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NOTICIES

Per tal d'informar els nostres lectors
de la manera com algir s dels homes
re;.resentatius de Catalunya han vist
el resultat electoral de diumenge, els
hem formulat les següents preguntes:
resultat obtingut ahir a les
urnes, respon a les vostres previsions ?
Quina transcendencia creieu que
rot tenir aquest resulta: dintre de
la política catalana i la general espanyola?
3.-s Creieu que. davant les realitats
presents , podré rnantenir-se l'actual
Coarten, d'Esquerresi
iletts ad a continuació. les resposte, que ens han eetat arnablement
:ces:

El senyor Martí Esteve
1.-Sernpre vaig creure que la candidatura d'Esquerres Catalanes triomiaria - ens diu el conseller de Finances de la Generalitat-.
En aquest sentit el resultat respon
a les meres prediccions. Suposava
Que portaria un aramatge d'uns moca
rots damunt :a de e, ¿retes: en
aquest aspete, sbus, eta vaic cquiv.aar. Ahir mateix encara, quan es
cuneixien dades de moltes seccions, xiirava la majoria en uns 20.000 vots;
la realitat, sortosament, Iba duta molt
nvé..s
Les esquerres, en coaEgar-se, han
sumat els vens dels diversos partits
coaligats i encara amb escreix. La
Lliga, en pactar amb els carlins i les
altres dretes monàrquiques, co ha sumat vots. Aixe. vol dir que la nostra
coalició, ultra creure-la necessiria,
respcnia a un desig popular, i, contrarament, la pactada per les dretes resugnava a molts dels que havien de votar-la.
2.-Dintre la p.,htica catalana, la
victöria de diumenge permetrà de reaEtzar una obra de govern, a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona. Sempre hacia cregut que aquesta obra, en els moments actuals, havia
resser confiada a governs de coalició;
per alzó, conjuntament, amb l'aliança
vain preconitzar la formació
d'un govern a a Generalitat de concentracii, d'esquerres. Aquest Govern
haurIa perdut tota la seva força moral
ti el poble no llagues atorgat la seva
Confiança a una candidatura que reslonja al mateix pensanient
Cree que el trionif de din:len:e assegura la realització dintre la hei dels
afanys de renovació lue sent el nostre poble.
Dintre la política espanyola,
ca: en primer lloc, qce el tromf de
les dretes en molla llocs, en les elec-

carlins

Lliga

Es evident que les eleccions munitiPals de diumenge passat cren observades des de Madrid amb un M'eres
excepcional. La premsa reflecteix
clarament aquesta imPressid. Co ntrastant amb els averanys apocaliPtics de
'La Epoca" per a la qual els amics
' finen tantes predilecdel Sr. Cantbó
cions que sembla l'òrgan de la Lliga a
Madrid, la prensa republicana no ha
dissimidat la sera satisfacció ben sinLes eleccions de di:alienar eren per
cera.

ads rcpublicans autèntics de la Peninaula un 'naif!' d'esperanto ben fonomentada. El triomf de les Esguerres
Malones ha estat, doncs, una bella
realitat que els servird d'exemple. Els
mota de simpatia que hm rcbut de
la premsa republicana de Madrid contrasten d'una manera ben eloqüent amb
les campanyes d'odi a Catalunya f °n'enfades pele nouvinguts a la polí-

tants republicans han proferit assatjar la ciutadella i estan fent el ges
d'assaltar-la? -Si aixó li ha succeit
a la Lliga, que entre les dretes espanyoles, monàrquiques fins el darrer dia de la monarquia, és mis republicana, a que obstades, o millar
dit, fracassos no estan abocades les
altres dretes espanyoles antirepublicanes i republicanes sense ésser-hol
¡Pesó és que a Espanya ha arribas
la República de casualitat? ¿No ha
estat aquest esdeven:ment el fet històric mes evident i inevitable? Res,
ni la ceguesa intellectual ni rapassionament politic, poden excusar el
desconeixement de semblant veritat.
Que es desenganyin les dretes esp anyoles: per a elles lora de la República no hi ha nac."

tica republicana.
Madrid, 15. - Alguns periódica
comenten el triomf de les Esquerres en
les eleccions municipals celebrades

ahir a Catalunya.

"LA EPOCA"
"La Epoca" considera que el Go-

La cita d'electora danos d'un oolleati , 4.

vern de la Generalitat ha obtingut
el triomf gräcies a violincies de tota
mena, i diu que a Catalunya s'han reproduit amb més violencia totes les
coses i vicis de l'execrat caciquisme.
Es refereix després al diäleg sostingut entre el diputats a Corts senyor
Nadal i el comissari d'Ordre Públic
de Catalunya, i diu:
-No deixa d'ésser simptomätic el
fet que un diputas autonomista (a negui assabentar-se de les ordres de la
Generalitat, i quz el senyor Cambó
sembli decidit a demanar empar al Poder Central contra els desafurs d'a-

rming« da eld re d'abril
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Impressió de conjunt
La característica de les eleccions de
diumenge fou la de tranquillitat. La
votació va transcórrer, durant el dia,
mol tranquilla. Alguns dels incidents
que es produiren, i que, de fet, aún
inevitables, no van tenir cap mena

d'importäncia. Hi havia una mica
d'expectació per a veure si succeia-al.

carrer de "Casp, que ,ees
if districte que podrkm dir-ni
neuralmr de les eler.cions. 1 no va

Els resultats a la ciutat
de Barcelona
oirnecru

Requeme,

quella.
El senyor Companys ha aconseguit
c e a 2nit en aquestes elecrions, perú
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passar tes. Pan. amb tot i les exp:o-

sions de petards que Ilançaren uns
desconeguts que recorrien el districte
en auto, i que algú sostingué que eren
individus del requeti, tan bregats a
"córrer la pólvora". En sentir les primeres explosions, el públic s'esverà, i
i les circumstancies, per una politica , les cues van desfer-se. Pecó a la terInés avangada o ms conservadora; ' cera ja no en feia cas, i les cues
però que rebuja per torta majoria la
continuaven al seu lloc, sense donar-hi
regressió a estats polítics anteriors, i
importancia.
•

I

que davant tot possible risc que afecti
la sena lhbertat política i ciutadana
- Autonomia i República - es formará sempre la unió sagrada.
3.-Estic segur que es mantindri
en robra de govern. Respecte a futures eleccions. el més convenient i el
criteri cciistant d'Acció Catalana és
que, instaurada la representació proporcional. cada partit lluiti amb la
pròpia significació i amb les pròpies
forces, tot mantenint-se entre els partits d'esquerra, no sols el respecte, que
es deu a bis els partits, sinó l'atenció
constant a la tendencia comuna. i que
les coalicions siguin després de l'eleeció, per a governar conjuntament, cosa sempre més rigorosament democratiza i més eficaç.
I, finalment - acaba -, ja que
heu volgut conèixer la nieva opinió,
feu constar la mesa profunda satisfacció, no sols pel triomf electoral,
sin6 per la manera com ha respost la
massa que milita o que segueix l'orientarif, pohitna d'Acció Catalana. A
tat, el, i simpatazant,. el
unstre auraiment.

senyor Ventura Gassol
respon el conseller de
Cultura de la Generalitat; tot ieia
pressentir-ho. Només cal:a haver anat
a un deis mítings per adonar-se que
aqnest entusiasme no podia portar sine'
a la victoria. El nostre poble e, massa
sensible per no adunar-se de la responabilitat d'aquesta hora i per a no
reaccionar-h i amb el mateix sentit,
que no li ha fanal ni crec que li falli
la
Mi en eis moments decisius de
seva vida política. Em feia pressentir
tatnbr aquest èxit esclatant el to desatinas amo que parlare n els bulle, de
la Lliga. 2. era tant que esta segur
que, sense fer nosaltres cap mena de
propaganda, el poble lumia respost
amb la mateixa embranzida contra les
calúmnies i les injúries i la finalitat
amb que se'n tercien les dretes de
Catalunya.
2.-1.3na transcendencia decisiva seguí dient-. Sense aquest resultas tan
contundent l'aplicació de l'Estatur de
Catalunya jo no diria que llagues perillat-per qu e davant d'aquest perill hi
hacia l'alçament unánime del poble de
Catalunya-, pera si que les dificultes que encara calgui vencer haurien
estat molt Inés dificils de superar. I
de cara a 'Espanya representa l'inici
del ami per consolidar per sempre
la República: el de les autonomies de
»o Re't
tosa els nob l es d'Es PallYa,
Seide altre terme que la Rephbhca fe-

que

deral.
j --Crec no egamaNR Ola Po t sinó
que ha de mantenir-se. Mentre l'F.statht de Catalunya no estiatui aplica: del
en
tet i no sigui& detall COM est i
plena fundó tots els served, desfer

be que Catalunya

aquesta

pot cocinar en les
aeves preferencies, segons el moment

frOIN

LA PREMSA REPUBLICANA DE MADRID » EXPRESSA LA SEVA SATISFACCIO PER L'EXEMPLAR TRIOMF DE LES ESQUERRES DE
CATALUNYA
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evitat amb una cosa tan senzilla com
l a unió electoral dels republicana, sobretot tenint present que les &cid
formaven el front únic. Signif;ca tam-

cions passades, no és tan efectiu cons
voldrien fer creure, i que s'hauria

o
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,
idnennada insolad ea si da d'ate: baria SO
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la selva.
Pel que fa a nosaltres, sempre
hem cregut que no es pot fer política sense coincidir amb el poble, i
hem maldat i sofert severament totes les befes i totes les injúries per
arribar tense temor als copa ¡ a I
les caigudes a trobar el punt dolç
de compenetració entre els nostres
politice i la massa. t.'important és
tenir un pensament i servir-lo amb
tenacitat i noblesa: però això no
és res si no va aparellat amb la larca cordial de les multituds. I, aquesta forca, mai no la trobaran els partits de classe basats en una idea
oligérquica; d'acció des de dalt per
un grupet, subjugant i manejant tot
un poble. Esbandit l'auxili que li
donaren les altres oligarquies del
regim suara caigut, vivint en democracia i en República, la Lliga
és un partit que, fatalment, ha de
cause en una decadencia mortal,
COM els seus congéneres de Madrid,
ele vells partits de torn, conservadors i liberals d'antany.
Ara Catalunya manifesta el seu
divorci absolut amb tot allò que, de
prop o de lluny, faci tuf de politicament antiquat. El seu poble s'ha
adonat un cop Inés que l'autonomia
enlloc es defensa millor que des dels
baluards de la República. Abandonant per ara i sempre la tàctica nefasta d'esperar que ens vinguin a
combatre a casa, projectem la nostra força moral cap enfora, i en
aquest terreny, capdavanters de tota
una evolució espiritual intensa, els
catalans seguim fent i magnificant
la nostra história, d'acord amb les
nostres ambicions j les exigencia
de la nostra grandesa.

de diumenge

mote

Les ešeccions =niel&

recents del senyor Cambó quan eSS
deia que eren una "torna" i encara,
per adobs, escarransida i no suficient. Dintre la llista prou abundosa de les equivocacions del rotund
:ider de la Lliga, aquesta facecia
figura com la darrera, encara que
no la mis petita. Home criat en un
món d'anecdotes i de xafarderies,
sovint els arbres no Ii deixen veure

Cam veuen eis polítics
catalans les eieccions

da

Les eloccions de Cavistes des
Barcelona a tot Catalunya talunya
d'Espanya
triomfen a ainent les
contra la
Esquerres mi

Una severa 11119
de modèstia
El resultat de les eleccions muní'als de diumenge constitueix una
csera lliço de modestia per a tots
2 i uells que. enzrgullits ultra mesura
raspees de l. dia 19 de novembre, es
pensaven haver trobat ja la manera-la -técnica - , en deien-de prescindir de la voluntat popular en les
Evites de la politiza i substituir-la
per una "organització - i unes comKnacions i ordres emanades de cinc
5:5 senyors aciençats seient al
voltant d'una taula i voltats de fitxers, secretaris i mecanògrafes. Si
mai aquest sistema politic de clientela pagué tenir exit, no és pas ara,
en plena febre de reconstrucció i de
retrobament de Catalunya. Es podia
preveure. i es preveia molt per endavant. la derrota d'aquests calculs,
d'una arrogancia revellida.
Eniront d'ella es drecava tot un
roble autèntir. disposat a plantar cara a roligarouisme passat de moda
de la Lliga Catalana. Les forces esquerranes de Catalunya havien turnst llurs forres i llurs esiorcos.
Com fou possible? Perquè hi haría
el poble que ho imposava. 1 per
la coalició bu una cosa viva. Enfront d'ella, l'esforç artificial verament formidable de la Lliga caigué
a migues i bocins.
I la pugna esta ben guanyada. La
Lliga ha perdut havent desplegat
totes les seres possibilitats. La batalla iS fàcilment analitzahle. Si
comparem aquestes eleccions amb
:es de diputats al Parlament de la
República i tenim present que a la
ciutat, en le.: darreres. no figuraven
els votants de Badalona, Santa
Colonia de Gramanet i Sant Adrià,
trobarem que la Lliga només ha perdut alguns vots, comparativament, i
cae la Coalició d'Esquerres representa uns milers de vots mis que
la suma dels que Ilavors, dispersos,
s'escaigueren als diversos grups d'a_
quest color que es presentaren a
la Huila en a q uella data.
Davant d'això sonen amb una
huidor un oil cómica les paraules
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coalició mafia Hl« »leida.
(Cantilena a la pagina 8)

Fora dels Roes on hi havia establestes les soxions, i en els quals, com
és iògic, havia de notar-se l'animació
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premia d'unes eleccions, a la resta de
Barcelona l'aspecte era el normal dels
dies de festa. L'animació a les Rarnbles, al Parallel, al Passeig de
era la d'un dia diumenger qualsevol.
Durant el matí 1 part de la tarda
circularen rumors diversos, els quals
no es pogueren comprovar. Hi havia
qui deja que al Parallel hi hacia hagut
trets; que al carrer de Ca e n havien
esclatat bombes; pesó de seguida
es va saber que tot den infundis.
A la tarda. davant les pWarres de
la Rambla, hi hav:a diversos grups,
esperant el moment que fossin escrits els primers resultats a 1 5.; pissarres. Davant els balcons de la nostra
Redacció tumbé s'instala una munió
de gent amb el mateix propòsit. Als
bars en els quals hi ha installats aparello de ràdio també es congrega
molta gens, ...esperant pacieutrnent. per
tal d'assabentar-se del resultat de l'elecció.
Mentrestant, els grups creixien. Els
que hi havia davant de Canaletes eren

tan nombrosos que avibaven des de
la voravia de l'estació de Sarria fins
mes avall del carrer de la Canuda.
Durant molta estona van obstaculitzar
el pas dels cotxes i dels tramvies, els
quals amb prou feines si podien circular. En aparèixer a la pissarra els
primers resultats se sentiren els pri-

mers aplaudiments, els quals es convertiren en ovacions en aparèixer els
resultats completo obtinguts per la
Coalició d'Esquerres als districtes, i
en els quals es comencava a dibuixar
la victòria.
Durant tota la nit hi hagué molta
animaci6 a les Rambles, i a la de

Canaletes cantina estacionada una
multitud campada que es partía en

13.987-8.291
11.896
23.969
9.934
18.903
10.832
17.174
12.839
6.060

14.041

...

133.885

162.457

..g

2.5M
612
1.948
2.768
2.141
2.325
2.015
2.565
2.049

uh exit que potser pronosticará el
principi de la fi de l'Estatut Català.

"LUZ"
"Luz" diu que el trionif obtingut per
les Esquerres era previst.
Reconeix la part important que del
triomf ha tingut el sensor Companys
en aconseguir la unió de les Esquerres, i afegeix que a la voluntat dels 'tomes ha correspost en aquest com en
I tos, els casos la força dels jets.
I Què els podria succeir a les dretes espanyoles que per ocupar el seu

21.106

Manca el resultat de. la areclit sisena del districte sise, •
•

en la qual avui s'Iris de repetir l'éleepi6.

grups i en els qua% es comentasen 'solament hacia votat un deu per
cent en cada collegi. La votació va
apassionadament els resultats obtinseguir en la mateixa proporció fins
sets i. sobretot, la victöria obtinguda
a les' quat : e. Cal , fer excepció de
per 'a Coalici .',.
les quatre s« .- ions primeres. en
les quals augmentà: són les que
eleccions
corresponen al tras que Va des de

a Barcelona

Les

DISTRICTE I
ó
.Hi llagué, en general, animaci
durant tota la . votació. Pera , esée
a conseqüencia dels inciients que
es Promogueren en algunes seccions
que no pas animaci6 entre els y otants, els. quals anaven acudint a
etnetre el vol amb calma. Es calcu-

la que va votar menys del seixanta
per cent del cens en aquell districte.
No hi hagué gaires inciderrts:,
es practicaren algunes detencions.
i entre elles dues - dones. fue, segons sembla. volien votar en talo.
A un quart d'una acudiren a celar a la secció establerta al carrer

de Lledó el senyor Nicolau d'OI -

wer i la seva germana.
A la sedó 82 fou on es votava
amb mis rapidesa. Al migdia havien votat 270 electors.

DISTRICTE
La votació en general no bou
musa nodrida. El districte consta
de 87 secciona
Pels volts de les onze del matí

la Granvia fins al carrer de Rocafort, i als collegis de la placa d'Espanya. A un quart d'onze acudí a
vistas el Director General d'Administració Local. senyor Espanya.
a's onipanyat de la sera esposa: votaren a la secció prinwa, situada en
aquella placa. Fora d'uns insjdents
que no tingueren importancia, la
voladó va tran s córrer amb tranquillitat.
Al carrer de Francesc Layret, un
grup increpava els procediments
utilitzats per la Miga en la compra
de vols. Es 'orinaren nombrosos
crups. en els nuals es discutia acaloradament . Uns gua s clies de segu-

DiSTRICTE
Compren les demarcacions de
Les Corts de Sarriä, Sant Gervasi,
Bonanova i Sarria. Consta de 55
seccions. La votarió es desenrotllà
amb tota normalitat. A nenes si
es produí un incident que valgui

la pena d'ésser esmentat.
(Confirmo a la pagina 3)

el 19 de novembre (proLliga el 19 de novembre (promedi) 128.974 127.418 Esquerra
medi).
10.688 A deduir de Badalona, Santa CoA dedulr els vota de Badalona,
lonia i Sant Adrià.
7.960
Suda Colom 1 Sant Adriä
121.014
Colina 1 áreles el 19 de 11•VeMbre (promedi)
Total el 9 de noventbee l t ill

1 -

grOlt;ht.-9
.1.
.. t
Coalieló ele earlim, tailze el id de
,
gener
lechas

16.176

116.730
36.639 Coalldle ded 19 de novembre ( promedi).

(.1.87.1139 158.869 Total d 19 de norembre.

e.M)

4

162.457 C,oalle16 d'esquerre el 14 de gener.
133.845
. 3.304

Una catbstrole per l'aviació
francesa

l'avió "Emeraudel
ha quedat completament destrutt
Nevers, 15. - L'avió "Esmeralda"
ha caigut a terra aquesta tarda, prop

de Corbigny.
En el moment de topar contra el sòl,

s'ha produit una explosió. L'aparell ha
quedat completament destruit per les
flames.
A conseqüència de la catastrofe han
mort carbonitrats els nou ocupants de
l'aparell. entre ells el governador general d'Indo-Xina, Sr- Pasquier.
A més, han resultar marts, a conseqiiencia de la ceastrole, el director
d'Aviació civil del Ministeri de l'Aire,
Sr. Chaumie, i la sera mulles; el pilot Launay, el radiotelegrafista Cammechnic Queyrin
pe a l i
Sembla que en l'aparell hi anava
tarnhE ta n ajudant del Sr. Parquir.

"LA VOZ"
"No ens sorprèn el triomf de ks

esquerres catalans. Adhuc podriern
assegurar que per a nosaltres era
descomptat.
Ha estat prou la unió d'elements
afins, adhuc per endavant esperada
l'abstenció de l'extremisme yermen,
pesque la victòria arribes d'una manera indubtable, com haguera arribat
en les eleccions generals en tota
l'àrea nacional, si la coalició de republicans hagués estat un fet. De l'ocorregut a la regia autónoma, poden deduir profundes ente-

nyances tots aquells que senten sense tebior l'ideal republica.
Respecte al cas particular de Catalunya, la nostra impressió és la
següent:
Una boca autoritzada en parlar
ahir al Doble catali del resultat victoriós de la jornada d'ahir, ha afirmat que amb ella la República estava definitivament consolidada. Per

als restants republicano d'Espanya
la frase. encara que aparegui plena
d'un justificat orgull, té no obstant
un afalac digne de gratitud, is eqa
delicada ofrena d'alt valor espiritual
'Es la martifestació fervorosa d'un
desig i això és el que necessita la República, bons desigs als quals sisan
d'unir per part de tots bones acciona.

"HERALDO DE MADRID.'
"Heraldo de Madrid" dio:
"La victória de les esquerres a Catalunya dt l'èxit d'una bona organització. Han anat a la Iluita en condicions de vencer, unides, i han vençut. Els republicans espan yol s han de
celebrar amb alegria aquesta data, pesqué, com ha dit encertadament el governador general, es el reducte inexpugnable que salvara la República. Si
les dretes fessin quelcom contra ella,
Catalonya s'alcaria en massa. Catalunya representa en aqueas moments
l'esperit onlitic nacional, que estaria reflectit exactament en el secan Parlament de la República Espanyola, si
les esquerres en es eleccions generals
haguessin anat mides creen ara han
anat a CatalunyaLa veu de les corporacions loeals de
Catalunya tindrà també un to de sinceritat nacional quant a tencleneies politi g ues superiors al Parlament.
Que aquesta Ilnita electoral catalana
serveixi de 11a6. Que s'uneixin els
partits ahnt claven l'enemic corma en
les eleccións municipals futures de la
resta d'Espansra, i la democricia tre-

pitjarä un terreny ferm , del qual ja
no se la poda foragitar."

Avui es reuneix el Tribunal
de Garanties Constitucionals
Madrid. 1 5. El Tribunal de
Garanties Constitucionale s es
reunirit denti' per tal de ter els
pressuposIns.

retal els dispersaren.

ESQUERRES

DRETES

lloc a la República tenint la porta
oberta i amb autèntics represen4.
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»Mi

meta Unen ore algamt
pa de feas merada. No vol lo pena
retreire-les. Piré, en manad, Par realseost exemPlae, vol la pena de reflexionar sobre els dedos del ensiles
• RENOVACION publico sota Pitee! de "Le barretina se ea gorra
Ingto", Caracola:
"A vosotros, los viejo. jóvenes
bárbaros, a vosotras, las damaa rojas, a los que en la juventud os tocabais la fiera cabeza con el Horro
frigio, rojo y subversivo, van estas
palabras. A vosotros, republicanos
de nacimiento, de bautismo, de confirmación y de comunión."
I msmei.

"No es republicana la barretina
que cubre esas hojas catalanas. Les
anima la política del odio y el odio
no es republicano. Esos periódicos
de la barretina obedecen al espíritu de exclusiva. Y la República
es expansión y grandeza. Ahí tenéis a la más alta personalidad de
Cataluña, el enano señor Companys,
anunciando con la voz poderosa de
la Radio, que los únicos partidos
en lucha son la Lliga Catalana aliada a los carlistas y monárquicos,
contra la Esquerra y sus aliados.
El Partido Radical no existe para
el señor Companys, voz de la barretina, voz de la Generalidad. Esa
afirmación no es republicana, ni es
cierta ni es noble, señor Companys.
Viven todavía los radicales, señor
Companys. Viven todavía los radicales que le hicieron diputado por
vez primera, señor Companys. Son
los de siempre. El Partido Radical
no ha necesitado disfrazarse de separatista. ni de comunista para
vivir.
Para poner banderas republicanas
en los centros oficiales, cuando la
monarquía, herida por nuestros ataques, dejó caer la suya de sus manos, os fui fácil levantar la nuestra, la que fuisteis a pedir a los
Centros Radicales. La barretina no
tenía bandera republicana."
No costa d'endevinar que si els radieala Ion obtingut una votació tan
migrado ha esta parqué han oblidat
que els "jóvenes barbaras" ¡'Juan fet
vell: 1 s'Ami tornat conservador: i que
les "damas rojas" ja són avies i pasten el rosari. Perd han perdut més que
Ser res, per la sena idbia anlicalalana:

Ni així han pogut guanyar
Cada vegada la Diga Per triomfar
s'inventa sena trapelleria o atril. En
ltS eleccions anterior: inventa la de
fu votar un candidat d'esqucrra als
seas elector: per arribar al quòrum.
En aquesta, la menys noble encara de
volar fer votar als radical: la candidatara de la Lliga. Vegeu com RENOVACION ho denuncia, sota et Wat
de "Ante una baja maniobra electora-.
"Ayer, numerosos amigos y correligionarios nuestros recibieron
unos sobres con el membrete del
partido radical, y en los que se incluían unas candidaturas de la Lliga. Se adjuntaba también una nota,
en castellano, como el impreso del
sobre, que decía: "Consultar con la
organización del partido".
Se trata de una baja maniobra
electoral, destinada a sorprender la
buena fe de los radicales. Protestamos con toda energía de tales procedimientos y hacemos, una vez
más, la advertencia de que nuestro
partido no ha pactado ni con la
Lliga, ni con la Esquerra, ni con
ninguna otra organización política.
Vamos solos a la lucha. Y vaIt103 dispuestos a vencer y a demostrar al catalanismo de uno y otro
color, que el Partido Radical es una
importantísima fuerza en Cataluña,
con la que es preciso contar para
una obra de gobierno.
Nada de pactos. Los radicales,
fieles a una disciplina y a un ideal,
tienen .hoy, día 14, un sagrado deber que cumplir: el depositar en la
urna la papeleta número 3 que es
la republicana radical.
Oiganlo bien, nuestros amigos.
iNi la Lliga, ni la Esquerral ¡Sólo
el Partido Radical! ¡Sólo la candidatura número 31"

Un Municipi republicà
exemplar
El DIARIO DE TARRAGONA,
segueix el balan de la profitosa obra
reolitmcla en aquella població Pel sets
Municipi rePublica, del qual és canselkr en cap la prestigiosa figura de
Pera Llora. Din cris{ eis in Uva ecE.
ció del 12:
"No cal davallar a petits detalls.
No cal recordar, fill per randa, tots
els caires nous de les activitats municipals, des del 14 d'abril andavant Parla per tot, en primer 'loe,
la solució donada räpidament a
l'assumpte de l'aigua, millora que
ningú no pot apreciar en tota la
saya grandiosa importancia, sinó les
dones tarragonines que havien passat mis de mig segle de veritable
calvari i de desesperaci
ó, especialment en l'época estival.
Per tal diescatir en tot el seu valor la importancia inmensa d'aquella millora ciutadana que redel d'un

co, en en 30 per cent alinean,
bine& 1 , prunipacions prbplea,
totsi mateen% de cua Len, eal've.
cardar, nomás, la räbia incivil, la
¡tibia enverinada amb qué vetenpuerca desvirtuar aquel] gran triomf
Tapanca ela elements afecta a l'antic caciquisme i ele extremadretani,
llançant calumnies tan grollereg
Com la de la suposada insalubrign
de taifa. del poh ”Frangtids.
El temps ala cuidat de demostrar el carácter insidiós d'aquella
imputació, car Iluay de patir en no
la sanitat pública, U cosa evitan
que ha millorat—com era d'esperar-- en els darrers anys, mercas
a l'augment d'higiene ciutadana que
segueix invarlablement a tot augment de la dotació d'aigua potable.
En menys d'un any, doncs, l'Aiuntament republica de Tarragona
assolí, a satisfacció plena dels
tadans dignes, la solució d'un problema vital per a la població, que
després de mis de so anys de lluita, havia estat ja consideras com a
impossible. ¡Quin ha d'ésser, doncs,
el concepte que mereixí a la ciutadania la gestió del Consell semiMies?
No Es això sol, amb tot i Esser
de valor inapreciable, el que deu
Tarragona al seu actual Ajuntament, Tots recordem en la forma
defectuosa, inacceptable, com inicià
el darrer Ajuntament monàrquic la
pavimentació d'algunes vies urbanes. Déu sap on hauríem anat a
parar si el Censen municipal erragoni no hagués obligat al contractista que havia imposat Barrera a
remeiar en el possible els gratis
deleites de la seva obra, alguna
dels quals encara subsisteixen, per
tal que hom pugui comparar l'obra
de pavimentació de tipus dictatorial, amb la que posteriorment ha
dut a cap el Consell Republica sense bombo ni platerets.
Qui recordi l'estat en que es trobaven abans i com es troben ara
carrera com el del Gasòmetre, Girona, August, Comte, Plaça de
l'Oli, els del barri de pescadora, etcétera, on no era possible el tränsit sense sentir-se revoltat per
l'abundància de brutícial les males
sentors, beneirä cent voltea l'obra
realitzada que, en anar-se completant, fati. de Tarragona dintre molts
pon anys una taceta d'argent.
Caldra parlar d'altres millores
com les realitzades al Mercat Central, on es produia el miracle de
ploure mis a dintre que a fosa; al
Passeig de Pi i Margall, que compta ara amb majors i mis bella atraetina; a la Placa del Fòrum, al Passeig de Saavedra, al Pla de la Sen,
on alguna dels monuments medievals que hi existeixen han estat valoritzats degudament, als camins de
les platges, a les platges mateixes,
a la Plaça de Ponent, a la de Corsini, etc., etc.?"
I segueix en ¡'edició del 13 posant
de relleu, entre alises, una de les obres
que &mi donen mi: importancia a la
Tarragona arqueológica, la realitsacid de la amad hada estat el somni dels
tarragonins mis cultivas i mis sensibles:
"Construcció de la joia arqueológica local, única al mí:A del Passeig Arqueològic, que costa a l'Ajuntament uns pocs mulera de pessetas, =entre l'Estat hi contribueix
amb prop de mig milió. Construcció del Mur del Francolí, en condiciona molt semblants. Construcció del nou mirador del Passeig de
Pi i Margall, gairebé sense sacrifici econòmic per part de l'Ajuntament. Incautació del Cementiri, que
sense augment de personal de cap
mena de carácter burocràtic,
ministra be, i que dintre pocs anys
constituira per a Tarragona una
considerable font d'ingressos de carácter fix i perdurable; eixamplament de la zona urbana de la platja
del Miracle i construcció d'una pasaarella en projecte, sense gairebé
cap ¿espesa per al Municipi, etc.
Aquests argumente sí que con
vencen i impresionen l'opinió
car ella Es la primera a gaudir-ne els benifets, i no pas les imputacions gratuitos i quasi diriem
irresponsables deis dretans, amb la
poca o molta personalitat que gaudien, en les trifulgues espirituals de
les sets transmigracions politiquea
d'una partits als altres, des de la
U. P. a la Lliga, que despús-ahir
el deia regionalista, ahir autonomista
republicana, avui autonomista a seques i que dama es dirä Lliga "marchista" si is de la banda de March,
d'on bufen els venta de la possibilitat de— is una frase de candidat
Higuer — semanas les cireres a l'Ajuntament, a la Generalitat, a Madrid, al suro, a les canonades de
plom o a la pedra picada"

Lit proposició de llei
contra l'atur
AHORA
Tot lloant el projecte dels agraris,
el traba rigid, simplista, ruinds Per a
la hisenda i, en la part Inés important, inacceptable per als obrers:
"Quizá la proposición de ley emanada de la minoría popular agraria
ofrece una fórmula demasiado rígida y simplista. No se puede, en
efecto, enfocar el problema del paro
forzoso prescindiendo de las pers-
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puesta barajan cifras presupuesta
rias 'cuyo ' volumen excede tal vez
a lao posibilidades de un Erario notoriament necesitado de reducciones
en el capitulo de gastos. La aportatación señalada en la propuesta a
las Diputaciones y Ayuntamientos
habrá de parecer asimismo excesiva
a las Corporaciones mencionadas.
En cuanto a las proyectadas exacciones sobre las utilidades del trabajo y la contribución que se preteade imponer al capital, lo balances de las Empresas y el indice de
precios de los artículos de elemental consumo hablarán en su día con
la elocuencia de los datos auténticos.
La fórmula legislativa presentada
a las Cortes es susceptible, sin duda,
de aquellas modificaciones encaminadas a dar eficacia a la propuesta.
Sera necesario atenerse a las normas de prudencia que señalen las
realidades económicas del país. Nadie debe mostrar-se ausente de este
debate, en que se ventilan intereses legítimos de las ciases desheredadas. Cuantas medidas se adopten para dotar de un mínimo de
subsistencia a los trabajadores en
paro forzoso serán otros tantos diques levantados por la sociedad en
su propia defensa contra la amenaza
subversiva de la desesperación que
engendra el hambre.
Figura en la propuesta la creación de campos de concentración
donde puedan hallar los trabajadores ocupación y alimento, cuando
no sea posible acudir en su auxilio
con un jornal decoroso. Salvando la
rectitud de intención en que se inspira la iniciativa, creemos que debiera prescindirse de este recurso
supletorio, cuya aplicación en algún
Pass europeo Sometido a un régimen político de signo autoritario
presenta un torvo cariz que no quisiiramo, asomara nunca en España.
Allí donde la disciplina colectiva es
caracterktica consubstancial de un
pueblo pueden quizá, y nti sin notorio riesgo, practicarse ensayos de
este linaje. Nuestros obreros no
aceptarían quizá con entera docilidad un régimen de trabajo que P ug
-nacosuhábityconmpsilogía. Y no hay necesidad alguna de
copiar un modelo extranjero que
al ser trasplantado a España se
convertiria posiblemente en un semillero de rencores."
EL SOCIAI.ISTA
Diu que el projecle del Govern
encara molt pitjor que el de Gil Robles:
"Los bandazos del Gabinete son
tan ostensibles que dedica buen número de millones al clero, contra lo
que determina la Constitución, recargándose así, en vez de aliviarlo,
el presupuesto. Y se propone consignar mil millones de pesetas para
combatir el paro con la idea de sulacrar en insensatez a les derechas.
Un ministro lo' ha dicho: "Comprenderán ustedes que si las derechas hablan de millones, nosotros
no nos vamos a quedar rezagador".
A la misma hora, el ministro de
Hacienda intenta disminuir los gastos en 300 millones de pesetas con
el propósito de nivela: el presupuesto. Pero sus afanes limitativos
se estrellan contra la resistencia de
los ministros.
El señor Lara es un ministro
mudo, defecto suplido con exceso
por la locuacidad del señor Estadella, ganador de la flor natural en
torneos líricos y tribuno exaltado
en los banquetes. Este señor Estadella entrará en la Historia como
el señor Samper, aunque por otra
puerta. El señor Samper es un
zorro viejo, mientras que el imaginativo catalán es un mirlo blanco.
Ha creído el señor Estadella que
destruyendo los ministerios de Trabajo y Sanidad hará la felicidad de
los españoles. No contento con ea
genial inicativa, presentó ayer al
Consejo de Ministros un proyecto
de ley contra el paro que es un
portento nunca visto de concepción y acierto. Y lo curioso del caso
estriba en que los demás ministros
y el señor Lerroux acogieron el
proyecto de ley sin exigir al señor
Estadella la dimisión fulminante.
Al contrario, todos, al parecer, se
contagiaron de euforia. Por ahí deducimos que este Gobierno es el
acabóse, aunque no se acabe.
La nota oficiosa del Consejo dice
así: "El ministro de Trabajo hizo
entrega al Consejo, para su estudio,
de un proyecto de ley para atenuar
el paro forzoso mediante una operación financiera de mil millones
de pesetas, a realizar en cuatro
años, con destino a la construcción,
reforma y mejora de edificios nacionales para servicios públicos."
No se arguirá que tergiversamos.
Ahí queda la definición del proyecto. De puro disparatado hace innecesaria la crítica, Pero. ¿es posible
que el Gobierno haya tenido la debilidad de admitir tan monstruosa
iniciativa y disponerse a estudiarla,
cuando urge que estudie y resuelva
el problema del paro mirando a la
realidad nacional y no a la Luna?
Junto al proyecto del señor Estadella, el de Gil Robles, que es absurdo, pasa por inteligente y practicable. ¡Cómo se le ha ocurrido al
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ministro de Trabajo proponer una
'operación de mil millones nada menos cuando lo que precisa es el saneamiento financiero y no el aumento de la Deuda pública? ¿Es
así como este Gobierno va a nivelar el presupuesto?
Además, la aplicación de tan copiosa suma no puede ser más disparatada. "¡Construcción, reforma
o mejora de edificios nacionales!"
¿Ignora el Gobierno que el mayor
coeficiente de parados lo da el campo? De añadidura, ¿no tiene el Estado necesidades más apremiantes
que la de reformar edificios públicos? ¿Para eso se va a embarcar
en una operación de mil millones?
Por otra parte, de los capitalistas,
¿que hay? ¿Y de la Reforma agraria?
Demagógico y falaz es el proyectot de Acción Popular. Pero el del
señor Estadella le aventaja. Un ministro que concibe ese disparate no
puede continuar en el banco azul.
Y un Gobierno que lo acepta para
estudio debe marcharse detrás de
ese ministro."

