb uns bella una ea lila
cara agriad-J-1e, tea digna •••,,rnpanya
d'un enamorat de l'or, i • arpiests
ote-tts ella ei .. ntava el cena ge
Llavors germinì la idea magn'fica
de.Stavisky. Ele crèdita municinals són
autoritrats, per procurar-se diners, a
emetre hons. Aqueste bona deuen isser pignorats sobre eh diphsiis ure.
cisne que aquestes Companyite palvade; tenen en la seva cama. Stavisky
no persa pire en els dipbsits; pensa
sobre** que aquell que aspes del poder en un crAlit municipal 'pot eme-

.

tre bona el nombre dels quals és, en
principi.
Féu les seres primeres armes a Orleans; guanyà la confiança del flirttionari que poda facilitar-li el seu
projecte, per un mitjä que pot fer
somriure: un cisne!! d'ostres i un corn
de cacera!
Entre els afers d'Orleans i els de
Baiona hi ha un espai de sis mesos.
Fin un viatge a Romania, a Austria.
L'home dels cinc-cents milions ha nas-,,
cut. Per realitzar la seca nova empre-'
sa, es convertirà en el consell financer de la "Caixa autónoma dels reglaments i grans treballs in/errac , onals".
Amb els diners obtinguts {inant,ris
grans treballs a França i les colónle,
deixarä diners als Estats. Stavisky é s
a punt d'esdevenir el banquer del
món.
Una vegada preparat aquest afer,
Stavisky organitra l'estafada de Balona, la qual Ii procurarä les quantitata necessäries a l'adquisició dels bona
agraria romanesos i hongaresos.
Hom ha explicat l'estafada de Bajuna. Els bons d'un milis!, que el laude

Stavlsky

•••n••••

Tissier,e.Stavisk7'llancavert k.mercat corresponien a. pristeci d'un mar
de francs, quantitat portada ala regiatres del Crèdit Municipal de Baiona.
Horn en fin prendre a les Companyies
d'assegurances, a les Caixes d'asseguronces socials• •
La vida mundana de Starisky es
impres s ionant. Cannes li costa, deu milions. Deaville, set. S'aná a buscar el
bar() Empain a Biarritz quan Stavislcy
va decidir de jugar a SaiM-Jean de
Luz. Un dels seus amics dirigia el
Casino. El baró Empalo va perdre set
milions. En paga quatre. en promete
tres. Després refusä de pagar-los. Va
declarar ésser víctima d'un trampa.
Aixii fin escanda El baró Empain
no s'enfada intltilment. El croupier i
quaranta-cinc empleats foren acomia. dats. Alexandre i Kokotte foren desantoritrats de jurar.
Eren les set del matí. La mateixa
nit Alexandre ; Karotte reapareixien
al Casino.
Els atavíe telefonar a París. A qui?
(faegi's ¡a/N- plació a /a pdg. 7)

Cal votar encara per l'Estatut: no
solament perque encara no funciona
del tot, i per mitjans directes o indirecta ho cal, empènyer, sine, perquè
l'Estatut és, ell tot sol, la bandera
catalana i republicana, contra la qual
hi ha encara qui diu en el Parlament
"Muera Cataluñal", o bé, en penyora
d'ofesa irrenconciliaci6 ..." Viva Espaiiar, entenent tothom, pel monten i
l'ocasió, que es tracta de la bicolor i
amorfa.
No fóra pas just de blasmar conatautment el geni politic castella: i ara
m'escau de retreure'n una alta qualitat, potser biológica, però no pas
exempta d'una fort realisme politie.
1 es que prefereix de pactar amb l'adversari d'ahir: i la contesa forta i
franca, cessada de (ceso, sembla
millor garantia per a l'avinença que
no pas una amistat oficiosa i massa
oferta. Em recordo que ben entrat el
,periode de la Dictadura, m'invità gen
-tilmenasvbudiorne
mis significats de la Lliga, i també
de la cultura catalana, i assenyalat per
la seva acció catalanesca d'aquella
dies; i en aquella amical privadesa,
roen hoste em parlä amb un cert foc
no solament contra el separatisme, sinó
matra la virbola que mis o menys
tenia aquell miau, i que, profusa en
.mitings i periódica, havia estat, al seu
¡uf, una de lea causes de l'adveniment
d'allò que a molts semblava un unifoemisme ben reforea& Jo Ii vaig fer
present com Prat de la Riba, que mai
no fou secessionfstic, sostenia la necessitat d'a'n culte separatista, i em
vaig pennetre de deixar aquesta boutode: que si algun dia l'Espanya del
cid havia de pactar, seria amb alguna
mena d'almogiver„ Jet mateix, val a
dir-ho, no ein pensara pas d'ensopegarho tant. Peró desflores tenia ja la
idea, que no be bandejat encara, que
en terra espanyola qui s'ajup is sospitat, i les bones baralles fan els botas
amics.
ja hern vist com la concbrdia 'no ha
pas vingut com einaginava la gextt
mis pan, evolutiva j losinuant. En
aquistes vinents eleccions, on, per
decret de les circtmntinces, primereja
polftie, en votant per l'Estatut, sera escaient de votar per als que
ran fer-lo possible, que sin les Esquerres; i laxó no solament per gratitud, sinó també per prevísió; .qui Es

Les despulles de Van der
Lubbe a la disposicii, de la
familia
La Haia, 13. — El (joven)
alemany ha ciminnical al ministre dels Paisos Baixos a
Berlín que el transport a Holanda de les despintes de Van
der Lubbe ha estat prohibit, a
causa que serio
Ha afegit que el ros serà posal a disposició de la fatnflin
a 1,Pipziè.

de la CoaliciÓ
Electors
I, nammumminsa
seemmen mensiminememaummenmemenmomemmennmenmatu
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Anit començaren a circular rumors
dimissió del seu cauce. Als centre,
oficials es desmenti la noticia, i ¡chic
el comissari general crOrdre
digui ignorar-la, entre altres causes,
porqué el senyor Pérez Salas s'havia
retirat malalt.
Per la nostra part podem dir que el
secretari particular del senyor Peree
Salas ahir estava recollint els seus
.PaPers'i deixant la taula neta.

A la Mina 3:
Ele discursos det President
de la Oeneralttat I del »-

ayo+.

(feries PI

1 eunyer

no us deixeu sorprendre per maniobres
deis electorers de la Lliga
Haveu de votar la
candidatura número

I
Fixeu-vos bé en la capçalera de la nieta.
1 Di u: Esquerra Republicana de Catalunya,
Acció Catalana Republicana, Partit Nado1
nalista Republicä d'Esquerra, Unió Socialista de Catalunya.
I
I

Abans de votar, mireu si la vostra candidatura porta el número 1 i la capçalera
que copiem.

Sembla que el
1
Sr. Pérez Salas
i
fia
que el ca p superior de Policia, senyor
Jesús Pérez Salas, havia presentat la

homogeni, mica ençà mica eallt, amb
la tacita entesa imperant, no n'atenyeea tanta cosa. ni s'hi tara d'una manera tan desimbolta i expedita corn (pi
encarna una diferencia irreductible.
Patria multiplicar arguments i aneedotes, però em sembla que la me ya te/1i
da ben entenedora, i que tot catalanista
una mica experimental i entenent ao
es ;abra estar de subscriure-ta. Votem ben clar i ben net per l'Estatut
Vindrà una dia que en anar al collegi electoral podrem votar — ja ben
reeixida Catalunya—a favor o en contra d'una proposada municipalització,
o bé d'une! millores, o d'una modalitat
de pressupostos. No n'es encara l'hora.
Encara cal sellar i servir quelcom
d'essencial i de fonamental; can tot i
que jo comparteixi el parer del senyor
Camhó que l'Estatut no perilla, no
m'aconsolo d'aixà, que em sembla pon.
Tampoc no perilli la Ifancomnmitat
en una bella tongada. pepa ,;isqné esquifida ; bé se'n captingueren uns senyors l'esperit deis quals no ha Pan
mort, i algun dels quals es trote, Instar/ten!, en situació d'influència _11 de
poder en aquesta hora que ens caldra
votar. Cal tenir, em sembla, dues nenes d'optimisme, i no renunciar a cap
de les dines: runa es la fe co la nostra própia vitalitat, fet i fet incoercible, i l'altra la fe en la nostra prepanació per si de cas; ei, si realment
tenim compte de no viure desprevinguts. Qui és op timista Per calent vea"
tunal, però es refia nomis de la cadena de les causes i els efectos, i la
Némesi histórica, i no gens del pral);
esforç, no is sinó un optimista ineomplet, i que el Ilenguatge vulgar qualifica amb un epitet pintoresc, vagament ofertan:. I és amb una posat indiscutiblement catala i indiscutiblement
republicà cona ens escaurä buber fortuna.—En aquestes eleccioas
la ho saben: es tracta del posat mis
Intim de la terra, del m diteete
irrecusable.—
L'Estatut no ' ha pes do. la- .sen
inetallaci6; . rd tsp ¿ova netttaMat Pot
'deephear, per A 'CM' piel" la: tren
'acttralitat d'un règim convine, red,
encara präcticament inèdit. ¿I quin
infilor guiatge en la Iltrita d'ara que
frsel ten mateix, que el de la feseirnia
sosa de Cata/mea?
JOSEP CARNER

1I

Penseu que la Lliga i els seus aliats han
fet circular candidatures nostres, disfressant-les amb el número de les seves.
Alerta! Les nostres
porten el número

1

IAbans de votar assegureu-vos amb
candidatura voteu.

quina
: t

A la nostra, sota el número hi ha quatre

barres vertical..
Tingueu present que no valen lea candidatures tense el número 1 i tense la cap- .,
çalera que eh correspon.

Tte,

• 3,,

T
»fumen" 14 do der de 19

LA PUBLICITAT

DE PROIS

S Re •

famb p
joventut

epe Creada
Un 111hre 'eacepcional
1/..111.11.1.•11.1.1.

De

Móliere a Jòaqulm R uyra
per Domènec Guans é

"L'eeeole. dele marite". 41 % 140.
giro, be llague fOrtillia entre Roe.
Oree. Josep MI" de Se ana.
va fer una traducei6 fresca i viva
que va ésser representada l'uy triag
al Romea. Alfons Mueres use hit
una altra tradueció molt s'oleteada,
per a la seva coRecci6 d'obres completes de Moliere que publiquen
"Eis elissies del unen". Ars
espina Ruyra n'acaba de publicar
una tercera a la "Biblioteca Non
!Arder, que gairebe itimarlent a
¿Ir que reineis: les condicione de
les altea dues. Veritable meravella
da Ilutguat g e, Rayes hi ha fet, si no
per la invenci6— en la qual natu'almas no ha afegit eta per
l'expressie, una veritable obra de
muele listada. Calda ',saeta,
Per això, al costat de lea obesa original» de Joaquim Ruyra 1 colude
derar-la com a elissica en la literatura catalana.
I si prenem ad l'apremie de
dimita en el sets sentit mes clar
i únic indiscutible de medelica, haurem de convenir que te, damunt de
tes originals, un mejor valor didictic. En les originals el pensament
es limitat pel mateix Maje de que
dispara l'autor. L'eseriptor artista
no din sine allò que el ecu Mide li
permet. I cert que Ruyra posseelx
un lexic ntolt abundant i que, al
de la pamela, san ecuestre-inmsta
a cada mot tota els seas sentits,
descobdr-n'hi poteer de anua, cesa
en la qual, mes encara que a posselr-ne metts, radie* la forea i
ginalitat exprestiva d'un autor. De
totes maneen, però, ti pensament
resta tenme limito per aquestes
poetibilitate expreativet En una
tradueei6, ea cenit hom ha de Plegar sigui eme sigui el prepi lexie
a tul pensament ja fermulat Hom
ha de dir, per tant, coses que no
Murria dit mar, que la mateixa manea de lexic hauria poseer impedit
que ene Mesh% suggerides o que la
venirle ens hauria fet eliminar.
a Ne hi ha encara &mil a Catalunya
medidora que da pura, o que ene
ho tiemblen, a force d'eliminado&
L'aserrad de traduir obliga a l'esgrietee. a afta mejor
l'impides a eortir deis propia limite,
1 al«, el ea escriptors descara«
barreara o simplement poe apeo
porta a corrompre i ß desarticular
l'idioma, en escriptors insistes, ea
«celebre aros Rura, ale fa trobar
aoves *ármales 1 eluden% potser
per elle mateixos insospitades.
Aixi Joaquim Rnyra, en tradalr
Itolike, ha eserit unes pigines de
eatalb Merad 1 familiar alhora, que
«a una pura delicia. Molts dele
Mitres eomeditsgrafs, i precisament
agudo seo «mima o volee euriuobrea ele talent popular, ferien bi
de llegir-lo i meditarlo. Si en catara tenim ja grane modele ¿'expressió poética, no ens ablanden en
cavi ele d'expreaslá familiar, En
eatale, en catali !iterad, difiera que
ds mea fácil de dir—i no fe paradoxa — tes coses difícils i elevada
que les familiars vulgar'. De les
solucione que Muela Ruyra, bou
se gosaria a afirmar que totes ti-

Eis Ilibros nous
ereviari de Clutadania:
Paraules a la Joventut"
per Carl« Rahola
Si la resurrecció de Catalunya ha
d'ésser per al /Nitre noble una
O vita nuova", és de justicia no oblidar que aquesta tingué une precur•ore: »Iban, Pelad Brin, Victor
daguer, Solaran.- Una profetet:
Guimeri, Torres 1 Batea Prat de
¡a Riba, biarti i juliL els apòstols
dele guate loe= legió, taute que,
en m ana, podem anomenar-los "eh
provocadora de la Liti de Jariediedone", 1, suara, uns "pre-martirs":
ele perseguits per la dictadura.
La insensatesa de l'ofensiva posde l'eatimintene eepanyol tin
trema
gué la virtualitat de provocar un
sentimentalisme rornintie ea ele *•
trate populars, fina aleshores poc
anenye que inhibits del desvetllament de la nostra terra. Fon l'entrada al catalanisme del poble veritable, del que sofrita 1 del que
treballa, d'aquell que hacia vist
tempre amb rece/ la reivindleaeid
racionalista per creure-la una obra,
regressive d'intellectuals t ¿'artistes,
però que en comprendre que també
bi tenia un lloc, Isi entra per a aportar-hl el sentit social que l'oreja
de tradicions i d'areahmee, i la
brea d'acció que ea l'hora del trasbale fiu el pes decida en la balança
dele perseguits per la dictadura que
es llamaren al carea per a consumar el e321Vi de coses.
Per això, aguaite ex-perseguitt,
!oren els qui oficiaren, gairebé automiticament, de cónclave i de derecia II metal» sota la uva imita
emponsabilltat l'església de la poOda trova de la Catalunya, si no
tdomfant, ben distinta de la vexada
eareeiiia del ipaa-teuo.
Pensant, actualment, en aguarte
Jets bißbriee, boga ea pregunta:
¿Qué hauria pasta el haguettin
fugues« en But intent els qui pro.
EllamArea la República Cataloga?
Pesa mea: una serme edide de

gula realment teatrals, Perd ea arin
la majoria. Altrelletet el vare se
l'engevatua gota per emir *sub
fidelitat l'esperit entremaliat, irònic
i mofeta de /doliere. Al castrad,
tiembla que el ritme i la rima li
frontiles feeflitat i lleugeresa per
copear tots els dictes còmics, teta
els somriures, totes les ganyotes,
totes lee fantaties i <Mes enginyose. 1 picante. No hem seguit la teadecció vera per vers, pelea la lectura
del» la impreel6 que dificilment
pot tIseT fet en tetilla res de mes
atestas a l'esperit de Moliere.
Si ele negree autora meniPuleesin un Ilenguatge coro el d'aquesta
traducció de Moliere, la nostra escena en seria eutomitieament ennoblida. I que ningú no insagini que
el seu catara sigui dificil. Hi ha
molla menys neologismes i mote de.
atleta que en foro traduccions barroerle de vodevils estrena% al Paralle!. Contririament, Ruyra reivindica, presta categoria litereria a
mollee expressions, a «Ates parasles ramillete o populars que no demprenem per
per qué melle autors
mica obliden. Es a dir, al que he
comprenem: perquè en lloc de
l'estudi del natural que l'autor cdmir menys que niega pot defugir,
perquè en lloc de saber per experiencia o per inetint alai que en la
nostra parla Es popular o tender,
cariesturese o pintorescament girol,
no fan altra coca que imitar servilment els autora einnice castellana.
Aquesta traducció es encapçalada
amb un interessant momia, on Jetsquim Ruyra estudia Moliere com a
artista i com a moralitta. Com a
artista—afirma—Moliere ene resulta quasi temen bo. Com a morenita, quasi @enero dolent. Riera
adopta, en separar aquests dos aspedes de l'obra de Moliere, una
posició excelient. Pot demostrar-1
demostra amb exemplee—el que
afirma. I a desgrat de la simpatia
que la moral comprensiva i tole
rant de Moliere en& inspira, admetem que Ruyra te red ea moka aspectes. Eepecialment cia parigraft
que dedica a combatre "l'ética de
l'honor" et52 plena de veritat i eón
admirables.
Ruyra, perca, mis endavant
¿tiza de vorejar la confusió entre
i l'estètica —que hom ha
cultivat tan insistentment en aquests
¿artera temps a Catalunya — ea
afirmar que la bona moral ea qualcoto que enriqueix lee obres ardatiques". Després de !leal r afirmacions d'aquesta mena, formoladel
per un dele arestes asee admirables
1 mea admira% de la riostra terra,
hom no ha de sobtar-se de les explosione de tertuliante, com les que
ara hem presenciat amb motiu de
l'Exposició del Nu, explosione tan
propicies a la sätira molieresca.
Molt mis ben encarrilat sembla
Joaquim Ruyra guau en el parallel
entre Metiere 1 Shalceepeare, erts
diu les seves preferències per aquest
darrer, "artista pur", que mai en
lee ¡evo obres no es planteja cap
qautib moral, amb el desig de resoldre-la.
Jaca
uns guante cape trepanes
en u fouat de Itontjuict
Quin monumentäs hauríem fet un
dia o altre a aquella martini
Pera, "sotto voce", entre la gene.
ració dels provocadors de la Llei de
Jurisdiccions, en parlar de l'intent
fallat t'hauria murmurat: quina insensatesal quina bogerial
absolutament igual, com
digueren quan Prats de Molió.
Aquesta suposició l'oferim a la
refluid de les promociona de l'epoca en la qual se servia la Patria tan
sols en anar • "votar de matinet"
la "gent de be" i estant tothora a
punt per a alear els punys en protesta irada; promocione que avui
"fan el bot" i es consideren arrecocada porque no aun adonat encara que ele ternos han canales, ni
que han de resignar-se a passar a
formar part de la "guirdia de respecte", des de la qual també es
poden prestar ben assenyalats serveis a Catalunya 1 a la República.
Naturalment que no parlan Pela
ambiciosos, vanitosos ni arribistes,
tina pele hornee que propugnen
&raer governats segons ilur ideologia 1 també per la immensa mejoría dele militante de la nostra política que, des de casa seca, fan
amb llor meció i labor desinteressades, obres tan positives per a la
Patria com, per exemple, la que
acaba d'olerle l'eximia ploma de
Caries Rahola amb el seu "Breviari
de Ciutadania: Paraules a la Joventut".
El ponderat escri p tor gironí
dreça a la nostra Joventut no corn
a "dominus", ni roen a peak, ni
com a profeta. No es propoia dirigir-la ni donar-11 consells: no tracia
arria de deevetliar en la seva cortecande ele deures de ciutadinia per
l'evocació de les examplaritats que
ofereixen lee medres generacions
mea immediates, ar : ele i sabe de
In promociona ~ale, cridades a
aplanar el eamf accidenta que ha
de trobar Catalunya ea lea primeres piases de la atea llibertat.
Cado "abole no Precanitia,
postula, no predica: ensenya de retar, de a dir, de meditar amb devocl6

«ve« te rgegg que ba, erlgit
a Retuve' de ta imatge de alelan
pers 114 Mies eefteepeteme %e&.
ríes, mistan que converteix en esp111 estrié:fi viu de la teca !Atece listados i espill eis el qual ca2
oil" out en se a pantalla erina,
els &mea les obres, les gestes i les
idees dels nostres grana homo que
els catarans han de prendre per
model.
Aquestes oraciones que canta una
presa saetilla mas com la claror
orlafink, eón adreçades als hornee
de la primera República, als piecursen, als cavallers de l'ideal, a
la resurreaxió de la nostra 'lengua,
a lamer als 'libres, als politice moale grane amics de Catalunya, als sembradora d'idees, als
nois humils del carrer, a les nostres beroines, a la noblesa del treball, a la llibertat de consciencia,
als forjadors d'un pobre, etc., etc.
Aixi, "Breviari de Ciutadania",
ultra ésser "el llibre que ene
beta: que fa néixer unes ales subtils en el nostre espere, és un exquisit "llibre d'hores" propi per a
forjar caracters en l'enclusa de
l'exemple i per a induir als esperits la lt i l'optimisme perque no
p ug uin tenir mai un instant de dubte ni sofrir cap moment de feblesa
en lis hores tèrboles de la batalla
o en les incidenciee d'erran de terra,
premies de tota Iluita política, cae
els homo, no perquè 'luan per
un ideal, deixen de tenir les oyes
febleses i els seus defectes. Feble!U i defectes que solament podré
guarir i vencer l'educad& i, En
Cada" Rahola, l'excels literat rivalitza amb l'educador. Per tant, ningú mea indicas sine ell per a dirigir unes "Partirles a la Joventut":
"Jo &tejo que els mots que us
adreço siguin d'estimul per al treball i per a l'eatudi, i us excitin
també a una emplia i cordial compremió dele homes i de les com.."
"Timen ideals; eitimeu-loi: defensas-los; perb no vulgueu impone-lee per la forma Un ideal imPaele Per' la violencia de un ideal
que fracasa' tan bell punt cometiera
ß realitzar-es."
I Jis que el propi Carlee Rebota
da qui parla, que siguin tambi unes
paraules eme lee que ens serveixin
per a posar un darrer comentad al
mat "bon" Llibre ¿'Horca del patriota:
"El bon !libre deixa un futre de
num perdurable en la ruta pos upe« la bumanitat vers l'acomplimelle dele mas destine."
“Breviari de Ciutedenia" obtingué el premi (afma pel Comissari
Delegat del Govern de la Generalitat a Girona, senyor Josep Irle,
al millar treball sobre orientacions
per a la formació ciutadana en ele
principie de República ¡ Autonomia.
El llibre ha estat molt pulcrament
tirat per lee Grefiques Dariva Rebota, de Girona.
CECILI GASOLIBA

Al Cafè de les Set Portes
Sopar de comiat a l'escultor
Angel Ferrant
Divendres a la nit va tenir 110c
al "Cal de les 7 Portes" el sopar
amb que ele adietes, literata 1 amateurs d'ADLAN acomiadaven
tre escultor An gel Ferrant, al anal
el traspis de serle% traellada a Madrid en el seo cirrec de professor.
Hi &ajedrea uns trenta comensale, entre els quals: Angel Ferrant i senyora, Jotas Miró i senyora, Lluís Montanyi i senyora, Joaquim Sunyer j senyora, Sebastiä
Gasch i senyora, Rodríguez-Arias i
senyora, de Muntaner i senyora,
senyoretes Mercè Roe i Lobo, senyors J. L. Sent, Robert Gerhard,
Illesques, Sabater, Torres-Claves',
Sindreu, Prats, Serró, Maleé, Daniel Planes, Magrinyä, Alfons Puig,
Aulina, Xavier Vidal de Llobatera,
Jotep Ribes, etc.
Trameteren entre altres 'luz adhoja; J. V. Foix, Victòria Gili de
Foix, Trena, Nubiola, G. A. T. C.
P. A. C., etc.
L'acte va transcórrer jaiba com
cacen entre artistes. No cal pa3 remarcar que no hi llagué ni intent
de parlamente.

ACABA DE SORTIR...

Ahir sortí el primer vohun
dels "Assaigs de Joan
Crexells"
Una bella not:cia: ahir aparegué als
aparador' de lee llibreries el primer
vel ,n deis "Amito de Joan Crexells"
e :itats per cura de J. Estelr ich i Carlea Riba. Es titula "Primer: metate"
i en ley sesee 215 pagines deanes conté:
"Lee veritats absolutes", assaig de tesi
doctoral; Filósofa contemporanis
Hermann Cohen, Rudolf Euken,
Eduard Clepardde, Alois Riche, Recedelta Crece, P. C. S. Schiller, Bertrand Ruma!, Leonardo Coimbra.
A aquest primer rotura en seguiran
dos mis. El segon confitera els mis
madure dels &males de l'enyorat escriptor, i anire precedit d'un estudi
sobre la preparace filosófica i la formuló del pensament de Joan Crexells.
El tercer, 1 doler coimas, seré una
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* Rebem per ala ten publicació
la nota següent: "I& de gener de
rue. Seryor dime« de LA PUBLICITAT. Barcelona. Holt senyot
nostre: Hem vist a‘mb sorpresa publicada en el diari'di la, costra direccitt del dla so Ny fletes de Jue
Minguez pregant prenguem nota que
no Ii da possible d'acceptar la designació de mimbre del Jara! del Concilia de Comes Wats, trae aquesta
Secció ha organitzat. Lamentem la decriba del senyor Joan Mfngner. Trobem molt estribe, però, que llagues
donat et sen consentiment a un cotapany de Junta qua,' va consultar-li
el ces, i ara, en la seva lletra. eubradia el mot "Social" una mies despectivament. Diu també que el nostre
compony va amagar - li "l'especial caràcter d'aquest Concurs"- El seeyor
Wrtiruez potser veo visions. El caräcter del Concurs no es altre que fomentar la literatura obrera a Catalunya i donar-li impuls. En aquest punt
la someras da notara en veme el semor Mínguez capficat en fantasim.
Prenem nota del seu o r ee Nosaltle,
vam escollir els noma amh ist .4 ee interés, menee pensar en q ué ningú
del lur, t animé, ft-uHo fern constar sial per a la
tranquillitat del senyor Minguer. el
qual mereix. avui toin ahir. tots els
nostres respectes. Us restarem agraits,
senyor director. que publiquen íntegra la nresent al mitteix lloc
on 'lord la nue alludim. Voltee. —
Per la Secció de Literatura i Belles
Arts de l'A. F. P., Baptista Xurigura, pre.ident."
* Antoni
— Després de
les autoritzades eninlons aquests
darrers dies ha" valorat l'ehra pictbries d'Antón; (.arria amb motiu
la seva aportació a l'exposició del No,
ofereix un singular interés l'exhibició
de dibuixos del dit artista que avui
s'inicia a les galeries d'art Svra.
* Josep Prisa. — Es proposa
aquest pintor fer una exrrhiall de les
seves obres el vinent mes de mere.
Ultra un nombre considerable de pintures a l'oli. hi sera mostrat un conjunt de pintures murals.
* Revira. -- Ha esto luxada per
al vinent 24 de febrer l'obertura de
l'exposiei6 de pintura del pintor Rovira, a les sales de Syra.

* Paut Ceraldy, tradnit al catald. — Acaba de sortir tela ediei6
catalana de "Tu i jo", de Pau Getarde. seritable breviari d'amor d'una
sensibilitat exquisida. La Llibreria
Catalónia ,ha fet una luxosa i bella
elicia.
* Biblioteca L'uretra. — Aquesta
Biblioteca, la mes popular i econòmica
de les actuals hibliotemiee catalanes,
acaba d'incor porar- se "Vida i mort
del reverend Basili Fiveiski", una de
les mis intenses narracions de Leonides Andrerev, segons vertió directa
del rus de B. Marcos, i Pau Cintra.
* Francesc liorna i Satenes acaba de publicar un llibre molt interessant que ve a mrementar la biblIntrrafia
tatuarme ae 'libres de viatge Fs
ltda "Dietari M,,e r fer fri e
refunn
Kefots Unite a..InOrira del Nevar.
L'illustren interessintissims fotogravats.
* Un neme 1 d'Ilistario del Cemerc. — És imminent l'aparici6, dins

la Cotlecció Popular Barcino", d'un
resum d'història mercantil, escrit per
Alfons Maseres.
* Un neta verum de "L'Estel", de
— Aquesta merití ssima colvalenciana publicaré molt aviat
un non volum t La !lengua dolo tu/enanas, del jove filòieg i,í. Sanchis
i Guarner.
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LA liffilANITAT
Redro j Virgili hi dé, que a iota
lea laten* de II ~fr. ilfri
la trisa ektrissinus que es ligad 5 -"yelmo »e de les eirtifire eserwride
de Misionando i de la Repablica:
"Poden estar ben segura ene si
els patriotes liberals de quallevel
municipi catalä es trobessin en Valtersetiva de triar entre la victòria
si e l propi trtenfeitti i k ofetbria a
Barcelona. Marisa masa vecinas
aquesta última victòria, que es la
transcendental. No en un Sol municipi catete, ans bé en des 1 es
vint i en trenta muniereis, els tataranieto d'emperra sacrificarien les
respective, vietbrin local' al amb
aquest sacrifici poguestin assegurar
la victòria a la eintat de Barcelona.
Pera so bi be elp alternativa- cap
Irla a ter. Lee esquemas catalanes
anadearan demi a Barcelona, coa
guanyeran a la gran maj oria de las
cintita i viles importante de Cata.
%aya. Una ¿trata eaquetrieta a
Barcelona dificilment podriß altear
compensada per múltiple& cimbria
al remato de Catalunya, per brillante que faseln lea victòries, mentre que la victòria a Barcelona val
per totes les vieteries que a les poblador% comarcal@ poguessin fallar.
Aquestes rolaste politiquee fas
doblement responsable la democrio
cia esquerrista barselonina en lee
eleccions de demi. La fan responsable davant Barcelona i davant
Catalunya, davant de la ehrtat 1 davant de la nació.
No poden perdre, demi, a Barcelona, els partits d'esquerra que
van coeligate a la gran batalla. No
poden penare ni materialment ni
moralment. No sols tenen la seguretat de guanyar, sine que tenen
també l'eliligació de guanyar. Barcelona, la "torre mestra" del Principat, com Ii dejen segles entera,
ha d'estar a l'alçada de la seva histeria, del seu present i del seu esdevenidor. Ha d'estar a t'aleada de
la seva influencia damunt Catalunya i damunt Espanya. I, per tant,
ha de donar als ideare del catetenisme esquerrista un triomf ressonant, que repercuteixi a lotes les
Espanyes i especialment a Madrid.
Els escrita del mis gran cata là
del segle XIX, Pi i Margall, eón
rica de magnifiques frases de cta.
rividencia profetice. En un dele olas
articles d'"El Nuevo Régimen ". el
Mestre diu, entre calids elogie a la
ova ciutat natal, que Barcelona
seré l'espasa de Brenus en la politica espanyola, és a dir, el pes que
decantara la balança.
I be: la profecia de Pi i alargan
esti en ple compliment, i demi tindré una realització decisiva. Barcelona, donant la vieteria a les esguerrea catalanistes i republicanes,
decantara la balança, que encara
meiga, cap al costat de la Catalunya lliure i de la República taquennieta i federal."
L'OPINIO
Descriu la dirbieso de dime, que
ha fas la Lliga en aqueas darrers dios
de PeoPagonda electoral:
"Per molt que corrin els mitres
partits, no la podran atrapar en la
cursa de la propaganda a tot drap,
parque la Lliga compta amb
senda material de l'alta burgesia i
de la Banca, vinculades en llore
hornea politice figurante en tots ele
Consells d'administració. Ens han
explicat gent mateixa de la conjuncid carlino-regionalieta que Cambd,
el secretan general, presideix la
magna oficina electoral musitada
amb aquel! tren que sovint veleta
en les peHlculet dirigides per Lobbleich, si fa o no fa tal com la imaginació de Pompeu Gener s'atribula en una de les seves fantasies
minora. Un exèrcit de secretaria,
distribuits en departaments, que
comanden innombrables mecenas
grafes, taquigrafie, comptables, telefonistes. Tot un ministeri o, si
voleo, tota una gran firma americana. Dun muntatge sial en surten
pamflets, diatribes, pancartes, anuncie, proclames, arengues, blasmes
tot el que convingui per tal de polvoritzar l'adversari. Hi juga tot alió
de mis baix que pot rendir la imperfecció humana. Dirlem com Albert Londres, davant els pretidis de
la Guaiana: "El Dant no hacia vial
res". Com que la maldat lambe reguerete inteHigéncia i per a nosaltres Camba no ha tingut mai sine
una certa vivor o "picardia", creiem
que els pocs encerts que dintre la
bretolada puguin ésser reconeguta
a aquesta mena de propaganda, no
eón d'ell. Mis aviat s'hi veo la taifa,
diguem-ne la mi, de determinats
acedas que cerquen el rompí."
Perd no ¡roba aci curara la Piejor
immoralitat de les dretes, ans en la
pressió que hom fa o les connim.
"Apartem-nos per un moment
dele brams de les comerte histériq ues i refugiem-nos mansament
amb humilitat al recinte pacific de
les consciencies amarades de fe 1
de fervor mistiques. En aquest altre cercle de l'avene electoral trobetn dime bagasses amb els ulla
plena de 'lagrimes i el cor curull de
acopies que es diuen Juntes diocesanes d'Acció Católica. "La Veu"
en publica el manifest en catalä.
"El Correo Catalin", brean de
l'Alfonso Carlos, cabdill dele sucesor' del mossén Benet i del
Cura Santa Crue, he fa en castelli.
Totes dates Juntes diocesanes, sota
l'alt petronatge de monsenyor Irurita, recoma!~ ale fidels que Mor-

guiß luna sufraga/ ele ~d'eh de
la Usa. Els antes, "cltandoe" 1
a tetwle s", eón • entintes de l'Església i, per tant, del genere hule.
Heus ad la pitjor de les islamralitats. La premié damitot lee
tionedéocioe de iota la gene eme
pensa en un ntés enlli. ja he diu
l'adag i: "Veneu eel i compren
terra". Les Juntes &manee ame,
nacen amb les penes eternes de
risfern els esperas Multa, cae de
INIS votar eis medid«, mgionalietee.
No leen escrúpol a barrejar les
ee
nreir
xicesderbsurlaos. Cheaddeiaober pbr oeul

Cataluña' entera: cLIelaari vuestyli
vileza al punto de que con vuestro
voto, vendido por unas miserables
pesetas, o con vuestra abstención
electoesl deis la victoria a los 'ligueros y a sus aliados los manirquices, los integristas y toda la despreciable caterva de enemigos de
la República?
No q ueremos inferimos ultraje tan
tremendo. De vosotros depende el
triunfo que nos enaltezca o la derrota g as nos denigre ante España
¡A luchar y a vencer, correligiona
rios de todas las izquierdas republicanas!"

que entra ele esa recornanen n'hi
ha d'ateste, de bandas, d'adalters
de pecadora abassegadors deis set
peales capital& Pera no bi fa rea.
delineen ele do, i el menjar
dele eapellam, i ele privilegie dele
bobas, i Mediquen la Inquisieió.
EN ida grita a l'Emitiera'.
Quina inssoulitatt
Després de 'huir qn manifett
com aquest de lee Juntes diamante, Isom arriba a orober
bite melles idees de manjactpellana tan andada ea ele vena repetid= perseguits duran: l'iraPpearciiddie tata *mema brinda de tose-

El projecte de llei contra

Piasen que les persones veritablemeat religiotet han de sentir-4e
profunda:neta Meses de l'actuadas
¿'aquesta mercader. del Temple."
JUSTICIA SOCIAL
Assenyala lo importando política
d'aspes*: Mecías:, que han de fer de
Catieletnya el baluard de la Rehblica:
"El pelle de Catalunya ha de
confirmar la seva voluntat liberal
i esquerrana, enfront de la República espanyola, que esta en perill
evident de prottituir-se i de MOrlar
-quitzarde.

