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tn repetit Mis d'una regada
pie la Lliga no podia fer la seva
a inyanya negativa de les essendes
provocar
de la RepUblica sense
entre certes classe de la societat
• estat passional que la desbor¿aria . Ferque la Lliga tal corn la
ganen els senyors .Cambó i Duran
Ventosa. és a dir. ni carn i peix,
dòcil a la maniobra i passant contigsam ent una maroma centrista, pels
die s que corren, és -una combinad',
jnestable. Potser en. un regim po/kit, com fou la monarquia en els
¿tima anys de la Restauració, eren
aossibles partits annitbis i artifiMis; tal regada la indiferencia a
les formes de govern— és a dir, el
nonarquisme sense entusiasme a una fórmula pet o molt
ora. Peró enmig Cuna febre reconstructi va la sgent vol coses
seriases, i no esti per generes de
fantas ía ni procedimen t s equivocs.
La Lliga, dones, havia d'ésser desbordada.
I ja ho és. Ara és h noticia d'uns
intents més o menys feixistes a les
joventuts lligaires: aera la derrota
de la candidatura de Lliga Catalana, combatent contra una altra
francame nt reaccioniaria i anticatalaMsta a lInstitut de Sant Isidre.
Aa el "Royo-Expres s- , invorat
a "La Ven". Final/n.1rd la retirada
de la minoria cambouriana del Parlament catala i implica que sen seguerx a les forces
d e la caverna espianyola indica
un iracas rotund d'una política
antiguada, artificial,. feble i trapassera. Com Metan. no hi ha
mis soluci6 que acceptar plenament el sentit renovellador de la
República o anar-hi en contra amb
bYes les conseqüencie , ; és a dir,
amb Fantiliberalisme i l'anticatalareme. Els liders lligaires són unes
flntasrnes que es projecten contra
e mur d'una realiiat mis viva;
sene ella no són nin gú , 1 damunt
són només ocnbra i no-res.
El sexi ternos es finit. Només hi ha
PenVbli-a i Catalum en, i els atmen
--1—tor• -enemics d'ambdtie s . NO Of
.,ra de les fantairnes.
Fi

Ja tenim, dones una voluntat
feixistica, antirepublicana i
catalana, a casa nostra. La primera
víctima n'és la Lliga, que Es qui ha
posat al món aquests fills fatalment
caragirats. z Fan altres víctimes,
aquesta nora force desbordant que
gosa dir-se feixista? Sincerament
creiem que no. Un feixisme no consisteix merament en una colla <Chomes que es fiquen una pistola a la
butxaca o empunyen un garrot.

si arribem a tant que es doni—,
o alguna parada grotesca d'eneamisats, tot se'ls desinfli sense pena
ni gliória, potser, tardanament, s'adonaiaa de Ilur error.
Mentrestant haura progressat el
pensament republica de govern,
l'Unir que té virturlitats en les hores que corren/. Fet i fet, rúnica
víctima de l'enravenxinament dreti
que la desborda seta la Lliga Catalana, partit eridat a esdevenir una
peca de museu desellar -mime;
pectIva.

Entesa

la
Reconeixemerit de la U. R. S. S. -- Oposició a
creu
revisió de tractats. — Un atemptat que es
Titulesco i Benes
que anava dirigit contra
N

complet
niótres han examinat
i la trio
Ahir s'inicia a Zayeet2
acord els assuniptes relatius al
la chaca té tumbé el soy significat —
problema del desarmarnent. Pacte balque
fa Couf (-re acia de la Petisa Entena,
oo i re bé immediakunent 1(10,10- chale • les relacion s deis Estats que
componen la Petita Entesa amb llurs
mica celebrada a Praga,..4 mb una roveins.
r:clesa exemplar, les torees de la Condia.
Per últim tha examinat el relatiu
ferincia nozzle': han durat un
evident
tos
pce
L'atemptat, esguerrat
a les relac ions amb la U. R. S. S.
eltzia
error de temps, contra et tren que
Respecte als maneigs rerisionisteJ,
ntriTizulescu i Benes a Zayrreb, es
el Consell de la Petita Entesa sita
demosnacional-socialishrs.
i
declarat decidit a posar de manifest
buit als
són distíngits els !zatea l'odi oinb que
totes les consecniencies nefastes que
dauanf de l'Enle es que es traben a/
semblant obra de dissolució internade la deels
expomeests
:csa i que san
cional podria originar a la to u i a
pos diemocracia europea. Arui .també
les relacions entre els Pobles.
sopartit
se airé de lugoslavia, oro el
asTambé s'ha donat per assabentat
ai-demòcrata creix lant que aviat
que es
de la resolució adoptada pel Consell
suntirà !a direrei6 del go,,,ern,
Económic de la Petita Entesa,
pot dir ase ja trerceix tirraaleneut.
s'Iza reLa propera reunió del Consell littLa Conferinei a de Zaerb
a
la
degut
dri lloc pel maig a Bucarest.
1014 amb ah lleu retar&
les
rontancro,
perd
inri ministerial
Els ministres tetan rebuts Pel rei
les neoquestions a tractor han csia t
a Belgrad.
ratificació
frises, amb l'afegil de la
Els senyors Benes i Titulescu sor'la acords sobre tnate r ies e,:onómiques
tiran denla de Zagreb.
presos a Praga.
exatniUn dels punts mis mang les
qsze conen la Conferencia is el
de
t
coileetiu
n
ecenrix el reconeixeme
Púlela, cosa que tindra uno notable reNo
Urcussió en la situacié d'Europa.
oristia cap motiet perque aquest oc'( es
renuncia/
r: ,ardés despees d'haver •
Moscou a la Bessarabia i Navee inicial
pacija fa mis d'un any una pofilica
fista; a mes a mis, ha faailitat arest
proa.acostament la Cessoció dr la
cado del marxisme a l'estrunaer.
;unir
ex.'
El comunicas de llenes és
plzeit quant a la revisi6 de Pactare, a /a
qual s'oposa del tot. Es juatame n t l'amenoca de semblant temptatie za el qui'
0YMa:a

rodopcill

dritt ne de ceeracter mieant la que (azul:tris en fa mtifoU

pref oucions.

Sembla que el Govern iniciara un canvi
de política orientat cap a l'esquerra

Parla, 22.—Continuen apassionant
les derivaciónn de l'escàndol StavisEl senyor Leeré« significats r a d i e als, ‘pärticipants ky. El diari "Action Franeaise" puha estat al seu despatx de la ares! !!idhuc alguns d'ells al Govern, te- blica una crida a la població padende fine a dos quarts de smit nen la impressió que la criSi es
risenca pesqué es manifesti ovni dareduira a cobrir la cartera de Go- vant
del vespre.
el Parlament a la sortida dels
Otlan se'n retirava s'ha aturat un vernació amb un ministre radical.
treballs.
El que si es segur es que el semoment amb els periodistes.
doctor Roger, director de la
El
Alt
Clínica on fon atesa Alriette SiAquests li han preguntas si la nyor Rico Abello seri nomenat
visita que Ti ha fet el ministre de Comissari d'Espanya al Marros., i
mon, mes tard esposa de Stavisky,
Justicia tenia algun interés politie. que probablement en el Consell de
recolzat en el testimoni del doctor
dernä
es
fati
pública
la
designació
No sols he rebut— els ha respost
Gattelier, conselles deis hospitals de
del senyor Pita Romero pesqué
el senyor Lessoux —el senyor AlParís,
com a testimoni de la recent
vares Valdés sind també altres com a enviat extraordinari del Go- conversa celebrada amb el diputat
ven
espanyol
entauli
les
negociaHenriot, afirma que el comissari de
ministres.
policia Pechos conduí en l'any 1926
Primerament m'ha visitat aquest Mona amb la Santa Seu.
El
senyor
Abad
Conde,
el
qual
es
a la clínica la stodita Simon, i fin
i
Governació,
el
ministre
de
mati
ciralt
per a ocupar un
present que esteva sota custòdia de
després els d'Hisenda, Obres Pú- ve indicant
del
i
nomenat
president
sen
la policia i que nornis podia relate
rec,
bliques i Justicia.
patronas
d'incautacie
dels
bens
que
la visita dels senyors De Monzie i
he
parlat
amb
Si us dignes que
JePaul-Boncour. Afegeix que fa dotze
pertanyeren a la Companyia de
eilt dels assumptes de govern penun inspector estigué a la clídents i de la preparació del Consell !lúa.A la presidencia d'Estat aniri dies
nica per tal de cerciorar-se que no
de demä no as enganyaria.
existien peces respecte a la relació
proleablement el senyor Salases
On hi ha una noticia és en :a
a no ¿star que en la modifide la dita dona i del senyor Bonvisita del senyor Rico Abello, però Alonso,
clino us la vull dir. La sabreu demä cació ministerial sigui designat per cour durant la seva estada a la c•
nica.
a ocupar una cartera.
o demä passat.
les
par
que
assegura
a
Finalment
També s'atribueix importincia
Alai es que ja ho sabeu: entreaquest
Consell de ministres que ha maules pronunciades pel diputat dieminpas sat hi haurä notíaitedreemts.
in
de'
celebrar-se demi, sota la presi- tinta Henriot al Parlament reprocita
Alcali-Zamora, dueixen fidelment la conversa isatisDemä será en dia de gran capee- ciencia del senyor
mesa per l'esmentat doctor.
que el Govern in i tació política, no sols per les den- perquè s'espera
Par una OomfssId de
vacions que ti el Consell de minis- ciara i declarar i un canvi de politira orientat cap a l'esquerra, a fi rasponsabilltata
tres, sind en laspeete parlamentari.
de donar la sensació que la seva
En el consellet que de les deu a
Alguna diputats de la dreta han
per
presentat aquesta tarda un projecte
les dotze celebraran els ministres sida ministerial no és tutelada
encara
les
forres
dretistes,
situades
de resolució, segura el qual, davant
ea donara estas oficial a la crisi que
•
al marge de la República.
dels nous fets de que .s'ha parlat
des de fa una setmana té plantejada
el senyor Rico Abello.En la sessió de Corts, en plante- a la tribuna de la Cambra, i les
Sisan fe: moles cilculs sobre ; jan -se la discussió de la proposta •
amb el senyor Calvo
l'extensió que ha de donar-se a relacionada
s'accentuaran les discrepinaquesta modificarló ministerial, sen- Soldo.fins
ara
no exterioritzades,
cies,
se que fina ara pugui assegurar-se
entre alguns grupa de • dreta i el
quina han d'essec els seus resultara,
.
radical.
car mentre persones molt afectes partitl Consell
de Ministres derntlau
E
&aseguren que el aenyce Martínez
Barrio •passari. de k' cartera ,de :s'avine 'mol. el mayor ., Alma1,Zitäete alitiverarkWit •.
14
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Uttiima Idea de la araidiolitri
el leu sesedd dlrigint-ae a la tálala
el Preeldint.t ais`, -tis Generalitat ivelera
Volcada de flore
•• di Maca, que
o de llorer, banderes i enseflors
al
matí,
el
presiden!.
Diumenge
,
de la Generalitat, senyor Lltris nyes.'
Poc abans de dos quarts d'onze,
Companys, acompanyat dels consela multitud, que s'atapeia contra
llers del Govern de Catalunya i aluna de les portes, esperant que fos
tres autoritats, dipositi, tal cont
oberta, es neguiteja de l'espera i
baria promès en el darrer miting
l'obri per forca, rebentant els plade la passada campanya electoral,
fons i ient saltar els panys.

celebrat a la sala Bohemia, un ram
Mentrestant, per la porta ;ue de,
cíe llorer damunt la tornba que guarna accés als cotxes i a les comitida les despulles del que bou Primer
ves, una corma ininterrompuda de •
President de Cataltinya, Francesc
gent es dirigia vers la placa de la
Macla.
Pau. Donava una nota de cola,
E! poble en Os s'ass o ciä a aquest
la gran nnentitat de banderes i d'en
homenatge r ...attim. Des de prin,
senye s de les entitats que acudiren
res llores del mati. una gran gena l'acte.
lada es diriri vers el Ccmentiri
Mentrestant, pels voltants del
Nou; t er totes les vies que In porlloc on hi ha la bomba del Pr;tner
ten hi bague durant un pareli d'hoPresident de la Generalitat restaures llargues una gran animació.
rado, mea abans de l'hora anunL'afluencia de grups ele ciutadans,
ciada per a l'acte oficial ja s'hi
la major part dels quals eren porbaria aplegat una gran gernació.
tadors de rama i de pomelle
De primer no es permetia Tenflors, era extrao-dinaria. Per la car- 1
retera de Can Tunis, dues roes de I Irada al recinte del cementiri només
que a les autoritats. per..ones
taxis i d'antomObils particulars anaencarregades de l'organització „de
ven i venien, anote molta lentitud,
a causa de l'aglomerad'' , de gent , l'acte i premsa. A ;x6 idee que a part
de la gernació que s'esperava daque hi transitara. Per la carretera
vant les entradas_ del rementiri.
de Port, molt mes ampla, la eircumolta altea gent que volien presenJade també era extraordinaria.
ciar la solemne cerimenia s'estacioA dos quarts d'onze, el gran nomnes per tot l'ample vessant de la
i
automebils
que
es
bre de eeztes
muntanyi de Montjuic. foro del
dirigien al cementiri ohstruien • del

la carretera.
Una gran Rentada s'havia aplegat

tot

davant les portes de la necròpolis 1
esperant que fossin obertes. Nombrosos gatos de noies, pertanyents
a diversos centres d'Esquerra i ca
talanistes, portaren, ultra rams d e

•
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recinte, «ice imita darrera de la

placa de la Fe, on hi ha la tomha
de l'illustre final.

A babe, a la placa de la Fe, a
l'entorn del panteó del President
Macia. voltat per l'emula estrella
formada de remen,: corones, tintes
i Hacerles dipositades per gernació que ha desfilat per armen 'loc.
Feien guàrdia d'honor iones del

- sssasiessiotosí

, dar

•

.

•

comenet la isla e la
causa pels fefs del 10 d'agost
a Siena

:
ha d'abstenir-se de fermjp,reconven, -•
ció al procesad.
Acabat l'interrogatori d'aquest
percions del Tribunal Suprem per tal de processat el president l'autoritza
es retiri, puix que es troba delipresenciar el comencament de le què
cat de salut.
causa instruida amb !mitin dels suc- i
A continuació declara el processat
crasos ocorregut el so d'agost de sus
Manuel González González, que era
a Sevilla.
A tres quarts de deu han arribat
general de la ¿misiá de Sevilla en
s d ' audt em.detee
dossselodeete
ocóprrilei r queel s asucte
els processats en diferents autobusos particulars, acompanyats de capa
la nit no labia res del que anua a
i oficials de la guirdia . civil.
A les deu i vint minuta s'ha conspastar.
continuaci6
a
Tribunal,
i
tituir el
A la una de la 'satinada el crida
donat
la
ven
d'audiència
pús'Ira
per telèfon el governador civil de Se
villa preguntant-li si el general Sanblica.
El Iletrat defensor senyor Cabesjurjo quasi aran a Sevilla anava a
tany sollicita de la presidencia que visitar-lo. . • -•
s'adoptin les mesures necessäries per
regl qua ai,verda el general
tal que els testimonia que han de Sanjurjo
Ii digues que cridés el rnicompareixer en el judici no precesniMre d'Hisenda perquè havia de dociin les sessious, i ei president li lar4i, al pmes .indruecions .
conteste que , aquestes mesures jai!
ha n estit adoptades..
A continuació el secretari senyor
Manzaneque Ilegeix l'escrit de qualitirar-id fiscal:Entre els a/bocata defensora hi ea
el senyorM aula, encarregat de la
defensa del senyor Valera Valverde, governador de Sevilla en el mo-

..).1-dos murta de
Mad ri d. za.....
deu del mati es trobaven solament
cinc o sis persones a les immedia-

ment d'ocórrer els successos, i l'ha
substituit com a defensor l'ex-goremador civil de Segòvia, senyor

qual
Paul-Bonconr, el nom de/
en l'afer
‚'ha fet també apara:«

Stavisky
quä desenrotllat
en
condicions
les •inforrnacions ordenadas pel Govern, la Cambra decidirla nomenar
una Comissió d'enquesta que estaria
integrada per quaranta-quatre membres, designats pels diferents grupa
política.
Aquesta Comissió hauch de buscar
les complicitats i responsabilitats en
el conjunt de les qüestions derivades de rescändol Stavisky..3u0
lanolona 1 dImlaslona a
la peno). .sa :.:11 :1 II.
Les primera' sanciona acdrdades
pel Govern, a conseqüència de les
enquestes realitzades sobre l'assump te Stavisky, sen les següents: El
comissari de policia senyor Bayard
i l'inspector de policia senyor Bony
han quedat suspesos en Ilurs funcions, en espera de compariixer davant d'un consell de disciplina.
El comissari de la policía municipal
de Baiona ha estat traslladat, i s'han
demanar explicacions escrites als senyors Montanble, contissari de policía en la Seguretat general, i Si senyor Ameline, conüssari en les delegacions judicials de la Prefectura de
policia sobre arte fets que han e5eat

Gonzälez Parrado.
Tots els advocats defensor!, 'acepte l'encarregat de la defensa del
que era general de la. &jaló, senyor Gonzälez, renuncien a la lectura dels respectius escrita ' de conchasions provisionals.
des en.aqueeta devota presencia ptr
Esperance Pont, la velleta tete en
També renuncia a la dita lectuels moments darrers de la vida de ca el Betrat senyor Bergamin.
Francesc Mariä Íes' emmudir les
Seguidament es procerleix a rebra
campanea de la Seu per tal que no declaracid al prIcessat Sale!' Gar-,
•.
de
l'alijare
pertorhesain el desgana
cía del Moral. 're' ril.. h‘oarrabieles
la fou
,
'largueada,
31
senyor
..
cada
`
bona
Aquesta
dot*
f.
.
.1
ient.
Pa c
neta.
diurnertge fa arte de Oce s dnc ia, duDeclara que - e coronel Itts-ins- "advocat de bajado.' 1 que are
rant unes hores, devane d'aquella pector de carrabiners el dia d'atabas • latervi novarnat can a defensor
tomha.
i manifesta que el fill del general in la vista pela km del ro d'altote
Igual que memore, cremaren les
Sartjurjo li ordena que es presentes
dues Ilinties. i per correspondre-li
a . una rasa on es pelma el dit rEl governador civil Ii anuncia que
uardia
d'honor
g
presidia
la
el toril,
oer/d..
el seu secretari el visitaria a continuala senyera del Casal d'Esquerra del
Aquest li preguntà guantes torera ció, i aqueat Ii manifestä que a Me
carrer d'Arinyó.
tenu; li les seves ordres i amb qui- dfid esteren un xic nerviosos perque
y Mossos d'esquadra ttriiätiiis
nie ei podia comprar, i li cornete 'crelen que anava a ocórrer emir=
bans encerclaven la placa de I. Fe, que amb molt peques, perqui pide amb repercussió a Sevilla.
per tal de guardar l'ordre..--. len;e
be totes prestaven servei.
Se n'anä a dormir, i a dos quarts
La primera autoritat que arudi.
r li Sanjurjo li Ordene que ael.,
d'una de la matinada el crida el mifou el pi-tundear de la Cchnissid' etitlelavo
ea trobeven franca da nistre de la Guerra, al qual digué la
els
que
Municipal de Cementiris, tine, nt d'al- ~sal
,
•,,
mateixa ,''Clunelancia" que al gover•
calde senyor 011er.
Al re, 4e poca t'atolla es dir' ii
diques al gene
Poc desude arribiren ! diversa,' ren a la easérna de la divisió, i lf Sedar, .111 orden à que
Sa4leia que e s trasIladis imrnel-ral
altres
regidor!, regidors electes
6
divi
la
de
erad
el gen
!•
diatament a Madrid.
junt amb veig, que , sompan
personalitats,
y ia de Sanjusjoe '
Donaré' el conniserj de policia anú
ele estriemos, disposalen etller liso Ls tie en
proposi
gnorara
quin
era
el
I
digné
al
processat
i
it buscar Sanjurjo
on lluvia de carices- se el palie,
a Sevilla, paro
¡mata esta,
"Feellt. cntillareari del M'error i eo que ai
les representación. i ~l'ere!' de!
ea,
In
i
etiä
evil
t
le
trIv
t
ignorava
el
Iba
on
es
trotaste.
n
.
¡N'es'
de
are
.
cm'
tata
que
ferien
aete
les
El prefident del '1 rlbunal athr
pas,ar la '
aenri , i per on havia
(Crarinta
a
fa
pagina s.f4". 4)
.
sltealanY
%yaz
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Wat at
Casal d'Esquerra del Districte 1;
junt a la tomba. dues noies de la
secció femenina de la mateixa entitat i dues més del Casal d'Esquerra
de la Bonanova. Eren acompanya-

fer -hic'.

La iinh.4'dit
la Petita Entiesa ha s,~tefluase.
t reballa en un sol dia.
Un comunicat que ha estat facilitat
Pel sengoajleoes dittelellk

Reorganització de la policia
dirnissi6 del cap de la po1 icia judicial, Xavier
G u ichard

Madrid, 22. —

•
I it
d.- comandan:era deis tres exerriet.
Es bn de recordar que ay Confas.
rencia del Desarmament, la Perita rttt • so ha estat sempre partiddria duna
rrnnin gt;ió efectivenboie onignmsetsa. ELolé de la Petita Eete.ra S'Origen, aS
Conferencia del Drsonsised 1 U et
te cegar que Si la Conferihnein Ira
reeinit no is POS per culpa sera.
Otean hourcl arriba' el nonnent. qua
tant de bo no figNi /horra,
mar, la Perita Ente» sera /a primera
•

Rico Abello, el qual passarti, probablement, a l'Alta
Comissaria del Marroc

:

BEAJLPOL IT K

• 'ts'.

guise

Es donarä este oficial • la crisi planteada pel senyor

jugar a engegar pistoles. Pese pesseda l'emoció esportiva seis acaba
el gas. 1 un vast programa social
no el tindran mai les escarransides
i poc cultes dretes de casa nostra.
Altrament, mai no s'ha sentís dir
enlloc que hagi triomfat un feixisme sense existir prèviament una
mística nacional imperialista i agrestira. Itilia i Alemanya se/1 palios
que aspiren a una hegemonía mundial, i els ciutadans, suggestionats
amb aquesta idea, se sacrifiquen al
déu Estat. Pene sense aquesta mística tot l'antiliberalisme s'exhaureix
amb uns quants actes de violència
lamentable i eixorca. S'Alucinen,
doncs, els reaccionaris de casa nostra que es pensen que això del
feixisme és, per dir-ho casolanament, bufar i ier ampolles. 1 quan.
després d'alguna jornada de sang—

La Conferència de a Petita

•

•

t. e

a Madrid

Menys quan sen de restes confortables i poc aventureres. Els
nois de casa bona, si sen braus
(i n'hi ha, sens dubte), Poden
repartir uns quants mastegots o

• •

Ii decidit els tres,
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evacuats en els informes dels encarre-

gats d'efectuar les enquestes.
Quant al senyor Hennet, comissari
dimissionari del consrol dels serveis
d'informes judicials, no s'ha resolt res
encara.