per'Refael Tesis

La tasca admirable i heroica de
Josep it. López-Picó, treballador
insigne de la notita cultura, segnehr
amb exemplir regularitat Iedici6
dels quaderns i les edicions de "La
Revista". Els Ilibres publicats en la
¡Mea collecció ja piasen, de bon
tripa, del centenar, i fa pues dies
que pengen en ets aparadors dels
llibreters i dels quioscos els Quaderns del segon semestre de my
(un volum d'unes cent cinquanta
grana pagines, que representa ball
dignament el paper, malauradament
únic, de revista intellectual catalana).
Després del preciós document que
,eren els quaderns del primer semestre de l'any passat, contribució
íntima i fecunda al centenari de
la "Oda a la Patria", aqueas número
darrer, que en cert m'arte completa les informacions i qüestionaris que donaren un interés tan viu
a l'extraordinari esmentat, conté
prou masita intrínseca per a ésser
assenyalat a l'atenció dels lectora
catalana. Cal destacar del sumari
variadíssim un conte de Josep Lleonard, bell estudi de psicologia infantil, escrit amb l'elegäncia acosturnada en l'autor de "TizianeHa";
don aovilles: "Gris i Rosa", per
Angele Nunell, i "Una vida", per
Manuel Valldeperes, la banalitat del
tema de la p7imera de les quals,
igual que el melodramatisme ingenu de la segona, malmeten el
profit que podriem obtenir de les
evidents condiciona narrativas de
Ilusa autora; un entena estudi de
Cecili Gasóliba sobre el libre de
Keyserling "Nord-America alliberada", amb una inte ll igent espigolada de l'obra i uns aguts comentarla que, al meu gust, potser sobrevaloren massa l'obra del filòsof
de Darmstadt: la traducció de "La
llegenda de Don Joan", de Merimie, feta amb fidelitat per Parran
i Mayoral, i una altra bella traducció, signada per A. Esclasans, de
"El Jardí de les Roses", de Saadi,
grades a la qua] la filosofia sensual
i somrient, plena de seny i de bonhomia, del gran poeta persa parla
des d'ara en la nostra llengua. Hi
ha encara, en aqueas número, altres
treballa interessants de R. Rucabado, Frederic Camp, Delii Dalmau,
E. Moliner i Brases, Josep iii. i
Joaquim Felds i Torres, i poesies
de López-Picó, Esclasans i la rossellonesa Sirnona Gay. També hi
trobeu una enquesta entre els catalans absents de la nostra terra,
amb respostes molt interessants,
sota les quals batega un autentic
patriotisme.
Hi ha tres treballs, paró, que mereixen que hom els llegeixi amb
atenció i els comenti detingudament, Són "Ideal i Carácter", un
anide ple de suggeriments, vertebrat per un sentiment de Patria
que dieta els tnots greus i fecunda,
i en el qual l'autor, Lluis Palazón
Bertran, un nom jovenissim a retenir, es redreça contra la minva
de consciencia catalanista que s'acusa en algun sector de les noves
generacions, a profit d'un pretes
europeisme o universalisme; "Preguntes", de Joan Estelrich, en el
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'libres nous

"Casanoves"
RIGUERA
per RAMON
(Collecci6 Figures de la República)
Amb aquesta biografia de l'actual
president del Parlament. Ramon
Xuriguera inaugura una collecció,
amb la qual hom vol oferir una visió
total de la política catalana del noucents.
La intervenció que, com a advocat
de molts sindicalistes, tingui Joan
Casanoves en les lluites de carácter
social, li permet a Ramon Xuriguara de fer-nos reviure Barcelona
en 'un dels seus moments mis terbols: el dels atemptats personals
atiats i fomentats pel Govern civil,
per la figura sinistra de Martínez
Anido. Xurriguera descobreix aspectes ignorats d'aquell periode o alegeix detalls inielits als ja coneguts.
La seva prosa planera pren un te)
dramàtic en evocar, amb indignació incontinguda. alguns d'aquests dramàtics episodis en qui la
vilesa, la covardia, la prostitució deis
organismes de govern s'agermanava.
Aquesta is, altrament, la part mis
interessant del !libre i idhuc la que
té un valor mes documental. Es també la mis extensa. No deixen, pero,
d'ésser interessants les pagines que
dedica a narrar la vida de Casanovas a Ginebra i París, en contacte
amb els altres exiliats de la dictadura: la seva tornada, la seva partkipació en la reorganització dels
partits politice i la nava intervenció
en la implantació de l'Estatut. Pot-

qual el director de la F. B. M. proposa uns temes de reflexió prou
transcendentals :Minué ItUr remato-

ció marqués amb una rifa definitiva
aquest primer centenari de la nostra Renaixença nacional, i "Examen de Consciencia Catalanista".
signas per Anión Par. Aqueas darrer article, per la seva extensió, per
la importància del tema i per les
conclusions aparentment pessimistes que se n'estrenen is el mis destacas de tots tres. Anfós Par nega
validesa i força d'argument a gairebi totes lea raons damunt de les
quals ea fonamenta el nostre catalanisme. No creu en l'argument lingüístic, i el destrueix a consciencia
("la Ilengua catalana no ens confesaba, ipso facto, els drets de nació, molt ments en l'estat malmès
i envilit en qt.ié l'hem heretada").
Tampoc no sap trobar ni en la religió, ni en el dret, ni en la histótia, raons de catalanisme. Després
examina el nostre carácter collectiu i admet que constitueixi un fet
diferencial, no tan acusat, però,
com ho han previa escriptors i política, i (inalment admet com a
única raó positiva del nostre nacionalisme la voluntat coRectica
d'ésser catalans, la consciencia d'haver-ho estat sempre u el desig de
voler perfeccionar aquesta realitat.
Les nostres qualitats han de posarse, doncs, al nivell de la nostra voluntat.
Però, arribat aquí. Anfós Par renega de les llibertats polítiques
que, en major o menor nombre, Catalunya hagi obtingut darrerament
enyora un règim dictatorial parque creu que sota d'ell "Catalunya
podia viure una vida mis seva i
bategar la seca anima amb mis
força que no pas amb el règim liberal d'ara". Cal girar la vista enrera,
exclama elegíacament, si volem
trobar .1a via dreturera que mena
a Catalunya-nació. El present és
deplorable, creu l'articulista, i si
isser catalanista vol dir tenir fe en
l'actualitat catalana, eli no á catalanista.
Admetem la part de raó que hi
hagi en l'assaig d'Anfós Par, catalanista desillusionat. Tanmateix, el
seu menyspreu absolut de les Ilibertats polítiques sera sempre incomprensible per a tot catalä. Ell canviaria de bon grat totes aquestes
llibertats pel bon ternos en què es
produia el teatre de.Pitarra, acose
comptar que en aquella època sortia una dotzena de llibres catalana
a l'any, un diari, com a màxim, i a
temporadas, en català, i les famílies benestants parlaven en castellä
a casa.
El nostre patriotisme, tanmateix,
pot resistir perfectament les conclusions pessimistes que del seu examen de consciencia extreu el senyor Par. Si la realitat actual catalana no ti prou espiritualitat nacional, la crítica no ha d'ésser elegían,
sitió activa ¡ remeiera. I la voluntat
i la consciencia patriótica de les
joventuts catalanes sabran prou esmenar totes les falles i omplir de
realitats nacionals els motlles nous
de les nostres llibertats incipients.
ser la proximitat dels fets no li permet, pea:, a Ramon Xuriguera
d'ésser tan objectiu en l'explicació
i comentari d'aquest darrer període.
Ramon Xuriguera, a desgrat de
l'amplitud i importancia de primer
terme, que ha volgut donar, d'acord
amb els propòsits de la collecció al
panorama polític del període que reflecteix, no ha oblidat que, la finalitat
principal d'una biografia és la de
tragar un carácter. Abrí a través
de la narració d'esdeveniments tan
múltiples, aconsegueix d'oferir-nos,
sinó 'un Joan Casanoves complot —
performanga dificil tractant-se de
Personatges vivents — d'un gran sellen, amb totes les sa yas qualitats
essencials: alzó és, l'audàcia en els
moments oportuna i el coratge i la
serenitat en els perills.
DOMBNEC GUANS2

presentants mis illustres de la <farrera
generació. Avui podara anunciar l'a_ció de tres llibres nous bel característica: "A mig aire del lees",
en el qual l'eminent poeta J. M. Lips
e -Picó ofereix tm pretina recull documental d'història literaria, i on la generació de 1918 — o sigui de "La Revista" — i singularment dos dels seus
bornes mis assenyalats: Joaquim Psiguara i Salvat Papasseit, Es escarda
en la uva intimitat (Publicacions de
"La Revista", val 121. - Barcelona, 1033.
"Dietari don viatger al Callada i
Estats Units de l'América del Nord",
interessant narració de viatges de
Francesc Bordas iIlustrada amb bellas fotos (Llibreria Catalbnia, 1934).
I, de Letunidas Andreiev, la celebrada novella "Vida i mort del Reverend
Vasili Fiveiski". segons la traducció
de Marca i Cirera, i publicada dins
la meritissima Biblioteca "Univers"
(i•ol. XXVI) de la Llibreria Catalónia.
.:ofensiva del llibre català continua.
dona.s. Tots hem de contribuir a la seva difusió, per la causa de la nostra
cultura nacional i pel triomf de la
nostra llengua.

EL CORREU D'AVUI
* Les m i llors traduceions d'obres estrangeres surten
en llengua catalana. Protegeix el llibre catalä Sigues un collaborador actiu del moviment favorable a la catalanització integral del país!
* LA PUBLICITAT, patriota català, és el tes diari; "Mirador", el tea setmanari dels dijous;
"Esplai", la revista dominical: "D'Ad
i d'Alta", el gran magazine trimestral. I els teus llibres els trobarás a
l'Editorial "Barcino", a la "Proa",
a la Biblioteca "Univers", al fons de
"Els Nostres Clissics, de la Fundació Bernat Metge, de la Fundació Biblies Catalana...
* "Curial e Güelfa". —
El volt= 39-40 de Els Nostres Clàssic.:, suara publicat per l'Editorial
Barcino, completa l'edició d'aquesta
famosa noveHa.
* U,. formulan català
de documents, —Ha sortit una
noca edició del Formulari de documents en Cabila, per C. A. Jordana.
Es el volum 67 de la "Collecció Popular Barcino".
* M o lli p o — Dissabte es va
inaugurar l'exposició Mallorca de Jasa') Mompou, la qual fou malt visitada, i molt felicitat el seu autor per
l'evolució que s'ha produit en
seva
pintura. Aquesta exposició és
lada en una sala de can Paris.
* Maragall.— En una saleta
de can Pares continua oberta l'exposició de Josep Mangan, de la qual
han estat adquirides diverses obres per
colleccionistes de Barcelona.
* .11 ir. — L'exposició d'homenatge a Joaquitn Mir coincidirá ami, la
celebració del cinqtrantenari de la Sala
Paris..S'obririi el 27 d'aquest mes. Es
compondrä d'unes 40 Obres representativas de diverses apoques, i 20 d'Andorra. S'han rehut a can Pares ura
gran quantitat d'ofertes d'obres per a
aquesta exposició. que ¿a 'esperada amb
el mis viu interés.

BANYS
MONTGAT
DESPATX:
Passeig de la Duana, 4
Telèfon 18958
9 pisos en construcció en el seu
edifici-banys, per ampliació de
l'establiment
3 habitacions, menjador, cuina,
safareig, galeria, w. c., aigua
corrent, gas, electricitat
Preus módica

"La Puntual"
Grans i llegiuns cuits

FRANCESC FONT
Joaquim Costa, 42
Casa Central: Borrell, 30
Telefon 34391

Acaben de sortir...
Tres llibres nous en català: mig
aire del ternos", per J. M. LópezPicó; "Dietari d'un viatge al Cariada
i Estats Units de l'Amèrica del Nord",
per Francesc Bordas i Salelles; "Vida
i mort del reverend Varili Fiveiski",
de Leónidas Andreiev, traducció de
B. Marca i Pau Cirera.

Sucursal: Joaquim Costa, 31

Mariano
Tomàs Creus

En l'edició de diumenge anunciávem
l'aparició del vol. I del recull d'assaigs
del malaguanyat Joan Crexells "Primer, assaigs" (Barcelona, Llibreria
Catalónia, MCMXXXIII), Un llibre
cabdal per a qui vulgui coneixer les
directives intellectuals d'un dels re-
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(Fe de la primena petwyes)

12gué abstenció. Tambafb
hagn: a les barriadas de la Beraray a i Sarria. A les dnes de la _arda haeia votar el seixanta per rent
del Ced15. No es veieren cuas a les
partes dels col1egis. Eins prop del
trrigdia. a votazió no va comenear
dalimm-se.
Als eollegis del can« del Marrolas de Santa Anna i a frs se:atoas
carresponents a:s nameros 2. 3.‘
i 6 la votada', es norrna litzi pela
aolts de les onze del mati.
La ponzia. al mati. va detenir dos
indnadas que practicaren caacrions. 'un crells ti fou trobada
una pistola.
pnren iruairront detireut yosep
Cano Vives. Jalone Ricard i Anc a! .Nlassana. Els fou ocapat un revalver a cada un am.b cinc doseles
i tres cartutxos. Pulen candidataTen de la Lliga.
En un deis collegis del cartee
Marquès de Santa Anna votaren el cl:putat sanear Come el
regidor senvor Sola Cafiirares.
DISTP.ICTE
Aouest districte consta du cent
trenta-una secciona. Les meses es
constituiren a l'hora acosturnada,
sense que es produissin incidents. En
a:ganes foren constituides a:nb retard parque els adjunta no hi acudir= puntualment.
La votació va presentar dies caracteristiques. A la part de I,. dreta,
hi haga una gran afluencia d'electora, i ea formaren caes durara tot el
dia a la majoria de les secciona. En
canti, a la banda de la Barcelona
vena, no hi llagué tanta animació.
A la banda dreta va votar el 65
e et cent del Cens. A les seccians 19,
43, 44 1 45, que estaven installades
al Crup Escolar Pau Vila. a-a votar
e: 75 per cent del Cros.
La nota destacada en aquestes
eleecions es dona a les seccions del
correr de Casp. S'hi repeti ¡'ocurregut a les darreres alecciona legis:atives. .Aparegueren les cadires de
tisora al carrer, les cuas de dones i
la votació dur hores i hores. A les
cuatre de la tarda, hora de tentar
els Collegis, les caes eran molt
abundants.
Sovintejaren els incidents i les
protestes. En bastants Collegis a les
Instes na corresponien les dadas
personals amb els documents que
csitibien els votants i aixó feia Que
eIs interventors entaulessin discussions llargues entre ella, per tal de
poder identificar la identitat dels
vatants. S'esmercava molt de temps
cornarovar l'autenticitat deis doconents i alai) te ja que l'elecció unes
tealt a por a poc i que es produissin
p rotestes i contraprotestes que en
a'eunes ocasions foren molt vives.
Ili hazle elector que acudi a votar
ai mi g dia i a les cinc de la tarda
en:ara es trobava al Collegi esperant
tanda per votar. I en molts casos
,igué recórrer als notaris parque
acaressin actes.
A la acedó 71, que est à situada
a l'ex-eollegi del curar de Casa, a
les dues de la tarda. només harían
votat 4S electors dels 583 de que
esta compost el Cens. Ragua d'acudir-hi tres o quatre vegades un notari i abre), per para de la 1-liga
i de l'Esquerra.
A doa quarts d'una la votació fou
interompuda durant mitja hora per<pi un votant baria exhibit una
cedttla, i després no va voler tornar
a ensenyaa- ..a. En altres secciona,
com per exemple la 56, tumbé la
vatacia anava molt a poc a poc.
A la sació que hi ha eszablerta
a la cruilla dels carrera de CaronaDiaratació, es tramitaren denüncies i
a la secció número ae, del carrer de
Ciaría, es ¿emanaren forres d'assalt.
Tant en la una com en l'alba secció semblava que la votació n'obstaculitzés.
A la ande, 56, la major part de
dones votants foren monges. A la
secció 61, la votació fou suspesa, per
anortnalitats en la votació. No ya
tornar a reprendes fins a dos quarta
de tres. A les seccions So i 88 del
mixer d'Aragó, també hi llague
protestes i també foren requerits els
notaria. En aquest Collegi com al
del carear de Caza, a les quatre
havia unes cuas rnolt nodrides de
gent.
A la secció So, la Miga va requerir un notari i es prodttiren baralles
entre eh interventors. Dels 542 votante, :tomes havien emes el vot
177. A la 88, per part de la Lliga i
sie l'Esquerra es requerí la presea ea d'un notari.
Gairebé durant tot el día esclataTen petards per tot el districte. Des
de primeres horas del mati un automiel es dedicä a recórrer les sectinas en les quals hi havia atta Ilaucant eetards. Al correr de Caso,
xamfrà al carrer de LIntia, n'esclata
un a les nou del //latí. Al cap d'una
estona n'esclataren tres mes a la
banda de dalt de l'eixampla. A les
den, se'n sentí un altre a la maúlla
Diputacie-Claris. i un altre al Passeig de Gracia-Aragó, i un eltre a la
1-natitaci6 i Girona.
Al migdia, orna de das quarts de
duna, féu l'afecte que es disparava
una traca. ia que n'esclataren simultäniament pels voltants de les seccoas del carrer de Casp uns quanta
alhora. Hi bague l'alarma canseg uent 3, cota és natural, la gent que
formara cuçp davant dala eoHegis va
desertar derseu flor. L'alarma es va
e g endre fina a la Plaaa d'Unte:tina°.
na. Idi bague corredisoes en aqueo
llora L'alarma, pecó, no va durar
gaire i les cuas es tornaren a refer.
A les quatre de la tarda en tota
els Dora encara hi havia caes i seguí l'elecció. A l'ex-convent de jesuitas del carrer de Casa hi burlé
Protestes. A les set del vetpre
encara hi hacia gent al carrer. Al
Colleja 35 de la Via Laietana atta
a atar el senyor Rabola. El seayer Comió- gossib.,% bello al calcen de Manadera.
S.:- •

IIISTRICTE V
Al districte cMeue es mota abate:sé:6. les meses en general es constituiren ande retard. IA rotació comena a les onze del mati. El retara len degut a que alienes deis
interventora It ; acudiren molt tard
Als centres politics de la Liga i de
l'Eannerra. hi llagué molta animacid.
Al Colleri (1-1 carrer de Ramo'
Iteres fou detineut un individu eue
roba votar exhibint una oidola estesa a nona de Rafel Escardó. El
portaren a la deleeaceó de policia
del districte. cm va donar el sen 110111
autantic, s'anomenava Carles 11;ecerdo.

Al carrer del Carie. un grup va
envestir a cops d'estaca un altre
crup que eslava constituir per uns
individus que, segons sentida, es dedicaren a coaccionar.
Prop del migdia. davant de l'Ateneu de Lliga Catalana, al carrer
de Francesa Layret. Chi situà un
grup llança nt crits contra d'aquell
partís. Des de l'Atzmett dimanaren
najat de la forca pUblica, la qual
va dissoldrel
Al Collegi del carter de Joveüanos.
secció 102, en anar-se a constituir
la mesa. un dels adjunts va cenar
la urna. Segons mmbla, ho féu senos voleo degut a cate en treure's l'abric va trabocar-la. La Junta del
Cena en tramaré una altra i l'elecció
camence.
Entre les seccions que trigaren
mis a constituir-se bi han la 12. ¿el
carrer de l'Arc del Teatre: la ca. ect
correr de Sant Ramon, i la 05, del
carrer de les Tapies.
Al carrer Non de la Rambla, a
la atacir') núm. 28, Lambe fou trancada la urna. Sembla que també ho
fou involunteriament. En aquesta
secció vetaren moltes dones.
DISTRICTE
Consta de noranta-cinc secc:nns.
A les vuit del /latí es constitumen
les meses. A la majoria de les sec
de constituir-se-ciona,bst
les meses, ja hi havia cuas. entre
les quals predominava l'element femaní. No amb tant nombre, pera.
com en lea eleccions anteriors. A
primera hora del matí les niMyones
feren acta de presencia als collegis
respectius per tal d'ernetre el vot.
A dos guarra d'una. a la secciti 30.
que consta de 57 0 electora, bavien
catar 138 ciatadana A tres nuarts
d'una, a la secció 92 havien acudit
a votar 379 electora, dels $ 86 de qué
consta la secció.
A la tarda. a la secció 36, antb un
Cens tle 555 elector!. n'has en votst
mg. A la 39, Que consta de 56i
votants, 238. A l'II, que es de 533,
a un quart de guarra n'havien votat
318. A dos quarts de quatre a la
secció 12, n'havien votat 336; a 11
secció 16. 3 56. i a la 17. ?Pa.
DISTRICTE VII
Aquest districte consta de cent
setze seccions. Ccmpren les barriadas de Sana, Hostafrancs i La Bordara, i un tros de l'esquerra de rEixampla que arriba fina al carrer
d'Urgen.
Durant les primeras hora% del mati la votada, fou bastant desanimada.
A le onze comenta. pero. d'animarse. N o massa, pena. 1 és degut a que
a aquellas barriadas., les propagandas
extremistas han pesat bastant.
Fou detingut un borne, al qual
perseguían una colla de xavals, els
e
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queda rempaitacen perquè creien que
baria van diversas vegades. L'in-

crepaven dient-li: "Amb pessetes si
Que es Po t enaravar!"
A la meció de lcarrer de Sau va
barca srescapolir-se un propietari al
anal el públic volia linxar parque
obstrucesonava per sistema els electora.
DISTRICTE VIII

Grieta va presemar tot el diurnenIte an aspecte molt animar. L'animeció ja va començar a primeras
Ibera del mati i alta augmentant fino
la tarda.
Anal, tot, la votació almenys, no
fou molt nodrida: nerd es mantenia
en un ritme molt sarda
Al; .collegis de la Placa de Rius
i Taulet i carrer sie dozart. Minerva, Sant Pera Martin Santa Teresa,
Rossella. Berga, Pere Serail. N'allfogona, Placa del Diamant. in en
es registraren les votacions mes nodrides. En alguna (lames del miardia, s'hi formaren cues bastant llargues. Votaren un gran contingent de
Sanea. eue acudien als callagis
sales o acompanyades deis seas faminars. A tot el districte no es produí can incident. Tant és aixf, que
a l'edifici de la Hi g iene Mmlieinal.
de la Plaça deis Josepets, tot i haver-hi diversos collegis i la quantitat d'electors nue esperaven tanda,
fou tranquiNa.

Orar.....
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A les cent nou secciona que formen
el d'stricte es constituiren les meses
a l'hora reglamentaria i arnb tota
normalitat.

Al catre:- de SalmerAn. durant el
mata h, h--mé moka animació. Els
g rupa de ciutadans feien comentaris
sobre la vctatd.
DISTRICTE IX
Es constituiren gairebé totes les
meses a les vuit. En aiguns es coinençO a varar al cap de mitja hora,
leí bague una grossa part de sotana
que s'abstingni de votar. Cal ter na.
lar q ue mimaren les dones.
A les onza, el prornedi de votants
era el d'un 20 per cent del Cens,
augmentant fins al trenta un la niajor part de seccions i en alguna llocs
al quaranta, prop de lea dotze.
En diverses meses exceden de
president dones; i ¡orca d'elles fe:en
cradjunt o d'interventor.
El president del Parlament, senyor
Casanoves. va votar a la secca3 dcl
carrer de Bailén. número 8, a les
dotze. El comience de Cultura senvor Gassol, ho féu a dos quarts
d'once a la secció ot del cueree sk
la Conca de Treinta
Tenia cura de l'ordre la guardia
eis it., la goal, ultra recórrer les secciono_ eslava concentrarlo a diversos
llocs de la barriada.
DISTRICTE X
Consta de setanta-sis seccions. Es j
constituiren normalment, si be. 1
algunes , amb retard. .Algunes de les I
seucions les presidien dones, reno
cura de Fordre la smärdia
La rótaeia no fou animada durant
le% primeras hores del mata No Chi !
veien cuas en gaire secciona a rinreces de les alecciona anteriors. La
votar-in s'afecta amb lentitud.
Es remarca una mima bastant accentuada en la votació femenina. A
les barriadas en les quals es va notar
una major abstenció fou al Clot i
al Poble Nou.
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A l'estatge central
d'A. C. R.
Durant tot el dia hi llagué a l'estatge central d'Acció Catalana Republicana una animació extraordinaria. Ultra les persones que anaven a fer consultes respecte a /a
situació dels coliegis on els corresponia votar, hi llagué constantment
nuclis molt nombrosos d'afiliats al
partir que cornentaven les incidencias de la lluita i s'interessaven per
la marxa de l'elecció.
Com a nota curiosa cal esmentar
nn fet emigro a <maces de data de
la tarda. A la Secretaria hi haría
en aguan moment comptades persones i tot de sobte s'obri violentarne s t Fa porta, dins el mare de la
qual s'hi enquadri una personalitat
molt coneguda de la Lliga. Preguntà per un dels bornes del partit,
i en respondre-li que no bi era.
adreçant-se a dos dels que hi hacia
a la Secretaria, coste:gata de

l'in-

trás, en termes ra pe avinents a In
borne d'ordre, desencaixat, tramolant-li les :dieres, davant els una,
exclama:
—Dones digueu-li que al districte
quart no ha proa amb piules:
que el que hi convenen són bombas, de les que maten la gent!
Mentre els dos als quals s'adreIi contestaven amb ironies que
acabaren de trasbalsar-lo, un tercer,
que no el coneixia i no sabia, per
Sant, si era un soci d'A. C. R., li
digué:
—Está bé! De seguida donarem
ordre al magatzem que enviin
unes guantes.
I noma, una mica més excitas
de com havia vingut, torn i a sanear la porta d'una revolada i desapareen&
A la tarda la =non-reacia es
ntv tiplicä fino al punt crimpossibil:tar el pas d'una dependenc'a a
l'altra. Les di.es graos sales, la Secretaria, els pasaadiasos, tot era ole
d'afinara d'A. C. P. que desitjaven
saber eis resultats de la COtiteS1.
Tothom teMa ;a visió dels danys
que haurien pervingut a Catalima
les seres llibertats d'una vict-ia
de la coniuncia regionansta-rarnra
i a toles les caras Chi reflectia el
daler per conéixer acial les dadas
que trametia el teléion.

.a primera hora a c la tarda comparegueren ja moka deis dirigenta
del partit. Un des primera bou el
senyor Amadeu Hurtado, la presenéia del qual fou saludada ami>
entusiástico ieilaudiments. També
hi veiérem els senyors Cuito, David
Ferrer, Barbey, Banús, Ragasol, eto:tera. A colaos de cinc arribaren
els aenyors Nicolati d'011a er i
Marti Estecc, saludats tambi amb
llargs ap:audiments. Així mateix
foral' reinos ame picaments de
mans — llorera ja es tenia la sensació del trionif — els candidats senvors Duran-Reinals, l'erran Boter, Ot Hurtado i doctor Pumarola.
Mentrestant, a Secretaria anaven
rebent-se dades tant de ciutat com
d'arras de Catalunya que eran tramases al palana que s'esperava,
cota hem dit, per totes les dependencias del pis i adhuc al carter,
puix al davant de la casa ja shavia
format un compacte grup que s'engroixia a mesura que la pissarra posada al biticó anara donant xiires.
'e
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les quals, com pautan din, od
eren acollides amb ovaciona 1 celta
entusiästics.
A quarts de nos, quan la victd-.
ria ja eta coartada en tota la sea
magnitud, el 'favor Marti Esteve,
en norn del Coeseit Executiu d'Acció Catalana Republicana, adreci la
paraula a la gernació congregada a
restarge central del partit. Assenyali la significacid de la victäria
i el profit que Catalunya en traed.
Remarca que el nata país ha demostrat una vegada mis, ala olla
del món, que is un pais de llibertat
i que si Ita bregat tot un segle fina
a aconseguir veure convertida en
realitat la seva alliberacia, en bregara tants com calgui per a mantenir-la. posant-ld tant de bra6 caen
sigui necessari. La qual cosa ha
fet ara, perque Ita sabut vellee C:3e
que el trioruf de les stetes hacia de
constitun- una punialada a l'incipient Ilibertat obtinguda per l'adveniment de la República i que només pot reblar-ae i ampliar-se dins
el marc de la República. Una ovacij, clamorosa acollí aquest magnific discurs.
Mentrestant la garnacha congregada al carrer demanava la presencia al baleó dele horneo d'A C. R.
El senyor Nicolau d'Olaver. acompanvat d'altres directius i de nombrosos socio, accedí al prec de la
multitud. La seca presencia Ion
acollida amb formidables picaments
de matas 1 crits dr triomf. Fet, per
fi, el silenci, a incl;caciont de l'albistre president d'A. C. R . , digné
aquests mota:
—Gatada:uf el vostre entusiasme palea que no desconeixeu el
triotnf rotund que acaba d'obtenir,
a Barcelona i a la resta de Catalunya, l'esperit esquerrà de la República, que ha possibilitat que Catalunya recobrés la leves l lib ertats. Nosaltres, els homes d'A. C. R.,
tenim el goig de constatar que la
nostra actitud ha contribuir en molt
a possibilitar armaos triomi, que ultra els henifets que ha de reportar
a Catalunya. transtendirà d'una manera decisiva en la mara general
de !a pclít:ca de la República. Per
tots aquella politcs <me sospiren
per. un retorn de cose que han
passat per sernpre més, la victieria
d'avui a la nostra Patria constituirá
una lliçó que no eis sera possible
puix que, avui encara
niés que abans, el motor que mou
ja politica espanyola es Catalunya
i l'enmanta nostra se sant al rece
més amagar de la resta de la P a ninstila. Amical La victòria que acaben] d'obtenir no sois referma les
nostres llibertat, amado eme consolida la República, a la qual devem
el reconeixement daquestes llibertate ¡ cle la (mal podrem ax'eta per
la no,tra fidelitat, i quan en sigui
l'hora. el reconeixement d'aquelles
que encara tris manquen. Vista
Catalunya! Visca la Repúblical
líenme les mans aplaudien amb
fervid entusiasme, es llave: de la
multitud corejaven eis visqua.•

a III Li a II MIMA
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Caries Pi 1 Sunyer
hume Serra-Hunter
Estanislau Duran-Reinals
Antoni Yentes i Casadevall
Antoni Vilalta i Vida)
Mariä Martínez Cuenca
Jaume Vachier 1 Palle
Joscp Eseofet 1 Andreu
Forran Roter 1 Mauri
Francese Carbona 1 Vil*
Hilari Bateador i Castell
Vicenç Bernades 1 Mari
Domènee Pias i Mane
Emi i Granier-Barrera
Josep Gispert i Vila
Francesc Godó I Roc
Tomàs Pumarola 1 Julia
Ot Hurtado i Martí
Benet Mori i Ballester
Antoni Oliva i Oliva
Ricard Altaba i Munich
Francesc Reinen 1 Montaner
Juan Corand Pujolar
Jeseep M. hfacip i iräbal
Ranton Junyent i Vila
Cristi* Cortita i Lled6
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La gens demani encara que els
adrecessin la paraula els andidats
' trises, que tallaba eren al balca.
En laorn d'ells digné unes sentirles
paraules el senyor Ot Hurtado. qui
prometé que l'actuacisi deis regidor: d'Acció Catalana Repubncana
a l'Ajuntament de Barcelona es
descnvoluparia cota el signe de
l'honestedat política i t tanne a Catalunya i a la ciutat, característics

gracias al poble que els havia atorat la confiança (ligué que, en
justa correspondencia, comperien el
seu deure per tal que, en acabar
la remesa que se'ls encomanava,
aquella confianaa es mantingues
incólume. S'aconsiedi al doble crit
de cisca Barcelona visca Catalunya, contestats per la atentada que
rescoltava ¡ que aplaudia frenéticamena
Els aplandiments ro ce s saren fina
que (lo que t'aviar' sortit M'Ice,
es retiraren.
Una hora ilesprés encara hi havia
grups de comentaristas darant
l'estatge central d.h. C. R. que teaduien, en les converses suscitarles al
M.
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U. S. C.
E. R. C.
E. R. C.
E. R. C.
E. R. C.

1
Carlí
L. C.
Radical

e

volt del resultat de la votació, lea-

fória produída pel triomf esclatant
de la coalició d'esquerres.

Al Centre Catalanista
Republicà d'Esquerra
Durant el diumeenge l'animaci
que hi llagué al Centre d'Esquerra
de la Rambla de Catalunya va Esser
extraordinaria. A mesura que el coneirtien resultats de la votació de la
ciutat i deis poblet de Catalunya
eran comunicara al püblic. Aquest
anava augmentant constantment. Cap
al tard el local era ple de gom a
gen/.
Fins a primeras horas de la nit la
concurrencia a l'estatge social de
l'Esquema va ésser molt grossa, i ea
comentara amb entusiasme el maultat de les aleccione.

A la Lliga Catalana
Diumenge, corn sempre, hi bague
al local de la Lliga Catalana ranimació característica de les eleccions.
Els socio. hi acudiren de bona llora
per tal d'assabentar-se dels primera
resultats. Durant el matí, les impresaiona foren boinas. A la tarda, la cosa va canviar així, justament, que
arribaven els primers resultara de lea
anees seccions que no eren del districte quart. A la tarda hi hagué un
moment d'alarma per harte esclatat
un petard davant del local,
masura que anaven arribant resultats, la gent que hi baria es desanimara. A darrera hora de la tarda,
tot i no esser coneguts encara els
reaultats concrets, ja es flairava la
derrota. El diputat a Corts i al Parlament català senyor Tríes de Bes,
parlava amb to d'indignació de la
forma violenta, segaras ell, que haría estar portada releed& Al veapre
el local de la Lliga estigué tancat i
barrar. Els socas o simpatitrants que
reinen afany de coneixer els resultato de la Huila hasrueren de reedrter a altres entitats. A Acció Catalana Republicana foren molts els
que acudiren; seas coneixia, entre
altea cocea per la rara llama que
posaren en constatar l'alijaría allana,

GUMM A
Un nou cae de guariment que gustosament sotmetem a l'examen i comprovació per part del públic.
El senyor JOSEP M. LANAQUERA OTS, de 63 anys d'edat, resident a GANDIA, carrer d'ALBAIDA, núm. 7,
segon, en; ha trarnés la interessant carta que copiem a continuació i que tenim als nostres I.aboratoris, sempre a
la disposició del públic.
EL TEXT DE LA CARTA ES COYA SEGUEIXt

"Gandia, 26 de diciembre de ten.
Sehor don A. Gumind. — BARCELONA.
los
grandes
efectos que me iza producido Sti
pur
Muy señor tato: La presente es para darle las mis expresivas gracias
tan famoso producto SERVETINAL
Hace veinticinco años que venia padeciendo del tlethmago, recurriendo ja los mejores tratamientos, con los cuales me aliviaba algo, pero me era imposible continuar con ellos por su elevado coste y porque nie impedían cumplir ron mis obligaciones para ganarme el sustento.
Stil enfermedad me Molía pasar dios muy malos y noches desastrosas; aunque los alimentos que tomaba e ran de fitril
digestión, los devolvia a la media hora de ingeridos; esto me desesperaba y basta algunas veces Ille desaba la muerte.
En primeros de septiembre último compra un frasco de su producto ISERVETINAL por probarlo todo, y a los dos o tres
dlas ya me encontraba algo aliviado; terminé el irasco, quedando mi estómago normalizado 002130 al nunca hubiese padecido.
Repetí con el segundo, aunque no ine era preciso, y hasta la (soba me encuentro absolutamente bisn: como cuanto me aPeb
huor
m
con lostest
N
teca, duermo y trabajo tranquilo, sin fatiga alguna; tanto es así, que estoy pasando las Pascua s de avidad
y muy felioes, lo que no creía, por haber alarido telliza anos y por mi edad de SESENTA Y TRES AROS,' que cumpliré eta el
próximo mes de marzo.
Sin otro particular, le deseo un feliz y próspero Abra Nuevo, s. s. , q. e. s. m.,
JOSE MARIA LANAQUERA
Sits. Calle Albaida, número t 2.0."
"'-<-

La sola urna trencada
a Barcelona
L'elecd6 parcial està convocada per a avui
etlavent «tat suspesa l'elecció de

1

diumenge a la sedó 6 del distriete
sisé, situada a la Ronda de Sant
Aatoni, núm. 49, on fou trenada
l'urna, la Junta Municipal del Cena
Electoral ha 'tordas que relamió

III ERVIICTINAL L 1 as ovi vueteo o t heititsteionat
orti resultat
loteremeaties vrevirites

parcial sigui celebrada avui,
din 16, II les vult del mati. La goal
el:411 posa 1 enneixement dele alee.,
soll de resmentat districte i sentid
ner tal que puguin complir Ilurs steures de ciutadania.
4. (Costura • la el» S, uta

e

De venda a les principal. Farmicies d'Espanya, França i Portugal, i al Carrer Ample, número 1. -- BARCELONA
álhafstii:11n1::.,

AEA.: N
p
CCR:
R..R.
RRCC. E.
E.
E R.C.:

El nom Ajuntainent estani, dones, constituït
17 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4 d'.4cci6 Catalana Republicana.
3 de la Unió Socialista de Catalunya.
2. del Partit Nacionalista Republied
d'Esquema.
9 de la Viga Catalana.
1 carli.
4 del Partit Radical,

ERVETINAL

Or;

U. S. C.
E. R. C.
E. R. C.
A. C. R.
E. R. C.
E. R. C.
E. R. C.
E. R. C.
U. S. C.
E. R. C.

Lluís Matutano i Casanoves
Josep Matheu i Ferrer
Pere Domenech i Serinyana
Frederic Frígola

Patio de restómae i dels intestins?