La data del 12 d'abril del 5e31
va ésor la que exterioritzä la voluntat del poble espanyol de crear
la República que fou proclamada
el dia re. La data de demä té una
importancia igual o superior des
del punt de vista de Catalunya i
d'Espanya tota; cal refermar a casa
nostra la voluntat de sostenir per
damunt de tot el rerim republicä
i cal que Espanya, davant de la manifestació d'aquesta voluntat, säpiga que Catalunya assegurarä la vida
de la República espanyola, perquè
Sea un baluard ine-xpugnable de la
seva defensa."
AM19010 desPris la situació económica de reljuntament de Barcelona,
explotado per les dretes en les ¡eres
Pro/mamare, i día:
"La mala situació del Municipi
de Barcelona ja venia d'abans, i la
culpa, per tant, no és del darrer
Consistori, sinó dels enseriara, dele
temps de la dictadura, del temps
de la dominació dele radicals i del
temps que les finances mypicipals
estaven a mane de la Lliga Regionalista. Tots hi acumularen trampee i combinacions estranyes, tots
anaren engruixint el dente i crunt
noves obligacions, trae han contribuit a la situació precaria de l'A.runtament de Barcelona. I el fet
que aqueas elements culpables de
l'estat del Municipi culpin els darmera regidors de les trampee i dels
deutes anterior. és una infimia
mis de les dretes barcelonines vergonyoeament ajuntades amb tots
els clemente tèrbols dels grupa que
fine a la preclamació de la República tingueren en Hure mane l'administració municipal."
EL DILUVIO
Afirmo que Os dines.: de les d.de:
ten ceras obandantment en la COMPre
de ttots:
"Loa amarlos se han realizado tan
habilidosamente por los mullidores
electorales de la Lliga que muchos
de ellos pasarán inadvertidos a loe
interventores de la coalición de izquierdas republicanas, por rigurosa
maeuin
r duda que
que
A Ica
la
no
e se ofrezca,
no admitan los interventores, adjuntos y apoderados de las izquierdas la introducción de candidaturas
en las urnas, pues en los falsos electores y en los que se proponen votar repetidas veces principalmente
confían los lligueros para salir victoriosos.
Poco les importa que el triunfo
te lo proporcionen a costa de todo
género de fraudes i tropelías; la
cuestión es apoderarse de la administración de la ciudad, prólogo del
dominio de Catalutia que tan magriiofincaors. negocios les puede propor-

Política y negocio son cosas idénticas para los 'ligueros. Sus triunfos electorales repercuten en las
bien repletas cajas de caudales de
su, dirigentes. Toda la vida política catalana s e . traduce para esos
logreros en una cuestión monetaria.
Esa gentualla, en la creencia de
que todos son de su condición, ha
imputado a, la Esquerra Republicana el aprovechamiento de cédules falsas para la captación de votase. La burda estratagema a que
apelaron para comprobar tus acusaciones les falló completamente;
pero, estultos al par que mendaces,
han persistido en atribuir a las izquierdas republicanas una trapacería por los 'ligueros utilizada, como
está plenamente comprobado en las
elecciones últimas Y la rea l les P ro
-porcinóalgusmedfragios. Nunca han tenido esos pollticos de ventaja el menor escrúpulo; pero lo que es ahora, supeditindolo todo a ganar las elecciones,
dan muestra de una inverecundia
inaudita.
Ciudedanos de Barcelona y de

l'atur
EL SOCIALISTA
Afirma — i ilensogra — que en
aqueil projecle tot O; piro elemegò"El sellor Gil Robles, que, a fuer
de Medita, es un irresponsable, o
lo que es igual, un hombre sin eso-apuros, lo mismo apoya al Gobierno masónico, siendo un ejecutor de las órdenes del papa, que
promete la felicidad a les trabajadore.. El caso es avanzar, sinuosa
o cínicamente.
Subrayemos que el propósito demagógico inserto en el repetido
proyecto de ley denota lo que hay
er, él de designio fascista. Al r edac
-ratio,y bransuatoresquengendraban una arma política para
asombro de catecúmenos, y no una
medida de eficacia realizable. ¡Pretende Acción Popular sinceramente
sustraer a la clase P atronal el 2 Por
roo de los salarios para el fondo del
seguro contra el paro? Si los patronos no pueden vivir, .,i están en
la ruina, si cierran los comercios,
según el señor Gil Robles, por la
acción dt los Jurados mixtos,
veras quiere Acción Popular aumentar las cargas de esa clase sodal? Además, Si el déficit p resupuestario e, alarmante. si el Estado se halla poco menos que en
quiebra, si urge la nivelación del
presupuesto, sea como sea— claro
que a costa de capítulos populares—, ¡cómo pide el señor Gil Robles que se consignen ;en los próximos presupuestos! nao millones
de pesetas, ;cien millones!. para el
seguro de paro? ,:De dónde saca el
genial estadista agrario esos cien
millones de pesetas? Todavia más:
estos monárquicos que han votado
en el Ayuntamiento contra el subsidio, ínfimo, insignificante, a las
sociedades obreras para remediar
el paro, ¡pueden decirnos por M'e
aquella tacañería incivil se traduce
ahora, en el proyecto de ley nada
mäs, en la conceeión de un subsidio a los parados q ue ya del 60 el do
por wo del ea:ario ordinario? ¿Y
cuál es el salario ordinario para el
seaor Gil Robles? La peseta y media que quieren dar sus amigos en
el campo a los braceres por diez
o doce horas de trabajo, o las nueve
pesetas que se han pagado el verano pasado en muchos sitios por
acuerdo de los Jurados mixtos agrícolas?
Mal se compadece la repentina
inquietud social de Acción Popular
con su conducta antiproletaria. Repetimos que no engallare a nadie.
El proyecto de ley que los seores agrarios se han sacado, no de
la cabeza, sino del hígado, es, permítasenos la insistencia, impracticable, hoy por hoy, utópico, y, por
lo tanto, demagógico, y por demagógico, burgués, fascista."
EL SOL
Sende tant de denieny, ve a dir e/
marea., en afirmar que si el projecte
mi q uis dur-se a tenne a la °idea-id
mamaria la Hisenda de l'Estad
"No. Así no se pueden presentar
los proyectos legislativos. Ha costado demasiados duelos y quebrantos a España el diletantismo fascista que orientó la creación de los
Comités paritarios—hoy Jurados
mixtos—con una tendencia impropia de un país de nuestra organización social y de nuestros hábitos
administrativos, para que nuestros
legisladores continúen traduciendo
textos mussolinianos, hitlerianos o
ginebrinos. Se halaran escogido,
para redactar la proposición de ley
que estamos comentando, los remedios acreditados "y más en armonía con las modalidades especificas
de nuestro pueblo"; pero no lo diría nadie que conozca un poco a
fondo la realidad de nuestra economia nacional y de nuestro Estado.
Entre lo que hace falta en Espata
piel combatir el paro forzoso hay
algo de todo eso que ce incluye en
la proposición; pero no es exactamente eso.
Ni se puede iniciar el seguro de
paro en nuestro país con la generalidad que se propone y en n ' omensos de fracaso cierto y abrumador, ni se pueden destinar a ensayos las cantidades que se señalan,
ni planes de obras públicas con vistes a ocupar obreros exclusivamente
y con la condición— entre otras —
de "que no sean de urgente e inmediata realización" las obras que
se proyecten, ni tiene sentido en
España formular planes de remedios contra el paro forzoso que no
vayan ensamblados y como complemento de otros planes mis vastos y organicen de reanimación de
la economía nacional, que es donde
esté el verdadero, y en ocasiones
inmediato, remedio, y que es P er
-lectamnfibetarnl
patria nuestra y no lo es en otras
naciones exportadores dar leeetas
sociológico."
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L'ordre an la votació

Obscura prontutelat ahir al
ralgdla, per -AM°, den de
Ea eetat solucionat el con- ,la Prealdknela de la GeneMete de 'J igote. Abans-d'ablr
ralltat de Catalunya

r

parlament:
El president -de l'Audiència de
remor Pi i Sunyer, que encapUn altre aspecte interessant de la re"Com a conseller de Governació
Barcelona ha rebut la comunicació
el
que
es
reosaés
i
candidattua
d'Esquerres
municipal
organització
—manifest—, directatuent respon.
següent,
que li ha estat tramesa per
ba jet les segilenta manifestafereix als funcionaria Cal tenle en
sable del manteniment de rordre
a'arribn a un acord entre la
la Junta Central del Cens:
que constitueixen un programa
aquesta qüestió una politica ben defipúblic i de la liare emissió del vot,
"Excellentissim senyor: Vista la Societat explotadora i els
.cipal a desenrotllar a l'Ajuntanida, la quin, ensems que asseguri una
totes
les
he de dir que une presea
comunicació de V. E. consultant: obrera. S'ha resolt en la forma
aa Barcelona:
burocràcia competent. indispensable en
disposicions per tal que l'ordre siprimer. Si, a tenor de l'adiete 43 de eegüent:
co organisme con: el municipal, eviti
-1 jmportancia que en raspecte pogui perfecte i a garantia de tothom
Entre el dilluns I el dl marts
la Ilei del 8 d'agost de xpo6, tienen
:k tr en les properes eleccions muels abusos q ue l'opinió pública ‚enl- absoluta. Les forces a les nieves or- hatee de considerar- ge cont a ¡are- la Companyia liquidarà p ls jorace condenina. Per aixo caldrà ter trua dres tenen instrucciona categóriques.
,lals no ha de fer oblidar els prosents al local on se celebri 'elecció nata endarrerits que deu als
revivió acurada, pecó urgent, de les
ases de carácter admin:stratiu planEs la HA la suprema norma que ha
i amb dret a emetre els seus sufra- obrers, I admetrà al treball els
plantilles minimes i màximes del per- de regir la jornada electoral de dea a rAjunta:nent de Barcelona i
gis
els declaro que, havent-hi acudit 400 que havia acomiadat abans.
servei
sonal
necessaries
perre
cada
de
donar-los
sos
a
:ció.
Es
zeceSS:tzt
mä. Si hi llagues algun insensat disabans de les quatre de la tarda, es Els obrers, per la seva banda,
rerti canvenientment ates: realitzar,
que les eleccions del diumenge
posat a provocar violències i agitatrobin a l'edifici en el qual hi hagi es comprometen a donar el rencom a resultat d'aeuest es:ueli, una di s
aera ultrapassen el Marc paramera
dono, a coaccionar eLs ahusa, a diinstaHat el Collegi, cm bi en filera diment de treball degut. Finalpersonal. portant--tribucóefaçdl
ai i loca!, i que tindran en
ficultar la Iliure expressió del su.
ordenada al carrer; podent, en cas ment, s'acordä que l'obrer que
d'aquells Hoce en els guate sigui inne-.eta hora tensa una influencia canfragi, he de fer-li avinent que el
afirntatiu, prendre les precauciona no ho faci, sense causa justificensara a aquells altres on falti o pugui
arab:e i possiblement decisiva en
pes de la hei candi inflexiblement
que calguin peque no s'hi ategeixin cada, sigui acomiadat definitifaltar: i sebretot comaletar aquestes
aenració de la politica republicana
damunt d'era
altres persones, i segon: Si re c o- va in ent.
consolidació de l'autonomia de Camesures amh sei rerim rigid i sever
Aquesta és la norma del Gaseen
neixent el dret dels candidats, enEn parlar d'aquest afer amb
• ;aya, Pera es natural també que el d'amortització de les vacante existents de la Generalitat, i serà sempre cara que tinguin interventora en reperiodisles, el senyor :_zelves
barceloni, coneixedor de la sii les que es produeixin, que permeti reaquesta la nostra conducta de golecció, a presenciar personalment les iligm5 que aquestes solucione el
vernants
d'una
democracia
i
de
resMunicipi,
angoixosa i dificil del
duir els <madres burocràtics al minioperations electorals o be per conmolla perque tallen
ponsables de l'aplicada d'unes lleis
mum, assegurant-ne l'aptitud de ma.a.ti saber quin és el pensament
dude dels seus apoderats, ha d'au- d'arrel les derivacions que
permanent
dels
drets
polítics
de
l'exercici
i
conducta
deis
partits
nera
que
doni
a
la
seta
actuació
la
dede
toritzar-se que ocupin el local nom- batirla pogut tenir el conflicte,
dels ciutadans.
guda eficiencia i el mujer rendiment.
a‚piren al Govern de la Ciutat.
brosos apoderats d'un sol candidat: cas de no haver estat rasoll, i
I perqui la nostra norma és aquesNo aot negligir-se un altre pont imde surtida i base inicial de tot
Considerant que, degut a la cabuda perqui• la situació de la Coma
ta—segui dient—, he d'expreasar la
rararna d'actuació ha crisser el re- P ortan t i ss i m , el de la prestació dels
que normalment solen tenir els lo- panyia millorarà automúl leamera sorpresa i la nieva protesta
serveis públics i la relació le 'Ajunoixement de la situació delicada i
cals dels Collegis en els quals salen
nvutt si ele obrera donen un
pela conceptes emesos aquesta tartament amb les empreses que tenen al
cr.a en qué es troba l'Ajuntament
installar-se les Seccione, no hi po- mejor rendiment de treball.
da, des del micrófon, pel senyce
e3arcelona, de U qual cal no obli- set? cárrec alguns d'aquests serveis. En
den cubre molts electors que guarCambó, líder de Lliga Catalana.
¡Ole es veritables responsables en el primer aspecte haurä de fer-se una
dia entre ells rordre degut i que,
Conceptos que conaidero, salvant
palitica deconornia i crausteritat, que,
çe:s ajuntaments anteriors a la promolt sovint, solament s'hi troben el
tots els respecten a les persones i
sense deixar desates a s els serveis pú,;r.uazió de la República. Pel vol=
que esa votant i el que el segueix
als partits politics, completament
eixi
abetes
i
eviti
despecorre
g
deute
Deute
municipai,
degut
a
un
per a fer-ho, quedant-se tots els alci
lora de Roe, allunyats de la veritat
ses supirflues. Perla mis interessant
aatic i a un increment de despeses
tres fent una renglera a la porta
i impropis de la situació política
encara és la segona qiiestió. L'Ajunccriordinär i es, agreujat en el temps
del Collegi, amb el qual, cae ¿'atenque ocupa mil As expressava.
X la Dictadura, les obligacions finantament que cesta ja na conduit amb
tire la lletra de l'article 43 en tocar
La
primera
consideració
que
se
:ces que se'n deriven representen aproles grans empreses arnb l'energia neles quatre de la tarda, solament pom'acut
davant
d'aquest
fet.
és
jut„,aaarr.ent la meitat del pressupost
cessäria. El Municipi no pot estar totdrien votar els dos electors indique
el
senyor
jar
inversemblant
ales als interessos de societats gestores
¿espeses.
cara i encara ple el CoHegi, si n'hi
Francesc
Cambia
es
dediqui,
per
als
Cal latir la franquesa d'advertir
de tunciens municipals que obtinguin
hagués d'altres a fora per no obre
de
la
radio,
al
desprestIgi
sismitjà
de
Barcelona
que
la
primera
arnb elles guanos cure corresponen a la
Cradans
dins, únicament podrien fer-ho els
coliectivitat Caldrà, doncs. seguir temätic de toses les autoritats de
tapa de !a propera gestió municipal
que fossin dins, quedant-se sense
El conseller de Goa-enlació va curCatalunya i a l'explotació de culhura desser de severitat. de record- aquesta actuació i intensificar-la , fer
poder votar els de foca, tot i hacer sar la següent disposició al conüssari
para insfdies atase fonament de
un examen raerr at de les relacione de
de reconstrucció. Fora fácil exarribat molt abans de les quatre. la
geueral d'Ordre Públic:
sap greu, com a autoosar un programa de diverses obres les esinentades empreses amb el Mu- realitat. Em
qual cosa no s'adiu amb l'esperit de
"Amb motiu de celebrar-se el proritat de Catalunya ¡ Adimc corn a
tot seguit que ptengui pOSsesS;(5
que aquesta, en tot el seo per diumenge, dia 14, les eleccions
niCipi. analitzar la seva influencia en
ja
la
Ilci,
simple ciutaclà, que hi pugui haver
E rau Ajuntament: pera fóra enga- els ingressos i les despeses municipals,
context, tendeix a garantir el dret
municipals
a tot Catalunya disposareu
un politic del nostre palde que hagi
i la independencia de l'elector per
i emprendre els estudis pertinents per
ryes. perquè no podria emarendre-les
la lorqa a les vostres ordres vota les
SPI71de
valdre's
dargurnentacions
mb el seu propi esforç, en un brea tal ¿'acribar a la possible revisia dels
a la Iliure emissió del sufragi;
seguents instruccions
blants a les emeses per l'esmentat
raai, tense comptar amb els mitjarss coutractes abusitss . Una gestar, seriosa,
—Considerant que, fixada per la Il ei
Primera: Cal mantenir l'ordre mes
senyor per tal de portar a cap la
realització.
Es,
dones,
però enérgica. en aquest sentit contridur-les a
l'hora de les quatre perque el presiabsolut perquè les votacions es realitseva propaganda electoral. No sinn
:prescindible destinar el Pri me r temps buirá fortament a !anejar les finances
dent de la mesa anuncit íme s'acaba
zin dins una perfecta normalitat. —
les paraules del senyor Cambó les
a propera etapa municipal, potser municipals, transferint a l'Ajuntament
la votació, té periecte drct a tmetre
Segona: En els Colleais i Seccions
que donaran precisament als ciutaet el primer any, a la tasca de re- allò que en justicia ii pertoca dels be- dans de Barcelona i de tot Cata- el seu vot l'elector que hagi arri- electorals es Insultara el servei com
suucció esmentada que eviti la ruineficis que per Ilur carácter corresbat al CoHegi abans d'aquella hora,
de censuetud. — Tercera: La foro
lunya una sensació de responsahilivalen a la riutat tota, i donani a la
n de l'Ajuntament de Barcelona i
esnse que pugui considerar-se minpública obeirà dins els CoHegis electat í de capacitació de Govern.
després majors possibilitats crac- gestia municipal una major claredat i
val
per
la
presencia
dels
que
hatorals As preside.nts de la mesa, i a
Com a conseller de Governació del
dignitat.
sació en els diversos aspectes en
guessin
arribat
abans
i
no
essent
lora úrucament rebran ordres i insGavera de Catalunya, he de repetir
Les disposicions de la nava Llei
r desenvolu p ar-s e , i amb preferencia
possible que votin albura, sinó d'un
que el manteniment de l'ordre
truccions dels seus caps naturals, els
Intimes:al eatalana que encarreguen id
c7 .1 un carácter de millorament
a
un,
guardant
l'ordre
d'arribada
i
de
tots
sie
dret
quals les husmean de rebre previament
i la garantia
Fonament indispensable daquesta
dei MI1111Cipi a
que la votaciO no s'acabi fins que del comissari general d'Ordre Públic
els ciutadans són consideras; per mi
ha d'ésser rordenació financera,
un Loasen de (jo yera pefinetran de
tots ele . que hi estiguin presenta a
de Catalunya. — Barcelona. 12 de gecntri a normes essencials de la meanejament econòmic del Iftincipi. millorar-la per la aova estruc,nra de
les quatre puguin exercitar el seu
va actuaci6 de governant. Francesc
ner de 1 034-"
situacó ve agreujada no solanient les funcions duectores, i tanme pel
dret; —Considerant que per l'artiCambó, amb paraula Ilenera, ha
j: considerable volum del Deute, sina major grau de responsabilitat d aquens
cle
3t
de
la
mateixa
Ilei,
els
candiafirmas que jo havia vulnerar la
nfui per les dificultats que troben les
que se nencarregum. Es ageest sentit
dais poden estendre poders en f orCon , titució en ordenar la rnatinada
gtilacions al crèdit, degut a la crisi
ma als individua que tinguin per conde resacnsabilitat el que accairse,ia
e s corpassada
nue
fossin
efectnats
general. Per altra banda, la que el pruaranaa U aatuazio l:1 n 111Clliata
venient, és a dir, tense limitada de
a
centres
politics.
Em
semina
colls
cian distribució 1 fraccie.nament en el
lubre, i que no sels podrá negar
csbusaat sial': en la seta praae,a etaue el senyor Cateó
exnaordinari
q
municipals,
"-"e noble deis valor;
l'entrada als Collegis electoral:, hapa de sesera reeonatruaciu. Prudencia
ignora a despit de la nieva extremala
base
dels
que formen en gran Part
vent-Whi proa amb qué l'apoderat
administrativa mes obi,gada encara en
da prudencia en aplicar-ne ele seus
petits estalvis d'un nombre consideraexhibeixi rescriptura notarial de.I
el moment d anpiantaem ti un nou sispreceptes governatius, que ens tro:le de famllies modestes, fan que hagi tema de regisme municipal, que cal
mandar, feta a favor seu, i que, per
bem encara en estat de prevenció
Sta donat compte al jutjat de les
fe tractar-se tot el que a ells C3 cele- aplicar de manera que Gasa ei maxim
tant, puguin trobar-se tots, en qualordenar
escorcolls.
tant,
puc
i,
per
segtients explosions, ocorregudes
rend amb teta atenció i el máxim ressevol snoment, al rnateix CoHegi;
renditnent i letiratiCitat uel
Cara
en
Cota
altra
diligencia
de
caabir a la n'atinada.
—Considerara que a cada Secció
rece, el qual no exclou l'estudi d'aque- qual por. eszeaare a iins a ioriumar
räcter governatiu, el conseller de GríA la carretera de Matar& al coselectoral el president ele la Mesa té
es mesures serioses de sanejament taza Laura aandicaral que pernicti
vernaciá, responsable de rordre pútas dels pals del tramvia, esclataren
a
mantenir
cae cansoliden 1 enforteixen el credit.
per
autoritat
exclusiva
rnamr elesern.utuaameat de la sala
blic, no fa altra CO5a que moure's
dues bOnubes de limita potencia que
l'ordre, i 'Inc ha de tenir cura que
Pera :a base del veritable sanejament
dintre 'órbita estricta de les seves
ractuació del atunicipl. F.o es tracta
enderrocaren els pals de conducció
l'entrada al local estigui sernpre
nacer ha d'ésser l'efectiu i sincer
de recluir ks 11111Ci011b municipals, peatribacions. I encara he d'afegir que
aèria d'electricitat.
lliure i expedita per a les persones
anivellament pressuposta r i, la reducir!)
n'he fet el menor ús possible per
ra cal que una base de severnat asAl carrer de Valencia Va esclatarque tenen dret a entrar-hi, i entre
de les despeses i renrchustiment dele
tal
que
la
campanya
electoral
es
ne una altra al dipósit de la Canales quals es traben els votante: —La
iaressos. i el perfeccionament de sis- segar: es so.ids tonarnents d'una indesenrotllar
a
Catalunya
en
recunStara actuada vasta, eficaç i
pague s
tema recaptatori, tenint especial cura
Junta Electoral del gens, en sessió
denca. Va produir destroces, i a
completa llibertat, tense que la meya
Ve :es cärregues municipals recaigum irucw.a.
consequencia d'ante: quedareis ocluye
celebrada avui sota la meva Presiautoritat
posea
la
mis
mínima
dihNo fóra proa series exposar ¿etadencia, ha acordat, respecte al priubre els elements que puguin resistirIlum diversos industrials d'aquell
cultat a la liiure espressiO del penr a la producció i el
;:adament el programa a realitzar ices
mer punt consultat que, en efecte,
carrer.
les sense dalla Pe
sament
i
del
programa
de
ningú.
han de considerar-se presenta al lomere barrean, sobretot darrtunt de endavant, ja que la SCV4 amplitud i
L'anee acte de terrorisme fou coEl
concepte
que
el
Govern
.le
Cacal de l'Acacia i anub dret a emetre
ks persones i organismes económica intensorcacio cle en de ia previa cesome; al carrer de Sant Domenec de
el
dret
l'autoritat
1
talunya
te
de
lucio deis greus problemes que afeiel sufragi els electors que havent-hi
ne duna manera directa o indirecta
Santa Caterina, davant del número 1,
és massa rigid :cerque pugui influiracudit abans de les quatre de la
as:der .-da de:s serveis del Muniel Pi o xaguea la vida municipal i que han
on esclataren diversos petards amb
lo i mediatitzar-lo el partidisme o la
a
funcions
de
catarda
encara
es
trobin
al
CoHegi
s
ell
la
turma
ebnlentaüu.
g
de
resoldr
fe guanys degtrts
metralla, que causaren desperfecto.
simpata.t per determinades ideoloExtrem
important
o
al
carrer
en
filera
ordenada,
i
es
ea
cuasi,
es
un
¿cure
deis
qui
l'etO
letee municipal.
No hi hagueren, per fortuna, desgrigies. Ha afirmat el senyor Cambó,
el deure del president de la mesa
: . ardenació financera 'naurá d'ésser aspiren a obtenir la ...anea del
C:C3 personals.
en la seva conferencia, que els
prendrc les precaucions que calguin
nostre poble, el mantrestar rorientacia
-/arnern el recaptar la cooperado <le
agents le policia que efectuaren
penqui no puguin incorporar-s'hi alque guiara llur s acres, en ei qual es:Estat per resoldre els problemes
l'esaorcoll a Lliga Catalana anaven
tres persones. I, referent al segon
deis
deutes
pendents
produits
pecie
cal
manifestar-se
en
una
forma
s
dersat
acompanyats per persones estranyes,
pum, que no pot ésser privada resen parvas de la Dictadura sense la Seis rotunda i trinca. La politica arai
jo
he
de
manifestar,
c
arroborant
tada al local del Collegi deis canLniciativ a 'ni el consentimen t de la ciu- inciaal ha d'orientar-se en un sentit el que acabo de dir, que es tracia- didats
ni dels seus apoderats, i és
popular, democratic, obertament
tadana barcelonina.
d'un
va de dos alumnes de l'Escala de
ó
de
la
ci
delire del president de la nieva tenir
P . 7 a la deguda normalitaa
Tant en el que es reir:reja a urPolicia que no feren res més que
cura, en tot moment, de Nutre i
e:ea municipal és de gran interès pre- bitanzaCio cual a 1.,:.+(CO 5 serveis pua
complir amb el sea deure.
que Tm es pugui privar ni dificultar
cisar exactament els serveis ocie COI”- bus, a ballnal i a its.sttuvia, a proAiscra es tot. i agrairé al senyor
tan sols l'entrada dels electora al
te7ncen a la seva esfera de comnea cultura, la politica del
scimeilas
judicis
ne
abans
d'emetre
Cambó n
La policia de Barcelona procedí a
CoHegi ni la liare emissió del sutirgaa. La insuficien c ia amb qui l'Esalunicipi ha d'esser especialment
gade
confirmar
i
tracti
temeraris
la detenció de tres individua que efecfragi
en
ell
mateix:
La
qual
cosa
tst havia ates sernpre As serveis pnaureçada a satisier les necessitats porantir le, seves paraules, puix que
poso a coneixement de V. E. als tuaren dos rciatoris, amb dos dies de
he, a Catalunya, el desconeisement pulars mes impar:caes, i ayunes yue,
no s'Isi sal, ni és tolerable, que un
efectes °portada — Madrid, 8 de ge- diferencia, a la torre que el Sr. Folch
i l'O:lit de les nostres necessitats mis per la insuficiencia mural deis medis
!tome que es diu catalanista i defenner de me.— P. El President: — i Torres té a Palausolitar.
imprescindibles. niegue a produir un
modestos, soa gaircbé sernpre La raes
sor de la pau ciutadana es dediqui
El Vice-president Primer, I. S. de
Els detinguts, que han estas posats
fenomen de substitució. Com que les desateses. Encara que la vida municial
desprestigi
de
les
autoritats
de
Toca .,--_ Rubricad:— Sr. President de
a disposició del jutjat de Sabadell, roCorporacions catalanes eren relatiaaCatalunya.
i
a
la
fornentació
de
depal
se
círcuruscrigui
principalment
a
la
Junta
Provincial
del
Cens
Elecretes fortes en l'aspecte financer —
baren diversos aparells de radio, una
magog ia estèril, perniciosa i antipa:esfera administrativa, rorganisme retoral de Barcelona.
encara que aquesta iortalesa scr,itit era
naquina de retratar, peces de roba, ettriatica.
presentatiu i gestos d'una acumulacisi
Mera, que vengueren a un drapaire
mes a?arent que real i portaa'a a la
Acabo el meu parlament — va
de mitjans, competencies u voluntats.
I iax;ment del Deutc— ,
del carees de Padilla anomenat Genfs
dir — repetint una vegada mi% que
Lean es la Limad de Barcelona, nu put
tro . .ar-,e que ¡'Estat fallava, tendien
Gurau Gänlez, el qual fou detingut,
el
Govern
de
la
Generalitat
de
Cataruneralment a suplir les beVes deis- asintinistrar-los sense ter-ho en un dei recuperado totes les peces i efectes.
de
Goje.
corn
a
conveler
lunya
i
terminas sentir. La gestió d'una vila
tenues, O a.xt aSia arribat a una siexceptuant la maquina fotogràfica, sine
a
mentevernació
estern
disposats
hom confía retobar.
Nac, u perjudicial 1 cumusionäria. Ser- de pocs habitants pal Esser, i encara
l'ordre
mis
estricte
i
a
garantir
nin
la
no del tot, simple aranuaistració;
sea que han de correspondre a l'Estas
la
llibertat
del
sufragi
que
da
patride
mas
i
són
iluSlfa,
eren
dama cintat con: la
i q ue aquest no prestava,
moni de tota els ciutadans.
u'un mdió d'äsiaitants i amb tolo eta
atea ' , per la Dipataaió de Barcelona
Generalitat
de
Catalunya
,111r. per 14
pr,u:eMes que comporta, és lorcosa55 511 : all7tS serveis que corresprmen a ment, juntament amo administrada, Un •ldarutl a la cua de
I r.uat, o a la Diputació P rimer i a politica. Honi put adminianar el
emule/ s deis autobuses
la Generalitat despees, $ön realitfats
ciar sItas et molt de temps, rePe r l'Ajuntamenr de . Barcelona. Amb
d'Horta
colzant-se i aiavorint. eh intereasns
aquest sistema queden fortament cardels menos i des pritilegiats: lis de
Al carrer de Pe:ayo, xamfrà al de
regata els pressupostos de les corporaser-st, al contrari, ara i en endevant.
Balmes, Ilcc on els autobusus P.oca
e,ons locals amb atencions que no els atenent en preferencia eis me, modeslenco Ilur >arada ele principi de traPertoquen, i es dóna lloc a detectes
tos ¡ /tices ates.n. akqtsest es el senjecte, anit es predui un a:darull deinevitables d'organitraci6 i a duplitigut a qué els que esperasen rautolrús
tit oc tenim de la politica municipal:
serveis. Cal dones, ara que la
la
.
administrade
rigidament
austera
i
d'Harta
es trobaven, despeé, de Par";
implantació de ¡'autonomia ens (lima
realiLarió seriosament reflexiva, que estona de fer cita, que no hi patios(
una mame oportunitat, fer la d elinn lari6 de les funcions de competencia servcixin de fonament a una obra por- pujar augur ja %hila pIe.
L'escindo; t'ordene uroporcions.
tada amb energica deriai6 i inspirade
del Municipi. i una redistribució (le cätel va reao' g re tina rantione . , d'aetalt,
en el minoramos :social. digoa de la
tegua, ¡ eraelt passant a l'Estat i
.pie reeidaritza e1 servei i tau callar
traisciU preres s :v. i el Carà^tcr dela Generalitat aquells que naturalles protestes.
mocrátic de la ciutat de Barcelona.
!roes els corresponen.
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Catalans:
Lea eleccions municipala que Catalun y a celebrad' demà, <lisamente,
tenen per a nosaltres una significació nacional, puix que són les primeres la data i el sistema de les
quals ho han deterrninat, nornet, les
Corts catalanes, filles del sufragi
del nostre poble, i el Govern de la
Generalitat de Catalunya.
A això cal afegir-hi que són tarnbe les primeres que tare Catalunya
essent ja responsable de l'ordre públic, i tenen, dones, una extraordinäria importancia; i es per aireó que,
con: a President de la Generalitat,
Madrear: avui al noble de Catalunya
recomanant-li que, vetllant pel orestigi de la nostra autonomia naixent,
respecti en tota la ova integritat
el dret de tothorn al sufragi, la Hiere emissió del vot i que aquestes
eleccions puguin ésser modèliques
i representatives davant d'Espanya
de l'eficiència de les nostres Ilibertats de la capacitació deis catalans
per a regir-lea i honorar-les.
I si com a President he de recordar que el vostre dret indiscutible
significa també el deure de reconeixer el dret dels altres, com a cap
d'un Govern que es recolza en la
voluntat democrätica expressada pel
nostre poble, i com a cap d'un partit que tants dies de glória ha donat
a Catalunya, he d'atsenyalar l'abast
de la propera Huna electoral, les
conseqüències de la qual tant han
d'influir en les perspectives futures
de la política espanyola.
En aquest moment, per la iniciativa i la direcció de les esquerres
catalanes, Catalunya influencia d'una
manera indubtable tota la politice
g eneral de la República. Aquesta irradiati6 de la nostra influencia es
visible i manifesta: i d'aquest fet, si
Catalunya san aprofitar-lo, poden derivar-se'n, tant per ella, con: per a
Ja República, avantatges positius i
beneficie d'un abast incalculable.
Els actuals momento eón delicats.
S'esta incubant en la vida política
d'Espanya una lluita les conseqüenales de la qual poden dependre, en
gran part, del resultat electoral de
demi a la nostra terra. Aquest resultat pot influir decisivament. pot
decantar d'une manera gairehé definitiva una o altea tendencia. La sort
de Catalunya está enllaçada amb la
sort de la República i abra es veu
clarament amb ractitud i el gest de
les dretes monàrquiques i reaccionaries espanyoles, que feren (no podent pas oblidar-ho) la campanya
electoral a base de cornbatre l'Estatut de les nostres llibertats. Invito, donas, tots ele catalans a que
reflexianin la situació a qué pot portar-nos el trioinf de les dretes que
van amb els corma monàrquics en
aqueo moment de plasmaciO del
nostre Estatut; en aquest moment
que ens interessa tant una era de
confianca i de pan que ens perfilen
dedicar el nostre esforç a robra de
reconstrucció nacional.
Aquesta obra fa necessari el trionif
de les entierres. No ja pesqué, amb
la República, aconseguiren elles les
llibertats que avui té Catalunya.
Tameme perquè són elles les úniques que poden garantir-les amb dignitat. Sine!) perque d triond de les
dretes, degut a les Aves aliances,
als setas compromisos i a la situació
general d'Espanya, representaria politicament, un perill per a la nostra
autonomia j, socialment, l'inici d'un
desastre. Per raons, doncs, de política general, pel sentit de continuitat
de l'obra catalana, i per imperatius
de justicia i d'ordre, convé que densa
guanyin les esquerres.
La victoria de Lliga Catalana,
gui dit amb tot respecte per les persones i per als partits, lora, en aquests
moments, una desgracia per a Catalunya. Tal aun va dibuixant-se el panorama general de les ¡orces i les organitzacions politiquus ¿'arreo d'Espanya, el triumi de la Lliga (aliada
amb collas i momirquics) iniciaría
(a designa dels esfuma que nosaltres,
venguts i tot, poguéssim ier, desbordar,. com serien], rotser, per la irritació
i el sentit de reVellja ile grans capes
miela i politioues), iniciaria, repeteiao, una Ilarga época de disturbio,
d'inquietuds, 1 uter de violincies, que
vindrien a Comprordetre es mes cars
sagrats interessos de la Pätria.
jo
La tasca a fer no ea
111211V) per a dir que les oouerres V%