,

Reti rada do Xavier (mil-

shard

Havent-se decidit unificar els serveis de la Policia judicial, s'ha disposat que el senyor Ducloux, inspector general d'informes judicials, que la
dirigia a les oficines de la Seguretat
general, ha estat posat a disposició
del director general.
Per altra banda, hom sap que el
senyor Xavier Guichard, director de
la policia judicial, ha sollicitat autorització per a demanar el seu retir.
La Cambra ha acabat aquesta tarda
la discussie del projecte de pressupost dels Serreis Generals.

Per be que es creia que amb aquest
motiu s'Aludirle l'assnmpte Staxisle,
no ha ocorregus abrí.
(COntniki a la pagina 7, col. e)

A la onidna 7:
"al onsou corrat.ana
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NOVEL-LISTES CATAL4N, (1)
esteras. Qua res no da mis inútil que
Per odi els gal anibio enderroquin
bra deli gui.6'n van, 1 sial menear&
amis..assa atinas ele, de seeloa."•
• Coofessiy,
que aguaita insaper RAFAEL TASIS na« meyaencara
serveith de blanc a la izoa.
.
ni
ua
l
Otea
mutes
reuzigt.
eáles
Ite fia cap coneessid ay tigfame
ispoatitaira times sois
Ite
ni a reste‘s de Montura que ha ido
documente.
hl
Ile Ilegit garra in nanys
malees rana prosistes catalans.
estudiat.
Com
a
finita
orientada
em
L'esta de Soldevila` 6, (un; anisalada° he la aimple observació de
den i d'uM neetalitat 111«. Vea
que no te entrebanca per rea en la' l'ambiest quo om Mita, completada amb
unes
deduccions. tuggerides pal arara
narració, sinó que s'emmotlla a las
cama. Almenys, pena aquestes oriincidir/cíes de l'acció, un esta tan
ginar settere liaran una rnostra de la
normal que sembla la mea cifs de
de malta jura que, com jo, no tened
tot estil, pera que desespera a
posaibilitats de fen-te una cultura i es
aquella que volen imitar la seva
vetan obligats a conformar-se amb el
barren de popularismes graciosos i
bombera pot donar-loa un mime
que
de mota depurats o neologismes
obaervador.'
ultracivilitzats.
*
a •'9.
"Fanny" venia a reprendre la
DEL Si. J. B. LLORENÇ a VALLS,
vocació de Carlea Soldevila novelPa Bausa" — "Si, com espero,
aste que Carner saludava amb mots
LA PUBLICITAT dóna llibertat per
joiosos i exactes CO l'aparició de
"L'Abrandament". Tant com el te- a expresar toa els parers, heus ach el
rneu: Sóc antaitta, vol/ dir: ami - coma de la novela, que venia a posar
munista, anti-catalanista, anti-feixista,
de manifest l'enorme evolució dels
etc. Cree que Wanda compra, ea sanea
costuras i de la moral barcelonina
món, i que allb que cal salvar
de Narria 011er enea — i esmento
Es
nomes l'home. 1, encara, que cedasaquest nom perqué representa la
c aí se salvi ell mateix. Va «ser "Pomés alta figura que d'ença de 'a
cha", en els seus "Itiaetaris"
Renaixença ha tingut la novelasd'aquest mateix diari que va reportar
tica catalana —, donä resma I conun parar de Renait Istrati, que el vaig
tribuí al gran hit de "Fanny" la
fer mar: L'honre Oft catod,urft a
forma com era escrita. El monòleg
res. La feina de ahorne Es salvar-se
interior, encara que no fos emprat
ell i la seva anima, per damunt de tots
amb l'ardidesa del Joyce de "Ulysels accidenta terrenal.. Tinc 29 anys
sea" ni tan sois del Schnitzler de
(no sea ja "jove") i l'experiencia m'ha
"La senyoreta Elsa", donava ora
confirmat en el meu individualisme inginalitat ¡ vida a la confessió diflar. I no ein confongueu amb els anargnen& noia que havia de Iluitar amb
quistes, que també san "istes" i menys
els convencionalismes i no temía
amb aquesta trogloditei del "comul g
l'acarament amb l'amor ni amb la
-a»liberto'.Encqusliagdemora
fadar algun catalanista diré que, a Es"Eva", malgrat -donar-li el nom
panya, qui millor representa el meu
la seva protagonista femenina, no
punt de vista es el gran Miguel de
tenia pas com a mixim interés psiUnamuno. (No ho dic pas des ¿él punt
cològic la figura d'aquella asilada
de vista politic: Unamttno Es, pelfque uns pares desolats adopten com
ticameM, un gran tracassat. Ja ha tina filia, en un afany de substitució,
gut el se castiga Sense lateada d'ositió la figura de Maurici, l'home
fendre eh patriotas de darrera hora,
que sent com la seva pretesa tendiré gire l'ideal pitjor que pot tenir un
dresa paternal envere l'afiliada es
¡roble Es el que els demagoga més vils
transforma en un sentiment mis
han predicar per a guanyat-te mil pasemplea L'estiuet de Sant Martí
teas cada mes: la caseta i nortet per
de la joventut d'un borne que ven
a cada estala. Un poble amb un ideal
envellir la mollar i que coincideix
tan emuifit i tan ultra petit bares, mai
amb la meravellosa celosía d'una
nno farä res, ni prodnirá cap Imme indona jove i apassionada. Cal recortegral.'
dar turbé, al marge de la trama de
la novela, la figura interessant del
Dm. SR, CONRAD FOLGUERES,
doctor Murall, suicida detraes del
DE BANYOLIS (23 ANYS). — Li joventut
casament, i aquelles planen ägils i
que sirte mis a la vora — la gironina —
emocionades en les quals ele perpoliticament Es catalana i acepta les
sonatges viuen les horas de la prodiretitives del Catalanisme- Pera viu
clamació de la República Catalana.
de Vedó quotiaiana en
I arribem a "Valentina". En divorciada
l'ordre patriòtic. La nieva aspiració
aquesta novela sí, la figura de la
seria aun totes les joventuts cataprotagonista om p le tot el 'fia re m'ab
lanes unides per damupt els partas i
el ten complex sentiment d'odi al
les cedes, alliberades de la tutela dels
seu pare, que la duu fins al crim.
polítics i arribistas, asida el fi de reaAquella noia tossuda i reclosa, adolitzar la tuca, urgen, de catalanitzar
radora gelosa de la memòria d'un
el país. Per desgracia, pera la joventut
home que ella cuja el seu pare i
d'ara no sent l'activisme Patriòtic;
erigint - se en un Hamlet femeni i
ti la decadencia del libre, de la prenimplacable que ha de venjar l'honor
sa i del teatre catalana. Cal tenir en
del mort. En la consciencia de la comiste una *Una realitat: la d'una zona
protagonista, enigma indesxifrable
de les jorantuts catalanes divorciades
ädbuc per a ella, les pasa« violen- de la idea generosa de Pitria, llibertites de l'adolescència ea concentran
riss, que no roles sentir parlar de paen l'odi al pare nouvingut. Hom
triotisme, dama — al meu modest envoldrá esmentar les teories freudiatendre — al fet que sin parla massa
na*, pera ele personatges de Carlea
en els mítines i poc en els centres
Soldevila no admeten la interpreta- cultural, de comarca. Crec que els dició tendencia% dels mòbils subrigents del Catalanisme haurien d'Abrir
«insolento, i Valentina aguda
institucions culturals a totes les coessent, àdhuc en el crirn, la noia
marques de Catalunya, editar periòdics
barcelonina adorable, molt sensible
bao fets, a l'abast de la joventut, tot
i vagament contemplativa, que ens
gota el lema: "Coneixtr Calalunya per
vol presentar l'autor.
ettimor-M", "Pese-vos uno cultura", et¿Quina altra novel% ens donará,
cétera,"
ben aviat, Caries Soldevila? Tots
els que hem admirat lea obres que
ha prodult fins «ni tenim dret a
esperar encara una superació. SolUn altre llegat important
devila ens ha de donar la crónica
a la Junta de Museus
completa i artística de la vida de
la nostra societat contemporänia;
la novela barcelonina que tots eaEls marmesiors del
Franperem ha de trobar en l'esta admi- oem Fibreque% illustresenyor
metge catan,
rable ¡ en el talent de novelista de
emana
fa
poc,
han
cridat
la
Junl'autor de "Plasenteries" el seu mi- ta
de Museus per notificar-li offllor creador.
cialnant la part que li correspon en
el Ilegat qua a anyor Fibregues ha
1 de simple mitjá (cos ai, espera si) Ist dala seus fans. L'honorable doctor
es convertia en Cinc fi. Va venir un ha deixat la major part de la seva
fortuna a les Menciona de benefimoment, pena en que aquella joventut
va sentir com es deixondia dintre ser cencia barraran« al funcionament de
aquella fina creadora que, en realitat, les quia tan aboegadamatt haya colno baria !non, aleó que per inactiva laborat en vida, singularment la Casa
hada quedar colgada en ama mena de Carita*. Fa «meció, oró, da les
de catalepsia. I va sorgir un perill. interesene piatuia 4. Flaugier, enAquello energies, en desernpallegar-se
tre les quals es destaca un notable rede Tampiment. es tributo mal con- trat del rei Josep Bonaparte i de la
tinentes per la masca de disciplina mo- collecció d'obres d'art diverses que
ral 4 apiana desviacioes cap al pri- decorasen l'estatge del donant, totes
mitivisme." - 'Del maridatge entre et les quals dan a erpetuitat a la Junmaterialisme i Teacepnciaase n'advin- ta de Museus de Barcelona, amb dret
perm fruits can el C M111üS ses el a qué aguaita deba d'acceptar les que
Feixisme, etc., comiden, tetes elles
no estimi dignes de figurar en als
essencialment re gressim. Per quant 86n seus museus. Actualment
s'esta forla meció de la llibertat, que is el do malitzant el lliurament d'aquest immis preat de l'hose. Dual* aquesta portant llegat, i un cop estigui acabar
militad tan pee rieteledera Par a res
la junta se'n tare càrrec i destinará
Renridtat, considero-d'atorel
els exem lars als museus a que per
indispensable la ndrinelleati6 de les va- Sur naturaleza
La Junlore m'al. on Morse 1 la tormda a ta de Museus corresponguin.
fa afana testimoni de
Nomen absolut de l'amere' - "Per. gratitud a la inembria
del doctor Faquid Vaktria My% cada instar* do la
estimant el seu llegat i el
una vida d'una numera ben piem i bregues,
seu exemple.
pm abad fe mecessiala una ciskuns brasa, maidero Rueda os l'exiumult

50464-EVILA
El amad cota Addtvila 10 t
necessitat del culazo d'ua pral
aterani per a amar un raid d'actualitat. La sera tasca enorme de
litem, con a poeta, com a come
diògraf com a novellista, el Matar "Full de Dietari" quotidii de

LA PUBLICITAT, que des de fa
una pila d'anys Es una Ilim5 deliciosa
i natural de- bon asea; de bona educació i de bou sentit, Ii han donat
una popularitat máxima i el respecte i l'admirada unánimes dels catalana. Si enguany el Premi Creixells
ha n'ag. ésser un asen de reconeixema pública de les excellencies
de Carlet-Soldevila, novellista, taut
com en les belleses de la seva dar.
rera obre "Valentina" ha pogut
basar-se en el conjunt que oferta,
fías ara, la sea& producció literaria.
He rellegit darrerament aquell detaló' volum de l'Editorial Catalana
que es diu "L'Abrandament", el
primer en data deis de Soldevila,
si n'exceptuem els costes d'"Una
Atzagaiada" i "Plasenteries". Augmenta el goig de trobar-vos ja amb
la prosa tan elegant i ciutadana de
Soldevila, mirada acose esforç aparent que es fa mis visible en l'obra
jovencana, la satisfacció que us produda llegir el vedes en el qual
Josep Carner, actuant de segarlaaim profeta, descobreix totes les
característiques del talent de l'autor de "Faculy", annicites o paleas en la novela prologada, ¡ es felicita de l'adquisició per Catalunya
d'un noveilista barceloni, i millor
encara, d'un contista muda. Cal
reconeixer que, en efecte, Es en el
Conte i singularment en la 'nouve l e" — j empro el mot franca,
perque expresas un concepte que
escau admirablement a moltes obres
entre coste i novel% de Soldevila—,
on el nostre autor ha creat una pila
de pedrea obres mestres. "L'Abrandament" Ea un conte que ha anat
dilatant-se, per graciosa voluptuositat analítica i literaria de l'autor.
L'afirmació U de Josep Cerner, i
potser no costaría gaire de fer-la
extensible a les tres graos novelles
que Soldevila ens ha ofert darrerament: "Fanny", "Eva" ¡ "Valentina". Quina deliciosos contes, peról
I com reaten agraits a l'autor que,
en convertir-los en lea seves novelles, na hagi nimbé dilatat el
plaer de la lectura i hagi enriquit
la trama del coste amb episodio i
observado« d'una tal preciara i
agudas« Una de les obres de Soldevila que potser ha pasear mes
desspercelnida, "El acnyoret L'ala",
conté, ultra la "nonada" que dóna
tftol al llana i que Es, per la seva
tendress la seva penetrada pajeolò gica, una de les minora narradona que s'hagin aun en català,
una quanta costes d'una gracia tau
espontiola i tan elegant que recorda lea página mis somrients i desembriagad« de filosofies de Viniera
de l'Isla Adam. Recordeu també
aquella "Vida amorosa d'un home",
tan plena d'humorisme melangi6a,
i "E perialoso di m'otearle", fin'Urna contribució a l'estadi de la
psicologia de l'home caaat i penan cm totes m'ames página, ben
ciutadanes d'ambient i de personat(1) En amena secad 'Les Lletres 1 les Arta" de LA PUBLICITAT, que unan la pretessaió que
is el resum mea vivent de la vida
literaria i artística de Catalunya,
comencem avui, j seguirá cada dimana, la publicació d'una aova rúbrica "Novelases Cateaste. A
teatudi sobre Solderila seguirse els
de Barraca, Puig i Ferreter, Ruyra,
Santamaría, Muera; Llor, Jordana,
Catali, etc.

Una enguata
Què

pensen els joves?

(Contamines la reproducció de les naPata retnides o la nutro ~esta.
Vegete els Muros anterior: de
LA P(JBLICITAT.)
Da Si. PERE ABELLI MORAD!), De BAROttOns- — "No bi ha
Subte que la guerra gran va transformar el món. Doctrines i concepcions angina per inconmovibles es
doblegaren a la força expansiva de noves rutina, de problema inédita. Fins
al moment de la «Pf :agracia mundial,
les joventuts havien agua les peales
boa Me borrosas pei rampa pero perceptibles encara, de l'apoca romantica,
mplendorna en espiritualitat, potser
parque sial ho permetia una existencia
plana. Després dels anys bélica pena
giran la joventut es reintegra a la vida
social, es trobä anda que les seves valoro espiritual, bailen quedat abaladotata a les trinxeres can «alesna carreta Mata. En canvi, dintre cadascun
d'ella havia cristallitzat l'escepticisme
1 el materialisme, forjats davant les
possibilitats d'un densa inexistent %Mea agafat l'haba de ajare al dia i
per a ella l'esdevenidor no comptava.
Davant apuesta «meada de la vida,
komentada en un egoiame maulaAsta, la joventut esdevingué esencialment práctica. Res no eodia ja ¡ataresun -la can no fos d'un esdevenidor
Immediat Aquesta realitat unida a les
dificultats cada dia en adune per estabalear-se en quiten' ordre de vida.
creé un hm materialista Pez timabas i incommoville dannt les mea
d'arda espiritual. Va sorgir l'homo
prictic". Aquests individua, mis que
anima per mis voluntat d'ordre moral enlosa, es movien enconan*a pel
ralee brillara de les coses sute nurn
Pratfda. Per& apl.. Den lona de eulPer a engarriar-ni els sentid.
C1 a amesta inventé de la rolende neme. era ja
Pede'
rommeat en la ribete:Me de Me filmes
bmietirm Muelle estúpida
Zrzei de le foro i de le dasbuttl pesierbeven eh valoro
. 'opon ho ahumara tot

imende
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Mlibelsegnmani
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mes de mar i aisat ei, q ue si: no
acusen cap desplacannot «Otea
/sensible tus posen dentat d' it Pintor en plena possessid del, llena rala
"ja g e estprottes. Caliaramula salar
disciplinar la dicció
in
tade
lita
natural, en boadici de la intensitat
i de la fino" de lsaleeaf sin eis Pol
principalment aguas% guanys-len
són encara mes doga-anta. No ha
abombe« peana rebasnieda ingenua qua compre ha earacterittat la
seva pintura, un enhament literari,
que l'inclina v a per temperament a

p g

u

.

p

adj udicar ala elements do lee seres
eem osidens. °MI« ven«, cela,

p

horitzons, un drainatisme sentimen-

tal, per &muta de l'efialkia pestica; li calla movintent en la asferales' mal Me l'arquitectura: les

veles espetecarats, les Ranas voleiant
cose cabellera; aalt dato pela, l'atreien pel canflice atmosferic que
denunciaven amb la sa y a elegiaca
agitació, pol xoc dramitic que es
acodala en l'escenari que els cantenia. Avui, atemperat, i ja
son les cog el per elles soles les que
soliciten la ara comprensió i la
seva seusibilitat Es clan que encara
sacrifica als anuncia de malveitat
qua tant l'han atret: piré fina en
las teles dedicadas a sismar aquesta
moments, cm la me porta per titol 'Mar *tej ada", ea deecobreixen anea altres reocumaions i
altre Drapeen més euencialment
tetara. m. anatema "Des del taller'
(Primavera i Tardar), llentinous,
bei uplicati de termes, profund
d'anuden, ciar" i mur, de diec16.
defineixen la ¡miele aetual del p intor arribat a una madurase de «Oh
ceptes tota riente. En es "Mese",
sobresea le intensitat ii «Alltittllaa
flore, el pintor s'abandona a una
corba q ue recorda Manes anterior.,
pub molt mis mis con,
cisa i enetrant. Ea una de lee teles

p

p

inda atenuaste de la sala. " Wadnada" Es In inmune afortunad:Balan, en al qua/ la P n eet caerle'
tic* del pintor et manifesta mis
fina
i atractivo!' que mal. Molt in ttt t sana "Sota el toldo" i una 'asid
e ¡Meta, de relliaeols.

a ael

il nt

GALEIditi ItYra
Antoni Garcia 1 Jame Pla, exhi-

beato una quants dibujaos mole
agrsdables. El primer. en ele estudia
de en Meta el natural amb Mimar
dMicadesa i en els amuelan revela
M alta fin«. El sagen cerca Mi
l'expresad i encarta conoracions
simplifiques i mame anth attilitat.
En una de les sales pot veme'.
una colla:ció de petita dibuiere de
Modest Urgell, molt caracteisties
de Peatil i el temperement del pintor
romintic.

SALA BUSQUIttil
Mita Medren ocupa les d'inediacien ¿'aquesta galeria, amb una cinquant ena de teles, animades d'aquella Prodigiosa digitada que fa inconla manera del vell pintor, que
manté una rara fertilitat de paleta.
Anotem en primer tenne "Tardor",
paisatge distingit de factura i atraetiu d'entonada, que per les qualitats
recorda, si no supera, aquel! "Marne" que de l'expiasició de Primavera ha passat al Museu. Subratllem
també " Pont de Valldemosa", "Entrada al poble", molt sobri, "Port
d'Alguer", "Alegria", "El Poal",
"Impressió" i "Platja", que per la
vivesa i la fácil aubMissió al natural
atrauen especialment la mirada del
visitant.— C. C.
fusible

EL CORRE!: D'AVU1
u

* El: Humoristes.—La J nta d

-rectivanodl'Asó¿‚Humoratea Es constituida com siguen:
president, junceda; vice-president Roca; secretara Boyis; vide-secretara
Mallol; tresorer, Xirinius; vocal.,
Prat i Becquer. Domicili provisional:
el del secretara carrer Baix de Sant
Pere, al, quart, segona.

1NFORM ACIO
DEL
PAR. F1T
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Mi en deis velen humee" - 'Per
Imposici6 d'une madama irreal/tibieion inclines a la posahs, i a la re-

gada per reconèixer la foro m oral que
posta% ahorne de sentiments religiosos, entenc la religi6 indispensable com
a complement d'una vida bastida sobre
tm pla de dienitat. Såe eatelic. Per?,
prociument mime ho ade des d'un
punt de vista nurainetti ideaUstic, voldria una %lisia tan eapiritualituda
ene es desentengues en absolut de totes
les coses terrenal., amb lei quia, diioortadatnent, cada dia la veig mea nigoda." - 'En politice milito diere el
partit d'A. C. R. 1 ou tea cree obvi
dir - nie republica, i mis entume que
aval no pot haver-hi cap boa Mili
que ne ho Separatista en altrei
tomo, la comandó del nistet problema per TEspanya republicana atan.
paré el meu «tanda«. Airea ne obstant, el nn Es nossible per a Catalsertra
Paconteguitaent d'una antonernia tan
~OIL que els nimias Me la enellein
liede Afeen elido Meneen d'otdre
miaal,n.4,fmede trinar al me primitas canea, lima entenc me le aren Patri. nn todri prosperar mace
el ~I obligada a atinar les t rm• l-

o

i

SECCIO UNIVERSITARIA DE
LA J. C. R.
Convocatòria
La J. D. d'aquesta Secció Universitaria acorde, en la darrera sessid
celebrada, convocar per a avui, dimatis, en Asamblea els socia de la
Joventut i altres entitats del Partir
que tinguin la qualitat d'estudiants.
L'Assemblea tindrä 11« a l'estatge central d'A. C. R., Corta Catalanes, 589, pral., a dos marta de
vuit del vetare.