Exigio el le nitivo

1

R.
A
P
E:: N
CR
itil C.
E. E.

Lluis Duran i Ventosa
Jeep Codolä i Gualdo
Frederie Roda 1 Ventura
Octavi Saltor 1 Soler
Xavier Calderó i Corones
Andreu Bausili i Sanromä
Francesc Vendreff i Tiana
Parran de Segarra i de Castellarnau
Joan Soler i Gener
Josep M. }Mane i Roineu

de l'historial del nostre partit. Doné

UPODONAL

E. R. C.
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Sucre llet, 5 ctgs.; extracte regalèssia, 5 centigrams; extracte diacordi, 3 millg.; extracte meduna vaca,3 mil•g.; Gomenol, 5m111g.; sucre mentoanitzat, quantitat suficient per a una pastilla
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Guareixen radicalment la TOS perquè combaten les seves causes
CATARROS, RONQUERES, ANGINES, LARINGITIS, TUBERCULOSE
PULMONAR, ASMA, i totes les afeccions en general de la GOLA,
BRONQUITIS I PULMONS
Les PASTILLES ASPA1ME superen totes les conegudes per la seva composició,
que no pot ésser més racional i científica, gust agradable i l'ésser les úniques en
les quals hi és resolt el transcendental problema dels medicaments balsàmics i volàtils que es conserven indefinidament i mantenen integres les seves meravelloses
propietats medicinals per a combatre d'una manera constant, rápida i eficaç les
malalties de les vies respiratòries que són causa de TOS 1 de sufocació

Les PASTILLES ASPAIME són les receptades pels metges
Les PASTILLES ASP.AIME són les pretendes pes padeuts
Exigiu sempre les legitimes PASTILLES ASPA1ME i no admeteu substitucions
interessades d'escasos o nuls resultats
Les P ^ 'T1LLES ASPA1ME es

venen a UNA PESSETA CAPS 4 en les principals
tarmacies i drogueries: lliurant-se al mateix temps gratuitament una capsa de
mostra, molt cómoda per portar a la butxaca

Especialitat farmacéutica del laboratori SOKATARG
Oficines: Carrer del Ter, 16 Telèfon 50791 BARCELONA
NOTA IMPORTANTISSIMA: Per a demostrar i convèncer que els ràpids i satisfactoris resultats per a guarir la TOS, mitjançant les PASTILLES ASPA I ME, no
són possibles amb les seves similars, i que no hi ha actualment d'altres pastilles que puguin superar-les, el Labortori Sókatarg env:a gratis una eapseta-mostra de Pastilles
Aspaime als que li enviïn el retall d'aquest anunci, acompanyat d'un segell de cinc cèntims, tot dins d'un sobre franquejat amb dos cèntims.
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LA PUBLICITAT

tot Catalllnya trionifit
(Ve de h) tercero tastiosa)

A la Junta del Cens
A les cinc de la tarda, al local
de :a Junta del Gens, de la Via Laie,sa, començaren a arribar els pri-...ers resultat s obtinguts a les din er,esaseccions de la ciutaf.
La recepció dels resultare dels es:ratinis va ier-se amb gran normaL'espaiös local on estan ins'eS les oficines va permetre una
dzació acuradissima, grades a
van poder facilitar-se amb
rap:clesa els resultats electocap d'Estadistica, senyor Cra‘e, va donar graos facilitats als
7 rentaste

de la prensa per al

cdmpliment de Ilur deure informatiu,
, els periodistes pogueren obtenir
amb molta rapidesa els resultats que
n-olt aviat tren comunicats al noble
r er mitjä de pissarres i altaveus.

Al Palau de Justicia
D'acord amb les disposicions preees pel president de l'Audiencia, dinmenge hi Migué guardia extraerdldria a tots els jutjats. Per a faciliar llar tasca, foren establerts torne
de cinc jutjats, amb cinc hores de
Les diligencies que foren instrutas, a part de les ressenyades en un
alce lloc, san:
Detenció de Josep Amariano i Vires, Joan Sicort i Angel efassana,
aquest darrer amb un revelara
El general Ferran de la Torre es
presenta per a denunciar les coacdons que li foren tetes al cegad
del carrer de Mallorca, núm. 230,
puix que no el volien deixar votar.
Denúncia del tinent d'alcalde serycr Segarra contra alguna funcio7an'.5 de la Tinencia d'Alcaldia del
districte I, els quals, segons ell, !Nitraren certificats d'identitat falsos.
Denúncia per suposades coaccions
15 collegis dels carrera de Caap,

•

March, Girona. Bruc, Aragó
altres, del districte IV.
Detencie en nn collegi del carrer
de Salvador Seguí de Bernat Ferrändez afueoz, el qual entra al col cc: núm. 3 i va promoure un gran
mando!, insultant els ciutadans que
corte:tejen la mesa. En ésser detinesa clava una mossegada al dit gros
de la mà dreta del guardia Joaquim
Detente.
El sumad contra aquest individu
es trama d'urgencia, per haver es nt
com un atemptat con-a a forza pública.

A la Generalitat
PRESIDENT
1) ..Irnenge.
mati. el President va
y: s isar diversos collegis electorals. A
onze va rotar al carrer
Sal, - i rnarxä seguidament a la Ge-alitat. per tal de seguir les inri-ies de la votació.
EL DIA DEL

regada arribas a la Presiden- - a-a despaxar diversos afers de irá, cebé seguidament la vi sita dels
sen)ors Gassol, Marti EsLluln; del President del Parla- - ... Sr. Gusanos -es ; del diputar ser -,r Tauler, i del Sr. Govern.
A primeres hores de la tarda, el senyor Companys, per tal de no hacer
de sortir de la Generalitat. diná a la
7esidencia presidencial, jura amb els
Gassol, Aanader, Puig i Ferretee,

Aavalea i Rubf.

Després de dinar rebé la visita dels
senvors Martí E stere i Casanoves.
A partir de les quatre de la tarda,
tdmencaren d'arribar noticies a la Ger.eralitat de/ triomf aconseguit per la
candidatura de les esquerres a totes
:es comarques catalanes. puix que en
molts pobles s'havia obtingut la tosa:as dels vots.
Una hora mis tard arribaren ja els
7esultats de motees poblacions de Caa:uma, f abrí mateix els de Barce'rana -ciutat.
Horn citava el cas de Llinars del
on la Miga hacia obtingut nores un sol vnt•
COMISSIONS I VISITES
Van asee innombrables les personei i con:lesione que van acudir a la
Generalitat a felicitar el President i el
Gomero, de les quals és impossible
donar-ne una :vació exacta.
D'entr e . elles. recordem els atraeeers Srs. Gassol, Martí Esteve, Corcrera. LItthe el President del Parlanunt Catale, Sr. Casanoves, ex-conpalees Srs. Pi i Sunyer i Coromines,
V ea-alele, Dr. Aiguader, i eis senyors
Magraner, Aragay, Rifas Soberano,
Traba'. Riera, Govern, Puig i Feeree
ere Fentherne, Venten, liara i Ferra r. Rubió, Brauli Solsona, Serra, Mas
i Menéndez.
Del ces consular recordern el censo]
Franco, Mr . Moravriecici, acompareat del diputas frances Andreu
Beanguitte
éster tota la tarda al
lambe
n'. ,: palx del President el Sr. Joan
NI del primer President de la Gere -aetat de Catalunya.
D e e de Paris va telefonar el pintor
rt , el qual va felicitar el President.
TELEGRAIIIMS
I TELEFONEMES
b d , de les darreres hores del vespre
d on-encaren a rehre a la Generali' ' aran nombre de telegrames i de
1,e l n neines de lotes les comarques ca1 sIe moltes prevfncies espamre seria llarg d'enumerar.
MANIFESTACIONS
DEL SENYOR SELVES
El Sr Selves rebre. a la nit, els
i - for madors, i els va manifestar que
s 'Saria escampat la ven que .1 Madri i . a la sortida d'un mitin, havien
a' erre gut incidente gran, en els quals
r esulta mort un jove.
Afee el Sr. Selves que havia conferenciat telefònicament amb el «sesea-retad de Governacie, el qual
hei a manifeste que re, no sabia referent a aquest incident.
El Sr. Selves consultà aleshores
amb la Direceid Oemertd ðe 3etire-

tat on Ii maniiestaren que aquest metí
a la sortida dales miting organitz at pels
obrers religioees s'havien repartit algunes bastonades, i que baria calgut la
intereer,eie de la ¡orca pública. Van
ésser practicades algunes detencions.
LES PRINIERES XIFRES
La primera suma de dada oficia l ?
que marcavaaa la tónica de l'hit acontegua per la unió cresquerres a Barcelona-ciutat, fou la de les 3 00 pri meres seccions rebudes, la qual donava cl semient multat:
Esquerres, 5t.218; Lliga, 36.
Una ultra suma de 400 seccions donara un avantatge de 23.000 vots a favor de les esquerres.
• El tercer resultas. de l'acoblament de
700 seccions. les Esquerres obtenien
118-122 vote, la Lli g a. 92 -1 5 4. o si
25-638 a favor de les Esquerres-gui
Catalanes.
LA RECEPCIO D'ACTES
Al Saló de Sant Jordi es constituf,
per tal de rebre les actes de l'escruta
ni, el senyor YeSo. secretad 'le la
Junta del Cens. amb el personal auertliar de la Generalitat
Aquestes actes seran lliurades a la
Junta Municipal del Cens per a les
operacions de l'escrutini general.
UNA MANIFE3TAGII0
DIOCUEM DEL PIVESIDENT
Els grups que durant gota la tarda
sanaren aplegant davant les pissarres
que donaren compte deis resultes, de
la jornada caca:usa augenentaren duna manera extraordinària a partir de
le* primeres hores de la nit, i encara
mes quan es confirme res(latant victo:Eje de les Esquerres arreu de Ca-

taltutya.

La Rambla es veje concorregudisstma. Es formaren grups compactes
que, tot celebrant la vktória i donant
visques, recorregucren diversos carrera,
Sins a constituir una gran maniiestacie, la qual s'adreca. Rambla avall
M'era el carrer de Fiveller i Plaea
ele la Republica. Davant la maneassacie herir enarbora una bande ra catalana, de l'Ateneu Nacionalista del
icte quart.
Aplegada la multitud a la Plaça de
la República, hom dernan à un instant
de silenci a la raen/Oda de l'ild.ustre
President Francesc
Dels manifestares es destaca una
Comissid que entra a demanar, en norn
dels allà reunits, la preancia del President de la Generalitat, senyor Unís
Companys, al baleó central de 1 - historie Palau.
Davant els insistents precs deis manifestants el senyor Companys sorti
acompanyat deis consellers del Gocen]
de la Generalitat i altres personalitats
reunides al seu despatx presidenciaL
L'ovació que horn tributa al President i govern de Catalunya fuu My;
ponent.
Un das manifestants, amb breus pa;afiles i des de bala a la Mea, Salude els consellers.
El President de la Generalices, responent a les manifestacions d'entusiasme dels ciutadans, després d'una
concisa salutació, digué que aquella
manifestació espontània representara
l'expressió viva que el nostre noble
esta conreneut que en la huila d'avui
es posaven en joc les llibertats de Catalunya la vida de la República.
La vostra presencia ad — digné el
senyor Companys — és un homenatge
ferrords a la figura inoblidablc de
Francesc Maca.
Les Esquerres triomfants, agermanades — afegi — compliran el programa que hem definit en la nostra
campanya electoral.
Tingueu la seguretat que hem barpat el pas al perill que amenaçava la
progressió democrática del nostre poble, i Irem evitat que pugui tornar el
que fou vergonya de tots els bilis de
les terres iberiques.
Catalunya no defallira, i ha dit ben
st qlue ¿regará el seu braç contra el
que vulgui gorernar atacant les llibertats de la nostra terra i fer peritar la vida de la República democrática.
No defallirem, i sabrem complir

amb el nostre deure.
En aquest moment el discurs del
anyor Companys fou interromput per
la irrupció a la Plaça de la República d'una altra nombrosa manifestació
que vingué a engrossir la multitud allá
reunida.
Fet el silenci, l'orador reprengué el
aten parlament repetint que les torees
triomfants de Catalunya sabran mantenir la victòria deis postulase de dentará& i 'libertas.
Siguem dignes — va dir — de les
hora que vivim; ea que hem baten
Ice drettes eoaligades demostrem
no5tre salta liberal i clvic. les demano que pacificament i dignament us
dissolguen. Si vénen hores decisives,
aleshores será quan caldrä retre tot
redore,.
El govern de Catalunya i el parea
esa disposat a enfrontar-se amb totes les vicissitude: empènyer la victbria fins al terreny definitiu.

Repetides vegades els aplaudiments
i els vise/es de la multitud enrejaren
la paraules de l'honorable President.
Aqueas aplaudiments es convertiren
en una ovació formidable en retirarse del balee presidencial de la Gene-

ralitat el senyor Companys i tongaIler s.
L'entusiasme popular es manifeata a
primeres hores de la matinada.
DECLARACIONS DEL PRE81DENT *OBRE EL RESULTAT
DE LA LLUITA ELECTORAL
Una vetada sabuts el* resultats de
la votació que atorgava un gran
triad de les Esquerres Catalanes a
Barcelona i arreu de Catalunya, un
periodista va obtenir del President de
la Generalitat unes declaracions referente a la repercussió que el resultas
de les eleccions podia tenir sobre la
política catalana i espanyola.
Heus ad les preguntes i les res-

pestee de senynr Cempanys:
--eQuines són, a/ vostre entenere,
ter conteqflencle, imrnediatet de la

Total de votants el 19 de novembre
A deduir votants de Badalona, Santa Coloma
i Sant Adriä

363.166

Total per Barre'ona

343.858

Total de votante II 14 de gener
Diferente en Menys

324.092
19.766

19.308

Que representa aprosiseadarnent un cinc 1 ntlg per mol.
Aquests 19.000 vots mis els 9.000 que han guanyat les
Esquerres eón els que perden els altres partits.
.fictiria de les Faquerres a Catea,nya?
—En lacampanya electoral — respongué — hem defina els termes del
problema. i is per aquests principia
que Catalunya acaba de pronunciar-se.
En aquesta eleceió Catalunya ha
vetgut dir que esta gelosa de lea
seres !llamees 1 Ira volgut dir, de
mis a més, que és fermament repnblicena. liberal i ~atea
—1 a la resta dleapanya?
—Aquesta vieseis:la servirá d'esta
mul a toses lea esquerres espanyoles. La democräcia espanyola té al
seu toste el nostre poble per a la
defensa deis postulase que motivaren reafore vital del se d'abril.
—Creieu que tal rnantenir aquesta coalició d'esquema o be atar
a la formació d'un gran partit?
—Cree que de moment es Convenient mantenir la coalició.
--e A que atribuiu la gran mima
de vots que ha experimentas el Partit radical?
—Segurament amb una intencid
política que ells creien profitosa per
al seu parat el Partit radical ha
seguit aquests darrers temps una
táctica que ha resultas confusionida per als seus afiliats, tosa que
ha motivas, en aquestes eleccions,
que si bi els militants mis disciplinats han Negras votant el parta,
s • ha produit un considerable despleeament cap a la dreta. mentre que
alguns dele vells republicans ens
han votat a nosaltres.

OVACIONS ALS CONSELLERS
En sortir la nit del diumenge de
la Generalitat els consellers, l'alcalde i diverses personalitats, (oren
rebuts arnb grans demostracions
d'entusiasme.
En arribar a la Rambla foren seguits pel públic, que al cap de pocs
moments ja formava una manifestació imponent; en arribar a la
Placa de Catalun/ a. e conseller senyor Gaasol es velé obligat a adreçar
la paraula al poble, i el regraciá per
la !riostra d'adhesió que hacia donat als bornes d'esquerra que, des
de la Generalitat estant. defensen
les

aspiracions de Catalunya. •

El senyor Gassol fou ovacionat
en acabar el seu breu parlament.
HOMENATGE A MAGIA
El vinent diurnenge, a les onze
del mati, el President de la Generalitat portara a la tomba de l'immortal Printer President de Catalunya. Francesc Macidi, una branca
de Borde complint d'aquesta manera roferiment fet en el mfting de
la Bohemia el dissabte passat.
AL.LOCUCIO DEL OONSELLER
DE OCIVERVIACIO
Poc abans de les deu de la nit,
el conseller de Governació, senyor
Selves, s'adreei, per misiá d'un micrófon installat al seu despatx oficial, a la població de Catalunya amb
les següents paraules:

"Catalans:
Es amb una immensa satisfacció
que. con/ a conseller de Governació
de la Generalitat de Catalunya, us
adreço la paraula aquesta nit.
Ahir. sota la impressió de la campanya electoral, violentissima i apasionada, m'adreçava a vosaltres i us
requeria, cona a autoritat, per a fiar,
a mane del vostre civisme, la pau i
la tranquillitat de Catalunya. Avui,
tinc la inunensa satisfacció—ho repeteixo-- de poder felicitar-vos a
tots: Les eleccions han transcorregut a tot Catalunya amb plena normalitat, tense que cap incident d'importancia hagi pertorbat la máxima
manifestació de la nostra ciutadania.
Era per a mi duna greu responsabilitat el rnantenir l'ordre i la pau
en el dia d'avíe. La vibraci6 partidista havia exacerbat els naturals
impulsos i tela preveure que la lluita
d'avui seria d'una accentuadissima
acometivitat. No obstant i alee, Catalunya tota s'ha desenvolupat norinalment u, exeepeie feta dilatas incident de petita importincia, les
elecclons s'aran efectuat i han pogut
Esser una vivissima expressió de la
Iliure voluntat popular.
Des de Madrid i des de tot Espanya els ulls eren fits a Catalunya.
La nostra terra anava a demostrar,

per primera cegada, la sera capacitat de regisme. Per primera vegada, dintre de la riostra plena vida
autonamia, es feien unes eleecions
municipal,. I els catalana hem tingut el gran seny de saber demostrar, davant de toas lea meres elbala, que sabfem usar bé de la riostra Ilibertat.
Com a conseller de (reventad&
tenia, per minieteri de la Llei, roblanació de garantir la 'hure exterloritració de le voluntat popular. Ele
deanes feicucs del comandament m'obligaven a salvaguardar l'ordre públic perca de cap manera no mento
asa contorbada la voluntat del poble. Catalunya d'ha redreçat i, amb
una veu clara i atronadora, ha demostrat quina era la sera voluntat
I ea, ha pogut fer-se gaciet
a la civilitet emocionant de test ele
ciutadans."
Repetcixo, donar, que, corn a autoritat, ene felicite i felicito tots ele
dotadas» de Catalunya per aquesta
prova d'alta cultura i de capacita, que
acehen de donar.
I ara permeteu-me que, deixant per
un moment de banda l a mes-a si g ni Ende ton' a contener de Governt.

ció, 'Lis adreci unes paraules simplement com a ciutadä i com a militant
del Partit d'Esquerra de Catalunya.
Catalunya sita redreçat i ha fet
sentir la sera veu. 1 el ressó eme.
domas de la aya paraula está omplint eis àmbits de tota la terra catalana. Des de la afraus de les seves muntanyes fins a les arenes de
les seve" platges, per tot Cataltinya
saixequen, ara, mil veus de victòria
i d'entusiasme! La coalició d'esquerres ha guanyat la batalla acres de
Catalunya. Les dades que tenirn, fins
al moment present, ens permeten d'assegurar que la coalició d'esquerres ha
guanyat, no "Carneen a la rastra chite, sin d a la immensa mejora de ciutats i viles de tot Catalunya.
Catalunya ha parlas! I amb la sena
veu de mere ens ha dit a tots que
vol essen republicana i esquerristal
I l'eco meravellós de la seca veu, des-

prés de fer retrunyir els roquissars

de les =mames i d'emanaste la seva paraula a les ones de la mar Patina, s'he escampat també temes endins

d'Espenyal Tots els pobles germans

d'Iberia senten jra la ven atronadora
de Catalunya t creia visca la (liberte i viera a República!
La ni«, que a les dretes espanyoles
acabem de donar e/5 catalans. jo espero que no será una Ilicó endebades.
Jo saludo. cm/ a catalä i can a borne

d'esquerra. trYte els germans republicans l'antoritat que
ens &ara a tots la gran victúria que
acabem d'assolir els republicans de
Catalunya, els dic que no temin!. que
Catalunya és ja el redacte inexpugnable que salvará la República esna-

nYll a!em consolide fa República. i amb
ella hem eolidificat el nostre Eetatut,
que vol dir la nostra Asar-momia. Ja
podem dir ben alt, a tot Esparrya, que
la República está salvada- Permite si,
maluras l'exemplaritat del nostre
triomf. les dretes m'Acoles irtentessin aleuna maniobra contra Catalens; toa r'aixeraria de/tanate i sabria impnear la !ova volt:tate pels camins seres ele le Dentar:lea.
Rentallicansl Ha tramitas la Ilibertat! Ha triomfat la Renú ls lica! Ha
trinmfat Carate/ara!
EL DÍA DAHIN
Ahir al mate el Sr. Company, va
seguir rebent gran nombre de visites.
Al migdia, davant d'un equip sonor
de la Fox, pronunciä les agents paraules:

—Les eleccions d'ahir han pose en
evidencia novament la cuituia i el civisme del poble de Catalunya.
El sentit d'aquestes eleccions és el
' sranfe.
t siodine is at innt, dlatuta
nt eir
din'tiasnlaroncactaabliaenieta

desa ¿le la República Democrática Espanyola.
El Govern de Catalunya sabrá ésser
digne de la confiança que li ha estas
renovada duna manera tan evident.
A continuad& el candidat triomfant,
Sr. Pi Sunyer. va dir davant el Micnifon el següent:
—Després de l'esclatant sictbria obtinguda en les eleccions d'ahir per les
esquerres catalanes a tot Catalunya,
crec poder nadar en nom si c tots els
que han estas elrgits per efirmer norament la nostra decisi6 ferma que
ens sabrem ter dignes de la conf janga que ha estat posada en nosaltres
i sie treballar amb tot entusiasme i desació per Calahlnya i per 13 República.

Els anteriere parlament, havien escastellä. El senvor
Pi i Sunyer. d'acerd amb el que fluya convingut, exigí la impressió en
tat pronuncie, en

catalä.
—Naturalment — va fer faceciee el
President—, Si no As esa, rescindirem el cnntracte.
MANIFESTACIONS
DEL SENVOR COMPANYS
El senyor Companys rebe els periodistes a les vuit de la nit, i els
féu les segtients manifestacions.
—Anea a reprendre la tasca interrontpuda per les eleccions. Demà a la
tarda es reunirá el Consell de Govern

per a continuar la tasca empresa.
Arui no hi ha hagut res que mereixi
especial esment. He passat el dia tebeos vienes de felicitació i ceoferi-

ment

—El Consell de demà — digué contestant a una pregunta d'un repinten—
será a les cinc de la tarda, con] és
ja costes'', mentre no hi hagi sessions

parlamettäries.
--eS'obrire de seguida el Parlament ? — pregunte un periodista.
—Dintre aquesta 'emana no — respongui el senyor Companys puix
que hem de dedicar-La precisament a
preparar tasca parlamentària. Traguen
en compte que molt, dels consellers
¿fin nous a Ilurs departaments, i I la
d'informar-se dels assumptes que els
afecten, i tots hm d'estudiar els pro¡caes de llei pendents del laman anterior i decidir el pla parlamentad a

descabdellar.

Probeta:4~n — afee — el Parla-

ment s'obrita de seguida, despea daquesta setmana. Som enamorats del
ristra parlamemari, i no solament
el refugim, sind que eras atrau la polemice parlamentaria.

—Se celebrara la manifestaciä anunciada

—No — replica —. ale Ilegit aquest
mate en el "Full Oficial", que es
preparava una manifestació en els
centres del matee partit, 1 he te el
possible perque no se celebres. Anit es
produt espontiniataent una manifes-

tació que em asniblá mural en &ser
conegut el resultat de les eleccions.
Es natural reiturianut, i no pot impedir-se que se ti doni pacifica expansió; perú sea contrari de mandesturista sistematimee que peden donar
Ha a qué per demente aliene 1 la
finalitat que es parecen eis manifeetants fi prodneixin ineiderns que sesnpre esa de plänyer. &Se contrari a
tot aiaò: 5e1 carnee da da tote, 1 no bu

lt

a uerreS
I ó'

Fills d'A. ligad
Foneria

dinterceptar- se amb motifestatione innecessàries.

La polemice amical — acabe
dita — va acabar -.bit Ara a Orenana, i a orientar la tasa.
Ultra emestee declaracime fetes
als periodista" barcelortins, el temor
Companys ton intervivat telefónicament per mi diari de Madrid. Aqueas
interviu s'ha descabdellat abrí:

Bosch

i Cardellach, 117

Telifon 2344

:SABADELL

—Esperäveu el resonat obtingut?

—Si, tenia una gran contienes, en
el triomf de les esquerres; creia fermament en l'orientarla donada a la
politice catalana tenint en compte el
peral i cl confesionisme de la politica general espanyola. Confiava
que el sentiment republia i francament eiguerrista i liberal de CataInnya produiria un alçament que
servida d'estimul a totes les esperes espanyoles. La mey a conlianea
no estava exempta de temer que
s'ha esvait devane del resulte, mis
esplèndid encara del que sanaban
en els primas momento, latea que
el triomf no ha estas solament a les
capitals. sind a lela. pobles i petites
localitats, algaras de les mide no
havien votat la Repablica el 12 d'abril.
—apee Es el que mide satisfacci6
us ha produje?
— EI jet veritablerneat significatiu
que ella mobilitzat tot Cataltinya,
sena que hagi nalgas lamentar violencies de cap mena, la qual cosa
Ira estas una prora inequívoca de la
cultura t del civisme del poble ca-

talä.

—En quina proporció s'ha votat t
—El So per un del cen e . i les esquerres han thigut més rots cine la
suma de totes les esquerres en les
eleccions passades. La Lliga ha sofert
un considerable decena.
--jetepercutire ape 't resulte al
Parlament Catee?
—El resultat d'aquestes eleccions (Vena una solidesa a rautoritat deis dirigente esquerristes, que hauri d'isser reconeguda per tothom a tot arreo.
—Heu rebut manes felicitacions?
—Una veritable inundació de cartea telegrames i postals de tot Enema i de l'estranger. Whan satisfet
mol t els dels e s querristes republicans de
tot Espanya. 1 els de molts vells re-

pablicans.

—1 Quin aidi e i general us mereix
arme« felic reaultat de lee eteecions?

—Está viat que el recnneixement de
l'Autonomia deis poble, eetanyels enforteix la unitat de l'Eatat Espanyol en
un Regim de Ilibertat. Espanya s'ha
cl' alfilerar ella mateixa alliberant
ett pehles que la integren. El signi
les eleccione ha estat tara--fiasde
ment politice i ha r e tar nlanteaat el
, rohlema cuna neealtree havlern dit.
Lliea. en canvl. vol g ué donar-li
Cai7e administratiu. creó esperant darun s ig nificas pelaje ei guerrea.
nrnmetent que davant el e eti trierrf
es dissnldria el Parlament Catea.
eltres bar-cm pl ante j at el erablenes
ele
rara a aesegurar de manera
terminant
le s Ilibertate Cataluma consignades
en l'E,tatut i el sentit esquerrista
le Ren6h/ica.
crun a denar
exernple de l'eficacia de le
de luens
m
u erte ,: u en tes le‘ memerres mpa-

rrelee.
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A la Comissaria General
El cumiseali g eneral d'Urda Peblic, senyor Tomás Mamen i Amat,
tigue al seu despatx fina a la matsnada del diumenge donant les darreres
disposicions relacionades anee ea serveis especials que harten crésser mur>
tats per tal d'evitar que es produiain
incidéncies durant la jornada elector/e.
A primera hora del diumenge foral
distribuidos totee les forces que Lisien de prestar servei, i quedaren a
la Corniesacia general diversen escsimots de guàrdies de seguretat i d'asbah prepares per a sortir cii Ilur,
camionetes iba que lar presencia ea,

requerida en al gun sector de la chite.
El senyor Ramos s'instala al seu
despatx, i també tots els caps de brigada i inspectora de servei i els de
les force, d'assalt i de seguretat.
El comiasarl general estigue en talada constant a rllb el conseller
Governació, ,enyor Selves, i Ii ene
donans compte deis incidente que ge
produlen, entre els quals cal consignar els següents
a-re de la tarda haFins a les qu l
yan Wat poses a la disposició del
comissari general vint-i-vuit detinguts,
dels quals noma mata pesaren al
Jutjat de guardia.
Explai6 de Petard s al careen de
Caerle, cantonada al de la Diputada.
al passeig de laacia-Aragó, als ceras de la Diputació-Girona, Auelee
March (peor' del coliegi 32), i Ca e '
Claris. Cap d'asustes explosiona un
va produir desgracies.
Al carrer de Martí, núm. zo3, jart
dels ciutadana que composaven la mesa electoral s'oposaren a Me selee

monges votessíte
Al catrer de Rarnalleres dedilgut Carles Caicedo i :Sluilor, el qua!
!tenia vote utilittant el nom de Ra-

!
fe Escardó.
Al arree de Mallorca, númere aeo,
eh
que
posas-en
dificultats
degut a lee
interventor!, es forma una llares cer,
els components de la q ual plomegea
protesta. Hl erraren piarren una gran
dies d'assalt i no ee pecaba cap guafilete.
E

mateix passä al caelli Inst alat al carrer de Girona, cantonada il
de la Diputad&
Poren trinases a l'antic Hospital
de la Santa Creu forres d'assait perque als collegis que hl navie installats ehavla vomita un gran , erran-
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LA PUBLMITAT

dol Per Pan del gran nombre d'elec-

tors que esperaven torn per a votar.
Al coliegi instaLlat al carrer de
Caltinci sä. núm. 383, els intsrolotort,
da *miente i *un, electora, dee
fofo d'una M'anda molt violenta.
comiscaras a repartir-u bofetada.
Intarvingueren ele agente i la votad()
confine normalment.
Fou requerida la presència de la
força pública per a protegir %mea monees d'un convent del earser de La
Sagrera, núm. 9, perquè uns grups
s'oposaven a qui sortissin a votar.
Al turrar de l'Hospital, núm. 69,
un grup intenta agredir unes monges
que anaven a votar. Foren protegides
pels guàrdies d'assalt i detinguts alguns ciutadana
A Santa Coloma foren detinguts
Cristòfor Arcas Casanoves i Miguel
Idas, els quals votaven en fals.
Al collegi del carrer de Provenoa,
núm. 31 0, dos individua engegaren 11115
trets. El públic mateix agafi un dels
Que havien fet eis dispars.
Sembla que l'automòbil des del qual
aren tirata els petards alarmistes era
▪ núm. 47223. Hm donä ordre de
cercar-lo, i fou trobat a Badalona. Fou
portat al dipasit municipal.
En tancar l'elecció al collegi del
carrer de Girona, núm. 124 hom demana auxili a la força pública perquè
Protegí' l'escrutini.
Ese un collegi del carrer de Canaleju, a conseqüència d'una discussió,
foren fets alguna dispara, que no feriren ningú. Els autors no pogueren
Fuer agafats.
Alcarrer de Sepúlveda es va produir un aldarull i es barallaren diverboa partidaris de distinta partits P oMies. Tots els actors fiaren portes a
la Delegació del districte. A prestocia del cornisuri foren donadas tota
mena d'explicaclons, per la qual cosa
foren aleada, sanee denüncis.

Conselleria de Governació
Eo rebre .Me al vespre els Pernodistes, el conseller de Governació els
manifest* que a toa els Peddes
Catalunya on havien estat trancarles urnas o hi baria hagut incidents
capes d'alterar el resultat normal
da Maceó, aquesta tindria Roe el
propvinent diumen ge amb carde«
g eneral per tot el Poble..
Ha estat feta l'exce pció de Barcelona, on a la secció sisena del districte VM, Ronda de Sant Antons, 48,
Velecci6 tindrä lloc avtn.

SETMANA
DE L'IMPERMEABLE
Del 15 al 20 de l'actual la
FABRICA PACAREU
I SERIfeA, S. en C., del
carrer de Balines, 18, xamfrà a Corts Catalanes, en

obsequi als seus clients, f arà un descompte veritable
de 10 % sobre els preus
marcats en les peces confeccionadas.
CAPETES de totes les mides per a nens, a 5 PTES.
Solament als matins
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Us Invita abone de fer el
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ira avantatges que oferelxen els seus preus
I qualitats
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Telèfon 30360
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Dimarts, 16 de gener de

Els resultats de les
elección.. a Calialunya
A Tarragona

Segadora", escoltats a peu dret i
aplaudits xardorosament.

TRIOMF DE LA CANDIDATURA D'ESQUERRES. MANIFESTACIÓ EN CONBIXER-SE EL

A Girona-Ciutat

RESULTAT

SARDANES I SEGADORS
La jornada electoral ha estat animadíssima. Amb tot hom ha notat
que no hi ha hagut la mateixa animació de votants que en les eleccions de diputats a Corta potser,
precisament, perquè les impressions
eren prou fermes per a impedir butir esperances i entusiasmes als que
no van plänyer mitjä durant els dies
anteriors a la consulta.
La guita s'ha descabdellat, en general, cense estridincies. Hi ha hagut els petits incidents inevitables
a causa de l'excés de zel, per no dir
una altra cosa, dels patrocinadors de
la candidatura d'Unió Ciutadana.
En començar els escrutinis aviat
han anat arribant als Centres política novas de les confrontacions parcials. La candidatura d'Esquerres
anava al davant, en general, destacada netament. En alguna secció
ha fet bona votació la candidatura
d'Albina Obrera a la qual han ajudat alguna elements díscols, eterna
descontents, que no vegeren amb
bons ulls la unió de les esquerres.
Les dades totals han confirmat la
victòria de la llista número 1. Els
resultats numirics són:
Candidatura de Coalició d'Esquerres Republicano - Socialista, 5.787
vots.
Candidatura d'Unió Ciutadana
(Lliga, Radicals, Monärquics disfressats i carlins), 3.932 vots.
Candidatura d'Aliança Obrera de
Republicana d'Esquerra, 784 vots.
Candidatura d"Unió Democrätica.
207 vota.
Candidatura del Partit Nacionalista Català, tos vots.
Resulten elegits:
Efectius: Pere Lloret Ordeix, Ramon Boronat Puntons, Josep Nin
Miret, David Valle Penya, Andreu
Gondolben Andreu, Joaquim Fort
Gibert, Josep Foresvi Garreta, Leandra Santamaria Revoltós, Estantelau Salvador Fortuny, Josep Arana
Esteve, Josep Vives Terrades, Jaume Recasens Ralduä, Pere Vicente
Grau, Joan Masalles Forns, Josep
Franquee Asens, Francesc Montagut %seis, o sigui, la llista sencera
de la Coalició d'Esquerres, amb els
seus suplents Francesc Cafiagueral
Segarra, Josep Saragossa Curto, Antoni Roca Aluja, Benet Sardà Vallespinesa, Ricard Forés Gasull, Avenir Valle Bas, Lluís Coca Saperas i Antoni Oliver Gibert.
D'aquests, pertanyen a Acció Catalana Republicana, Pere Lloret Ordeix, Leandre Santamaria Revoltós,
Josep Arana Esteva i Joan Masalles
Foros, efectista, i Antoni Roca Aluja,
Lltds Coca Saperas, suplents.
Les minories corresponen totes
a Unió Ciutadana i resulten elegits:
Pau Ricomä Tutosans, Antoni Prat
Ferrando, Joaquim Delclós Ballvey,
Anastasi Ramos Gregorio, Francesc
Vidal Franques, Joan Vellver Morera, Jaume flor! Gallart i Francesc
Brell i Vaquer, o sigui, quatre de
la Lliga, dos carlins, un radical i un
indefinit.
En fer-se pública els resultats a
lea pissarres, tina gran multitud s'ha
congregat al Centre Catalanista Republica, En un moment hi han arribat les banderes dels centres politics els partits dels quals anaven
coaligats en la candidatura d'esquerres i espontàniament s'ha format una
manifestació que's'ha adrecat a l'edifici on hi ha installada la Comissaria Delegada d'ordre públic.
El senyor Lloret, que encapçalava
la candidatura, ha fet un breu discura d'agraiment als ciutadans tarragonins que han fet triomfar d'una
manera tan brillant la candidatura,
oferint aquest triomf a la Catalunya republicana i a les terres germanes d'Espanya.
Les paraules del senyor Lloret,
que ha estat ovacionat durant el discurs, han estas subratllades en acaba atnb n naplaudiment tmänime i
visques a la República i a Catalunya.
A la nit, hi ha hagut una ballada
de sardanes a la Rambla, davant el
Centre Catalanista Republicä, havent
interpretat la Cobla en acabar, "Els
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Unes alecciona apassionants com
poques vegades haviem pogut presenciar. La passió, nota predominant
molt abans de la diada d'ahir, ja
que es presentaven a la Iluita sis
candidatures, alta acceatuat avui,
produint actes reprobables que sempre són de lamentar.
La lluita a la nostra ciutat era
entre l'Esquerra i la Lliga coaligada amb els carlins. Acció Catalana
Republicana es presentava a les elec
dona davant la impossibilitat d'una
coalició d'esquerres, esperançada que
les forces pures del catalanisme local recolzarien la seva forca, puix
que aquestes no podien donar el
seu suport a la candidatura Iliguerocarlina. No ha estat alai. Ho lamentem sincerament. Ara solament
ens mancarä que la Lliga vulgui
continuar essent la monopolitzadora
del catalanisme a la nostra ciutat
després de l'aliança amb els tradicionalistes i haver declarat mantes
vegades durant el curs de la campanya electoral que solament els separaven "detalla accidentals".
A l'hora de costum, en els Iban
prèviament designats, es constituiren
les meses sane incidente.
Tot just començada la votació ja
es produiren aldarulls. A la carretera de Barcelona, uns grups, entre
els quals veiérem destacades personalitats politiqueo, actuaren d'una
manera imprópia a la sena responsabilitat amb motiu de no volar que
unes monges votessin. Mis tard, en
un altre lloc, unes monges pretengueren votar amb nom suposat i foren detingudes i posades a la disposició de l'autoritat judicial. A tosa la ciutat han abundas les coaccions, degut a que a la majoria dels
collegis electurals no hi havia fiarea pública, i es produiren algunes
batusses amb ferits lleve per cops
d'estaca.
Al ~I foren detinguts dos pistolere del requeté de Barcelona, els
quals manifestaren que es trobaven
a la nostra tinta! per treballar la
candidatura carlino-Iliguera. Els foren ocupades dues pistoles i municions.
Acabas l'escrutini a la secció tercera del districte primer (carrer del
Carme), i quan es disposaven a estendre la documentació, es presen
tà un grup de cinc o set individus
pistola en mä, els quals obligaren
a estar quieta tots els que trobaven
dintre l'habitació habilitada per collegi electoral i s'endugueren tota la
documentació. Malgrat sixà, com
que alguns apoderats i altres individus presents ja s'havien apuntas
el resultat de l'escrutini, es pogué
saber el resultas de la votació en
aquesta secció. En l'assumpte intervé el jutjat.
Resultat de la votad& — Llig,acarlins, 3.79 0; Esquerra, 3.742; Acció Catalana, 377; Bloc Obrer i
Camperol, 172; Radicals, 172; Dreta Agriria, 154.
Ha votas un 65 per cent del cena,
igualment com en les darreres eleccions de diputas,.
Cal tenir en compte que aquest
resultas és oficiós, puix que, com
hem dit, la manca de documentació
de la !meció tercera del districte primer fa que el jutjat intervingui en
l'afer i el resultat podría declararse välid, malgr..s mancar la documentació, o que calgui repetir relecció, la qual cosa pot variar el resultat, puix que la diferència que
porta la candidatura higo-canina és
solament de 48 vots. Continuaré la
informació per teléfon. — C.