ernants na trabaran tampoc el ami

planea i que caldra que el poble ens
eloai un muge de cormança i de minas
perque pugnes!, situar tothoin al seu
i toa ¿nitre la Llei. Això no
ir:conseguir:a aaturalment, sense
cultats de s'o y era i seise un primer periode d'un treball abnegat, intens i
aso, que citen' disposats a afrontar.
Pero aireó no podria de cap madera
ter-ha la Lliga, l'exaltada al poder
de la qual fóra el coment; d'una Iluita
Ud rcmstats lameatables.
De tuts els actes parles que he
realitzat en la mesa vida. al servir
sempre de la democracia catalana. un
deis que Inés Wenargulleix es el d'haver a:onseguit, ara (seguint les directrius que ja va tätentalar so yida A
gran Franacse Ma .:iä, alta ligara nacional de Catalunya, única entre les

més gratis), reunir les foros esquerrana de Catalunya, i agrupar-les en
un bloe per a la haz,
aquesta nutra és ben clara: d'una
banda, Lliga Catalana, =Hiela 1 monärquics. De l'altra, catalanistes, republicana j dernicrates. Les eaquores mantenim ele nostres punto de
mira, sense recular ni un
Ire, disposats a realitzar do del Govern l'obra renovadora i constructiva, que fou l'anhel que dona ardo.
ms i emocionant impuls a l'estere
vital del 14 d'abril.
Aquesta tasca ala de reprendre
i s'ha de realitzar completament,

sense defallitnent de cap mena.
r per a realitzar-la necessitem i demanem la confiança del poble per
tal que la nostra autoritat quedi enrobustida i puguem mantenir a tosa
en l'exercici del dret que mimes pot
desenrotllar-se sota l'imperi de la
justicia i de l'ordre.
En l'aspecte administratiu, lt candidatura que les Esquerres presenten a la nostra ciutat és ravane
indubtable d'una tasca tense, sonrada i intelligent. Es una candidatura capacitada, honette de cap a
peus, Hi ha en ella una selecció
d'homes especialitzats, que són garantia que a l'Ajuntament de Barcelona s'hi duna a Serme SOt a116
que la ciutat reclama. Entre la mar
i la muntanya, amb un clima magnific, amb una situació geogrifica
enrejahle, Barcelona Es una ciutat
espléndida d'enormes possibilitats.
La mä i la inteHigencia de l'home
han d'aprofitar aquesta dons de la
natura 1 han de fer del nostre Cap
i Casal, ultra la ciutat neta l la
ciutat sana, la ciutat culta, la ciutat
digna d'ésser la gran capital de la
nava Catalunya ressorgida.
Ciutadans: Vosaltres teniu la paraula. Sigui la que sigui la vostra
decisió, cal que tots acatem la voluntat sobirana de la democricia.
1 que per sobre de tot i de tothom
plant ben alta, com ranhel vivíssim del nostre ¡Jable, aquesta doble
invocació: Visca Catalunyal Vista
la República!

policia
evita un atracament.
La

El comissari del districte de
les Drassanes, senyor Rodero,
va saber que uns individus que
estaven reunits a la taverna

-La Mina Petita", del carrer del
Migdia, preparaven un atraca-

ment, i que un d'ells, anomenat

Vicenç Nilademunt 1 Montey,

tenia reclutats tres individus
perqui el portessin a cap.
El senyor Rodero va saber
igualment que es tractava d'atracar el senyor Antoni Estrany, director de la fàbrica
Manyer, S. A., de Vilassar de
Dalt.
Acompanyat de l'agent senyor Sarunaure, ella a Vilassar,
pogueren comprovar que,
efectivament, totes lea setmanes el senyor Espuny baixava a
Barcelona a recollir d'un Banc
quantitats que oscilen entre
20 i 30.000 pessetes, per al pagament de jornals als obrers
d'aquella fàbrica.
Es procedí a la detenció de
Niceny Vilademunt, de 22 anys,
natural de Sant Genis de Vilassur; Ramon Mari 1 Torrelles, de
32 anys, fill de La Pobla de Claramilla, i Antoni Rodríguez
Martinez, de 35 anys, natural
de Molina Seca (provincia de
León,.
Nilailemunt va confessar que
havia planejat l'atracament i
ele altree delinguts van dir que
pensaven executar-lo abir o
abano -da It ir.

El senyor Rodero va saber
lainbi. que Vitadernunt el dijous
ps,ait havia de›empenyorat un
o esta nou 1 que havia llogat
una habituad a "La Mina Pelita",

on va canviar de roba.

a
llogar un taxi amb cl pral:108U
d'apoderar-se'n. A poder ami
Seg011s sembla, es disposava

fati trobat un carnet de conducei6. Se segueixen les gestione per a detenir els que encara manquen de la colla. Els
detinguts pasearen a la disposició del Tribunal d'Urgencia.

La Confederaci 4 6renfal
Catalana i la Pe sobe
Cooperativas
Abans-d'ahir, divendres, al mata
fosen lliurades pel Consell Directiu
de la Confederació Gremial Catalana al Parlament de Catalunya les
conclusions sobre la Llei de Coaperatives, que J'apresaren en la durera assemblea de Gremis de Catalunya, celebrada el passat dia q.
I.es esmentades conclusions sön
producte d'un estudi profund sobo
la conveniencia de donar fo rma i vida integralment cooperativiates a les
institucions que sota aquest ideari
trusa de finar la Generalitat de Cataluoya, i demostren la sincera i aticoHaboració de la Coniedexacii
firsmial Catalana envere el problema

en qüestió.
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Els tribunals
Causes vistes ahir

NOTICIARI
de Catalunya
SUTURO° EINERAL AT11102PERICA
D'EUROPA A LES IIICT OEL
13 DE CIIIMER DE 1634
A tots els palea* ocoldentale
d'Europa domina temes varlablo degut a due• deprooslons baroindtrique@ situad,» Puna a Embola I
Pultes • Italia
Torna • aaaaa Inteneament • la
mar Edifica, • Almanya I • l'Europa central, I Pm baixat la lampecatare él F. 81 eenUnant.
riglm anclo:11016Mo s'As gnuepa cap • Canaria, I otean la •eva cona de Con times al ressant
mditerranl de la PenInsula
Nos I • la regid de4 llanera.
DEL '11111111•11
A CATALUNYA. A LES VUIT
En general al lampe ha minoran,
perd degut • ruleta:tala d'una dapress16 bareinitrisa, situada a Italla, el Con tantee presenta aspecto
do poo• ettablillat, pula quo Veotalilthuln sonsa torta del Matar
Dill Ui produlran un neu Macana
de la temperatura.
Les ~lenes registrados avul
han Wat de 4 irme *oto cero •
Elbes I • Mirla, $ a Capón' I 2 •
la Pobla de Segur.
El gruta de neu a Merla la d'un
metro 2$ contlmetrw.
(te, otszervacloas del tenso a

A les restants Seccions se suspengueren, per diversos motius, les
vistes que hi baria anunciades.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Es van veure les causes contra
Francesc Roig i Josep Batista, acusats de tinença ilícita d'armes. Els
bou imposada la pena d'un any a
cada un.
També es va vetare la causa contra el sergent Josep March, el qual,
ea una taverna del carrer d'Assaonadors, va atemptar contra una
guirdies.
Després de la prova el fiscal modificä les conclusions que havia presentat en el sentit d'apreciar solament la resistencia, per a la qual
cosa es limitä a demanar-li un mes
i un dia de presó. Aquesta bou la
condemna que li impost el tribunal.

VARIA
Davant la Sala de Govern va
prometre el càrrec el nou procurador senyor Francesc Ferrer i Sis-

Pel lletrat defensor de Benjamí
Balsano, senyor Seseres, i el sea
procurador, senyor Puig Rosés, ha
estat solicitada l'aplicació de rindult a favor d'aquell condemnat, ja
que l'assassinat va tenir loe abans
del 8 de desembre. L'escrit que han
presentat està basat en el fet que
havent-se accedit a aplicar l'indult
a Eulälia 3fainou, també pot ésser
aplicat a Balsano.
Leopold Delgado ha denunciat
que de casa seva, situada al carrer
de Santa Mónica, un desconegut
va emportar-se'n, pel procediment
de la metxa, quatre ventalls antics,
valorats en la quantitat de Lacio
pessetes.
El Jutjat número sis es presentä
a la Preví Celular i efectuä un
acarament entre els detinguts i processats per l'atracament a la casa
Parnies amb diversos testimonis
presencials d'altres atracaments. La
diligència no doni el resultat que
n'esperava, ja que cap dels testimonis no reconegué ni un dels
tres detinguts com a autors dels
altres robatoris a mi armada.

espill; una clan; un pot de vidre amb
caramels; una cartera amb documents
a nom de Jaume Pagès, embolicada
amb un mocador; una bufanda; cotilles per a criatures, embolicades amb
un mocador; documents a nom d'A.
Bernades; una corda de cotó; unes
ulleres amb estoig; un document a
nom d'August Koerner; un clauer amb
dues claus; un document signat per la
Sra. Vda. de J. Boera; un llibre titulat "Tratado General de Diagnóstico
y Terapéutica Roentgénicos"; una maleta dintre la qual hi ha documents a
nom de Joan Batet

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

Barcelona. a lea set, van a la a1Pcalera de la primera pagina)

L'Associació de Periodistes de Barcelona es complau a invitar els seus
associats que puguin tenir interés a

F. lehils fidal

construir casa barata, a una reunió que
tindrà lloc a l'estatge de l'entitat dimarts, a les deu de la nit. En aquesta
reunió sarao donadas totes les explicacions que siguin sollicitades sobre el
projecte que té l'Associació en vies
de realització.
Bateares, lavabo.,

181111311

etcètera
Universitat, 9

7, Plaga Universitat,
Es molt visitat el pessebre que enguany ha construit el senyor Maurici
Valls i Quer, el rival obté unànimes
elogis, tant per la leva execució com
per la seva modernitat. Fins al dia
de la Candelera pot visitar-se aquest
pessebre, tots els dies, de sis a nou
del vespre, a Diputació, 27, 3.er 1.

Filats Cotó
CALEFACCIO IDEAL
americii, amb bona maJ. M. B.
quinitria, ea compra o ESTUFA
VALENCIA, 244 - Telèfon 73019
arrenda
Fàbrica

Ofertes, Indicant tots ele detalle
pertinente. R
absoluta.
Esorlure: 9627 - Versara, 11,
Anuncie
Relació dels objectes trobats a la
via pública i dipositats a la Majordomia
Municipal, a disposició de les persones
que justifiquin que els pertanyen: un
clauer amb una claueta i una cadena •

PARAIGOE11 CAR3U11
Porta-Ferrlesa, 10

BEVEU AIGUA IMPERIAL
La Federació Catalana de Cecs celebran assemblea extraordinària al
seu estatge social, Font de Sant Miguel, 6, baixos, demà, dilluns, a les
tres de la tarda de primera convocatòria, i a dos quarts de quatre, de
regona,

1444441414+.4.444.44.44.4444444,...44,4,044

allIALICEs

Pel fiscal del Tribunal d'Urgincia foren qualificades les següents
causes:
Contra Antoni Castelló, per coacclons als obrers dels autobusos Roca, dos meros i un dia de presó;
contra Joan Palomo i Francesc
Roig, processats pel Jutjat de Sant
Feliu per temptativa de sedició, dos
anys, quatre mesos i un dia: contra
Manuel Vicente Esteve, per finenca ilícita d'arma, un any. Les dites
causes es veuran durant la present
setmana.
Han estat trameses al Laboratori Medico-legal les sinceres de
Margarida Barber, la mort de la
qual se suposa que fou deguda
emmetzinament, per tal que siguin
analitzades. Instrueix el sumari el
Jutjat número catorce.

papera i documenta a nom de Rosa
Borda; una clau; un porta-monedes
de pell, amb metäHic, una pinta i un

Servei Meteorològic

A la Secció Primera va compareixer Juli Martínez de la Tàpia,
acusat d'haver-se apropiat cinc mil
pessetes que li foren lliurades per
a fer un dipòsit. La pena que sollicitä el fiscal fou d'un any i un dia
de presó.

SOSACIONAI.S

Ve

EL BARATO

EL BARATO

Llenes

Flassades
Catifes

"Panyos"
Xeviota

Assenyalaments
per a demà

Carpeta

Franelles

AUDIENCIA TERRITORIAL

Astracans

Edredons
Cobretaules
Portiers

Fantasies
SALA PRIMERA. — Interdicte:
J. Moragues contra F. Pujol. Menor quantia: E. Pezo contra L. Perramon. Divorci: Carles Martín contra Angela Aragonés Simó i fiscal.
SALA SEGONA. — Incident:
Josep Coll de Romero contra Josep Mestres Sala i altres. Major
quantia: Joan Gorina de Vilanova
contra Pau Giral Joanola.
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓ PRIMERA. — Tres
orals per lesió contra Mariä Francese. Escolästica i Sebastià Miguel.
Contra la salut, Antoni Navarro.
SECCIO SEGONA. — Dos orals
per estafa contra Vicenç Valles i
A'fons Sancho i altres. Dos orals
mes per estupre i robatori contra
Miguel Boleda i Gregori de Par.
SECCIO TERCERA. —Un oral
per estafa contra Joan Caldes; i un
divorci contra Magdalena Freixe
1 fiscal.
SECCIÓ QUARTA.— Dos orals
per luid i per amenaça amb finen.> d'arma contra Vicenç Zaragoza
1 »se Dalia Esquerdo.

Panes

TOT

CORSOS
CONFERENCIES

a's

I

A LA SECCIÓ DE CALÇAT DEMA COMEN-

ÇARAN FORMIDABLES REBAIXES
en calçat de senyora i nena

3.
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FETS DIVERS

GENERALITAT

Al darrer de Llúria un
ter anomenat Juli Gómez t
agredit per un !ladre percm
resistí a deixar-se robar en
que conduia. El Iladre
diversos talls amb un gafar
— Ahir al matf arriba
aquesta ciutat, a bord del va
xell "Cabo Palos", procedent
Buenos Aires, Agustf Priele
Ribes, el qual bou expulsat
l'Argentina con; a indesitjat
Fou conduït a la Prefectura
tal de comprovar si tenia ant
cedents delictius.

* ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA. — En la darsera sessió científica celebrada per l'Acadèmia de Medicina el doctor L, Saye doni a coneixer el contingut de
dos llibrets titulats "Pneumolyse intrapleurale" 1 "Crisoteräpia de la tuberculosi", i de la monografia "Les
novas orientacions de la 'lita antituberculosa i la seva aplicació a Catalunya", illustrant la seva interessant

Consentirla de Oovernaold.—
Ahir, a dos quarts d'una del
migdia, el Conseller de Clocarnació, senyor Selvas, va donar
possessió del càrrec de Director General d'Administració Local al senyor Josep Maria Espanya. Assistiren a l'acta tot
el personal que en depèn 1 molla
amics. El senyor Salves féu
dissertació amb gran nombre de dia- ressaltar la importäncia que té
positivas. Seguidament el doctor F. l'Administració Local dinss ele
l'autonomia. Digné que el seTerrades tractl de "Uter bicorne amb
nyor Espanya era l'home que
coll sinic. Particularitats embriol6gireunia mes aptituds per a ocuques". Després d'esmentar dos casos par aquest càrrec, a les guata
/a estudiats anteriorment, analitzi les paraules contesta el senyor Esparticularitats del present, fixant-se
panya agraint els elogis del sesobretot en la manca de la membrana nyor Selvas i prometent que
recta-vesical que separa els dos úters, procuraria complir . la seca coi en la forma especial dels lligaments
mesa tant bé com sàpiga. Amb
rodons. Respecte al primer, destetes de motiu d'aquest nomenament el
passar revista a les diferents leones
senyor Espanya ha estat visiembriolOgiques de la seva forma, detat per una representació del
dueix que la presencia de l'esmentada Secretariat de Catalunya.
membrana, quan existeix, no es la cau* El conseller de Governasa, sinó l'efecte de la dita malconformació congénita; pol que afecta als ció va dir ahir a la nit, als pelligaments rodons, el cas sembla con- riodistas que el comissari gefirmar la teoria de Vieger, segons la neral d'Ordre Palie li hacia
qual deriven d'una fibra única que pot comunieat que en virtut d'uneS
seguir-se en moles casos d'un a altre confidencias que en alguna locals polítics hi hacia armes, la
lligament.
matinada passada hacia orde* INSTITUT MEDICO- FAR- nat uns escorcolls, els quals
MACEUTIC. — Aquesta corporació resultaren tots ells ineficaeos.
va celebrar la seva anunciada sessió
Els Centres escorcollats focientífica, en la qual el doctor Jaume
Dcxeus i Font va presentar "Crítica ren: Centre d'Esquerra, de la
de .1a indicació operatòria obstétrica". Rambla de Catalunya, núm. 6;
debat en el qual van intervenir els Casal Sagrerenc, de La Sagrera; Casa del Poble del carral
doctors Rusca, Camprubí j Trenchs;
Nou de Sant Francesa; Circo,
l'orador fou molt felicitat per la seva
brillant dissertació. El mateix Institut Tradicionalista de la Rambla
celebranä sessió científica ordinaria de Catalunya; Lliga Catalana
del Passeig de Gracia, i Redacdemä, dilluns, a les deu de la vetlla,
al seu estatge social, Casal del Metge. ció del setnianari "D. I. C.", del
La doctora Quadres-Bordes presenta- carrer del Consell de Cent, número 334, baixos.
ti la següent comunicació: "C,ontribució a l'estudi d'algunes anomalies
* El senyor Selvas dona
genitals. Comentaris embriológics. Les compte de l'acre realitzat per
seves relacions amb la glàndula supra- un caporal d'assalt que, estant
renal",
franc de servei va detenir, amb
exposició de la seca vida, al
* PALESTRA. Pel eoneixecarral' del Dos de Maig, un auto
mear de la nostra História.—Per tal dins del qual hi anava un inde difondre mes entre els catalans el dividu que portava una pistola
coneixement de la història de la nosi tres ampolles de liquid inflatra Pätria en els seta diversos pedomable de les que s'usen per a
des de grandesa i decadencia, Palestra realitzar actas de sabotatge
ha organitzat un curs a cärrec del procontra els autobusos.
fessor senyor Enríe Bagues. La duraEl senyor Salves vol proposar
da d'aquest curs d'Història de Cataa la Generalitat que se li atorlunya sen de quinze lliçons. Es donara una lliçó setmanal, el sdilluns, de gui una recompensa, i fer saber
vuit a nou del vespre.—La millor esco- aquest acte a la Direcció General de Seguretat de la Repúla de patriotisme que es pot oferir a
la nostra joventut és fer-li conèixer blica.
la nostra História i les Iliñons que
se'n deriven. Matriculeu-vos, dones, a
aquest curs d'Histbria de Catalunya
que organitza Palestra al seu local. La
inscripció val 8 ptes.; per als socis
l'entitat i Per als Minyons de Muntanya, 4 ptes.
Per estriare bé el total& — Cada
dia és mis necessari de saber escriure
correctament el catalä, i una prova que
tothom ho creu aixi és l'èxit que
aquests cursos tenen. Ara mateix s'ha
hagut de tancar la inscripció del enes
mitjä, que just s'acaba de començar,
com s'hagué de tincar la del curs
elemental, que començà el proppassat
octubre al nostre mateix local. Per tal,
doncs, de facilitar aquest estudi de la
nostra lengua, el dimarts vinent comencara un nou curs elemental al
local de Palestra. El professor senyor
Jaume Aimä dirigirä aquest curs, el
qual duran fins a fi de marc. Les llicona seran cada dimarts i dijous, d'un
quart de vuit a un quart de non del
vespre. La matrícula és de 12 pessetes.
Els socis de Palestra només en paguen 6.
* ASSOCIACIO D'ESTUDIS
UNIVERSALS L. I. I. (Duran i Bas,
núm. 5). — Avui, a les sis de la tarda, conferencia pel senyor R. Fisgado.
Tema: "Un viatge astronòmic a rinfinit", amb projeccions.
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AJUNTAMENT
Telegrama de condol—L'alealde, doctor Aiguader, ha re-

but del de Las Palmas un telegrama que diu:
"Aquesta ciutat i Alcaldia
Osa associat al condol de Barcelona per la mort del seu fill
predilecta forjador de les seves
llibertats i creador de les sayas
energies Francesc Maciä, retent a la seva Ileialtat, cintadania i amor fins al sacrifici
per al D'ion/ de la democràcia

el més respectuós homenatge.
Us saluda, alcalde Lluis Fajardo."
Donatlue als bombera. — La
Germandat de Bombers de Barcelona, en agraiment als bous
serveis prestats, ha rebut el$
següents donatius:
Per una falsa alarma ocorreguda a la casa número 25
del Passeig de Gracia el dia 7
del corrent, el senyor Antoni
Martínez j Moll ha bel un donatiu de 25 pessetes; per un
servei d'escala, la casa Societat
Espanyola de Construccions
Electriques ha donat 75 pessetes, i per l'incendi ocorregut al
Teatre Principal Palace el mes
de setembre de l'any passat,
els senyors hereus de Teodor
Seebold han fet un donatiu
250 pessetes. Tots ells han ingressat a la Caixa de la Germandat del susdit Ces.
El subsidi extraordInarl dele
medres. — El subsidi extraordinari que correspon percebre
als mestres del Municipi els
sera abonat els dies i horas
següents:
Dia 16, de dos quarts de deu
del matí a la una de la tarda,
seran pagats els professors les
inicials dels cognoms deis quals
estiguin compresos entre les
Iletres A fins a la C, inclusivament.
El mateix dia, de cine a set
de la tarda, els qui ho estiguin
entre les !letras D fing a la L.
El dia 17, de dos quarts de
den del mal( a la una de la
tarda, de les 'letras M a la P.
1 aquest maleta dia, de cinc a
set de la tarda, de les lletres
Q a la Z.
Arfe als que tinguin propia.
tata funerärles. — Es posa a

coneixement de les persones
DoR» que hagin ndqutrlt propietals
funertriee dala cemenllris de

la ciutat, que poden passar pel
Negociat de Cementiris, Casa
de la Ciutat, per tal de recollir
els Utols definitius mitjançant
la presentació del provisional,
qualsevol dia feiner, de les nou
del matí a la una de la tarda,
sempre que es refereixin
compres efectuadas fins al
dia 31 de desembre proppassat,
advertint-los que si no passen
a retirar-los els pot ocasionar
perjudici.
Crida d'estrangers.—L'Ofielna de Collocació de l'Ajuntament de Barcelona prega ele
senyors estrangers Pilar Fürment, Roger Gortier. Jordi
Hansmann, Rudolf Gorila, Vicenzo Garguilo, Manuel Garcia,
Cartas Lionnet, Bru Fisher,
Pietre Maggi, Wilkingon James, Edwin Harry, Leo Klumoft,
Alwin Georg, Teresa Jassen,
Maria Forns, Josep Lappi, Enric
Gold, Karl Heingelm, Karl
Fruh, Joan Gaiger, Lleó Eranquino, Frederic Heindereich,
Hersch Gelbert, Harald Georg,
Paul Ley, Lleó Lelauns, Papirio
Ysopo, David Levy-, Josep
Crunk, Carles Langjahr, Paul
Maier, Frantz Kretschmar, Ana
Hennsiette, Lajzor Karp, Rafel
de la Huerta, Walter Manecke,
Ernest Hinnerichs. Enric Fille,
Mary Katarina, Rafel Gadol,
Jaume Baruch, Chal Mochon,
Abran Guedara Nadjari, Joan
Kovaes, Eugen Funk, Josep Mareza, Louis Grousson, Basetti
Sacopino, Llätzer Levy, Adolf
Horovitz, Rabel Halisien, Llaurenti Baplaco, Salomó Johai,
l'Anís Lamiable, Isaac Johai,
Elisi Grenet, Sirmund Debarbieri, Moshach Hanoch. Alexandre Joaquim Harma, Jacque
Krispin, Walter Horming, Rafel
Suela. Moisés Hain Navom, Joan
Mesina Gambeta, que se serveixin presentar-se en aquest
Negociat de Política Social com
més aviat millor, de deu a una
del malf, per tractar-se d'un
assumpte que es relaciona amb
la seva carta de treball.

— Al Portal de Santa 3(
droua bou detingut Josep

Royo Acisa, per repartir fu
clandestins.
— En una fabrica de cisne
del carrer de Gerard Piara, p
pietat de Joan Olivella. fiu
plosió ahir a la nit un pela
que causa destroces. No hi
gué desgracies personals.
— S'ha donat compte
Jutjat del robatori d'una pez.
titat de fil metallic Latee
prop de l'estació de Sant
dreu. El robat es calcula en
500 metres de filferro.
-

Treballant a la Fons

Torres, lobrar Josep Navarra
Andreu, de 44 anys, va tenir
desgracia de caure, j es cae
tan greus ferides que a coas
qüencia d'elles va morir g.
rebé a l'acta. El cadàver, p
ordre del Jutjat de guardia,1
traslladat al dipbsit judicial.
— Un desconegut que ers
portador d'una alta de contri.,
bució i un rebut de l'Ajunta.
ment per valor de 300 pessetet,
es presenta a una Societat ea.
trangera establerta de non al
carrer de Villarroel, pretenen
que lj abonessin les 300 pesse.
tes per la dita alta. Creient que
es tractava d'una estafada, ti
van dir que tornes, i com sigui
que no ho ha efectuat, el hl
ha estat denunciat al Jutjat ge
guardia.
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Moviment marítim
i aeronäufic
VAIXELLS ENTRATS

Vapor holandes "Orion", d'Anvers", amb carrega general;
vapor espanyol "Ciudad de
Palma", amb correspondencia,
67 passatgers i cärrega general; vapor espanyol "Sac 7",
de Ceuta, amb mineral; vapor
alemany "Apollo", de Brema i
escales, amb carrega general;
vapor suec "Ivernia", de Soderliam, amb càrrega general;
vapor espanyol "Cabo Palos",
de Buenos Aires, amb 31 passatgers ¡ càrrega general; vapor espanyol "N. S. del Carmen", de Gijón, amb carbó mineral; vapor espanyol "Mieres",
de Gijón. amb carbó mineral.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Cabo Palos",
cap a Genova; vapor espanyol
-Maria R.", cap a Algeciras;
vapor espanyol "Capitán Segarra", cap a Ceuta; vapor espanyol "Mar Negro", cap a VaIbncia; vapor espanyol "Ciu-

dad de Palma", cap a Palma de
Mallorca; vapor darles "Nerma",
cap a Castelló; vapor nordamerica "Sahale", cap a Valencia; vapor espanyol "Ampurdán", cap a Roses; vapor espanyol "Remedios", cap a Mataga.
AIR FRANCE
(Departament Aeropostal)
Arribades: De Tolosa, :, les
'739, amb dos passatgers;
Marsella, a les 759, amb un;
de Casablanca, a les 13'54, amb
tres passatgers.
Sortides: Cap a Casablanca,
a les 803, amb tres passatgers;
cap a Marsella, a les 13'59, amb
sis; cap a Tolosa, a les 14'05,
amb un passatger.

WOIITIIITIIIESSIT
Ungüent vaporltzant contra re?rodal. , grip, irrItaolons nasals,
etc., eta.

LABORATORI BENESSAT
CASAD ELL

L'ENSENYAME111
Nomenament d'InterIns.—Pel

Consell Provincial de Primen
Ensenyança de Barcelona, i
conformitat amb la circular di
la Direcció eneral de Primera
Ensenyança, data 3 de l'actual
("Gaceta" del 5), han esta:

fets els nomenaments d'interins següents:
Mestres: Manuel Cozcolluela
i Segura (Sant Adria de Beses), Isidor Enríquez Calleja
(Terrassa), Jaume Ricard
jol (Manresa), Josep Virgill
Andorra (Torelló), Rafel Prats
Julian (Igualada), Manuel Hernändez Muñoz (Clariana - A.>
ensota.), Jaume Major TOP&
rent (Castelladral), Francese

Albert Marrugat (Sant Martt
de Bas).
Mestresses: Anna Cruces
Campos (Barcelona, carrer del
Comte del Asalto, 57), Maria
Llenes (Terrassa), Merca Si'
balsa Anadon (idem p.), Mertä
Lebrero Lizärraga (ídem Mera),
Assumpció Llorenç Aumatell
(ídem ídem), Merca Montllord
Cabanach (Molina de ReC, Enriqueta Canals Ferreres (SUges), Eulalia lbañez Lupiado:
(Montmeló), Maria del P. Puig
Carrera (Cerdanyola p.), Carme Ciudad Alegre (ídem ídem),
Elisa Pone Porm (Rubí p.),
Empar Nebot Mañea Sant Es.
leve Sesrovires, Maria Victòria Mas Tubau (Berga p.), Maria Creus Rovira (Mediona p.),
Maria Angels Buelta (Aviä),
3Iaria del R. Foz (Les Lombardes—T. de F.), Filomena Lluct
Angelet (Pobla de Lillet), Pilar
Aceña de la Cueva (Sant Faust
de Capcentelles), Rita Massana
Verdú (Puigreig). Magdalena
Riera Horrach (Pujalt), Teresa
Sansa Negui (La Nou), Montserrat Hernändez Tarragó (Sant
Mart1 de Centellas), Maria Lurdes Moles Caubet (Aspe - Saldes).
Els interessats podran recoIlir els corresponents titols administratius previ reintegrament de 750 pessetes i un segell d'una pesseta del Col-legt
d'Horfens.

M.F....*

La sardana
—

L'Agrupació Sardanista de
Barcelona ha organitzat per a
avui, tarda i nit, dues audirions de sardanas al seu es(alga, Francesa Lairet, 101, a
1etarra(' de la robla Barcelona
Albert Martí, que interpretara
Preu: 225 ptas.
Es ven a tetes les farmäolee selectos programes.