L'actit844
LA HUMAN-1T4T
Quolilito'ii, est tumor is Mirado de te • tapó. Afirate Vue so "hi
arsolist pm ha matijimsi. fiase
de que el da le eremita-1 di rdfdruide
eil UN retanproporciono/isla cl sinereo . Mamet je jem »Mear amé saggeriments favorables en el discurs de
presetttacio del Gavera les pel soler
Conspanyz Quar al *4 preludie 6
.
eisdtetraia, sl troje ciesplemmt-ciden/1
eidicul:
"Creiens que els dirigents de la Lliga han pum el cap. 1 itie6 eis porta
a un san oe contase, n'Ud per l'opinió publica. Si alguna cosa Ksien
de dir, si acima grotesca havien ¿'expriesen, els «patata de la Lliga,
abessin el sea deure, ¡abrían que 41
al Parlament cn ha y an «capotar la
protesta i el pensament Alle haurien
ame contestara, l'uo i halle., darme
del poble. Si barraran guanyat tes
enramas hurten demanat «mediatament dissolució i releressuni. Les han
perdudes — en forma Otumia i categòrica — I es retiren del Parlament. Considerant-se deamoritaats?
No. Coasideram-se Metas ¡ dtuant-se
moralment en rebana. Le ual coro no
intnedeia que =aseaste les actes Par amentdr es 1 acudia, a despotricar mitra la democracia i a /mar psi March,
el Parlament de li
Serenitat perdiz«. ami gan que si.
Esperan que si ai no tos mi, I °pialo de (" ataluce hamo de formular-se ¡lenes preguntes. Per mama
apestes: jEs me e Lilga no uta
disposada a petar la volante del s o
Catalunya? ¿Es me ameil to-Ide
insalent del. discursas electoras de
Camba persisara are u gestos de
usenyspren a les ntams ciutadanes?
sts que amb actitud* d'ami es busquen determinadas repercutida mis
ella de Iltbee? ¿lis que mitre muela espacie de Mag ia esqui t tintanti de Cortarme. (enastes :ala
tusen determinats conectes?
Talaba ens costa de crome. Per
part de la laiga seria una folia que
pagarla cara. Mis cara del que pasar
ha ¡mamut aqueo( impetuut senyor
Casaba que imbla pres de tots
dimana de la ira i del despit Com a
antecadant Ii recordaran al lider al6cric bo evocava ahir atioadarnent
nutre amic Tomis i Piera — aquella tarda del 14 d'abril, en el Citra
de la qual les iutoritats remad/mires de Catalunya hagueren d'aturar
un muge moviments misional" de
conseqüincits incalculables. I aleara
_fea cimentar no fet mis pesan:
el de la eh del pisset dia 15. rodean
tal) de enea manera — i no da que
la compartim ni l'aplaadim medimana les multitud' ,davant artes
Marres que la IJige exhibe a les
Rambles de Barcelona.
La cosa rut, zulla Memo. I entonadora, per a qui vtdgui eatendre
Usa demcricia viva i semble com
la de Catalana eximia riri'mericie sumetiment a la Llei i ton respectu6s
acatament a la seva voluntat. Per aixó
es democräcia i no anarquia. Per aix6,
aluna de votar, compara. Per això
s'organitza i actua i reforça els partas polítict. Per aire& proclama la República.
Les esquerres són al Poder a Catalunya — tenim aquest honor i aquest
cansol i les esquerres governaran
per voluntat popular. Pesi a qui pesi.
Hi ha la República i l'Autonomia en
roe. I per molt que li dolgui a la Lliga, les esquerres citan disposades a
imposar la Lid republicana i a donar
a l'autonomia el contingut de 'libertar
que és la seva traaa i la garantia de
bon govern que és la seva análitat
Per sensible que sigui a algú, això
es fui, des del Govern de :a Generatitat, des del Parlament de Catalunya, des de l'Ajuntament de Baaelona i des de tots els organhtnes pública encara que els bornes de :a Liga desertin dels seas llora.
Els bornes que governen no es dirig en impressionat per gestos ricliculs
d'ele/penca amb una executòria de
claudicació i de covardia com la de la
Liga. El poble vc dir - li el 14 d'abril
el que en ensa y a. Li ho ha repetit ara.
Que en prengui nota qui n'hagi de
prendre.
Nosaltrez ens liraitern a constatar el
gest d'aval. Allá la Llira amb la sen
responsabilititl"
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L'OPIN10
Nego el catalanisme del: dirigen!:

de la Lliga, i eL croa caperos de vendre's l'autonomia de Catalunya:

"Vespanyolione a la vella manera,
sinònim d'anticatalanisme i de centralisme reaccionara actua tan estretament unit amb els cambonistes que
cap diputat de la Lliga no sent escrúpols quan es lliura pea passadissos del Parlament de Madrid a declaracions encaminades a afelir a posida patriòtica del Govern de la Ge-
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gestionen que aman mutilades faculta% autora:insignes de Cambray&
recisament en la <hastió de l'Ordre
públic, que coatitneix el nervi de la
nostra sobirania. Es caldear q ue si les
facultara coercitiva., l'as de la :sepa
per a governar, seguissin a mans de
l'Estat centrad, el govern catalä
passaria desear tau Diptitatió provincial amb juriodiral6 durara un territori mea o mula extern, Pera ells,
en Uur indignadas per a derrota, bo
°Miden tot, a no s'hi pasito gens a
Murar tots 'luna patriotas a la mis
governativa policías qui saltea per
a nosaltres ele mateixos odia eme mg
temen els de la mormona.*
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se echaran al moite, o lo que es Sol
no llegará la migre dl rio. ¿Que e
tener Fernán n a defender la capa.
citad del selten Calvo amelo? Le la
di en verso y nas entretendremos ta
dos.
"Si", es la voz de las derechas e
la ofensiva iniciada contra ei seta
Albornoz, presidente del Tribunal e
Garantía.. "No' es la fórmula óti
Consejo de « g iraos; no se puta
admitir que los nombramientos de la
Cortes Constituyentes sean recusada
caprichosamente. por la voluntad 6
trial minorías levantiscas. ` Quizá' enurniora el seiaor Gil Robles —.
mi » lo copean tocar, por ahora, d
nombramiento del scRor Albornoz. Id
procedente es aplazar también es
asunto: dejarlo dormir durante
tiempo necesaria; dar un toque de 3
Pliegue hacia el bum acomodo. De
Idas de todo, ¡qué urgencia as
acosa?
Así siempre; así en cada jora«
No hay día en que no se haga el Irpie juego del -sí", del "no" y da
quizá. Cada truhana surge en 131
derechas mi movimiento de ofensirs
contra los republicanos; al Punto tiene el Gobierno que disponerse a para
el golpe. Y yd tenemos, en el acta,
la minoría dé Acción Popular buscando el medio de negociar un acuerdo para ir tirando. ¡Ir tirando! No
tiene, por lo Visto, más aspiraciones d
Parlamenta actual, Ni podria tenerlas,
en realidad, parque, dr un lado, le
caracteriza SU impotencia, y de otro,
Je le va todo el Lem - 9 en reSolver la
triquiñuela dé cada ia.a y en buen
salida para el «gueto episodio táctico de cada batanee.
Las Cortes actuales han vuelto • la
tradición moairquice Tornan las isr.
des grises, emulas, vacuas, en qe
nadie tiene dada serie que decir, a
hay problema' auténticos 5 debate, a
entusiasmo as las iniciativas, ni preocupación de la angustia española, a
recuerdo para las esperanzas del pueblo, ni le en Esparta. ¿Eso ea un Parlamento? Esd es el Club de los rasatiemnce
fra
pose
s ; ha
y yasof cee
onli:d en
de lans Cisura

ADELANTE
Acusa lo LEga de lei.tUtiA
"Cuando la Liga comienza a per-

der endientas en la actuad& legal
parlamentaria, se orienta im ma %nado filo-fascista, de dictadura. Eso
ocurrió en my,: fintreciendo el golpe

de Estado de Primo de Rivera. Y t30

pudiera ocurrir ahora de nuevo.
La retirada del Parlamento, aunque se tinte del Parlamento de via
estrecha del Parque. el la un P aso en
el sentido de buscar soluciones extraparlamentarias, es decir, se empieza
a andar Inicia el cansino del golpe
¿e Estada
Probablemente, as la Lliga se manifestaré ea choque interior entre la
vieja genencitin, partidaria de esperar la representación proporcional, y
las nuevas promociones más dinámica s, tesis impetuosas y mis irreverentes. Estas promociones descontentas

son materia prima para el , fascismo.
La retirada va, pues, un asarme hacia
la fastizaribn de la Lliga.

Ei Aventara de la Lliga crea una
situación extraordinariamente dificil
para la Esquerra. j Qué podrá hacer
este patri& con un Paramento sin

oposición? Le que daba un pálido reflejo de vida al Parlamento de/ Parque era la oposición de la Liga. Desaparecida ésta. el Parlamento deja,

automática/nena, de existir.
La Esquerra podrá formular un
proyecto de ley. Y la formulación entrabará como consecuencia inmediata
la aprobación. Porque, ¿quien va a
discutirlo? Pasan lo mi en la
Asamblea de Primo de Rivera. Y esto, lógicamente, conducirá a la Putrefacción progresiva del Parlamento de
la Generalidad, hasta que q uede reducido a una maga' caricatura."
El primer resultat de la retirada de
Lt Lijo le, per enr, dönar ile esemit: preuri Per daprinipiir be Raye/les institucions caralanet

pelaran': pastemos en Madrid todo
un edificio que pudiera llamarse "a
de las borat perdidas" y el de a
esperanzas dacionales disueltas. ,la
que habría agnado las derechas matra la frivolldad parlamentaria/ en
uno de gag temas favoritos en la pa
paganda deetoral. Y el pueblo Ir
aplaudía, porqué llegó a creer que e,tes hambres iban a dotar a las Cortes
de tal capadiciad fecundadora, que nu
habría de parar semana sin que de
ellas brotara tina norma, un aliento, un
impulso para la vida nacional.
La realidad es muy otra. La esterilidad de estas Cortes produce ya
detelacicat in todo ei pais. Nadie, en
ellas, parece acordarse de España.
Mientras tanto, el labrador, el militar,
el comerciarae, el industrial, el obrero, el funcionario, el estudiante, el artista, trodo
espéra
ens ea
lfole„ fueuu
kerin,espa
deue
rza de
desesperas.
fechas se duden de sus propios comprareis" de tanto tragirselos, retirando im • ar cada dia; el Gobierno
apena s
gado relir lcesart tamet e l; pa
‚bali.brá "no", ran lo cual queda- acreditada la esencial negatividad de su tarea; y en el "guiri" de los interne
diarios equivoco, puede verse el signo
autentico die la inanidad de estas Cortes. ;Ojalá no ilegUen 103 podencos de
;Ojalá no salte un dia
esta d 3P
la indignación espalSola, no sabernos si
rojo o vede el robe, dispuesta a no
tolerar la perduración de tanto entra
to corno actualmente nos envuelve!"

LUZ
Publico en gran: titular:, el cures
de la sera capçalera, aquesta nota:

"Los catalanistaz de la Lliga retiran aus representantes del Parlamento de Barcelona y redoblan su ratea,

tendón en las Cortes de Madrid."
Cosa que significa que, a Madrid,
l'actitud de lo Lliga predial: mis »ti:fa:ció que a Barcelona.

Una critica dura i lúcida
del Parlament de la
República
LUZ afirmo que el Porlantent es
Muro a sin ¡ea estéril. Cada di —
diu dretes disten "..51", Cado

tk re ira Para nada

dio el Genere lee centrada die«
"No". Entre el "Si" i el "No* el cap
de la minarla de Aceirin Popular exclamo: "Qaiat!"
"Si" es la consigna de lat derechas

cuando la opinión eme les apoya pide

i lata .

una amista general para loa responsables de la Dictadura y_,para los
sublevados del :o de agosto. Y cuando
el Gobierno, recordando que la Repú-

blica existe, contesta con un "no" categórico, Offt.-a al senOr Gil Robles
decir: "Quid" tengan razón mi,
compafteros de coalición electoral:
Prometimos, en efecto, a electores y
electoras solicitar y obtener inmediatamente la amnistia de nuestros amigos y correligionarios; las el,wi.cces
nos dieron doscientos diputados, y con
ellos, in predominio completo en el
Parla/siento; pera "quizá" sea oportu-
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a henar dala senyora

MART1 ESTEVE
Eetanislau Dufan-Reinals, Ferran Boten
TonuIs Pumarcila i Ot Hurtado
i de tots ele Consellers eleetes d'Acoló Catalana Republienna en ele &Juntamente de Catalunys.

que muliatee enkrgIcament tonta ler Infeecknd

ara Ilitta.

Din tß de gemir de . • 11134, a les nou del vespre
O l'EL •RIENT
Mi Muda, si presa de Id passetee, poden ¿asee adquirite a la 'Moretear!. d'A. a R. (Corte Catalanes, 589).

\eliaA.er. Pastil las 1 16tes lea
" nimattita de. mida.
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st juiMij a Zeii-tsna, - Consola
Governació fa importante tieclaracions sobre el
dultat del seu viatge a Madrid' iiceatestust la
campanya anticatalanista de hi Lliga
Pium engo, procedent de Madrid, sa
„„,.• ... -raatia el Co.:sencr de
tosca, . .a:-. Set ce,. liainecuataintai
,..,nar-se de la Conselleria.
3, valpte reoe un redactor cel -Full
viiria l . al qual fév les seguents ma¡itstazions
-2stic absolutament satisiet del meu
dge a Maulan, pub: que . han estat
..:i .s.-..., ,ct,riament els afers que
envar en el visar.. Com ja sabeu ,es i - , va:g anar a li capital de la
isstablica per assistir a la reunió de
y junta de :Seguretat, en la qual s haies ea te,:obite püestons referent: al
1.•1!..7.i› de Serveis deis Mossos d'Esesdra i Sometents. S'havien presentat
talta dues ponències: una per al
:aspas deis Mossos d'Esquadra i una
ira per al dels Sometents. Confeccioon la primera els senyors Bosch
l!tyan.". capita de Seguretat, per l'Ess.. i la segona, eis senyors Perra
,j7ä5, tornandant dels Mostos d'E,'dra, per la Generalitae , i espitä
im-as, de la Guärdia civil, per l'Ese
Un alee motiu del viatge fati resolo petites qüestions accidentals sorites en l'aplicació dels traspassos de
;lance i seguretat Com sigui que
pes d'aquestes qüestions afectasen
,overnaci6 i alce* a la Direoció Gead de Seguretat em vaig entrevistar
el ministre i amb el director ge.
gal.
:a yunta de Seguretat va celebrar
to resmions. i queda acordat i real el trepe complet dels serveis dels
mera d'Esquadra i del Sometent a la
error alitat. Els termes de l'acord no
o rull fer pública, percute han de
auar a l'aprovació del Govern de la
baalica i is elemental no divulgarte fine que apareguin publicats a la
'Gaceta -: el que si es reo dir es que
mests traspasaos alian efectuat sota
a normes de pur sentit autonòmic i
ha han de produir una satisfacció a
os els boas republicans i catalanisa:
Teta altra cosa referent a petites
antions accidentals. que afecten a seria ja traspassats, sisan resolt satisfacbritment cercant la manera devisar el
.e.iimum de perjudici per a FEstat i
er a la Generalltat.
Queda pendent de resolució el paganett d'unes anees que l'antic Govern
nitral de Catalunya deu a uns tai:stes i que uns que s'anrovin els nous
?ressupostos no es podran fer efecives•
-A deduir d aquestes manifestaar a - li observa el periodista - la
-"-" rlYa de la Lliga contra el tras': dels serveis d'ordre Dúblic. no ha
;et rsn theie a Madrid.
-G•ii , en absolut - tentestä el sei) Sel,e3-.,1 per ceil - afeci . --.
-:s em snrnren anuesta campal:me de

la Lliga contra el traspas de tontee
ptiblic, per ¿acer precisament hm per
una entatat politice que es titu catalana
i autonomista. Tot i suposant que rordre públic a mar'', de l'Espuerta no
fos, coro ho ha estat per a tothorn, una
garantia per a la Lliga Catalana, en
bona doctrina autonomista, es evident
que és mis convenient obtenir el maximum, peque en el lliure joc de la
política, el dia que governi la Lliga sap
perieetanient que podra desenrotllar el
seu contente de l'ordre públit des del
poder. Jo crec que no pot dir-se autonrinista el qui vulgui llegar a h reató autónama el dret a mantenir l'ordre pühlic. 1 asile tan convençut que
amad es aix que consiaerarit laiitõnó mit ficticia si no abastes rordre públic.
Per altra banda. estic convençut que
nosaltres implantarem en els servels
d'ordre públic algunes reformes. que
si no arriben a ésser perfectos, es milloraran tant. que la gent se n'adonarä.
No és ara el moment aporta; per a parlar de les dificultats en que ens hem
trobat i ens traben) en aquesta situació transitäria. Però si q ue Podem afir
-marqueblcopi6dnuCmissari general d'Ordre Ptjblie, heme
treballador, intelligent i dotat de les
minore condicions de comandament i
amb el Tila aprovat en Ire seves linics
generals pel Govern de la Generalitat
de Catalunya. nodrern portar a terne
amb tota l'eficàcia una reorganització
de Fordre públic a Catalunya i una
compenetració entre tots els organismes
encarregats de mantenir-lo. que neme
deixar-se anar en inmodestia, espero
que dintre un parell o tres de mesos,
els resultats seran tan satisfactoris. que
semh lari impossible eme ningú hagi
pretès que fos reservas a l'Estat aguas
servei.
Qui opineu de la retirada dele
dinutats de la Lli g a del Parlament català' - VOlgue sa ber el Periodista.
-A Madrid em fea pregtmtat pele
perierlistes el meo rrit sri referent a la
eue adoorava la Lliga desprOs
de la s era desfeta electoral. Fin cale
negar en absolut 1 contestar. malerat
conaixer els atad§ de oye era ()hiede
des de Barcelona ser part de la
percal en sarnblava que era infario un
danv a Cauthinva el vo la r port ar toril
de la nostra f a rra un problema interior
i sobretot un nroblema out afectava
únicament l'amor oropi ferit per unes
qiiastions elerterals.
No cree Que la Lli.•a catalana valgui ni n'iglú Domar aoorsts once e lh snés
entlavant. La 'Urca san molt hi l'e s
odinari eu o. ee tem fe it -forevta
• terso- -ns tase. reil,t1 ' g en
les nfesti an s 5. 'Ordre etil laUc i é s miar
•
em temida. eme • no tritme gaire
detxari ames . ; aosici6 cate ociIi pot
&oren> riA cm, de les mansrss
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eclaracions del Dr. Aiguader
en tornar de Madrid
cessió del cesiell de Motjuic va per bon camt : Els
ellaços ferroviaria : El defia del PreSSUPOS d'Inferior
El Dr. Aiguader va rebre ahir - els
Modistes per parlar-los de les gesros que llave portat a tenue en la
era estada a Madrid. La principal de
eS, i la més interessant digue "a de la cessi6 del canea de Mont* fins al pum que aquest viatge es
tdolar de la conquista del casTe esta en les minora dísposina: - ategi - perque la ciutat puF (capar la fortalesa. El Sr. Mar• Barrió
està molt beh disociar.
nr.be el sots-secretari.
raons que es gonaven per tal
.0rr-tr la cessió eren d'ordre pracpuré can que ja eren 'abuela, ha
ltfacil rebatre-les, sobretot compe amb l'ajut del general Batet.
:e dificultats sdn les presons
el polvori, la guarnició, la radio
ii magatzmns. Tot es va resolent i la
Orultat mEs gran es la de les presons
taus.
En g eneral Batet facilita la cosa amb
" atillat de la presó militar a Flguess i cercana nous emplaoments per
altres secuela, excepte la T.S.F., que
eh al castell.
facara que es cosa de l'Ajuntament
it.. re la tendentia Es que el Castell
e l lontjuic no ha de desaparei ger tal
'', Pr etenia el ministre de Marina se.ere Rocha, ja que es tracta d'una
al icaci6 molt interessant que pot esde‘tinada a altres usos que el, bklEls voltants del Castell sem tarnbk
eer essants per a la ciutat.
C lec que el decret sera signat abans
"la r aqueat Ajuntament, i la tarea era melt sencilla.
i Srui he parlat amb el Sr. Martinez
• Per tele fon i mita dit que do"' l ; solució al sots-secretari j es
cine &cuesta matelica nit hi hagi
-i,nt.abans d'anar-nos-en, es publie el tlecret, encara que, de memela
''rnplanti, per tal de donar noc e
ole de les presons militars.
nodrh disposar, en la ice, n",. ..= fa, no solament del caeA. la sona polinsios, la huid,
4ser tel-anitzada, embetlirl aquella
que e$ cobetra de Medina,
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dom va ocórrer anda la Ciutadella
l'antic arsenal, que avui dia catan convertits en Pare i Parlament,
Deeprés parid el Dr. Aiguader deis
enfieles ferroviaris. debe es publicara el decret creant la comissirb dala rival «armaran
part representants de l'Estat. Ajuntament. Generalitat, Cernaienyies ferro.
viäries, encara que aquietes nomet
relativament, ja que moltes ho estan
Per l'retat, en formar part del consorci ferroviari: esteran. encara, representats el Foment Nacional, Cambra la Propietat. Indústria i d'altres. Totes elles faran els nomenaments
pel febrer vinent, desates de constihit el non Ajuntament
Explica el Dr. Aiguader com el projecte dels paesos a nivell q ue va fer
l'Ajuntament antemano en temes del
senyor Rocha fou declarat lesiu i desP rt no lelia i oue eolament era un
fragment de la nitestió, nerque de propòsits se parar e n'hi herir molts. L'avantatge de ter les coses de coniunt
implica una rebaixa en el cost total de
cent milions de pessetes. Als Devienes
volle nom 4 s hi ha estat afegit el tren
de Cq.telldefelc.
Acaba l'alcalde anunciant que aviat
donarä :me note cobre la situarle, económica de l'Ajuntament exnlicant la
im portancia del difieit del Pressupost
ordinari d'interior, molt inferior al que
et diu.
gaire per sota dele te milicos de pessetes? - va preguntar un
repórter.
-Bastant per sets - contad l'alcalde - perqui potser que alee; temes
rn emit
en aquest Clha, fort
• l'Aiuntament del Sr. Alvarez de la
roma. que no va (er res. I el de
i 02 5 etie no s1 una silencie de llano :dcha per tanar <Serle«, no n'hi ha
hamit cap alee que l'hui salde amb
superavit.

tenfr en
I encera - Mete renme ove 0e rimase de solare no
•
pgut cobrar tot. duna a la teo
,Inenete dels preeeletarie, je que marga
cobrar quiere daten. 1 mig de penetes, qua mimaran a resultes.

auno DaLlOkfe 1 ami»
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Nefunserla La Piad«, t. A. Peefiemeela amda.
igag ateeens Layr«
Nevolat• Borras (Cartne, 8)

I prInetpalo Perfumerlefi

. Dissmente al mati, el seayor Coas«aya migué a primera hora al en
despea oficial de la Generalitat, ea
atengué ei desnata deis assumptei
mil, argenta
Despeas es indiada al Cemeatirl
per .tal d'asaietir a la ntanifestace
«asidua& en homenatia Obtura
al Preeident Madi. i di la tamal ja
donem comete als matees lectora en
un altre Une d'aqueta mateixa edició.
elan torné del Cernentici. el senyor Companys fea trametre un
rara de flora blanquea a la senyorit
Lamarca. vldua de Macit.
A la tarda el Preaident ludid; al
festival celebrat al Palau de la Mi,sica Catalana arnb tnotiu de commemorar-se els vint - i - cinc anya da
la fundació de Mallan Ce g ata de
Dansaires.
Acompanyava Presiden' el seis
secretan, senyor Alavedra. Fou rebut al Palea pel soci fundador de
1 • Eshart Canal?, de Dansaires senyor
Soler Bru; el president, senyor Anioni Caseta, ¡ el director, senyor
Felip }Masco.
En entrar el senyor Company§ a
la sala d'acies del Palau, bou rebut
amb grans aplaudiments pel públic
allä congregat. Una de les robles
que prenien part a ratee tocä "Els
Segadora - , que finen eseoltata a peu
dret pel President i
Hi assistiren brille el conseller
de Cultura, ienyor Gusol; l'ex - ministre senyor Pi i Sunyer, j ralea!.
de, ,enyor Aiguader.
A la nit, el senyor Companys
assisti al banquet d'homenatge que
els redactor, del diari "La Hurnanitat" dedicaren als seue compensa'
els regidors elector senyora Josep
Maria Massip i Vicenç Bernades.