A Reus
HA TRIOMFAT PER MAJORIA
LA COALICIO D'ESQUERRES
I SOCIALISTES
PER MINORIES, EN UNA BRILLANTISSIMA VOTACIO, HA
TRIOMFAT ACCIO CATALANA
REPUBLICANA
DERROTA DE LA LLIGA
Les eleccions sisan desenrotllat
sense incidents d'importäncia, i a
mesura que s'acostava l'hora de l'es.
crutini augmentava considerablement
l'entusiasme per tots els partits en
finita. La impressió dominant era
que la candidatura d'Acció Catalana
Republicana portava una crescuda
votació.
Després de l'escrutini, el local
d'A. C. estava ple a vessar, i a mesura que es coneixien els resultats
esclataven grane ovacions.
El districte primer donä un etapat entre la Coalició d'Esquerres i
Acció Catalana, deixant molt endarrera la Lliga.
El resultat final és el següent:
Coalició d'Esquerres Socialistes,
4.700 votes 16 consellers. — Acció
Catalana Republicana, 3.475; 6 consellare. — Lliga Catalana, 2.465; 2
consellers.
Les candidatures extremistes no
han assolit mis que 150 vots.
El regidor senyor Josep Miguel i
Pämies pronuncià un parlament,
després d'haver Ilegit l'escrutini, en
el qual ha glossat la gran victòria
que obtenia el nostre partit, tot i ha_
vent-se presentat sol a la Iluita.

Al Vendrell
El Vendrell, rs (Per telèfon). —Els
resultats de les eleccions celebradas
el diumenge en aquesta població,
foren els següents: Candidatura Monir q uica-Carlina-Lliguera, 742 vote:
Coalició d'Esquerres. 567, i C u manittes, 47E La votad() es fin cense
incidente, entente en el districte segon, Huid tercera, on fou trenca-

da una urna, mentre es discutia si
una monja podia o no emetre el seu
sufragi. El resultat d'aquesta nova
votació pot variar el resultar definitiu. En els nobles de la contrada.
les esquerres han obtingut una gran
victòria. Al poble de Bisbal del Penedès, caldrà repetir també la votació per haver estat trencada una
urna.

A Alella

EXIT GRANDIOS

e

EL DE

L EXPOSICIO

MEIFREN A LA

SALA BUSQUETS

RESULTAT DE L'ESCRUTINI
Grup d'administració (Esquerra,
rabassaires i independents), 468
vots; Lliga, 267; Socialistes, 68.

VISITEU-LA

A Molina de Rei
RESULTAT

DE LES ELECCIONS
De les dues candidatures presentades, integrada la primera per elements de la societat Federació Obrera, de significació esquerrista, i la
segona per elements de la Lliga, sota el nom d'Entesa Republicana, ha
resultat elegida per majories l'assenyalada en primer lloc, amb el
resultat de 1,845 vots, contra 787 la
segona.
Els noms dels candidats electes
són els següents: Jaume Font, que
presidirä l'Ajuntament; Miguel Escofet, Joan Carbonell, Jaume Martí,
Miguel Torelló, Miguel Bogunya,
Vicenç Castellví, Onofre Bordes,
Francesc Mestres, Joan Valles i Josep Bonells. Els suplents són: Salvador Prats, Anselm Bonsoms, Jaume Tetes, Joan Camprubí i Jaume
Riera.
La diferència de Los8 vots denla
a comprendre el caire eminentment
esquerrista dels nostres vilatans, i es
d'esperar que eis seus elegits sabran
correspondre a aquesta prova d'afer_
te dels seus electors.

A Lleida la Lliga tindrà
només tres regidors
Lleida, 15 (Per telèfon). — Ahir
s'efectuaren les eleccions municipals
amb molta calma i desanimad..., de
votants. Es produiren petits incidents, molts d'ells sorgits per la
presència de monges als
per6 sense revestir cap d'ells caracter greu. El resultat total fou el
següent:
Esquerres, 6.882; Bretes, 4.991:
Comunistes, 635.
Surten elegits 16 candidats de 'a
Coalició d'Esquerres i 8 de la de
Bretes, per atribuir-se aquesta els
dos llocs de la segona minoría que,
per no haver obtingut el to per cent
de sufragis, deixen de guanyar els
Comunistes.
Al, centres politics hi llagué molta animació durant tot el día; per.
principalment cap al tard, quan co.
meneaven a arribar resultats. A Joventut Republicana es congrega una
gentada imponent, la qual, en assabentar-se del triomf de les Esquerres, esclati en visques i ovacions.
i improvisa una manifestació amb
banderes, que recorregué els principals carrers de la ciutat. sense altre incident que la trencadissa de
vidres al local de la Lliga Catalana.
El percentatge de votats ultrapassi escassament del 60 per rent.
La composició del nou Ajuntament sera de 12 regidors d'E,querra Republicana, a radical-socialistes,
d'Acció Catalana Republicana,
de la Unió Socialista. 3 de Lt
Lliga, 2 radical, 2 tradicionalistes
i 1 de la Unid Democratica de Catalunya.

A Guissona
El resultat de les eleccions dóna
la majoria a la Coalició d'Esquerres,
i, per tant, formaran el nou Ajuntament tres rcgidors dA. C 9
dos de l'E. R. C., dos de la dreta
i un d'indefinit.

A Cardedeu
Per 671 vots contra 513 han triomfat les Esquerres coaligades per damunt dels candidats de la Lliga.
L'Ajuntament quedara compost siasí: 4 regidors d'A. C. R., els senyors Mariä Casanoves, Alfons Clavel!, Andreu Vilä. i Joan Fabregues; 2 d'Esquerra Republicana, senyors Antoni Fontova i Tornis
Elles, i 3 de la Lliga.

NOBLES I OBPES D'APT
Passeig de Gràcia, 36 - Tel. 16825
A Caldas de Montbui
La lluita electoral a Caldes s'havia establert entre la Coalició d'Esquerres i un conglomerat de dretes,
on hi havia de tot. Han triornfat
les primeres, amb 1.167 vots, pela
quals surten elegits els vuit candidats senyors Josep Fontcuberta,
Llitis Martí, Cabr:el Banús, Josep
Musclans, Joan Casademunt, Joan
Coll, Esteve Vilaburgès i Francesc
Camps.
Les dretes, amb 471 vots, han tret
quatre regidora.

Preveniu-vos contra el fred!
ATENCIOI Augmenteu les vostres calores amb

1g_

DE CIVADA ESCOLLIDA
Quilo: 2 25.

A Granollers
t-

GUANYA LES MAJORIES
ACCIÓ CATALANA
A la ciutat de Granollers ha obtingut una victòria rotunda la candidatura d'Acció Catalana, la qual
ha aconseguit, amb 1.766 vots, els
dotze llocs de majoria. La Primera
rninoria se l'enduen els lerrouxistes
amb 1.312 vots, i la segona l'Esquerra anth 1.215 vots. La Lliga ha obtingut 700 vots.
El nou Ajuntament sera, dones,
formar pels senvors Estere Camillo.
Francesc Avmerich, Andreu Busquets. Francesc Bofill, Rafel Prades, Joan Tramunt, Delfi Cirvent,
Alfred Gironella, Minus Mascó.
.rattme Riera, Ignaci Comas i Erancese Castellsegué, d'A. C. R.
Francesc Torras Josep M.'
Xiol, Jaume Estrada i Vicenç Albarranc, lerrouxistes, i Pere Iglésies i Gabriel Sabatés, de l'Esquerra.
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A !Jordi de Mar
(GIRONA)
Citiica Mental "Torre Cempderà "

e
per a mahlts nerviosos i mentals
Telèfon 10
Meiée dfre-Etor, resident: Dr. M. Bernat Carrere,

A Olot
--

Per a informes, ach eceu-vos a la pròpia
o a Barcelona, els divendres, de quatre a set,

LA LLIGA GUANYA LES ELECCIONS SEGUIDA DE L'ES-

QUERRA I ACCIO CATALANA
Les eleccions a Olot van transcórrer en un ambient d'apassionament moit viu. Es produiren alguns
incidents, cap dels quals de gravetat. Foren detinguts diversos electors
falsos. El resultat de l'elecció ha
donat el triorn f a la candidatura de
la Higa per 2.227 VOtS; l'Esquerra
n'ha obtingnt 2.186, i Acció Catalana 859 vots.

Copos Natura
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Pere Biosea
FUSTERLI MECÁNICA
CONSTRUCCIONS D'OBRES, BGTIGUES, DESPATXOS, ETC
Especialitat en escales poe a halls, altars 1 oratoria

Carrer Granada, 32 • BARCELONA - Telèfon 72861)

com p any en qualsevol moment

de

la joinada laboriosa,

perquè distreu dels p etits enulgs, reté les idees i concilia les fantasi.

Però els efectes irritants del tabac sobre la boca i la gola
disminueixen la resistencia als atacs dels germens morbosos
contra les vies respiratories.
Per posar-vos à cobert d'oquest perill, tnontil gueu en
la boca un ambient contrari als gèrmens infectios que podrien
entrar-hl, i aixó es consegueix infal-liblement i amb gust,
XOnl disoldre poc a poc a la boca una pastilla de

C-.:::nfecten la boca I

la

gola.

venen a to.tea les fermscies.
Cene/tronad per
109 ,p Rolar% Maree - 5slIn, 95 •

Q. Plarre,ne

Di te

14 de

gener de 1934
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La conferencia Öl amor hecho; ROMb

Exposa el panorama polític
i presenta el Govern com a
so;rnés a les oposicions
antirrepublicanes
apareguda en aquests momeuts politics per la qual la República ha
restat al buit. Aquest Parlament no
pot actuar en reptiblica. La Repithli..
ca comptava ami) grans partits netament republicans: però les esquerres s'han gastat precisament en rnoments de grans dificultats per al
país. Anda tot, no en tinc el més
petit dubte que sabran asserenar-se
marxar pels camins normals.
Altres partits no compromesos en
aquesta política de desgast, apareixen ara mes destacats. La sort Cli
lliurä el poder, i suposa la implantació d'un poder non. pub aquests
partits no s'han, fr.rtificat a l'oposici6, perque sisan compromes
aliances amb altres partits al marge
del regim.
En aquest Parlament les Soeces
republicanes hagueren de victorejar
la República. i no precisament com
una expresan d'entusiasme, sitió com

Madrid, 15. — Al Teatre Victóría duna ahir a la tarda la seva anuadada conferencia ei senyor Sánchez
Rombo.
El teatre. abans de començar l'acte. eslava cornpletament atapelt.
En diverses llotges es trabasen el
cap del Partit Republicä Conservador, senyor Miguel Maura; els exministres senyors Feced i Botella
Asensi i els senyors Valle ;Inclan,
Benlliure, Fernändez Flores i altres
personalitats de la política i de la
literatura.
En aparéixer a l'escenari l'orador,
esclatà una imponen, ovació. Fet el
sitenci, comença la seva conferencia el senyor Sinchez Roman.
El panorama politic—diu—en realitat es una conseqüencia de la
qüestió transitòria que es colloca en
el cami del desenvolupament nacional. La situaci5 incidental és purament política i lora dels esdevenlmente nacionals, una contradicció

Hotel Restaurant Europa
Director propietari: PLACID OLLER
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CARMEL BUSQUETS
Quintana, 12 - Teldon 10742 - BARCELONA
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Aigua oxigenada Dr. Vil-mis
Productes farmacèutics
número 71 - Telèfon 31114
FitbrIca: Cerrar de Llull, número 285 7 Telefon 51254

bespatx: Oarrer de la Diputa:olio,

BARCELONA

una contestació a agressions que hi
foren rebudes.
Ataca el Govern i diu que no pot
fer una política republicana, i es
pregunta si aquest Govern fa la seva
premia política. Els problemes plantejats pel uovern no son altres que
aquells que les oposicions no republicanes hau tret a la superficie i en
la necessitat d'emprendre'ls o d'ajornar-los. (Ovació.)
Ha estat iniciativa del Govern el
plantejament de la qiiestió de l amnistia? (Veas: Noll El que ha sucseit és que aquestes oposicions han
recordat el compren-iris que contragueren amb l'épinió pública i el Govern ha hagut (le claudicar davant
d'elles.
Un altre problema és el de l'atur
obrer. ¿Ha estas el Govern qui ha
pres la iniciativa del projecte per a
combatre l'atur? No; han estas les
oposicions que l'han plantejat.
Aquests sön uns problemes molt
greus. i el Govern. davant les oposicions, que han formulas un projecte de mo milions de pessetes, ha
cregut que era poca cosa, i ha dit:
—Nosaltres anem mis Iluny, al de
1.000 (Rialles i aplaudiments.)
¿D'on ha sortit la iniciativa en allò
que fa referencia als havers de la
clerecia? Doncs, de l'oposició.
El senyor Sánchez Romän passa 1
tractar de record ores pel Parlament sobre la qüestió de les responsabilitats.
Ara diuen que el Parlament no ha
de renunciar els drets que té atribuits. També aquesta qüestió ha estat plantejada per les oposicions.
Pregunta si no s'han equivocas en
esperar la deciaraci6 de republicanismc per part de les oposicions. La
República ha d'estar oberta per a
tothom que hi vagi de bona fe. però no per a aquells que hi vagin
amb mires a Iltirs eerveis particulars.
Propugna perque siguin legitimades les credencials d'aquells que
adoptin la posició rchublicana, exigint-los la responsabilitat.
Seguidament glossa els postulats
de la República, i considera essencial
la democracia. Propugna per tni Govern representatiu de la voluntat collectiva. No is possible de reduir el
país a copa d'estaca. Aconsella als
republicans que qua:: sels faci proposicions de violencia contestin amb
un somriure que fati humillar tots
aquests que cal considerar com uns
adversaris. (Molts aplaudiments.)
La República—afegeix— p ot perdonar, per un impuls cordial, pub
no pot oblidar. La pedra angular
dels postulats republicans la constitueix el respecte a la Ilibertat
consciencia. Propugna per l'ensenyament laic en el sentit mes ample de
la paraula. Diu que l'Estas no es
pot creuar amb la consciencia invIolable de l'infant. Esmenta. per elogiar-la, una disposició del Govern
provisional per deduir que aquest va
saber respectar aquesta consciencia.
L'Estat ha de formar la cultura isolant-la de qualsevol dogma religiós.

PUBLIGITA.
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liesep 'Termina fillässes

Liquidació provisional del
ministeri d'Hisenda dels ingressos
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" pagaments durant

Adobo per a sembrats,

per aplicar de pressupost, ni un sol
compte dels retuts en l'exercici
pel Banc d'Espanya. important en
1933 els pagaments per deute aplicats, a pressupostos, 1.007 milions de pessetes, contra 973 milions a que puja el credit pressupostat en el dit any per aquest concepte, o sigui. que s'hansatis(et obligacions en concepte de despeses de
Deute Públic, per 34 milions mis de
nessetes q ue les consignacions corrents del pressupost.
Al resultas exciosat cha arribat
per una Dad per la major . recaptació assolida i per una altra, per
la restricció imposada a les despeses que com queda exposat, malgrat
dels cr&lits extraordinaris que ha
calgut concedir durant l'exercici, han
quedat per sota dels calculats en el
pressupost en 300 milions de pessetes.
Després d'haver lliurat la nota, el
ministre d'Hisenda ha fet les següents
manifestacions:
—Estic molt satisfet dels resultats
que donen les xifres de la nota que
acabo de lliurar .
Ja saben que s'ha parlas d'un déficit de 800 milions de pessetes, i alguna periòdics en Ilurs informacions
han arrbat a donar-la de roo° milions.
El dèficit, com podreu apreciar per
la lectura de la nota, iS de 48 4 mis
lio n s i mig de pessetes, i per cona:,
güent menor en son milions de l'inicial del pressupost.
Tumbé em satisfà mis quant als
pagaments, emanats del servei deu
Deute Palia, el fet d'haver-se pagat
34 milions més dels crèdits pressupostats, i no deixar d'apliear als pressapostos ni un sol compte dels retuts
pel Banc en l'exercici corrent.
Aixó constitueix un resultat excepcional en l'administració d'Hisenda
que no pot afectar més favorablement
a la liquidació de l'exercici.

all a18, palla

e

Magatzem de grans de tota mena

l'exercici de 1933

Madrid, 15. — Al ministeri d'Hisenda han facilitat la següent nota:
El ministeri d'Hisenda, a la vista.
de les dades provisionals rebudes
de les oficines centrals i provincials
relatives a ingressos i pagaments
efectuats fins al 31 de desembre de
l'any darrer, ha procedit a realitzar
un avanç de la liquidació de l'exercici de 1933, arallÇ que ofereix els
següents resultats:
Realització. — Ingressos obtinguts
durant l'any 1933 per recursos ordinaris, és a dir, amb excepció dels
procedents d'emissió del Dense:
3.942.618.246'29 pessetes.
Pagaments efectuats per tots conceptes en 1033 : 4-4 2 7.281.49 1 ' 18 pessetes.
Excés dels paganients sobre els
ingressos: 484.663.244 . 8q pessetes.
Previsió. — Ingressos pressupostos per recursos ordinaris: pessetes
4.135.786.615.
Despeses pressupostes: pessetes
4.727.283.292'90.
Excés de les despeses sobre els
ingressos .. 591.495.6779 0 pessetes.
Comparació. — La comparació
dels resultats de realització amb els
de la previsió pressupostäria darla
els següents:
Ingressos pressupostos, per recursos ordinaris: 4.135.786.615 pessetes.
Ingressos realitzats per compte
dels previstos: 3042.61824629 pessetes.
Excés sobre els ingressos pressupostos: 193.168.36871 pessetes.
Despeses pressupostes: pessetes
4.727.283.292'90.
Pagaments efectum; per compte
de les despeses pressupostes: pessetes 4.427.218.49118.
Excés de les despescs pressupostes sobre eis pagaments realitzats:
300.001.80172 pessetes.
Dèficit de la previsiú sobre el déficit inicial del pressupost, segons
els antecedents exposats: pessetes
591496-6779 5.
Dèficit de la realització. El déficit que representa la Equidació segons les dades provisionals exposades, és de 484.663. 2 44 89 pessetes.
El qual representa una disminució en el déficit, com a conseqüència
de l'execució del pressupost, de
106.833.43301 pcssetes.
La recaptació en so33, presenta
respecte a l'exercici de 1932, un
augment de 53 milions de pessetes,
no obstant la baixa de 47 milions
'Inc acusa la renda de Duanes.
Són de notar, respecte a la recaptació de l'any anterior. augments
de 157 milions en Utilitats; 11'n en
territorial; 43 en industrial; 15'3 en
Timbre; 78 en alcohols, i 24 milions
en tabacs.
Respecte a la provisió. les baixes
mis importants apareixen en Duanee, Timbre, tabacs i loteries.
Incidents a la sortida
mes notable és la que ofereix la contribució d'Utilitats, en la
d'un acte feixista
qual el recaptat excedeix de mes
de 25 milions de pessetes sobre el
Madrid, 16. — Els periodistes han
pressupostat.
preguntas el cap uperior de Policia
En nagaments, s'ha aconseguit
incidents
ocorreguts
sobre l'origen dels
una disminució de 300 milions de
ahir a la sortida del teatre de la Copessetes respecte les despeses premedia després del miting de l'Institut
vistes, no obstant haver-se formalitSocial Obrer.
zat en Deute importants quantitats
El senyor Vázquez ha dit que, seque venien nendents d'exercicis angens les seves noticies, es trobava esteriors, i es «sisa el cas. veritabletacionada a la plaga de l'Angel una
ment excepcional en l'administració
camioneta d'Acció Popular.
Aquest vehick ton apedregat per de la nostra Hiscnda. que no queden
uns individua, i els ocupants de la camioneta contestaren l'agressió.
En aquell moment sonaren cinc treta
i no es pop e' esbrinar d'on aortiren.
Immediatament hi intervingueren
forres l'assalt i restabliren l'ordre.
Els individus als quals se'ls ocuaren
armes passaren a disposició del J ut
als restants se'ls im--jatdeguri,
posaren multes.

CARDEEDEU

Carretera, 1. Telèfon 6

Eduard Torrent Sabé
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TALLER DE MAQUINARIA

Rafael Casanoves, 54 - Telif. 54 - MATARO
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MODELISTA
Madoz, 76 - Telèfon 2111
SABADELL

atracador: penetren
a la sucursal de la Caixa
Uns

Aeondieionament

d'Estalvis Bisca in3 i s'emporten 81.100 pessetes
Bilbao, 15. — SIm comes un atracament a la sucursal de la Caixa
d'Estalvis Biscaina, installada al Pala ude la Diputació, a la Gran Via.
Als voltants de les quatre han penetrat a la dependencia dos individua que es tapas-en la cara atnb
tapaboques i portasen les boines sobre els ulls. Han encarat les pistoles a tres empleats que estaven a les
oficines, ordenant-los que aixequessin els braços, i els han obligat a
penetrar als soterranis, on els han
tancat.
Els atracadors s'han apoderat
d'alguns paquets de bitllets i han
desapafegut immediatament.
Moments despees ha arribat a roficina un ordenança, i ha sentit els
crits que donaven els empleats als
soterranis. L'ordenança els ha obert
i sofrien una forta excitaci8 nerviosa.
L'import del robat ascendeix a
St.000 pessetes, de les quals estaven assegurades 5o mil.

Terrassenc
Acondicionament i pes de tota mena de matèries
tèxtils, numeració

1

assaig de fils

Laboratori i anàlisis químico-tèxtils
MAGATZEMS DE DIPOSIT
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Fa lok-Roussel
FABRICA DE TINTES
PER A LES ARTS GRAFIQUES
Valencia, 647 * BARCELONA * Telefon 52750
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Un àpat a l'embalsada
de Cala
Madrid, 15. — A Parubaixada

El senyor Corpus Barga,
director de "Luz"
Madrid, 15. — S'ha fet novament
canee de la direcció del periòdic
"Luz" el periodista Corpus Barga.
L:esmentat periòdic dóna avui :a
noticia ea termes d'afecte i d'elogi
Per al mayor Barga.

e

Je Cuba ha estat ofert un /wat
als representante del Govern

Cafiaspirin

d'Espanya que va reconèixer
aquella República i als ambaixa dora j ministres deis pulsos

hispano-americans..

La llista 'de convidats j de
personalitats que correspon-

gueren a la invitació de l'atabal:redor senyor Rernandas GaiA
— que volgué oferir-lo cora
testimoni de gratitud 1 consi.
deració a les naoions que 114
donat eloqüents rnostres
mistat a Cuba — ha estat molt
nombrosa. Entre elles figuraven
el President del Consell, senyor
Lerrour, i els senyors
Pita Romero, Martínez BarriO,
SAnchez Albornoz 1 altres.
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Com veuen els pälítics
catalansdes eleccions
dittiftetige
Iluites,
i
-

'ylembre de• 8-regidors, se les adjudi:'cá la caddidatura Administrativa

ct

gjeS", trenrint

riguezt

alguas Vidrea5i.Pioduint

alguna desperfectes de Póta i Casidera-

n 11
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Rambla de atalunya,12
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ProporcionaliSta, Car e Is vots obtin - ció.-C.
Accident del.trall :: Diversos leta pel B. O. C. no arriben al
per cent que exigeix la Ilel.;„4 C.
s-gibe IsI4iit autobronibuil
e
TARRAGONA
La crec també indispensable-acablFutbol
Vä:ia
,
Per al manteniment del sentit assmerteta.
'11.A N R. r.. s.
TClegrames: als presidents de la Gc- E
Giros;. 43 . ceer .te!efon,),•--Abir sabe aaa.
Aquest exernple serä altament
ri de la República, que és com dir
mati, a itenini-i, Pere Pescador, Kaki
nerilitat i de la República :: La t.1fitós per a la República. Els partits
per al manteniment de la seva mateiRoga tingué la dissort de caure del lflanifestacions contra electores 'de
plaga de Maciit•-:: Novas diverscs
republicans espanyols estan encara en
xa vida.
carro que manaVa: Es tracaura el
la Lliga
formació, sense que l'esforg dels seus
Tarragona, 15 (Per telèfon). - El -a2El senyor Joan Comorera bornes hagi pogut assolir el resultat crani. Recollit pels echas i traslladat a
Mantesa: 15 (Per telèfon). - Ahir
comissari delegat d'Ordre PúblW lin
tasa
del
metge
del
poble,
certifica
la
Catalunya.
La
victòria
de
obtingut a
se celebraren les eleccions a consellers
un telegrama al President de 1
trames
Completament - respon el
sera defunció.
diumenge haurà estat per a tots ella
Ha guanyat la Concentrala Generalitat concebut en apesta
conseller d'Economia de la (jet:en:Ha queäat cnnstituida a la ‚ma- mina:min.:s.
un estimad i una esperança. No pite
d'Esquerra
per
un
titilee
de
vals
Comissari delegat d'Ordre
lisas 7-. Record o que en el "Full
tra ' ciutat la Delegació Internacional sobre la candidatura de la Lliga. No termes:
amagar que entre les moltes 3atisfacPúblic a honorable President de la
OFiçI del dilluns passat i ea una
cions d'aquesta hora. una de les mis
des Coblegi Ohcial de Praeticants
es
registraren
importancia.
incidents
d
imponent manifestaeto
Generalitat:
enquesta de LA PUBLICITAT ja
importants és que sigui Catalunya la
•Medteina i Ct rurgi a de Catalunya.
Solament davant alguna collegis hi
composta per mes de 6.000 ciutadans
vaig afirmar que aquestes eleccions
que doni la norma a tots per a l'enro- a.-- Han estat atesos al dispensar: hagueren
rees
algunes
discussions
i
pertanyents
totes
a
les classes socials,
serien una repetició del 12 d'abril 1
hustiment de les forces politiquea que iMunicipal Maria Comte, Ange:a
partiren algunes garrotades .,
presidida per l'alcalde i diputats lo- 1 g
del 28 de juny de 1931.
han de consolidar la República.
Jacinta Falsches, Franeesc Roig
de
Aquest
vespre,
als
voltants
m'encana:- t.!
tendencies
republicanes,
tes
La victäria is conseqüencia d'una
3 .— C re, cite s'ha de mantenir n'entre
jóaquím , Bosaa i Coma, eis quals
aha format espontaniament una
ga manifesti a S. E. que el triond
suba isteixia cls perills actuals contra
taztica coalicionista que nosaltres 16.
Presentaren diverses ferides per haver les
inanifestació
que
s'Ira
ciutadana
de
avui
obtingut
significa
la fe g
electoral
la -Renública i l'autonomia. esperan:: bolcat l'autobús en el qual viatjaven
rein els primers a iniciar amb la puinquebrantable del país de iblicació d'unadhesió
que el sistema proporcional en les al km. 6 de la carretera que conduela dirigit al carrer de Jaume 1, atorenmanifest propugnant-la
se davant l'establiment d'olis del Tarragona a les llibertats de Catalticonsultes al sufragi alermeti que es di- al dit noble.
abans de començar la campanya elechan fi- nya i de la República. Respectuosasenyo r Vall-llosera. Uns grupsuns
huixin i s'afe-min amb la se.va própia
toral del 19 de novembre.
Aquesta nit han arribat els jaitare- ment el saluda Manuel Herras." •
xat a les faeanes de la casa
força les novel formacions re a ublicadors de furbo] de l'Alacant, que dern t
2. — Amb referencia a la política
tols que de jen "Comprem vota" i han
Un altre telegrama en iguals ter:,
jugaran contra l'equh-, local al camp trencat
catalana, una intensificació de l'obra nea del catalma'stne.
els vidres de l'entrada. Hi ha
adreçat al President de E
esquerrana al Parlament i al Govern.
de Vista Alegre.. Rapitu Torreats,
El
Sr.
Josep
Terradelles
acudit
un
5
escarnot
mesRehpaúbelsia
la
tcat.
de la garfa
En el ben entes que jo, per esquerbeannuanaunnisameenannumnrminnuanienmeatmantammiiiraninuninuniirmaninansieussiissimietnamanainumli
el seleccionado catal à. ha anunciat la comanat per un capita.
s'han
.
Els
grups
Avui
el
cornissari delegat d'Or1.-Sincerament haig de dirrisme, entene realitzacions de =raeseca assistencia a aquest partit
dissolt pacíficament.
dre Públic, senyor Hervàs, ha efectuat
- La guardia municipal ha recollit
Comenta l'ex-conseller de la Geneter social i econòmic. La primera
Després s'han dirigit a una sabateles visites protocoläries ia les autori
ralitat -que no eni creia mes la
a la via pública Ferran Colomer, de ria del corren del Born, propietat del
conseqüencia ha d'ésser la ràpida
victòria de la coalició fos tan eaaprovació de la llei agraria.
33 a nys, natural de Valencia, invälid,
han
reptosenyor
Tomas
Cortès,
on
Avui ha celebrat sessii l'Ajuntaclanant. Aquest triornf, entre els
Ande referencia a la política geneque en lamentable estat es trobava a <bit els fets del carrer de Jaume I.
tat
m e-sn. t. presidida per l'alcalde, senyor
resultats que, naturalment, produil'estada, de Barcelona.-C.
ral, es preveuen dues reaccions: la
manifestació s'ha anat engruixint
La
Lloret. i arnb assistència de dotze reFABRICA NACIONAL DE VERNISSOS
ni al nostre poble, n'hi ha un que
primera per part dels elements d'ide mica en mica, i ha anat a l'Ajan- gidora. Han ares l'acord de posar el
com a borne liberal ha d'alegrardtologia semblant als que an i han
B A 14 A-k O N A
Esmalts
i pintura pera la indústria i decoració
tament, on s'hari destacat unes comisnon,
de
plana
Macia
a
l'actual
Plata
me, i es, que Catalunya ha deguanyat >abatana, la qual es manisions que han elevat a l'Alcaldia unes
d'Olózaga.
mostrat una vegada mes el seu
festar en el sentit d'un redreçament
peticions
relacionades
arnh
la
separaregistrats
Entre
incidents
els
en
La desfeta del corudomerat
instint polític i que les conviccions
de la moral del noble espanyol.
c16 de llurs arrees d'aquella funcionala jornada electoral cal anotar-ne Pa
carlins-radicals
.
catalanistes i d'esquerra síln tan
L'altre sector, possiblement reaclluiUnió per
ria
municipals
pastada
que
en
la
d'ocorregut
al
correr
de
la
permanents" en el nostre poble, que
Badalona, 15. - .A la nostra ciuLuchana, 76 -- Telèfon 53989 -- BARCELONA
cionan en sentit ofensiu. Cal preta electoral feien propaganda contra suaosada compra de vots , i un altre al
triomfen sempre que els partis /3,4tat les eleacions municipals transveure una acció contraria, a fons,
les Esquerres. L'alcalde, senyor Mar- carrer de Bufera per intent d'engsny
a
elles.
lítics
apellen
dignament
corregueren enmig del més comcontra les forces esquerranes de la
cet ha sortit al baleó, i clespris de dien donar !el candidatures.
2.- Dintre la política catalana
plert ordre. Votaren un 70 per cent
Península, i especialment contra Carigir breus paraules als manifestants,
- Moviment del port. Vaixells enaquesta victòria vol dir tatnbe el
d'electors.
talunya, que ha vingut a estorbar
aquests s'han dissolt.
tras : "Alicantino", de Valencia: "Río
triomf de tots aquella homes que
La nota paedorninant de la jorels seus olerle d'una manera tan caDarrerament,
els
grupa
de
mandesBezaya",
d'Alacant. Sartas: "Alicanhan propugnat sempre per una mi- nada hm l'esciatant victòria obtintegórica.
tants sisan diri gi t a les red , ccions dels
tino", cap a Marsella; "Río Bezaya".,
totes les altres
convivencia
en
llor
Esquerres
coaligadea,
guda
per
les
En
un
i
altre
camp,
Conclusió:
diaris dretans "Intria"• i "Pla de 13acap a Sete.-C.
organitzacions catalanistes i desi la derrota soferta per la candiREPRESENTANT
enardiment.
guerra. Davant la política general
datura "proporcionalista admita:s.
see
3. - Si tots els elements que la
jo crec que la
de
la
República,
carlins,
raintegrada
per
trativa",
Motors
Diesel
Turbines I ffläquInes de Vapor
integren se senten prou forts per a
nostra victòria produirà la unió de
d:cals i Lliga, a la qual lloro conFABRICA DE CORRETGES
deserirotllar harmònicament un proIVIäquInes
frlgorffiques
- Separadores centrffugues
d'esquerra i sorepublicana
tots
els
ja que
importancia,
certa
cedía
una
grama revolucionari en la política
cialistes, i si això arriba a fer-se,
en total aplcgava irrt conjunt de
catalana i espanyola, la coalició ha
ARAGO,
226
*
APARTAT
104 * TELEFON 73214
cal que Catalunya ajudi aquesta
7.8on électors, segons els resultats
de continuar. Per part nostra, aqueat
unió, que ha de portar cona a cosa electoraLs del 19 de novembre pasfou l'abast del compromis que adBARCELONA
sat, quantitat que sobrepujava els
immediata la dissolució de les acquirfrein en acceptar el pacte elecDespatx: Paloma, 19 (cantonada a la Ronda
tua.ls Corts.
cOts obtinguts en la mateixa data
toral.
3.- Ara mis que mai cal mara- ?7./00 en conjunt) per l'Esquerra i
S'ha de comprendre-acabä-que
de Sant Antoni). -- BARCELONA
tenir aquesta coalició. Pena cal
Acció Catalana. No cal dir que el
el poble no vota per literatura, sinó
també pensar en la responsabilinoble Ita vist anal) una simpatía maper satisfer les leves necessitats de
tat que cau sobre tots els liornas
njesta la unió dels defensora de
justicia i de millor ordenació econacionalistes d'esquerra. Cal Lar,
Catalunya i de la democracia, ja que
nbmica.
dones, tots els possibles per tal que els resultats són ben eloqüents. El
ORFEBRE
defrausentir
pugui
no
es
que cal remarcar. perú. es la desi
pohle
e
El Si.- Nicolau d'Olwer
feta soferta per la Lliga. que a cí
v
dat passats aquests dies de naturals
ESPECIAL1TAT
EN COPES D'ES9CET
té
l'orca
ascendent,
i
cal
remari
d'eufória.
general,
si-ens
diu
entusiasmes
resultat
car-la per una cosa que cal tenir
GRANS I CEREALS
Jo tinc • confiança en la capacitat
el líder d'A. C.-. Perú no pensara
VENDA
A L'ENGROS
•
molt present: que el nob le catala
i principalment en el sentit de resque la victòria fos de tal magnitud.
no suporta com abatas que quedin
ponsabilitat i dignitat del càrrec
2. — Dintre la política catalana, afian:
IblartittlWile
lis
Anea,
13.
Telèfon
73900.
BARCELONA
assortiment d'erectes per a l'agricultura
Gran
I
que ostenten, i dels altres que os- impunes concupiscencies amb elela la intelligencia de les esquerres i
.) w«.444449~.e»reeteteememekeemerepfflewbew
1 ramaderja
tentaran, els homes que regeixen ments tan divorciats de la seca ani&Asa a les seves mans el govern de
són
radicals
i
carma liberal, cona
i regiran la Generalitat i l'AjuntaCatalunya. Quant a la tranaceadencia
de la política general espanyola, cree ment; per6 han de pensar -aca- lins.
Eis resultats facilitats per la JunBa al Santa Anna, 12 -- Telefon 96-X
REUS
la
ràpidament
baque
cal
donar
política
als
exemple
per
que ae n à. un
ta del Cens són els següents: Coasensació d'un desig profund d'anar
republicans d'esquerra, els quals si arCatalana.
lició
d'Esquerres:
Acció
a. estructurar aquella Catalunya
riben a una unió, com s'ha fet a Catajusta i rica que tots hem somiat. Socialistes i Sindicat Agrícola: 7.604.
lunya, podran aixecar l'espera repuLliga, radicals i earlins: 6.409. Front
la
victòcas,
tot
blicä del país. En
REPARACIONS DE TOTA MENA—
(B. O. C.): 386 encapçalaEl Sr. Maluquer 1 Viladot Obrer
ria de les esquerres de Catalunya dova candidatura l'actual regiWiUTOMOBILS
¥,; nara segurament una hora de reflexió
Fett endebades que provessim
dor senyor Aznar), i Partit Comui de seny a les dretes espanyoles, que
COMPLETAMENT
REFORMAT
declarats
Foren
deis
represen61.
54287
BARCELONA
resposta
flaca
Tetuan,
20
Telefon
nista Catada,
d'obtenir la
corren vertiginosament al capgirament
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situa entre els radicals.
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Amb mutiu d'aquests resultats, a
senyor Maluquer
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tots eis centres victoriosos hi haViladot, el qual, amb la seva gen(Ve de la

primera Pagina)

inevitables fecundes, is
vea
podran descabdellar sense l'angoixa
que pugui aprofjtarles radversari

.

e

Durant aquesta

setmana trossos
i catifes a preus
reduidíssims

set,

Jaume Capdevila

1

Guillem GERBER

1

JOAN ANGLI

t l CAROL ORTIGA

L. Méndez Torrents
-

y

Garatge Segarra

C elé Restaurant

1

1.-No és d'ara el meu convencíment-ens dio el futur alcalde de Barcelona-que calia fer la unió de les esguerrea catalanes; sem re l'he Propug
sernpre he esperat que la seva-nad,
conseqüència seria l'afirmació de la
majoria esquerrana de Catalunya. El
resultat ha respost. dones, a les pre-

p
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-M'és impossible de. respondre.
Ara ens toca dissimular.
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G. ses'*, (hieda demostrat ene és
possible barrar el nas a tot intent

de . retorn1 4 nassat. I no tire cap dubte que lee setuals formaeions rentiblicanee soitl • -m deonrades del contacte,
virtorinea. 1 que l es se/.
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Villarroel, 79 - BARCELONA - Telefon 70363

obles fotnons

SALMERON,e Telefon 74915 - BARCELONA
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Institút Medie Pedagógic
lractament i educació de nens i nenes
Retardats i nerviosos
Carie de Bruselie,s, torre * Telefon 51253
Entrada Avinguda Verge de Montserrat
i carrer de Genova
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Casa especial en xocolales frau
eesa, espanyola i suïssa. - Lle
para de vaca. - Cafè amb Hei
Nata. Crema, YoglIourt 8 Refi

" DANONE"
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VIDRES, MIRALLS, MARCS :RELLEUS
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Gran assueliment de mares par' a tomunio ns, porta - retrats
de teta merla i miralkets per a presents

Gran saló per a noces I biteIg
SANT PAU, b - TELEFON 1894
BARCELONA

Restauracid de muralla. Colloeacie de vidres a domicili
Diamante,- ri3(ols de cidro i cristall
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BITLLETS I ENTRADES
GRANS PROPAGANDES
Cartells litografiats, _ Rapides
extruordinäria eis cas de jaeces
PASSEIG DE SANT JOAN, 3
BARCELON
Telèfon 62836
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Avinguda del 14 d'Abril, 410 * Telefon 70063
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Josep Llimona Droguera

TASTEU EL CAFE MALTA
"LA SEGADORA"
Nerviosos, etelreats de l'estómac
I ciffnvalescents
Demaneu-I4 arreu 1 a

,

c r' neia d'en:test esdeveniment. •Els
f 4. la demostraran . No podia éseer
ríe, la d mocräcia catalana d'ara es
e-44. ,empre en l'alternativa d'haver
ser al seis govern entre un
is.st
i ten nartit
nuit - com la Ultra. Era absolutamer ; n 51-nensahle linde la creació
partits de u nres-n netament renubll,
vota que es dividissin l'opinió del pafs
per a rroresentar-la, junts o separats.
it e T14 Sei IleeeSSaat3 de cada hora.
Ame» fet. Que s'ha acon eunit despee, de molts esforeos que no k g el
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•i0,111n41411n1. 14.11.