In aviador Se salva i Les tasque de l'Assemblea El Ministre de la
Governació diu, 3
d'un accident mortal per difetents • Associacions de
que no Intervindrá
gràcies al
en les eleccions
transports per via tenia
paracaigudes
municipals de CaMadrid, 13. — lla continuas aqusist
que cía representants de les compaM adrid, 13.— .1 les dotze del
atati d'avui sha elevas un aparen
Wiaport de caea, pilotas pel tinent
de cavalleria senyor Miguel Media/ida de l'Aeròdrom de Getaie, i
ha efectuat diversos vols sobre
lAeradrom.
Quan l'aparca es trobava a uns
400 metres d'aleada, aha produit un
incendi a bord.
El pilot. en vetee que era imposOle salvar l'aparca i que romandre
ell implicava ésser víctima d'un
¡erident de funestes conseqüències,
ama gra n serenitat i pericia s'ha
ganeat de i ha fet ús del
paraeaigudes que ha funcionas de
usurera perfecta.
El tinent Mediavilla, ha desren Et i no ha sofert cap dany.
L'aparell ha quedat completament
destroeat.

El Governador de Sevilla

Els de Falange
Española
protesten
Sevilla, 13. — Ha tornat de Madrid
el governador. el qual sha reintegrat
selt . Doc.
El governador ha maniiestat als perioiistes que l'havia visitat una colitissia de "Falange Espanola", en sollicitud de coneixer les causes de no
haver estat aprovat el reglament de
?cementada entitat, que fou presentat
ti dia 24 de novembre.
El governador ha cnntestat que com
sigui que tenia dubte respecte al text
de diversos anides de l'esmentat rerlarnent, l'havia tramas per al seu in!arme al director general de Seguretat.
Com sigui que els periodistes han
alludit a la vaga de taxis, el governador
fa dit que serien molt roques les prorincies que secundarien l'atur. Ha afegit que al sets judici la normalitat
durant la intentada vaga sera CAMp! eta.

Ha dit tambe aue es proposava intensificar el cultiu del cota a Sevilla
i la sera provincia, i ha anunciat que
e reunirien diversos elements tècnics
aarlatrentaris per a estudiar el proacma•

Un dinar ofert pel Cos
de Telègrafs
Madrid. 13. — Alar al migdia se
celebra el banquet amb el qual obsequiaren els seus companya del Cos
Ce Telégrafo l'ex-director general
‘le Telecomunicació, doctor Diesma.
Aquest pronuncia art discurs per
agrair rhomenatge. i resumí les
aspiracions dels telegrafistes que el
procurat recollir en els pressupostos del departament del ram.

Derivacions d'uns fets
sagnants
Madrid, 13. — Després de prestar
nfeelaració davant el jutjat m'un. 7
aelip Gómez i Manuel Contreras,
aposats autors de tagressia cornea fa alguncs nits al carrer d'Alean,
aaant el teatre Alcazar. a conseaancia de la qual morí un esta taut, han ingressat a la presó MoTots dos detinguts confi rmen n egara Ilur participada en el fet.

matt les seres tasques l'Assemblea organitzada per l'Associaciú de trans porta Per via fèrria.
El senyor Bravo feu preaent al, a.sembleistes la necessitat de demanar al
Coreen solucions de carácter urgent
abano que es resolgui d'una manera
general el problema, i ais t mateix ha
assenyalat que l'Asseinhiea baria d'expresaar el seu disgust davant el q néstionari del niinisteri d'Obres Públives publicas a la Pretusa , Per a é s
-serotméal'Asebaoficl,que
comeneata dilluns.
Les companyies ferrasiäries no P o
-denamtrqugliscom
del repartiment de benciicis sigui sotmesa a una assemblea heterogenia ea
la qual figuren obrera, automobilistes,
industrials, representants de Correus,
etcétera, etc.
Ha fet també present que la definida,
jurídica del regim han de fer-la el Tibunal Suprem, el Consell d'Estat o
l'òrgan superior que el Govern cregui,
pera no una Assemblea d'aquesta mena.
Les companyies estart disposades a
coHaborar amb el Govern, pena no
a que persones completament estranyes a la Indústria ¡ a l'Estat decideixin sobre aquest problema fonamental.
El senyor Betmza ha assenyalat que
al seu jui la major gravetat del
qüestionari està en que s'hi fan afirmacions i no solament preguntes, i
això representa portar prejutjats els
temes de la Conferincia.
El senyor Vives ha parlat de: que
ha d'esser la unía de conducta deis
delegats de les companyies a la Conferencia ferroviaria, i ha anunciat que
hi portará corn a qiiestió previa que
no es pugui modificar el regias sense
que sigui en la forma pactada.
Cal ter l'esforç necessari per condicionar la discussió i retirar eis temes que no han de tractar-se a la
Conferencia.
IIa suggerit que cosa a 'lores conclusions han d'incloure's les d'expressió del disgust de l'Assernblea de transports davant el qüestionari ud ininisteta, la da demanar amb urgencia mesures de carácter immediat que no
admeten espera, la declarada que la
conferencia ferroviaria no te facultats
Pe r decidir quin és el ragim juridic
que ha de Prevaler.
Per aclamació han estat aprovades
noves conclusions per a addicionar a
les aprovades a les assernblees de
tAssociació de transports celebrada
en mare i octubre de 1933.
En la sessió de la tarda el senyor
Villalonga ha plentejat la qüestió de
la representació de les companyies en
el Consell Superior Ferroviari i ha
formulat una protesta en el sentit que
la delegada, sortis del si de l'Associació de transports per evitar la dualitat d'acció.
El senyor Vires ha assenyalat la
necessitat que la indústria ferroviaria
estigui representada amb perfecta turitat amb un from únic entusiàstic
Per tal da donar així eficacia a racció i especialment a l'activitat de la
delegació en el Consell Superior Ferroviari, que avui no fa tota la tasca
que caldria. Per airé Ii sembla acceptable la fOrmula proposada pel senyor Villalonga.
El senyor Escoriaza ha assenyalat

Abans d'encarregar el vostre vestlt, visiten

"Luz" torna a canviar

Mfilifil E, sastre

d'orientació

Consulten els seus preus

Madrid, 13. — "El Socialista" diu
Vie es dóna cont a cert que el diari
- Luz" passarà a una altra empresa
que s'encarregará de la seca
el senyor Azorín.

qualltats
Ronda de Sant Pece, 24
I

Tetaron 18835

nyies en el Consta Superior Ferroviaria, en coniixer aquest desig de l'Assemblea, presentaran seguidament llur
dimissió, i amb abrò facilitaran el
cand.
El senyor Villalonga proposa, i així
s'acorda, deixar a mana del president
de l'Associació el resoldre el problema
plantejat.
Proposa igualment que l'Asamblea
que ha de començar el dia 15 marqui
des del primer moment la distinció en
la legisladas de les grans i petites
companyies de ferrocarrils.
Cal portar a l'Asemblea l'estat de
la situació económica de totes les companyies per tal que es pugui veme
clarament quin és el quadre general dc
la indústria ferroviaria.
El senyor Anchustegui ha anunciat
que en l'Assernblea de dilluns s'ocupa.
ran principalment de la situada de
les petites companyies.
S'ha acordat celebrar sessió demà, a
dos quarts d'onze del mata per ultimar les conclusions, ¡ una nombrosa
comissió de l'Assernblea sim traslladat al Congrés, on han visitat aquesta tarda els caps de les minories.
Tots han escoltat atentament les observacions que els comissionats els han
fet relacionades al P roblema , i hart
promas estudiar amb gran interés les
peticions de les companyies per buscar resoldre en definitiva el problema
ferroviari.
Especialment els cara de les minories de dretes, i el senyor Iglesias
(Emiliano) en nom de la //anoria radical han ofert el seu ajut decidit als
representants que els visitaven, car
reconeixen la justicia de les demandes
que la indústria ferroviaria formula.

S.
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Rambla de Catalunya, 12

Madrid, 13. — El ministre de la
Governació ha rebut, a primera hora
de la tarda, els periodistes, i els ha
manifestat que la vaga de taxis iniciada al mati no tenia un carácter general.
El conflicte, en opinió del ministre,
tenia un origen purarnent sindical.
A Còrdova shan retirat de les parades diversos taxis, pesó han quedat
assegurats els serveis d'importància,
com sea els de Corren i els cotxes
de linfa.
Un periodista li ha preguntat sobre
els rumors circulats anteriorment sobre un possible moviment, i el senyor
Rico Abello ha contestat que no en
tenia noticia, després del que ja ha
passat.
Ara — ha afegit — continua la
recollida d'armes duna manera persistent.
S'ha parlat després de les properes
eleccions municipals de Catalunya, i el
ministre de la Governació ha dit que,
afortunadament, no hacia d'intervenir
per res en aquest assumpte.
Solament — ha afegit — en el referent a la Miestia d'ordre públic, si
per a airé los requerit, i aixa hauria
d'ésser mitjançant previ acord de la
Generalitat,

11-•-•

LI senvor Lstadella fa saber al
senyor Largo Caballero que el
seu projecte d'un milió de pessetes
no és (anteistic
vaig donar pel meu cotnptc i risa,
Madrid, 13. — El mini s tre de Treno solarnent convençut que en diball, senyor Estadella, ha lliurat a
vulgar-la no causara cap dany, sind
la premsa la següent nota oficiosa:
amb la illusió que en difondre-la
He vist, no sense estranyesa, el
portavem Fesperanga a molts que
mal que en certes ärees politiques
callen ¡ sofreixen en la indigencia.
ha assentat la sola noticia dilaver repartit jo, després del ConB) Que el Govern no té ni ornbra de compromis amb aquest prosell d'ahir, entre els senyors ministres un avantprojecte cncaminat a
jecte, que s'ha estructurat amb els
atenuar Valor iorgós, mitjançant el
millors desigs al ministeri de TreDeute públic, per valor nominal de
ball, i que raprovara o no l'aproLoco rnilions de pessetes, amb desvara, segons Ii aconselli el sen Ilcial
tinació a la construcció o millora
saber i entendre, i tingut cornpte
que recull¡ encertadament o no el
d'edificis nacionals per a serveis
públics, ¡ la nieva estranyesa ha puseu pensament sobre el cas.
jat de punt en assabentar-me que
C) Que amb l'esmentat avantres menys que el senyor Largo
projecte no es pretén altra cosa que
Caballero, en una conversa amb els
brindar una solució fragmentaria al
periodistes, tinguda als passadissos
problema de talar, no essent, dones,
de la Cambra, ha qualificat el dit
incompatible la seva aplicada amb
a.ssumpte d'indiscret i mancas de
la d'altres projectes, que, afortunaserietat, atribuint-li "el perill de po- dament, sorgeixen i puguin sorgir
der contribuir en diferents aspectes
en el palenc polític, dernostrant aixa
de la vida nacional en el valor dels
cap mas cosa que els exceRents i
Sons ;iiiblics, per exemple".
patriòtics propòsits dels seus inspiradors; i
Hore jo, profundament liberal,
D) Que em complau veure un
he estas sempre respectuós amb les
líder socialista tan distingit i admiopinioas alienes, encara que es mosrar per mi, com el senyor Largo
trin aatagbniques amb les meces i
Caballero, preocupar-se per la salut
em combatin i mortifiquin; pesò
dels fon; palies, als quals, com es
se ml i.aura de permetre que en
veurà si ravantprojecte arrela, no
aquesta ocasió, davant la sola sosataco ni poso en perill, com ho
pita que els trets de la critica preferia, al contrari, si en comptes d'atenguin dirigir-se rmis q ue contra
m¡ cenara el Govern del qual jo padrinar solucions constructives, em
dediques a profetitzar per a un terformo 1 art, m'apressi a declarar:
mini proper una catastrafica revoA) Que la noticia de la presenlució.
tació de l'esmentat avantprojecte la
«mala. alo-tallala•-,

El ministre de la
Governació ja comença a acomia-

dar-se

Rodríguez Germans

talunya si n o és
sollicitat per la
Generalitat

Madrid, 13.— El ministre de la
Governació ha prornes als periodistes de Madrid que fan informació
al departament que regeix, oferir-los
el sopar quan pugui abandonar cl
canee.
Avui, el senyor Rico Abello ha dit
als informadora que assenyalessin
data ¡ els repórters l'han deixada
releed() del ministre.
El senyor Rico Abello ha assenyaad la data de dilluns a la nit per
a celebrar l'àpat.
Això s'interpreta com la certesa
que acial abandonará la cartera de
Governació el senyor Rico Abello,

Baixits visiten el President de la Cambra

Dos

Madrid, 13.— Ahir a la tarda van
estar al Congrés el que fou Baixis de
Nador, "El Gato", i el que fou cap
de la cabila de Beni-Buifruor, que
van visitar el president de la Caenbra, pesque els Presti la seva ajuda
en la resaludó de diversos assumptes que estan gestionant fa temps,
entre ells la reposició en el seu antic càrrec dels que fosen deposats
per ordre de l'interventor militar del
nostre protectorat.

Llegiu LA PUBLICITAT
PROPAGUEU-1.4I

L'Alt Comissari del Marrs

explica la sm diinissiir

Madrid. 13.— El cap del Gomera
ha remis tota la tarda a la Presidencia on ha rebut nombroses visites.
A darrera hora ha celebrat el senyor Lerroux una detinguda conferencia amb l'Alt Comissari cfEepanya al Marroc, senyor Moleu.
A la sortida hem parlat amb el
senyor Moles, el qual ens ha manifestat el següent:
He vingut a acomiadar- nie del
senyor Lerroux, puix que denté surto
cap a Tetuan amb objecte de recollir
la zneva familia.
—Heu insistit en la rastra dimissió?
—Naturalment. En aquesta ocasió
la mera debla estava supeditada
a que s'aprovessin o no els pressupostos del protectorat. Com que
aquests no han estat aprovats he
insistit en la dirnissió amb caracter
veritablement irrevocable.
El senyor Lerroux ha insistas una
vagada més en que jo confirmes en
el arree, pesó la decissió Es fila
dun criteri que no vull ni puc rectificar.
Jo he estudiat detingudament les
necessitats de la zona, i he obtingut el convencinrent que raprovació
i aplicad(' del pressupost no admet
demora.
Esperar la confeccia i aprovació
dels nous pressupostos generals, és
comprometre seriosament l'obra a
realitzar. Les obres de sanejament i
l'auxili als colons, han d'ésser i nsmediats, si es vol que siguin útils.

El conflicte taxista a Madrid

Trossos i Catites
a preus reduimissims

Pels centres
oficials

El cap de policia
ha declarat la vaga

iliegal
El governador civil ha dit als periodistes que per falta tic diversos
requisits neccssaris en la tramitació
de tota vaga havia declarat
la de la Societat Madrilcnya de Propietaris d'Automäbils de Lloguer.
Poc després el senyor Boleo, ha
rebut a diversos representanta de la
Societat Espanyola de Taxis, i de
l'Associació Patronal de Taxistes,
els quals han sortit cap a la direcció de Seguretat per reclamar els
auxilis necessaris perquè seis garanteixi la llibertat del treball.
El públic a penes si ha advertit
la vaga declarada per la Societat
afadrilenva de Propietaris d'Autonuabils de Lloguer, puix que aquesta
entitat est à constituida en la seva
majos part pels taxistes que condueixen els seus propis cotxes, i les
altres dues entitats, l'Espanyola de
Taxis i l'Associació Patronal i Industrial de Taxistes, no s'han sumat
a l'atur per considerar-lo inoportú.
El cap Superior de Policia també
ha manifestat que havia rebut una
comunicació del governador civil,
declarant illegal la vaga de taxistes.
Amb aquesta comunicació al sea poder, la direcció general de Seguretat, es disposa a procedir a l'adopció
de mesures per a garantir la llihertat del treball.
Madrid, 13. — A darrera 1/ora de
la tarda han comunicat a la bireccii de Seguretat que s'havia donat ordre de detenciä dele
individus que componen el comise
de vaga dels taxis de llagues.
Amb tota urgencia els agents de
l'autoritat s'han apressat a complimentar l'ordre que acabaren de rebre, i han detingut els individus del
dit comité, que han cstat traslladats al dit centre policíac, on continuen en aquests moments.

Familia
electrocutada
Segovia, 13. — El matrimoni formal per Félix Nieto i Justiniana
Ortega ha aparenta electrocutat al
sets dornicili.
La desgracia ha estat coneguda
per les veus d'auxili que donara
un fill de les víctimes de dotze anys
d'edat, el qual estava arrupit en un
secó de l'alcova en han mort ele
pares i reflectia en la seca actitud
un gran esverament.
Mona suposa que Félix Nieto intenta apagar la Ilum eléctrica afluixant la bombeta i cebé una descärrega eléctrica. En veure'l cause, hi
acudí la seva esposa, que també
soiri els mateixos efectes.

de Madrid
VISITES AL PRESIDENT DE
LA REPUBLICA. — Madrid, 13.
El President de la República ha rebut en Audiencia el ministre de Justicia, que anava acompanyat del
sots-secretari d'aquest departament i
del director general de Presons.
Timba ha rcbut els senyors Ferran Valera, Quintiliä Saldanya, Corpus Vargas, senyora Josepa Blanco
de Valle Inelän, senyors Rafael de
Trina i Blasco, ministre d'Espanya
a Bolivia, i Julia Suärez Indias,, Josep Maria Rolan, Antoni Beltrin
Casarla i l'alt comissari d'Espanya
al Marroc, Joan Moles.
UNA NOTA DEL MINISTERI
DE MARINA. VISITES AL MINISTRE. — Madrid, 13. — Al Ministeri de Marina han facilitat
següent nota:
Ha visitas el ministre de Marina
l'alcalde de Cadiz, que espressä la
gratitud dels pensionistes i jubilats
de la Companyia Transatlántica allí
residents, pel projecte de llei disposant el pagament iminediat d'una
anualitat de les seves respectives
pensiono . i jubilacions, aisi com la
satisfacció de la ciutat per la reparaciei del creuer "Méndez Núñez"
a les drassanes de Matagorda.
El ministre sita felicitat dhaver
pogut atendre aquestes peticions mis
urgents de l'alcalde de Cádiz, i ha
promès visitar la ciutat els primen
dies del mes de febrer proper.
Finalment, el senyor Rocha, ha rebut la visita del nou contraalmirall
Joaquim Cervera, i els senyors Pere
Maria Cardona, Odó de Buen, Joan
Cervera, arnb una comissió de la
Constructora Naval; els senyors
Josep García Vaso, González Blanco, Josep Mestre, amb una cornissió d'enginyers navals; el senyor
Antoni Suances, cl diputat socialista
Ruiz del Toro, i el senyor Salinas.
Pesprés, a les primeres hores de
la tarda, el ministre de Marina ha
rebut els periodistes i eis ha mana
festat que aquesta tarda quedara
presentat el pressupost del seu departament, acabat ahir a falta de
petits

•

—He pogut aconseguir—ba dit—
una rebaixa dcl den per cena que
era la que desitjava el ministre d'Ilis en da.
—Ha aiegit el senyor Rocha que
l'havia visitat l'alcalde de Cádiz per
a interessar-se per les dues peticione
que'havia fet anteriorment referente
a la reparació del creuer "Méridez
l'abonament d'una anualitat als pensionats i jubilats de la
Companyia Transatlántica,
VISITES AL MINISTRE D'ES-

TAT. — Han visitat el ministre
d'Estad els ambaixador de la Gran

Sti

Durant aquesta setmana

Jo— ha seguit diem el senyor
Moles— ho he exposat detalladament al senyor Lerrowt en arribar
a Madrid, en una conferencia que
va durar znée de dues
Vaig treure d'aquella entrevista la
impressió que el senyor President
del Consell, impreisionat pela meus
argumente, va coincidir amb mi en
la necessitat de l'aplicacib inmediata dels pressupostos que jo vaig
confeccionar.
El avern, no °batalla en el seu
Consell d'ahir no va compartir el
meu criteri.
El senyor Letroux niel va comunicar ahir tarda en una breu entrevista que vaig celebrar amh ell al
Congrés i com és natural Ii vaig
manifestar la me ya decisió terminant
d'abandonar com més aviat millar
el càrrec.
Encara va insistir el senyor Leerollte en qué jo retirés la dimissió i
en va pregar, que ho penses bé durant unes hores.
Jo no tenia res que pensar, eslava decida i si vaig acceptar la
proposta de pensar-ho fou únicament
per cortesia i aquest nsatí nahe acomiadat del President de la República i d'altres personalitats.
--Estareu 11/0It de temps a Teivan?
—Molt poc. El necessari per recollir la familia i uns papers. Dintre de sis o set dies estaré nocament a Madrid don sentiré cap a
la mera casa de Barcelona.
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Bretanya, Estala Units de NordAmèrica i França, i els ministres
de Polénia i Uruguay.
EL MINISTRE DE LA GUERRA DESCANSA. — Madrid, 13.-El ministre de la Guerra ha sortit
aquest mil de viatge per a descansar al camp duran) dos dio,

Acto de abolido

en un bar. L'oxidoid d'una bomba
causa una mort
Madrid, 13. — A les guau.e en
punt de la tarda ha fet explosió una
bomba al cafe-bar "Metro", del pont
da Vallecas. L'explosió ha causat la
mort d'un home que en armen momee era al water, lloc conti gu al que
ha esclatat Partem
' cte, o sigui una petita habitació oua hi ha la caldera de
calefacció separada per un ernbi del
comú.
A conseqüència de l'explosió l'entha, s'ha esfondrat, i els cascos han
anat contra el dissortat.
Ha estat traslladat, amb tota urgencia, a la Casa de Socors del Pont
de Vallecas, on els metges han certificat la seva mora
El cadáver presentara grans ferides al cap, amb aixafament del crant
la qual cosa fa suposar que la mort
ha estat deguda exclusivament ale
cascos que han anal contra ell.
La víctima s'anomenava Gaspar
Zurita Navia.
En una butxaca de l'americana E
han estat trobades 1111es langes, en Ice
quals constava que el seu domicili era
al carrer de Pedro Bosch, 8.
Entre alises documents Ii ha estat
trobat, també, un resguard del titol
de batxiller expedit fa quinze anys.
En els primers moments s'ha suposat que el ferit era e/ qua havia
collocat l'explosiu, pesó les invesfigacions practicades per la policia han
demostrat que el mart era un assidu
concurrent del bar, poix loe reelija
a la barriada.
Els periodistes han convezsat amé
l'encarregat del bar, anomenat Francesc Pérez Diez, que és cunyat die
l'amo de l'establiment Angel García.
Els ha dit que el dia 17 de deseabre acomiadi un obrer al qual havia
renyat moltes vegades Pel seu mal comportament.
En presentar-se eL .substitut de racondadat, els cambrers del bar, en
nombre de quatre, i dos dependents
més, deixaren el treball. Tots estaven
afiliats a la C. N. T.
D'un temps ençà l'encarregat rebia
diversos anónima donant-li sin termas
determinat pesque acondadès els notis
obrera i readmetés els acomiadats.
Com sigui que no es feia cas d'aquests anónimo, el diumenge passat
foren trencats els vidres del bar i, a
mes, llançaren a rinterior dues ampolles contenint un liquid pudent
Avui, moments abans de cometre's
els atemptats, l'encarregat ha vist davant el bar tres deis cambrers ara
miadats, i set mimd s abans de ten explosió la bomba ha vist un dels seus
anees dependents que estas-a parat davant l'establiment.
Els periodistes també han conversat
amb l'agutzil del jutge municipal del
Pont de Vallecas, el qual els ha manifestat que dos minuts abans d'ocórrer l'explosió ha sortit del water i ha
recollit de mans de Gaspar el seu ahric.
El Jutjat del Pont de Valieras sla
personat al lloc del succès i ha oedenat el trasllat dcl cadärer des de la
casa de socors al Dipòsit judicial.
I•11
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El senyor Lerroux
parla de la dimissió del Sr. Moles
Madrid, 13.— A les vuit .de la nit
ha abandonat la Presidencia el senyor Lerroux.
---iAneu a despatxar amb el senyor President?—li han preguntat
els periodistes.
acabent dc parlar per telefon I hem acordat veure'ns dilluns
en l'acte de la inaugurada, de l'Institut d'Enginyers Civils.
—J'ocien dir-nos quelcom de la
vostra entrevista arnb l'Alt Cornisasti senyor Moles?
visitat per insistir en la
dimissió que té presentada i dentanar-me autorització per sortir cap a
Tctuan per recollir la sera familia.
Jo li he donat tont mena de facilitats. La causa de la dimissie Es
una discrepancia ami.) el Govern respecte al pressupost puis que en
prorrogar-se els de l'Estat implicitnment ha de prorrogar-se el de la
eecci6 del Marroc i abel ho ha esa- •
tes la direcció general 44c1 MarrOcv
i Colònies.
El senyor Moles tenia altres projectes que no hl ha manera legal
de realitzar-los.
—Té ja candidat el Govern per a
substituir el senyor Moles? • 3 e
—No podia tenir-ne, puhe lbse..11,1
senyor Moles estava realitzant
firma prop del Griten. Tatripoc cree
que ens ocupas de la seva substi.
lució en el Consell de dimarts, par'
que mentre el senyor Moles romani a la zona del seu mandat cal
evitar tota reeolució de Gavera gter,

pogués minvir )a etea aote~

pspbablo
Sr. Moles
del Sr
Madrid, 13. - Es dóna roen a
iiegur que el substitut del senyor
Moles a l'Alta

«Ball&

Comissaria del Mer-

El

me mi l'actual director general
del Marra i Colònies, senyor Pli-

Buylla.
Probablement coincidint amb
nou nomenament seran ampliades
les facultats de l'Alt Cozpissari donant-li atribucions que avui no ti
• leo places de sobirania de Ceuta
I Melilla.
cid Alvarez

El que pensa dir avui el
senyor Sänchez Romän
Madrid, t3. - Un dels temes de
zomentati en els rotIles polítics era
aciaesta tarda el discurs que pronunciara avui el senyor Sánchez Romin,
el qual guarda gran reserva sobre els
punts que tractaré.
No obstant, per uns amics de la seva intimitat s'he pogut saber que,
aix1 com en el seu anterior discurs
expressa alguns inconvenients de recurrió socialista, ara dirá els resultats
coutraproduents de la República si segueix una política a mercè de les
dretes.

TZ Qui

ocuparà la cartera
de Guerra?

Madrid, 13. - Preguntat l'ex-ministre senyor 'rento sobre els rumors
eireulats respecte a la seva designació
per a la cartera de Guerra, ha contestat que tot el que s'ha dit són fantasies, i que ningú no li ha pardal encare sobre aquest particular.

Mort d'una ganivetada
per un vaguista
ri Cotufa, 13. - Als voltants de
la capital ha estat agredit, d'una ganivetada al coll, Antoni Doradom, xofer, que treballava com a manobre esquirol en una obra de la localitat.
Ha mort en ingressar a l'hospital.
Es desconeixen els autors, i hora
tren que es traces d'un crim social.

Royo Villanova parla
a favor de March
nn•nnn••nnn•n

Madrid, 13. - En un dels salons
de la Cambra conversaven aquesta
tarda diversos diputats j periodistes.
El senyor Royo Villanova ha parlat de la Comissió de Responsabilitats nomenada per les Constituents,
i ha expressat el eme convenciment
que bu constituida Únicament per
perseguir el senyor March.
Bona prova d'això-ha dit-, és
que aquells assumptes en els quals
el senyor March no apareixia roni
a autor o cómplice quedaren in-

tacte
F' senyor Casanueva ha dit que
ell Maman part de la Comissió
ltesponsabilitats nomenada per les
actuals Corts.
Jo assistiré-ha afegit- a la primera reunió de la dita Cornissió.
que será dimarts, amb !'únic i exclusiu propòsit que obeeix a un intim convenciment de proposar que
que tot l'actuat en matèria de responsabilitats per la Comissió de la
Cambra Constituent, proposi aquesta non comissió que sense tocar-ho
ni obrir-ho ni assabentar-se de res
pass; a la jurisdicció del Tribunal
Suprem de Justicia, perquè, al mea
judici, es que pot resoldre
tots aqueas assumptes, amb imparcialitat, desapassionament i rectitud.

LA T. S. F.

darrer acte e'ectGrai d Esquerres Catalanes

Se celebrà anit a "La Bolee", amb la
sa.a Wena a vesear
L'enorme entusiastne que ha proault
tota la campant a electoral de lis E/querres Catalanes, es resumí anit pa,sada a "La Bohemia". La grandiosa
sala es cele plena a vessar d'un públic
entusiasta, que escolta amb la maxima
atenció tots els discursos i els aplaudi
freniticament.
El primer a fer ús de la paraula ins
el sensor ANTONI VILALTA.
candidat pel P. N. R. E. eanifestä
que ho feia en primer lloc. perquè
interessava rebatre les aiirmacions
pronunciades pel Sr. Bausili, pocs moments abans, per radio( Es referí a la.
seis conferencia pronunciada també
per radio, la qual intenta comentar el
Sr Bausili, però no feu mes que dir
falsedats i callar tots els fracassos
l'actuació de la minoría consistorial de
Lliga Catalana. Contesta la darrera
conferencia pronunciada per l'esmentat
regidor regionalista. Manifestó que si
les esquerres anaven a la Iluita unides
era perquè el poble ho reclamava.

(Grans aplaudiments.)

Es referí després al Deute Municipal, la responsabilitat del qual sembla que els de la Lliga la sulguin carregar sobre els regidors d'Esquerra,
quan els veritables responsables són
la Lliga, els radicals i la Dictadura.
A mes, durant aquests dos últims anys
de govern de l'Esquerra no s'''ha Atangat ni un sol titol del Deute Municipal. 1 tota l'obra de cultura i d'altres
minores s'han fet amb els mitjans nor-

mals de l'Ajuntament. (Ovació.)
Manifestä que com era possible que
Pels carrer de Barcelona es veiessin
pasquins contra rEsquerra relatius als
estats de comptes de l'Aiuntament de
Barcelona, quan aquests estats
comptes no estaran Ilestos i publicats
fins d'aquí dos mesos.
Acaba preguntant als ciutadans
volien que sortissin triomfants: si la
Lliga i eis seus aliats, que tots junts
representen la reacció, o be la Coalició
d'Esquerres, símbol de la Democracia.
Tot seguit fin ús de la paraula el
senyor. E. Granier Barrera, candidat
de la U. S. C. Manifestó que aquestes eleccions tenien dos aspectes,
l'un politic i l'altre adrninistratiu.
Es referí a la campanya portada a
cap pel partit Radical, el qual ha
enviat a alguns ciutadans, junt amb
el sobre del partit, candidatures de
la Lliga Catalana i una nota que
diu -"consúltese con la organización del partido".
Es referí després a la candidatura
de Lliga Catalana; la major part
dels noms que la componen són totalment desconeguts els uns i mas-

sa coneguts els altres. (Rialles.)
Manifestó que estava plenament
convençut que votarien la candidatura núm. t tots aquells ciutadans
que estan plenament assabentats del
perill en que es troha la República
davant la follia desfermada de les
dretes reaccionäries amb llurs apetències de poder. Afee que el triomf
de les esquerre 's significa la dissolució de les actuals Corts i el retorn
de la situació posterior al 12 d'abril

Plumones, 14 de gener
AdvertIment. - Les longituds
'd'ona de les emissores europees
experimenten canvis importante
a partir de demà, per entrar
en vigor el Pla de Lucerna.

1VON. - un1o, 533 m. Concert
des de Colònia: "Fidelio",
obertura, de Beethoven.
1n1). - Alger, 363 m. Cante

d'Operes.

wat - Normandla, 228 m.

.Selecei6 d'operetes.
me. - Post. Perlelen, 328 m.
Selecció de "Tristany i Isolda", ópera de Wagner.

IWSL - Tolosa, 385 m. Orgue
de cinema.

15
1 5. ludepest, 550 m. Conreta

HORES

Districte I
Ateneu Nacionalista Barcelona Vella, Bellafila, 3, primer.
Acció Catalana de la Barceloneta,
Sant Miguel, 3.
Casal Esq. Republicana, Avinyó, 29.
Ateneu Pi i Margall, Sant Telm, 6o.
Casal d'Esquerra Estat Català, Anselm Claver, 9.
Ateneu Republicà, Portaferrissa, 19.
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Santa Anna, 2 segon.
Districte II
Nacionalista
"Llibertat",
Creu deis MOleTS, 20.
Centre d'Esquerra Republicana de

Ateneu

Catalunya, Francesc Lairet, 124.
Esquerra Republicana, Tapioles, 27.
Esq. Republicana, Barriada de Port.
Esq. Republicana, Barriada Francesc
Ferrer.

ENANA DE

LMPERMEAHLE
bel is al ao actual la FABRICA

PACAREU I SERIRA, S. en C., del
mirar lehme,, si, Ludri Corta Catalanes, ea olnequi als tem dioses, fati un descosiese venial!' de to
Debla els preso marees en peces
confecciona( ,s.

CAMPA de tetes les mides per e
mea a sestees,. Solament ale matins.

I donaven nomine d'unes ialsificacions de ,edules, que no solament era desmentida pels
d'esquerra. sind pel jutge (mear.
regat de l'afer. (Ovació.)
Jo diria als bornes de la Lliga
és el
no
procediment
que el sea
mes noble per a guanyar-se les simpaties del cos electoral. I.a sera
campanya d'insensata violencia is
producte de les maquinacions de
les seres figstres preeminents. El
líder de la Lliga de j a, no fa gaires
dics: Saallett per que l'Esquerra
cls partits coaligats planten cartells
per les parets? ;110 fan només que
per tapar els nostres cartells!
I aquesta afirmació tan pueril la
feia el lider de Lliga Catalana.
I encara deien altres Coses: d.•ien
que un fabricant arldiete a les Esquerres hacia aromiatiat les ,eves
obreres perque volien votar una
determinada candidatura - sumos°
mine devia ésser la d'Esquerres.
M'agradaría coneixer aquest fabricant: ¡per?, encara in'agradaria més
confinen aquestes olireres ente- la-

D'OFICINA: De

Dividen' III

Noma, 44* tn. L'ope-

res.