EL CONDOL DEL GOVERN
PER LA MORT DE MIQUEL
UTRILLO
Diumenge al mati, el conseller de
Cultura, sensor Gassol, es tranladi
a Sitges per tal d'expressar a la
familia de Miguel Utrillo el condol
del Govern de la Generalitat per la
mort de l'artista.
El senyor Gassol portava la delegarle expressa del President de la
Generalitat.
ELS SENYORS OASSOL I PI
I SUNYER A MADRID
Diumenge a la uit sortiren en autome:hit cap a Madrid els senyors
Gassol i Pi i Sunyer.
El viatge del senyor Gassol a la
capital de la República esté motivat per afees relacionats amb l'ampliació de l'Estatut en la part referent a l'ensenyament.
EL DIA D'AHIR
Ahir, a la Generalitat, no es comunicaren als periodistes novel d'interes. Unicament el senyor Companys, per conduele del seu secretari, va dir als periodistes que avui,
a la tarda, se celebrarla el Consell
ordinari de cada dimana
Pela passadissos de la Casa hom
comentava el que, possiblement
gut a les categòriques manifestacions
del senyor Companys de disaabte,
als funcionad, elle compareixer a
les respectives oficines a les nou
en punt.
Els mis optimistes donaven ja per
resolt el problema que va planteer la gama!) de les estrenes de
Nadal,

Els emp eafs

de •El
Siglo» protesten del
sabotatge comes a la
botiga del carrer
ce Pa ayo
Els empleats dels Gratis Magatzems
"El Siglo" ens ha tramei una nota
en la (val consignen la seca Protesto
me, enérgica per lacte de sabotatge
que es va cometre a la matinada del
dia 19 contra restabliment que ',quena
societat té installat al careen de Pelayo. Diuen que de cap manera es pot
admetre que

'

Comp ese el lector, e ,divenslres
posad Id Misia ,e1 mnerbelt, per
pan dels elements extremistes, de
dur a cap un eso« d'actes de sabotatge contra els Menajes i els
autobuaos. M'a vas der. a eso alenes, pera ele pea 'teta, ni die boli
tras, ela que Si baria projemats.
els quals arribaven, segona dudes
eneldo, a la xiira de erep de doscents. Per quin motiu? El primer,
per tal de fez /veg ete damunt l'empresa, la qual no es mostra gens
disposada a parlamentar amb el
Comité de vaga del nene de tiansterne, per templar ele abren seo-

ni/adate.
.
La cosed& practicada en 'nema
Menta, ea alld que els sembla que
ha d'Ente mis eficaç als elements
directiva de la F. A. I. per a aconseguir of que es proposet.
1 el seeent moda és mneetre els
obrare que ara trebatlen 1 els que
ha sota aeomiadats es debat fin
afer d'ordre intern, el qual té la

sin Part dInfluencia en ele aetes
de sabotatge.
I da qut l'orgaaitraci6 debata
que els obrers de /es contemples
II n'emita cinc remetes coda un del
Km qua cobren ceda duena, i que
a rad da ene dunas cada mes,
fan edil; per 5 deber repartides
mitre ele obren aeomiadats. Els
obren es reilsteinen, i per sisé hom
ele obsequia, de tast ea tant, amb
tma rodó de liquide inflamables
hom crema els comes. letal com

volea vdacer per la por la rulatineta de la,companyla a tornar a adme« ele vaguida acomiadat., volea acoasegalr aquest ajena, nimbé
per la port, dele obrera.
Es trama, dones, de matar dos
pardals amb un tret. Ara que, tren
es veu, el tret els surt per la culata.

La fe4erecit5 de Car
ters protesta Contra
els radican'
La Federacid de Sindicata de
Treballadore Postale, en una
nota que ene ha enviat, protesta de lee ManIfestacions que
la premsa dtrIbueir a la minoria radical, en les quals es
¡lancen conceptos erronie sobre les seves reivindicacions,
amb el propòsit de desorientar
l'opinió pública.
El que ele 'alarma fer
constar ea que els Sindicato

de Comunicado« no s'immiscuerin amb ele g lirVPiS, atenint-se a l'arilcle 41 de la
Constitució. Que els actes
la minoria radical van contra
ele organismos oficiats, que
Loe en cresta d'aeord amb unes
lleis aprovades per les C01111tiluents i amb la conformilat
dels radicals. Ho demostra el
fet que el primer ministre de
Comuniracions, senyor Nlertinez Barrio, presidf les sessions
de clausura dels congressos
celebrats l'any 1931. I que la
minoria radical, que abans
atiava la rebellia dels bribal'adore, ara fomenta Vestal
d'immoralltat carnoteris tica
d'abans de la República. Que
el Sindical de Comunicacions
no consentiré tenir altra missió que la pau i el progrés i
/a defensa deis interessot que
ié encomanals. Signen la nota
totes les entitats. adherides a
la Federad() de 191ndicats del

ram.

aquell ocie harás wat

realitzat per elements del ram mercantil, car els consta a tots que "El
Siglo" ha donar le-temple en tot moment, en el que es refereix a minores
destinades al personal i en complir les
disposicions de treball i les Ileis socials
que vigeixen. Alegeixen que la jornada de treban al "Si g lo" era ja de vuit
bares, 1 que si be es tincara a dos
quarts de vuit, el personal, en eanvi,
dispoian de diles botes 1 maja per
dinar, la qual com beneficiara ele com.
panys que visten als alones de la ciutat, 1 que lacte d'hostilitat is mis de
doldre per quant tate receneiem
fonc que fa la societat en inaugurar
en lea circeseständee actuals un nou
negoci Que refinen« per • tata trabar el maja adune da vida ¡ que pot

¿sur la bate de reintegrada total

deis altres companye que enana net
han poeta heser Miman. 1 acaben
fent una dentoetracid palita d'adhesió
a la Gorda«, en la quid han popa

lf11:111117 RICO
Fa uns quanta dies que el
propietari deis "Magatzems
Fontanelle" va robra per leid.
fon una confidencia en la qual
l'avisaren que ahir, diumenge,
anirien a robar el dit magazem tres Individua, als guate

¿El mayor' 'Me
de
seri
la i eeralitst

Comistei
le

4i,r)
eiTIAItté

lY a

cetdeeneme

T l

UhitSsenlbrface.-n dina), 109; Rabeasend.
blettnettei,Vie _s gblidd iefififet, sal lita a la primas -la ..amitimaL Vendrall (1 «celó) : Boc, 174;
celebre a BleglesePektibrament del' nota relativa ala Jestiltats de
Dretes, 92; Esquerres, 88. Fimalaurat Miguel Utrillo. Foca pre- lee alecciona en aquelles po- guerola: Unió Giutadana, di;
tila,
el.
sidit/pit l'alcalde ¿'aquel«
van hacer de re- Eequarre, 121. Maulea : (1 «omal data la representació" del Pre-' blacions on Cl
ció): Coalició Republicana, 248;
Aident de la Geatralitat; el coeseeller 'pat.& per tronante*, d'unes i
Esquerra, 3. Pallaresos: Lliga
de Cultura, senyor fuetiza; rateelde lees «tutee:
arcumecreck) cteRareoloao: Catalana, 123: Esquerre,' 27.
de Barcelona, doctor Aiguader; els
filla del finat, Miguel i Joan; ei lit) Vallbona del Penedes: . s'hitura Als pobles de Perrera 1 Salefful
patio del finat, senyor loses) Más; Are repetir l'elecció per trenca- elaurä de repelar l'elecció per
a les minories, per no arribar
el director dele Mutus de Barce:ice« d'urna.
lona, senyor Folch 1 Yerres; el seVaciarte:les; Saque:re, 108 al so per 100.
nyor Lloneueres. en representació vots; en blanc, 2.
A Figuerola fou detingut un
del Circo? Artletierd rector de SitSara Antoni de Vilamajor:' apoderat de la Lliga anomenal
gas, i el pare eeeetapi doctor Fokh. Aceite
Catalana. 179; Esquer-, Tomes Calla, al qual fon ocuHe secad una gran concurrencia,
pada una pistola.
entre la qual figurava mta desu- ea, 22.
A La Nou de Gala fóta trenResultals Wats:
na est el Inda de l'art i de la cultura.
El firetre esteva cobert de corones, Conoterdia Sitgetana, 1.628 vote. cada novament l'urna, i la guardia civil detingue l'autor anoofrena de diversos centres artfities. Coalle16 Republicano-Socialista,
menat 31artí Rovira 1 Rull, de
La familia Utrillo he retan kifi- 525.
43 anys. Novament alancen de
nitat de telerrames da condol de tot
Stunpedor: Esquema triornfa
celebrar aleccione..
.
Lepanya i de l'estranger, entre ella per 400 vota de majoria.
A La Fobia de Mafumet' l en
dels senyors Lerroux. Aiguader,
Castellnou de Bages: alajorla
Companys i del cemsol de Franca.
una acaeció de Oandoese, a l'hora
1 minories Lliga.
de l'oecrutint tiraren tendidaL'acte de repterrament va consti- Eequerra
CirCIIMecripció de Tarragotuir una imponent manifestaci6 de
tures a lunas 1 elands et
Caldre
de
Ofilit:
Nou
del. a la cruel not dir-se que va na. - La
petir releed& - C.
repetir l'eleccid per trencament
as sAtiar-ce tot Catalunya.
D. E. P.
de l'urna.
Al Vendrell
Pob/a de Mafumet i Geodesia:
Ea repetir ts releed() per t'ayer,
Lee •leoelene en Una oboe»
tirat dins lea urnes paquete 4e
Ha tingut lloc l'eleccid a la

A Tarragona eš constitueix una Federaci6
C- mercal
de Muicipis
-

Tarragona, 22. (Per telèfon).
Arar, a les mete del mati, bon
nombre de representante dele
Ajuntamente de la primera Delegació forana de la Federacke
de eniclpis Catalans es van
reunir a la Casa de la Ciutat.
De Barcelona va venir el presiden t de la Federacita, senyor

Pere Comes, al qual acompanyaven els v0cal/1 1 el seereteri.
Es va celebrar una reunió a
l'Ajuntament, que presidf
senyor Lloret, ala el
•
eenyor Comes, l'alcalde del Moren i el de Vilaseca. Adata de
secretara Cl de la Federacid,
senyor Arnau I Cortina. En l'acte quedle ennetItulda la Federacid Comarcal, integrada per 21
pobles. - C.

la qüesiió deis vins
Una nota de la U. S. A.
de Caialurio
El Consell de la Unió de Sindicats AgrIcoles de Catalunya,
en la Beva sessió del dia 20 de
l'actual, va acordar adreear-se
al eenyor Conseller d'Economia
1 Agricultura de la Generalitat
en el.sentlt que, viatee les dIflctilLats que sorgelaten a
per a la implantació de
nys per
l'Estatut del Vi, promulgat per
les Corts Constituents, el Govern de Catalunya doni lea ordres oportunes per tal que l'Estatut sigui aplieat, almenys en
tota la !Me ya Integrität, dintre el
territori de Catalunya.
El Confeti va acordar ate(
mateix, adreçar-se al Ministeri
d'Agricultura de la República
amb el preo que sigui perseguida la cleculacei de vins tense la oorresponent guise 1 que
sigui ordenat l'estricte compilment dø l'article 49 de l'esmenlat Estatuí, del Vi, en allò que
os refereix a l'obligatorletat
d'Incloure en els coberts de
menys de deu pessetee, semita
en fondes i restaurants.
r.a presidencia pose a conei-

,
candidaturea.
Salame: Unid Ciutadana, 519
vote; Esquerra,
El Vendrell (una Secold): Lliga, 92; Be-guerra, 78; B. O. C.,
174. El resultat total demet la
majoria a la Lliga 1 la unitaria
a l'Esquerra, que triomfa per
dos vote sobre la candidatura
comunista.

Villalba dele Aros: Dretes,

488; Esquerra, 412.
Perrera; Radicals - socialistas, 295.

n'Iba! dé Falsetfrni0 Ciuta-

dana, 154. ' Les Esquerres s'abs-

t ingueren.
Secuita Cnallció Republicana, 249; Escinerres, 3.
123;
Els Pallaresos:
Esquerra, 27.
Bisbal del Penedas: Unió Republicana Federal, 109; Babassairee, 23.
Figueroles: Lliga, 128; ESguerra, 121.

Circumscripcid de Lleida.Oliana: Republicano Indepen-

dents, 155; Esquerra, 1.499.
Melote: Joventut Republicana
Federal, 280; Esquerra, 108.
Vilanova d'Alpicat; Centre
d'Esquerres, 1 vol; Lliga, 12;
Front de trelmlladors, 218.
Circumscripaió de Girona. Canet d'Adri: Republicano independenls, 270; Esquerres,
173.
Pou: Accid Republicana, 124;
Esquerra, 90; Lliga, 7.
La Gallarda, Saut Julia, Alba nes, Manes : En aquesta
Ajuntamente triomfa la Lliga
oer majories i l'Esquerra per
Viladasene, Rielles, Sant Privat d'En Bes, Les Preses: En
agur:de AjUllla11101118 triomfa
l'Esquerra per majories i la
Lliga per minories.

Cap Incident a les *edema

gironines
Girona, 22 (Per teléfon). En cobre aquest ruigdia ele periodistes, el senyur Prunés els
ha manifestat que les eleccions

celebradas ahir ale robles. on
per diverses causes no pogueren celebrar-te eleccions el
diumenge passat s'efectuaren
amb tota normalitat i que ¡co
tenia noticia que e'hagueeein
registra" incidente de cap mena,

xeMent del Coneell que denla,
.dilluns, dia 22, sortira cap a

A la comarca de Bages

Madrid la comissió integrada
Pele representants dele Comités
de Productes Horticoles Prime-

Manresa, 22 (Per teléfon). Ahir tingueren lloc les elecclons
en alguns pobles de la comarca.
A Caatellnou de Bages i a Sampedor, guanyaren lee Esquer-

renca 1 de Fruites 1 Verdures,
senyors Cabot i Montmany, I pel
preeldent de la U. S. A., senyor
Cedes Jora, per tal de geetio.
nar la soltad() dele granas problemes que afecten als productora que formen part dele Co-

havla de capitanejar un depon- mIthi.esmentals, i, en general,
dent de la casa.
ele de tota la producold RedEl propletarl posl el fet a cola de Catalunya.
oonelzamant de la poliela.
Abans-d'ahir a la tarda, mentre aquell ea trobava a l'esta- 1111~111111111111~1
bliment fent el bala« setmanal, tal com te per oostum
im
r e
ele diurnenget, va Obrir-se l a !
porta de lucila L entraren
en
tres hornea, un d'ella el mes«.

constatar more una terma preocupa.
ciellor tot el que «pi fuer en l»- . de? magatzem.
nefici . des etue emplean. Avalen
A di«, pera, bl harta amanata dues-centes.
. „ sigeatures.
gata une agente de vigilancia,
que detingueren aquella, als
quid' !oren oeupata una malaUne, en ala guata trabar« es.
retes, Unes aordaa. q uo 'nene
digueren havien de servir per
Illgar el propiatade 1 uns detonador'.
Elli detIngute •anomenan
Remen Rodrigues Grande, AnL'inda, 22. (Per tetare:1).- tont Motes hotel- 1 Jordi 13aAm esbrinar de bona afilo Urano. lionfessaren
font que el comléneari de la autors de la tentptatIVa d'atraGeneralitat a Lleida aenyeer cament, que anaven a reataPere Validortola be passontat
indulto poi moteo de la
ta dtmlosid del seu °arreo, 1 que tar
ti Moltes probabilltata de suba- calas Iniresearen tote tres ale
eleipUtat al Parlashont ealaboasoo del Palau de JustiChista aenyor Vise. - C.
ciad

a lada?

Saibó de Bale d'Afigilen

-vida
id:matinal
.-

.Generatitat,:„

mE

e

e n lima l s l e
eataiil
te.

res; a Sant Mateu de Bages
guanya la Higa, 1 a Talamanca
no se celebra releed() per no
haver-se constiluit la mesa.-C.

Els resultaba de les poblacions tarragoaines
Tarragona, 22 (Per telèfon).
Salomó: Unid Ciutadana, 219;
Eequerra, t. Villalba: lavotee,
188; Esquerres, 112. Gineati:
Multen : ea. 383(Independente
320. Ponerla: Radical. socializatea, 295; bretes', 8. Nobel del
Falset: Lliga Gatada«, 154;
Unió Ciutarlana, 128. Bisbal del
Penedés: Unid Republicana Fe-,

uncid tercera del &atilda sera del Vendrell en la qual fou
trancada l'urna el Mamones
paseat.
Els cenen afluente al boa)
on eslava situada l'expressada
acedé eren virrilate per alguna
individus de la ruhrdle, Civil de
cavallerla 1 d'intanteria, cense
que calguda la saya, tntirrencid.
Pel resultat de la totaeld es
veu que ele comunletee han
anal a la caea de vote, caz* mentre les dretes han obtingut 93
vota i les esquerres 88, la can.,
didatura comunista ha acornee.
gult 174 vote.
El resultat deflnitlu de releecid ha estat el següent: Candidatura monarquico-carlina-Mguera, 834 vota, i surten elegas per majoria Joan Metes i
Jorba, Pau Rovira 1 Nenes,
Joan Constanti 1 fltembau, ¡osep Bonsoms I Colet, Me/clor
Eseofet i Manyer, Jaume Roca
i Carera, Franceses Ouitard i tilener i Josep Serra i 3fanyer. La
candidatura de la Coalició d'Esgüera,' ha obtingut 1155 vota,
i surten elegits per minoria
Joan Hivern 1 Arans, federal;
Laure Sumoy 1 Guasch, d'Acció
Catalana; Llufs Corbella 1 Corbella, socialista, 1 Josep Vidal i
Canela, indefinit.