NAM.IMI•04

.111.14

visions.

2.-En la política catalana com a
IN& salvadora; en la política espaeyolas con a .exemple guiador.
.-Confio en vi', malgrat les realitats presents-acabà-, podrà manto
nir-se la unió de les esquerres;' mes
' encara, despees que la mateixa Nafta
demostra que de no • fer-ho aixf no
cumplid= el noistre
,
. Ere. Anuden Hurtado
1—En realitat, les ha superades.
• 2. -La jornada electoral de diumenge
enarca un moment molt important en
Yevolucié de la democràcia republicana
de Catalunya, sobre el qual C115 caldrà
insistir ein altres ocasions, assenyalantlo com a punt de partida de la nova
pialitica que hem vingut propugnant
d'enea de la proclamació de la República, i mes especialment des de fa un
any. Fins ara havia estat gairebé impossible parlar de la unió de les esquerres catalanes, perquè, per monas
ben explicables en les horca d'agitació
d'un canvi de règim, era inconcebible
per a molts republicans que poguessin
haguessin necesaariament de coexistir forces d'esquerra diferente. Això
ha canviat perquè fatalment tard o
d'hora havia de canviar, com haviem
sostingut des del primer día. Els diferents idearis d'esquerra deixen de
quedar engabiats dintre d'una sola formació, incoherent i confusiooirm,
cultiu permanent de baralles i
dencies. per enquadrar-se en formacions , aciermadee que easermusen efusivas-tete quasi boeezigeix la, defensa
d e l'ideal coml...1.

gué una•extraordinäria animació.
Queden, dones, elegits 16 regidors
per majoria afectes a la coalició.
La primera i segona minoria, en

tilesa i correcció habituals, va dir-
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Cambra de desinfecció — Embalsamaniev i 1 trasllat
de cadlivers o despulles a tot arreu -- Taiits d fustes fi.r>
—
i urnes per a despulles
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CARRER ADVOCAT CIRERA, 18 (abans Safareig Vell) TEL. 1431
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Taules de Bou i Veden
861 i 869
Mercat de Sant Josep

Francesca Tersol

Bou superior - Vedette de Giron
A PREUS LIMI1'AD1851111118
TELEFON 24839 aitr.ocim a
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Una rebuda entysitlest,1
a resquadr a,M1 e

Uornbeee
es veu am'1) . cQr dë
4re'visarer-fractat
de Trianen

L'estat

• Després d'haver recorregut
en automòbil diversos carrers
d'aquesta capital, els tripulants'
de l'esquadreta Vuillemin han
estat rebuts arilb gran solemnitat al Palau de l'Ajuntament.
El president del Consell.Municipal els, ha donat la benvinguda, j ha fet un xardorós
elogi de la proesa que acaben
de portar a cap, i després
felicitar a tots i a cadascun dels
que han pres part en ,eLraid,
ha dit que s'inelinava davant el
gran cap, al qual el Govern
recompensat els seus serveis
elevant-lo a la dignitat de Gran
Creu de la Legió d'Honor.
La multitud que s'havia ese!
tacionat davant l'Ajuntament,
ha aclamat amb entusiasme el
general Vuillemin 1 els seus collaboradors quan han sortit del
Palau Municipal.
El general Vuillemin ha estat
nornenat ti tol excepcional Gran
Creu de la Legió d'Honor.
Alai mateix s'han concedit
condecoracions i distincions di_
verses als tripulante que l'han
acompanyat en el seu recent

raid.

boes va declarar ahir que s'absté de
redactar un programa revisionista
complet, pela:, que no renuncia a formular les reivindicacions hongareses
davant d'un tribunal internacional,
En• els cereleS politics s'interpreten
aquestes paraules igual com si s'hagués deixat sobre el tapet, novament,
la qüestió. , del Tractat del Trianon, perquè sigui discutit per la Societat de les Nacions:
Les declarare loes del sidient general
Gomboes queden scmpre les mateixes
gua« a la revisió. A Budapest esta
equivoeats si creuen possible que ,la

S. de les N. pot ocupar-se de la revisir; del Tí-arme del Trianon, sigui
per-TIC no es de ratribució de la Vigo. sigui perqui cap tractat de pau
seria possible d'Amce singularment revisat. I laces tots serien perillosos per
a la pan!

A fi de mes se signarä.
el Pacte balcànic
Londres, 15. — L'Agència Reuter
creu saber que s'espera per a darrers
de gener la firma del Pacte Baleänic.
La cerimónia de la firma tindrä lloc
24.
probablement a Salònica.
Es creu que Bulgaria s'adheriri al
Pacte.

El servei aeri
Roma - Barcelona
Roma, 15. — A partir d'avui, el
servei aeri entre Roma i Barcelona.
amb escales a Génova i Marsella,
s'efectuarà en un sol dia.

;_;1.3om tem que els obrers vulguin donar un aspecte pollito á

caòtic de Cuba

la vaga.

Oda hitleriana

féu és de la paraula el ministre de
Molle discursos, diumenge, a eflé- Propaganda
del Reich, doctor Goebdel 13!
~ny. ni. Dama part, amb ocasió proclabels.
anive rsari del Reich que fou
ma, a Versalles, en una França exhaurida fins al darrer cèntim per les
indemnitzac ions de guerra - imposades
per Guillen!. I i BisMarek; Hitler, en
el mateix montent de l'entiWdinent de
Van der Ltibbe, es proelamailá tutor

de l'honor alemany que Versalles i,els
goverus socialistes haurien tacar. Goebbels ha clit coses scnse sentit. 1N0 s'ha
immeat un acord de tols els soldes del
índo a favor de la pon?
Von Papen, finaltnetd,-ha.promeciat
tos disecas en el transcurs del qual ha
volgut parlar de la famosa encíclica
de Ideó XIII "Reman 'marine, i el
"Quadrigesinto anuo". No'es difícil
constatar que la política socialista dels
governs "nazis" difereix ozolt de les
d irectives de Lieb XIII i que res no
hi temen a veure els camps ,de concentrada- i el programa fcroentent antihumanitari del rociaste.
Berlín, 15. — Amb l'assistencia del
President Hindenbur g i altres desta
personalitats de l'Associació de-cades
combatents del Reich •"Kyffhaeuser",
es va celebrar en la tarda d'ahir, al
Palau dels Esports, de Berlín, el 63
aniversari de la fundació del Reich.
Hi van assistir 15.000 persones. Es
pronunciaren nombrosos discursos d'exaltació a la pàtria alemanya i a l'heroisme deis soldats alemanys durant la
"Von 'Horn va acabar soilicitant l'ajut de tots els soldats del món per a
la pacificació dels pobles.

argua

El president Grau Sanmartin

Aquest ha dit que amb l'aprovació
de la nova Ilei d'una importancia l'abast de la qual no es preven encara,
Hitler ha manifestat la seva ferina voluntat de protegir el treball nacional
i restablir l'honor del poble treballador
alemany. En aquests dotze mesas que
ocupem el Poder — diu — no hem assolit ni hern pogut acabar amb tota
la miseria social que encara regna a
Alemanya; peris sabem que això no
se soluciona amb frases enlluernadores sinó amb una reglamentació social
que permeti a cadascü de gaudir de
Ilur treball i diligencia- Hem vingut —
ha afegit — per a tornar el pa al trebailador i l'honor a la nació.
Ha acabat dient que en la primavera propvinent es reprendrà la campanya contra l'atur forçós, i que a
l'estiu es donara feina a la tueitat
dels desocupats actualment.
Von Papen 1 el cristia-

nisme social
Gleiwtz, 15. Aquesta tarda el virecanceller von Papen ha pronunciat un
discurs programa sobre "Els principis
cristians del tercer Reich".
El vire-canceller ha fet ressaltar la
feliç harmonía i perfecta coincidència que existliken entre la política del
parta nazi i els principis del socialisme cristià establerts per Líele XIII i
Pe r Pius XI en la seva enciclica."Quadragesinto anno".
Després d'analitzar la qüestió social
el vice - canceller ha dit que els catatics alemanys s'adhereixen amb tota
l'anima i atril) plena convició a Adolf
Hitler i al seu Govern. Els catòlics
alemanys han de collaborar activament
en la construcció del tercer Reich, puls
q ue sobre els seus homes pesa també la responsabilitat de l'esdevenidor
d'Alemanya i de la civilització cristiana a l'Occident.

obligat a dimitir

L'Havana, 15..— Anit va co-

menear la vaga dels obrers de
l'electricitat i aigua. La ciutat
va quedar completament a les

.
fosques.
Les Associacions d'advocats,
metges
S'han 'declaiatlain:2
de
be en vaga per tal de solidarit_
zar-se amb els vaguistes de
l'aigua i de l'electricitat. Això
ha obligat • el Govern a -tancar
els hospitals i ordenar - als soldats que es dediquin al trasllat
dels malalts dels hospitals a
llurs domicilis.
El ebrisol britànic ha dirigit
un avis als súbdita anglesos
dient-los que estiguin preparats
per al cas que la situació ern11111111

Us prega visiteu els
seus aparadors on
trobareu articles de
qualitat a preus
molt interessants

Von Papen ha exaltat el paper del
cristianisme social

Celebració de la vlotbria
Din'ilssió de Grau Garl
electoral :: r.,
artin
Lippe, 55. — En commemoració
L'Havana, 15. — Un alt funcionari
de la victòria electoral- del 55 de
del Govern declara que el President
gener de l'any passat, victòria que
Grau San Martín ha dimitit les seves
fou el preludi de l'advenirnent del
funcions a favor del general Carles
at grans festes
feixisme, s'han celebr
Mendieta. - Posteriorment s'ha sabut
en aquesta Olutat. El canceller Hitla
Junta
Revolucionaria
?baria
que
ler ha pronunciat un discurs donant
reunit per deliberar extensament sobre
compte de l'obra realitzada i del
la dimissó del President. Els reunits
programa a complir. El regim nazi
s'han separat sense prendre cap de—ha dit el canceller— no liado sercisió.
pitjori o que hi hagi perfil d'una
per a recolzar un Govern, sinó
La Junta revolucionaria va cele- vir
epidemia, a fi d'embarcar ràpiper a mantenir i assegurar l'exisprobrar anit una reunió que es va de
dament.
la
tència d'un poble i fer-lo respectar.
fins les primeres hores
Segons noticies oficiats, la longar
Ha dit també el canceller que dumatinada,
sense
que
s'arribes
a
acorvaga Mete obrara de les fàbri- dar res en concret respecte a la suc- rant l'any 5e33 havia romas fide',
ques d'electricitat ha estat ori- cessió del president senyor Grau g airebé fins al fanatisme, al lema
que el poble alemany mereix els
ginada per les Companyles per Sanmartin.
mateixos drets 1 els mateixos honors
ti d'oblidar el Govern a cedir
Els membres de l'esmentada Junta
que els altres pobIes. I segueixo fidel
pel que fa referencia .a. l'apli- celebraran aviat una nova reunió en —ha dit-- a aquest principi, conla
qual
es
considera
segur
que
sera
naves
decret
establint
cacle del
vençut que .1a veritable pau només
el successor del president
tarifes bàsiques de conformitat designat
podrà descansar sobre aquesta base.
i sembla que el nonteamb les tarifes minimes cate- dimissionari.
nament recama en el senyor MenGoebbels exalta el natents als Estats Units.
clame
Segons les darreres noticies dieta.
que
Carles
Heavia,
El senyor
rebudes, el Govern ha ordenat exerceix la cartera d'Agricultura, ha
Berlín, 15. — Durant el dia d'ahir
la confiscació de totes les fà- estat designat per ocupar la Presi- co realitzaren . imponents manifestasubstituha
nola
República,
en
briques d'electricitat i
dencia de
cions a Berlín i a les principals diu•
menat director provisional els ció del senyor Grau Sanmartin, peró tats d'Alemanya, com a acte de gras'ha negat a acceptar el dit alt lloc.
titud al canceller Hitler per la nova
caps dels obrers.
llei sobre reglamentació del Treball

Vaga dels ob.rers delectricitat
•

S'ha cdiebrat l'aniversari de la
tundikiddenieich i de la vic-

Budapest, 15. — El general Gota -

Chutemps felicita el general
Vuillemin
París, 13. — A les 30'50. ha
aterrat a l'aeròdrom de Le
Buurget l'esquadreta comandada pel general Vuillemin, i
s'ha retut als aviadors una rebuda verament grandiosa.
Entre les nombroses persamilitaba que s'havien congregat
[aeròdrom, figuraven els senyors Chautemps, Cor, Daladiez, Lamoureux i d'altres
membres del Govern, aixi com
diversos diputats, representants
de l'Ajuntament de Paris, prefeote, agregats militars, etcéte ra, etc.
El president de la República
era a la tribuna acompanyat
del senyor Chautem p s i d'altres
diverses personalitats.
Els aviadora, després de passar en grups sobre l'aeròdrom,
han efectuat l'aterratge en un
espai de temps de deu minufs,
aproximadament.
Un cop acabades les operaeions d'aterrat g e, els aviadors,
amb el general Vuillemin al
cap, han anat a saludar el 11resident de la República, el qual
els ha felicitat efusivament per
aconseguit en el raid que
acaben d'ef ec tuar.

111-01.1ininge de celebracions a Alemanya

nacional. A la mandestació del Front
del Treball, que tingué lloc a l'históric "Lustkarten", de Berlín, assistiren mes. de 20C3 mil treballadors.
Després de les alloeucions pro-
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La seva tradicional
i acreditada liquidació de fi de tempocomençat
!rada ha
Passeig de Gràcia, 2
Ronda Sant Pere, 1
Telèfon 11973
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Monteerrat, 15 — Tel. 32
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S, DOMENECH
Riera, 35

Continuen els trinnits per
l'afer Stavisky

LA CASA MES 1MPGRIANI1
TALLER PROPI per a fer tots els
ESTAT
HA
enarrees, per grans que siguin
BONHAURE
INCULPAT

e.ateciwg
e1551rreteaT
rte ab ee2en
eh etersiep4te

'

No hi ha esdeveniment radiat d'importimela
que es produeixi a Europa que no pugueu
eaptap . .amb qualsevol els nous reeeptors

e-

,k «S PERIN UCtiNCIA.

Demaneu unademostrii.kiekinse

GIBILLIE
Pt; SAMER

.L.

VENDES AL. 001/IPTA I A TERMINIS

a
•

aqueata corn Dubarri i Almard,
havien fet protestes d'innocenqia,"dient que no havien rebut
ni un sol cèntim de Stavisky.
Ei jutge ha rebutjat les de
e_ mandes de Ilibertat.proviSional
presentadas pela • advoehts de
Darhis i Aymard.-•
jutge d'instrucció ha
!'
! elnrat. també que no havia
! tat ordre de dolencia contra el
senyor Bonaure.
• ' 'No ebstant,, aquest ha arribat
equest-matf 11Companyat de la
ápva esposa 1 de dos advocats,
collaboradors del sen defensor,
• ha . declarat que venia . Per a
disculpar la,iseve. ! conducta.
Baiona, 1. — El jutge
a= truce16
que ,4ntervé, en CassumpteStiffielty ha solmés
aauestiffathi. un interrogaban'.
!d'identitat al diputat senyor.
ha estat colifetnnetire;ival
äft
z' ; manteada
la Incuipael6 de com.
p fenal, que, pesava sobre d'ell,
1jùe ha motivat la concessió
nplicattirr que havra . t'atta!
ä
cuas_
sollicitat, a l'efect e , de la
bra.
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der
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nunciados per diversós 'caps de les
organitzacions nacional - socialistes,

París, lis, — El ministre de
Justicia ha publicat una nota
dient que amb l'objecte d'actarir l'assumpte Stavisky, en la
part . que del:ten del dit
tert , ..et.ministre ha encarregat
al primer president del Tribik.
7557
-t-2nal de Cassació i a dos conseBeis del mateix Tribunal, que
efectuïn una informació min u -E
1;a ciosa, perb ràpida. e •
D'acord amb els :resultats
d'aquesta diligencia, s'adoptaque calguin .
14-4415-1• !.ffl ran les sancions
Baiona, 14. — A darrára hora
crahir;. el jutge d'instruccita va
interrogar el senyor Darjus.
lutge ha declarat que'
1.-E»

2

EXPOSICIO D'HABITACIONS

C. Barcelona, 15
C. Palau, 8 i 10

Teldon 156
MAVARe

COMPUTES

Cada dia augmenta el consum 'de

del Bou, de Caldes de Bohl
Aigua de la Fontconstatació
eficäcia
de la
1

Aquesta és la !

seva

Sabó Neus dels Pireneus, 1
la més gran creació en sabe) de perfumeria
Demaneu-lo a tot arreu
Despatx i dipòsit: PASSEIG DE GRACIÄ, 134
I a les farmàcies, drogueries, colmados i magatzems

Telèfon' 75285

minerals

PER A LLIBRES FRANCESOS;

Lfibreria Lo-Lit§ Berge'
RAMBLA DEL CENTRE, '-19

1 TELEFON

23118

I PER A REVISTES I MARO ESTRANGERS,

KIOSQUE FRANÇAIS
RAMBLA oiLs Elerums, 7

BARCELONA
41111.111111111111M

,..oanare,..A.5 de

FUI DE

DIETARI

Una autoritat massa
convencionat
' '1,1iDes del baleó veig la cantonada del
knilre r. Damunt la vorera, dos venedors
han taras ibas paneres enrolles de
pldtans. No puc sentir el preu a qué
eis donen, Itere velo que de fans en
Sant una dona s'hi atora, i compra. 21
negoci, dones, mansa.
81. eNC
un negadf
Perd
dubtclveu,- no us cal sima' contemplar
com els das venctiorj, 0611444s-en rei
peració en eles i carreguen les Plusres curaiint de ,plalans i leen alu.b
Cena preSsa correr enild... Qn gudrdia
taba, digne, solemne, important, davalla en direcció contrória. Es evident
a simPle .vista que ni et guardia té
gaire Pressa Per atrapar els infractors
de les ordenances, ni els infractors de
les ordenances tenen gaire por d'ésser
alrapats. La fuga dels uns i la Persecució deis cifres es una cosa enramoda, nlé$ que enramulda: is uno. cosa
J
purament convencional.
El món és ple d'aquesta mena de
Otsvencionalismes i el filón, municipal
las Particularment abundant. 'loen hi
indomia molts gestos que tothom seP
que no s'arribaran a consumar. Homs
hi dicta moltes regles re . tothom solt
aer endavant que restaran sncomprertes
o ntig complertes. El guardia o l'inspector caminen amb Pak solemne perqtuè eis infractora puguin odlestir
peracid en cura i pigie fina a la cantonada próxima; quan el gsiórdia—ctigne, senyorivol—desuPa reg ui, els infractors tornaran a parar /t'ir negad
prohibit.
I encara, Gritan les coses ocorren
-:.:Sts manera potser ens Podriem felicitar. Pera, ail, hi ha d'altres convencions menys simyorizsoles. Cada
negada que una bona dona p ag e s a ve
a casa i rn'e.rplica, a tvquesta meya,
a funcionamos: das mercas.: barceleg
nins, res-to meravellat. ¡Quin munt de
combinacions da:destines! ¡Quina sorso de petites asPialacians que, s'amodes, lamen tot codi de la illegolitati
Comprenc que les forces humanes no
abasten- a extirpar de soca-rel tata
aquesta organització de toleràncies
de rigors a benefici particular. Perd
¿amb quin gust veurem com el non

e

Aiutaantent, abandonare Ms diratasions
setmanals a porta oberta i amb rädie,
pi:acunara llevar als ag atta de l'autorito( sea part de Boa jiu-14mM al COA.
vescianalione I
kc.9ar1iti SOLDEVILA

R 1 el
n

Causes vistes ahir

Didac Mentir:Me i alerce per sedIci6.,
Per al dia 16; una vista per ceee-'cions contra Sebastiä Martínez i altres. Contra Franceett Roig per dese . )
ordres. Per al dia 19 contra Antoid
Castelló per coaccions als obten
dels autoemnibute Roca.

A la Secció Primera s'hi va veure
una causa contra Antoni Navarro,

el qual eslava acusat de dedicar-se
a vendre cocaina al barri atines. La
pena que sellicitä el fiscal ion la de
dos meses i un dia d'arrest i una
multa de mil pessetes.

09,

Assenyalaments per ,a,t.

*

AUDIÈNCIA- TER
RITORIAL
Sala Primera.— Divertí: Carne

A la Secció Segona, se'n va entre
una .altra contra Francesc Peinado,
Alfons Sänchez i Josep Hernändez,

Albareda Fargues contra Eudald
Franch i Drets. Desnonament: Lluis
Rabentós contra' Pau Rabentós.
Menor: Ramona, Clave contra ?n'u-

eis,quals estaven d'acord per a intentar enganyar ùn home que venia de
França en la forma següent: Ve"nentlii cocaina perquè ell pogués
revendre-la a bon preu, la qual cosa
féu Peinado, per be que després, els
altres dos, un cop aquell havia cobrat el producte de la venda, ragafaren simulant que eren ageats de
rautoritat i, per tal de veure si encara li podien treure més diners.
Deseobert et fet eIs tiniadors foren
detinguts, i el fiscal dentara per a

cese Naves.

Sala Seg ona. -:- Divorci: Marina
Vitriä i Alg'uer contra Josep BaJanyä
Espinós i Fiscal. Menor: Magdalena
Luisa i Anna Maria Moritz contra
Josep Rubio i Borras. Incident: Pau
Aymat contra J. Pijoan.

AUDIÈNCIA PROVINCIAL
Secció Primera.— Dos orals per

lesions contra Manuel Ponç i Rafael Riera. Dos orals per usurpad()
de funciono i furt contra Andreu Jover i Lluís Heruandez,
Secció Segona.— Tres orals per
homicidi. robatori i estafa contra MiFernändez, Jaume Bilbao i Antoni Soler respectivament.
Secció Tercera.— Dos divorcis:
Canne Fernändez contra Franeesc
Hernández i Neus Gorriz contra
Candi Barriga i fiscal. •
Secció Quarta.— Tres orals. Dos
per robatori i un per estafa contra
Ferran Tesorero i Renat Saulge i
un altre, i Manuel Martin Rocafort

Peinado la pena de tres mesas de
i per als altres dos, a mis de
la pena de tres meses, la d'un aity i
vuit mesos, per suplantació de funciona.

presó

*
Ala Secció Tercera es vejaseis
incidents d'apellació, i klivorcis.

A la Secció Quarta...acemearegui Vicenç Zaragoza, el qua!, a Terrassa, es barallä amb un individu i
el ten. La pena que sollicItä el fiscal que li fos aplicada fou la d'un
any i un dia de presó i mil pessetes
de multa.

respectivament.

y AR

-

Pel Tribunal de la Secció Primera s'iza dictat el fall en riecident

113 teüll lalagoor

d'apeHaci6 promogut pels membres
del Comité Liquidador del Banc de

Catalunya contra laute de processament que va dictar el Jutjat
número dotze. La Sala ha deixat
sense efecte el processament dictat
contra aquell Comité.

LLITS DE TOTES MENES
1 TORNEJATS '
Passeig Triomf, 18 (P. N.)

Alois
inatf es reuniren els jutgea d'instroccid fer a prestare acords
amb referencia a les diligències que
arribaren a datTera hora a la guar-

-Teléfon 50007

ran iqui acio

de pes
100,

,--.

ÄDVOCAT

LAIETANA, 48
- Telèfon 17150
BARCELONA:

• CURSOS
'CONFERENCIES
* INSTITUT PSICOTECNIC
DE LA GENERALITAT. — Demä,
a dos quarts de vuit del vespre. a
rInstitut Psicotècnic de la Generalitat,
el Dr. Jeroni Moraga« donan la primera lliçó del seu curset sobre "La
sexualitat Infantil". Les altres lliçons

seran donades els suotessius dialeeres.
* CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA t Club Alpi Ca-

- Divendres, a les den de la lit:
al Centre Excursionista de Catalunya,
donarà una interessant conferiecia,
lastrada amb projeccions, el Sr. Joan
Sufra, ,tire el terna "`El retatile de

Ronda St.

Durant les eleccions es produiren
alguns incidents, a edusa deis quals

es practicaren unes guantes detencions. Gairebé tots els detinguts foren posa« en llibertat ahir mateix.
Solament han quedat tancats als ca.labossos del Jutjat, per haver atemptat contra un guärdia al carrer de

Compren

set,

(El iriSunat 'el'Urginela"..^41
ha (et .els
següents assenyala menle.
'

DIES

r

lustre Ferrer
CAFE-B-AR
Riera Alti, número 38
21133
B ARC'ELONA
Telèfon

‘ RAMON
QUERALT
Casa fundada l'any 1900

Per al da 16 la vista de les causes contra Joan Siinchea Castaño,
per tinença Ilícita d'arma, Procedent
del Jutjat de Sant Feliu. Contra Ma-

Agent de reelaniacions

als ferrocarrils
Corts
Catalanes, 521, 1.r-,f1:
In Mara de Déu de la Catedral Metropolitana de Tarragona".
Telefop- 3260L
- ala ASellel0 i Casanoves per atenetat
•
* LYCEUM CLUB. Avui, la
conseqüencia d'haver agredit a la
1311
R C 14 o N Ä
Placa Made un
Sra. Maria Farnes de Capmany dona-

.
n una conferencia sobre "La taquigrafie a través de la laistbria - La taquigrafie a l'escota primaria", a festatge seeigh Fontanella, 18, 3 .er Te.
leían 10387, a un quart . de , vuit del

guardi Contra
.

*******eeleeltiree«Peefeeleae

vespre.
* ESBART CATAD4 DE
DANSAIRES — Avui cometeará el

Aegabeetle7Yos
del- se-glent:

organitzat en commemoració de les seves Notes d'Argent, i que tindran lloc

monsommomillionnommunsommunizionen,

dele de conferencies públiques, de caràcter folklbrie, que aquesta entitat ha
l'estatge dei Centre Excursionista de

Catalunya: Paradis, so, amb el se,
gitent ordre: avui, dimarts, a les deu
de la,..nit,, primera conferència, a arree del Sr. Aureli Capmany, sota el
títol "L'Esbart Catará. de Dansaires. -

Noca d'Argent", amb projeccions; dijous, a les deu de la nit, segona con/eran" pel Sr. Liongueres. Temet
"La Sardana i la Dansa a l'estola";
dissabte, a les des nit' darrera codee-

renda, a càrrec del Sr. Joan Amades.
Tema: "El ball popular 9 Catalunya".
ES fa avinent que la Festa de la 1114
sica i de la Densa Popular Catalana
que tindrä lloc diumenge al Pelen de
la Meca Catalana comenlara a les
cinc en pu« de la tarda.

* CASAL DEL METGE : Via
Laietana, 31, Ter — Aquest vespre,

Que

...

realltzant tete. les CONFECCIONS de tema,,,
• parada,--mernes. feíllos a-MEITAT
PREt5IMECIMIMMIIIIINH1130111.11111111i1MIIIIIMINIIICIMIREIPININI
Que ara és quan poden obtenir-se amb mds
econfflia tote ala EDREDONS, FLASSADES,
011 CATIFIES
1 articles amb motiu de les aztuals.
RESAIXES DE

wra

a les set, sessió científica. El Doctor

7. 0. Prats l'Iferquet presentará els

temes: "Un ces de"PcilielaSila * : "Un
diagnasticidificir,.1 el Dr. Joactuirn
Trias presentar Ara tonamicaci& del
r. F. »neo 3-'1 i idel.titelade t'Ea,
ode de Sinith-Petersen en les fracs de coll de fémur". ,sizot,segelt
haurà refrió generarA
r ist
acr l'ordre del dia aeule le
de
sessió:
homenatge
eriorl dies
Gimbertnat;' comunicacions: con.
cte amb l'Academia i ;Laboratori
ocies Meiques de Catalunya; elecdels arrees vacants segons re-

1r

ment: president, tresorer i secred'actes; elecció de la Comissell
guntes.

e; ereposiciens, emes i

paiinq jiM temporada,

t-ligarat o

.

r

bo i a bon • preu

DARRERS

Salvador Seguí., 1 el defines al Passeig de Sant Joan, per haver treneat una urna. La major part di les
denúncies que es tramitaren passa ten al jutjat municipal per . .ésser
beasiderades coro a faltes.

Pel Jutjat número 8, ha estat processat l'empleat de la Companyla de
Gas, Primitiu Rodrigo Gallo, el
qual degut a un oblit, va deixar oberta l'aixeta del gas de la casa número 577 del carrer de Valencia.
A consecniencia d'això va morir,
'una dona i van resultar ferides cinc
p ersones mis. Es deeretá la llibertat
p rovisional lene tranca del proces-

Antoni, 11)O

1212L8 EXITE, ES L'ACTUAL
,er IREALAT
CIO
DE SENYORA
NENS AME PREUS UNICS DE
EL

De CALÇA?

E 1 41 wr a d o

ISITUAIO GENERAL armosrioncui
D'EUACiPa A tea SET Del. 014
15 ea «ANEA DE 1994
tyaltuat
Centre de bahas praaslona eaa la mar del Nord, amb
Una/molo • desplegar-ye 04P a te
-oandivl1emrBtoa,
1 prod g elx bel nuvolds 1 Molde, emb
vente 'forte de penent ii nord
d'Elpenya a tot Frene., a lee reglena a/pin g e, ale Patios Sabios
Alemanya.
11.es altes proas/one oonetItueleml
lan antlolold a l'Atlientlo, entre lee
Aparee I Canarios, que produelx
ton (arpe • l'esmentada regle at'läntloa 1 al nord
¡STA'. DEL 7£51P5
A CATALUNYA, e. Las ,vuir
En general domtna temas verla,
amb Cml mig novolós, a Tarragona, a LlsIda, a l'Alt Urgell l e
la Cardanya, I ipdrebd oobert a la
reata de/ pele.
Ele venta edn torta, del dertge•
ose al aura de l'Ebro h al Aellap
de Tlirragona.
;'
Les tempmetures estrenua es*letrados en las earreres 24 4,2114
nan ertat les anaentes 17 AM,
a • Tarragona .,l 'ai barbe; minallekilli
grima *out

ZWO

1 NI»

I411, 4:111

UI) orina ee nos de 1'24 maree ,

(Lea Matervacluna acmteutpsi's
»escoten% ates set, van a la cep.
eatera de la prunera pegual.)

' L'Oficina de Turisine de Catalunya
prega a totes les persones i entitats
que utilitzen el servei d'informacions
del Butlletí de la Neu, que publica setmanalment, amb la cooperació del

Centre Excursionista de Catalunya,

que no donin a la publicitat les dades
que els són facilitades, acuse fer cons-

' La Junta de- Govern del Carcol
Eqüestre, en virtut de la renovació
de càrrecs verificada en la Junta general ordinaria del 29 de desembre
darrer, ha quedat constituida per al
present exercici, en la forma següent:
president, Sr. Miguel Barrila s Arraut; viceepresident, Sr. Alexandre P.
Maristany i Guasch; tresorer, senyor
Lluís Caparé i Marqués; cometed«,
Sr. Francesc Palä i Coromines; bibliotecan: Sr: Josep valle 1 Taverner; secretari, Sr. Josep M. Fontattals i Ra-

dia,

dos tenen molla importància per
radministració de la Justicia.

Servel- 3leteoregie.
eataluttya

tar la procedencia.

B ARCELONA

i amb les <watt alguns d'ells
no retan conformes. Els acords
que es van prendre foren dos. Una
oomissid de jutges ene a visitar el
Presiden% cte l'Audiencia per a donar-n'hi comete. Sembla (fue tots

f

dia;

vice-secretari, Sr, Antoni Rosal

i Catarineu; vocals: senyors Francesc
Franco Cuadras, Joaquim de Sales i
Bruguera, Josep Solä-Sert i Castellar,
Josep M. Pi i Sunyer.