(Ovació.)
Me g i que eitern davant un nou 14
d'Abril: per això aquestes eleccions
eirm p rinei n alment polítiques. El nostre triomf será un °listad,' al pus de
le , dretes a Catalunya. (Aplaudiments.)
Per Catalunya i per la República i
la defensa de la ',ostra cultura voteu
la C o alici6 d'Esquerres!
Es ovacionat llarcament i oren la

paraula
CARLES PI I SUNYER
el usual és saludat amb una ovació
delirant, tributarla a Pea dret. Se senten crits de "Visre el futur alcalde!"
T.'oreció se succeeix diverses vegades-

Ciutadanes i ciutaclans: Ens trobem
als moments finals d'aquesta campanya. i* tant per un costat com per l'al1 .. e, tots els arguments han estat dits.
Per aixó. en aquest acte final, cree que
és MC't escaient resumir i parlar des
del nostre punt de vista. Coincidint
amb el que lis han dit alguns companys litem abans. he de dir-vos que
les eleceione de denla sAn eminentment
polítiques. Tant!,,, lio deien els de la
Lliga en el sess primer ante electoral,
peró ara. quan es resten la derrota al
das/flirt, provee per un altre cantó i
disten que les eleccions són administratire , . (Molt he! Aplaudiments.)
Eieccions politiques... Eleccions que
Per a nosahres, tenen un abast considerable. Les eleccions passades, des del
pula de vista legal, puc afirmar que
foren unes eleccions fletes. Per n en
el capitol de coaccions he de declarar
que no tenien rum de sietes, puix que
es compraren vots i s'impedí tant cons
es pogué que es vo0a les esquerres.
Diu a continuació que el t rionl f de
la candidatura d'Esquerres implicara
el to:al redreçament de la resta deiquermes d'Espanya. (Llargues ovadom.)
Al miting a la Monumental ja vaig
dir que l'únic can,: que ens menarà a
la Catalunya que anhelen, es el que
ens marquen les esquerres. (Aplandi-

ments.)

OFICINES CENTRALS: Fontanella, 15, principal. -- Telifon 24623

"Santarellina".

1015. -

...Andi magnifica mobilitaaciú-segueix després Duran-Remals-fallaran d'una manera definitiva el plet
sctines a la scva voluntat sobirana.
Jo us he de dir que durant els
dies que sisan escolat des de l'aete
de diumenge a la Monumental lins
avui, ha crescut enormement l'entusiastne de les multituds. Si Hssint
un balanç de la pata, ada lluita electoral, sense equivocar-nos padriem
dir que Lliga Catalana ha perdnt
els estreps i sisa estimbat pel yendent de la licita innoble.
La Lliga ahir anunciara que calis Ilegir la presilla barcelanina per
assabentar-se, es, unes informacions
sensacionals, dels mitjans que les
esquerres empraven a ii de guanrar
les eleccions. A dir la veritat, els
cartells fixats pe 7 s rt'rrers m'intriga_
ren, i el divendres vaig prendre els
diaria, tant d'esquerra COM de dreta.
per aclarir en que consistien els procediments que empravem les esquer-

del P. N. R. E. Significa la satisfacció que el seu partit sent davant
la Coalició d'Esquerres. única defensora de les llibertats de Catalunya. Mainfesta que el triomf de la Lliga i els
seus aliats significaria la pèrdua del
patrimoni espiritual de la República.

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

Esquerra Estat Català, Floridablanca, 84.
Esq. Rep de la F. Xica, Grases, 1 i 3.
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Delegació del Dte. II, Avinguda
Francesc Lairet, tos-bis.

eert orquestral.

des.)

tades a votar la Lligal (Molt bel
1 Aplaudiments.)
(No convencerá a ningú la Higa
amb aquests procediments! (Noves
i, orac:ons.)
1 El plet que no es va poder fallar
; el so de novembre cal que es re.
solgut el 14 Je gener. Demä ha de
i, quedar definitivament consolidada
' la República, i no cal que us digui
que per aconseguir-ho cal que dernä
voteu la candidatura número 1, la
d'Esquerres Catalanes. ¡Amics, adeu'siau!
Una o vació entasiastica, que posa
de relleu l'ambient de la sala, corona
radéu-siass!" de Duran-Reinals. Tot
seguit fa Us de la paraula el senyor
JOSEP QUERO

Esquerres Catalanes

OFICINES DE DISTRICTE

Programes europeos
selecto'
-

31. Ala), el ilustre triond sera
possible (Mitre la legalitat rectificar
tots els creces comesos en aquests
darrers torsos d'actuació governamental de les dretes.
Una ovació Harguissima corona
el parlament de (, i an:er-Barrera.
L'ovació es represa qu'in a lca a
parlar Estanislau Duran Reinals.
candidat per A. C., que diu:
Ciutadans: Avui acaba la campanya electoral, començada tut just
fa quatre dies. D'aqui a pcg jues llores el període electoral sera clus. i
den:a les mukitudo ciutadanes...
(Entra a la sala, en aquests
ments. l'honorable President de :a
Gcneralitat. que és Hargament aplaudit a peu dret i rictorejat. Entre el
péihlic reell aun gran entusiasme i
rovació es repeteix di..erses vegadel

Centre

Acci6 Catalana de g arriä i Bonanova, Placa Consell de la Vila, 3.
C. Catali de Sarria, Angel Llorada, t.
Esq. Republicana, Doctor Iban«, 2.
Esquela] Republicana Sant Geivasi,
Avenir, 134.
.
Atenten Nacionalistä de la Bonaini4,
Sant Gervisi, 103.

Diettich IV
A. Citalana Republicana del Dte. IV,
, Babe de Sant Pare, So..-

10 a 1 matí i de 4 a 9 de la tarda
Delegad() del Districte VIII,
1 Ateneu Nac. Baix de Sant Pere, 42.
Còrsega, 339, pral.
Ateneu Republieá, Valencia, 310.
Casal d'Esq. Estat Català, Corts
Districte IX
Catalanes, 627.
A. C. Republicana del Guinardó,
Centre Catalanista d'Esquerra, RamRambla Volad, 29.
bla de Catalunya, 6.
joventut d'A. C. R. del Dte. IN,
Districte V
Xifn:, 13.
ACCIÓ CATALANA REPUBLI- Avenç Obrer Catalä, P. del Comerç, 3
CANA (Oficines Centrals), Corts
Casal Català Martinenc, Rogent, 84.
Catalanes, 589.
Centre d'Esq. Rep., Valéncia, 387.
Centre Republicà Catalá, Carme, 44.
Atencu Rep. Federal, Castillejos, 390.
Centre d'Esquerres, Sant Gil, 3.
Ateneu Rep. d'Horta, Horta, 45.
Ateneu Obrer d'Esq. Rep. Riereta, zt. Ateneu Rep. Catalä de les Carolines,
Partit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
Estadella.
Delegació del Die. V, Hospital, tio Ateneu Rep. Catete de les Roquetes,
Districte VI
Joaquín' Valls, 15.
Ateneu Català Re-publicó del Dte. VI, Casal Federal del Guinardó, AvinAribau, 98, baixos.
guda Verge Montserrat.
Casal d'Esquerra Republicana, SeEsq. Republicana del Carup de l'Arpa,
púlveda, 180.
Muntanya, 37.
Ateneu Obrer, Provenga, 156.
Esq. Republicana de Can Baró,
Districte VII
.,
Franca, 20.
Casino de Sans, Sans, 114.
Esq. Rep. del Barri de la Prosperitat.
Foment Republicà, Cros, 5.
Casal Nac. Sagrerenc, Sagrera, 221.
Casal Catalä d'Esq. de rEixampla,
Diatricte X
Diputació, 69.
Casal d'Esq. Estat Català Host.
A. Catalanista Republica de S. Martí,
Consell de Cent, 33.
Plaça l'out i Saguer, 3, Primer(
Centre C. Republici del Poble Nou,
Districte VIII
Passeig del Triomf, 7o.
C. Catalanista Republicä de Gräcia,
Casal Catalä d'Esquerra del Poblet,
Salmeron, 114, pral.
Valencia, 458.
Ateneo Federal, Planeta, t5.
Centre
d'Esquerra Republicana, Agrupació d'Esquerra del hoble Nou,
LI/111, 318.
Torrent de les Flors, tb.
C. Caleta d'Esq. del Clot, Clot, ye.
Centre d'Esquerra Republicana Camp
d'En Grassot, Roger de Flor, 281. Casal del Poble de Somorrestro,
Sornorrostro,
Gernt. Catalana, Santa, Agueda, leo.
Ateneu Nacionalista del Poble Nou,
Centre d'Esq. Republicana de VatiPallars, rye.
cana, República Argentina. 236.
Casal d'Eso. E s tat Català, Rambla
Centre d'Esq. Rep., Pere IV, 263.
del Prat, 3.
Partit Nacionalista Rep. d'Entierra,
Casal Nac. Granjear. Llibertat, 2 1 4.
Delegarle', del 'Distrirte X, Passeig
P irtit Nacionalista Rep. d'Esquerra,
del Triomf, 71, pral.

Contenta amb gran elogiiacia les
metieres que fa servir la Lliga per :
combatre les escardará, i és ovacionat
en diversos fragments.
Diu, despees, que els cartells de la
Lliga on presenten Barcelona traves sada per un sageta, grácies a l'aculació de l'Esquerra a l'Ajuntament eón
del tot injustos. Ho demostra amli argumente sälids, que snn ovacionats
Ilargamcnt, i diu que els que traveseo
Barcelona, no amb una sageta,
amb un coltell. snn les dretes.
Diu, per acabar, que cal orientar la
política municipal' en un sentit estrictament progressiu i obrerista.
.Anem a l'Ajuntament anulo el pu pòsit d'una honrada pit tina administrativa, i és aquesta la nostra
ma desplegada, que faren, onejar si

vosaltres ens voteu.
Una ovació imponent, interminable.
acull les darreres paraules de (Jades
Pi i Sumer.
Eis VISqUeS al "nou al/ame de Llarcelm(a" sovintegen, i les aclamacions
no cessen fins que sa l ga per fer
ús dz la paraula el coineller de Cultura, Ventura Gassol, que és apliudit
freneticament.
Manifesta la sena ensució en trobarse en aquell local amb el mateix públic que fa uns quants meses escolta\ a el primer President dc la Gesieralitat, sen)or Maciä.
Afegi gag el poble Catalunya ba
sofert una gran reacció després de
l'excnsple de les passades eleccions,
la prtna maxima d'aquesta reacció
- es veure el nervi-isistne i excitació del senyor Cambó.
Tuls COSeiXeM - afegi - la flema
serenitat proverbial d'aquest potitic,
ara. Tots hem ›cntit el to me;unraniatic an;!) mol convencer, arnb
els seus planys des dels inicróions radiufänies, els ciutadans que l'escolten.
Dirigí [artes censures als liders de
la I-liga, els quars rolen passar per
separatistcs, i en; acusen de provincians, perque tarn i orlar mis 110MeS
d'antes terres hispäniques que signitiquet) el liberalisme i la democracia
diquelles terres. (Ovuló.)
Negó que Lliga Catalana guatnes
Ins passades cleecions, car els tri n aufants foren una barreja de molulr(mies i reaccionaris.
Aquests sortiren triomfants grades a la indig,na maniobra d'haver
convertit la religió en una arma política. (Ovació Ilarga.)
Es refereix a la propaganda i
campanya política portada a cap per
Lliga Catalana, les quals considera
contraproduents delatadores dels
seus procediments poc exemplars.
Manifesta que calia fer intensa
propaganda junt amb els republicans, liberals i esquerrans espanyols
fins a aconseguir la transformado
de l'actual República Espanyola en
una República federal. (Aplaudiments.)
Tributa un elogi al senyor Comn anys, que considera digne Seguidor de Maciä, i el qual tornara
a proclamar, si cal, la República
Catalana. (Grans aplaudiments.)
Fa tainbe elogi de Mu j a. a
la memória del qua' dedica un pietós record i la presenc:a del qua]
o
troba a mancar en t ots els aes.
Maniiesta que el seu testatuent
era la unió de tots els catalans

d'esquerra, aquesta s'ha realitzat
plenament amb la Coalició d'Esquerres. (Oració llarga.)
Acaba dient que per a la consenació plena de les Ilibertats catalanes dintre la República federal cal
fer triorniar la candidatura de la
Coalició d'Esquerres. Afegi: Que
l'esperit de Maca cas iHumini ens
acornpanyi en el triomf!
Una !larga ovació recolli aquestes
paraules.
Tot seguit s'ale& en mig d'una clamorosa o vació el President de la
Generalitat senyor Lluís Companys,
que és obacionat i aclamat dempeus,
unanimement durant harguissima estona. Diu:
Ciutadans: Com han dit els qui
m'han precedit en l'ús de la paraula,
som als darrers momento de la campanya electoral.
Diu que les emocions seguides (tire
ha viscut aquests dies li impediran
que fui un discurs sistemätic, ordcnat. Vol remarcar, afegeix, al poble, que densa doni la millor prora
de civilitat i d'amor a Catalsmya,
votant la candidatura número 1 , la
d'Esquerres Catalanes.
Diu que el noble, amb el nou Govern de la República, ha tingut ocasió de constatar com aclamo les dretes. Tothom llama establert una
comparació entre el govern Azafia i
el govern Lerroux, i es evident que
entre el noble es produitä una viva
reacció. (Aplaudiments fierlIongats)
¡Es veritat, ciutadans, que la República estä en perill? Si, i ho prova
rinstint de les massa, q ue is el milloc termórnetre indicador dels estats dinim del poble.
Cita un frase de Manuel Azaita.
pronunciada en el miting de la
aumental: "Ens cal tornar a coinen00" Si, arnics! Hem de tornar a
comengar, i per això. abans demprendre la tasca, ens tinim en una
estreta abraçada.
Recorda que la Lliga, en diverse,
ocasions. lamentat que les
esquerres no anead,' unides. I ara
que e n s fiera unit s'espanten i fan
mana enrera dient tota mena d'unproperis contra nosaltrts.
Perú, per alee banda. la Lliga no
,'està de fer aliances electorals. A
darcelona presenten en candidatura
dos roms que pertanyen a altrr.
tanta carlins. I si dins els rengles

e la Clip hi ha alai' que es digui
catalanista, 'tatue de votar, foros>
ment, anth aquests dos noma a la
zandidatura amies! Com pedem
renegar deis catalanistes de la Llida, que no s'estaran de votar els
rnonárq p ic, els centralistesl
(Per teta la, sala esclata una calorosa os ati6.) t,
I ei demi il noble ens nega la seia
confianea, absten i nt-se de votar-nos, A
me el noble s'ilanrä cansat del règim
reeabliei i deman s ene es deixi pas a
ta restane ació atan:marica! (Molts
aploudieents.)

Demà guanyarem - din, per acabar - i del ncstre triomf en fanal
ene corona de floree per portar a. lo

tornba de Mafia!
(Nota aplaudiments, ara a pe u dret,
t crits de "Ili anirem tots!".)
I Mae , à és immortal. perque ell re.
presenta l'anima de Catalunya!
Una °N'aleló imponent. delirant.
rona les darreres paraules del Prelideet de la Generalitat.
Els aplaudiments se sneceeixen qtim
els oradors alar, >unen la tri'mna. la
sortida són navamrat aciamats nel
blic que els espera.

La panda escorcolla algun3 c
tres

'

d esquerra i de dreta, i en
.

ei local de la Lliga troba

armes i municions
lectors en la nostra ediciiu ante.ior,
a proneres liares de la matinada
dahin la pulirla realitza diversos
escorcolls al Centre d'Esquerra Republicana de la Rambla de Catalunva, numero o; al Casal Sagrerctl Y (dEsquena). de La Sag(era:
a la Casa del Poble, (U. (1 T.) del
carrer Nou de Sant Francesc; al
Circo! Tradiciona:ista de !a Rambla
de latalunya: al local de I-Itga
Catalana. pas.:cig de Gracia. 19.
i a la Reda' ció del setrnanari
"D. I. C.". del nafren de Consell

Cent.
Segons les referencies facilitades
a la premsa. el resultat de les recergres tou negatiu.
A :a tarda i a la nit es realitzaren
novament escorcolls. Sembla que
en virtut d'Una denúncia formulada
per la Lliga. el Jutiat estigué a
l'A;untament per tal d'escorcollar
e', despatx del tinent ;l'alcalde senyor Vächie7. y ente que la diligencia dones itsultat.
Pels volts d'e lea vuit la policia estigu é noiament al local de la Llig,a.
Senibla que les permutes de la ca sa que
erro presea: a l'escorcoll °posaren
lista mena de dificultats a la sera rea-

DE

LICEU
-

"Rigoletto"

pel qual motiu les taslets
amb gran lentitud.
Se'ns Ita dit que allá va sisan posa/ les maxime; dificaltats ha es'at
ea rescorcoll del xalet cunt,gu.
A primeres l'ores de la matirnda el
comissari general. senyor Tenias Ra.
mon, parlant ama els periodistes. Si
une r.rose.
dir-los que en
guia encara, s'havien trobat armes
numicions.
Tarnbe la taoia:a va escorcollar el
local que la Lliga té al nuez de la
Censtitució, de la Borde(a. el resultat
del qual escorcoll s'ignora.
Els guardies d'assal/ que hi
pel Passeig de Gracia aquesta matinada 'tan donar ordre de dispersar-se a
uns individus que hi havia per aluell
lloc, els quals contestaren a trets el
requeriment.
Amb aquest motiu foren detinguts
tres individus que van éster mis
tard alliberats.
Se'ns Iua dit que la pelleja té ordre de detenció contra un gran non,.
bre d'afiliats al tradicionalisme, que
la uns quant s (líes arribaren a la
nostra ciutat, i seguiren arribant
durant tot el dia d'aliir.
s'efectuaren

•

1.a vi:lilaila (fallir. cual si
volguna, lun.:a y -se lo atta, la
riel: vi/ralla( que predominava en
l'ambient, foil una mica tempestuosa. La representació de
que tanta expecta-

havia desvellial. no assoli
que hinn podia esperar.
hariton senyor bivuan i, per
una batida, es troba va indisposal el tenor senyor Granda es
utostra una mira insegur, i
basta. per deslluir la represenlaciú t perque el públic es mulostris particular/non! exigent fins
senyora Toli Dal Monte,
que tau assegurat té el seu
prestigi. Ni ' es just que ella
pagnés culpes d'altri. perö
ee sap que qUats cau silla tataborinatla cap per lothom, Esperein que en les representacions que seg o iran. :/queets arlisten. si no tols. alinenys alg uns d'ells, es refaran davanl
públir i s'lli remuteilianalt.
Dirigí aquesta represa de la
eoneguda ara de Verdi el mestre Ca i ,devila. Li liatit una mala
velllada per molino. , perú aixö
nd ens lia tic privar de remomhxer que condei inoll EA l'orquestra i aeredita una vegada
Inés Ins seres quelifeto de di-

ciú

rector..

L'IRIS-FXRK
TU/1NT I MINGUELL
FAN MATX NUL

Amuih pasida van colehrar-se
a la popular s:tla de Pleis-Paelr
0, q1111113 .a/11111(ial s. davant
de nombro:4a coneurramia.
El vionbal de fons, entre Tnsel i 31inguell I. fou declara(
després d'una gran Huila;
el fall fou just. malgral haverhi algune, protesles.
Lluitaren en semi-fons Diaz
aquest en
(R. ) i Heroitiol,/z.
Pabissa, per hasubsiduciA
)e>iiI11;11. El rombal fou
guanyat por Dfitc. al segon
round per nbendonanienl. despees d'ha y al . etriguts tres • egase.gons.
des de
La resta dels rombals donaeenels efflubats segilents:
Soula i BIhsta feren matx
nul. despees d'un comhat sense
leenicti i por vialús.
Tejiste! guau:1, a S'oto per abatt111;11;111)0. 111 11 ha miumquuemurl re1111.'os.
va g.tanyar OSCal'.
-EoiCVC
¡un' puitts.
1".1 isúhiii 55 sortir saliste(
de la velllada.

-

OINPOSICIO
T1I111.111141.
A

Ahir a la DB foren posato a
dispoSició del Tribunal dTrülicia ele (loe individue detinente abans- d'ahir al carrer del
i.to de Maig. amb inotin d'haver-li estat trobat a un
lionid infl t .
Itug s nmpoll^s
una ni.'
n Vinteriiir
d'Un
I;4/41011 1 • l xofer
inaleix taxi.

MADRID

Dos airacaments
a :evilla
Madrid, 13. - Aquesta matinada el ministre de la

tinver-

naciú Ita manifestat als

perla distes que a Sevilla. a lee tioq
de la nit, qualre individus han
atracatuent en una
realitzat

tenda de queviures, quun
trobaven sois dos juves depet.denla, i els atracadors se 'l'han
emportat una pclata quantilat.
Eta lladres eón coucguta
la policia, i espera deter4.5
!non., aviat.
Ha afegit el ministre que havitt rebut un telegrama .de les
torees vives de Bujalance expressan(, la seva satiefaceiú per
l'acluaci6 de la fiirra pohljea en
raclariment del £rint CIP que i o e
victima el palr, 5 sroyor Zurita.
Sevilla. 13. - Fui fer-se fose cinc
individus armats de pisteles. quatre
dels quals duien la cara tapada. han
penetrat en un magatzem de queviures del carrer de Listores, i han obligat l'amo i un dependent. aiai con
també dues persones que hi hacia eoni•
prant, que aixequessin els braeos, i
s'han apoderat de 250 itci.. producte
de la venda del dia. Després han escorcollat l'amo, que in comissionista
d'una marca de petrolis. i Ii han pres
3.000 pte s . que guardara a la cartera.
Els Ilaires han fugit. i qui sap ea
paren.

DE L'ESTRANGER
La representació russa
a Txecosioviiquia
Praga, 13. - Moll avial qr.edare, dissolla la repreeentaca)
comerrial sovielied de Praga,
per be que una crida al personal, com a formalitat reglamentaria, sembla treure a
mesura el caricter d'una dis-

El mot i u d'adoplar-se Per
part de Rússia
Ibid
sició, éS. senzillanient, el i im
considerar molt Ilunyana
possibilitat de fer gratis ll egocis a Txeroslováquia. per esser
blIpOSSilliP la hl/ in ir! :tejó t tu'
produeles 1. 11.•,n .S en aquesta
nació.

Roosevelt segueix ocupant-

se de la qüestió monetäria
W.ashington, l3. -

El

senyor

Roosevelt ha continua( sus tu

lea

conferöneies que

ve relebrant
a la Casa Blanca sobre la qüeslid monetäria, i alta entre%istat

especialment atilb els senyors
Morgenthau i Cuminings.
Als cercles d'Mpiesla capital
es te la eonviceio cada veitieia
majo'. que el Preeident es prepsra par tal d'actuar misil asid t
respecte a

aqueala qüeetió.

il

r eeMerTer ."Merr
D1umeete„14.de geoer de 1934

L'aterietave ccytiisua dort lelos
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Les intenitonil Kifis*'toli

disturs

del

4

Japó
_
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ni sobeeles

- Corporacions

EIS heinvieren Ien
me a Austria

Declaracions del cap de la marina6 ( '.1:emPabstit 116, 010 cobert
Roma, 13. - Seityor Musjaponesa
solini, en el discurs que ha
Suetsugni, un deis oficiala
na Inoriro japonesa que etkrrie lote
s'.:;irmaren en la oerra :o gura his5; 7, usa tri
iwerritt un 1! ://9If•Ifpr
foz peris que posa aLtill
de
la
goa
japonesa
que, no ole1 ..tnitn
tert eh motu contactes que ha fingid
roth els Nones. resta sortee hostil ala
cu r atos i als
Cc. ent r ar el .raç,r rn el (-t'azora de
les nacions mundiels mes ritilitxules.
amb l'esperarlo de poder ten', 11,1
lleiel eolla , oració per al mantenieneur
ße fa pai. aet isser ron:irle-al com ut
error, generis, perb seinr:re un error.
L'alutirall Suctsua rri Mrla SiUCCritat, solar:ten! que inve r teir l'ordre
deis lecto r:, rar no sri n els Hables que
elsneucro Jota', ainen que is el naden:alisto.- btTle japons n 11 , perill:rs
cdsterscri.

Tóquica t3. - L'alindan Nabumasa
Suetsugui. comandant en cap de la marina japonesa. en un interviú que (la
celebrat amb ell un redactor del magazine mensual "Gandai", ha dit que el
Jape aha de preparar i es prepara
per a defenear-se contra qui 5 igui. es
-pecialmntrohsilde
Estats Units, que consisteix a bloquej
jar el lapa per tots els mit ans Pos
-sible.
L'almirall en caa ha citat en demostracia de la se ra tesi. els vol: de Lindtergh cap al Japó el, importants es-

tud's que Antarica ha fet a les illes
menticnes i la cenresa de les relacions
diplomatimies amb Rússia.
1 ha afegit
-11a passat el temps que les nacions
estratige e es es podien pennetre intimidar el Japa amb amenaces. Si els blancs
es consideren superiors a nosaltres.
b.aurern de liudar contra ells, contra
la scvn pretesa cuperioritat. Mentre
no s'aimeti que tets els !iones. sense
ili‘tin e id de raca. SOM fills de Deu, no
lii haura rau al meta
Despras Ilalmirall ha fet allusió a
la temptativa de de Catty i Brom1 r.. que data del la de setembre de
l'an, pmo. Ha afirmat que el fracäs
lau interci a ted. Ha retardar tambi que
('aviador !AMI-eral, va passar mis
t'alma settnana a les }atriles. amb el
pretext de mal temías. Els Estats L'nits
envien 7,^1,14050, ocie-1= a la Xina
a, a l e: l'nies aariee q ue uneixen
Xang-14,' Canten i llanqueu. Pel
nord , els arne e irans derenrotllen tina
gran activitat, s ahrerot a les illes
Aleatienea. en envíen navilis, avions i
T.S Evidentment,
mueren ser"
es trama de nnsar setee ;lana per
tete els mit'an s , per a l'eventnabtat
duna guerra. Darant amteeta guerra.
Ra ss ia ene atacarla pel n arra l'aest i
el sud, ame, es ser, avions. o"entre
que la padernsa flota deis E4ats Units
i la sera aviació ens atacarien pel Pa(afta.

Beck a Berlín?

Alemanya viola el seu tractat
comercial amb Lituänia
Les notic.es pro: e l-ras de licriin
jan de rebrc scutpre afluir precaucid.
Beck, ministre di/ces est ranucrs de
Polänia, co la sera qualitat de presid e n? de la boa sesstri del Lousal
arribarà azai a Gide les
la
hebra a posscssionar-sc del scu alt
e,:irec. Per tont, tionics ested de
passada a Berltu, oró aisb no treu
que 1:c9 i paga: celebrar-hi alguna entic i• sta (-olítica.
aaiacsaa infonnacions sobre P013a teualr.en a Si SCliar diSeOnfiali(a a
i a Moscou sobre la netedat
la politica internacional polonesa. Per I) aquistes maniobres no reisen, p e rque tan? a Paris coro a Moseou no hi
Ita ottores sobre l'actitud del gozara
de i'arsareia cnvers el de Eratea, i na
os per sentimentalisme, Ató Per copa unilat d'interessos.
Al goteen de Polònia Ir, Ira honres
de ;Ultra que, tot i no rejusant de negocia r , no sin tan ingentes con: cis de
Lituanla.

Berlín, 13. - Ha arribat a aquesta
capital el ministre de Negocis Estrangers de Polenta, que es preposa romanee a Berlin uns quaats dies.
Les relacions germanolituanes
Riga. 13. - La premsa de Litua• 1 a.

aa consaara el dia 12 de l'actual diversos editorials a les relazions Termano-lituanes, i fa constar que el
Tractat comercial concertat entre els
governs de Berlín i Kaunas ha estat
viola: per Berlín, que ha reduit en
una gran N-emer j a els contingents
acardats, i ha suprima quasi per enter el petit tt äfic a la regló de la
frontera.
Els periòdics afegeixen que si nu
íos suficient una protesta thrigida a
L'erlin, Lituänia reaccionaria contra
aquesta situacia, que no pot subsistir.
Estocolm, 13. - Proectlent de Berlin ha arribat a aquesta capital el nanistre de Negocis Estrangers de Letonia, el qual Ita desmentit que el seu
viatge tingui abast politic.
Ha declarat que el seu pas per Berlín ha estat motivat per la suspensaó
del servei de transports en hivern entre Riga i Estocolm direetament.
Ha afeen que la major part de CO
aitesticns que tractarà darant la seva
vstada en aquesta capital tindran cacarter comercial.
Moscou. 13. - L'A.gencia Ta" publica era acta desmentint la n'Aida
se g ans la qual Alemanya havia prnpo'a sen s e resultar, al Govern de Moscata fa dos anys, el reconeixement
la nalependincia del, Estats bälties.
ABSIIIVn

Eeccions a diputats Grecia sent moltes
a Argentina

simpat i es per la

dictadura

les pluges torrenc'als
Buenos .aires, 13. - El dilluns
abates, 13. - Actualment e'ocupa
visen: serä publicar un decrct pel
amb intensitat l'orna.") pública grega
qual es convoca a tleccions gcnerals
de la qiiestia relativa a si el palo baufc diputats, que hauran de celebrarni d'ara eadaeam dc regir-se sobre una
se el dia 4 de març %Unid.
ba,c rariamentäria demeceatica o bé si
Es coneixen nous detallo del,
la salvada del pais de la gres crisi
danys causats per la crescuda que
partidista+. econennica i financiera que
Ira experimentat el riu Mendoza, i
traaessa exigeix neceesariament el ras'atribueixen les causes del desastre
cial dictatorial.
a un improvisat clic que es forma
El moviment a favor de la dictaper un gran glaciar des pras de la
aura ve essent recalzat en la darrera
Cordillera.
, etinana, d'una numera molt persistent,
La Cambra d diputats de l'Esper la preinsa governatnental, que
tar de Mendoza ha vota: una suma
diariament msisteix a incitar els parles -cents mil pesos per tal d'acudir en auxili de les victime, i retalara, de la dictadura a culi estahleiparar els darys rausats per la inunxin una organitzar qS olterta i serreta
dada.
sota el lema: " ?,baix els partits-.
Es creu que, a pesar dels csforRecolzen partirularment Ilse arguens que es ¡aran per tal dentar-ho,
mentació en els gratis aeits acenseel träfic ferroviari amb Xile queauits a Aleman v a. Italia i Tin-q q ia, per
dtra interrornput per algun temps. da política de Hitler. ?tfttsselini i KeMontevideo, 13. - La Ccm'ssie
Pachä.
permanent de l'Assetnblea de ReUna euquesta organitzada sobre
presentants ha dictat ura Ilei, per
aquesta Miestia ha recollit, a favor de
virtut de la qual s'autoritza el Podictaatra. sti`ragis de persones com
der Eaecutiu per a emetre lletres
el Sr. Mrtaxas. ex-can de l'Estar Mala T..esorer:a, co moneda estrange•
jar a-er: el general Kentlis i fins i
toa el Sr. afichalakopoulcsra, iins a la suma de sis milions
.
de pesos.
Anean noticia, qualrevallu qwe si:
Georgetown, 13. - Pluges torrenq ui. el s.11 aPigett, té un aire suePeett.
c:a's i inundacions noms chama/"../ palde grec tempre ‚'Iza nurnifestat
ra'aes a les sofertes suara per :a1rhosid a la dietodtbra. Mate ß la de
dentina devasten en l'actualitat la
V ertlzelor. i dad que er re/erijan, se.
Guaiana aaglesa.
tire qt1 sistema perlatrentart
EStan tallades gairebé' tetes les
Si dictadura tragues d'haver-hi han.
comanicatiOns.
)11
'ma d'iterNuour.se ame noldaris. i na
Han cmart innonibrables 4Iras de
bes,'ar, i diversos milers de uersofine4 ult r a finoPtat qtrr una resten,
rocid trott3rquiea. Ves-rei Jordi esnes han quedat cense albérg.
Es tinr que les privaciord i la
i' lvi A ri Le;fd r.ii ;tse . traldaris , manllapa eta com. prondebte «nitres...
fam causin nombroses victimes.

prOnunciat avui sobre la nova
hei relativa a les Corporacions,
litt fet musitar la importaneia

revolucionaria i econUmica del
projeete.
Ha acabat dient que un cop
comprovat i assegurat el funcionament real i efeeliu de les
Corporaeions, slaura arribat a
la segona etapa, o sia la reforma constitucional, i aleshores
es quan ser is decidida la sort
de la Cambra dels Dipulals.
L'emprestit de quatre mil
milions en bono del Tresor ha
liaent cobert des
quedatmapm
del segon dia de la sulas_:cripcM,
La subscripcid no ha esta',
taneada encara pesque el liovern vol que s'In puguin subocriure els que envara no slan
decidil, aixf com el petit estalvi.
Aleyell a Olnebra
Ila esta? nomenat cap de la
Dalegari a italiana que haura de
prendre par! a Ginebra en gis
(rebulle del Consell de la Soel senyor
n
al de Na cios,
Un asid a Buenos Aires
El dia 2) tle l'actual sortira
de l'aeradrom d'aquesta capital,
amb •Iireccid a Buenos Aires,
00 avió Halia pilota( pels
dors Lonibardi i que
ha de realitzar un vol postal
rapte' entre ambdós palsos.
L'aparell Iransporlarit correspondentia ordinaria ¡ certitirada, adreeada al Brasil i a
l'Argentina. i ainb entiesa inotiu
aeordal entetre timbres esUll valor de
neeials que
ice,, einc ,let, tires.