A Manlleu

-

El flema passat foren proelaMate els regidora següents:

Manuel Jaumandreu i Font,
Joan Basses i Roma, Josep CorMute i Vanbona, Jaume Puntt i
Morer, Pere Mach i Prat, Josep Castell 1 Font, Joan Martínez Muftoz, Pero Goliell i %taró,
Josep Arnaus I Perramon, Joan
Cases i Cascaos 1 Antoni Contijoch i Capdevila, per la candidatura número 2, anomenada
Unió Ciutadana la qual oomp-

tara, per tant, amb la majorla.
El Front Unic d'Esquerres
treu la minorla, formada pele
següente regido:are: Josep gaia i
Portet, Josep Lledd t Quintana,
Macia Conesa Hernändez, Joan
Traveria i Bajona i Joma Soli
i Sola.
Unid Clutattana, formada per
diversos sectors del poble no
Iligate a cap disciplina politice,
obtingué 1.043 vota. El Front
Unic d'Esquerres, constituit per
una conjunció sindical-esquer-

rano-socialleta, assoli 1.457

vote.
La impressió d'aquest «saltat tee una 1111105 diversa pee
quant la candidatura esquerrana oferia bones garanties de
guanyar. En general, hom atrihtteix el triomf de la tendidahura d'Unió Ciutadana, en labetensió de bona part de gent
d'esquerra produida per la incluid d'algun nom que no PO.
nava gatee be. En eleccione com
les municipal, hom es d'aflige

sovint de disciplines i vota les
persones. Això vol dir que de
prooedir amb un perfecto coleeticisme en la confecció de la
candidatura, ei Front Unta d'Esguerree assegurava la victòria.
Hora no sap encara qui ocupara l'Alcaldia, però, sigui qui

sigui, cal esperar que donarä
un fOrt, impute a la lasca del
nostre Ajuntament, tì imitan(

(catre l'anterior, que s'he pa g sat dos ami 1 n'ele cense ter
res.
.01n11nn••••••

ADVERTIM1NT
Abordas e In «non« e les
quale tanteen la pablkacia ¡inmediata de lea notes que ass aseen que ele edemas han de dieiglr-ae tete a la itedeed& Coree
Cambute", see, Lee pta. almea
de lee seo del vesete.
mae
, ola errada vade eard (mute
bus e valla adral" a la
hapetmte del *ad: buba* u,

que amb ege-d• tAlent 1 'entusiasme lamina per l'educació
musical dele nostres Infanta.'
A8111001/1010• DE 1111111110A
"DA 011111111161"

E L °TnekT R E
Es'cenaris
Hem trobat Mirla Vila i Pius Davi
al cinema. Els hem preguntat si començarien aviat la Monde projectada
per terres espanyoles, amb una co m
-panyicstel.
—Per ara, reposarern — ens han rapan.
— Molt de temps?...
—Segurament, fins per Pasqua.
—Res de teatre català, mentrestant?
—Real Ens cal reposar. Ens ho tenim molt ben guanyat
* Antònia Mareé, l'Argentina, sorti abans-d'ahir a la tarda cap a Valencia. "He fet — ens diu en una !letra de comiat datada el mateix
manga — tots els esforços imaginables
per romandre a Barcelona un dia mes,
per tal de vede, aquesta tarda, al Palau de la Música Catalana, els vo stres
ballets, que distiortadament no cona;
però m'ha estat impossible."
* A conseqüència de l'aval« que
es prodni a Novetats dissabte a la
nit, el personatge que interpretan l'actor .enyor Valle en La posado del cebollita blanco ha andar de naciona„ Mar; de catali, ha passat a ésser ale- muy. Ho celebrem. Sentina manis, que
' gest de di gnitat que tingneren (81'Ate tan espectadora no ehagnis pro<kit ja el mateix dia de l'estrena, 1 no
inianient per raons de patriotisme, si, II tambi de bon gust.
* Ja que parlan de bon gua, ano
plan donar la non que el prestigió'
actor Ricard Pura s'U separat de la
companyia de Lola Membrives. Ea troba ja de tornada de l'Argentina.
* Counmiquen de Buenos Aires la
mort d'Helena Smirnova. Bailarina de
l'antic Teatre Imperial de Rússia, Helena Smirnova «son gran anomenada
formant part dels Ballets rusos de
Diagliilew. Ací l'aplaudírem mis tardo
al no ens falla la memòria, en nn
deis espectacles de l'Olympia. Feia pasella de ball cliasic i acrobätic arob el
dansarí Tripolitov.
* La Companyia Ladrón de Guevara - ',tiren« ha tret del cartel!, al
Barcelona, l'obra de Sanarte El otro
OMOT, i ha reposat la de Linares Rivas La yeala ley. Per al dijous que ve

LA MUSICA
Institut

Catalä de Rítmica
i Plästica

Cada any és esperada amb
Interés la sessió dedicada ala
infanta per l'I. C. de 11. i P.
I cada any el Palau s'omple de
gent menuda que contempla
embadalida l'espectacle de les
cançons i jocs d'infants.
Es talment una continuació
de la diada dele Reis, sind que
ara les joguines són vivents
cada nIna j cada baby es mouen
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Una obra fantástica
Premiar amb 150.000 pessetes
Núm. 22.450, Motril, Othate, Salamanca.
Premiat amb ao.000 pesetera
Núm. 35.259, Barcelona, Madrid,
Amorevieta.
Prendas ansb 70.000 pautes
Núm. 37.938, Oviedo.
Premiat amb so.000 pesarles
Núm. 42399, Barcelona.
Premiara amb 3.000 pineda
Núm. 12.033, Madrid, Aranjuez,
Palma de Mallorca.
Núm. 26.784, Barcelona, Oviedo.
Núm. 31.904, Barcelona, Granada,
Alacant
Núm. 18.018, Madrid, Almería, Sevilla.
Núm. 29.765, Alcoi, Valencia, Bilbao.
Núm. 16.990, Barcelona.
Núm. 10.335, Madrid, Cidiz, Sant
Feliu de Llobregat.
Núm. 30.013, Barcelona, Oviedo,
Gijón.
Núm. 12.046, Barcelona.
Núm. 319, Oriola, Santa Fe, Viso del Alcor.
Núm, 32.920, València, Huelva.
Núm. 40.806, Barcelona.
Núm. 20.740, Madrid.
Núm. 7.442, Sevilla, La Linea, BEjar.
Núm. 39.816, Madrid.
Núm. 0.857, Barcelona.
Núm. 12.318, Madrid, Figueres,
Múrcia.
Niun 28.772. Barcelona, Granada,i
Cazalla.
Núm. 368, Barcelona, La
nea, Múrcia.
Pnmiata amb soo puntas
DESZNA
ciwati osa os8 cho •65 , '12r1
CiNTEHA
119 ze. „ ,0
,175 361 366
»O 3'344 347 40 7 429 447 454
417 484 486 304 3 10 563 608 630
:e 84i evbe6 674. 711 7$6 78I
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anuncia la reestrena da la pitienerai
.--No estrenaren res? — hent presentid a Rafe! Medies.
—Per qué? Feos pie arab obres de
repertori. Amb Pulpa Derblay, per
0802119 1e, s'Un esaorat les localitats.
—De rotas manera, devela tenle alguna estrena en cartera.
—Això, si; is ciar .Tenim una cosa,
de Téllez Moreno, que es titula Mori una oomidia molt bonica del
princep Bibeects...

JAN SMETERIM
Un . - altre gran pianista ene
ha presentat l'A. de N. da C.
amb la figura de l'artista polonès Jan Smeterlin, el qual
s'imposä de seguida com un
pianista de gran chane.
Técnica magnifica, sonoritat orquestral, de pianista modern, no ignorant, però, totes
les delicadeses que es deuen a
un Mozart.
Executi obres de Bach-Busoni, Mozart, Chopin, Granados, Rachmaniriov 1 StraussGodowsky.
Com a intèrpret, ens agrada
especialment en Mozart 1 Chopin.
L'auditori Ii féu grane ovacione 1 l'obligà a executar diverses obrea fora de programa,
J. G. p.

* El diumenge vinent acaba a rolympia la temporada de che. Seri per'tongada? ¿Veurem a la pista de la
Ronda un non gran ~cede? iVindrä, com iba die, l'orquestra Jade
Hylton a donar-hi uns concerta?
* Després d'haver-se fet coniixer
en un recital de ball capany01 que dote
al Teatre del. Champa-11yd«, la baRuina Nati Morales — els emérita de
la qual 16rem deis primera a remarcar
des d'aquestes columnes, arran de la
leva actuacid a un mtuic-hall del Parallel — ha estat contractada per a
interpretar unes danses de la non obra
tirita Perkaist, que ‚'estrenan dintre de
por a l'Opera de Paria.

NOTICIARI

* COM es recordad, Enriqueta
Serrano, l'admirable tiple camica creadora de Iratiesska, abundan* fa la dril temps Fericena amb motht del seu
casament amb el mestre Pan &wadbid, autor afortunar de la sandia cimentada- An, pecó, debla que Enriqueta Serrano torna al teatre. Hi tornad can a primera figura d'una companyia lisie' que dirigiri el sen marit

TEATRE AMATEUR
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Al millor saló de Barcelona

CO LISE U M
L'estel mis famosa
del món

eillimifflomeasaumn
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DIfTRICH
'EL CANTAR

f)E

LOS- CANTARES"

EN111111111111111111MIN
En la saya obra dm
del genial director
MAMOULIAN
per la primera marca
Paramount

XII Constara Contiende Rabea i
CIMA.— Es recorda als música catalana que vulguin presentar alguna
obra Inédita al XII Concino Rabell
i Cibila que el termini d'admiasid
de les composicions acaba el dia 13
del vinent mes de febrer.
Els temes que figuren en el cartell del concurs esmentat són: Quatre coa mates a veta soles de
fiel execució; colead() de tres o
mis peces per a 'piano, i obra lírica
per al teatre, en dos actea, almenys,
amb mímica i declamació. alternant
en la prop orció que el Ilibret consenti.
Les composicions, que hauran ¿Esser rigorosament inéditas, es trametran a l'"Orfes5 Catala", a nom del
secretari d'aquests concursos, Jeme
Salvat, i cada una portar un lema.

ir
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LE1A-EST REMES
"El mancebo de botica"
ilmófono

Capad

Ele vodevils francesos tenen una

es vol suicidar i eis que l'has 44
salvar esperen imPa t ie 111/ que es e
a l'ai g ua, torna a andar m'aliso
un cert to René Clair i tot
Es un film divertidissim en et le
Duvalles, que pel tipus ens reco
de vegades Buster Keaton i
mualdo Tirado, dóna a tots dos, g
Keaton d'aquests darrers temps i 11
Tirado de tots, una ilieó de finor i d,
gracia molt aprofitable. Aquistapaes,
el farmaceutk, Florelle, la infamen.
i Mona Goya, la noia que enamora e
praCtiCant, colaboren a l'èxit.

ileugeresa, una vivacitat que, si hasruessim d'atribuir-lea a una causa
simple, i no a un seguit de circumstanCieS de caracter racial, sempre
complicadas i obscuras, dirlem que
són degudes al pendent damunt del
qual Himen els argumenta i a ¡'in"Dos buenos camaradas"
telligent aprofitament de la llei d'inèrcia sense por d'abandonar-se al
Oapliol
Iluds
looping quan aquesta hi porta, que
és rúnica manera de sortir-ne sense
L'humor alemany is pausat i co nssortir-se de la pista.
cient; no es deba relliscar mai pel
En "El Mancebo de Botica", el
pendent si no ti una música d'op.
practicant de farmacia. Vació, quan reta que l'ajudi. Mil. "Dos buena
es llanca, no té por de res i aixi camaradas", film cómic de la guau
travessa l'absurd quan es presenta és fet amb els cinc sentits i, per
amb una tan gran naturalitat que tant, manca de vivacitat i de varita,
hom no s'adona que ho era fins ble humor. Amb tot. té bona nro.
AL PALAU DE LA MUSICA
que l'ha admès.
ments en que el públic no ee pe(
loes Miranda, l'autor i en part
CATALANA
estar de Hure. Fritz Kampers i Pus
director, amb Robert Whyler, ens
Horbiger. en són els protagoniget.
dóna una de les secas minora obres
Hi ha, de mis a mes, una noia mois
Noces d'argent de l'Esbart i hom arriba a oblidar que per mo- bella
el nom de la qual no recorriere.
ments hom diria que es tractés d'u- Tot plegat, un bon programa al et.
na propaganda turística de la Costa pitol.
Catalä de Dansaires
Blava. Paró és tan divertida la cosa,
A. FERRÄN
sobretot potser per l'actuació del cóUns originals programes explica- mic Dimana, que tot es pot perdotius de les diversa danses que s'han nar, tant més que els indrets que
d'interpretar ens recorden que la
ens fan entrar pels ulls tenen una
Tres noticies Fox
fundació de l'Esbart Catali de Dan- real bellesa.
saires Is del ¡9o8. La fasta de dioEs tracta del practicant d'una farmenge, al Palau és, dones, de cele- macia de Cassis. que esta enredat
Dins de poc veurem el faneg
bració de les sayas necea d'argent.
amb la multar del seu patró. mentre cómic Harold Lloyd en un
Una gran gentada ha acudit a les
aquest explota un milionari neuras- película Fox, que en ame&
tala noces. I no a recollir confita o
tenia en coRaboració amb el matee
a beure licors, sinó a prodigar endel poble. Perú el malalt té una porta per Mol "The Cali
tusiastas aplaudiments a les simpa- infermera que n'estt enamorada i no Paw".
• • •
tiquíssimes i als estimables dansaipara fins a fer mancar el yacht on
res que han interpretas totes les viven. al temes Que, desenganyat el
"Matrfcula 33" 65 un fe
practicant en saber que tots els andanses amb una justesa i una disFOX parlat en francés, primere
tinció que, per la primera, hom els teriors practicants feien com ell pu- de la serie de pellícules dt
dor de naitalina (ell en fa parqué
pot comparar amb els mis renomeel magatzem on la guarden a on producció de la nostra labia
nata dansaires, i en allò que toca a en
es ven amb la patrona), decideix República que ens presente&
la segona, gens no decaurien si en
abandonar-ho tot i aprofitar la prola Fox. Actualment una *la
lloc de barretina i espardenyes, de
posició d'acompanyar-lo que li fa el d'aquest film és ja Barcegandalla i mocador, haguessin abimilionari.
lona.
llat lloro cossos amb els mis aria• • •
se'n van a Juan-les-Pins, on
tocrätica vestits de saló, sia d'ara,
veiem la platja i les senyores que
Madge Evans, este] de la
sia dala temes reculats als quals mol- es banyen i podem comprovar que,
tes de les danses deuen Ilur origen.
encara nne el públic hi rigui, seria M. G. M., ha estat cedida alt
Vint-i-cinc anys de sofriments i millor suprimir unes escenas en les tallers de la Fox per tal din.
d'esforços, de desassossecs i de pro- q uals el protagonista surt amb un cloure-la en el repartiment de
maillot de fer riure. Els èxits fàcils "Fox Folies", film que AMI
ximitats a decaiments en moments
perjudiquen l'èxit.
de dubte, han posat a prova tots
realitzant sota la direceid
els components actuals i els passats
Paró se'n can al Casino i allb ja d'Edward Sutherland.
de l'Esbart Catalä de Dansaires, es- is una altra cosa. L'escena en que
al practicant se li revela tot el món
pecia/ment equells estimats andes
del joc i en la (mal sense saber com
que coneguérem gairebé infante en
esta a punt d'acabar milionari quan,
la fundació, i ara ja comencen a arper
volar fer els diners per a comprar
gentar els caballa, i que es diuen
un castell a una tricota que ha vist
Felip Blasco, Joan Casan, Llausä,
ho torna a perdre tot, és una cosa
FRANZ LEHAR A AMERICA.Soler i Bou, entre altres.
molt important Després ja torna a El conegut compositor viene; es trLa presentació, l'ordre i l'afina- amansir-se l'acció, però al final, cluan
ba a Hollywood a fi de colaborar e
ció demostraran que l'Esbart Cala realització de "La Metal alegre"
tali de Dansaires, per poe que puguin perseverar en la seva direcció
GAYNOR-FARRF.L.L ALTRA liels seas fundadora, arribara a ceGADA.—Sembla que tindrem
lebrar amb la máxima esplendidesa
de vence novament junts aquesta * Nles seres noces d'or.
rella ideal". El primer film d'aque*
Be cal desitjar-ho a tots pel be
nova "rentrie" de Gaynor-Farrell en
que aporten a la nostra Catalunya.
diuen que portan per títol "El 9:1*
me amor".
"Els quatre diables", de F. W.
se boa rendido miela
Murnau, i "El seté cel", de Fruí(
joa cinemckcireerm
"La vida de Napoleón"
Borzage, din ala films més exalta
d'aquesta
"EL CANT DELS CANTS.
La First National està prepaPROHIBIT. — "Song of Ihr Songs",
rant-se per donar-nos aquest any
el film de Dietrich-Marnoulian,
actualment passa el Coliseum, denle
el film "Napoleon: His Lite and
d'haver estat prohibit a Austrälia
Lores" (Napoleón: la seca vida
ho ha estat a Bombay.
i amors). El protagonista serä
UNA ALTRA VERSIO.—No
Edward G. Robinson, gran actor,
molt que ens queixivem de la non
potser una mica massa gros pel
d'inédit de l'actual cinema franca. Ata
tipus, i director Frank Bonzage.
ens diuen que "Deus orphelines" san
filmada de non. L'última %Temió era
Emil Ludwig en tindrà la superAfaurice Tourneur.
visió.

...primers plans

seves actuacions als mis eminents
artistas catalans, actuará el Quartet
de Corda de Barcelona, el Sextet Ibi tic i un petit conjunt de cambra,
sota la direcció del mestre Eduard
Toldrä. Entre les obres que figuraran en els programes, hi ha el famás Concerto de Manuel de Falla,
l'estrena del qual constitueix un del,
mis alts honors de l'Associació de
Música da Camera, el Septimini, de
Beethoven, la primera audició d'un
deis bella Quintets del Pare Soler, etc.
• Ei punt culminant de l'actuació
d'Audicions Intimes seran les tres
sessions que sota el títol de "Tres
panoramas musicals romintics", donara el gran pianista i artista de la
paraula Alfred Cortot, dedicades. respectivament, a Chopita Schumann i
Liszt. Alfred Cortot evocan amb la
grandesa que ell sap fer-ho cada una
d'a questes figures genials, i interpretari al piano diverses obres, fent-ne
veure primerament el seu caràcter,
estructura, modalitat, etc., amb la
qual cosa la seca bellesa arribarä
mis directament a la sensibilitat
inteRigincia de l'auditori.

BERLIII. ROMA
VIB1A. PARIS
MADRID
VALENCIA

VUELAN WIS

CMICIOIES

La rifa de Madrid
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Orfe6 Catati.— Es convoca ala
•cseM de l'Orfeó Català a la Junta
eneral
ordinaria que tindri loe el
g
vinent diumenge, dia 28, a les cinc
de la tarda, per tal de tractar dels
anumptes reglamentaria.
Associaci6 de Cultura Musical —
Les dates anunciadas per als roncera que l'Orquestra Filharmònica
celebraré a Barcelona. han eetat modificada& Aguaste conceda se celebraran eis dies 25 ¡36 del mes que
som, a les deu de la nit, al Palau
de la Música Catalana. L'Associació
Agrupament Cecilia Clubs«. de Cultura Musical posa a &maleeAguaste entitat ha organitzat ment dels seas associats aquest canper al ella 28 del corrent mea, vi de dates, i fa constar que els dos
a les cinc de la tarda, tina fun- concerts que donan l'Orquestra
dó teatral, al Gremi de Ser- Filharrnénica de Madrid, dirigida per
rattere, Comtal, 9, principal, l'eminent mestre Pérez Casas, aen la qual es representarà l'o- tan dedicats exclusivament als a hbra del malaurat mestre San- Bata a la Cultural i que aqueas dos
concerts seran els única que la dita
tiago Rossinyol, "El patl blau", Orquestra donari a la nostra ciutat
i interpretarä la protagonista Segons venim dient el primer costde l'obra Cecilla Gubert, Pre- ead que l'Associació de Cultura Musidenta Honoräria de l'entitat. sical celebran aqueas mes tindrä
lloc el vinent dimana, a les deu de
la nit al Palau de la Música Cataa l'impuls d'aquest nostre pee- lana, i ha estat confiat al Quartet
ta-músic 1 pedagog, que es diu Leser, agrupació famosissima munJoan Llongueres.
dialment En l'interessantissim proLa sessió fou, com sempre, grama que el Quartet Lenta' interpretan en el concert de dimarts fiplena d'interès. Figuraven en
el programa algunas primeras guren els Quartets de Haydn, Beethoven i Dvorak.
audicions de Jaques-Dalcroze,
—La casa de música Sobreques,
de les quals rernarquem "El de Girona, ha organitzat una exjoc de l'àbac", "Les compres" posició de Carnets de Cobles. Ori "La bella música", lee quals
questres i Orquestrines, establint tres
són d'una delicadesa i bon gust premis consistents en obres musicals.
exquisits, especialment la dar- L'exposició quedara clausurada el
dia 15 de mare de 1934.
rera de les esmentades.
Els Cometa d'Audicions InriDel mestre Llongueres s'exeme&—Audicions Intimes és una
cutaren, també, "Nostra Vida
secció que ha sabut crear l'Associaés un viatge" i "El joc deis ció de Música da Camera per tal
cèrcols", totes dues molt bouti- que els nostres mis rel mita amants
ques 1 jugadas amb molta grä- de la bona música poguessin reunircia.
se en amb amable ambient d'intimi"Som grano" demostra com tat, bon gust i confort, per sentir
el mestre Llongueres coneix a obres del mis alt interès interprefons l'änima infantina. Es una tad« per artistes de primera categorja.
caneó finament irmlca, paró
En els sein quatre cursos ,t 'actuad'una ironía plena de bondat
di!, ha donat ja un Co definitiu a les
de bon gust.
seves sessions, que constitueixen ja
Completaren el programa alara un dels exponents mis prestitres composicions de Pujol
giosos de la nostra vida artistica,
Llongueres, totes elles prou Samuel Dushkin, Pere Vallribera,
Maria Modrakowska, Georges Suliconegudes i aplaudidas, i finalitzä el concert amb el festival kowsky i el Trio Pasquier de Paria.
En lea se-sajona restants de la temnadalenc "Les figures del Pesporada presentari un artista sensasebre", de Llongueres.
cional: el Moloncellista Gregor PiaUna bella festa i un nou talt tigorski, i, fidel a la seva norma de
per al mestre Joan Llongueres,
confiar una part important de les
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Tate, leo aulas. d'Andicionb Intimes readalloc al Casal delVetge,
i són enervadas als components de
l'esmentada sació de l'Adociaeile
de Música da Camera (Via IA ietana,
46, eintoti, tercera, Tel. r7798). •
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169 302 33 0 35 2 355 36 5 3 12 346
357 4 01 4 1 3 415 4 1 7 453 4 66 532
549 646 667 681 683 819 826 840

8 44 88 3 89 2 89 8 957 96 4 996
TRENTA MIL
098 107 tto 131 146 157 181 335
367 453 5 12 522 542 551 603 606
617 662 676 686 727 733 773 822
830 840 868 888 8 95 896 934 94 1
956

TRENTA-UN MIL
021 046 047 1 15 140 166 241 247
256 295 363 3 66 395 4 2 3 441 498

VINT-1-QUATRE MIL

49 8 564 592 659 671 68t 692 693
695 699 737 74 8 757 7 89 793 797
799 800 815 869 921 925 933 950

003 011 101 106 141 158 162 175
213 272 297 3 1 9 3 29 301 4 16 443

454 4 68 4 8 5 490 5 8 4 594 62 7 657
660 66 7 684 697 702 714 735 741
759 776 788 796 826 866 88o 926
945 967
VINT - I -CINC MIL
pon ou oso 040 069 080 081 084
000 003 167 169 185 196 236 3 08
32 5 345 346 486 526 608 6 40 671
7/4 839 864 881 921 962 986

TRENTA-DOS MIL
017 018 073 098 1 4 1 17 0 194 211
433 447 45 2 4 6 7 4 89 49 2 553 569

215 222 261 292 368 382 400 402

57 6 379 629 656 6 74 68 7 728 834
763 771 774 78 1 787 789 834 890
915 925 941 965 997
TREPTA-TRES MIL

VINT-I-SIS MIL

026 068 086 ii8 121 218 245 319
33.2 348 350 352 361 389 420 505
545 5 6 3 564 597 616 628 642 653
638 686 1300 712 718 733 762 818
843 863 868 9 1 4 933 974