REVEU AIGUA IMPERIAL
Es convoca tots els socis de l'Associ ació Musical Hispänia (U.G.T.) per
tal que assisteixin a la reunió general
ordinäria que tindrà lloc al seu estatge
'social : carrer del Primer de Maig
(Casa del Poble) el vinent dia 21, a les
des en pura del mati. Horn prega

pimtualitat-

El Patronat d'Assistència Social de
les Cases de Caritat 1 alefernitat i Ex-

pósita i de Protecció de Menors de
Barcelona anuncia coneurs-oposició per
a la provisió duna plaça d'odontòleg
per a atencions adscrites als serveis
Sanitaria del Patronat d'Assistincia
Social de les Cases de Caritat i Maternitat i Expósita i de Protecció de
Menors, amb subjecció a les bases que
estan de manifest a la secretaria daquest Patronas (Montalegre, 5), a la

disposició dels senyors concursants tots
eta dies feiners, de deu del mati a la
una de la tarda. Les sollicituds, acompanyades dels mèrits, s'hauran de presentar a l'esmentada Secretaria, El
termini per a llur presentació fiairä el
dia 30 del mes que som. - Barcelona,
15 de gener de 1934 - El secretan,
Lluís Noguera.

GENERALITAT
1111 ButlIsti Oficial de la Oeneralltat. — En la nava edició
de dlumenge Va publicar el se-

oint

-

Departamen,de Finances:
Anunci de • eaneessiú d'una
prórroga,. que finirä el dia 20
de gener de 1934, per a l'adquisició, en periode voluntad,
de les cédules personals a Barcelona.
Departament de Treball
Obres Públiques: Edicte del jurat Mixt dindústries Quimiques
de Catalunya.
Administraei'd de Rendes PUbliques de Barcelona: Anunci
relatiu a la presentad° d'una
declarad(' de les utilitais mutisTetes durant ei darrer D'inmigre
de 1833.
Juntes :hita- oicipala - del Gens
electoral de - üataltinya: Relacion» deis elutadans que constituiran les Juntes Munieipals
del Cena eleutoral de Catalunya
durant el bienni 1934-1935,
Administrada Menicipal.
subhastes i concursoi
d'Ajtmtaments de Catalunya.
Administrad° de Justicia. —
Audiencia de Barcelona: Secció
Segona. Publicada de sentencies.
.,
Audiencia de Tarragona: Relaciona dele ciutadans que han
estat alegas per actuar de ju-„
rala durant el . primer. quatrimestre d'enguany en les cautes
corresponents als Jutjats de
Tarragona, Reus, Tortosa, Falset i Gandesa.:"'
Tribunal, del Contencitas-Administratiu de Barcelona. —
Anunci de „ diversos recursos
interposalit en aquest Tribunal.
Edictos de Jutjals de primera
instancia i'lnatrucció de Catalunya.
En l'edició d'aliír; aquest altre:
Direcció d'Obres Públiques
de Tarragona. — Anuncis de
retorn de fianees per entlestlment d'obrad.
Intervenció d'Hisenda de Girona. Certificad() dels elenona de mines pendents
gres el 31 de desembre de 1933.
Seccione Administratives de
Primar Ensenyantent de Catalunya. — Anuncia.
Secció d'Agricultura de Tarragona. -- Circular número 1
sobre el preu de les farines.
Junta de Plaça I Guarnició de
Barcelona. — Anunci.
Comandancia Militar de Barcelona. E. M.--Relació del personal de la-S':"A":-Regs i Força
de l'Ebro eie':, ita de realitaar
treballs topografies a la zona
militar de Girona duran( el primer semestre d'enguany.
Juntes Municipals del Cens
; •

>

Electoral de Catalunya. —
lacions dels ciutadana que coas.
tituiran las Juntes MunicipalS'
del Cena electoral de Gatalunya
durant el bienni 1934-1935.
Administrada Municipal. —
Edictos, subbaaies i concursos
d'Ajuntamenta de Catalunya.
AcIminietraoció de Jiislicia.—
Audiencia 'de Barcelona. Sala
primerak.Mpili leed° de sentar.ele.
Ecliete4 des .jutata de primera
instancia r Itieteucció
de Cedalunya.
,„ ,
Edictes 4e Jiiitta
jä inunicipals
de Catalunksi.
. „.

com ISS,ARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Ahir al Jitratf va ' tenir a la
Comissarienerat d'Ordre Puble de Catalunya Pa presentado
de tot el personal al nou
mimara general, sango? Tomista
Ratnon 1 Amat.
* La gnärdia civil de Canet
comunica que segons noticies
obtingudes de l'agutzil de dan
Isele de Vitialta llevadt este
trancadas les urnas electorals,
i que demanava reforços, els
quals no podien prestar perque
disposaven do lee lomea jadee
a Canet.
,
* Ahir al metí estiglid a la
Comissaria General d'Ordre
de Catalunya' ardelege de
l'Estat a Catalunya eenyor Carreres Pone, per tal de cumplimentar cl nou comiese'.
Segons sembla, liquen es
proposava Parlar al hoto comissari dele serveis relacionats
amb l'estranger, que compeleiz
exclusivament al Comissariarde l'Estat.
* Per llevar este a ee ptada
la dimissió del cap superior de
Policía, senyor 1. 4fAX Sales,
dinmenge va meran' cap a Celda., en es peopata dese-anear
una hange. temporada.

1

* Des d'Olot comieuiquen e

ierätd1

!ti Cornissitia

p ettie, ttre
d1;1

n18141~144411

'

"Pal delegat entrant, senyor Mez andre Bond], en visita de presentad& Atnbdós anaven acorte.:
panyats del secretan i senyor De
la Rosa.
Concurs pera construir finsola. — Al Negociat de Centen(iris de l'Ajuntament de Barcelona s'admetran fins al dia
24 del corrent, de cid] a datze
del mati dels dies habita, proposidona per a la construcci0
de tres grups de ninzols a l'entic reclute lliure del cementiri
de Sans, ami) subjecció a les
condicione i detalls que fina a
aquella data talaran exposats
a les oficines de l'esmeniat Negociat de Cementiris, ballos de
la Casa de la Ciutat, duran els
indicats dies i
Notes de preus. — Fina al
din 22 del corrent podran Asad presentades al Negociat
nicipal d'Obres Mitigues d'Elzainpla (segem pis de les Cases
Consistorials) notes , de preus
per tal d'optar a l'execticiO de
les següents obres, .segons les
condicione- 1' pressupostos que
es traben eipoarits en la dita
dependencin: Pa;vimenlacid del
()error d'Aragó, entre el Passeig
de la Mel 1 la Plaça del Canonge
Rodó; Installació d'enllumenat.
definitiva. Sil- carnet de Marconi; Conduele) d'impresos per a
les oficines U cniques; Enderrocament d'una casa emplaçada
aUcal'rer de Wagner.

.

&Mea llegit

el darrer número de

Clarisme
MUSA!

vaporitzant centra refredats, grlp, Irritaolons nasal.,
etc., eta.
Ungilent

LABORATORI BENESSAT
. SABADELL

thntf'e prnšdatit de
mesa. Tha deis Preienta s s'abn-

'
'enea contra el tes va/ant,in,..:
tervenint-hi el ehp ' Úe la Auhrdla Urbana, el qual resulta amb
una fenicia de pronbstic reservat.
L'agreadfe, fOu detingut.

AIUNTAIVIENT
EI

nou delegat del Pese ',rana.

doctor Aiguader, ha
estat complimentat pel delettat
sortint del Govern al Port.
Franc, senyor Artur atendida,
el qual s'ha acomiadat dell,

L'alcalde,

Otee.

Es ven a tetes les farmboles
'INNINumdamtammian

Banys

nted1114 i Tusen
Filli briea

'

Solg

de teitIcite

NOVETATS PER A SENYORA

£12 mes Maitines 1 econemir,. 30 banya,
30 peasetes servel a donnrill. Salmer6
elero JIS, Ten', ;Me. No te sucursal

p

Fabrica' RAMBLA te4ÁRA

VAlelt

VIDA SOCIAL
Vocal de la Conferencia Eaatonal del Transport—Ra sorlit: cap a Madrid per tal de.
prendre part a les deliberacions
de la .Gonferencia Nacional del
Transport, el eenyor . Jaume
Estaper 1 Pagès, presiden de
la Federadd Industrial d'AutoTransports de Catalunya t vocal representant del. Transport
de Mercaderies a l'esmentada
Conferencia.
Sindloat Professional de Fae
dril» Pintora. Posem. a 00neinment deis fadrins pintora.
de Barcelona que, d'acord amb
el que estableixen. les bases de,
Treball en vigencia, a partit del:
dia d'ahir, dillims, es reprengud
l'horari normal de la jornada
de trehall, especificat Párlielo 14 de les dites badea, 'o •
sigui de vuit a dotze del matl I.
de dues a cine de la tarda.
Installaolons
Reparacions
Aigua, Gas 1 E leetrIeltet
Es colloquen vldree de totes

menee

LLAIUNERIA I LAIR MATIDIA

LluiS efr•dh

CARMEN DE »fi ielt, 18 7
(xamfrà a Diputada)
LLURIA, 24, PORTERIA
Telèfon 50724

APartet 121•
Despee: PUIGNOVEL4>
Telefoni. Deigiatx, 608; Fàbrica, 403

et,R.A.S,A)A.

Bordas
Especialitzada en la confeeel6 de oses usats i nous
trasIladat al
ferrer de PI i Marga% 157
estafan 314168

L'Hospitalet de Uobregat

quines d.‘eseriure
" "Alisad

,
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aniversari de la sera fundaci
"EL ORDENANZA", NOU SALÓ CATALUNYA
FILM DE TOURJANSKY. -- "BaJoan
sada en un come famós de Guy de
Maupassat, el gran realitzador
CORTIEZ del monumental programa
W. Tourjansky ha donat al llene una
que es project* al
nova obra digna germana de "¡Wolga, Wolga I" i "Troika".
Inspirant-se en el mateix assumpte
que fiu en l'época del cinema mut
Nicolau Koline, W. Tourjansky ha
dirigit aquesta nova versió sonora,
tenint per intèrprets Marcelle Chantal,
La deliciosa comedia
Fernandel i Jeorges Rigaud.
"El ordenanza" is una obra d'art
musical de
que cap aficionat no pot deixar de
SELECCIONS
CAPITOLIO
veure."
Heus an, textualment, el que un
dels grans crines de la premsa madrilenya diu de la pellicula "El ordenanza", que la companyia Iberia
Films, S. A., presentara dintre molts
pocs dies al cinema Fémina.
¿UNA ALTRA PRODUCTORA
NACIONAL? — Arabern d'assabenen espanyol, per
tar-nos que ha sortit cap a París el
director de la B. G. K. Films, senyor
RENATE
MULLER
A. Talarevitz, el viatge del qual, seUna bella i emotiva histbgons sembla, está relacionat amb unes
HERMANN THIMIG
i
produccions que esta estudiant de rea- ria de Broadway i el seu
Una pellícula original,
filiar la dita casa a Espanya.
món
UNA NOVA ESTRELLA. —
alegre,
simpática i diverAixí pot ésser anomenada Renate
tida
com cap altra
artista
célebre
ja
quan
el
mut
Mullor,
yen a penes coneguela ara amb el sodel que pot esdevenir una obra teanor, que novament veurem en "Iditral convertida en cinema, no en
lio en el Cairo". Renal ?dan« es
teatre filmat, citarem un film que
La interessantissima
actualment passa a Barcelona "Troucasa en aquest film amb Georges Riaventures pinble in Paradise" ("Un ladrón en la
producció nacional
rae, ¿ciprés de moltes
toresques. Aquest film proper a esalcoba"). Lubitsch n'ha fet una obra
trenar-se a la nostra ciutat, sen re. excellent, l'adaptació de la qual ha
marcat pel nostre palie, per Esser una estat pensada cinematogràficament
de les pellicules més divertides que i n'ha sortit una obra bona i cal
tenir present que aquesta obra no
veurem aquesta temporada.
uns recursos tan cinemato"EL JU DI O ERRANTE" . — reunia
Aquest film de gran espectacle, degut grafics com els d'aquella altra obra
teatral
"Cavalcade". que posada
al dramaturg britànic Temple Thursmotius d'espectacle que sempre són per ELVIRA MORLA
ton, torna a posar d'actualitat la cepel públic. Lubitsch, d'aqueslebre llegenda del Jueu errant, agraits
i VICENTE PADULA
ta comedia — n'hem vist moltes de
maleit per Crist per haver-lo ulfranceses de característiques semtratjat quan Aquest pujava al Calvari•
blants — n'ha fet una obra que
Jesús condemna l'imptrdent a dur soés simplement de cinema.
bre la terra tina vida de la qual nMDel descens de qualitat de les dar- En el mateix programa,
sea no l'alliberan En efecte, els sereres obres genuinament franceses i reestrena rigorosa de la
les
generacions
se
succeeigles passen,
filmades a Franca, que no en donin
xen, el Jueu errant condemnat a l'ela culpa a no ésser fetes expressa- magna producció Warner
xistencia eterna, malda per aconseguir
ment pel cinema. sinó a unes preocuun destí feliç. El troban en quaBros i First National
pacions que els desbarben de fer una
tre periodes d'una història que comobra per al llene; que el Ilibre del
pren prop de seo anys; començant per
,
però
film el treguin d'en vulguin
l'ataconador de Jerusalem, que fa esque retornin al cinema, a aquest
carni del Divi Martir, el veiem dessonor de que Lubitsch i altres
cinema
prés cavaller a Antioquia. després mermestres n'han fet una cosa viva, que
cader a Sicilia i per últim metge a
tenin parentiu amb el teatre i amb per LIONEL ATWILL
Sevilla. La maledicció el persegueix
el cinema mut té personalitat prói FRAY WAYi
sempre: els éssers que li són volguts
pia, una personalitat que tots els
moren, mentre que ell escapa miraque fan cinema estan obligats a resUna meneen& en ~Piador
pectar-li.

Exit grandiós

Ricardo

ESTRENE

repugnant sense afegir rs a la
forca de l'argument contra aquests
actes ele violència. Alees detalls
hi ha, cota per exemple, el fistic
que expressa el gangster en sentir
per radio un discurs de propaganda
dels seus en el qual aquests diuen
que laboren amb honradesa per la
justicia, que són moments que,
sense significar les per l'acció del
film , tenen una forea moral extraordinaria.
El drrector ha cercas, per als
seus personatges, tipus que evoquen
cares i jets coneguts; el gangster,
per exemple, recorda Al Capone i
l'alcalde de la cintas. enredat fins
al coll amb el rackett. el president
Hardin g. i ha. a Inés, els tinos
encarnats nels sinistres Lotos Calhern Tul!, Marsall i els que representen George Meeker i May
Mekhot. Eric Linden i Sidney Fox
hi tenen els papers simpàtics: el
testimoni del crin i la seca mullen
Un documental de la politica terbola americana que seria millor
donar-lo com a ba s e del programa
que no pas com a complement.

"Lobos pastores"
Universal

Capitel

AMUNT ELS CORS!
Que 44 avui quan es pre-

-

Eis americans no s'estan de res;

a les seves mans el cinema, que
baria es:at a tut arrea un simple
especta g le amb una inftnencia mes
o menys discutida en els costuras,
ha passat a ésser un instrument
propaganda formidable. Mentre a
Europa es produia per a fer diners
(o be a: t com a subproducte) exclusivament, a Nord-America es
produia per a fer diners.... com a
subproducte i una pila de coses
mes, especialment in:luir en l'opinió pública. La carnpanya contra
els gangsters ha estat una :riostra
frapant del que diem; riere, no n'hi
havia croa amb denunciar els negociants terhols; calia denunciar
els politics térbols que suporten
aquells negociants, i això, que ¡a
hem vist en altres ¡ibas. tornera a
veure-ho, potser dit d'una manera
més intensa, mis brutal. en "Lobos pastores". En aquest film
veiem les maniobres d'un partit
polític amenaçat per un gangster
amb el descobriment de les seres
immoralitats i la seca submissió
a un altre gangster que aquest ha
assassinat, i fent-se protegir quin
el que hom volia fer era condemnar-lo gràcies a la declaració d'un
testimoni presencial del crim. De
la mateixa manera que havien estat al servei del difunt, passen ara
els dirigents del partit al del que
l'ha matat Peris el cap de policia
i els jutges es neguen a tolerar
rnés aquesta ignominia, i el partit
está a punt de perdre unes eleccions, quan al sea cap se li ocorre
d'obligar el testimoni a confessarse autor de l'assassinat. Naturalment, és amb brutalitats com ho
aconsegueix, i el pobre xicot arriba
a les portes de la mort. Gràcies a
això és traslladat a l'hospital, i encara que molt vigilat, pot parlar
amb un advocat, que el defensarà.
Altre cop a la preví; per confirmar la confessió, el pengen simulant un suicidi; però el jutge i el
cap de noticia arriben a temps de
salvar-lo. El gangster és electrocutat, i el cap del partit, que maniobrant aaava a aconseguir la
impunitat, assassinat per un germä
del gangster.
Aquest melodrama, que part del
públic considera exagerat, però
que no en té res, és portat per Edward L. Cahn amb un ritme trepidant. Les escenes excessivament
truculentes, com per exemple rapallissament del testimoni per la
policia, sin resoltes amb una gran
habilitat, copsant-ne tota la intensitet revoltant. evitant, perú, la vi
s r . directa dels fets. que resultar,

senta al

film a fa/Ire...
KAY FRANCIS EN • MANDALAY". — Michael Curtiz, el cèlebre
director, ha dunat el seu darrer toc
a la peHicula "Mandalay". La intérpret d'aquest film és la simpàtica
elegant Kay Francis.
UN ALTRE EXIT DE KAY
FRANCIS — "Tre House on 56th
Street" (La casa del carrer 5 6 ") és
Una altra producció en la qual el
públic 'podrá admirar novament l'espléndida Kai' Francis, la dona mis
elegant del llene.

la mis bella, la més graciosa, la mis simpittica
i la mis artista de les
estels
FRANZISKA GAAL

LA TEORIA DE L'EMPELT
HUMA. — Aquesta teoria ha estat
objecte de nombrosos estudis cientifics, entre els quals, ultra el Doctor
Voronov. es compten els del doctor
A. Carrel, els treballs del qual a la
Fundacid Carnegie. han revolucionat el
män medie i cientific.
• Un problema d'aquesta mena aborda 'La isla de Ita almas perdidas",
"Mujeres de postín"
film d'extraordinaria audacia cientíUniversal
fica, que ha realitzat la Pararnount
Capitel
basant-se en la coneguda obra de H. G.
recursos
de
qui
es
valen
quaEls
Wells, titulada • La isla del doctor
tre noies de cabaret per anar tirant
Moreau".
i rime amb tote.s les comoditats
"La isla de las almas perdidas", que
possibles explotant els seus admiradors proporciona a A. Dupont
interpreten sota la direcció d'Erle
un assumpte Ileuger, mogut i di- Kenton, els artistes Charles Laughton,
vertit que fa pastar agradablement Bela Lugosi, Richard Arlen, Leila
l'estona.
Hyams, i Kathellen Burke, una de les
Com que en aquests arguments
"estels" mis recents de la constellació
sempre hi cal ales que s'enamori
de Hollywood.
de bona fe, una d'elles s'enamora
de bona fe com cal , i això hi posa
una mica de sentiment i unes guantes llàgrimes. peraue els amors no
poden acabar be fins al final. Tot
abre, i una mica de música, hall i
cant i pell nua, perquè sinó no caldria que fossin noies de cabaret.
June Knight i Neil Hamilton fan
UNA LLIÇO
la pare lla romäntica, i Sallv 0-Neil,
Dorothy Burgess i Carlisle
A LA HUMANITAT
les altres tres divertides girls.
A. FERRAN

Pu? solo

LIZ

Un KILO.
RAM °ALLANO

A

ONCE

I/fi(WATER
DOLOROSA

Una joventut anonimament heroica al servei
d'una noble causa:

RUTH CHATTERTON I ADOLPHE MENJOU ACTUARAN
APLEGATS. — Ruth Chatterton,
l'actriu per excellincia, la veurem molt
aviat en "Journal of Crime" (Diari
Ton crin), de Warnen Broto. First
National. i junt a ella actuará Adolpite Menjou . Es una obra mestra adaptada del !libre del novellista francés
lean Duval. En principi s'havia pea.
sat que C. W. Pahst la dirig í s. pero
han acordat que William Keighley el
qthstitueixi.
L'ACTUALITAT NACIONAL I
ESTRANGERA AL PUBLI-CINEMA. — L'actualitat nacional es troba
reflectida al dia en el non programa
que es projecta aquesta setmana al
Publi-Cinema. Dels noticiaris Fox
que constitueixen la base del progra-
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FRANZISKA GAAL
en PAPRIKA que va
moure els productora
americana a emportarse-la a Hollywood

A casarse

AS1 ES
BROADWAT
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ma, els assumptes nacionals ocupen un
Iloc privilegiat, l mereixen citar-se:
"La recollida d'armes a Espanya", en
la qual el ministre de la Governació
exposa la necessitat d'aquesta mesura. "La festa dels Reis a Madrid" ens
presenta la cavalcada del "Heraldo" i
el repartiment de joguines de S. E. el
President de la República als petits escolars tradrilenys. Les notes esportives ens mostren l'equip de hoquei indi, de Cambr:dge, en competència
amb els equipo nacionals, i els esports
d'hivern a la Serra del Guadarrama.
Dels assumptes estrangers mereixen
especial atenció; "El President Roosevelt i el seu Gabinet són filmats Per
primera regada durant la seva reunió
actual a Washington", "La recepció
diplomática de l'Any Nou a Berlín".
"El noble de L'Havana aclama el
President Grau San Martín per les
seves mesures contra l'atur forçós",
"La festa de Nadal al Palau de l'Elisi", "La "pesca de llame" és l'esport de moda als Estats Units", etcétera, etc.
Com de costum, completa el programa un interessantíssim documental i una altra pellicula curta, ultra
els reportatges "Curiosidades mundiales".
"VIUDAS HABANERAS". 'Habana widows (Viudas habaneras),
una gran farsa burlesea, té per intèrprets dos adorables vampiresses, la
rossa Joan Bloniell i Glenda Farrell.
La trama es descabdella amb tanta
rapidesa, i l'actuació dels intèrprets és
tan perfecta que l'interes no decau ni
un moment
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ALEXANDRE KORDA CONDECORAT PELS AMATEURS
ANGLESOS. — L'Institut d'Amateurs del Cinema acaba de concedir
la sera medalla d'or al conegut director Alexandre Ko pda, pel seu
film "Vida privada d'Enric VIII".
Perquè els "amateurs" d'ací imitin els seus companys d'Anglaterra,
n'hi ha per algun temps; els nostres
realitzadors, per ara, estan bastant
Iluny de poder fer un film com el
citat per a mereixers una distinció
semblant.

ELS MILLORS FILMS DE
L'ANY PASSAT.—Una revista cinematogràfica de Buffalo organitza
un concurs per tal de saber segons
els seus lectors els millors film de
la temporada passada i han resultat
"Cavalcade", "Adéu a les armes", "La germana Blanca", "Sóc
un fugitiu" i "El seu únic pecat".
UN DOCUMENTAL DE L'ARABIA.— S'està actualment rodant
a Schiba un documental que portan
per títol "Chicago del Desert". No
saben si es tracta d'un film de propaganda turfstka d'aquella població.

XARCUTERIA I ULTRAMARENS de

T. CAPDEVILA

LILIAN MAIIVEY te el seu pu-

blIc I aquest públlo surt encisat
de la seva última Interpretael6
culosamcnt a la mort alliberadora, Es
solament quan haurà caigut en poder
de la Inquisició Espanyola, en el segle XVI, defensant-se dels falsos
crims dels quals és acusat, i després
d'haver invocat el Deu de Bondat i de
Misericòrdia. les virtuts del qual pretenen atribuir-se els seus religiosos jutges, que la mort, en fi, li provarä el
perdí de Jesús.
Ainh una "mise en scène" excellentment realitzada, animal per una
imnortant "troupe", servit per mitjan ticnics excepcionals, Conrad
Veidt té l'oportunitat de confirmar
de manera brillant la sera força, el
sen sentit de composició i la seca inteligencia.
Dintre de molla pocs dies podrem
Teure acuesta Pel ícula, que ens presentara B. G- K. Films.

"VUELO NOCTURNO". — Quan
Metro Goldwyn Mayer ha elegit "Vuelo nocturno" per commemorar el desé de la seva fundació i
oferir-lo a tots els pública, és perquè
poques vegades s'ha produit el mirack d'un film semblant.
Fa alguna mesos que es van adquiFranca i els seus films
rir els drets de l'obra d'un jove escriptor francés, Antoine de Saint ExuPery, "Vuelo nocturno", distingida
Un deis motius que s'han assenyaamb el Premi Femina, uno dels mis lat com a culpables de l'estancament
preats guardons literaris de la reide les darreres produccions francena República.
ses , després del lloc tan brillantment
Aleshores la productora encarrega conquerit en el cinema sonor, és la
manca d'originalitaz en cercar la made
la
Palada
Clareadirecció
de la
teria per argumentar els seus films.
ce Brava Es tractava d'un argument
d'emoció insuperable en el qual el cor Totes les obres teatrals que són transportadee al llene, moltes vegades, a
Unta i els setas mis amagats replecs
tenien una importancia essencial, i per - mana dels escenaristes i directors
francesns no esclevenen obres cinedirigir un tema d'aquesta índole nininatografiques, sine, anuestes altres
gú com Clarence Brown, que tan säobres que per diferenciar-les
viament ha sabut retratar les pasdit teatre filmat; mentrestant la gent
sions mes oposades.
Aleshores envii un dels seus equina alle a Franca es preocupa i treballa
rn aquestes Coses, s'entreté a parlar
tècnics a Sud-América, que centralitde si el teatre ha d'anar a cercar el
zi a Buenos Aires les teces activitats
i comencit la presa de vistes d'aquest refugi de la cambra c'neniatografica,
o si el teatre i e l cinema han de
film,
viure Sell5e manllevar-se res. i
John Barrymore, Helen Hayes,
°Miden de parlar del cinema d'ara,
Clark Gable, Lionel Barrymore, Ro- del sonor.
bert Montsomer i Myrna Loy, lloren
Qualsevol obra teatral. per poques
elegits per al repartiment.
caracterlstiques que tingui per ésPer això Metro Goldwyn Mayer ser, filmada. pot eadevenir uni bona
oftreix al públic, al qual tant d'u, III obra einematnarlf i ra. tense que es
regí tune és teatre. Es giiesti6 d'ofici,
ansié del seu dese aniversari, una
i na f ura/ment el que la fa ha de posProluerló q ue . is una concreció del
nnctruno"
t& annelles l'ames nualitats que el
seu poder actual. "Vuelo
Goldwyn
Mayer
fan
un bon oficial. Com a temple
que
Metro
si Prelent

Degustació de fiambres i mariscos. Oberta fins a la matinada. Llonganissa especial de Borredä. Unica al mdn. Elaboració pròpia. Gran assortiment de pollastres tendres.
Diàriament es reben perdius. liebres ¡ conills de boso

Placa Universitat, 5 - Telefon 15933 - BARCELONA

ELIES OBERCIE
FUSTERIA
Baixada de Cervantes, 1 -- Telèfon 24514
BARCELONA
TALLER MECANIC DE FUSTERIA

JAUME P1DEMUNT
Congost, 36 -- BARCELONA -- Telefon 74337
• •••••••••••••,..
•n••••••n•••••••
•••n•n••n••n•n•n•nnn•••••n•-

ACUMULADORS

"eyomr,
Per a automòbils, amb caixa
de cristal! irrompible
patentada

VE N 7111111111, 109
R

Te). 32394

BARCELONA

a

-0

TEN'

JAee

Mi

farr-41

OPM01111
%Wat Wittreadllidia el moment actual. E. W., rentasisas defender de li veda guàrdia, és també enende de
professior.alisme. Una conversa en la qual hom parla
més del pasma que de l'esdevenidor, sense voler. -- El
nostre amic té un gran respecte per l'entrenador professional (professor de tenis), perè de l'exhibicionisme
professional no n'espera res de bo
Ernest _Witty és una de les fisimplifiques del nostre
*mis. Vetes r& antintie. Gran coneiiedot del nostre esport i posseidor
encara d'un jec eficient que li permet d'aguantar dignarnent avui encara un pare contra no importa
quina raqueta, ens ha parlat Ilargakg* (diem llargament pensant en
les seves possibilitats oratòries que
mal tto han egtat extessives) del
nunnent tenistie actual. Val a dir
que de seinpre Ernest Wiity ha estar un &Se elements mes conservadora del tenis. Afee fa que no ens
ilerpftmget gens la seva actitud davant del problema que planteja el
professionalisme dins les pistes. Ara
bé, aquellta actitud d'E. W., que
naturalment nosaltres no compartim,
però que respectan totalment perqué is sincera, te it bon teca de romanticisrae esportiu que de cap manera no p6f desplaurena Aquesta
actitud is tipica en la major part
de lit tettfleet figuras tenietiques de
més de quaranta anys.

eres

/4

6••

Ernest Witty, que dlns del seu
abric blanc com la neu s'ha paseejet de beta madi per totes les pistes
de Catalunya, i de nit pels mese
abeittile d'infant apaesionat pel teaii, é també, diguem-ho ara, un
dels bornes que ha fet passar mis
Salte per damunt de les xarxes deis
mostees camps de joc.
A landlett, gairebé, dels cordatges
d
- e múltiples raquee, enfilerades en
'Relea exterier del sea establement, hem tingut la següent conversa en tenme el fa no fa com
agueste: •
• • •
-.4Qüe petisen del moment actual
del tenis catete?
Mis Mese! ha fingid potur
epoquu aparentment més brillante
que l'actUal, pecó en el fons Es aquest
el millor moment del nostre tenis.
die eift6 peltre jo mesuro lee
coses d'una manera panoràmica,
prescindint dels detalle parensosos.
El hombre de raquetes en activitat
es. al capdavall, el que compta. Podril dir que el nostre esport progressa lentament, pene d'una manera
segura. Els esos, tot i comptar molt,
no sien per ells mateixos el factor
principaL llom nota cada dia mes
afició i el naixement de nous cerdea on es practica l'esport de la
raqueta. llene ad el que compta.
....tTeniu fe en ele jugadors conl'agrete?
e-Frene:1MM hora no pot ja esperar grane catee dlla. Són bon jugadora, ala6 oí, però em eembla,
i voldria equivocar-me, que han arribat 1 lime de les possibilitats
Ilurs. La mejor part es libren a un
Perfeccionament de la seva tècnica,
per!, atlèticament no estan prepatate per les grane Iluites que impliquen una gran despe ga d'energies
«sigues, Dificilment ens donaran
cap sorpresa.
-Que penseu dels que pugen?
- Entre ele que pugen hi ha clemente bons de debe,. Entenc que
hom un deu citar noms perque, ultra córrer el risc de pecar per omissió, es pot perjudicar l'eclosió norMal dele valoro; que es P erfilen. Pite
dir, pub, que he vist en alguns deis
leves griete condicione per a esdeveflir raquetes de m&it, i en un futur
no maese remot. Hem parlas abans
de jugadors consagrats. Aviat veurem com aquests joves sobrepassen
ele que avui ostenten l'hegemonia
del tenia catale. Cal, pero, que facin atenció a no deixar decaure Ilur
.preparació física. Cal que siguin vigilats de prop per elements idonis.
Altrament ne arribaran on lógicament poden i han d'arribar.
-sCorn veieu el panorama tenistic
espanyol
- Bastant mediocre-respon Ernest
Witty sense M'un cap mis mot.

-iPodrieu perfilar una opinió referent a tenis internacional i copa Dayis ?
-Avui parlar de tenis internacional
es parlar de Copa Davis, la máxima
preve del tenis internacionaL Ja veleta
com cada any la Copa polaritza ratenció de tots ela públic arreo del
nión i com les principals pàgines de
la Copa Davis ocupen els (loes de
preferencia en revistes i diaria i fins
en aquelles publicacions totalment al
marge del tenis.
Es la Copa el que ens dóna idea
exacta de l'enorme progrés internacional del nostre espere Cree que l'any
vinent la Copa no es minare encara
d'Anglaterra. Dic abre per moltes
raons que seria Itere de detallar.
- Q u e penseu de les nostres associacions de tenis?
- No diré que no facin els possibits Per tal de mantean el caliu, però
els manca aguce entusiasme fogós i
potser aquelles virtuts de proselitisme
portades fine al Ihnit que fan ele mi
-racles.(EquM'éademnr
mole)
L'associació espanyola sobretot este bon xic mancada d'aquestes qualitats, i essent mol t gran el seu abast
no te prou força per fer arribar la
seva eficàcia fine als extreme 111és
allunyats de la nació.
-I del professionalisme?
-Heme, francament, en set totalment centrare Em refereixo, es ciar,
al professionalisme d'exhibició, no pas
als entrenadora d'ofici. Aquests darrers acompleixen una tasca molt mere
tória. Es a les seres mans sevieg on
es formen les gratis raquetes i eón ells
(els bons professors de tenis) ele grans
descobridors de les qualitats que ajuden a perfeccionar, evitant aquell tres
gic "abandonar el jugador a les seres
premies forres i iniciatives".
-I dels torneigs "open"?
-Amic, tot això és mesh lunye i
problemetic. Francament, no hi crea
Nego valor al tenis professional (es
-pectal);rn,soeig"p
no menteressen pot ni molt.
interessa afegir quelcom a
les declaracions que acabeu de fer-me?
- M'interessaria de remarcar que jo
cacto a la base de la formad() rendiment del jugador la preparació atlética. Es la clau de tot. Per aixes
vull citar un nom: Henning, "trainer"
del Barcelona L T. C., que és un
preparador admirable i un veritable
mestre de cultura física.
I encara vull fer constar que cona:
redore del vostre diari LA PUBLICITAT a profit del tenis. El llegeixo
i em plau de veure com el nostre esport hi is tractat amb tots els honora.
Despees ja hem parlat de l'epoca
heroica del nostre tenis.
El xiulet del tren al fons del congost del carrer d'Araóg espaiava amb
ratlles de punts suspensius les nostres
evocacions plenes de poesia... fins que
la porta de ferro ondulat del carrer
ha posat un teló de penornbra sobre
la gran vitrina de les raquetes i sobre
la nostra conversa.
CARLES SINDRF.I./
PILOTA BASCA

Al

Club Bascbnia

Diumenge, al Frente Novetats, va
començar a disputar-g e el Campesnat Social amb un partit entre Gutiérrez-Torrents, vermells, i 011erArís, blaus.
La parella guau) adora que va esser la del distintiu vermell, 40 per
29, va entendre's tan be en tot moment, que va confirmar la impressió estesa des del moment que va
fer-se pública la composició de les
parelles que havien de disputar el
Campionat, que la parella GutiérrezTorrente este predestinada a una
magnifica actuació en aquesta competici6 que ha començat. La primera víctima ha estat la parella 011er.
Arís, la qual, enalgrat tota la seva

bona voluntat i esforç, no pognd
pasma- del pont 29.
Els altres partits corresponien al
Concurre Social i donaren ele següents resnItats:
Cape-tia-jun(16 sucumbiren davant Ceranada-Sabat per 20 1 40.
Vezcruez - Vidal Ribes perderen
per 33 a eo jugant contra DuffoTintorere
La parella Felin-Serraclara vence
amb facilitar, 40 per 24, Erdosa 1Villalba.

Al

Regia/tata de d'ameno

1ii tap de 15 tuteas una bala que pasta Trinxant a Quesada toca el braç
de Rosaleacis. L'arbitre castiga amb
penalty, però Peña. el llanca alt. Es
desmoralitren un Xic ele madrileny',
i de catalinas fan, incursione perilloses
al terreny d'Omist. No obstant, tornen a l'atac ele ferroviaris, enes en
pie d'entusiasme. El trio' • &gente(
barcelonés brega ami, encert, i tot ei
seu equip es colioca a la defenelva. procurant arribar al final cense que veril
el resultar, i ho aconsegueix.

PRIMERA DIVISIO
Espanyol, 3; Barcelona, 2 (dissabte).
Betis, a; Ath. Bilbao, a.
Arenas,o; ponente, e.
Velencis,
Madrid, s.
Oviedo, 3; Racing Santander,

Ferroviaria; Ornist, Sea, Perrfn,
Hernies, Egea, elendig. Vermedieno,
Trinxant, Quesada, Pea* i Emilio.
Júpiter: Casanotes, Claueio, Vigueres, Font, Rosalench, %sitio, Diego, Perpinyä. Serra. Sala Mas.

/PUTEO._

Els Caunpieneta de
Ett la Jamad de dittnielge destacà la derrota del

Madrid a Valitacia

Club Maoista

Eh equipe eren:

Al Frente, Amàlia aquest club va
celebrar la seva matinal de pilota
a mä; se celebraren guatee partits
que oferiren els següents resultats:
Inicie el programa el partit en
el qual Mayo sol llagué d'enfrontar-se a Pérez A. i Santos, i, com
era natural, Mayo quedó a n3ig partit 05 a 3a).
Despees, Piré; i Montón perduren per en sol punt (29 a 30) davant Vaquee j Noguera. D'entrenament, Rosich i Anglada, vermells,
perderen el partit contra Romero
i Saguer, per 22 a 25.
I rana cama un partit també
d'entrenament, en el qual intervingueren Castillo i Lasala, vermells,
contra Arenes i Quites, blaus.
Els primers estigueren fores entertats en Ilur comesa i venceren
per 25 a 17, despees d'un partit
interessant pel ben jugat.