La coronació
del rei de Manxúria
Xan-Nang. 13. - i,a festa de la
coronació de Pit Yi promet ésser
grandiosa, i figurar segurament corn
un dels esdeveniments mas pintorescos dels anals de la Manxúria.
Han arriliat ja dotzenes de funcio_
nans de l'amiga casa imperial de Pequin.
El rei Pu Yi pujan al tren el
dia 1 de atare. La cerimiania mis
interessant de la coronada. serä la
visita del rei a les tonales del, en,peradors, els scus antepassats, a
alukden. El cerimonial de la familia del rei exigeix que el sobirä coronat visiti les tombes dels seus antcpassats a l'objecte de comunicarlos la coronada).
Quan l'actual president hagi estat
coronat rei, serà firmat protocol
ami, el Japú Exant la seva influincia.
La política exterior de Pu Yi tendirä a desenrotllar relaciona d'amistat amb Rússia i Xina.
Assa. tirà a la cerimenia de la coronada un representant de l'emperador Hirohito. Probablement repres entara l'emperador el general
kan.
Només assistiran a la cerimanna
els paises estrangers hpn reconegut el nou E-tat manxuria.
La legaciú del alananquo a Toquia passarà a ésser ambaixada.
Els presoners polítics ,eran amni s
-tiasmbonadelcronaió.
L'actual si s tema de Gabinet sera
mantingut. però el, ministres tinclean
mes antrais poders.
A tota la cintat e.. fan grans ereparatius per a les testes de la coronada, i ‘'anuncia l'arribada de milers de iorasters.
Toqui',.- stimcia Rengo
diu que la Sorietat popular fancardia, de Malalen, que compta ne, afiliats, Ita
lualment atult (go, (00
acordar organitzar una activa prola prorlamapaganda atol, vi-te,
viet del ra u emperaaor l'Estat
manea, que es ile.itja que Miami el
maxim d'esplendor.
Toquia, 13. - Dinen de Matolen a
l ' Agnaia Renga que el Govern
l'Estat manx4 ha a, ortiat pegar el
llibertat el- sí . funelonaris del Ferrocarril del nord de la alanxaria que
Ionen detinguts fa alguns dies, aeusats d'atina de contiam,a.
Sembla que aquests funcionaris se.
rn alliberats d'un memela a l'alee.

Em jan dure les
afaitades dele anta
d'En Croibant; pece
quedo millor afaitat
amb Barra C R -

MACAO, base
mantesa de cacsu •

La eituackl d' A ust ria segtbeis grelo

i de:rallase Preocupacionr. Per lee noticies que so rallen, el vea que els caeretos feixistics san els -dominante El
que no ex ves ben dar te la "heimvehren" ti alguna concomitancia secreta anda els
alentanye o si
no'rerrsdria.
El que ocorri a Austria gas fruir
gravieritnes repercussions internacionah, perfilases per a la tau i tot, i
Per aira desvetlla l'atenció d'Europa.

Viena, 13. - El Pr'ncep Starhemberg ha publicar una ordre prohibint a
aas els membres dels heintoverbeu que

1

•

rpHoggp, I
RENTE

Nxisti

hiurà, P arg,
9 rdre de detenció

París, 13: - El diputat senyor

Bonneure 1*, sortit de Paris cn di-

matí el Mayor Aymard, el jutge
interrogat a la tarda el senior D11barry; els interrogatorio han Tereat
sobre eis mateixos extrems qu'e a Pa-

recció a Baiona per carretera.
Abans de marxar lis donat la serís.
va paraula d'honor al ministre de
En conseqüència, <13 advocats definoJusticia que prendria en el n'id un
llora iban dirigit al jutge demanant
tren per dirigir-se a Baiona.
materiale
L'Associació Sindical de Periodis<ffie es p recisin els elements
del delicte de qué s'acusa els seas
( es Professionals ha dirigit una protesta al president del Consell conclients.
tra les violències de qué han estat
A darrera hora de la tarda ha estat
víctima per part de la policia duprestant declarad(' el senyor
rant les maniiestacions d'aquests
L'Ajuntament ha dirigit un docudies diversos periodistes que estament a la població, en el qual deven ciectuant informació proiessiaclara que el g en deure és romandre
nal.
en el sea lloc per execntar el programa per al qual els regidora foEle trimIts a Salons
ren elegits, i assistir en la erra desBaiona, 13. - El jutge d'instrucgricia al senyor Carel.
ció que emir, en el proces que se
Els firmants d'aquest document
segueix amb mona de les estafes
sbn setze, i expressen l'esperança
comeses per Stavisky ha rebut els
que molt aviat resplendirä la veritat.
representants de la premia, als guata
ha manifestat que per ara no donaComentarle a l'estranger
ra naves ordres de detenció.
Brutseiles, 12. •-• La "Nation Bel.
El jutge ha anunciat que ha dege" diu que poe abans de la seva
cidit procedir a segellar els equidetenció, el jata Stavisky tractava
pat ges de Stavisky i a la incautacid
de fer-se confiar la construcció de
de
la
darrcra
carta
escrita
per
auuest
hei
nova
L'esperit de l a
les fortificacions oriental, de Béla la seva dona.
gica i altres obres públiques de gran
de ireball
Ha afegit que la vídua s'ha diimportància.
rigit al jutjat sollicitant trobar-st
Ha pogut saber-se tambi que StaBerlín, 13. - Amb ocasió del 41
present en el moment que es provisky tenia dos automòbils amb plaaniversari de Merman Gotring, la
cedeixi
a
l'aixecament
dels
segells
prenisa li consagra copiosos anides
gues belgues, que només són caneedels equipatges.
en els atada es posa de relleu la sena
dides als estrangers domiciliats a
El jutge ha accedit a aquesta peBélgica.
actuacia unti a soldat. durant la guerl'escorcoll dels encientan'
tició,
i
Londres, 14. - El "News Chrona mundial, i cala a polític dandisel mis tard,
tindrà
lloc,
equipatges
nicle" acull amb viva satisfacció la
cutible soluntat i d'energia remarcadurant la setmana entrant.
doble victória que assolf ahir el seble.
El senyor Tissier ha estat trasnyor Chantemps.
Es curias consianar que el mateix
lladat al . Palau de Justicia per tal
No hi 'ha hagut 'mai raons- diucelebra
de procedir a nous acaraments.
""
4.3e
veritablement serioses per fer que el
Referint-se
a
alma,
el
jutge
ha
cleei , s".2') " 1" M 'e(' R" ' eml" erg,
Govern actual carregui amb els pec" tic 1.`" mina P.)" e ' tningera clara( que d'ara endavant les diligenStavistcy.
partd nacional-socialista.
cies que hagin de realitzar-se amb cata de
En prometre en els seus vigorosos
intervenció dels encartats en el aroBerlín, 13. - En un asocie explidiscursos una enquesta ràpida, seguica:u la nosa lId de trcball, el cap eis s'efectuaran a la presta
da del cistig imparcial deis culpaEl Jutjat ha procedit, davant tesdel Front del Treball diu que l'espebles, el president del Govern Irantimonis, a nous escorcolls als domicirit de la 1/ei és icr de l'empresari un
cl, ha collocat altra negada la
lia dels senyors Tissier i Garat, i horn
veritabie cap d'una part de Ucear/cauta
Miestió ert el sea veritable terreny.
ha procedit a l'aixcament dels segells
nacianal. L'empresari 1:aura de diriBuenos Aires, 13. - El periódic
dels respectius dotnicilis.
gir hanestament la seva empresa se"Noticias Gräficas" publica avui un
En vista del treball aclaparador per.
gons els sana principis mercantils, i
article en el qual es declara que
sonal que pesa sobre el jutged'Instruehaurä de donar eaernple als Seas
Franga, en esforeor-se a no dejan'
ció, sita decidit posar-li com a auxiliar
obrers. L'empresari i els seus obrers
res a l'ombra en l'assumpte Stavisfuncionara
de
la
carrera
jud
un
altre
hauran de considerar-se camama s de
lcy, ofer_eix veritablement un especc
i
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fortuna. El treball humà no és una
tacle impressionant de l'energia franconclusió del sumara
mercaderia que es es mina sana un
cesa.
Després de prestar declaració aquest
valor metal, idea rno't superior a la
.14.11.1>•-•
conceacia dal sistema barees. Le: empreses pertanyen al pede, i els etnprcsaris han de servir Ileialinent el
poble. No es preguntara a un obrer
si ha acomplert tal o tal anide del
Paris, 13. - Com sigui que
reglament de treball, sind que quan
el Tribunal de cassació ha rese l'acusi de quelcom se li preguntanä
butjat el recurs interposat per
quin iou el móbil que rimpeRi a fer
Xang-Hai, 13. - El lo cos d'exérRtcard Gualino, condemnat a
tal cosa.
cit ha evuacuat Fu Chew aquest
un any de presó per l'Audiència
Berlín, 13. - Ha estat notnenat
mati.
del Sena, el Jutjat general ha
cap de la direcció central del partit
Poc després ‚'(,an produit alguna -ha trames un extracte de la
nacional-socialista el senyor Busch,
desordres que han donas lloc al desredactor cap del periòdic "Deir Deutsde l'esmentat Tribuembarc dels marins japonesos, però sentència
che - , Corean del Front de Treball alede cassació a la policia junal
aque3ts s'han retirat de seguida que
amb el fi que Gualino
Many.
han arribat a la ciutat les primeres dicjal,
Berlín, 11 - Ha estat publicada
sigui detingut 1 empresonat.
forces xineses.
una Ordenança del govern del Reich,
Actualment l'acusat es troba
Xang Hai, 13. - S'anuncia Mi- a india.
fixant els contingents que hauran de
cialment que les tropes governamentcnir-se en compte per a les importaParis, 13. - A censeqiAncia
tals s'han apoderat de Fu Chem.
cieno a Alentam a de determinats proel'haver estat rebutjat pel 'TriHong
Kong,
13.
El
creuer
briductr, francesos.
recurs interposat pel
tänic "Berwick" l,a rebut odre d'es- bunal el
banquer Oustric, aquest serä
tar preparat per sortir al primer avis
perquè es presenti a
en direcció a Fu Chew en el cas que 'convocat
complir la pena que Ii fou imes consideres necessari protegir els
posada.
súbdits britànics que resideixen en
Sembla segur que el senyor
ó.
aquella poblaci
Oustric sera empresonat el
Hai,
13.
L'Agencia
CenXang
die 15.
tral News anuncia que un regiment
El Consell de la 5. de les N. d'artilleria muntada i una divisib
dinfanteria han sortit de Nanquín
Mort d'un feixista
ha de decidir sobre el
en direcció a Amoy, a fi de prendre
convençut
part en les operacions que es reaplebiscit
litzen
en
aquella
regió.
Bolbnia,
13. - El vice-presiParis, 13. -- El senyor Bancaur
dent del Senat, marques Tanari,
ha reata aquesta tarda ramaaisador
que morí recentmenl, deixant
de Polònia.
Un nou vaixell torpediner alguna milicias a la Universitat
Hom creu que ambducs personal:i a ilnstitut Agrícola d'aquesta
lats han tractat de la qüestie del
ó, acaba el seu testaLondres, 1 3. - El "Daily Re- poblaci
.a . a: re.
ment donant griteies a Den per
Com e, sabut, el Consell de la Soraid" anuncia que els lecnics
laven permès que abans de mocietat de Nacions baila dz Emir les
de l'altiiirallat acaben de consrir li hagi Wat possible de
posicions per al 'plebiscit, durant la
Ult
pla.)truir
veure restaurat en una Italia
besiÓ que comença dilluns, i ham
combasde
motors
seil de dos
culta, la religid. la familia, l'acrcu que en aquesta entrevista sala
lb') interna, que funcionaran
mor a la patria i el respecte a
tracia:. taniaia de t'esta: de les c.m.
g0que
sera
les institucions, a la bandera,
,rtr tur e
%croes rclative› al desarmarnent, que
Vernal per les mides herlzianes.
a l'exercit 1 a ht pan soeial.
Cu porten per la via diplornatita,
Peilra desenrotllar una veloa ter.
a„a
irosos i sera capaç
vital ¡le
Po- El pacifisme de Mussolini
0 ha di:e/arta no poder aecedir al deId l ['mis els
s¡! , ale urany don rriora 41 ,/ Atr•re
s navilis de guerra.
recompensat

celebrin entrevistes o negocis amb els
membres del partit nacional socialista
o d'altres grups politics sense una ordre escrita del propi primen.
Aquells que quebrantin aquesta ordre
e tràmit de
ser., .4,155...u, >Vise m/s
a.aganitzaciú.
La policia va detenir anit el senyor
r - u - ; n-i r1^1 ministeri de
la Defensa Nacional, acusat de lliurar-se a manejes amb els nacionalsocialistes.
El dit funcionan ha estat condemnat
atui a quatre menos de presa i a isser separat del seu carrec.

Posenberg celebren el

pg 11111 Goering

rt

ama

.Es diu que Guilletti no amova la
política nacionol-soeird.sta. Pot isser
que estigia ressentit /serq:té Hitler no
ha aeomplert ets erinpromisos, que
vcrse rablantarent haVia contra, de restrinctsa
tau ocié impuial.
uTa, que per &mime del mar,' ha
cJanscattit gran, sumes de dea-rs ere
al tu nziettrut nazi, havta rebut ferinaara fernrals sobre aquest pina. Pera
/fi:ter, giran s'Ira vi:d al aedo'. ha
Doeru. que vea
abiida t rcri t i 4 t
Ct911 s'esrair e n les seres dororcs estercuitYS.

Dourn, 13. - Leo-kaiser sofreix
un atac de rcumatisine ll/IC l'ha obligat a abandonar el sen espart favorit
de serrar fusta.
Guillein 11 colman-â setanta-cinc
anys el dia 27 de gcner. Al castell
l'anima-mi de leo-kaiser sera "elebrat en la intimitat.
Les persones que maatcnen rclacían, amb el castell asseguren que
Guillen, 11 segada de prora i molt
atentament, la política d'Alemanya, i
~lila que no aprova per complet la
toca nazi.

L'interminable contlicte

del Chaco

La Comis , ió de la

S. de N. reconeix
que els seus estorços no han reeixit
Ginebra, 13. - A la Secretaria General de la Sucielal de
Nacions s'ha rebut un telegrama de la Comissild que euleit
en el problema del Chaco, exposan1 que per a cumplir el
inalidal que eslava encarregada havia col/militad a tul,: chis
Gene un s inleressats els Prin el
pla, en el-pisencald'u
itual es leitien en cumple, en
la mes gran promirció possible.
els mutis de vista del Paraguai,
i aetablava sustaml ,ble, per estar d'acord antb el Govern bollo lit , reglarneultir el fons d e la
qüesliO; però lis ela e..foraoa
de la Comissiö han r.-dat P111;o1rados per has er expirat
tuilol ti i haver-se itegal el Paraguiti a prorrogar-lo, ja que.
en efecto, prosseguir les llegoeinci a ns era incompatible mol,
1;1 represa de les hoslililats.
La lantnissié, deapras d'haver
acudir a tols dos Govetits
ligernids, deiva tul Comseli la
enea d'apreciar tina situació le,
efUldiei0118 esseceials de la quul
i espera el resultat
les delihetacians
e!
sobre prirlir:Plnr.
La Can:tenerla argentina
brosseiguaix les geztlous
conciliadores
ltuenOS Airee. 1 3.--Amb ap,
tili de la seva inlervenciú en
I , ( eUldllele dcl Chneo
ladre Bolivia i Paraguai.
I 'ancaeriit lia Imblical tina
nola en la qual 1, 1 constar que,
conjunt tintela. atta) el presideet
de la República, este rOuperaid
aulivainent en les gestions que
POT' a acanseallir la pan ban
oslat einpreses per la SIn•iolal
de N a cion s.
Ele paraguaians dluen
que han tIngut una
elotörla
Astmeión, 1 3. - Utt cantoilieat del front, di ti que els
duls paraguailins han amanselrencar lee posleions boli.
vienes a l'oe g t dr, Filerle
s'han tpod o ral t le Ist dila
fortalesa.
pre g oner a , ala Inrlivians
han abandona r abunditul
vial de guerra.

compliment d'anys

Els japonesos

desembarquen
a Fu-Xen

Oustric 1 Gualino

secan empresonats

La qüestió del
Sane

.tiernorrya sense el pleNsert jet
pel tractat de l'ersolles. Preidint
el nr•nistre
Consell de la S. de les
polomss d'Alees Estranuers, 5.t
proba lde que l'aur bairador de Polarda
¡ Paul-Boricour hogin tut tut de les
Inodulitals eldl plebiseit que han (Osser es'ahl. • rtes en ruetuni relmi,i del
Cansen de I t S. de les N.

Eis nazis van a fer propaganda a Anglaterra
del> CapS
Jiabelsbera.
ha arrihat a Londres atol) intimen') de pomar-se en relaciona
ami; delerminals grupa brilaMes.
Es aquest el leroer
tzrit t itil dol parid itarienalisoeialisla que es traba actualutent a Anglaterra.
lautilres. 3.

Un

servei aeri ami) Amirica del Sud

lierlitt, 13. - El "Deutsch
inaugurara, a partir del dia 3 de febrer
servei que assegura la unió
nOria entre Aluninnya i Ainin rica dcl Sud.
A tal e ícele tui avió sortirts
.aola (loa diaaables de Caceódroni le Stutgart, fett 1 ~ala
ol itiateis dia ii :Sevilla. 1 . 'd diInerte, l'avió arribare al navili
"Westfalen". i el dimecres el
navili sortirà de Natal, runacala n'Off el servel sen i amb
Rio Janeiro. 31onlevideo, Buenos Aires 1 les allrea grans eapila Is sud - americanos.

Roma, 13. - Amb «asió
d'haver-se sollterit °atila al
Parle contra la guerra, iniciativa sud-americana, el Govern
del Brasil ha atorgat al rei 'Vtc.
liar Manuel i a Mussolini la gran
dislinció de la Crell del Sud.

La situació econbmicofinancera d'Austria

millora
Ginebra, 13. -- L'informe del
Consell de la Societat ele Nacions sobre la Fituaoió econamiee i financera d'Austria cons-

tata una millora evident.
El pressupost iw a 1934 esti
equIlibrat, amb (in exceded t en
els ingressos d'un miliö da
xilings.
A aquest pressupost ,'han
d'afegir els 103 roillons del
pressupost extreordinari que es
cobreix per un emprestit inte-

rior.
El nombre d'obrers en atur
foreds ha minvat 1 el volum del
comerç exterior augmenta seri-

siblemeat,
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COLISEUM
DEMA, A LA NIT

ESTRENA

con (luir

LAUGHTON
I ARLEN

LA MUJER
PANTERA

La mis allucinant, vigorosa i emocionant fantasia del visionari
H. G. WELLS
Es un film Paramount

Avui i demà a la tarda

Un la drón en
la alcoba
Darreres projeccions de
L'obra mestra del màgic
LUBITSCH
11111111111111113111111111111111111111111111111111!1131111

LA MUSICA
NOTICIAR!
Els bells programes de PASsoclació de Malea "da Canteara". — L'Associació de Música "da Camera", com
es bes sabut, posa una especial
atenció, no tan sois a qui els 'tus
concerts siguin d'una qualitat artística de primera categoria, sisó a fer
que tots els detalls que afecten 4,
aquestes manifestacions corresponguin al concepte de dignificació de
l'espera, que informen tots els seas
actes. Aisa, els programes dels concerts, que són repartits a cadascun
dels assistents, són atesos sempre
amb una cura extremada i decorats
superbament, amb dibuixos dels nostres més grans artistes.
Especialment en aquests darrers
cursos, en els quals s'ha recorregut
al costas procediment de l'heliogravat, pot dir-se que cada programa
constitueix una petita obra d'art,
digna de figurar entre els exemplars
mes valuosos de la nostra bibliofilia.
En el cura present, l'Associació
de Música "da Camera" ha ungut
la bella pensada de dedicar les planes d'honor dels seus programes als
grana artistes catalans de les ¿arrerica del segle XVIII i començaments del XIX, cona Lorenzale, El
Vigatä, Eusebi Planes, Torras Ermengol, Traver, Flaugier, Cuquet,
.Campeny, Ametller, Martí Alzina,
Sirria Gómez, Tramulles, Viladomat,
Tuseluets i Fortuny. Les magnifiques
colleecions dels Museus d'Art de
Barcelona, han estad atentament ressseguides, i ha pogut formar-se una
tolletció que, un top pugui esser
examinada en conjunt, o sigui, en
-acabar-se el curs, cridarà poderosament l'atenció dels intelligents i dels
gustadors d'aquestes petites meraNo cal dir que en el concert de

eimecres vinent, en el qual un artista excepcional cm Jan Smeterlin ens oferirä un programa digne
dels seas merina serä repartit un nou
programa d'aquesta collecció.
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1.1FANTASIOIM

"Letty L'atoo"
Urquinaona

AL O.

U.

Una de les desgracies mes grana
que poden catire damunt un director es trabar un actor o una seins—
,generalment una sctriu — que tinguin prou personalitat per a suggerir-li la idea de fer-ne una figura
definitivas-11ms central.
Des d'aquest moment el director
es converteix en un planeta que va
voltant :lineen de l'actriu i filmantne, a traves d'accions i situacions
diferents, teto els asptetes possibles.
Alisé, naturalment, te el sets merit, perque vol dir que el directer
hagut de convertir en un borne
subde laboratori sotmetent el
jecte a tots els reactius que se li
presenten. i dirieu que al final, reunint tots els films d'una mateixa
gran artista i d'un mateix gran
director, podrieu determinar, de
manera definitiva. la personalitat
de l'actriu, i, per reflex, la del director. Desgraciadament, això no
é S tan exacte, perquè al costar del
director hi ha l'autor del Ilibre, que
és qui ha creat el caracter, i aleshores només és possible determinar
Fadaptabilitat de la personalitat i no
la personalitat mateixa.
És evident. é g clar, que totes
aquestes operacions. que el director,
enderiat, porta a cap corn hipnotitzat, poden donar naixement rada
negada a un gran film; pena hom
acaba per no desitjar tanta grandesa i demanar mes arria.
Joana Crawford és d'aquestes
artistes que tan ben aplicar poden
portar el nom trastees. perquè els
directors van vottant-les per copsar-ne totes les seves facetes. Aixi
hern vist Joana Crawford com a
centre de tota mena d'anälisia, 1
Clarenee Brown, despees de deixar
Greta Garbo— per mes o menyo
tempo—, nba tret tota una serie
de tipos interessants.
Letty Lynton es una noia que
viatja, i en un dels viatges troba
l'amor passió arravatadora: una
mena de gigoló meridional, del qual
es cansa per la seva brutalitat, entre altres coses seguratnent i s'embarca d'amagat per tornar a Nona
York des de Montevideo on vivia
l'aventura.
Pena a bord troba l'amor — sen-
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TEATRE AMATEUR

Lyceum Club de Barcelona. —
Aquest Club prepara la sena primera representació de Testre Ama
teur, la qual tindrà lloc dimecres
%aneto, dia 17, a la nit. Es posaran
en escena tres obres en un acte: "Us
caprici", d'Alfred de Musset, traduer
ció de Rossend Liases (estrena):
"Com ell va enganyar el marit de
ha", de Bernard Shaw; traducció dc
Carlee Capdevila (estrena a Barcelona); i "Antonieta o la tornada del
marques", de Tristan Bernard. Prendran part en la interpretació, sota

MY

liptbm

ele r tao - c'as Otvr, •-• •

Avul, a les onze: 808916 matinal
al preu únic de 2 peseetos
A la tarda, primera s es sió a
lee 3'80; especial, a les 8,
numerados, 1 a les deu de la nit
446444.6444441444+114+114114
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Setmanari de Literatura, Art 1 Política

A Barcelona

1

Surt
1

cada dijous

Ole

Catalunya

Deniä, dilluns
ESTRENA

clon

blonce

Ccr.I-e z

a ogada

espano

d un
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6regor : o M s inez
Sitrra es trobi
a BarWona

CAPITOL

Sessió de cinema d'estudi
—
La Secció de Cinema de l'Atesten
Enciclopèdic Popular presentarä dimano, dia 16, a les deu de la nit,
al seu local, Carme, 30, una sessió
sonora amb el següent programa:
Primer: Documentals.
Tercer: un film cómic de rota.
Quart: "Artera", de Pudovkin, segons l'obra de Maxim Gorki.
Les invitacions sisan de soHicitar
a i comerse de l'Ateneu.

como pueden

ete

Saló

da. No hi ha mai gens de deinagagia,
Ilevat, naturalment, de la demagógia
que de vegades fan els perse sarges,
pena que els autors cuiten a sub atllar
caricatureseament. Adhuc diriem que
han procurar de mantenir-se en ins
discret objectivisme, acuse prerb.re
gatee partir. Na és sitió entre deses
que assenyalen que és més IslaesO Is
pau de la llar, que córrer al darrera
de vanes diries redemptores.
Tus plegat fa que ens nana una mica de veme representar una obra aixi
a l'Espanyol. Es fet idt Una obra de
teatre burges, i 1,,x1ria éster representada en qualsevoi CS,:e1Wri del centre de la cintas. Agraaara al Parallel?
Qicarcio
Sé cal desitjar-Ins
La interpretacin que en fan es su]
fideos peratié cns fern arree de robra. Encara que de vegadcs mareava
amb una certa lentitud per culpa de
la memòria d'alguna actors — el scnyor Nolla declamava pausadament
per pescar les paraules de l'apuntador duna a una—, cal emninir que, en
canvi, i en les escenes de tnes nuanment, agafava una vivacitat adequada.
El senyor Sautpere, en la creació
del protagoatista l'obren exceilzol, tot
cor, amb gran sentit de la Manitas humana, perd d'horitzuns lintitats, que
se sorprèn i es revolta rrmi el fan
anar, té expressions admirables, de
bollera, d'encongiment, d'espata, de
sobtada energia. També cal dir que
la seva caracteritzacia tradueix plästicament eh personatge. Peró si Salirpere es destaca damunt dels abres en
aquesta interpretada, per les qualiI
tats, tarnbe s'hi destaea per les
des i, sobretnt, per les tallides que
traeixen una manta d atenuó, Cosa,
en un director, imperdonable. Alai, en u l
en
l
el quadre de la presó, stiess curs, per
sota les mànigues de la jaqueta de
presidan, li surten uns punys blaues,
impecables: aquella punys que oblida
en altea obres, quan ha de surtir vestir de frac. Així usaseis:, quan per
11111illrimmi
necessitat de l'acció ha de descordar1•111,31ARMIRMINII
se aquesta jaquera. ens mostea una
camisa ben p:anxada i una corbata
magnifica. Hom podría len altres remarques semblants, remarques extene II.
SiVes a altres actora. Penó en un tal
anälisi posee migrariem la bena
pressia que voldr]ent deixar de rohra.
amb aqUeSt comentara Fet i fet,
aquests i altrcs detall; semblants se"EL MUNDO CAMBIA", UN
nas, segurament. superats amb r m it.
NOU EXIT DE PAUL MUNI. -.—
DOMENEC GUANSE
Des que la Warner tiros First National ha anunciar la propera
de Paul aluni, titulada "The lYorld
Chances" ("El metido cambia"), existeix una gran expectacia per tal d'adr
mirar novament l'afortunas interpret
de "Soy un fugitivo".
PAUL 11UNI REPRESENTARA UN ROL DIFERENT EN LA
SEVs1 NOVA PEL.LICULA. —
Fins óek 112111 vist representar a Paul
Cono anunciem en repigraf, MarMuni papers de gran intensitat dramatínez Sierra es troba actuahnent enrica, pera en la sena nena aellicula,
tre nosaltres. Es ja cometida la no- que esta iilmant per a la M'arme Eros.
ticia de la seca partida dels Estats
Einst National, el titoi de la qual es
Units i de la seva arribada a Marol completatnent distint. El repartidrid en compans ia de ractriu Cament
el componen tilenda Farrell. Rotalina Bäreena, pera, res no se
bert Barrat. Neu Sparks, Pat Wing.
sabia de la seva vinguda a BarceEn aatic-ta ad-listaa podrem admirar
lona. No ol,tant, no ha enlata
per primera segada la belleft exótica
desaprofitar aquesta oportunlat
de l'artista russa Kathryn Sergava,
visitar els notnbrosos atines am]s
rn, Va admisicif, d'aquesta important
qué compra a la nostra cintas.
A la sena arribada. el senyor editora.
Gregorio Martine' Sierra ha maJOAN CRAWFORD I ROBERT
moNlairSalERY EN " LETTY
nifestar el seu Sentinlent i el de
Catalina Barcena, que la nostra gran
LYNTON"• — Si lii ha parelles ideals
actriu no hagi pogut acompanysar-!o
en el cinema. la formada per Joan
en el sets viatge a Barcelona per
Crawford i Roncal Monteo:neta- metrobar-se malalta al seu domicili de
reix ocupar ton Use entre elles. En
Madrid.
"Letty Lyntnti", pellieula de la Metro
1 referint-se al cinema, rillustre
Goldwon Maree. jnan Crawford desescriptor ens ha parla( deis seis,
taca. ¡me ami, la seva belle est, la sera
mosnanl-se
a
Hollywood,
treballs
eran capacitar per a encarnar !iris drasatisfet de la labor realitzada ami-)
mätics. FI t-alent de Joan Crawford
unió de Catalina Barcena i dels
va apariat en "Letty Lynton" amb el
éxito 'obtinguts, i aiirmant el seis
de Robert Nfrmtgrmery, que ha asanoptimisme en el que fa referencia
ist imposar-se com a tul del, primen
a les produccions futures. Ens ha
galants del llene sonor. - "Letty Lynanunciat també la próxima presenteso" reuneix en el seto repartiment:
de
la
seva
penicula
"La
ciutació
loan Crawford. Robert afnntgamery,
dad de cartón", la flanera de les
Nils Asther, I rocE Stone i Mac
peHicules interpretades per CataRishents,
lina Barcena, aquella en la qual els
seus autors i realitzadors tenen posada la mes gran confiança.
Després d'un temporada de desEXIT FORMIDABLE
cante a Espanya, el senyor Gregorio Martínez Sierra i Cabalista Barcena tornaran a Hollywood a conorinr nous compromisos contrets amb
la casa editora Fox. La riostra einematografia espera encara molts
dies de triomf d'aquests dos prestigis.

Atrapándolos
ande Bagual Toma
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ESTRENES

"Papavert - no es un vodevil, com
podria fer pensar pel sets titol.
vodevils, iii els de canses enlaire, com
en dótelo a la casa, no hi tenen ja
beis. Posats a ter pornogratia, les
barraques del costat, que ofereixen
carn nido jove i mis fresca — i amb
mis abundimcia els fan una competinciä desastrosa. "Papasen" és
teatralment una cosa ja mis important. Es una sàtira de caräcter social.
Gairebe un estudi de psicología collectiva. Eh auturs ens hi presenten
un bon borne, amo obra- excelient, que,
havent pres part, gairebe per asear,
en una manifestara obrera que acaba
tal batussa amb la policia, és detingut
i empresonat. Huno basteix al seu entono una Ilegenda erheroistue i de marfiri. Horn el presenta tom una victoma de la sacietat burgesa. Els directora d'una determinada organitzaciú
sindical fomenten : inflen aquesta Ilegemida, raprofiten o. benclici de rorganització. Pasaren arriba a esdevenir
san itnpurtant, que el Govern es vos
obligar a indultar-lo. Alliberat, es
convencía en rhonse mes popular del
pais, en l'idol de les nmltituds obreres,
decidides a seguir-lo cegament...
Els autors han volgut mostrar aixi
com les multitud, son propicies a deixar-sc enganyar; cono es lacia també, de convertir en heredo els homes
mes mediocres i vulgars, si es troben
en situació que el sentimentalisme del
;roble sigui explotat. 1 adIsuc pollee
han volgut fer veure tansbe que secan els Idols de la multitud són de
ang; que no serien res sense altres
tomes mis aguts, mis intelligente, que,
rase mostrar-se, ni apestes donar-se
] coneixen, en nomen els ressorts. Igaorern si cls autors, en escriure ros'han inspiras eis algun personarse real. Tant se val, el (asomen sssial
i això és l'interessant — es
ha dit del mas
sen copsat. Horn
.eix Lenin que havia estas un mire?
c:xisteixen ialsos prestigis fets de ben
soca cosa mes que el de Papavert. Les
tureoles de manid, veres u falses, en
stuesta epoca de masses, serveixen
, nés per enlairar-se que la intelligencia o el caräcter. Existeix, pena lambe, el fenomen allucinatori dels
1 Per ¿asen ma s sa com p licats ells matei] vos, veteen en tot capiavanter de !mil/. tituds, una flaca simplista, un Papa' sera
L'obra, perta, no té res de pandletäia. Els manes no especulen, discur]ivament, amb el fenomets social que
;Kesenten. Es limiten a pintar-nos uns
caràcters i un ambient. I això es el
que la fa convincent i viva. Un cert
humor, mes aviat amable, que es despeen de les mateixes situacions, fa robra simpática, i li presta un to de
hanhonsia. l.a satira no es fa mai äci-

MIR DOR
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ESPANYOL.--«Papavert», de
K. Gordon L. de Gouriadec

Llegiu

Un film B. G. K.

DARRERS DIES DE

(GRANITO DE

la direcció artística d'Artur Carlo'
neu, les senyores Mareella :sub,
de Pous, Carsne Bao. Amanita Lbbot de Cases, Gustrudis Mthldv, Ma
ría de la Listos Morales. Machs
Lluísa Queralt de Roure, i els Sr
nyors Pere Anneagon, Manuel Espanyol, Josep Mirabent, Daniel
Planes, Jaume Sans. Endald Serna
Rogeli Serra. Per isst itaranns a Lyceum Club. "Mirador", Llihreria
Catalónia i Galeries Syra.