036 039 048 055 077 142 s 54 169
181 283 297 307 353 369 3 8 2 387
442 44 6 4 66 479 5 60 576 585 602
617 6 43 665 66 7 673 733 744 791
814 82 7 8» 868 934 94 6 955 961
998
974 976 982 ggo
,

TRENTA-QUATRE MIL
004 012 113 129 134 139 207 215
248 281 313 413 421 4,311 447 458
462 478 488 522 53 0 53 8 558 564
365 578 619 623 639 659 663 68t
713 7 1 4 734 7 6 4 769 803 829 847
639 959 968 993 -

74INT-lairt in.to I

01 9 065 069 087 09 1 134 136

/44
369
523
735
810
952-

VINT-I-UN MIL
013 014 027 133 133 217 277 380
288 317 342 4 2 5 443 47 6 709 816
81 9 835 902 95 0 993

197 tot 204 362 264 296 343
37 1 421 424 427 43 2 469 493
53 0 5 6 5 57 0 66 4 668 7 24 726
760 7 62 7 6 4 772 7 81 797 817
822 85o 839 861 882 899 947
967
VINT-I-VU7t VIL
'1

VINT-I-D08
04 1 049 104 10t 168 569
185 224 234 248 250 258 453 456

064 067 076 078 091 095 ¡28 150
1 97 210 396 341 347 08 380 409
44 1 447 464 4t7 Pa 521 534 605

030 0,36

69 2 735 749 7 6 5 775 801 821 854

9 06 9 2 5 939 997

,

±

,t6=
I

TRENTA-CINC tau,
127 130 147 187 208
368 3 8 4 395 455 481
538 6:2 621 630 631
Sloo Psoo 834 856 844

090 505
3 241 313
49 5 11 53.
709 771
t 919 962
°
I

TRENTA-2I8 IffL
040 on 047 082 080 123 183 10
336 326 328 446 462 470 46 18

63 52 1112
836I 8426°4 89
6 66
7 5873 7656°3 85272
795 4:547 599
TRENTA-SET MIL
003 019 023 042 081 100 109 id
1 47 1 49 21 4 226 260 3 60 3 64 /34
395 4 01 4 18 4 8 3 486 4 88 526 58,
575 594 596 597 73 0 7 67 774 8"
8 4 6 855 936 989 999
TRENTA-VUIT MIL
000 007 024 042 046 078 lob 155
156 196 221 307 315 320 340 30
4 10 4 11 4 1 9 4 29 45 2 5 1 7 5 2 3 91

554 565 63o 652 661 667 600 69
847 85 8 916 960 96 7 970
. CR1 N n-NOU MIL

047 099 109 1 89 2 3 2 39 2 3 12 91
394 4 00 416 444 463 484 507
551 569 60 7 6 5 2 66 7 699 775 7°4
790 821 8 79 9 16 93 0 962 997
QUARANTA MIL
029 043 062 097 128 132 139 [43,,
146 148 173 205 208 260 354 3433 44 8 47 0 474 49 2 499 5 04 9;
8452 68675 701'
8393 66
70 858340 66
57 51 576359 5809
8

9996TA-uN MIL
: 9A7RkN
967 96(,u
016 06 5 078 o8o o86 145 15 0 !„`
164 se 185 190 201 219 247 4",
4347
95 475 3n
:655610 7154
377221 34698
2432 35 364542;67i 4369
3262
:0i 69
436:3:65: 6 34
540

866 94 1 948 97 1 973
QUARANTA-DOS
037 060 082 121 148 163 1 93 24
s
220 22 1 312 313 313 338 358 3li
398 40 4 44 1 443 444 485 487 e-t,
soa 520 521 362 586 613 647
744 ris 746 834 UD 884 es
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-començat la vista de la
causa pels fets den() d'agost

Ha

República

a Sevilla

La conferéacia del &altea da harta amar M'ONU
Barre a Tutti Viola
Madrid, 22. Ahir al mati Migue
Iloc ai imre Victòria I anunciada
conierencia skiaenyor Martinez Barra).
dl ministre de la Guerra manifesta:
.. Mes que el mcsent el paseas, vull
examinar el iwur de la República.
gMna es la situada actual de la Republica i els se, poders. Aquesta
assentar-se sobre tres puders: el moderador, ei legislatiu i l'executiu. El
pader moaaraaor dintre la Repablica
respon exactarnein a lampuls que li va
donar vida, i ha arribat a establir una
pariecta adequacio entre el acota moral que sa escriure els seus drets i
¿cures dintre la Constitució.
Poder esxeemiu. Un Govern minora
tara per impati de les circumstencies.
regeix els destins del pais. Un Gosern
nlinoritari scmpre es uébil: ha de supezar-se un da i aitre dia, de manera que no defraudo l'ansia u la ;Hasta
del.) que formen la sera força parlamentaría. i que no faca desconfiar eis
que no integren aquesta adhesió parlamentaria. Aquests Governs tenen
dues maneras de viure: pactar atoo
els que pugum ajudar-los i formar usa
majctria parlamentaria, o ¿entonar i
suportar una tutela pulitica que a cada instant dorsi la sensacia que el (asee= ho fa amb plenitud d'autoritat.
Declara que ell no es partidari del
Govern majoritari, que cada hora necessita tenle contents els seus diem).
Davant d'aquesta mena de Govern oreiereix l'actual minoritari.
El Govern traba diiicultats, pera
formen la sera premia conricció la
plena seguretat de vencer-les.
L'actual Cambra no es <irgan deliberant amb contorns ben delimitats.
Es una composieie on hi ha forres
sarlamentárica que encara no han donat el volmu de les seres activitats ni
han fixat clarament els limita del seu
idealisme. No hi ha política honesta
si no hi ha claredat. Els grups vacillants no slan definit concretament
dintre la nostra política, 1 per això
si en aque.st Parlament surgís una cris), el successor del Govern que ara
regeix Espanya harta d'ésser el mas
leía Govern.
Aquest panorama no ein satisfä.
Aquesta possibilitat de succeir-se a
si rnatex potser fóra una illusi6 per
eguir prernant. Jo no la tinc. Tampoz no sac partidari que cap governant respunsable de. la Repúblicg
e: successor den mareta. Mala
eni jareostipa, i desitio que es produeixi la formad() d'una barca que en el
monten adequat pulpa succeie el Partir Radical, i diatre del cabdillatge,
senyor Lerroux.
- El poder executiu i Cl poder legislatiu actualment tenen una neceas
sitat: la d'una nora organització política enquadrada ¿Mire de la República. Assenyala que a la dreta del
Parta Radical hi ha, dintre del Parlament, unes organitzacions que no
han fet acatament a la República ni
declaradas !leía! i explicita de quires són les seres aspiracions ¿Mire
de la República, i no han fet agriesta declaració perquè no senten la
República o perqué no la rolen. A
esquerra nostra hi ha grupa polibes que arrib tot i harte viscut chiste la legalitat de la República es
Ihren a certes debilitats materials
q ue ele coloquen en situada, confuquan el sine els cal conquerir
ptimeramert és el país i despees el
poder. La República té dret a &masar a anibdais claredat: que cadascú
tipiga con) se situa.

Val la pena de recorslar culis it>11
instaurada la Repúbbsa a Espanya.
No bou per un acte da ¡oree, sino
per un arte reflexiu. voluntari, llame
de l'opinió nacional.
Contra el regim que ‚'ha donat
voluntäriament un pais no hi valen
les violencies. Qui vulgui transformar-lo ha de reconquerir la voluntat
del país. i Ilavors el transformare.
Declara que ha d'anee pensant
que hi ha qui pensa enderrocar la
República. Defensa la discussió política dintre els partits que vulguin
viure dintre dcl regara però no treu
que es puguin dir republicans els
que discuteixen les essencies del regim republici.
Aix6 poden fer-ho cls que vulguin
una restaurada monárquica, o per
un desbordarnent extremista endeerocar-la: pera els que hi semi a dintre no hi podcm continuar. No admetem dictadures dintre la República, ni de la dreta ni de l'esquerra.
Velen governar? Doncs que passin
dintre la República, que ninga
els ho dificulta: que governin amb
Ilur programa, amb llar doctrina,
procediment i responsabilitat.
Política religiosa. L'orador propugna per una política que asseguri
i confirmi els postulats de la conasitució en la mesura que aquesta interpreta els desigs del noble co p anyol. Una política de Ilibertat. de
tolerància, que permeti de viure tots
els espanyols en el solar d'Espanya
amb completa Ilibertat dintre del
seu pensarnent religiös per a practicar el culte que vulgui qui el tingui.
Passa desprs a ocupar-se de la
politica militar. i din que no eha
de seguir pe: cerní inicias. Sisan
d'evitar les rectif ic ac ions Q ue han
ensenyat les leis que votaren.
S'ha de realitzar una política eco.
nemica i social, restablint dintre
reeonomia del país aquella base de
confiança i d'estimula sense la qual
els negocio pablics mal no prosperen i en el social asseguri a la elesse treballadora la consolidació de
les legitimes conquestes que ha guanyat dintre la República.
Aquests són els nostres propòsits.
Voleas coincidencies am l i tots els
partits republicans cada regada que
el restan republicá passi per un minera de crehant o de perill.
No volem cedir a Mugú ei drct
de la iniciativa, i si alga la pren, no
rolem que ningú ocupi el lloc de
coordinació que la solidaritat de la
República ens imposa a tots.
Volem coincidir singularment ami)
aquells que puguin eatablir amb el
Partit Radical un regim que permeti una obra de Govern.
S'ha de donar a la República tots
els continguts vitals, cridant aquello
que calgui, ami) els programes polisies que hagin assajat degudament
i en rl social amb el qual paga(
aixecar-se resperit d'illusió de l' i .
ruma del nostre poble.
Es pot goreenar Espanya dintre
la República amb espera d'ordre
constructiu 1 creador. La República
necessita superar-se ella mateixa
en la tasca constructiva. Cal Portar
a totes les Ilars la convicció que es
pot governar dintre la República
sense que ;Unan tingui nccessitat
de sortir-se dels Iírnits de la Ilei. En.
panya té ansia que sigui governada
amb serenitat i claredat, per tal que
puguin produir-se diere de la seca
vida els ideals de llibertat i de pau
social.

Noticia desmentida sobre
la tornada de March

El delegat de l'Estat
a la Transmediterränia

Madrid, 20. — Sabeos que s'Un
c ,rculat o rdres a la frontera perque
permeti Hiurement el pas a Juan
March, que será a Madrid ¿eme. diIlims.

Madrid, 22. — No es cert, curo as-

it itura aleen periadic, que Marrh
haer sollisitat auteritzaeid del Castren]
Per trasliadar-se a Espanya. ni tan,*
Va que ei Gocen! !a hi hagi con cedida.
Per noticie. particulars se sap que
karch tardare encara algun temps
dectuar la seca tornada a Espanya.

Eis

monärquics inauguren
un Centre

Madrid, 22. — Aquesta tarda, a les
Una tindre lloc la inaugurada. riel
Cent re afonärquic, instaHat al caree,'
Cle Marques de Villamagna.
Pronunciase el discurs i naugura ! el
d'autat seas ir Geicoechea, que extasara les rsi 7 -les pelitiquee i
«si lueta- a que han d'ajustar-se els
Oj ete al parta.

Càrrec restablert
M adrid. 33.
Restablert Per nrdre ministerial de 4 de l'actual el
de represereant de l'Estat de ;a
'amPanyia Transatlinitioa, In&Pecten
de provaments dc rlarselona. aquest
enasten ha resolt d esignar Per a
la
daa plaea el senyor Joan Pinyol i
Laarador.
EI

senyor Pedro Rico
al partit radical

,,Madr.d 2 • - - ten.re pLtirions

amares retales darieranunt al Par'radical figura, la de l'alcalde da
'ad me« P•fre alee.

Madrid, 22. — El Diari Oficial del
ministeri dc Marina publica una ordre dient que restablert per ordre ministerial el carera de suts-delegat
l'Est si a la Companyia Transinediterrania a Barcelona, el inieisteri ha
resolt designar per a la dita plaça el
senyor Juli Garu j a Vaso.

El senyor Alba està malalt
Madrid, 22. — ll preadem de la
Cambra, senyor Alba, no ha assistit
Pan al seu despatx oficial per trotar-se allitat afectat d'un atac gripa:.
No se sal) si podrá abandonar denla
el lid per presidir la sessid de la
Cambra.

En plena activitat política
Madrid, 42. — Eins a les dotze de
la nit s'havien rebut a la Direcció
General de Seguretat 80 soHicituds demanant permis per celebrar diverses
rondens de caräcter politiesi social a
Madrid.
Totes elles han estar autoritzades.
...n.......n111111•11.11111.11.11111.11• nn•••n•n

Els eambrers de Madrid
han presentat ¡'ofici de
vaga
Madrid, 21. •••- Aquest metí han
presentat els correspounns oficia de
vaga els ~brete i Hure
En Cas de n o reeoldres abans les
Ilerencies 12 vaga muslara plantejada
en el termini de del' dies a comptsr
des d'acta. segons el regim establert
en aquests casos.

(Ve de la primera pagino

Madrid, 22. — La Gaseta publica
ei decret següent
"Aquesta Presidencia ha tingut a
bé acceptar la dimissib que ha m'esentat el senyor Justino de Azcerate
i Flores del arree de vocal represcntant del Govern de la República
sir la Comissió Mixta encarregada de
la ion/meló de finventari dels bicis i
drets de l'Estat que se cedeixen a la
regia, autónoma de Catalunya, i adaptació deis serveis que passen a la
competencia de la Gentralitat.
Nomenant per a substituir-lo. amb
igual carie-ter de vocal represamant
uel Gocen) de la República en la referida Comissie Mixta, el senyor J o
-sepPuigD'Ar.
Madrid, 19 de gener de 1934. Signa
el deeret el President del Consell de
Ministres. senyor Lerroux.
Aquest decret ha originat comentaris per haver-se dit que la crisi es
In-ocluirá demä.
El senyor .azcárate. sots-secretari
de Governacia, arree que porta anexa la presidencia de la Comissió Mixta, es diu que dimitirá amb el ministre de la Governacia, i aquesta dimissió indicada, fent passar- la designació al director general d'Administració Local, s'ira interpretas en el sentit
que denla es produiri la crisi, per la
qual sortire del Govern el sensor Rico Abel°.
Tambi publica la Gazeta un decret
del ministeri d'Indústria i Comerç relatiu al comerç de taronges.
•••n•-n

El senyor Botella
Asensi critica la
política del Govern
Madrid, 22. La Voz" publica
declaracions de l'ex-miniatre de
Justicia senyor Botella Asensi.
Respecte de la politica general (lel
Govern diu que el que únicament
pot fer-se es anar sortejant lee dificultats, ja que per a una ultra labor
més completa .1i falta majora a les
Corta
Arnb aquestes Corts—afegeix —
sso hi ha govern possible, amb les
condiciona i d'autoritat
nue calen a l'exercici del Poder P úblic.
Ha parlat de ramnistia i diu que
aquest problema és el que mis acusa
la manca de caràcter del Govern i
censura a aquest perquè patent la
unanimitat de criteri de la majoria
dels sena siembres, feta pública
ja abans, passa el temps sense fer
res i encara si el Govern no acaba
sostenint un criteri completament
contrati al mantingut públicament
per la majoria del, seas propis ministres.
Igualment el senyor Botella Asen.
si, impugna el procedir del Govern
en el problema dels havers a la cleItaca

recía.

Diu que no es tracta d'un problema polític, sind constitucional. El da
problema queda ja plantejat i resol)
en la Constitució d'una manera que
no ignoren la majoria dels membres
del Govern.
Din que les actuals Corts han de
dissoldre's perque si de les Corts
Constituent s pos dir-ne que en els
seus darrers temps l'havien divorciat
del país, ele l'actual Parlarnent es pot
asse g urar anit) plena ronviccifi que
no l'ha representat mai. •
Afegeix que l'avenir potaje és
de les esquerres, que van portar la
República, que tenen l'opinió del
país i que ádlnic van tenir ele vots
de les darreres eleccions.
De l'avenir politic ajar que les escuerees Iluitin organitzades. n'acaben
de donar una eloqüent irnpreasiú les
eleceions municipals de Catalunya,
que s'ofercixen coto un noble min.
ple a totes les esquerres espanyoles.

Després de la conferencia del senyor
Martínez Barrio

Després l'ajudant del general Sanbitio arribi i Ii digué que aquest rutava esperant al ¿espata, i en pugnatar-li que feia a Sevilla li contesta
dient que s'havien euplevat i que
comptaven amb tota la guarnició.
Afegeix que es negel a facilitar una
companyia per declarar l'Estat de
guerra.
A ccedinuació diu que reclamé
xihi dels escrivents i ordenances de la
divisid i que prengui lee precancions
que cregué necessàries per a defensor
el quarter general de la divisió.
Avisä• totes les casernes i es pose
en comunicada amb es olicials de la
guarnició per advertir-los que s'havis sublevat Sanjurjo amb les torees
de la guärdia civil, i els ordena que
estiguessin previnguts i que no surtís
cap torea de les eisernes.
Tumbé ordene que Mal que anessin
arribant cli caps 1 oficials a les easernea Ii parlessin per telefon, 1 diu
que cap compli les selles ordres.
megelu que es trobava entre l'espasa 1 la Par«, Per q ui el governador
li hacia dernanat l'auxili de l'eximir
ordeni que dues companyies anessin al Govern civil, pea-il avisà force* de cavalleria i artilleria, i des del
Govern civil ii digueren que aquestes
forceo no havien arribar.

El processat s'assabenta despees
Que la força s'havia unit a la guardia civil i era amb aquesta a la pieea Nora.
La cavalleria en vista de rocorregut

no volent unir-se al moviment, torne a la caserna, peró no Ii ho comunicaren al processat.
Despees relata aquest tota la sera
intervenció i manifesta que ordena als
aviadors que acudissin en socors del
governador civil, i des de l'aeròdrom
comunicareis que ja havien sortit les
forces, la qual cosa resulte no ésser
certa.

Afegeix que no pogue complir les
Peches del ministre de la Guerra, Per
totes les ¿orces estriasen arnb San--ra*
judo: 'només comptava amb 40 a 5 0
hornea entre escrivents i ordenances.
A aquests sela dona ordre que disparessin contra els qui intentessin entrar a rectifica i quan ell creia que s'executaria l'ordre, es va trobar amb la
sorpresa que obriren la porta del seu
despatx i van dir:
"—El general Sanjurjo..."
I aquest va entrar a l'habitara&
La força no compli les ordres rehudes.
Quan va estar sol amb Sanjurjo. Ir
va dir:
"—A veure qu farhs."
Després el general Sanjurjo tracia
de convenver-lo perque el secundes, i 11
va fer veure que tots esteren al seu
• m•

Madrid, 22. — Denla es reunirá
la ',anoria agriria, que die:lacia el
sensor Martínez de Velasen.
En aquesta reunió, aegons ha dit
aquesta tarda als passadissos de la
Cambra el diputat senyor Royo Villanova es discutid per la minoria
la linfa de conducta a seguir en els
actual, moments polltics, I record
d'acceptar o acatar el ragint republiti.
Estén el seayer Royo Villanesca
que en substituir la paraula :matar
per la d'aceeptar, ,'adquireix un mame eempremis per a servir la RepiL
blica.
Creu lambe el diputat agrari que
la 'ropera 'Mesana parlamentiria ha
d'imite de gran interès polltha i que
segurament en la tessló de denle, en
a'scutir-se la propesic:ó sic ' dretes referent al cas del seis ,siso
Sotelo, han de definir heu ades
les seres peticiona les diferents minoria de drets.

un parany, i se n'ene tot tranquillamena un cop es va convencer que no
era cera
El Iletrat defensor, Sr. Cabestany,
prega al president que no es vial al
teso defensas de donar ceras detalla
perque és molt gres el que ocorre amb
el mocessat, per al qual es demanen
dotze anys de penó ¡ molt poc el terma
que ti per a defensar-se — exclama
el lema
El president diu que es concedire,
Si cal, un repela al general Gonzalen, i el senyor Cabestany contesta que
seria convenient.
El president acorde la suspensie. a
dos quars duna. i es remen a la una.
Prossegueix el relat del 'general
Gonzeiez.
Diu que fina al mornent a qui es
refereix la seva declaració vestia de
paisä, per no haver tingut temps de
posar-se d'uniforme, pern en encaminar-se a la caserna se'l pose.
En arribar a la caserna' pregunta
pel coronel, i ii digueren que estas-a
amb el general Sanjurjo.
Aleshores es dirigí al general i li
preguntä per que es permetia de
parlar a la torea, i conteste que era
el capita general d'Andalusia 1 que
les forces estaven a les seres ordres.
Per tres vegades pregunta a la
tropa si estaven al costat del Govern i contesta que no.
No trobi ningú que estigués decida a obeir-lo.
La caserna estava ocupada per
forces de la guàrdia civil.
Torna el declarant a la caserna
general de la divisió, on hi havia
brees de la guardia civil, i tren
assegut al seu despatx el general
Garcia de la Herranz.
A Continuació arriba el general
Sanjurjo i ordenä al processat que
passés a una turra cambra en concePte de detingut.
Afegeix que porta 18 mesos processat cense saber la causa.
A dos quarts de dues menys cinc
minuto de la matinada del dia segiient es quede adorrnit, 1 en despertar-se li digueren que Sanjurjo
Irania maree, i els caps i oficials
es presentaren per posar-se a les
seves ordres. Com que hi havia alguna intranquillitat a Sevilla, no
prengue cap providencia amb cap
dels que se li presentaren i ordena
l'aquarterament de les tropes per tal
d'evitar disturbis que poguessin produir-se.
A un quart de dues se suspen el
judici per c.ontinuar-lo denla, a les
Ir it

•

•

La :ilusa a Ha gaguea La Junta general del
grati
Irun, 23. — Els vaguistes impedeixen el trinsit de la taronja
Franca i la sortida de paquests pos-

tale amb productes exportan & d'altres províncies espanyoles.
El Collegi d'Agents de Duaties i
la Societat de Dependents han celebrat una reunió per tal de canviar
impressions sobre la marra de la
vaga i acordar les reaolucions a
adoptar dama el silenci del Govern
cii assumpte tan important per a
aquesta ciutat.
Abia a les deu del mati, un cernid
de ;mis que es dirigia a Franea fou
assaltat pels vaguistes i es repartiren la mercaderia.
La (prez pública done una carrega per tal de dissoldre eta manifestaras, i cletingui una dona, que
poc després bou posada en llibertat.
A l'Avinguda de Franea els vaguistes han collocat eones d'arbre
per impedir la sortida del tren clictric de Sant Sebastiä.
El comissari de Policia, única autoritat civil que actua aci, ha diL'Ajuntament ha sollicitat la tramen de forcee d'assalt.
Aquestes ¿orces han estat rebudes
amb zis:teta i cops de pedra, ¡ han
resultar imita un tinent i un sergent de la dita forca.
La U. G. T. s'ha reunit, i ha
acordat aconsellar als treballadors
la represa del treball.
S'ha celebrat una reunió del front
únic, i alta acordar que ca reintcgressin al treball tots els obrera, a
excepció dels arrambadors de la
Duana i els dependents de comissionistes.