SEGONA nwisto
Sabadell-Alares, tiene.
Ath. Madrid, 2; blarcie,,e,
Irún,, u; Comba, a.
• r.-Jt
Osasma, 6; S porting, o.
Celta, 4; Sevilla, o.
TERCERA DIVISIO
SIsbaNsidd A. Crw »M.O*.
Nacional, 2; Racing Ferro!, g.
Baracaldo, 3; Logro, O.
Avilesines e; Valladolid, O.

lirf0- CONDUCTORES
per a viatgee ripida
dintre i fora de la capital
I estranger, sense necessitat
d'embalatge
Transporta en general. ?dobles.
Caixes. Guardamobles palies.;
Especialitat en enanos i Arques
de Cabals
PREUS ECONOMICS

Sliadivisid A
Centee-Lleveat-Sud
Lievead„, 4; Elx, O.
Crup

Mudamos VALLS

Cartagena, a; Saragossa,
Hiresilea' Os_
,Gicadte
Si bedlidLeit.
ffilatiMMINI i6criper
Goma.ajotad
Ferrariiria, 1; Júpiter, a
A
Torrelavega, a; Unida Vigo, 11,1

RECALDE II - *REMO I

túpiter, Vigo 1 Alarme 1 Giran&

Despatx;
eotveell de eint, las
Tetaron 133o8
Es reben encarreca a:
Jaman Costa, número 23
Tetaron 23310 "Bar Metate
BARCELONA

contra
CHI11BA . 13017111

Les puntuado»

BASQUETBOL

Frontó Principal Palace
- Avui, dimarts. Tarda, 415

'

•nn••••nn

Nit, a les 10'15
- UGARTECHEA
contra
LARRUSKAIN - N'ARGELINO

FRONTÓ NOVETATS

CLASSIFICATS

I

AYLII, DIMARTS
Tarda, a les 4:

Gallarta II - Pasay
contra

Azurmendi - Urzay
Nit, a lea 1015:

Gallarta DI • Chiquito
Gallarta

4. PRIMEEA DIVISIO
J. G. E. P. F. C. P.
DOnest
fa '
15 5 • 2 20 14 14
Ath. Bilbao
n 6 2 3 36 ¡714
Madrid
ti 6 1 4 20 20 13
Racing
ri 5 2 5 23 26 ri
z13 3 e 23n1
E4P
Valkanillg
U 5 l'g as 2 3 ir
Barcelona
ir o 6 32 go
Oviedo
Betis
Anzu
11 25 44 22 63 23
15 36
24 190
Il 2 3 6 13 25
SEGONA DIV/S10
J. G. E. P. F. C. P.
Ses-illa
za 6 t 37 20 16
Ath. Madrid
it 7 2 2 32 38 16
Gijón
ti 5 2 4 14 27 12
1152 422 18 12
Irún
II 5 2 4 22 27 12

Campionat de Catalunya
Uno altra jornada
incompleta
La jornada del djUttienge, una
ultra vegada va eseer incompleta. De lols els partas anuociats, sols va. jugar-se it Manresa-Palrie.
No van equiVoesr-se els que
esperaren uu partit disputat.
L'equip del Patrie va teuir
uns deu minuta verantent formidables en començar el perfil;
en aquests minuts deecabdeliar-ee les millors jugades
del partit.
En aquestes jugades afortunades el Patrio va aeonseguir
posar el resultat 22 a O.
Malgrat tot. aún), i quan esperitveto la "debacle" dele luanresans, aquesta, ell una reaceió, van aeonseguie SIOIS besquets en menys d'un minut, la
qual cosa va donar-los el coratge suficient per a disputar
par/1 a pam la victòria.
La peintera part va acabar
23 a 6.
La segona part va ésser interesaant pel Joc deacabdellat
pels dos equipa i per la igualtat
de les torees.
El parla va acabar 29 a 2."
favorable al Patrio.
Cal remarcar la correceid del
públi0 que va anar a presenciar
el partit.
• ••

0:

056ru
a511
rd4
8na
'155 2
a 111
o 65 32
2225
23101
1
1 521 23 675 24 221 488 478
.Skalabádisell 111,20

contra

Araquistain -Unamuno

Ferroviària, 1 - Júpiter, 2

DETALLS PER CARTELLS

Madrid, 13. - El partit de tornada
entre el Júpiter, de Barcelona i
Ferroviaria es juge ahir i no ¡Mi pea
favorable a rastel) madrileny.
La Iluita resulte en general entretinguda i disputada. Elegi la Ferroviaria a favor de vent Ileuger i atacó en
els primers moments, en els guate Casanoves hagué de rebutjar un trets de
Quesada i Peña. Al cap de set mines
el Júpiter inaugure e marcador. Perpinye avançà la bala a Diego; aquest
la centre, i recollint-la Serra 'tense un
tret anal la dreta que Omis no pegué
parar. El domini fou altern. Les dues
linits mitjanee es debaten amb encert
al centre del terreny. Al cap de 29
minuts Emili talle un córner que Queseda remate magnificament de cap,
aconseguint aixi l'entine Després d'aquest gol els catalana porten la iMciativa, i al cap de 40 rn:nets aconsegueixen el sea segon punt en una magnifica jugada dels seus dos Interiors
que acaba Sala cedint a Serra una exceHent passada, i aquest l'envia a la
zarza.
Despees del descans els ferroviaria
sertiren decidas a obtenir la victoria,
i comenten dominant. Els afavoreix
que l'equip barcelonés baixa eettsiderablement en joc. Alguns dels seas
elements dóna mostres de cansament.

Frontó Novetats
Professlonala
EL QUE DIUEN
LES REPRESES
Partas jugare diumenge:
Tarda, - Primera quiniela: Chistu I, Nana: II, Fernendez, Elorrio,
Guanyador, Elorrio; coHocat, Fernández.
Partit: Narria II-Elorrio, so, contra Fernendez-Villaró, 39.
Segona quiniela: Chiquito Bilbao,
Lejona, Abasolo, Zarraga, Chiquita
Gallarta. Guanyador, Zarraga; collocal, Abasolo.
Segon partit: Zarraga-Lejona, eo,
contra Gallarta II-Chiquito Galleeta, 50.
Nit.- Partit: Izaguirre- Perca, 38,
contra Quintana IV - AzurmendiUnamuno, 45.
Quiniela: eltifiez, Inza, Pérez,
Quintana III, Begoiles III. Guanyador, Inza; coHocat, Pérez.
Segon partit: Inza-Begones III,
40, contra Muñoz-Quintana III, 3e.

El perfil Espanyol-JuvenItts
no va jugar-se per manea de
}brea pdblica al camp de joc.
Els del Juventus no van soler
jugar malgrat que rEspanyol
va fer-se responsable de tot el
que muda palear.
• •
Continua la primera rolla.
que a aquel-1 pas no sabein
quin acabara.
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Arbres Mimoses Pins

A. ANGUERA

Xerés "Cavas Marfil"
MALAGA

gustí Guitidia
:

.1;ts,

anatLes
,,,Joka-alang

euesesat: ere«

.

DE 1714 0 - BARCELONA Teléf« 34548

4442Velit•de

Diumenge passat se celebre a la
piscina del Club de Natacie Barcelona. la darrera jornada del "Trofeu
Antoni Sabata". Quan el jutge donava la senyal d'arribada al darrer
participant dele cene metres estil
lijare que COTTeSponlen en aluesta
jornada. quedas. fine un dels h omenatge, mes sentits dele put ha
organitzat el asolee club deaä. per
honrar el record deis qui per ell
taren i qUe malauradament ja no sén
entre nogaltres.
Diem que es un dels homenatges
més genere, parqué antb ell slonora
la memòria d'aquel' menos. d'aguce
bon nedador. que en vida es (ligue
Anual' Sabina, i que quast tots el
coneixiein per "l'Alome", per diferenciar-lo del sea emane Angel. Es
un homenatge en el qual els participante tenen una visió ben tendra
del (mi fou el In conipany de Meta
ugurament en alguns d ells. abs
sorgits en la mateixa tornada, el record es tan novell encara que en
Unid pensament l'hauran vist nedar
al seu costat, igual:te= que en tantea alero curses passades, quan el
'ce! glatia encara en aquell cos das' lett
a.
an. yi
Ele
que Antoni Sabata
convisqui la nostra vida deportiva.
foren suficiente pernee la seva bondat d'infant i el seu entutiaeme per
totes les ceses del club, deixessin
una estela de simpatia que dieces
ment es borrare del ilustre penbant ; guante *mies, ele que mes
L
Men
convisqueren amb ell les hores del
neguit eepertiu, volgueren recordarlo sempre instituint aquest troteu.
La Junta directiva i tots els altres
nedadors, tant els que 7.21 bis; debuten com aquells une .ia, entren en la
cate goria de veterana, volgueren
també prendre-hi part i junts, cada
un aportant la seva part, encomaflete potser de la voluntat i entusiasme del qui honoraren, forniren el
bell homenatge que hern eiscut en
aenestes tres memorables jornades.
• ••
Si asestes trofeu ha estat digne de
remarcar-se pel seu caire sentimental. no menys han ele fue llo pel reaultat Moren assolit.
Ea ele tras estile que cometa%
hom ha pogut registra -hi digeries
revelacions, sobretot sil ele estile de
braca de pit i brasa d'eopatlla, en els
guata, fine ara, era molt reduit el
nombre de simpatitzants. Estern (Ma
segur' Que des de la celebraeise-sa
d'aquest troten seran molts els nue
seguiran practicant veme estile
aconseguint-se aixi minorar els temes
actuals que tenen bastant que desalar.
En la jornada de diumenge. anotirem la vicheria de Sabater en la
categoria de debutante, en forma relativameat tia, ja q ue des del Cc/turne:ollera se selle en primer lloc i
si no s'arriba a parar a l'arribada
per creure que ja havia local la
barra, hauria mole, un temes cense
di-cal com a mattnific, ja que tot hi
sofrir aquest contratemps emprà
minut, 9 segons. En segon !loe es
classificà Lluís Garcia, ami) un
temp• iorea acceptable.
En la categoría de .luniore, s'oeitinä novament una altra discussió
d'aquelles que no hi ha manera de
Posar-se d'acord, Canilla i Lepage,
els dos candidats al primer bloc, i la
situació dels quals hacia de solucionar-se ame, aquesta cursa, efectuaren
cos a cos fermidable arribant en
forma molt discutible d'apreciar qui
dels dos hacia tocat Primer. con(
acostunia a passar en aquests casos:
!vientre els uns deien que havia guanyat Carulla, els altre< asseguraven
q ue era Lepage que hacia total primer: com a solució es donó un ene
Pa t.
En tercer !lec es classifice Bonacasa a noquee dècimes deis primera.
En la categoria de Seniors, Angel Sahata es manifesti novament
toril el nedador mes ràpid de Catalunya; tot i no efectuent el sea
niillor temps lit: una cursa lores
acceptable, en la qual Senil fou el

que l'inquietà seriosament en les
duce lamieres restes, pelee en la
(tartera llague (le cedir el primer
lloc.
La classificació obtingeda en
aquesta (farrera jornada donk con'
vencedors del primer any del troieu ele seguenls nedadom;
En 13 categoria de Seniors, el nom
de Ricard Brull es el mes indica:
per a ocupar el primer bloc; ell és
eh perfecte nedador emplee que en
els tres estile demostri posseir millore condiciona; (teneres de diversos anys de brega es traba actualment en la plenitud de les seres
facultats. En la categoría Je Juniors,
Jordi Carulla representa la consagració del nedador que des d'un
quilla temes enge ve demostrant la
gran dime de campió, i en la categoria de debutante, Lluís A. Garcia és l'esperanga d'un gran entusiasme unit a bones iacultals.
Els resultase de la tercera jornada testen abrí:
Categoria Debutante
t. Francese Sabater, 1 mines 9 e,goss 6-to: 2. Lluís A. Garcia, 1 m.
14 S. 2-10; 3. Francesc Paree,
16 3. 446; 4. Andreu 'enhiela, i m.
17 9. 2-50; 3. Mateu Monllevi,
79 g.; 6. Manuel efuriedae, r m.
ser s. 6-1o; e. Albees Dorca, t rti.
20 s.; 8. Guillem Ombravella, i ins.
20 s. 6-ro; 9. Daniel Campo, 1 rh.
zo s. gein: lo. Agustí Sala. i m. 23
sesiono 4-to; ti. Salvador Duran,
1 01. 26 s. 6-in; 12. Carlea Ma:tí,
m, 30 a.; 13. Ramon Torrenes,
•1 in. 34 3, 2-10; /4, Manuel Te...
1 in. 36 s. 4-1e; 15, Jean Marte
t in. 36 g. 6-10; 16. Josep Lland,
en. 37 s. 2-10; 17. isliquet Vilaldach, i nr. 31 g. 8-to: t8. Pere Ce(tina. t in. 53 A. 8-10; 19. Vicenç
Montesinos, u ne 57 s. 2-1o; 20. Emili Motines. i ns. 58 s.
Categoria Juniors
Exsteque, Jordi Canilla i Andreu
Lepege, 7 m. 8 4-zo; 3. Ricard
Canela, 1 m. 11 5. 2-10; 4, Josep
Canela. I ne 13 5. 5 . 10; 5. Carles
Bol/arase, r m. 13 s. 2-10: 6. Exeguo Josep Carrasco i Amadeu
Aleixandre, 1 en, /6 5. 6-to; 8. Vicene Sempere, o In. 17 5.; 9. Pere
Nublo12, en. 17 s. 6-ho; 10. \Ventee
Eggart, u ns. 21 s. 9-10: 1t. Emili
Feliu, a m. 22 3.; 12. Julii Castellä,
1 ni. 23 s.; 13. Joan Buira, r in.
27 s.; 5 4. Ex-squo Joan Senchez i
Enric Fedi, r m. aS s. 4-1o; 16.
Martí Ilerbolzhetner, i m. 35 5.
440; 17. Enric Abraham, i mine

39 er..449•:"

Perfumerie

SIMAILA
Rbia de les Flors
Categorla S.M.:ara
1. Angel Sabata, i in. 5 s. 8-10;
2. Ricard Brull, i m. 8 s.; 3. Juli
Cabrejas, i m. II s. 5-Ice 4. Joan
CM/upen 1 m. i u s. 6-is: Jaurne
Cruells, 1 m. 12 s. 5-1 0; 6. Ex-aguo
Merius Zwiller i Carlee Cairel,
12 s. 8-m; 8. Josep Cahrejas, a ni.
12 s. 9-1 0; g. Manuel Lecra, 1 es.
13 s. 2-10: Rafei Jiménez, i m. 14 s.
2-10: i i. Anuden Costa. i ni. i4 a.
o-in; 12. Gonzalo Jiménez, 1 m. 7 s.;
RaniOn Borres, 1 in. 17 s. 5-io;
14. Lluis Santacana. i ne 22 s. 4-10;
Ex-aguo
Didac Leen i Florenze
15.
Arranz, i m. 24 s. 8-1o; re. Antont
Trigo, / ni. 26 s. 9 - 10; 18, N. Canut, 1 In. 31 3. 9-1 0.
La classificacie general després
de les tres jornades queda sial:
Categoria Debutan'

1. Lluis A. Garcia, 9 punta.
2, Guillem Ombravella. 22.
TICLES PER A Tffil ESPONT1

*ribo«, 35 - Tildo" 32915 -

JAUME C A HIZ

3 ton die
mi al 0:

I

AUTOS DE GRAN LUXE

-bilt61"1.94"
.14ret4ä•lbeili

Autos per a caaaments, bateigs i excursions

,•seq "e qua si.
terpOSiCiÓ de Piantes, indicas- e,.
• ac'tf'
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›pt.I e311.,:d
flors i accessori

COMAS
BARCELONA

;mona

C.'N lirce eu

lord Brall, Jordi Cara la -I Lita A. Sarci",
guanyadors del prime any del 'Tro eu
Antr ni S:014"
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'erre' a la carta - Preus moderaba - Manjar selecte
RONDA CAN? PENE, 12 - TELItFori 17888. - BARCELONA
(entre la Plaça de Catalunya i la d'Urquinaona)

M.

Am eno

Frederic Pera

BAR - RESTAURANT

INDUSTRIES J.
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de fardinedia , q

Plaça Lesseps, 7 * Telèfon 74273
BARCELONA
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CONSTRUCCIO RUICANICA DE, FUSTERIA
Obres - FabrIcsol6 1 modelatge per a maquinaria - 411141118
1 per a *deberles, Illianquelgs, Tinta I Fabriques da Seda.
_
%Veles t bombe e per • Curtas
k.a6...
,

--J ,if
,
.. v A Lit NTI A* (64PE
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~Bits per a hcids i bombos per a pulimente Apafells
quadrats i eilindries. Corrons (htiimes) i n • n irrons per a
i claports. Experialital P11 barques i hines per a litereries
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LA PUBLICITAT
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XOCOLATES

Casa fundada l'any 1800

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

MANRESA, 41 6- BARCELONA

Dt _

Dimarts, 18 de gener de 1034
3. Agutí Sala. ,m.
4. Andreu Nabiela. elsr
3. Francesc Sabater, as.
6. Miguel yalald.lcit. 26
migo
7. Nfeearel WeateNla 4
8. Francesc Pares, 3 0 .
g. Caries Martí( 30 I mig.
1.22
so.• Ramon Torrents, 30 i mig.

14. Salvador Dur an, 31.
15. J. M. Brugia, 43 i sing.
16. Mateu Monevi, 4s.

el sector d'especulan& ha salUdat la
ea
vicatuns gitinguda per lea esquel
lea electivas de 011.1101111e .1:110 re:a17. Josep Llarà. 45.
que
ressaltiva passivitu, sense, 111112o,
18. Vicenç Mcatesinos,
ne ea Inanbient peterai del meccat
re. Pere Codina, g&
cap indici gois marques un canvi d'o20. Joan Martí, 31,
riesstuei
tS e ritme que es venia re g iaCategoria Juniors
1/8
trant filtimament. En els primers mo1. Jordi Carulla, 8 punts.
ments
de
la reunió del Borsi, pel., ni2. Andreu Lepage, 8 i mig.
vells a que es cotitzaren els valors
3. Ricard Canela, 17.
sumittcatius semblava que la Ucmes
4. Werner Eggart, 19.
presio es falla sentir amb intensitat,
5. Carles Bonacasa, 20 ¡ mig.
però a mesura que el temps au.nea6. Josep Canela, 25.
va, i en la reunió de Borsa, la tomca
7. Emili Feliu, 27.
mes aviat millorà de posició, i uns
8. Ex-aquo Vicenç Sempere, 27.
en alean sector, com el carriler,
q. Amadeu Alexandre, 28.
conseguí cotitzar a darrera hora els
ro. Ex-xquo Martí Herbolzheicanvis de la tanca de divendres. La
rner, 28.
situació general del mercat, pecó, 843011. Josep Carrasco, 28
mig.
sa una visible baixa de nivell, tant
12. Pere Nubiola, 3o.
Pe l que respecta al volum de contras13. Enric Fedi, 34 i mig.
tacions com als canvis, i en ~len
14 Julia Castellà, 35 i mig.
més perjudicats els valors que ea el
Ij. Julià Sánchez, 38 i mig,
curs de les darreres setmanes, acola.
16. Ende Abraham, 41.
seguint cotitzacions sens date xie
ay. Joan Buira, 43,
exagerades. Sera curiós d'obervar la
tendencia que predominara en les proCategoria Seniors
peres sessions, encara que tot ens
i. Ricard Brull, 6 punts.
creure que en per,istir la passivitit
2. Màrius ZwinCr, II i mig.
i feixugor notada ahir será PO,s deS•
3. Angel Sabata, 12.
no es laxa esperar gaire la reacció
4. Jaume Cruells, 16.
general de posicions.
3. Josep Cabrejas, te.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
6. Carles Cairo], 20.
Valors en la reunió de Borsa:
7. Joan Gamper, 21.
8. Julia Cabrejas, 24.
Dia 15 Tanca Alfa a
Valor,
o. Manuel Lecha, 26 i mig.
anterior baisa
ro. Ramon Borras, 28.
11. Lluís Santacana, 32.
Nords
54.70
12. Didac León, 36
54.75
48.60
Alacants
48.50 +ele
13. Rafel Jiménez, 39.
10450 11e.25
Gas E
14. Gonzalo Jiménez, 40.
58-00
M. Rif
3185
re. Anuden Costa, 42.
141.6,s 14430 -o 85
Explosius
15. Llorenç Arranz, 43 i mig.
Colonial
4300 50.50 -2.50
17. Antoni Trigo, 46.
Aigües
I60.34 167 .75
/S. N. Canut, 35.
-0.05
Petrolis
3.55
69.25 -123
68.ao
Asland
-0.50
61.00
60.50
Montserrat
18.75
r8.co
-0.75
Docks

-7.24

La tanca anterior dels Docks és del
dia 11 del mea que som.

es fixen a loo.00 ( -4-loo).
El grup d'Ajuntaments, com era
d'esperar neeres del resultat de les
darreres eie.:c.011s, ha estat podrient
dir-ne el cavall de batalla del seetur
de comptat. Des dels primen moments de la sessió que l'abundor de
paper es féu palesa, i per tant davant
el desig de venda, no és estrany que
els canvis en sofrissin conseqüencies
poc falagueres. La major part d'enes Sinns contractades e g istren prdues
que oscillen entorn de do; enters, 1 en
algunes la baixa arriba fins als qua
la primera re--trens.Aquaé
presalia que ha presentat la posició
que no es dóna per satisfeta; veurem
fins on arriba la seva empenta; hotn

crea, perä, que aquesta ha estat la
pritrera i gairebé Unja depressió, i de
no snrgir complicado,» imprevistos
ben aviat tornaran a tocar els lirnits
que acaben de deixar, i ens aventuren,
a confiar en una més o !Derivo intensa represa en el proper futur.
El arta de cèdules queda a canvis
sóstinguts, amb negoci de regular im-

portancia.
El rotlle carriler azusa una minva
bastant apreciable en el vol= creperacions constatat en jornades precedents. Pel que respecta a la tendencia dominant d'aquest sector, predomina el sosteniment, i fins en algunes
emissions es registren millores de 1.30.
tització és de remarcar la constatada
per Prioritat, que 54 fi xen a seso

El sector trobligacions
Metes i industrials es ven moderat en

eompra-venda, amb sosteniment general de posicions. Ea de remarcar els
avancen aeemseettits PU- Bons Energia
Eléctrica (110/110). 102.00 (-1-1.00).
1 Auxiliar =Jis, 03.00 (+1.50).
De les acciona 6s de notar la babea

que presenten les Aigües ordiniries,
i6o.eo Transmediterrink.
lee mude. després de cotitzar Ir. entere reculen a 131, ami, sérdrsa 'le
d” e s un itát s reeects l eam , anterior;
minoren mes les Ford, 209 ( +A i
Telefóniques ordinkries, ti' (+2).

BORSA M., COMPTAT
El sector d'operacions al comptat,
en general registra tto xic de depressió pel que respecta al volum doperacions, sense, perä, interessar gaste
als carvis, els quals en la major part
de rotlles no presenten modificadora
apreciables, excepció feta dels Ajotataments, que sofreixen utta accentuada davallada.
El rutile d'Efectes Písbiics, amb regular negoci, queda en general a canvis sostinguts.
Obligacions Tresoreria Generatitat,
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Per a polvoritzar els vostres tul-breo fruiters es recomana el

L10111E11 L.L0

ES I APE

Els avantatges sobre els altres sän:

Prenotó, deugerena 1 economia

litHCAT UE LUNA

-Conienca la semana ame

DE VENDA: FERRETERIES, LAMPISTERIES, I A LA CASA DEL CONSTRUCTOR

JIPAN ESTAFE RISAS

sessió poe colicoireguda senque los posstble anular ven-

se

Despatx: Laurai Miró, 138 . Telefon Mira. ZO. -- SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA
FABRICA: Ureanitsaoto Mestres, 7 - Telefon 85

dee d'importància, la qual cosa
demostra que, per ara, la manca de decisió continua dominant. per aquest mercat.
Mate: No varien de dies an-

444144444444•84444441418118441444444141

1" I 1\T

teriors. ¡ roterinient quelcom
/neo ael in, pum/ ;tutti peu s
I unas. El plle 5juli t y rib.l a portar-se a terne ho ton amb Extremadura, a 52 pessetes, i litio
Palencia, a 5150, posat damunt
vagó origen.
ONU I olvada: Sonsa modificació d'Ergell, i sostingut
el d'Extremadura, tal con) térem referència.
La • civada d'aquesta mateixa

ja

1 ADMINISTRACIÓ

VIZA MUMBRU

Vis Wats" 59, segun * Telèfon 14159 * Despatx de 6 a 7 -- BARCELONA

FABRICA DE TEIXITS DE PUNT
MANUFACTURES FORS, S. A
Especialilat en tipos de canalé, estil angtält, en 'unges i mitjons de llana. fil i seda
Mitjons de noi. Mitges de malla fina en seda i fil
Arlidett d'esport. Mitges Colton malla tina en seda i fil. Models patentats
Fabricació de guants asport fantasia
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parlioldar

Cacao Nava Tort

M

O. TI

COMPRA-VENDA

proce&nria s'ofereix amb Inés
i»tensitat i al preis de 2851)
pessetes, tarifa curta; amb tot,
però, les vendes per ara gairebé
nul -les.
Despulles: Persisteizen amb
igual fermesa en els preua I
amb ofertes pm actives, co que
fa creure que mes aviat puguin
afermar-se una mica mes que
no afeblir la cotització actual.
Els allres gAneres sense res

DADES PAOILITADEN Pea
LA CASA aP e nts1811 SITGES
Pa OROS

410
415
4.80

ABAD

1/8
1/8
1/4

Sucre Londree

de

7411004411•
Ilea Premie
n'euul
-

M.

I

Blat X mago
J. ... 85
S ... 83 lis

14

Filfeifos, Enreixasä, Cid>
fred, Pues 1 lliços per a teixits

Blat Liverpool

després de cotitzar a diversos canvis,

-~..11tfo&CAT LLIURE
La mama contrattadora que domina

1.24
1.30
1.36

1.28
1.34

35.

ra. Daniel Campo, 35.
13. Manuel Tey, 37.

II

Sume Nova York

MOVIMENT BORSARI

11. Albert Dorca,

•
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Collsaeabra Telidon 8
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No lió

SOLER i TORRA 931111811S

negligiu..

ters, cuina econòmica, garatge
(In xalets).

NEGOCIEN' ELS CUPONS DEUTE ANIORT1TZABLE 5 tle
VENCIMENT 15 DE FEBRER V1NENT

l'ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ

1

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11113, i Bonsuccés, 1 i 3

Aquesta cremor d'estómac
que noteu després dels
dpats pot ésser l'úlcera de
demä. Aconseguiu la V09tra curació inmediata amb

CARLOS

pit

Josep Comas

Curem de l'agregació de nous fulls de cupons als titols
següents:
Obliga. Ajuntament de Barcelona, 6 "t-, E 1921
"
Alacant 3 r,t-, primera Hipoteca, series E 1 F
"
Mines Potassa de Súria, 7 r;t•
Bons Unió Naval de Liovant, 8 %. l d e la
Permuta del DEUTE PERPETU EXTERIOR 4 ',"•, pela nous

DE

A mil metres sobre el nivell
del mar, clima Inc. especial
per a criatures antm;ques i desganades i per a malalties del

Aquests xalets, bellament
unen tot el confort.
Electrizieat telifon, bany, wa-
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tteM8

12 Y 1 C Teti fon 196
:

1=779,9144111019111iállittl

--••••n

BORSA DE. BARCELONA AL COMPTAT I
,
VALOHe
e.... lem.d..i
VALOR&
8.07
PALO« I o•••••• Ir....
',mis
11311.114411184

.
!

A

TERME

;

,MaIT1

S'ALOE§
VALefirle....Te.......1
1 __.

, i
ii..... 'fnct.a.at
i_,_ .

adato saturan

•//44r•t nP•
••• Im•Irr11711
TouP1

mansa L. JIS' . - satsgi, t.., :540
P" kaa• .... 4341Dany a. 3884 P., 1.1 1019.
i..,
pana~mt. L . usas ; __ si„,,.
1519. P., 463 5.0 -- NOIMagd. 1.., 129050.
I' • 411. - 1110011, 16. 10000. - PTI-

ea. 1.. 121-,g p . . 7855 _ 8,,•10,, 1,.
...
,,.
.
.... - Arvimilna,
O.,
L., :el. ° - t4In
Janeho, L., OO.-Montevideo, L., 23011.

111•1 4 1

e.o tonal. oinit

•0111• MtAlIell 4 1.01141rill• I
Srs

P,

la

5
5

.57
5.51

3.57
1.31

5.58 5.61
5.52 Nom

6.87

5 65

5 63

4.62

1,42

6.63

te

1111

14.1
I 3grn 401-1-10r
10,.r1,11.1

1

6.4, 8.1 t
8.99 Nom.
o .14 8.14

e 38
1S otn.
6.13

5 35

son,
8.41

Vd,

Junm

Ort

7.98
8.10

•••••
s
7.31
8.07

5

5
5055

14654 114mb

?baca •1MM, ..
01/n••14r•
441•14 .olagrarga
• 1•11. 11

.

• 1•••

11.05 10.72 10 7411 I O. se 11.12 I I 211 11.43
Non, 10 90 11.06 11 es 11 36
11 25 10.88 11. u 11.17 II 72 11 50 11 64
21
20
21
16
sil
00
20

511050000
00%

£11117 mg

111•1131141•413R1A

-ami -.Olerlo,

11 31
11 :7
11.26

lh,r1111,

15 2,
i 1.41 I I 4: 15 01 15
11.91 :son/. 14.03 14.0/ 7n 601
11 93 1 I 43 14 75 4.S I 14 1.

1,4

24

1411/1

,1.

D14

,1111/1

777

2S
111

•,1104.

.1111,* O ft,L am

rama tutterior
.,barttora
14. gr1.1011
%tan
Terlr4

In 75 / 0.70 111.78 052 11. I 1 11.5, 11.13
10 139 t1 01 11 15 11.33
10.98 le 95 10.99 11 25 1 1 30 11.19 11.62
20

• Ic•

15

lo

t

,r1138 n 1rs ti, pol i
lela Mala Unto
sny olerior
Pe, da l Td dan,'
no •M•rIcIr

Base tanta

211

•1114.11131.1

4

5.75.5
6.1 O
0.09 1/1

fordnala

1..141 , 15/16

1,91 seg.&
4NY POst

55114

DE LLOT I A

MERCAT
CM/AM MOMI O

1 DM/PULLIS

41111•1
87 hm,
28 es l.,4
arrue led
54
o 4 fatt.
Correal lame
14....dare M11•1111
52 a52'5 1640 .8.. •6•••
Imanad.. ••••••n
SI a 36 8.8id ' a a
8.5d
SI a 56 (free. a paue.... ala
Pral. 1 roma
(Proa. es pan* ab
ase mal,. •4.5 14. daaeoe 44114,
ma, *er•e
.••• .44 «6›. 1

Kan
Ye opa, dar
74444444111 41.
Cama.
d

nin 1 C11556
anean Mar 4.6.1111.
Vle...•••=m
• a& alaar
greldwia
n•181
%Ya 4.1.5.44
Mea,