METROPOL CINEMA

TEATRE GOYA

PAPRIKA«

A. FERRAN

en el programa inaugural
de

DIMARTS, 16

g

A
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tiMent sòlid, i decideix casar-ft
amb ion ideen da bOna rainnia i de
la seva classe. A Nova York, perd,
es topa un altre cop amb el gigoló,
trnIli Renaud, que la persegueix
l'amenaça amb publicar unes cartes
si no va a veure'l. Letty hi va, decidida a enunetzinar-se; però Renaud,
sense pensarss'ho, es beis la copa
on hi ha les metzines. I mor, i,
clar, malgrat totes les precauciona
d'ella per no deixar rastre. es detinguda.
1 el final es cl mes interessant.
Letty, de moment, riega davant del
jutge. Ferio quan ii ensenyen una
sabata de orna que l'ha debla a
la cambra del seu amant, va per
confessar. Alcaller-ea intervé el seu
promes, el qual, amb gran aplom,
declara que Letty ha passat la nit
amb ell, i la mare d'ella, "ami) dolor i vergonya" ho confirma, i la
criada ho assegura.
El jutge, aleshores, veient una
sortida per salvar unes persones
correctes embolicades en la mort
d'un aventurer, falsea els ulls, deixa
les coses tal com estan i creu ets
el suicida com desitja el públic, encara que aquest no acabes i no
acabes de desitiar-ho.
Clarence Brown planteja an i un
d'aquell; problemita mora% que i so
es resolen i que no es resulchan
mal, perque potser mis sal no
resoldre'ls, en aque s ta iesatisfacció de la consciencia i del desig
justicia, no imtrediata, pel que a r aba de passar, sinó remota i tota'
hi ha rencis del film.
Clarence B:own ha nsogut
aquests elensents amb la seca mes
tria acosturnada; ens Una hells
angles i ens acara arnb bans mo.
menta expressivs a traves d'un diä•
leg segurament massa atiundant
amb pauses excessives entre els
perfodes d'acció i els actor!.
JOälla Craovford. intensa; Robert
Montgomery, national i franc; Nils
Asther, en el ses paper traventtnier.
pretenshis. Ilefisens i brutal, ens
dóna tres tipus principals Mol definits, i si hi afegim Lewis Stone i
Louise Cloner Hale. ens trabaren'
amb cinc personatges caté sian'
quina sigui raerla, n'han fer una
cosa viva, intensa Bs un film ale
d'interes i d'atractiu
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TENIS
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Motes de tot arree

REMARQUES
Una tarda de dissabte fa is, a Barcelona, una tarda de diumenge. At141
ha estat possible omplir el camp de
l'Esponyol molt mes que altres dies
mis avinents, parque el partit s'ho rolia i perque a la nostra ciutat 'robes
activitats resten aturodes durara la
tarda del dissabte.

••
El partit tenia un será aire de -evento, i veritablement eLs esPanyolistes
sen,blaren lene la lluita tacii i el resultar segur, Un 3 a 2—mis d'acord
omb els resultar, normals obtinguis entre els dos equips—no pot representar
l'anivellament materia del resultat
contundent obtingut pel Barcelona
durara la primera volta de la Viga.

• ••

L'equip que presentara el Barcelona
i la irregularitat de ¡cc que aquesta
temporada ens ha ofert pesazen malt
por dovant del "complet' espanyolista
que el diumel,tge passat tu empatar
amb el Donastia. .4 domicili i contra

LA RIVALITÄT PERSISTEIX...

L'Espanyol, després de fornir una actuació reeixida,
resulta vencedor del Barcelona per la mínima diferencia
El fet de celebrar-se aquest partit
en dia feiner no iou pas obstacle parque aquesta nova Iluita entre els dos
eterns rivals despartes lexpectaciá de
consuetud entre els nostres aficionats.
El matx d'ahir, celebrat al camp de
l'Espanyol, malgrat aquell resultat tan
contundent que obtingut el Barcelona
a la primera volta, que desfeia rodonament allá de l'eterna rivalitat, ion presenciat per una compacta multitud
que amplia quasi per complet el terreny dels sots-campions de Catalunya.
El partit, també, per correspondre a
aquesta expectació, acaba amb un resultat normal, un resultat per la mínima diierencia, que reilecteix l'anivellament dels dos litigants.
A l'Espanyol, paró, correspongué
ahir demostrar-nos que el seu ,onjunt
es desplaça sota una mateixa directiva, que totes les sayas linies corresponen al sao objectiu. Electivament, a
la primera part els espanyolistes, mitancant un inc rapidissim, de passades curtes de Soler als interiors, i
daquests als extrems, ens transformaren l'Espanyol amb aquell altre Espanyol de ia un quant tenis, que iniciava principalment l'atac a base de
les internadas dels seus exteriors.
Aquellas avançades de Prat i Bosch,
que cantes victòries han proporcionat
al seu Club, tornaren a reaparéixer.
La davantera blau-grana, no trobant
en la iinia mitjana blau-grana
cap escull de superar, porta en
aquests quaranta-cinc minuts de Huila
la iniciativa del joc amb malta regularitat. En el Barcelona fallaren els
seus mitjos, principalment Guzman, el
qual estava sempre desplaçat, mes encara quan Baria d'emprar-se a la defer,siva, que no procurar trametre serveis als seus companys de l'atac. Amb
aquestes caracteristiques, amb una liMa mitjana feble, no fou impossiMe a l'Espanyol d'inquietar sovint el
tercet defensiu visitant.
Penó al segun temps, quan tot jeia
creure que FEspanyol encara augmentaria més el seu domini, el Barcelona
inicia el joc amb les linies mitjana i
davantera, completament canviades.
Guzman passa a exterior esquerra;
Sales a mig-centre; Arnau, a mig esguerra, i Padron, a interior. Amb
aquestes variacions el Barcelona troba
el . suport suficient en la línia mitjana per a empènyer la davantera a l'atac. I halls aci que aquests canvis
tingueren un resultat positiu. El Barcelona es desplaçie amb facilitat, amb
r apides avançades, i la Iluita esdevingué mis interessant i competida. El
partit entra aleshores en uha fase decisiva; el marcador reflectia a cotones la mínima diferencia, la qual cosa. tal com es descabdellaven els Sets,
feu temer adbuc per un probable empat. Pecó amb tot i que el Barcelona
dominava, l'Espanyol aconseguí
nou gol. En aquell moment el Barcelona aminora la sera pressió per
passar una estona de desencert, paró,
al cap de poca estona, una altra secada es féu amb el co:randament de
la pugna, nansa deixar-lo fins al darrer nnnut.
Corn es desprén, dones, el partit
migue dues parts de caracteristiques
distintas. L'Espanyol, pub, en el
transcurs dels dos tamos, deixa entreraure una cohesii, mis gran en el seu
conjunt, del qual destaca, com a figura de primera magnitud. Prat. També
Etelmiro 1 fou el jugador precis de
sempre, ensems que Bosch. Iriondo,
sense que ningú el marqués, esdevingué mes perillán que de costum. Crisi Soler, a la línia mitjana, regulars en extrem. Pérez. a la defensiva,
molt millor que Hereter, encara que
abusi del inc violent. Martorell. a la
porta, ens satisféu en gran manera per
la classe que deixa entreveure el novel valor cual'.
Del Barcelona, Zabalo en tot moment ocopi el sea Ilet. Sales, en oca-

un odver.rnal no gens ex forma potser
era possible ler im resaltas estridenl.

•••
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sid de dilerkacio de categoria de les
dais &manieres.
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Gurman d'extrem esquerra, Padron,
extrem esquerre. Una part cada un i
tots dos completament desplaces de
lloc. Mis encara Gusman que no POI
Padrón, ¡ no obstant el primer gol ho
estat degut a un centre de Gumuln.

• ••
Ventoldra, a cada partit s'ahoga
un o mis gola. Es dóna el cas cuerdo
que és el davanter del Barcelona que
Ira marcat més gala. Oportunitatt Categoriar Potree això darrer. De totes
mamerro indica clarament que el Barcelona crea ocasions per a marcar gols
que els seas dazunters no saben transformar,

• ••
Zabalo, Nogués, Santos, Salas i Arnau han estat uns ferms puntal:. Altrament , a la primera part, quan l'aespanyolista era imponent,
marcador hauria funcionar cada cinc
eninuts.
El resulta!, bastan' juSt, és Pe:pret _

par el lloc de mig-centre, ho feu amb
gran encert. enseres que Arnau, de
mig esquerra. De la davantera Ventolrä, Morera i Goiburu, els mis regulars. Padrón, molt lent i imprecís;
Guzman, com hem dit, el mes feble
de tots.
EL PARTIT

Sota les ordres del senyor BalagueY, • els equips s'irrengleraren aixi:
Espanyol: Martorell, Hereter, Pérez, Martí, 'Soler, Cristià, Prat, Edelmiro I, Iriondo, Eclelmiro II i Bosch.
Barcelona: Nogués, Villacampa,
Zabalo, Sales, Guzman, Santos, Ventoldrà, Goiburn, Morera, Arnau i Padrón,
Els gola foren fets, el primer, al cap
de catorze minuts, en ocasió de centrar Bosch a Prat una bala Ilarga que
aquest entri suaument. Al cap de 26
minuts un centre de Soler a Prat, cate
aquest trameté, alt, sobre porta, rematat per Iriondo, de cap, valgué pel
segon gol local. Al cap de set i Muts
Guzman passi a Ventoldra, el qual,
häbilment, aconseguí el primer rol.
Vint minuts després Edelmiro aconseguí el tercer d'un tret ras. Cinc minuts abans del descans Ventoldrä, en
recollir un servei de Morera, obtingué
el segon.
L'arbitratge del senyor Balaguer,
delkientissim.
JOM
Nota: Hem de fer constar la nostra mes energica protesta per la manera gens correcta com el porter que
taladra les invitacions a la porta de
fora tingué envers nosaltres, en posar
obstacles per a complir la nostra missió informativa.

Prat, Soler i Cristial han portat tot
el pes de l'equip de raspanyol quan el
Barcelona—a la sesiono toar—era un
Wat:8S coral jis capaç empatar,
Marforell eslava tremolas. Hereter i
Pires estaven excessivament violente,
i Batch catara desconegnt donada la
OVO evident classe.
es.

BASQUETBOL

No regatefarem un elogi a 3forera.
Lesionat diverses tegades, sempre entusiasta i coratjós ha estar un conatant perill per a l'Espanyol. La seto voluntat el feia aixecar de teri-a Van
o conseqüència d'uno pilotada eslava

Partits de campionat de Catalunya
que es jugaran arm:
Primera disisió:
Manresa-Pattie.
Espanyol-Juventus.
Segun diviifd:
Bages-COrnelli.
Juniors-Aeronäutka.

commacionat i tanino:loa causal donant
la sensació d'hasta. perdut Porentus.
Niegii no Pot dir que un equip ha
guanyat o ha perdut Per culpa de l'arbitre. Pera tothom ha aprecia' que el
senyor Balaguer si bi ti rin magnific sitdet, no tap usar-lo gaire.
F.

Sabadell-Alavés, ajornat
PcI motiu de no haver pogut asançar el desplament l'Alares, no va poder jugar-se ahir el partit assenyalat
al camp de la Creu Alta.
La Federació Espanyola, en la reunió que celebrara dilluns, acordará
la nova data de celebraci6.

Els partits d'avui
" PRIMERA DIVISIO
¡Satis - Athletic de Bilbao, Comoreta.

Arenas - Donóstia, Halcón.
Valencia - Madrid, Vilalta.
Oviedo - Racing de Santander, ViIlaverde.
SEGONA DIVISI6
Athletic de Madrid - Múrcia, Villanueva.
Iren - Coruffa,
Osasuna . Sporting, Arribes.
Celta - Sevilla, Escartin.

TERCERA DIVISIO
Subdizisid A - Gral, Nord-Oest
Nacional - Racing Ferrol, Quirós.
Baracaldo Logrofro, Serrano.
Avilesino - Valladolid, Roman.
Subditisid A - Centre - Llevant
Sud

Llevant - Elx, 'Lorenzo Torres.
Cartagena - Saragossa, S. Asenjo.

Hércules

Gimnàstic, Plaza.
Subdirisió B. - Eliminatdrirs

l'iterares
Girona - Alacant (dimarts), Soliva.
Ferroviaria - Júpiter, García CalTorrelavega - Unión Vigo, Elorza.
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NATACIO

Aquest mati se celebrarà
la darrera jornada del Trofeu Antoni Sabata
Aquest mati, a les onze, tindrä
lloc a la piscina del C. N. Barcelona l'última jornada d'aquesta interessant competició, que compran
roo metres crawl.
El favorable acolliment que mereix, tant per part deis nedadors
en actiu del Club de l'Estullera
com pels aficionats a aquest esport, Fesmentat Trofeu és un motiu
que palesa a bastament les generals simpaties amb que comptava
el jovenissim i malaurat nedador
barcelonista.
Hom conceptua corn un veritable
encert del C. N. B. la creació d'aquest Trofeo, el qual, davant les
diversas modalitats de les proves
que l'integren, ofereix allicients (orca interessants per al millorament
esportiu dels seus nedadors.
La matinal d'avui promet veure's
summament interessant i disputada,
especialment en la categoria juniors.
en la qual els seus mis qualificats
aspirants a la millar classificació,
Carulla i Lepage— el primer amb
mig punt al seu favor —, davant la
igualtat de forces, s'hauran d'emprar a fons per tal d'aconseguir
Lhcnor d'una victòria que es aresentarä indecisa fins a rültim moment.
També en aquesta categoria, i
formant part de la mateixa categoria dels esmentats, s'aliniaran els
destacats nedadors Josep Canela
i Caries Bonacasa, els quals disputaran el tercer lloc, juntament amb
Werner Eggart.

Un esportiu que desapareix
Jesús Sänchez, l'entusiasta motociclista que, a part les nenes qualitats personals, s'havia destacat dintre de l'ambient esportiu catali com
a preparzdor de miquines de cursa
i per una intensa i continuada intervenció en totes les manifestacionv
motociclistas, s'ha mort a Valldoreix, on s'havia trulladat en
con Magancia.
Descansi el pan el desaparegut
amic, i rebin els seus familiar, l'expresiió del noette condol.

PRONTO NOVETATS
AVUI, DIUMENGE
farda, a lee 4:

ZARRAOA - LEJONA
contra

GIALLARTA Ii - CHIQUITO
OALLARTA
:lit, a lea 1015:

IZAGUIRRE - PERCA
contra

QUINTANA IV - AZURAIENDI - UNAFAUNO
Demd, dIlluns, larda t m g . grana
°bruta, • anua popular.. butacas
1 pta. Entrada • enara/1 1 mara.
Tarda: Faenando: - Umasy contra
*liquite Silbas - Quintana IHN
Quintana IV - Plarru I contra ganarla III - Campes

DETALLS 1 , 1, 1, •

Frontó Novetats
Prof estioruds
EL QUE DIUEN
LES EMPRESES
Tarda. — Quiniela: Urquidi, Inza, Pérez, Algortehe i Pujatta; gua nyador, Algortehti; collocat, Pérez.
Partit: Inza-Pujana (so) contra
Urquidi - Algorteilo (os). Segona
quiniela: Gallarta III, Azurmendi,
Begones III, Pasay i Ulnamuno;
guanyador, Azurmendi; coHocat.
Pasay. Segotí partit: AzurmendiUnamuno (50) contra Gallárta
Pa sa,' (45).
Nit. — Partit: Zarrassa-Lejona
(43) contra Gallirta Ileerea (39).
Quiniela: Chistu I, Fernández, Arrarte, Zornoza i Quintana III;
guarlador, Murta; collocat, Fernindta. Sigon partit: Chistu
Arrarte (35l contra FernándezZornoza (32).

Froñid Principal Pala«
A71.11, dinminge. Tarde, 415

len 1015

ABDRINUA canta
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Al Club Muntanyenc Barcelonés, el
dijous passat el senyor Josep Ventura
va projectar una•série de positius del
Pireneu estala, 'explicats minuciosoment.
Hom prepara altres projeccions a
eärrec dels senyors Agràs, Martorell,
Reixach, Semir i Ventura.
— • El dia 21, a La Molina s'afeetuarä . una prova de mig fons per a
seniors i una altra Per a debutants,
disputant-se les copes Farando i Cases. Estin reservadas als socis de la
U. E. de Catalunya.

IXCURSIONIÓME
Avui, a las sis de la tarda, el C. E.
de Gràcia (Astúries, 33. ) inaugurará
una "Ekposició retrospectiva" de les
attivitats del club fins a la data amb
motiu del seu XII aniversari.

FUTBOL

•

El 'j ug ador Botella, d'acord amb la
directiva del Sabadell, ha rescindit el
contracte amb l'esmentat club.
— En la reunió general celebrada
ul F. C. Santboii fou elegida la seHiient Junta directiva: president, Josap Campälans; vice-president, Ramon
Martí; secretari, Josep Mili; caixer,
Francesc Puig : vocals Isidre Segura,
J oan Moreno i Baldiri Mateu.
El vocal Joan Moreno estará mearregat també de cobrir la vacant de>
xada• per Joan Solanas a la Federació
Catalana, des del qual !loa venia exercint el cartee de representant del
Santboiä des de fa tres anys, i que
en deixar la presidencia que darrerament tambe representava ha presentat
la dimissió irrevocable de delegat federat in.
— El Preston North End s'ha dirigit a la Lliga Professional Anglesa
sollicitant que en l'epoca de l'any en
qué els dies són mis curts, la durada
dels partits sigui de Sc minuts.
— El seleccionador senyor García
Salazar ahir presencia el BarcelonaEspanyol i ii causaren bona impressió
Prat, Zabalo i Cristii.
El seleccionador de l'equip espanyol
s'entrevistO amb el seleccionador catala, senyor Torrents, per ultimar el
matx Selecció Catalunya contra Selecció Espanyola. que es jugara aviat a
Barcelona a bananal di_ l'Irún.

Primer: equiPs:

PILOTA BASCA

I111,

Ultra el matx Ara-Menoboni, es disputara dimecres al Nou Món com a
segon combat de la vetllada un aneantre que araran Barranco a Mestres.
Sembla que hom ha definitivament
desistit a Chicago del projectat encontra entre Schmeling j Levrinsky.
118 1nORTS DE NEU

Partits de campionat de Catalunya
Pol. a aVui:

..t.i

otomana« - Mitas

UOX'`

HOQUEI
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LANBUIIKAIN ; Mociono°
cocad

Avui, a Can Tunis se celebran el
campionat comarcal de Barcelotta de
Cross.
— El C. E. , Aire Lliure continua
els traban' d'organització del campionat de Catalunya de Marathon, que se*
celebrará el 3 de tabear vinent.
— El C. E.., Liietinia, de Mataró,
també esta activant els darrers detalls
del campionat de Catalunya de Cross,
que is disputara en aquella ciutat.

1

Universitari-Barcelona, a les onze.
Arbitre, La Rosa.
Polo-Intrèpids, a les onza. Arbitre,
Rezas.
Terrassa-Junior, a les onze. Arbitre,
Obligar 1.•
Segons equips:
Barcelona-Universitari, a les onze.
Arbitre, Abella.
Intrepids-Polo, a les onze. Arbitre,
Ohliger II.
Agfa-Terrassa, a les onze. Arbitre,
Corachán.
NATACIO
s La Federació Hongaresa ha designat com a entrenador del seu equip
nacional el campió alemany de braça
Thiele de Magdebourg.
PiLOTA BASO*
Aquest mati, corresponent al campionat social de pilota a mà del C. N.
Barcelona , es jugaran a la canas de
rEscullera els últims partits de l'esmentat campionat, que sin els segiiento:
A les lo: Porta i Flaquee contra
?daió• i Blasco.
"A les tojo: Gonzälez contra Palau.
A les 10.45: Clemente contra el guanyador de González-Palay.
Martiner ¡ Arzuaga
A
contra Pagas 3 Laguardia.

lelo podem Publicar lee
loter preved.* ene no
dime escritor ep ratalt
amb on timbr. o signa
tata

muenda

Balanç de 1934
Gairebé cada any, en intentar asnat arribes a fer-se, apareix sempre
tablie en aquestes diades el balatiç
com un adversari susceptible de badel nostre pugilisme, ens adonem rre Ortega. Ha vençut durant l'any
que Subsisteix la crisi de valors nous passat, a Challange (París), Dimasque voldríem que com mis aviat cio (ídem), Cheo Muney (Madrid),
millor :vinguessin a substituir els
Fhilol (Arles); ha perdut per punts
que es van retirant de la cirettlació
amb Huguenin dues vegades, a Paaquells altres que considerem que
rís i a Lille, i ha fet darrerament
comenCen a fer-te vells. El cert is,
mata nul amb Mura. A jutjar pel
pecó, que el termini d'un any Es
citie ha dit d'ell la premsa francesa
massa curt per a permetre'ns re- déspris deis setos combats i per les
gistrar grans canvis; en qualsevol
protestes a que donaren peu els falls
pals que ens siluetas ens trobarem
adversos que obtingué, hom té la
en situació semblant a la del nosimpressió que aquest petit boxador
Ire. això Es, que les variacions hauabsent del nostre ring des de 1923,
ran estat gairebé insignificants; cine
es troba en l'actualitat en una forma
Si n'han revelat alguns valora nona envejable.
es encara prematur obrir-los-hi un
Mariä Anua, boxador de classe
marge de crèdit illimitat.
carta ; que es traba actualment a
El que cada any podem constatar
la vetlla de disputar a Praxile Gyclé
entre els nostres homes de ring es el tito! de Campió d'Europa de la
un avanç ' no interrornput tant
categoria, ha volgut provar fortuna
els progressos técnics com en l'augrany 1933 dins la categoria pesos
ment deis que al practiquen, la qui
gall arnh aten absolutament advers,
cosa ens inclina a creure que ens rar fou decisivament batut pel frantrobem ben situats. Car si latan cés Huat a la quarta represa, pel
dard" millora i el nombre de pracsetembre darrer. En el seu darrer
ticants augmenta, es forcós que re- combat ha fet matx nul amb Kid
ciosió de nous valors segueixi un
Oliva. Topant cada vegada amb maritme normal.
jors dificultats per mantenir-se dies
'Poquas paraules quant a l'amateu- el pes mosca i després del seo frarisme, tal vegada, i sense necessitat càs com a pes gall, la carrera d'Ade filar prim, trobariem un acusat
nilla sembla haver arribat al punt
retrocés en aquest sector. Els joyas
culminant. No obstant les probabique practiquen la boxa se senten huata que té de vencer Gydé en el
cada vegada mes inclinats a adinevinent matx de Campionat, no són
rar llar esforr. La fórmula "amaminses, car es tracta d'un contrinteurisme, avantsala del professionacant, que ja va batre per punts, a
lisme", subsisteix. Ha estat enguany
París, per l'abril de l'any passat.
fatal per als nostres amateurs l'aEns cal parlar encara del nostre
cord pres darrerament per la noscompatrici Víctor Ferrand, el dagú
les
tra Federació de no autoritzar
dels boxadors catalans, al qual la
vetllades mixtas, és a dir, aquellas
Federació ha declarat challenger
vetllades en les quals per tal de red'Ortega per al títol peninsular.
forçar un programa, hom hi incloia
Ferrand s'ha defensat una mica duqn parell de combats entre prolesrant Vany passat, malgrat la desf eta
sionals, ha estat un cop de mort per per fora de combat, que ii infligí
a l'organització de combats ama- Flix, car malgrat altres desfetes a
teurs. Nosaltres no censuraren, la mans de Degand i Ortega, darreFederació catalana per l'adopció d'urament ha vengut Kid Martino i
na mesura avui generalitzada arreu, Safont.
• •
únicament ens hem de planyer que
no s'hagi pensat a promulgar-la en
El campionat peninsular dels gall
la manera d'evitar el colapse que en ha passat durant l'any del catalä
l'organització amateur s'ha produit.
Cartas Flix al valencia Baltasar BeL'organització professional no ha
;aguar, conegut per Sangili, el qual
tingut en 1933 millors èxits que en
ha portat a terma durant l'any una
l'any anterior. Ha estat registrada
tasca formidable. Heus ad la 'lista
la ¡unió de les empresas Olympia
de les seres "víctimas': Vitriä,
Ring i Barcelona Ring, que s'havien
Quart, Iglesias, Young Pérez (exfet una competencia despietada.
campió del mán dels mosca), CaeQuant al balanç econòmic de rany,
les Flix (campió d'Espanya), Gori,
per cadascuna de les empreses, tan tres regadas; Petit Biquet (campió
separadament com en conjunt, el
d'Europa), Legras i Magnolli (camcreiem mis aviar, encara que pot,
pió d'Itàlia). Es, sense cap mena de
deficitari. Ara be, les dades oficials,
dübte, el boxador peninsular • que
cartes, de recaptacions obtingudes i
per la importancia de les sa yas vicbosses pagades, continuen, corn és
tòries més ha brillat durant l'any
de consuetud a casa nostra, embol1933, malgrat la qual cosa no l'hem
callades en el misten
vist ni una sola regada a la nostra
Passem ara revista en la forma
ciutat, on compta amb nombroses
acostumada als principals esdevenisitnpaties i on actua l'any anterior
ments del riostra ring durant fany
amb exit i a satisfacció del públic.
/933, bo i adoptant com a punt de
Nosaltres el veiérem a Valencia pel
partida els pugilistas que dins de marc en el seu mata amb Young
cada categoria de pes ostenten els
Pérez, i en traguérem una imprestitols de Campió d'Espanya.
sió molt favorable; no obstant, jutse.
•
jirem que li manca a aprendre enFortunat Ortega, que fou la ra y ecara.
lució de l'any 1933, continua, en
El matx Petit Biquet-Sangili, discomençar el 1934, en possessió del
putat a Valencia el 15 de juliol,
Campionat peninsular dels pesos
dona peu a una serie de desagramasia. Ortega ha boxat durant l'any
dables incidents que val la pena de
diversas' vegades i gairebé sempre
recordar. El fall primerament emes
amb eitit favorable. Ha batut Safou el de matx nul; però havent esfont, Ferrand, Soria (campió d'Aratat trobat un error de suma a la
gó), , Larabi, Mirra i Lozano, tots
papereta de l'arbitre neutral, rhoper, punts, i ha estat batut per Lolatidas Desmet, va haver de rectifizano en =In no valid per al títol
car-se en el sentit de declarar venEl seu millor combat ens l'ha forcedor el valencia. Aguanta victória,
nit a les darreries de l'any en bajusta, legítima, deuria haver valgut
tre Lozano, conservant aixi el CamSangili el títol de Campió d'Eupionat. Ortega ha progressat forca
ropa dels pesos gall, que en aquell
933;
boxa
amb
una
varietat
i
en 1
combat posà en joc Petit Biquet;
rapidesa ben dificils d'igualar. Per() paró a causa de la reclamació preel seu astil és susceptible de naves
sentada pel manager del belga, la
millones, i será setas dubte dins d'aI. B. U., de la qual és president
quest any que saurem el millor OrM. Cocard, ¿'idéntica nacionalitat,
tega si aquest boxador no intersense esperar l'informe de la Federomp el seu cand de constant O ro nació Espanyola, decreta, l'anullació
gris.
del cornbat i la desqualificació de
, Sota d'Ortega cal placar immela població on s'havia celebrat, badititament Lozano, el boxador que
sant-se en suposats atropells. L'afer
havent vençut una vegada el catecrueja encara, car la Federació espió i que havent més tard estat
mentada no es conforma amb la inbatut per ell, segueix estalonant-lo
cada dia amb majors i mas legitims justicia, i després d'aixecar la condesigs d'igualar-s'hi. Lozano, que en responent protesta es propasa portar l'afer al proper congrés de la
comencar l'any no havia fet encara
I. B. U.
mis enllà de vuit rounds, ha fet
Caries Flix, el pes gall català que
una carrera molt ràpida. A jutjar
baria estat campió d'Europa de la
pel nombre de partidaris que té—de
categoria, ha perdut en 1933 el tífanàtics podriem die—, is 'entre tots
tol que Ii restava ele Campió d'Esels boxadors catalans el que ha abaspanya.
Ha actuat poc i, en general,
tar mis aviat el favor del públic.
contra adversaris de poca categoria,
Tot aniré be si un exit tan sobtat
als quals, invariablement, ha batut.
no l'espatlla. Lozano ha batut duHorn pot esperar molt encara d'araut l'any, a part d'Ortega, Gori
quest boxador, que' es troba en la
(dues vegtdes), Las Meras, Chaplenitud dels seus mitjans combalange, Muta i Dimascio, justificant
tius; el cert és, pecó, que el públic
amb les seves victòries la confiança
que en ell ha dipositat el públic. hi ha perdut la confiança.
Els catalans Minguell I, Safont,
Es un boxador exteHentment dotat
per a l' e spa nt que afecciona i al Samber i algun altre, i Iglesias, madrileny, Arlandis, valencia, etc., han
qual no cal perdre de vista. Nacesfet quelcom durant l'any passat. Es
sita, no obstant, minorar el seu estil, adquirir sobretot més rapidesa
el cas de dir, no obstant, que la
i varietat.
distancia que els separa de Flix i
de Sangili és, ara com ara. enorme.
Els. castellana Pare Ruiz i Mari*
• • •
Arilla, militants igualment dintre la
categoria dels mosca, són sens dubEn els petos ploma, Josep Girote dos pugilistas mis experimentats :tes, campió d'Europa, segueix a la
que els nostres dos anomenats coya- davantera no ja dels pugilistes
patriotes, Els dos han actuat en gepeninsulars, sinó de uta els del vell
neral fora de la Peninsula i
continent. Heus sei la Rima dels
desinteretsat pel Campionat ¿'Esseta ad
is de 1933, als quals
pan ya. Ruiz, que Pan? gua Jiu ha batut invariablement, alguns
mata nul amb Ortega, que mis tard
d'ella abona del limit deis rounds esfou nomenat "challenter" del cmtipulats: Billy Reynolds (k. o. 3 r.),
pió, tense que el mato de campio.
Benu (punta), Sion (abandonament

Els Campions
de Catalunya
La Junta Directiva del Barcelona
Lawn-Tennis Club ha adoptat per
unanimitat l'acord de palesar públicament el seu tribut d'admiració
i simpatia envera els seus consocia
defénders que han aconseguit adjudicar-se el títol en les proves deis
Carnpionats de Catalunya, suara
disputats a la nostra urbs.
Els títols que des d'ara detenten
els defenders de l'esmentat club
degà corresponen a les proves següents:
Campionat individual bornes, primera categoria. — Senyor Erancese Sindreu.
Campionat individual damas, primera categoría. — Senyoreta foliada Chailly de Pignatelli.
Campionat individual damas, tercera categoria. — Senyoreta Rose
Richter.
Campionat • de parelles hatees,
primera categoria. — Senyors Alfred Riera i Artur Suquer.
Campionat de parchen homes,
segona categoría. — Senyors Joan
M. Blanc i Jordi Soler Cabot.
Campionat de parelles hornee,
tercera categoria. — Senyors Erancese Ferrer i Manuel Medir.
Campionat de pardas clames, primera categoria. — Senyoreta Rosa
Torres, formant equip amb la senyoreta Morales.
Campionat de parelles mixto,
primera categoria. — Senyoreta
blanda Chailly de Pignatelli i senyor Francesc Sindren.
3 r.). Leperson (punts 15 r., Campionat d'Europa), Charly Sauvage
(abandonament 5 r.), Di Cea (abandonament 6 r.), Popesco (k. o. 7 r.)
i Simendi (k. o. 2 r.). Davant LePerson Girones acusa un cert defalliment, paró en els matas que ha
disputat després ha aparegut altra
regada en plena forma i com a rejovenit.
Cal considerar Echevarría, l'expes mosca base, com el millar ploma peninsular després de Gironés.
Aquest boxador, gairebe desconegut
a la Peninsula, i que una excursió
a Cuba va revelar, está portant a
terme una tasca digna d'ésser tinguda en compte, la qual el portará
sens dubte a mesurar-se amb Girones. Va boxar en començar l'any
amb homes de poca categoria, perb
els darrers combats que ha fet clavara de Barton i de Tassin, els quab
l'avantatjaven en el pes, l'assenyalen cara un possible challenger del
campió, titol que podria enser-fi
atorgat oficialment si en el proper
combat que fara contra Leperson
eixia victoriós.
Hi ha encara entre els pesos ploma Xavier Torres, el simpàtic boxador lleidatà, el qual darrerament,
a Paris, ha jet mata nul amb Kid
Francis, després d'harte batut Arias
per abandonament; el mateix Arias,
que acaba de reivindicar aquella
desteta, batent suara Matasans; Jim
Terry, una mica allunyat del ring
en aquests mornents, i Llorenç
sempre a la bretxa, el qual,
l'any passat, fin matx nul amb
Matchens. I no anomenarem ningú
mis baldament n'hi hagi dins d'aquesta categoria, la mas nodrida de
les vuit, que compta amb homes que
treballen de valent 1 amb entusiasme, que no minva per tal d'obrir-se
emití.
CRITIAS
(Acabarà)

Del projectat encontre
entre Paulino i Schmeling
Les negociacions per a fer disputar a Barcelona, pel mes d'abril
vinent, a l'Estadi de Montjuic,
encontre entre Paulino Urcudun
el pes fort alemany Max Schmeling
marxen per bon camí. El senyor
Gasa, al qual es dama l'èxit o el
iracas d'aquestes negociacions, ha
tingut des del primer moment carta blanca pel que afecta a Just
Oyarzabal, manager de Paulino.
Quant a Schtneling, el senyor Gasa té la conformitat en principi,
!a qual haurà d'ésser refrendada
amb la signatura del contracta que
se li ha tramas i que en aquests
moments viatja cap a Berlín. Un
combat entre l'alemany i el base
tindria sens dubte un gran interés
per a la boxa mundial, car el! ens
diria si Schmeling, que és sempre
un aspirant seriós al títol mundial,
del qua l fou desposseit per Sharkey,
el qual el deixa, al seo torn, a mans
de Carnera, pot reivindicar o no
la possessió del dit trofeu. Pel
tat de Paulino l'encontre presenta
igualment unes perspectivas força
interessants. Paulino, que després
del seu cornbat amb Carnees ha
rebut oferiments per a boxar navarnent als Estats Units, restarla situat Si bates Schmeling en una
situació envejable; car si el fet
d'haver perdut sols per punts davant Cunera ja el coloca en
aquests moments en un pla superior a Sharkey, ai 'conseguís vencer Schmeling la sera situació
Horaria mes, encara. Ens trabarles&
aleshores amb un boxador que qua
semblava a la veril' del sen retir
es colioca de con i volta ea prime
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marquema
Les martingalas de la Lliga :.: El
Accident
conseller d'Agricultura
La topada de trena d'Anglesola
Altres noves
Lleida, 13 (per telèfon). - Avui
ha estat un die laboriosíssim pel
que toca a la campanya electoral.
S'han celebrat conferencies i mitings, i s'ha repartit una quantitat
de paper considerable. Els senyors
de la candidatura de dretes apellen
a tota mena d'actes per tal de sorprendre la bona fe dels electora;
fan *circular candidatures amb el
nom de la Coalició crEsquerres,
perú amb el número de la Ilista
canviat. Tots els procediments d'aquesta gent quedaran anullats davant l'empenta formidable que demi
portará al triomf els homes de la
candidatura d'Esquerres.
- Aquest matí ha arribat el
conseller d'Agricultura de la Generalitat, senyor Camarera, el qual
ha visitat els treballs de repoblada
forestal que es portaren a terme
als vessants de la Seu Vella, i ha
canviat impressions respecte a les
aspiracions dels regants del r anal
d'Urgell .
- El vinent dia /8 celebrará
junta general d'Aeri Club per a
l'aprovació del non reglament i
elecció de nova Junta Directiva.
- A Ramon Salzes, de vint-icine anys, li ha sobrevingut, mentre
passejava, una hemoptisi, de la qual
ha estat assistit a la Casa de Socors i trasIladat desates al seu domicili en estat greu.
- Per una bicicleta ha estat
atropellat a l'Avinguda Blondel el
noi Domènec Pelean Ha resultat
amb diverses contusions.
- A l'estació d'Anglesola, on
ahir va ocórrer un aceident ferroviari, continuara la via interrompuda. Eis passatgers han de fer
transbordament. Es treu que no ei
trigarà gaire a deixar la via com
-pletamniuredls fredls
vagons destruits a causa de la topada de trens. Els ferits, que foren
trasnadats a la nostra ciutat, segueixen molt millorats.
- Ha estat inaugurada la noca
Bluminati6 del carrer de Sant Antoni.- C.

que esteva prenent lee mesures opossor
tunen per tal que les eleccions se I
celebrin en completa normalitat i
galitat.
- Han estat començades les
obres del darrer tres del Passeig
Arqueològic, cona a conseqüancia de
l'adquisició, per part de l'Ajumament, del baluart que tanca aquest
passeig.
- Del dia 2 al 4 del mes de febrer, se celebrará una casal-sic:o a
Nilda, en la qual participaran els
elements esportius que es dediquen
preferentment a esquiar.
- Ha causat sentiment la noca
rebuda de Barcelona de la mort del
senyor Manuel Bonet, pare del dibuixant Bon, que fa, ja bastant de
temps que resideix a Tarragona.
- Anit, al Saló Modern, va tenir
lloc l'anunciat e:11ring de la Coalició
d'Esquerres. 1-li va assie sir una quantitat de públic emsaordinaria que
hauria emplenat dos locals cona el
Saló Modern. Molts van haver d'entornar-sen perquè no hi rabien. Entre altres parlaren els senyors Amos
Ruiz i Lloret, actual alcalde de la
nostra ciutat, que va resumir reate.
Tots els oradora foren molt ovacionats.
- 11 ovirnent del port. Vaixells
entrats: "Cabo Espartel", de Valencia; "Cape of Good Hope", de
lquicrue; "Ramón" i "Svinta", de
Barcelona. Sortits: "Cabo Espartel",
cap a Barcelona; "Svinta", cap a
Valencia; "Ciutat de Tarragona",
cap a Port Vendres; "La Guardia",
cap a Marsella. -C.

ns
MATARO"
Propaganda electoral :: Sessi6 d'aIlistament militar
Mataró, 13 lPer teleiutu. - .Ahir
les dues amdidattues que el presenten en aquesta ciutat celebraren mitinos de propaganda electoral. "Deienaa canadanaS' iétr el seu al cúrenla Gayarre. L'entrada al local cra
per rigorosa uivitació. Ultra el candidat senyor Sola, parlaren els aanyors
Cruzate, Rota i Llop, liay de MonteIla i F. de Soli i Laiiizares.
El Front Unic d'Esquerres el féu
a rampli local del Teatre Bosc. Hi
parlaren els senyors Cruixent, candidar ; Prat, Bilbao, els diputats senyors
Tomas i Piera, Comes i Calad, i el
diputas mataroni al Parlament Catalä
senyor Bilbeny.
Malgrat celebrar-se tots dos a la
mateixa hora, es veieren molt concorreguts.
- L'Ajuntament ha celebrar sessió extraordinaria de primera convocatória per aprovar les !listes dels
minyons de la lleva d'enguany. L'autoritat militar eslava representada pel
capita d'aquesta guarnició senyor Sanchez.
El secretar; ha Ileait les disposicions legals, i sisa fet la llista de la
lleva del 1934, que ha quedat aprovada, i s'ha exposat al públic perque puguin fer-se les reclamacions oportunes
durant el temps reglamentad. - C.

flamero 10 46, d'aquesta matricula.
La dona atropellada sotreta feri(lissegons la neta
ti.