Els agrario tractaran si
han d'acceptar" o "aca- El Sr. Moles tia a Madrid
tar" la República

costar, com pegué comprovar en Vearel arribar fins allí sense que ningti
ho privé,.
Afegeix el declarant que el general
Sanjurjo el va encanonar amb una pistola, porqué cregué que li halita estas

Madrid, att, — Aquest mati ha Irrase a Madrid l'ah comissarl ¿'EsPaya al Marroc, senyor Moles.

Els periodistes han intentat entrevistar-se amb el senyor Moles, perla
el VIII d'agua* els ba msnliestet que
el seu gafe bula arrilfat bunt censal i encostipat, per la qual cosa remandria a les uva habitaciella Partinalue sense robra cap visita.

11111111/11, Sastre
Ue Invita alesna de ter el
veelre enebroo a oeneultee
ole avantalgee que «•leteen ola seue presas
1 qualitat.
Ronda de lene Pere, 84
Toleren 18888

Collegi

d'Advocats

Madrid, 22. — A les cinc de la tarda lto conteinat la Junta general
ordinària del Collegi d'Advocats de
Madrid.
El dege, senyor Melquiades Alvarez, ha donat compte dels esdeveniments mis importauts ocorreguts
al Collegi durant l'any transcorregut.
Salan aprovat els comptes gene rals d'ingressos i despeses durant
l'any 1933 i el pressupost format per
l'any actual.
S'ha acordes que el Collegi acudeixi a la informació oberta sobre la
fritura «guateada d'atribucions dels
Juratx Mixtos, i que se solliciti que
no sigui impedida l'actuació dels
Iletrats davant dels dits Jurats.
També s'ha acordat solicitar que
els Tribunals tutelars de menor, siguin formas§ per advocats.
El senyor 'tiran ha proposat que
el Collegi faci constar -la seva protesta pels atacs que Ii han estat dirigits per alguns magistrats del Tribunal Suprem. Es referia als senyors
Jeroni Gonrialez I Arias Velasco.
El senyor Montoya ha demanat
a la Junta de Govern que continui
defensant el dret del senyor Joaquina del Moral, al qual el Tribunal de Garanties Constitucionals no
vol donar possssie del sets càrrec
de vocel del dit Tribunal.
També s'ha acordat solicitar dels
poder, pdhlies que es dictas normes
per tal d'impedir que els Triburials
de Justicia segueixin dictant resoluciaste en les quals no s'interpreta fidelment la letra i l'esperit de la
Ilei en el que ea r efereix a les
reciamaeions, i que a reamar de la Ilei
d'e njudiciarnent civil formulen advocats i procurador].

Els que aneu a Parlo
NO OILIDIEU
quo %robarte

PO

11
BLICITAT
a tete ele qu'eme dele
OPIMO Ilauloverde, do la
Pisos do le Ilepubtlque e
la ledelelne
A la Piase da la Melilla
la Me» de Ilelnedlliehei
(emitan Igetropollte)
al Rouleverd laInt-Miehei
ah •oweverel Ilebaetingoi

El pie del Tribunal
de earanties
Constitucionals
Disconformitat amb el nomenament de secretan que
ha fet el Govern. -- Es desestimada la petició del Collegi d'Advoeata de Madrid

tia di
&dril ruedes

a favor del Sr. Del Moral
Madrid, 22. — S'ha reunit el „le
del Tribunal de Garanties Cansinocionals a les cinc de la tarda, i la reunió Iza acabas a les vuit de la nit.
Per be que hom creia que la reunió
no tenia importància, i que es dedica-

ria únicament i exclusirament a despatear assemmtes de trämit, sembla
que sha discutit amb algun apassionarnent, i elan pres acorde pela quals
es manifesta la disconformitat del Tribunal amb algunes decisions Go-

vern respecte al nomenament de secretari general del dit Tribunal.
Per al dit cärrec ha estat nominas
el senyor Serrano Pacheco, perla el
Tribunal ha acordes donar-li poseessid solament amb carácter interí, puix
que hi ha vocals que menea que el
nomenament ha de fer-lo el Tribunal,
i que menta aquest no aprovi el reglament, no pot realitzar-se la dita
designació.
Tambe sembla que ha predominar
el criteri d'acceptar el reglament vigent solament ea el que calva perque
aqueas organisme pugui començar
seva actuada, pera, reserrant-se la facultas d'elaborar el propi Tribunal el
reglament pei qual es regia en endavant.
Un altre dels acords ha estat el de
desestimar la solicitud del Collegi
d'Advocats de Madrid referent al senyor del Moral, el qual CoBegi havia
demorar que es dones possessió al dit
lletrat del mirra de vocal suplent per
no existir actualment lea causes que
l'incapacitaren amb anterioritat.
S'ha nomenat una ponencia, composta seis senyors Silba Sbert, Mestre i Alvarez, porqué dictamini sobre
el nomenament de personal
Darrerament s'ha acordat que la
propera sessió se celebri el vinent dissabte, a dos quarts de cinc de la tarda.

Els estralls
deds Ilopsa la Serra
del Guadarrama
Nombrosos ramats han estat atacats per les feres
i hom prepara una batuda
Manzanares ei Real, 22. — En la
reunió Que han celebrar les autoritats de diversos pobles de la Serra
de Guadarratna, han acordar realitzar dues batudes contra els llops,
el dilluns i el di/necees vinents.
Han estar designats ja els !loes
que ocuparan els escopeteo,
veí del noble de MazaMino,
Francesc Rubio, que va sofrir per-

judicis al seu bcstiar, ha vist un
llop molt gros a les onze del mati.
S'ha apropat a l'animal, cieient
que seria una cavalleria de la
seva propietat, i aleshorm ha advertit que es tractava d'un llop i ha
fuga rapidament.
Es reuniran mis d'un centenar
d'esquivadors, i portaran gossos que
recorreran vuit termes municipals.
El vei del poble de Boado, Lied
Montis, ha tret el bestiar a pasturar
al cint de la Serra anomenada la
Pedriza, on els llops li han matat cinc
caps de bestiar.
Avui ha tornat a veure els Iles
a la part alta de la dita Serra.
A un altre vei anomenat Francesc
Garcia li han matat un ruc.
Ha vist els llops a les nou de la
nit. Els seus gossos, espaatats, s'han
amagas a la pleta i els llops no han
pogut atacar el ramat perquA eslava
tancat.
Tatnhé ha vist diversos llops un
frequer.
A un cabree li hast metía també
35 cape i ha tornat a veure les feces nocament.
L'encarregat ute lea-sine de l'InJuntado ha declaras que a la finta
Oil té toros la ratuaderia d'Aleas,
s'han presentat cinc llops sutolt aros:tos que han atacat els vedells,
pegb anuestes han estar defensats
Pelo toros que han format un cercle
deixant tliatre les redelles.

Els fabrieanta, magatzemistes i manufacturera
han de redactar en eatalä
Ilurs factures, talaran&
dirigides als cliente de Catahutys
11111111101111111111111111111111111111111110
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DRTISNCIO D'UN SOLDAT A
SARAGOSSA. — Saragossa, 22. —
La policia ha detingut el soldat d'inianteria Rafel Rocifin Bermúdez, que
facilitava carttaxeria máuser i pintes de metralladora a un barbee
anomenat Bald l Saíne, el qual liaran les munitions al detingut Marjal Ahorro, agressor de l'estudiant
Manad Baselgas, ii al dornicili del
qual foren troharen moltes armes,
municions i substancies explosives.
Segueixen les investigacions per
a resclariment total' del fet.La Societat de Paletes i Penas,
de la U. G. T. ha celebrat una assemb
Di
ver
ieaS
os oradors han advocat per
la constitució del front Une proletaxi, 1 s'ha acordes trametre una
carta a la minoria parlamentària
socialista exposant-li que insisteixi
en la sera actitud en retada a la
interpenació amb morir' de la repressió dels passats succEssos.

UN INCENDI DESTRUELX
UNA FABRICA DE TABAC. —
Maó, 22. - - Sha declarat un formidable incendi a la fábrica de tabaca propietat del senyor Tomás

Font. Ha quedas destroeada cocapletament la nau on hi hacia emmagatzemades meterles inflamables.
Sols ha :sesee evitar-se que el foc
es propagues a una altea irnportantissima fabrica de tabacs del
costas. Les pèrdues san molt importants. Nombrosos obrers han
quedat en alee forq(Sa
DESCARRILAMENT. — Sevilla, 22. — A restadas d'Utrera ha
descarrilat el tren correa de Milaga.
Sobre la via han quedar la máquina i set unitats.
El personal de l'estació ha acudit
räpidament a prestar as:atila i ha
apreciat que entre la via i l'espai
que separara dos corres hi havia el
cos d'un home ensangonat
L'han traslladat ràpidament a la
Casa de Socors, on li han apreciar
gra vissimes lesions.
S'anomena Eduard Sanmartin
Reina, de vint-i-dos anys. Venia des
de Mälag-a 1 tela el viatge als topants.
També ha resultat ferit un soldat
d'infanteria 11 icen c iat.
AnTh motiu de l'accident els tren
arriben amb molt de retard.
UNA PORTA PEDREGADA
A ALMERIA. — Almeria, —
Mai no s'ha havia vist una pedregada de tanta intensitat com la salgada darrerament.
Salan perdut totalment la collita
de pasases, l'explotada d'hortalisses i altres cultius.
La formidable tempesta solo descarrege des del limit de la Pescateria, a la carretera de Ponent fina
Callejones, a la carretera de
Vilches, a dos quilemetres de la
cailustatC.
L'aspecte de la població era imppeodnreengta. dE
aI s carrera a causa de la
La pluja descarregada al poble ha
estat escassa,
SUICIDI D'UN SOLDAT. —
Madrid. 22. — Al loe on aparegle
el eadiver del soldat Joan Alonso
s'anomena 1.a Barranca de la Catalana. Fou descobert per alguns veins
del barri de Dofia Carlota, Que na',
sarro per aquel !loe i immediatarnent donaren coneixement de la treballa a la guardia civil del lloc del
dit barri.
Les robes del soldat, la gorra, el
tabard, la guerrera, l'armilla i la
camisa aparegueren junt al cadaver.
El jutge municipl de Viealvaro ha
practicat les corresponents diligencies per tal d'arribar a un total aclariment d'aquest misteriós succés.
La hipòtesi mas aproximada a la
realitat és que es tracta d'un suicidi. A la me del cadaver hi ha una
gran taca de sana que deba la navalla, i en la qual s'aprecien els rasbaren diversos objectes, entre ells uns
tres de l'arma. A les robes es trofull de l'hospital militar en el qua/
figura com a malalt ingresad t en
aquest lloc el suposat suicida.
A l'Hospital de Carabanchel han
manifestat que el soldat Pan ‚aloaso es truhana hospitalitzat a la sala
de Fhnatologia. Segons han manifestat alguna companys de la víctima
Alonso fugi de l'Hospital.
En el full Maje del dit soldat
consta que recentment havia sofert
una operaria de trepanadas en una
Pida. Aquest mati els metges han
practicat l'autepsia al cadaver. Segons les impreasions recollides pels
periodistes sembla que els meten
han dictatninat que el solde Jo in
Alonso se suicidä, i ha quedat esval) amb abre tot el misteri que vollava aquieta sucia La rnort fou
preduida per un gros tall que el ‚tutela soldar ea fin ami) la navalla
trobada junt al cadáver.
et-
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LA PUBLICITAT,

La creació de la Cooperativa "La Ciutat Ei culte a la memòria de Maià
de Repto; de VaCIMMI,
tomba la immensa multitud no
(Ve de Sta primera pdgina)

i

La priritavera passada ion exposat
baixos de la Placa de Catalunya
el projecte de "La Ciutat de Repos". L'exposició va at raure una
nombrosa concurrència, la qual palesi la sera adhesió estampant mes
de 9.000 signatures en els àlbums
dispoeats a aquest fi. Hi foren estampades, ultra les de les autoritats,
de bona part de la intenectualitat
catalana.
Avui l'interès ja ha traspassat les
fronteres. Les revistes d'arquitectura
de l'estranger publiquen articles en
els guate s'explica el que será. "La
Cintas de Repòs i de Vacances" de
Barcelona. En el darrer Congrés Internacional d'Arquitectes Contemporanis, de la C. I. R. P. A. C., celebras a Atenes, els seus principia
ionen incorporats per unanimitat a
les bases de l'urbanisme, i s'acordä
encarrilar els esforços de tots els arquitectes reunits, entre els guate figuraven representants de tots els
pulsos, per tal d'aconseguir la implantació prop de les grans ciutats,
de zones de característiques semblants que es nomenaran "Zones de
Salut Pública", i per a les quals ha
servil de model la que ha d'ésser
creada a Barcelona.
Aci, el franc acolliment que es dispensä al projecte fou tant encoratjador que ben aviat es constituí una
"Junta per a la Ciutat de Repòs",
amb l'objecte de patrocinar-lo, i la
qua( reuní acte seguit les entitats
solvento més importants i entre elles
les segrients:
Quinta de Salut "L'Aliança", Federació de Socorsos Mutuo de Cataluya, Federació de Cooperatives de
Catalunya, Unió Catalana de Fedeeacions Esportives, Federació de Turiente de Catalunya i Balears, Ascociació Protectora de l'Ensenyança
Catalana. Palestra, Sindical de Metges de Catalunya, Ateneu Enciclopèdic Popular, Ateneu Politechnicum, C. A. D. C. I., Club Natació
Barcelona, G. A. T. C. P. A. C., i
altres entitats les quals sumen un
nombre d'afiliats que passa dels
800.000. La Junta va creure convenient obrir collaboració a les altres
entitats de carácter social i a tots els
ciutadana sense distinció, i procedí
a la creació d'una Societat Cooperativa "La Ciutat de Repòs i de
Vacances", amb la Junta directiva
segiient: President, F. Maspons i
Aneasen; secretari, F. Fábregues
Vehil; president de la Comissió jurídica, F. Maspons i Angiasell; de la
Comissió administrativa, Antoni Vila; de la Construcció i organització,
Cristòfor Alsamora; de la de Serveis
auxiliars, J. Marquis; de Ordre interior, Joan Coloma Chalmeta.
Heu-vos aci un extracte dels estatuts. En l'article tres es fixa la
sera orientació, que serà la de crear,
en l'espai adequat, platges Murta
atnb balnearis, piscines, soläriums,
campo d'esport i pares d'atraccions
colónies per a vacances a fi de setmana; hotels de repòs amb assistèn
cia facultativa; restaurants i llocs de
proveiment per als socia i per al públic en general; urbanització de la
zona, instanació de Ilum, de fluid
elktric i d'aigua; línies de comunicació amb mires, naturalment, a Li
utilitat conectiva, la higiene I la simplicitat, sense finalitat de lucre i en
condicions de máxima modernitat
Una de les principals finalitats a 33solir és l'economia dels serveis, per
tal de fer-hi possible la concurrencia dels elements obrers. Es preces
dirä, per parcellació, a formar horts
i jardins, els quals seran facilitats
als socis per una quota anual recluida. La Societat procurará d'iristallar, en Roes de muntanya, pares i
zones reservarles i acondicionades
per a la dura en climes alts i per a
la práctica dels esports de neu.
En l'article cinquè es determina
que el nombre de socis de la Cooperativa és iRimitat i que n'hi haurà
de dues categories. Els uns pecar(
socio individuals directes. Els altres
seran socis corporatius collaboradors.
Els primers, seran aquelles persones de qualsevol sexe, majors de 58
anys, que ho sollicitin i compleixin
les obligacions consignades als Estatuts. A aquests els será atribuit
als

gris en la llista general de socia individuals. Els segons, seran les Associacions o entitats de tota mena
que vulguin ajudar a la realització
de l'obra de la Cooperativa mitjançant la subscripció d'una quota mínima.
A l'article sise s'hi estableixen
els drets i deures dels socis, en
la categoria a la qual pertanyin.
Heus aci els drets dels socis, individuals directes: Assistència a les
assemblees. Sufragi actiu i passiu
per a qualsevol càrrec d'administració, direcció o revisió. Reducció del
so per sipo en les tarifes de balnearis, piscines, hotels de repirs o colanies de fi de setmana. Obtenció
d'una parcela de coloreu en les urbanitzacions adjuntes a la "Ciutat
de Repòs i de Vacances", ete.
Aquests drets es faran efectius a
mesura que les possibilitats de la
Cooperativa ho permetin.
Els socia corporatius podran nomenas un delegas, el qual tindrä
veu i vot en les assemblees de segon grau. Els individua inscrita per
mediació d'aquelles seran nomenats
socis indirectes i fruiran d'una rebaixa d'un 25 per ton sobre l'impost que estableixi la "Ciutat de
Repòs i de Vacances". Els descomptes no seran mai acumulatius.
Els socis corporatius exerciran els
seus drets socials mitjançant els
delegats que nomenin les Juntes
Directives o assemblees respectives.
A l'article setè es fa remarcar
que els drets socials assenyalats en
l'article anterior seran adquirits pels
socis individuals pel fet d'haver
subscrit un títol de soci corporatiu
i desemborsat la desena part del
seu import almenys. Quedaran en
suspens quan els socio deixin de
satisfer dos terminis mensuals consecutius. Els assenyalats al començament de l'article anterior no s'adquireixen fins al pagament total
del titol. Els socia corporatius adquiriran els seus drets en satisfer
la quota de cinc pessetes com a mínimum. Els individuals directes tindran dret a fer-los extensius a les
seves mullera i filio menors de
setze anys.
A l'article novi es determina que
tot aspirant a soci, en subscriure
un o diversos títols, pagará la desena part de l'import de la subocripció; que la resta será pagada
en diversos terminis mensuals de
cinc pessetes, i un cop pagat el total,
pagarä la quota anual de sis pessetes.
A l'article desè es determina que
les aportacions dels socis eorporatina es dividiran en aportacions de
coHaboració i aportacions de soeis
collectius. Les primeres donaran
dret a un sot en l'assemblea de
segon grau, i el seu import minira
és de cinc pessetes. Les segones seran quotes proporcionals, fixades
segons el nombre de socis que la
corporació inscrigui a la Cooperativa. S'establiran amb una base mínima d'una pesseta per soci, pel
primer any, en concepte de dret
d'inscripció. Cada un d'aquests socia indirectes abonará després d'aquest termini una quota de tres
pessetes anuals.
A l'article vintè es concreta que
l'exercici econòmic finirä el dia
de desembre de cada any. Els comptes es tancaran i s'establirà el balane-inventari de tots els valora i
obligacions socials, un cop fetes
les corresponents autoritzacions i
deduits els interessos.
El sobrant será distribuit en la
forma següent: Un cinquanta per
cent al fons collectiu irrepartible,
que será destinat a ampliació o a
millora de l'actiu social. Un quatanta per cent a fons destinat a
organitzar les estades de vacances
a la "Ciutat de Retaba" dels infants
acollits pels establiments d'assistencia social i dels fills d'obrers
tense feina que no hagin pogut ¿sser inscrits a les colònies municipals d'estiu. Un deu per cent destinat a crear pensions de retir a
favor del personal de la societat.
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COMPANYIA TRANSATLANT1CA
Serveis del mes de gener de 1934
UNIA DE LA CANTARRICA A CU•A-111EXIC
vapor HABANA soriire, si no hl ha variad& de Bilbao 1 Santan••
der el 25 de isener: de Olido el 26, 5 de La COruna el 27, cap a Lila
vana 1 Veracruz, amb escala a Nora York de tornada.
Propera tortIda, si no hl ha varlacht, el 25 de rebrer.
LINIA DE LA NIEDITERRANIA A PUERTO R100,
El

VENEZUELA - COLOMBIA

El vapor »ROM DI sortlra, si no hl ha varlac1d, de
Barcelona el 20 de tener, de Valentla (rva.) el 21, de Melaza (Cva-)
el 22, de Cadlz el 24, cap • Las Palmas, San luan de Puerto ntro.
santo Domingo (ha.), La (Mayra, Puerto Cabello (ha.), Curaca° (fvsa,
Puerto c000mbla (rae.) 1 Cristóbal.
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t-ano, Veracruz f escales InterMedlez.
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el 17.
Tarragona (tea.) et 16 de tener, de Palma de Mallorca (va.) el
20,
de valencia 1 Alacant (tva,) el 111. de Malta el 19, de Cedli
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sane. Puerto Denlos (ha.), Puerto Limón
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Mentrestant, a la porta principal
del cementiri, el cap de cerimonial
de la Generalitat, senyor Ruhl,
ami/ els ordenances de la casa i
mansos d'esquadra, eeperava l'arribada del senyor Conlpanys per
lliurar-li el ram de norer ofert per
la Generalitat i un de ferro forjat
ofrersa del setmanari "L'Esquella
de la Torratxa".
Moments abans que arribés la
Comitiva oficial, etnia al cementiri
una noia d'uns divuit anys, impossibilitada de les carnes, la qual era
conduida pels seas familiars a pes
de braços en una cadira. Portava
a les mana una branca de llover
amb llaçades catalanes.
LA COMITIVA OFICIAL
Exactament a les orase arribà en
cotxe el president de la Stenctalitat,
suyos Lluís Companys.
Precedien la comitiva oficial quatre urbans motoristes. Obrien .narxa
els batedors de la glardia urbana
de gran gala. El cotxe presidencial
anava entre una doble filera de
mossos d'esquadra, els quals ii feien
guArdia.