1 a lro I

41a OS

3.55
5.53

ame

• N0TA: !la 111184,2a 45441/411114 . s 11/41114115dal'a0.81,06./t15581

i

3. ;8

i•.•

414•F1.1

1.11.PER

11e,

_

. 1113:50,35 il 23 $.. e.:tk
S555s' ''''
.........
`':‘');.'7'5
411, 83'. (' '.1.7275
45.0
• .`"?'?' 8888.'''°
......4
41.....,
48'50 43'50
f,2.1.51 3200 115.4 Irgood
sean 8110,,
•
C Ido. o
3e
AllIM14113411
SIRIA
•lleill
77'o,. .47.o,
903/11
V
11
.141144.4
•
4.7'55
47'55
SO*00
11..... /.......
i
olputAcutpui
035'10 235'411 compeag
17'50 18'00
• Lb...
163'75 tos,5
1680 10.4
. .. r.dotko
,
.59•7$
,
• =4.4.9:
• inp.
4.3 •••.., 161S0
Inda.
548784 lerat
itron 19'00 IIIIIIIIII8
39'1 O 39'95
•
3,.......‘•
4.1.%.,,••••
11 1° °°
" °°
timo mal»
.„,.
,
09'25
6900
ß
62'int
60'un
7'78
to..4.44/.
I
7'64
Nao
2,.''.
n'"1
Ilellaelf
,
54'n.,
$800 y t ,....1..„. •,.
69'00 6900
61.pp 61'00
8 ..
63'80 64'00
. ..
II..
• ,.
6900 403'00
stron •
6P6
R'89
1444.
i2'8850
•
.
.
• " '''' 76."". Ay,.
5 ,,
69 15 6875
4". 81 51'00 1d,o5
8 ..a 83mo 43 .2•
1.4.4.6.4.
. .,
6...
ttrt,855
12
tott
68'85 60.20
4S., sa.uo 115 99
t .
.5..y 95'90 tt1t t t9 6.... N5,•,q•.4% 77'00 7800
•
11111(41 illIalli
lutn.
, a 5600 600 n ¡,,...,.,•,4 6a.
Y y litt
f
.
68'85 68'85
25'011 25'50
ea' so
118.
66'00 soso
01 851555
4. II
.... ,6.00 '2.27 4.141. rati.11.
34'00 94'751 •
.„L 3J.50
4I•4
it.
a
8150 8105
4.4•04.
14. Ñ. r'2.n, 111.00
• rol.nns'is•
48'50 48'50444444
95'50
v
'''
05'50
•4,
.,,,,y
8 ..
52'00 61301 5...4m 44t
8100 8100
PI ES MIS
. 36, .1 36.na ,4...
"
•
i%
"„,
C ..
se. 52'90 i2
110'85 80345
;4,00 711'25 la.ria • tajad 4•4 sron 85.0.. t.....P..i.
ß ,
ann1 nen
• bu. 1144. 05 Se !.?..,..);
II!. 5.141. •••• 7250 7500 1•••§•• • 1.• 4 • e. O,07.50 00.00
•
F0'60 8950
.
11.4Imelh
e. 77.50 i.'
,
1....
..1•
.s...b....,.,
7150
7125;
•
a
80'00
80'00
•.•76
46'78
ioree•
1141., 10000 10, ''''
1 Creo
:16118111
4':.I.,..••• 81'00 >en.
f
•n 15 1E51
7965 7965
i....64••16.
79•09 7900
48
•1.1.1
Amad
•
.4..., 43.6 . 63'60
8100 S1'00 11....44 a •.,
213731 113'50
....„ tema 7....1.•
4.1.
1.44.11.
54
Ilt.
44 OM e 4.4145, 5.,
96310 06.11.
.
14.60 54'80 4....6.46. 1 .11.. A. 99'›rn 93'90
•
ne
.9.3 61-6° 61 '
14.4
.
•
7300
74.511
•
3%
5V"
67
°U
'1
41.4.414•4
2
5-01.
8,•9°
89.01'
18'40
48'66
, , hemem 1 1 4.4',..
.„ cii- 53'70 549°
ab..
• 4:1
"1:7
56•00
93•77.1
4...4.
44
46,
44
96,
9
tv00
96'00
1.
•
. 9370 9350 'N... 444, a 1 , .4. 42
16'00 16'00
' 4.etäs
9 t• 5 1., no ,n 45. .
•
.
86 416 86'00
'
09 - 25 '7 9
9 4'0, 94'50 al•••••••• 44 ....
....,
.
laman/
n
•,1...
I•ive•
.73:tia
•
k71_,L
•.4
05
.
.
.
85'00
1.
9 85'00
al.
'
ae.s. 614 050' o 0 69•05.,
6,25 00.0,
.
62 lo '...
I Iliera•no
., ••••• •. '4 i a 25 211'00. epa
•
78'60 73 10
• 11.
•
s.a.... 74,25 7625
' (AM
47'85 50'30
. 1.. 89. 9? 55'2';
007,5,
8,100
.•
.
6 .,'..
1.11.4.
1.5.'
0575 ss'on l ; ."..66
745
." 7534 Ne ma ti •• •
00 10050
160.00 165:15
1 Loe 44 844.14..
• • 002. 83.3. ..._....d g.,..1114
.
es•ss
a ol,„ 71,00 74,00;
'•"6" ..'
I. 15 94'11 Pass.Me.
....,4_, 8715 .755 ^..--14200 112 25
es .e
•. •
ar....111•41
•
• / • 69'5° 85.55 S I 4 g FI, 6 a Si
58,40 58'50
-je 99'50 99'50
•
•
..
eh.7.1•11.4.
a .1.. 90'25 90 ' 17,
r .....
..
5'60
"5
7 15. 5 n'un 8600
1 l'Ah....
ELEcTRICITAT
4".. il. ??4841'2 88480058
•
9905 90.85 •••••n•••••
n %u 444..44
4' e ;ven 701/0
I'd
106-"" 10"0 4.4.1614•1904.1
"II" 088'
. 71'4'0 71 ' • L„ .._..,_ se I
111.41.4gra•. '•
90'40 c (Ale c....7;
. 0,,•.4
90'85
47'75 47'75
.
%my 8•414
841 --"•'.. -.---•
. C. 99'65 99'2n 11111111CA811131
4"%::', ;1.'0°0' 76. : :0"0" . : 3.".
43'5 0 43'5°
e....
::1; 17°11:11°: 17.111.!?
• 11 90'91 12'20
1•••• 112 U.) $1'01,
•
1 ••
a
MY
• ,40.84., arpal ev°
. 88'40 87 aß0
ama A 09'35 .0.20 Sede* en 246,
811.75 b6.50
• 8 87'90 18'75 • 8.• •
• t.a.*4 ..... so'ea evool
ettielle
' 1150 Sets, a.,e,he e. nefe,4",.. ,, „, 141r,,,1
lawn 1511m1 .1121mi•
e • 86'75 8610 • 9.• .
• .6, me. ...1.
a. as
. 11.35 81.00
•
• 11 8680 80.50 Ihnel...
• .18.5.:d 91'50 gao'
1411144.4L1144. 44 Ve
88.611 ;ron
s...
• da 40 11111.4,1
.
. 9.49., 97.auenanala ',S'ama I.. 86'00 86'00 Palmes
1404 eme el mana le
e • 8 sa.00 emes geel•Illgan Sl'oo
le. fe...1. ., 4%. 44.30 gil,. km=
14'00 temo
66.,, cea.
66.5..
4 6. 6,..,
,,,.1.84151. Unir 44.
2 lanre.... le ro..
33'25
33'2
o . .s.s a 89'00 86'7 s fore . •
•
•
tr.
.9.1
!,.
..
'?
t‘0,.."
•
44..
82'00 ”"
turno
ares'
•
87'11 47'81
n pep 44 85 80
• • 8 7323 7815 lb.d.
•
Yute
e
n..
63'011 630.
$111 0 lir myt ad. 4.1
tala 1111 •11•
• • C• -1 04 71'50 93...,6.5. .. 4,.
.
Im•••n•••
•
• 03, oros
'o" eme.
e
55541 85•11s fe.........
1.. 1.54/...lor""
2 11.00 51',',
• 9..441 5 73 00 7.2 '43 11151••. 44. 1 "e
. "m
60•50
5050
•
.
II••••
1 11)5.00 TOS.,
y',.
s5•75 5 5•7 z 11••• No« (...
1 11 svu, 00,01 ..
• 8 00,00 00.2:, 54.6 km
51•75 54'70
11.4
5.„
I 95,0 osen
68'00 0.2.7-,
. . •
•
o 9,e.
• • C.. 9,•,, ,,,, Alma..
13 •50 1S-.0
61r.
a• 70'00 81.01
• • • • 5 . o ."..n:', 696,...,''', :t aba..11•
1575 1.,'75
• e.
15mo 1000 844, 4, bee.eu a . 9g, r, 99., s 11.e.
45..
ao'n. 41.1 1.1,
,,,.
5.
II
pm,
"1,0'0
414.44.
75•'
25914
2525
h
hanwilart
)41,
•'
'm
101'59
,,,,t2
.1...•.
's
10
1.fflrloul ,
63."
5•_+
414 .200
.5 0 50,50 cm.... L. ... • •
sus°
85'a0
; C62'75
11.4 1111.44.
• u.
•
•
• a '4. '.å. osos 97.85 141....... , es.114
381011 3800
1~4 Mi
411f.
s.••• 15500
•
i,.-;-,,.
..
Ildd
88*50
R850
4"
,
11444 ik" 1 .el '0 ... ,...
ersn erno
Coa
• 59.111‘.
,
14...r11.4.4......
I.1
eh.
7001.1 753.o'
128'00 128'00
a N.
M ISS)
60 50 61'00
.4,,,,,ad
6750
68
00
a..-....
1
48.4/~44 .
o'
114'0o 114/00
41•.m e.. 161• 1 .1e
5400 33851 •
: =764 . „.,„ 17.¡,,, 13.77,7(....
48'00 50'50
•
75.50 70.75
.
• •.• • •
14.7-, 14,75 pm a. heder epa 8180 8155
saus
-""e''
,, 198,00
70'O0 r • . I.4.44.44ku•
41/3• 11114
78011 7900 !la'
• t. • •
. ..r...."6%1 7015
16'00 1873 • • Ihia.
11.4b
96'5
96',11.1
•
91.
n
•
3600
aun.. ••••••• • a .'.,
iail'UO 1 51
7,50 :6•-,n!... ea.
0150 11025 • i4.1...
6.11.
•
1
74Pi
,5'15
NI..
110
50 O e.
9
1 oft:(0,00
.,37.75
a e 'a%
16055
1 144. 11444444.4 :,11r.. .1. ,..,11:8005
en-00 eran Os I."'
or.,,j.
j. I
. .111 ot ?ovo
• 03.,, 85.05 1.4.«.44. aguda.
, O'.
5 5.46.•Ilas•
63'25
50110 50 00 '
'
In«
.
4.
1.1....
,
,
,
t
,
,
0
,
,
.
,
;
(
,
40'00
•
I
991"
6"
a'
5.1
I
'a."'
04-55
te
'',..
103'90
103'90
• 6 .4
'
•
fine
se
.01.55.
ame,,,
un
5i-141'05 142'03
a
•
11,10
84•511 84,511
54 9.•.
77'50 7575 •••••• ek•st••
55'50 5865 u"."+"»
,,,
' 94'011 ovan •.,„•,
s'en
%oh,. .
sn
.
, i.„, 4,.
6461114.4...110111 •
80'20
84'5
tur?
61%0
SdIe... Corlar
:1:11 1
.
. 4% • •
MA581)
"POI4 87'50
43.75 .d.,„
850
88'50
8
.
Oran .
Taleißdee ora
t
I
'1.4•41
.4. Huno 'hoyes
_.,„.
84.75 atan
•
• mi $ ha •
5...,0
172.'00 82'03 .._
,•LA.
eme.
i
4
.1.
' ''.• taran 107'50
PI
.- ••• , .
89'00 119'00 - ---..-7. Ia'flo
113'26 95-3
• • ' 04 .
1405«11 1114114
134'00 136'00
n II %
73.51, 70.50 I....6 '9..
6 . 12'50 12.50 '''''.4...6.4
scos
Xi
• •'-',. ‘.1.
er s
#.te,

...me_

Del

oh I.

•11000 34400 affm. 04,
Cleie a. St
5'- 441454. e• 2•11. 2110u 311'00 *fi 444054.

Londres.
gema eil:
esto - Nova York, ..-.AUllitg,.
r..
i m - 414114 44/a, 1..., gong. p . eme.
L, 5151. - aelelea, 'I..., 2304.
P.. 450. - ItIMIL L., 8118. P., 13390.

Dia 15 de nener de 1!31

MENEA 1 DE COTONS

elk 15 OL 5ENE1 1934

115

5.16.4
14atOn ocapa. fr.
Imar
lowb

I

64
64
53
32 a

LLSOUMS. PARRATOES I ALTRIS
Ibta, te,

se a
la a
70
744
to a
70 a
71

1 1 111I UUMtIS

71
7I
75
71
75
15

14. • t •
lis • efo

boom
44••n•••

.

114.4.
(Pm. va •n••••••• 64
da.
loa alaire •mke

8.0.••••••

SO a 50
‚7 a is
13 a 44
a es
II a 00

fiad. halasen
1.1.44 kaamma .
Umeo
44/464113

14'6 a 15
14 5 141
14 a 111,

4
44
105 a
Os

•

1.0114 .. •4a5
lennee 4411118 *44
11141.04

hiela
Pas

mogo

el
se ale. Irgan&
51 • 14 51111140
84 a 55 1411
II 5 a
•pan•
15 no dla re 1/4«. 4•1444,
41 4 441 tarea 441.0
les 11

ea • 14)
410 18•••••••• ae
lana fama 14.44Imia
44 a 45
gallee..
Fa. 4. Em.a 1114441416 42. a
37 a 38
gen. 5.4•1• n•
'
I! 3 33
.
Veset Lanar.*

, 70 a 71
4•.%
es a 68
al 14'14
61
a .2 se
60 a 70
1.64,
75 a 77
faite.
Cr•v• •• per.. •1,
lee godo.
•400 cure 8.44 e 6,1%41

In Pela

41151%.1111

37 11 39
37 37'5
07 a 375
55 a IDO

0 1 A 1 5 OE 5ENER 19,.4

Ilainomple
elandlua
4.14144e 4645
II
4.a.

54••015)

4473

N.r
9:

113

%pe Caas141

5'
a 41
a 40
19 a 10

e

• s841
131

Re. lb
.5
4 .417ko lean Indlle1.1
87 une 1144.4m1
lUll
II • 1041

5.
tu

E pum

1121

Pibe.
te...2er~ d.

t
II 4 4
•4•

itett
lee14.4. n

Par1ß.

-wwwww,

e

la, 1G t:ss

tos

Cinemes

Teatres

Lt

Aval. iarda; les 4;'n11. • les 10,05.

EL PU JIMISAMO. «gatea. NavaTA PARAMORPT. LA SUERTE OS
I LA ISLA OR
os._
RETTE. (Senil
LAS ALMA' reuma% Per Caerles Laugbton 1 la Deela MIME

oo.

Son Mina Esempount

i

TEATRE ROMEA
Tetidon 13601

I

Caäa cha, a lee 5 I a un miar( d' t
EL DIVINO IMPACIENTE, de Pernea,
esdeNenime nt de Fans' . teatral.

UftjälINIONA
e

TEATRE NOVETATS

JOAN CRAWFORD

LETTY LYNTON

1

arte

Robert liontlemery - 1111a ketber
Film Metro delewee flap«

Es despatien localltals amb tres
cites d'antleipachi

La posada del
l'esa actuat a tol Europa. priori
pala !alistes: Emill• Allega, N'u
Aliaga, Tino Folgar, Joaquim Valle,
, 20:
E. Cueces, 20 (Orle vl
Troup• de tirotean, Deca er , Rail.

Harelm. ATRIPAN001.011 COPlaplig Per Raquel Torres. POW
MOQUE
TE 1111111110, per Nancy Caread

TEATIE 60YA
Aval. Colossal programa:

Mis labios engañan

LA CANCION DE ORIENTE,
en casIella, per R Navarro' ZARAGOZA (documental), parlada I cantada en Castella. REVISTA
I DIOUIX011
Bolee

1

90 bailarina, SO; Coro; 190 pesamos en escena, 190. Nodrida or-

ucKttenio
Avul, tarda. de 4 a 8: nit, a les 10:
Estrena de la comedia musical

aman

PAPIKRA

La posada
del Caballito Blanco

per Franziska Gaal i Paul ~Mur

De gluta a Comptadoria

.11~1n•n••••nn•n••••••••••••••17.

PUBL1 CINEMA
Retuelitate mundial.
Documental
ersem routinea
Viatge. - Eta,
Butaca UNA PASMA

TEATRE BARCELONA
Companyia de comedia
Ladrón de Guevara-Rival«

SALONS CINAES
TIVOLI

4 tarda I 10 MI: "M1 debilidad" (pro•
ducc10 Fox), Lilian Harsey. Dibulxos,
N011ciari I Revista

CA•ITOL
4 tarda 1 945 Mi: "Lobos pastores",
Erle Linden. "'dolerme de poste", Nell
HamIllon

Aral, dimane, tarda, a un Quart
de sis:

El conflictode Mercedes

4 larda 1 10 ml: "Farsa, farsa", Ralph
Otorgan, "Asi es Broadway" (producen)
en espanyol, Joan Blondell
F117,4

Nit, a- nn Quart deute: estrena de
la comedla en tres artes de Felip
Sasone

KU BAAAL

EL OTRO AMOR

Tarda, a les 4: LA FIESTA DI LAS
CAMITAS BLANCAS, celebrada a
Copera de Parls, 1 a la goal aporten la sena valuase cOopti oció la
ramosa morid Mlatintruett, acornponyada de la companyia del Casino de Parle. Marte Debas, /es sin'.
patiquissImes Alfred Jackson Girls,
la celebrada orquestrina de Jazz de
Ray Ventura I un "ballet" vienes
per les bailarines de l'OPert A les
4!25: la darre n ereat16 d • Mono

•nn•••n•

TEATRE POLIORAMA
Mora-Espentaleón-Barroto
AT111, larda, 1, 4 de O: LAS ERMITAS.
Sti. 1/4 d'11: LOS MARTIRES DE ALCALA. Derna. tarda: LAS ERMITAS.
Sil. es'rena de EL CRESO DE BURGOS.

liaid LA NOVELA DE UNA NOCHE,

TEATRE COMIC"
Palau de la Perlita
Anal. o: da, a les 5: le meravellon
revista

A les 601: CURIOSITATS RUINMAUI. A les 611: Una interesares1 instructiva visita al paren zoolegic
de Hagenbeck. A les 621 . LA

FIESTA PE LAS CAMITAS BLANCA.. A te, c • 45, Liane ined en
LA NOVELA DE UNA NOCHE. Nil,
a les te: CURIOSITATS MUNDIAL",

A Igs 10,13: Una interessant 1 Instructiva llalla su Jarell zeolegle de
elosenbeek. A les in'22: th lt FIES-

;CON EL PELÓ SUELTO!

Nit, 1 cada nil. a un cuan d • 11: l'exilas

EL PELO SUELTOI

TA DE LAS CAMITAS BLANCAS, 1

per 51. Delgado, L. Cabello i tota
la Competiste

a les 10 . 46: Liarle 11.011 en LA NOVELA DE UNA NOCHE

4 larda 1 930 nit: -A casarse, muchachas", en espanyol. "La viuda quería
emociones", Entra Merla I Vicente Pa'
dula. "Los erlmenes del museo", Lionel
Muill 1 Fay Wray

PATRI PALACE
Continua 4 larda: "Meras de noche".
"La muerte negra". "Es esto amor",
Slary Balan. M'urdes

EXCELSION
4 tarda 1 930 triti "Fardomaa" (del•
carneo% tarda:. "La muerte negra". "Es
Mito amor", Mary Brial)
-

Gran Teatre Espanyol
Companyia de 4011P EADTPER8

e

A. ROLLA 1 A. ARTEARA
dimatis, tarda, a les 5. popular.
Entrada I butaca. 1 PM.

LLADREI QUE 111'11/18 DAT?
1111 a les den:

PAPAVERT

4 tarda I 930 1111: "El polluelo Indio"
(11nIcament larda:. "Viaje de Ida" en
espanyol. "Yo y la emperatriz'', Lilian
Harvey

ORAR T'Alee COMTAL
Continua 345 tardas "Misterio de Villa Rosa". "Viole de Ida", en espanyol.
"To y la emperatriz", Lilian Ilarvey,
Cómica

MONUMENTAL
Continua 345 larda: "El vengador",.

YMPIA
CIRC EQÜESTRE
ArLI, dimana, 'lit, a les 10: tercera sortida del menee rival artista

KASFIKIS
HM, la sera Incomparable Revista Misteriosa, amb els nema 1114Iputencs, les
setes vedettes. etc. KAIIIFIK18 és l'ún/c
al men! KASFIKIS no s • assembla a ntnn. Ton s'assemblen a RASFIXIII. TeaClec?... Revista?... Tot, lot alzó
1 mol/ meS ha de presentar l'empresa
Ce 1 1 01yMpla 5.0111 la fórmula moderna
caapectacte •ccwieratt, (uncid exprés:
Cs.,/ número a la leva boro, 1142110
l'herarlt A les 10, Slintonla: a les 10•03:
LES HARRIS, Unifica; a le5 1010:
TSE MAZOLAS, torç.: Unta!' a les
1 1 10: BILL SWING, -rodeo" amertra;
a tes 1020: LES IBERI08, ',In tu ís es tal a: a les 10 • 42, LES 4 SYMEX, °Mul t es plástica; a les 1050: TSE ELLIETS,
Pernstes: a les 1100: WASCONOELOS,
raIllor cavalltsta del món; a les tilo:
R ICO-ALEX, celebres I moll aplaudlts
'lomos excentrIcs mundiels t parodio'
19: a les 1140: T. INORTLEY, inmuta
'Manis; a les 12'07: Stmfonla, a lea
1230:

KASFIKIS
REVISTA MISTERIOSA
1 les 1315: RACCSONS, sa 11 adora , a les
;','Jn . Gane final. Autismo a 3 presolas. Entrada General, 1 pta. D10005, larla I 1:11, gran* funcione. Es despena
a complarloria I a les mutiles de revenda Per a lea sls Uniones representacions
de KASFIKIS

en espanyol

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

CINEMA ESPLAI

CONSIGA. entre Buntene, 1 M'Une
NOTICIARI FOX , EL MISTERIO
DEL PIJAMA ROJO, per Doroth1
Rerier, AMERICAN BLUFF, Pe r Lo.
pe Vélez I Lee Trae?. GRAN CALA
MICKEY, el mIllor Plm de (titulaos
sonoro. YO DE DIA Y TU DE NOCHE, per Yate de "(ny I AV. FrItsch

Es desnato' a tots els Centres • de Localltata

••••n•n•nn•••nn•••nM•nn••••n••n•••••••n•n

CINEMA PARIS
Aval, dimarla:
NOCHEBUE N A, dIbulam en colees
de Watt Disney

MADAME

Bol TERFLY

BOYAL

0'40
C A DENES metall
050
CADENES rellotge
CADENES rellotge polsera cro•

g'75
mades
RELLOTGES paret "Cu-cut" 8'—
o'50
IMPERDIBLES fantasia
IMPERDIBLES lletres cromds. 050
0'45
CREUS fusta
INTERRUPTORS porcellana
PLANXES elèctriques
TUPILES vidres
PLAFONIERS complets a

0'15
5'75
095
1'75

El vialge en l' 1534 DEL PO« es
ME un vol en miú, admIrant-se pasoreines esplendide.

Hotel Catalunya
Restaurant
Eitaleell a 11 Pessetes. Coberts a 5
pessetes. Confortables habitacions
amb sigue corrent, camines de
bany, ele.
Calefaceló cent ral
On parle (lineal' Enea spoium
Ramblee 1
Santa Anna, 24 (

Plaga de Catalunya. Teläten 10474

Igualo»

Concerts
Ella 19 de gener. Nit, a dos [parla 011:
Tercer cansen estraerdlnarl I cornisa de

Antònia Mercó

A r gentina

SYLVIA SYDNEY

Avui, grandMts programa sonor:

SMETERLIN
Exclusl y ament per als socia

JUVENTUD MODERNA
per Porotny Marlsall

tRe0•1011

TRANSPORTS RAPIDS
de

GIJON

nema. ~eres. el gren planista patones

paeunt per &raposea, 0a'ahorra, Pamplona, Logroño, VItérla, Sant Sebaatlit,
Bilbao, Santander, Torretavega I Oviedo
Lote km. de recorregut, Lotra
en
24 MORES

PREUS REDUITS

SUERTE DE MARINO
per

E11 11, Tla en

aqueo rifó de la producció
M.

G.

11.

CORAZONES VALIENTES

Diversos

per Magde Evans 1 Robert Monlgomery

CA TALA

Corees breve O eeenernIce
ACADEMIA CATALONIA
Pelaye, 34, premie

CALENTADORS AUTOMATICS
PER A BANY
Garantía absoluta, des de 100 ptes.
PROPIETARIS 1 ADMINISTRADO» DE
FINQUES: .1d está re sol el problema d e
repartichola enst.oseor r11. 1 stpareMS escalt'adora. Amb umr nesegurniKu dele dita
aparen, ala podreu tenor sempre en*perfocte estat de funcionament, evitant d'a.
questa manera qualervol aocident •

Fitbrica d'Aparells

de FRANCESC ESTEVA
Corta. 502 i 510 — Telefon 31336
Si al 'Ir.;

PANYS per a estoigs

11111• 111 111 1111 11 111 1MINII II MME11 •••••11•3•1

1

a.

Dil

C illa

BA-TA-CLAN
S5, F. Lahm $5 - 1101. 31374
Tarda, 330; Mt, 1180
latm1144: GARSO ARTRITIS, 110
CIA, ANOELIMA, VALENCIA, TERRY,
VILIJI31011A, 1.11TONIM
Dancing dl • 4 AA la matInalla
I un ALEGRE VODEVIL

EXPOSICIO 'SIL/41J
orrarituotta reo Miel antilla
sensorios"' esdennellibt d'are
-

Cartera dita

trama ere: des emule ebeleole•el.

Ileterranle Sets Ferreeevelle 4. Suela
ENTRADA 1 PRIIMITA

1 111 111 111 11 ame

a
a
a
a
1 Co, ria
si
a

• ,,, o
-

3
a

is

II

1

"CASAS BRASIL" *

HISENDA A MOLLET
VALLES
Llet de Vaca 1 Cabra, pasteeMuda, de JOSEP PUY CIERNA
OARRER AMPLE, 18
BARCELONA
Telèfon 10515
Sucursals: Astúrles, 53; Alegria, 49; Sant Delmlr, 2 (Norte)

a

g

Exiciu 5.1.5 CAPEAS DEL aRASIL
SON ELS RIES PIES I AROAIATICS

u

dos
d5o

eliges de la Mera:

III

a
a
a
a

chs
0'50

0050
010
FIXADOR japonés
BARRES sabó afaitar
ess
0'90
1LAQUINES ahitar
dso
BRONGES afaitar
FOGONETS per a moho 0'50
POLVORERES porcellana fina iPOLVORERES esm. p, a bossa 353
0'25
ESSENCIERS
tiso
PINTES per a bossa
1'—
RASPALLS roba
RASPALLS
RASPALLS cap •
res
0070
RASPALLS sabates
RASPALLS ungles 0'50
MAQUINES esmolar fulles
MAQUINES esmolar fulles

II

il

o'as

MIRALLS

O'IO
0'15
0'20
- 0'20

- , .,ä •
-- ` :
gitAS1L PER rol. 4.
a
1-A.kr.4
a

a
a

BRACAFE

hammuunimuumummum•isma la

PHI de

R,

las

TINTORERIA

!Te0

ROSSEND ARUS,

Avis al públic de Sans

Telifon 30286

BARCELONA

SALDADORA DE FALLIDES DE CALÇAT

-1' q

tiV- S

1 COMERCIANTS
COMPREN
tota mena de Orlare.
, d'ungid I salde

Serralleria artística
1 construccions en general

d'esser rebutjats pel pnblic, puis que la nostra
len els imitador! !un casa,
per ala asolee de

Benet Calix

GARANTIA

ROCAFORT, 25

nomes respon dels nostres cuota. ',Lob el desig que els barris eztrems
ppuguln adQUIrir els Muta de la noll11 asa, es Ceda compre oescom
taima l'import del tratuvla o metro que utilitzin per visitar-nos, fIns
que he Instes onwiranamo acordl crear nona sucursais.
Saludes sempre a meitat de preu

(entre Taniarit i FloridablanclK
•
Telefon 33648

SABATES DE SENYORA, a 6'90, 7'90 i 8'90

BARCELONA

TOT BARCELONA A CALCAR-SE A

FIVELLER, 45

SALMERON, 82

wa.141.

Sr. Director del POPULAR INSTITUTO POLIMECNICO
(lhpanya)

Apartat 105,—SEVILLA

Saily Eilers I James Dune

DIBUIXOS TECNICOLOR

350

0 . 25

d5o
dio

(NON COMERCIAL 11.0111TRAT)

a

SPLENDID CINEMA Associació Música Camera

030
075.

3'50
2.25

TORNAVISOS
SERRES per a metalls
5'—
BARRINES per a paret
FANALS carruatge
0'2$
o'6o 1 LLUMS acetilè

GANIVETS plegables

—

0.75
PENJA-ROBES
075
0'50
SAFATES
0'20
GANIVETS cuina
0'50
GANIVETS taula
2'50
BAIETES amb bastó
IRRIGADORS esmalt
0'75
o'oo
MARCS fusta, per a retrat
ESTOIGS pegamoid
f—
DISPARADORS doble
ESCORREDORES per a plagues 0'40
ePRESES fusta
CUVETES celluloide

o'io
dos
dos
o'so
dio

/si
SABATILLES
id—.
SABATES senyor
SABATES senyora
SABATES neu
ynen
i'5o
RENTAFRUITES vidre
es
FRUITERS vidre
SUCRERES vidre 0'75
RENTAMANS esmalt, 32 cm. 2'50
GERRES esmalt per a lavabo y'—
GALLEDES esmalt per a lavabo nou•
0'25
SABONERES

OSO

adverteix el públic que només té dues Sucursals:
SALMERON, 82 i FIVELLER, 45

I del guitarrista

Censal! de Cent. 217 - TON« 80415

ESPARDENYES sola goma
BOINES
PLATS pealar
GERRES vidre

Arap6, 273 - Telefon 74790

BARCELONA

Els grane contenta de la

e—
2'50
t'so
1'—

IZO Malla

La

LLUIS GALVE
Localitats de 3 a 15 pessetes a la taquilla
del Teatro Barcelona

RENTAMANS alumini
SOPERES alumini
CASSONS alumini
OLLES alumini

TACS mellan&
o'1,5
PLATS porcellana
PLATS porcellana per a olives 0.10
0 '25
OUERES porcellana

IMPERMEABLES ploma, se13'73
mora o senyor

MALETES fibrol. e c.
PLATS ALUMINI

125

GERRES porcelana

5'—
3.4o
CAMISES afelpades, senyor
e—
BRUSES senyora
BRUSES llana punt, senyora 3'—
8'5o
MANTES llana
SAMARRETES afelpades, nen 0'50
llana,
nen
PULLOVERS
TOVALLOLES russes, 50 per
too 0'75
QUIMONOS frandla, senyora 6'—

GUANTS seda

0'50
0'50

0'65
0.35
035

0.5o

MITGES seda n'atura(
MITGES colon seda artificial
PITETS
TELES higièniques
PORTAMONEDES pell
CARTERES 20 cm, doble fons,
'
pell, eenyora

eso

o'io
0'15

CAFETERES porcellana
SUCRERES porcellana

cho

MITJONS nen
CORBATES seda
CAMISES estoreta, senyor

025

Comerciante por escrupolosos tracten de desviar el noble palle
catete copiant el nostre entente de Venda

inab el comen del pianista

Salvador Ballesteros

040
o'60
oN5o
0'25

MAQUINES cigarretes
PIPES
BOQUILLES
CENDRERS

TINTERS vidre
PORTA PLOM E S
LLAPIS
TALAD RADORS
REGLES graduats
PAPER carbó, lo° fulls
CAPSES paper i sobres
QUADRADETS
TALONARIS VALS
FLASCONS TINTA
LLAPIS VERMELLS
SECAFIRMES perpetus
GUARDANOTES amb placa
fusta
CLIPS per a ploma i llapis
PESACARTES

i'50
0'75
0'75

U

TRANSPORTS

TEATRE BARCELONA

BUFANDES' senyor
MITJONS fant., senyor
CINTURONS cuico
LLIGACAMES senyor

a
.

BOHEMIA I PEDRO
Continua 345 tarda: "m'Iones y fieros", explicada en espanyol. "nepteme
Vd.", Roger Trevi/le. Noticiari I una ¿lira

Moll avial: EIPIAll EN ACCIOR

EL PADRINO IDEAL

25'—
RELLOTGES paret, 5 0 cm.
RELLOTGES butxaca
4'75
RELLOTGES polsera, "salt nú13'—
meros"
RELLOTGES fantasia
RELLOTGES figures, 30 cm. 8'—
COLLARS fantasia
0'35
0•50
COLLARS vidre
BOTONS punys
0'35
PENJOLLS amb ietiuces
eas
POLSERES cromades
0'35
ANELLS
0'75
o'so
ARRACADES XAPADES
oSta
AGULLES corbata
MEDALLES argent, assortides
045
o'85
CADENES argent

Continua 345 larda: "Alias Terremoto".
"EI vengadOr. "Denton", en espanyol

eublim produeold Par1111101.11n, per
l'eminent &cielo

4444.444444.4.4.44444+64444**4•••••••••••• n••••nn44.«

,13 ig

13C,Ä,Ramtik 4errna pistola
Feo BOQUILLES' sunb estoig
dena
FIAliBRERES amb mänec
APARELLS de radio tres lime.
FUNDES ternos '1/2, alumini
pares, amb &naveta
o'65
CIGARRERES metall niquelat
ENXUF porcellana complet
PORTALAMPARES
035 CIGARRERES amb dibuixos
lo'—
LAMPARES dormitori a
LAMPARES menjador
LAMPARES sala
4'90
3'50
LAMPARES rebedor
BRAÇ llautó, complet, amb tu
dlipa vidre
1125
PAUPOLS cart6 fantasia
CLAVILLES presa de correat,
practiques
molt

Pres,

Pico.

PM.
LAMPARES arnb pealo% ca-

B URlA

"Altas Terremoto". 'Duma ',

Primera actora i directora:

Salden tota l'exiatkocia d'abric*
per a senyora de la preste tenme
da a tneitat de preu: Els de 35 a liso
pessetes, els de 40 a 30 pan., els de
36 a an Mea. eis de 75 a 37.30 Peleetes, els de go a 15 pies, els de no a
SS ptes., els de 150 a 75 ptes. Abrics
de nena: Els de 25 a 12.50 puntea,
els de 33 a 16 pies., els de 35 a 17'5o
pies., els de ao a 20 ptes. Trinasen.'
tres MICA classe superior, les de 75
a 35 pessetes. Abrice de eenyor, excellent confecció, 20% descompte. Ca
pells feltre i vellut de senyora, els de
20 a 750 pessetes. Mantes llana,
20 % descompte.
Ptes.

questra. Modernitals esceniques
Escenerl 040,1, protectora I mecantra moderna, 400 veslIta de
Aneen 1 Flotan, de Berlin; Perorata 1 flgUrins del professor Stern.
Pernil, larda 1 nit, el meravellÚs
especlacie

¡CON

1111148 eA31111
IIIN 41808 1111111AMMI

per Lilian

sonore, per Lilian Harvey I John

Caballito Blanco

idees

r ultan'Ilarvey 1
le 11181081 IME001.

en

Exitis formidable
del meravellós 1 sensacional
espeetacle

11 E0005 2.5627. 2450

boa

ocasions

lARaLWIA, litIS PA«
La UWIM es «sur'
Zlt N'yerro. MI LA.
castelKet

Tarda. a /es 4: nII, a les 10:
Can sonso parid 14

Tarda, a les 5; ntt, a un Quart d'II:

11

alr

BIOS EMIR
Jobn Mea. ,

se

- de Bu

I Lei
anee lireierbe
'
7err
iejw..
"="7"

GRAN TEATRE DEL L10EU
Avul, 92 de propietat I abonament. A
OS Quaels de deu, fundé popular. Bu,3 ques amb entrada. ii pessetes.
ro representarlô de l'Opera del mesire
vives MIMA D'UNIAC, pel celebre tenor
LeBeo. DIJous: letOOLETTO, pele edle'I
bre e arttstes Atarla Espinan, ILineo
11101.05
DIssabie: TRIS

a

CINE RAMBLAS

Ilamblb COMPILO, I 1111.11. 15075
alrfilva
1/%8'

Holt senyor men: Berv/u . vos trametre'm a colla de
correu, I sean. cap comprom(s hl despua per la meya.
pul, el meres Que m'usen» la masera d'aprendre
una carrera per rorrespondända sense sOrtlr per a reo
de casa meya.
Nora 1 cognaMs
•••
provincia de .
Curen

•..

CARRERA. PER
CORRESPONDENCIA
ELECTRICITAT, AGRICULTURA. c ON FTHUCC10. COMERÇ. TOPOOS AEIA. COMPTABIL I
-TA,QUIMCAECA:SR:A. AtiT0110BiLUME 1 FUSTERIA

pjaiiiimmenommum.

nata

111111110111 Unta t)liniest G all ego
Villarroel, 41, principal

MAGATZEMISTA DE YINS
A L'ENGROS

Josep Guaseh
INDEPENDENCIA, 5
(cantonada al P. Cementtri)
Telefon 53716

BARCELONA

»,4

Vista Orinkiee ~Al -

Impot ancia • Diattrmla Ralge X

18 COUITE ASALTO 18
Director Dr. J. Riu •• Consulta de no a 1 1 de 4 a g. Ditunenges, de so a o

PETITS A.NU NCIS
CLASSIFICATS

VISITEN VITRINA
A

L'EXP081010

BAR« PLAÇA OATAIMIYA

J. GRAU

DE

SASTRE
Petra:mi, lt — «renten 18827

MANDES

VIES URINARIES
P4llifflät401118 ame%

Per eles espose 000
aquel, malea) bino peajibias _en l'Ares
Apartad() 228 - Tenerife

iiii

i

g al 04 , i.a./,..
1
nada. 1
MIO 110 III
• Nia

reme

GrAu#14.89
ONA
d...
pe
!fipe.I.I.AjCesEle.

CERQUEU PIS?
Per treoiletlar•voli recordett CASA CANMOL IIISOMM na 4•117. ateeeeseeeterei 5 II pusa elne Ii le *Wat, 1 ro
-eirsewes • Oree MAL MIL 5 13
T14414a 4 4
0011ROL, lat

P01.11114.110CA MIRAS PIKIMII
1811181011 »Metas • , Deforme emes
» Se Celimletelh II.II4P.

1•n

INT1131,11M10
DE GIMES,
Clavell, 2 i 4 — Telefon

MOÑiCADA

le

nriN

D'unirla, 10 de gene? de

LA 7;1»iu.iurne
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1 Avui dimarts, Casa Vilardell inicia a seva tradicional i formidable venda de 1.
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SALDOS I OCASIONS
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Tots aquells que disposin d'un petit estalvi, podran realitzar compres veritablement sorprenents, enportant-sen articles que en altres ocasions els cbstarien molt mes del doble

a
a
a

BEUS ACI ALGUNS DELS NOSTRES BARATISSIMS PREUS
SUETERS

PULLOVERS

SAMARRETES

CAMISES

per a borne, de llana extra, dibuizos
bonics, amb tanca metällica.
Abans. 22'75 ptea. Ara, 12875 ptes.

d'home, de diferente dibuixos, sense
mànigues.
Abans, 9 ptas.
Ara. VIUS ptes.

de nen, de franella blanca o de color.
Talles 1, 2 i 3.
Ara, 1 paseata
Abans, 2 ptas.

de eenyora, de franella extra, blanca
o de color. Talles 34 i 36.
Abans, 6 ptes.
Ara, 2'85 ples.

,

MITGES
de

1

l;
fl
',.
e

eenyora,

sedalina,
varlats
de

Ara,

Abans, 4 ptes.

colore

ru

,
P

ptes.

t.

MITJONS

res

CAÇADORES

ROBES

BRAGUES

d'home, llana doble, de molt abric,
amb coll smoking 1 butzaquee.
Ara, 7110 Oca.
Abans, 15 ptes.

combinació per a nenes, de franel-la

per a nenes, de filmo:41a blanca o de
color. Talles 1, 2 i 3
Abans, 2 ptes.
Ara, 1 pesseta

n'

blanca o de color. Talles 1, 2 1 3.
Ara, 140 ptas.
Abans, 2'50 . ptes.

c
if,

COMBINACIONS
de senyora, de tricot de seda
Tots ele colore
Abans, 6 ptas.
Ara, 210 ptes.

;

MITGES

BRUSES

de seda artificial, fabricació Cotton,
, de gran resultat.
Ara, 105 pies.
Abano,- 3'50 ptas.

,

per , a senyora, de punt fantasia
- ,
• . Totes les mides
Abans, 9 ptas.
Ara, 4'35 ptas.

Abans, 1 pta.

d'home; blancs, amb boniques sane,
fes, sense mànigues. Totes les mides
Ara, 115 ptes.
Abans, 6 pies.

SUETERS

de nen, de llana extra, dibuixos
Jacquard, amb coll i tanca metällica.
Talles f 2 i 3
Abans, 10 ptes. - , Ara, 315 ptes.

de senyora, de tricot de llana
Abans,

4

r

CAMISES

sportman, d'home, de franella ext'ra,
colors variats. Totes les mides
Ara, 2'85 ptas.
Abans, 6 ptas.

Ara, 010 ptes.

PULLOVERS

per a borne, de fil i -seda,
dibuixos fantasia
Abans, 225 ptes.
Ara, 1'25 pies.

PULLOVERS

Él

•

d'home;. de cotó, de gran resultat

MITJONS

MITGES
de senyora, de seda natural, malla
fina, diferente colore,
Ara,
ptes.
Abans, 8 ptes.

«borne, de seda artificial,
malla fina
.
Abano, 2'50 pies,
Ara, 1'25 ples.

.
_
MITJONS

10 ptes.

Ara, W$15 pteat
.

CAMISES
-

d'home, de zèfir extra, forma americana, confecció immillorable
Ara. 815 ptas.
Abans, 12 ptas.

Kl 11•MOLTS ALTRES ARTICLES 'QUE NO ANUNCIEN PER MANCA D'ESPAI
la

La serietat d'aquesta casa garanteix la veracitat d'aquest anunci
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ENTRAL:

Vial:fatua, 491 51- Sucursa't ilospital, I # 1 ag -Fontanelfa 11 - Salmertin, 17
de • la Rambla, 8 - Carne, 73 i Riera Baixa, 26
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