I fet ha estas denuaáld II tjat.
El Club Nataad Sal dell
anuncia haver contractat per a la
propera temporada el conegut entrenador barceloní senyor Jiménez,
el qual, ultra preparar els nostres
sedados. per I la vinent temporada
d'estiu, tindrà al seu canee la mas.
sió d'ensenyar els socia del Club
que no säpiguen nedar i ensems
preparar els nostres infantile per
a les properes lluites.
El senyor Jiménez come:acata els
entrenaments amb exercicis diversos preparatoria per a la natació
el mes de febrer.
També a fi de facilitar la práctica de la natació, el nostre Club
ha pres l'acord que durant el corrent mes de gener, i per una sola
regada, l'entrada de soci sigui gratuita. Quedaran exclosos d'aquesta
bonificació els que anteriosment ja
havien estat socis de l'entitat.- C.
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qualificar-se de descans, després de
la torta empenta ettpOrtad g 16
tingué gairebé un mes de durada.
••s
La marxa empresa pel grup terroviari, Ira tingut, com regularment
succeeix, una visible influencia enVeis la recta de sectors del mercat
d'especulaci o i, i en el curs del panOst desernbre s'han tocas canvis
ritablement optimistes, els quals. tot
i babar en els primers dies de l'any
en curs, es mantenen avui dia a nivells que feia molla mesos no sliacien assolit.
El plebiscit que avui se celebra,
podrà tenir una relativa transcendencia en la manca que pugui emprendre el mercat especulatiu. No hi
ha dubte que, segons quina siguia
els triomfants, la ntassa operadora
donará rnostres del seu content
amb una reacció genera:, però nosahí-es ereiern que aquesta possible
represa, no seta sola deguda per lee
prevaler Ilur influencia en aquesta
branca, sinó rierque la situació económica general ami ho exigeix. Es
més, en cas contrari, podra succeir
que sc saludi el resultat amb una
Ileugera depressió en les cotitzacions, pera ocien/ que la darallada
no presentarla caires d'importancia
i ben av:at es veuria seguida d'una
represa, que és la tendencia que a
la fi han de seguir els mercats borsatis ovni dia tan abandonats,
A continuació detallem les cotitzations d'alguna valore destacables
en les sessions que es listaren les
oscillacions extremes, les quals marquen el ritme seguit pel sector especulatiu:
12 gener 29 des. 22 des. 8 des.
52'sci
5030
56'50
54'70
5oSo
44.30
46'70
430
45 ,5075
54'75
14125
14825
142'30
14225
563'17850
16775
175'25
3675
3865
3,Tfoo
36.75
5'6o
.5'50
6'03
s'eta
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El Consell "provincial" de
Primera Ensenyança ha fa
que si be es denla a entendre que
lliurament deis nomenaments
El grabe que reproduisn avui res'estudiara la manera d'arranjar el
de mestresses interines a favor
flecteix el curs que han seguit els
problema ferroviari, sense perjudicar
de le g senyoretes Maria del
tres valors carrilers: Nords (1);
l'economia de l'Estat ni la nacional,
Carme Joven i Soriguer i Hacia
Alacants (2); i Andalusos (3); fins
el cas és que l'assumpte queda penDolors Costa i Jou, destinades
a l'acabar l'any 1933. Les dades de
citaren
a
les
escodent de resolució.
a exereir el
que ens servirn són la tanca de retes d'aquesla població. Les enNo és estrany, doncs, que davant
gulador que cada fi de mes fixa el
ilientades senyoreles van prenaquesta posició, la pressió especuMercat Lliure, per a cada valor opedre possessió el din 2 del c orlativa que donara el cas per resolt,
rat en 41211 sector.
rent. Les- escotes oficials serau
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CON PASION

GRAN TEATRE DEL L10EV4
10 de propi e 1 al 1 obOt: miau I
„te.. A dos qualts de el», seso»
chumo IIIIC en lit,
„,eresemacie
7,5 TR/STANY I NIGUA, Pelf rete'
res ello., Namethy, Sappba. Pisto,,
Vicbsr, Habich, ilustre d/neetOr
t rlStS
Knapertebusch. I

g

;s'al ar, r n .1.1eu r, a

0 1, ,..

ie•

te5.111.11,, Ll'EUDA pe;
-'cc Limare. miaus. ReGOLETTO.
Tou del Monte, G randa, Mielan'.
cele.

per

TEATRE ROMEA
Telefon 15881
011 C111.111
j1,5 350 Itt., a les 3 -, 1
EL
DIVINO
Ill&PACIENTE, ne Pe..117
1-c.:son:anal
'me, l'en!! lealbal de mes
• srai • a les 5 a un quan d'U: EL
OVINO IMPACIENTE

Fernand

Gravey I Florelle

El signo de la Cruz
la pellleula

Is temporada.

amb

Frederic Mitren, EliSsa Land!, llenarme Celhert 1 Charles 1,301rhtOrl,

tvIll, ialt/a, O les a'an i a les trO5
especial. Nil, a les 1 o'05
»VISTA PARAMOUNT
) PARAMOUNT GRAMO. 5E 11 Y TAI QUIMECA, !Mar i nos, I UN LADRON
i EN LA ALCOBA, Per Herbert M'''
ball. kay is narls 1 II Mato /loekIns. DI:Tafia de Lubltech
i

en

Ufikti I 11420 1141

en

caslelle 15eleMent al Barrelona)

EI. SECRETO DEL MAR
(Selament a l'Iris Parlo NOTICIAN

1 DIBUIXOS SON01111

2.5627-2451,

sessul matinal, a le» II, al
e pies. Tarda. Primera sessId. a les 3*:z0; a le» cl«,
espeiial numerada N t. a le, deu:

Despena a

Comptadoria

/1.•n•nnnn•••••••n••n•••••••n•••n.

TEATRE BARCELONA
Companyia de comedia
Ladrón de Cuevera-RIvellet

Aval,

LETTY LYNTON

'er

MAR«
Roben fdontoomery
Film Metro Seldwyn Mayni

sonora, per Nancy Carroll u John
Bolea. AAAAAAA DOLOS COMO
PUEDEN, sonora, per liarry Barley. DISUIXOS I CATIFA MACUCA

amb Ire.
d'anlIcIpacia

Salvador Ballesteros
Loe/11118ln de 3 a 15 pesseles a la taquilla
del Teatro napalm.

les senyoretes els

Exclueleament •0011 de

XANCLES

ASSOCIACIO DE CULTURA MUSICAL
Dia 23 de gener, el célebre

QUARTET LENER

DIrectOr: Bestre Pérez Ceo»
IMertpcions: Charle, 48, Telefon 20328

Valencia, 1111141 I 501. - Wat» 72834
Aval. dlumenge, tarda, a les d'45, SPS816 Mica numerada, 1 nIt a das quarts
de den:

Aval, mailtill, a le s 11. larda, de 330
a 040: a les A. 1111111Peada; ello les 10;
Anny Ondea en I; xvio-ioaltslons comedia

FIERAS DI LOS MARES, documental

Nornés valen 6 pies. el par e n 1 ceben t'Iris el monetler

BAILEN, 72, TAU». E2348

IPM41", a lea 5 tarda,

D'aquesta aigua

Corts Catalanes, 815

no

Passelp de Chela, 117

Butaques a a'so i

3

ptes.

FABRICANTS
1 COMERCIANTS

BA-TA-CLAN

Susana Gema un :emito

86, F. Lalrot, 85 - Tolf. 81374
Tarde, Sea; nit, SSO
laSt GARSO ARTISTAS. 40 CIA, AIIIIELIKA, VALENCIA, TERMA,
VILLANOVA, BARTOMEU
»nabo dl • 4 do la matinal.

Pfelea: larda .

Seseo/ única nuMeTIVIA I

peseetes; Sil. especial, 000. 1 preferencia, I pro neto tInent: DE PUNA
SANO» I LA CALLE

PUBLI CINEMA
Matinal, a le& 11, 1 pta. Tarda, 330 1 61
bum e rada. 220 amb lomo s !. M.I.11141TAU MUNDIAL.. • ENARQUES DE LA
TERRA. NOTICIARI FOX SONOR, nott•
e l e, it Espan y a 1 Inlernoelenals. LES
PRADEs D'AFRICA 1 usa noma EN
EL PARAISO. Nit. So 'jo u 1 pi ,t¡nada,
scs s ie romilun. 1 meseta

I ce

ALEGRE VODEVIL

EXPOSIC/O DEL NU
Orear/II zala

pel Circo/ Arriarle
eensaclonal esdevenl ment d'art

Barrer: dies
reste

1111111111U

Ronda de

en beur

P. Mazan«)

grandiosa superpredur r ld (. 8.3112'01a, Interpretada per 1141la lilao. Miguel Ligero
1 Ricardo

CautxúSantCatalà
Pere, 12

de Josep M. Bola i Torres.

magna crearle, de Cine Broock

anda Andre Roenne
E s despena per a la resol,) numerada
Dimarts estrena de
d'a,111. A ty cli5.
PAPRIKA, per Francisca Olal

»arto do I do 5 a S.
rit
dota PerrecearrIlo d• Sarria
ENTRADA 1 P1SSETA

Sotorfaino

141100111

SALONS CINAES

Mora-Espantaleen-Berroso

Avui. 014 de 4: LOS MARTIRES DE ALCALA. A les e, especial: UNA
AIERICANA PARA DOS. NO. 1 .• 4 d'II.
ERMiTats, tellims, larda: UNA
JAERICANA PARA DOS. m g : LAS ERUTAS. lumerves. Lit, entrena de EL,
MESO DE BURGOS.

Nit, a un quart d'11:
ICOR EL PELO SUELTO!
Trinar de Iota la Companyla

1

/O

-Cornpanyla d• JOSEP SANTPERI
Primera actora I directora:
4. MOLLA I A. ARTEASA

0111, dlumenge, tarda, a les 4, I nit,
/les 10: PAPAVERT. No Minen de
osare

len la sena valiosa cooperada la
faniosa acte a aDstinguell, acompanyacla de la Companyia del Casino
de Paris, Marie Dabas, les slrupalIquissImes Alfred Jackson Glris, la
celebrarla nrquestrine de jazz de
Ray Ventura. I un "ballet" ,ionOi
Pe r les ballarines de l'Opera. Lo
darrera crearle' do Llene Hold, LA

NOVELA DE UNA NOCHE. a 4,
- Sec:170 Vernaid '• CURIOSOTan MUNDIALS. LA FIESTA DE
LAS CAMITAS BLANCAS, 1 Llene
Huid rn LA NOVELA DE UNA
NOCHE. 311. a , r, 10: CURIOSITATO MUNDIALS. a /es 10'11- INTERESSANT VISITA AL JARO'
ZOOLOGIC DE HAGENBECK. a
In, 10 . 03 . LA FIESTA DE LAS CAMITAS BLANCAS, I a los tr''Se•
tiene Haid a LA Novaut DE
si,

UNA NOCHE

1n••nn•n••n••••••n•nn••nn••nn••n•••••••n••••••n•n

PAPA VERT

CINEMA ESPLAI
COREE», entre Montaner I Arlbau

Lhaille (-Papan

TODO
POR EL AMOR
per len !Depura

Cada Ala, VIO dele CRAZY BOYS, que
acluen en ele T1118 I SORTIDA 11/4 TUTEES. De 10 a 11. MI: SIOCTET 101.DRA. 01 al, larda TE EXTRAORDINARI

'atar de l'Art. Ea l'hamo del Me
venta, que more tot Barcelona
A hure: A t'In,'

RICO - ALEX ANO COMPARO
5 - 5 grane artistes,
4 SIMIKK,
meravellosos elimines plaslles
MLL - 211LIIVG, rls rein del -rodee" ame.
en:NI:ir/es,

MILAGRO?

normes Wle e k I Henil vuele,
protagonisles de Muchacha, de uniP er

"Danlan"
ROYAL
10 15 mall I continua 330 tarde: "Nadando en seco" loe E. Brown. "90.000
en esovnyol. Non'
anos en Ola! SItig",
ciar,. Nit: -Tamesis". Dorna: "Danton"

CINEMA PARIS

BORRE§ A

Matinal, 1030.
Tard,
de 315 a 545;
numerada. a le , (; nit, 9•40;
CON PASION

11 mali 1 continua 3'00 tarda: -Los
gangsters del aire", Dou glds Fairbanks,
Junior. "King Kong", Fay Wray.
zas I CamIca. DeMS: ”hapterne 'Vd."
BOHEMIA I PEONÓ

El crimen del siglo

"Les galo/Mere del
Con/11/17a 3311
Douglas alrbanks, Jr. "'Cine
aire",
Kong", Fe Wray. DIbuixos I COmIra.
[Jeme: i• Rapterne Vd."

E, Vespa Ins. a la taquilla por a la
sentó numerada d'avul. tarda. a les
01 0 .
eblrya Sidney
en MADAME BUTTERFLY. NOCHE
BUENA, (111,1 n 15 co n ffints de \Van
Di s ney, I EL LEGADO DE LA
ESTEPA

DIANA
Continua 330 tarda . "Fra D'avala",
Tino Panera. "El crimen del Folies"
"El h0MOre que te reta del amor", en
espanyol, Rafael Malles

ELS 6 MAZOLAS, lisies al nt(a'
LES GERANIO, 71,1P,.1151e4
THE 3 VIORTLEY
Els trapeen releen de la mor%
ELS 2 ELLIETS

.”.lusles
VAICONCELLOS
el millar ravallIsta d el I nGn. iltie SI e,"1
t ref rogrt amb me!, del grandiAe
oid neo t
ELS e MAZOLAS
Procedents
Els anics. Eis
de l'Emula. de Londres

MEMOS, 8
pls anos dei 'no., 3 rea..aia ra.ai
7 RACCSONS, 7
arrebltes sao unos
ran
Anta al pélale( A p^sar que rala un den
afine-ros de qué ea campen l'a l ai' As
Fee el sol la base d'un programa I de
l 'enorme pressupost de respectado,
J ' a maren de l'OLTMPIA ea
eeblin loe roolron ole prms do cantina.
Irenlio, gran flojel&

Ea

desratice • Compiadorla I a la la qu i lla de revenda

SPLENDID CINEMA
Censen /a Cent. 217 - Tolden 1105111
At U I, I rt-3131, diles seselorlil continoes

a °lisamente I bateigs

Capees a mida

per MI ry I. l'y I Noel Noel

DIENIXOS T'UNICOLOR

BARGUES

COMPAÑEROS

Menigomery I Dcrelhy Jordan
No. a

CAPSES DE LUXE
Per

Una hermanita deliciosa

per Roben

MIRIA

anos en Sing Sine", en espanym. Noticiar!. MI: "Carrera triunfal". nena:

.11n1.1.111n

r oe.

mamen:m i s

TOS

TALLERS, 83

PERQUE COMBATEN LES BEVE8

Teléf. 22230

CAUSES:
Catarro', ronque?" andlnos, to-

3IngIlls, Manguala, tubiroulal
asma I total lea afeeMono en general de la gola,
bronquItle I pulmom.
Les- PASTILLE . Asef AIME sopan tole» lea conegudes Per la lle v o campea,.
clO, que no pot eseer mes racional I clehtifiCa, gusi drarlable 1 enser les mlInes en lea 50315 111 es resol! el fransandental ,roblem_ dels medicamente
balsaniles I volti,Ils que es conserven InderInIclament 1 *truenen Integres les
neves meravelloses propletats medicinal§ per a combatre na Manera caletees,
nana I efIne les rnalaltles de les vies reaplraterles, que sen causa de TOS
1 de sufereckt.
Les PASTILLAS emula« san les receptades p els Metgee.
Les PAST/LLES ASPAIME san les preferldeS Veis Peelente.
ExIglu sempre les ',Tintara PASTILLEIL ASPA1Lac 1 no sclmeteu sol:411W
Cien! Inieressades, de, asaos o nula resultats.
Les PASTILLE8 MAMA es venen a UNA p izarra CAPIA en lee M'In;
elpals Temerles I droguerles. Mural:in-3e al maten tenme. geatultament, ase
cap e a de 9111317a. mol! cc IITO , / , 1 per portar a la aunara.
Eenroialitat larmaciotica del Laboretort SOKATARG. o flelnes Curar elem
Ter, numero 16. - Telefon 50781 - BANCELCNA
Nota importantlaslma. • Ver a demostrai convencer els reunas 1 Sanafacioris raillisis per 4 guarir la TOS, mitjançant les PASTILLAS ASPAIIIIIE, no
adn possIbles arnb l er seves similar! 1 que no hl ha ensalme/al altres paMIllef
que puguln 911perar l es. el L•boratOrl ISOk•S•11) tramet gratis una capseta - mos•
tra de Pinole. Aspaime als quo II Invito el retal' d'equeet anona acompanpat
d'un segell 11 eme rentima. 101 dina d'un sobro franqu p lai eral, dos céntima

PUBLI CACIONES 011 1101.,
esesememesele....—n•n•

Sant Pau, 38. - Tel. 20274

mes:

DIBUIXOS SIONORIS
LA VUELTA AL MUNDO
en ospanyol, per L'angla» Kalrbanks
DIlluns: estrena en aque g t saló de la
produc r 10 SI, G. 51.
CID/0MM VALIENTES
fiebm I Mon1gomery 1 Maga° Evans

Mobles

iquid., 16

o-une-a

0er lerlaPSI Ce.
nona 31. CIMA Sel
rprd No no 'pul-

(

Per deu ci.pons coro
regalem cinc pesseles en !libres

! aquest,

Apartado 228 - Tenerife

Venus Esport Palice Ball
Rdo. Sena Antoni, 82 e 04. - TIgra. 27
Arel, dinmen g e, ball de arenal, larda
1 PM
ESTOENES
Jaca
"Chiripa"
Fox
"No te creo"

L

E - 1 1 S ANUNCIS

CLASSIFICATS

DEMANDES
SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT
Aval, tarda, do 5 a 8

GRAN TE FAMILIAR
per

RABASSA ORCHESTRA
I ELS SEUS BOYS

RESTAURANT DEL PARC
diumenge TE NILECTE, de 5 a S,
amb COCKTAIL ORCNESTEA I nova actuac10 de ROSA MANIE. Formidable hall

Aval,

en eipen201, Renta Moreno. NoOclarl.
"PlearoS 811118. 0e". Denle:
"Le esto amor"

en espanyol. Notlelarl.
-70 y la emperatriz"
MONUMENTAL
10'45 matt 1 continua 316 tarda: "Nadando en leen", lee E. PtrAVn. - 20.000

[vol, tarda, a les 4; nit, a les 11:1

EVITAS, SUCCES VERITAT
DE VARTISTA CENSE PAR«)
KASFIKIS
en la seva incomparable
Revista Meterlo"'
la qua/ Drenen part eIs seas merare.
Unir! :11Eputer,c5
bell/ s suncs vedelles
KASFIKI 8
As ranic
Tet e s'assembien a )(ASEMOS
KAMIKIS no s'assernbla a neiga

1045 mall I continua 330 larda: "Vida

mansa". "No dejes la puerta abierta",

ERAN MERE COMTAL
11 Mili 1 cantinua 330 larda: "Chica
o Malea", Carmen Boot, 5 E1 rellearl0",

CHARLOT MALEANTE

forme

OCIIMPIA

CA•ITOL
1045 znali, dues SelislOni 3'30 I 6 /arda. I 945 DO: "Lobos paslores", Erle
Linden. "Mulera de mi g re. , Nell
lianolt en
CATALUNYA
1045 null, Mes sesSIOns 330 I 6 tarda, I 10 'O/: - Boliche", !runa, Fugamt
1 Demore. Actualltats u Atraerla
Dilluns: "Asi es Broadway"
KURS AAA
Ses s ia "Mica 4 tarda I 930
"El dinero maldito" .unirament larda). "Nacht, de gran ciudad'', Marcelle Valle.
"Una cliente Ideal", René Lefevbre
I Einlra repasen
PATRI PALACE
1045 mal' I continua 330 tarda: "VIda azarosa". "No dejes la rumia abler
la", en espanyol, Roana Moreno. Nonciad. Nlt "Fantomas".
- Es esto amor"
excutston

Continua 320 tarda: -Chico e calca",
Carrnert Bonl. "El relicario", en esesNIt: Noticiar', DIbuixos 1 Revista.
Denla: -Yo y la emperatriz"

DANZAS 5 TRAPES DEL MUNDO,
DE PURA CHIRIPA, cómica
rae

n11: "211 debilidad" (producirla Fox),
Lilian Garay. N/mines. Noticiar'
1 Revista

•n•n••n•n••nn••••••••n•••n•n•n••••nn••••••n

Gran Teatre Eapanyol

GUAREIXEN RADICALMENT L4

Compro de .0ta mena

11 mau, dan SeSsIons 330 I 6 tarda I

0 0 111. dl umenge. Sessla familiar. a
les 3 31, a mello popular , . CURIOSITATS MUNDIALS. VISITA
INTERESSANT I INSTRUCTIVA AL
JARDI 2001.0GIC Vi HACENBECK. LA PUTA DE LAS CAMITAS BLANCAS, celebrarla a
l'Opria I le Pd11 5 . 1 a la final apor•

TEATRE POLIORAMA

colossal estiben del cante Jondo

Aspaime

LLIBR ES

TIVOLI

LOLA CABELLO

Sucre,

Villarroel, 41, principal

GRANJA ROYAL
Passeig de Gracia, 23. Tal?. 13352

de :a

COMPOSICICIa
Ilet. b., 5 eles ; extracta
remiten& 5 CISI.: «MIMO Ma
3 EI2 14 1 extracte medido/-cen%
vaca, 5 mllg ; Comenol. a mllg.:
mere mente/animal, quantltst
satinen%
r a una astilla.

COMPREN'
teta mena de paneras
d'ocas16 I saldo

pulmonar,

CIlluns, tarda: EL PASADO
DE PAULINA. NO, fundó organ1tseda pe! "Grup Amateur (Van liric"

MECHA DELGADO

a

TEATRE STUDIUM

LABIOS SELLADOS

Anny se divierte

PiSIDO DE PIDIllii

Palao de la Revista

IlIi
c rerrInda (purgain, en 10111111 I•8
manIfeslaciont: uretritis. ProMOUOM.
«qu'U", MEMO, mete
ele, de rbOrine.
1 euleille, eagleitia, mollas, "'SIMA
e.
•porltie, fluente, etc.. de la dona. Per
crtonlquea o 'emir, que Hilen, es guerenen mial i radlea/ment amb auno del doctor Solo,* Ele rellena en guerelsen per ells Soll, sense Irderetont,
al monte ni aplica/4one de sondes 1 bugle», ele., torr perlIldm eempre 1 Qae
necessIten in oresPi.na 1.1 as tir e I nIned no Voseibente di ta »mora m'Orla
Venda: d'CO muta. rlaP•
Impar e ses l sang
a „„,,,„. Mime (avariosis'. internos, mines, 0104,114 raencoses (llagues de les calina), 'rumio. amwlef
oretomen, Bona, urticaria, ele„ malaitles que .e len per cause OUIDers.
v 3 eIs o Internarla dr a anno. per Amigues 1 rebeir que 43•111n. es »Varetee-e
«lit ami les PIndele• doourotiet. del Dr. lomeé, que 36n la medican° de
merallvis, *SI 1 penen& porque minen regenerant la 5.1. g . la remiren, aug.
menten »el, les cnerelem de l'ere:anime I fomenten la naltit, resolent do
por tope 101er les niceres llagues, graos. fortincule, 6UptIraeld de lee
momees, comida del cabell, inflemoclons er frutal, ele., q ueden! le Den
neta I lie g eoeundi e l rabel' brillant I e v pes. 1 no eme en Porganleme $41.
(Mas »I pas e a! vende . 660 meseta fleme.
CT Ce 'Mor sexual), oolluolono,
Dabilitat ner vn „, Impotencia
netelurnA erp•rfrutorr•• (perdues semlnahn.
CtemoreoM enerael, ptIrdtm de memòria, maldmais, virtigeni, debilita' inua41MI, Migo tor por'', Inmolare, palpitaclons, trastorno nerviosoe ele la dies
I lotes iee mannesiactonn de la lelauraetén.• o pegoiainent nerrlins, per tT6necee I reto le da elfruln es enarenen Wat i e adiral inent amb ele Papaleemos potenciaos del Dr. Soler& Mes que Un medlcameol g ro un allMMI
eseenclal di rervell, nieduila 1 tot el sistema nervIons, Indicalt especlalment
ale esgo ata de la jcveniut per teta mena descensos (vena tense en»)
per recurerar InlegraMent ICI (P3 les Madona I eonser•er M g a l'extrema
nelirse sense vInienier l'ar genlun p, el vigor sexual Dronal de redes. Yen»:
6'80 pessite• flaec0.
, PORTUGAL
VENDA • 1.51 PRINCIPAL& PARMACIES 011
AMÉRICA
Arfe.- 1 irlO eis pacient s de les eles unnafles o debIlltal untosa, ad».
1101.0 Sr 1 traineteni 050 pessetes en atiene Per al fran que lg , a
stionme LebefInafl soostars. «arree Tu, te, tolafen setm, resma
rtatli un illbre explIcailu sobre l'origen. desenrOOLIMent. Midamoll l guarltnent (recuestes malaltlet
eleves

Diversos

Diumenga,

Loma,

DON CIPRI 1 relitin
tatla, a l e s
ICOR EL PELO SUELTO!
Triorof de la aova adelle argentina

v iee erhthe es

de cautxutlna patentats

1 els Mes 29 I 30 de gener

Companyia Gallig6

SALO VICTORIA

»t'ir

a defensar-se de la

Min g ESTRENES:

¿Por qué te quiero?

Awal, diumen ge, larda, a un quart
de sis; nit, a un gil:in d'onze :

TEATRE COMIC

VIIMARIES
As

pluja i de la inunilat usen

Orquestra Filharmònica

TEATRE ROYA

en

fel l actual a let Europa. fi rUirips acholes : Entina Aliaga, Nn1118

La posada
del Caballito Blanco

LLUIS GALVE

de Madrid

JOAN CRAWFORD

Es desvainen
Mes

DEBILITAT NERVIOSA

Per traelladae•vo. ',aldea CASA
REINA, fundada an 1897. Aut000nductorao a 25 ptas. dlne da la 510114, I per
Oarret•f• • 0 . 110 ptas. km.
Tol•fon 11114
MORRAL. 132

amb el concurs del pianista

POR UN BESO, per G. S'Ilion

La posada del
Caballito Blanco

ModernlIals escenlques.
anca Moderna; 400 vestits de
Verch I Floten, de Berlin: Decopu 1 ligarlas del professor Stern.
Defee , tarda I nit, el meravende
espectacle

Ilereä
Argentina
Antònia

urea alar de

meravelMs I sensacional
espectacle

['cenan glraterl, P rel eCtOrS i rne•

Dla t g de gener. tall, a dos quarts d'II;
Torcer amen •ztraOrdIrlarl I oomlat do

1 del guitarrista

EL HOMBRE LEON

TEATRE NOVETATS
4*3 e . 1 nit. a un (mar: di 1:
Exitis formidaWe

(lastra.

TEATRE BARCELONA CEIIQUEU PIS?

BARCELONA - IRIS PARK

(al; de

Mima, Tino Fulgor, JOaquem Vallo,
E. Cueva& 20 gin* nenesee, 201
Trougeo de tlroleeos, Duche,, Reff,
10 bailarina, 30; Ca rel 130 Mesones en escena, 130. Nodrida or-

Comrts vestit. a teimitilliiffliedifflinekeZemei

espaoyel ( g essid continua)

n•nn•n••n•n

Amo:

del

ES

T AV L

TIMJI-MECINONFI

15

511, CIIUMenre, grana ball, tarda I ntt.
amb Insuperable programa. Importan':
el ball de la larda sen °entino, alter
nant la Banda 21arlInenca 1 l'Orquestrlna Cocktell-Orchestra. Per al proper deseable, (118 00, a un quart de 10 de la
DII, primer ball de mesures del Carnaval

LA

5o örnen
nNoVETA-r

äENSACION A L

Grans Boulevards, de

*Weeleadio
am
Itimaut CrAmit.89

1.114

1

p

der. ,.

Vd

em,

dir eertdo mis.

A la Place de la

oldnogo cuando d4preromoror

l'enviem d fa( dTTO

Bastilla

(costat elletropolltä)
mrnsoornro

AMA

Al Boulevard Saint-IMehel

tot sopead incbcdni raciones'
Km. e ne ho

la
a

4 la Placü de SaInt-illohel

44o00rata de rolided,,,,,,,,emoo

contrs reembors de
Pies 15 - De POLS(44
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Els que aneu a Paris
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la grandiosa
VENDA DE RETALLS
que este' afectuant PAÑOS RAMOS
Hi ha retal l s de totes mides, i nc l bs per a vestit comp l et
i abric de senyor a preus insignificants.
Tot gèneres de qualitat, bons i a la moda actual.
Aprofiti l'oportunitat. Val la pena.
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PAÑOS RAMOS
PELAYO, 10 - BARCELONA

Cases a Madrid i Granada

Fàbrica a Sabadell
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XOCOLATES

Casa fundada l'any 1800

Xocolates per a tots els
gustos totes les fortunes
Dipòsit central:

MANRESA, 4 1 6 » BARCELONA