Amb el senyor Companys compartien seient al cotxe el senyor Pi
i Sunyer i el comandant Farräs.
Darrera venien els cotxes de les
altres personalitats.
El cap de cerimonial lime, rayera els presento funeraria al senyor
Companys. Dos mossos d'esquarlra
que muntaren als estreps de l'automóbil, se'n feren cärrec.
Amb el mateix ordre que baria
portan la comitiva comença lentament a pujar per l'Avinguda Central.
Abans de /Mg carril el senyor
Companys haixi del cotxe, i Ilavors
la comitiva s'organiträ a peto. Els
motoristes i els batedors continuaren enclava/U: els mosso s desmadra que portaren leo ofrenes venien
de sprés, i r. :loca distäncia , el presideral de la Generalitat ami) les
personalitats cite l'acompam aren.
L'ACOMPANYAMENT
A .Jompanyaven el senyor Companys durant el tros de cansí que
aqttest feu a peu Ven-ministre senyor Pi i Sunyer; el conseller
Cultura, senyor Gassol; el conseller
de Sanitat., senyor Dencäs; el de
Governarüs senyor Selves; el de
Treball, senyor Martí Barrera; el
de Finances. senyor Martí Estere;
el d'Economia, senyor Comorera;
el comissari d'Ordre públic, senyor
Tomás Ramoso; el secretari polític
de la Presidencia, sens Alavedra;
el conianclant Pérez Farras; el senyor Tauler. diputat al Parlament
i secretad de l'Esquerra Republicana; el doctor Battestini: el capita senyor Bosch Mediad: els senyors Serra-Hunter. Vilalta, Mari
Rubió i Ventós. Veiéren t també,
entre altres que no recordem,
majoria dels regidors electes per
la candidatura d'Esquerres i els
diputats senyors Colldeforns. 1:ronjosä, Bru, Fontbernat. Pulo! i Font:
senyors Creus i Antoni Puch, i
tinents d'alcalde senyors Duran
i Guardia. Escofet, 011er i Vachier.
LA GENTADA
ES DESBORDA
Mentre la comitiva pujara ner
l'Avinguda del Cetnentiri, la multitud, que ocupara els llocs alts i tota
la pujada, saluda afectuosarnent el
President; moltes dones feien voleiar els mocadors.
Abans d'arribar a la plaga Je
la Fe, els mossos d'esquadra i els
urbans muntats es veieren amb Irehalls per a obrir-se pas. La gentada,
desbordada, envaí el clos assenyalat
per a la comitiva oficial. Calgué
que els elements de les Joventuts
d'Esquerra organitzessin un doble
cordó, donant-se les ¡nana, perquè,
pel corredor obert d'aquesta manera
entre la massa de ciutadans, pogués
circular la comitiva.
L'ACTE, SENZIL I EMOTIU
Un cop arribada la comitiva a
la plaça de la Fe, el senyor Companys i els consellers satansarea
al panteó de Francesc Macià.
Després d'una breus moments de
silenci, als quals sassociii el poble,
reunit en una gran massa, el senyor
Companys pronuncia el següent
parlament:
"Poble de Catalunya:
Hem vingut a dipositar damunt
la tomba que guarda les despulles
de Francesc Maciä el ram de llorer
que prometérem davant la perspectiva del triornf en els darrers dies
de la campanya electoral.
Francesc Maca: El noble volta,
avui, la vostra tomba, i us diu
aquestes paraules:
—Cavaller de Catalunya, de mirada clara i'penetrant, de pensament
serè, no tingueu por per les llibertato de Catalunya, ni temen per la
República que ha consagrat els
drets de la democracia. Catalunya
mai no deixarà d'ésser el temple
de la democracia ni la foguera encesa de la Ilibertat i del dret.
Gran cabdill: Ens heu deixat en
hores ben difícils; però no tingueu
cap temor, puix que el nostre pensament está ben despert i els nostres
nervis guarden l'equilibri i la foro.
Vulgueu ajudar-nos, pub, des del
misteri de l'infinit, amb l'impuls
del vostre esperit immortal.
Catalana: Ni una paraula, ni un
crit. ni una expressió per l'entusiasme dele nostres ideals. 10 es
lacé un de sol i, sota la tomba, lea
despulles de l'Avi Maciä tremolaran de joia.
Avi Maciä, per l'esperit del po
bit, pel vostre poble: iVisca Cataluya!"
Dels llocs m69 apartats de la

No modem publicar leo

noter pr ee ider Mar no
rineuin escrita en catan)
amb un timbre o denotara ~ende

pagué contenir l'emoció, i s'oiren
alguna vaques a Catalunya, que
doren ofegats per un silenci respectuus i, impressionant.

LA DESTILADA
A continuad(' el senyor Companys dipositä damunt la tomba el
ram de lloren natural. També fän
el mateix amb la branca de lloren
de ferro forjat, obra del mestre
fo-jador Gerard Alegre.
Acte seguit desfilaren per davant la tomba les entitats, dipositant-hi Ilurs ramells, i el públic. La
desfilada durl: prop de dues hores.
Milers de particulars feren ofrena
al que bou President de Catalunya
de sengles ranas.
La conütiva oficial emprengué la
to. nada vera la ciutat a dos quarts
duna del migdia.
El públic desfila molt lentament.
Fins a les primeres hores de la
tarda la plaça de la Fe coligué atapeida de públic.
LES REPRESENTACIONS
Es féu impossible d'anotar exactament el nombre de les entitats
que feren acte de presencia a' l'emocionant acte que deixem ressenyat.
Les banderes s'hi veien a centenars,
alçant-se per damunt la multitud.
Acció Catalana Republicana hi fou
representada per un nombrós estol
de socis de l'entitat central i de
les filials de districte.
Entre les moltes senyeres que hi
baria poguérem anotar la de
l'Agrupació d'Esquerra Republicana del Poble Nou (carrer de
Llull); Joventut "La Falç"; Casal
Nacionalista "Els Sagrerencs", de
Sant Martí; Casal d'Esquerra Republicana del Districte III, Sant
Gervasi; Centre Republicà d'Esguerra del Masnou; Centre Catalä
d'Esquerra de Sabadell: Actuació
Valencianista d'Esquerra; Casal
d'Esquerra d'Estat Catalä del Districte I; Centre d'Esquerra Republicana del Districte iii (Hospitalet); Casal Catalä d'Esquerra de
Can Baró (districte IX); Grup de
radicals nacionalistes independents:
Centre d'Esquerra de la Bordeta;
Centre Republicä cl'Esquerra de la
Torrassa (Coll-Blanc), i el seu
grup femeni; Ateneu Instructiu
Federal Democrátic (Torrassa);
Centre Republicà Democràtic del
Districte II, Florida (Hospitalet);
Centre d'Esquerra Republicana de
I.es Corto (districte III); Casal
Federal del Guinardó; Casal Geacienc Nacionalista Republicá. d'Esquema; Casal Republicä d'Esquerra del Districte II; Centre de la
barriada de Francesc Ferrer (Can
Tunis); Centre Catalä Republicà
del districte V; Joventut; Agrupació femenina de la mateixa entitat;
Centre Federal Adrianenc (Sant
Adriä de Besòs): Centre d'Esquerra Republicà de Sant Adra de Besäs i la sera secció femenina;
Joventut d'Esquerra Republicana
Radical Patria Nova; Partit Republicá. Democratic Federal de Barcelona; Centre d'Esquerres del Districte II (carrer de Sant Gil);
Atencu Nacionalista d'Esquerra Republicana del Poble Non; Centre
Republica d'Esquerra de Vallcarca;
Ateneu Obres del Districte VI;
Centre d'Esquerra del Districte IX;
Casal Nacionalista del Districte IV;
Joventut d'Esquerra Republicana
del Camp de l'Arpa; Centre d'Esguerra Republicana del Camp
l'Arpa; Agrupació Femenina dEsguerra del Canija de l'Arpa; Cerftre
Republicà Catalä de Badalona; Joventut d'Estas Catall de Badalona;
(cutre Català d'Esquerra Republicana de Badalona; Agrupació
d'Actuació Femenina del Centre
Catalä de Badalona; Centre Català
d'Esquerra del Clot; Foment Republicá de Sans i la seva Joventut
i secció femenina; Centre d'Esquerra del Districte II; Ateneu Republicà de Gràcia; Casal Nacionalista
d'Esquerra del Districte Grup
Escolar Pi i Margall; Partit Radical Socialista Catalä; Centre d'Esguerra Republicä de Les Carolines;
Ateneu Catalä Republicà d'Horta
i Santa Eulàlia; Ateneu Pi i Margall de la Barcelonesa; Ateneu Catalä Republicä del Districte V
(carrer de Llúria); Centre Catall
d'Esquerra del Districte IV; Casal
d'Esquerra Republicä del Districte X (carrer de Pene IV); Centre
d'Esquerra Republicä del Districte VII (Hostafrancs); Casal Català
Republicä de Sarriä; Agrupació
Coral Lira Moderna, del Poble
Nou; Centre i Joventut d'Esquerra
del districte Ii i el seu grup femeni.
Ultra les esmentades, hi havia un
gran nombre de representacions
foranes. Llur enumeració faria
aquesta lista inacabable.
Totes aquestes entitats, després
de lade oficial, desfilaren per davant la tornba de l'ilustre patrici,
i hi dipositaren sengles rams de
flors i lloren
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PARF1T.
Es convoca tete ala Delegata que formen part de la
Delega016 Comarcal de Par.
oelona-Olutat a la reunió
que tIndri nao demi, dimeores, a les vuit del vespre,
• l'estalas central d'Asoló
Catalana Republicana, Corta
Catalanes, 1811, pral.

Cottnargies catalanes
GIRONA

MATARO

TORTOSA

Un locaut • Sant isteve d'En Bu
Intervenció del cornissari d'ordre
públic :: Caricaturista
Girona, 22 (per telèfon). — El comissari d'ordre públic, senyor Hines, ha informat els periodistes que
aquest mati la guardia civil de Sant
Esteve d'En Bas lb havia comunicat
que la fábrica de generes de puna
propietat del senyor Martí Lamanca halda tancat les seves portes per
no avenir-se amb certes pretensions
dels obrers. Davant d'aquest conflicte—ha dit el senyor Prunés—he
ordenat a la guärdia civil i a l'alcalde del dit poble que cerquin el patró
i que procurin arranjar-ho; del contrari, que trasladin l'assumpte a Ginona, a la Delegació del Treball, per
tal de trobar una rápida solució que
no deixi noranta obrera sense treball.
—En sortir del collegi de Sant
Joan les Fonts la nena de Begude Teresa Moliner, de • anys, caigué
a la cisterna que hi ha en un repta
de l'escala de l'esmentat collegi, sets_
se que, malgrat els esforços fets per
les persones que ho presenciaren,
pogués ésser salvada.
—Sojorna entre nosaltres el notable caricaturista català Pardinyes, el
qual es troba a la nostra ciutat tres
ballant en el dibuix de diferents caricatures que dissabte vinent exposarà a les Galeries Carvi. — C.

Telegramas de protesta :-: Ruudd
Alees
del Centre Natació
noves
Mataró, 22 (per telèfon). — Pelo
diferents Sindicats de Correus han
estat cursats telegrames al president del Consell de ministres, president de les Corto i ministre de
Comunicacions, protestant contra
el recent acord de la minoria radical, contrari a aquestes organitzacions.
— Diumenge celebra reunió general ordinaria el Centre Natació
Mataró. Entre altres acords, es
nomenà una comissió per a l'estudi
de les possibilitats, per a la conotrucció d'una pista de patinar a
l'establiment de banys propictat del
Centre. També es renovaren alguns
cirrecs de Junta. havent quedas
constituida aquesta de la següent
manera: President, Salvador Boades: vice-president. Josep luí. Recodes; secretari, Josep Mouràs; tresorer. Joan Gomis; comptador, Josep Pone: vocals: Joaquim Spa,
Anuden Barrios, Josep Coll; vocal
entrenador, Francesa Roy.
— Ahle fosen detinguts quatre
individus que promovien escandol
en una casa de mala nota d'aquesta
ciutat.
— Al local del Cisco' Catòlic
d'Obrers tingué lloc l'obertura al
públic de l'exposicin de fotografies
"Matarö nevat". organitzada per
l'Agrupació Cientifico-excursionista,
C.

Novata directiva :: Aceident pet
poca precaud6 :: Nevada :: Ea.
conseller restablert Noticiari

TARRAGONA
Nevada :: Permis provisional per al
servei d'autobusos
Väria
Tarragona, 22 (per teléfon). —
Després d'una setmana d'un temps
molt bo, aquest mati, a quarts de
nou, ha caigut durant mitja hora
una nevada regular. Ha continuat la
pluja, i per aquest motiu la neu
no ha arribas a ligar.
—Ha estat concedit el perrnis Perqué, antb carácter provisional, pugui
circular una linia d'autobusos urbans, fins arribar a la concessió definitiva.
—L'Ajuntament ha nomenat els
doctors Recasens, Font, Mateu i
Folch rnetges de l'Oficina Médicoescolar.
—Moviment del port. — Vaixells
entrats: "La Guärdia" de Marsella;
"Ouni", de Port de Baue, i "Asnabal-Mendi", de Palma. Sortits: "Asnabal-Mendi" i "La Guärdia", cap a
Barcelona; "Oum'', cap a València.

LLEIDA
Diari de la Lliga que plega :: Política cap a Madrid :: Nevada
Lleida, 22 (per telefon). — Avui
ha deixat de publicar-se el diari "La
Veu del Segre", afecte a la política
de Lliga Catalana. Motiva la desapa.
midió del colega la manca de recursos econòmics, cosa que no deixa
d'ésser una paradoxa si hom té en
compte que fa dos mesos guanyaven unes eleccions que els valgueren quatre actes de diputas a Corts,
que, juntament amb els tres que tenen al Parlament de Catalunya fa
un total de set cärrecs ben retribuits.
Pel que sembla, als senyors que usdefruiten les actes no els interessa
el manteniment del diari, el qual,
havent-se de refiar dels seus propis
recursos, am', prou feines ha pogut sobreviure les dues darreres
campanyes electorals.
—Allir estigueren unes llores a
Lleida els senyors Carles Pi i Sunyer i Ventura Gassol, els quals es
dirigien cap a Madrid.
—Avui ha nevat copiosament durant una bona part del dia, fins arribar la neu a cobrir els carrers amb
més de mig pam. Aquest esdeveniment ha portal molta gent jove al
camp. S'han vist molts esquiadors
improvisats als passeigs. — C.

MAN

RESA

Nevada :: Quatre accidente Manifestacid a Sant Vincenç de Castellet
Vària
Manresa, 22 (Per telèfon).—Aquest
matí, des de les vuit, ha nevat copiouniera durant una hora. La pluja caiguda després ha desfet la neu, La
temperatura ha baixat molt.
— Per la guärdia municipal loa estat expulsas d'aquesta ciutat el snbdit portugués Joan Antoni Maneira,
que no tenia els documento en
regla.
— El passat dissabte fou recollit peo
la guàrdia municipal a la Pujada Roja el veí de Sant Fruitós Josep Cortés i Matarnala, el qual fou atropellas
Per un automóbil que es féu e3CäPOI.
Fou traslladat al seto domicili.
— Tumbé fou assistit al dispensasi
municipal el guirdia rural d'aquest
Ajuntament Joan Tolosa, d'algunes
lessions d'escassa importancia ocasionades pel cotxe propietat del scnyor
Tris a la carretera de Vic.
— Ha estat assitida al mateix dispensari la nena de tretze anys Teresa Cortes de diverses contusiona a
les carnes i al cos produides per la
topada de dos cotxes a la baixada del
Carme. En un dels cotxes causants de
l'accident fou traslladada al seu domicili.
— Ahir a la tarda, mentre jugaven
diversos nois a la placa de Sant
amb un pot de carbur, aquest
Un ~tosió, ocasionant ferides de
consideraci6 al noi Ricard Sanjuan i
Ferrer, de deu anys.
— Altir, al rei poble de Sant Vicenç de Cassettes tingué lloe una rusnifestació que acudi a la Casa de la
Vila demanant raconnadament de diversos empleats, la dissolució del Sometent i altres coses. Els manifestants
eren en nombre de Joo, i después
dissolgueren i anaren a dinar.—C.

Tortosa, 22 (Per telèfon), — En lo
Junta general celebrada per la Mutual Tortosina sorti elegit president
el senyor Francesc Subirats, i secretari el senyor Ramon Bel.
— En la reunió del Centre Radical
Socialista fou elegit president el senyor Madi Vinaixa, i secretad e;
senyor Josep Sanxo.
— En la reunió de l'Ateneu de Tos.
tosa surtí elegit president el sernor
Jaume Cardoner, i secretad el senyo:
Alvar Selma.
— Altir a la tarda, una motocicleta
conduida per Josep Secanelles segun
darrera un auto a bastant de velocitot
pel carrer de Cervantes. En parar
lautomail el conductor de la moto
desvià la direcció cap a la vorera
es fracturi, la cama dreta. Resulta
ferit lleument Enric Roig, el qual passaya en aquell moment.
— A les once del mati ha caiget
una Ileugera nevada que no ha arriba t a Digan N'han seguit d'altres de
menys intensitat seguides de plua.
Arnb aquest motiu la temperatura ha
haixat bastant.
— Després de (lotee dios d'estar al
Ilit degut a una petisa malaltia. ha
quedas restablert el senyor Berenguer,
ex-diputat a Corts i conseller.
— Ha suspès la sera publicació el
settnan ari "El Llamo", de Gandesa.
C.

B AD ALON A
Reobertura d'Ina escota racionalista
Estranger mort pel tren :-: Intent
de suicidi
Badalona, 22. — Avui s'ha aixecat
la clausura imposada per l'autoritat
governativa, amb motiu dels ultimo
successos revolucionaris„ a la societat Atenen Cultural Racionalista,
situada al carrer Progrés, 344,
bajaos.
— El dissabte passat, sobre un
quart de nou del vespre, es va flangar al pas d'un deis trens deseendents, davant del carrer d'En Prim,
un borne, el qual queda horriblement mutilan El Jutjat es persona
tot segat al lloc del succés i ordena
raixecament del cariaren En una
butxaca portara un talonari de xecs
del Banc Espanyol Rio de la Plata
a norn d'Alfred W. Osborne.
Avui aquest mati iba presentat
al Dipòsit Judicial la senyora Louise Marie Danero, domiciliada a
Barcelona, Rambla de Catalunya,
número 29, principal, la qual ha
identificat la víctima, que resulta
ésser el sets marit, Alfred William
Osborne, de quaranta-quatre anys
d'edat. natural de Londres, aMb
residència actualment a la reina
ciutat, on exercia el carrec de
professor d'anglès al Liceu Berlitz.
Sembla que ha declarat que el motiu que indagué el neu espòs a suicidar-se no fon altre que el d'alliIterar-e d'una malaltia crónica que
sofria feia temps, de la qual fou
recentment operat sense èxit, i que
segons iopirCS dels rnetges n'havia
de morir en un termini brevissim.
— Ahir intenta suicidan-se tamb é llançant-se a mar prop de la
fabrica Rosés, d'on ion extreta per
algunes persones, Fernanda Jiménez Soriano, de trenta anys d'edat,
natu al de Liros (Terol l, i domiciliada a la carretera Antiga de Valencia, número II, en una casa
anornenada Can Pujades. Sembla
que aquesta senyora té pertorbadea
les facultas,: mentals, car aquesta
és ja la quarta regada que intenta
posar fi a la sera o ida. —C.
SABADELL
La Comissió de Cultura de l'Ajuntament s'acomiada deis !nutres Nacionals
Conversa radiada divulgant la nova Bel municipal de Catalunya
Vària
Sabadell, 22. — Las companyia argentina Rivera de Rosas repareixerä
a Sabadell amb la representació de
"Topaze”, de Marcel Pagnol, que ha
esdevingut el sucres maxim en tots els
escenaris d'Europa Ol/ s ' ila representas. Aquesta representació tindrä 'loe
denla, dimarts, al teatre Euterpe, i
correspondrä a la X Sessió del present curs dels Andes del Teatre.
— El Centre Excursionista de.I
Valles dedicara dema, dimano, a la
nit, una sessió a l'historiador sabadellene doctor Antoni Bosch i CardeIlach, del qual sera llegit i comentat
e, seu "Viaje por el partido del VaI es-.
— El vinent ditnecres, dia 24, a un
quart de deu de la rut, per Radio Sabadell, el secretar linera de l'Ajumament, sensor J. Allura i Pujada, donará la segona conversa de divulgació
(le la Llei áfunicipai de Catalunya, sobre el tema "Organització i funcionanietos dels pritners Ajuntaments de la
Catalunya autònoma
— Ahir al rnigdia, al saló de conferencies deja Casa Consistorial, tunguié lloc una reunió convocada per la
Corn.ssió de Cultura, en la qual saco:Madi de tots els mestres i muestresses nacionals diquesta ciutat. El mesident de la Comissió, senyor Mona,
dirigí la paraula als reunits en. nom
de la Comissió, i fou COtteSpOat pel
degi deis mestres nacional,. senyor
Didnis Pastells, amb un sentit
ment, en el qual palesi l'efusiva cordialitat que ha existis entre els mestres i la Comissió durant els tres
anys de gestió d'aquesta.
Sembla que els referits mestres teten el propòsit d'oferir un àpat d'homenatge i companyonia als individuo
de la Comissió de Cultnra. — C

MALLORCA
Exposició mm Nou club esportiu
Places per a expansionar-se la mainada :: Les dretes integraran la nova
Comissió Gestora :: Notician
Palma, 22. — Ha estat cursat el
següent telegrama: "Honorable President Generalitat Catalunya. —Barcelona. Ajuntament acordat consti en
acte i trametre-us sera vivíssima
satisfacció triomf esquerres catalanes garantia consolidaciä República
i superació llibertat política i duladuna Catalunya autónoma. — Us saluda, Emili Darden bralle ciutat
Mallorca."
-- Els industrials de calcat fan
públic l'acoseS de felicitar el diputa:
senyor Bartotneu Fons, per la sera
intervenció parlanientäria a favor de
la dita indústria i enserns ii &manen que vulgui p:osseguir en aquest
sentit les seres gestions.
— Sha constjtuit un nou Club
Deportiu sota la denominació de
Triana, del qual és president el senyor Antoni Rosselló.
— Ha mort el senyor Eelip Villa
tonga i Dezcollar, d'una de les
mines d'autentica .noblesa
quina.
— El Jurat qualificador per a a
distribució de premis als cobea millor adornats que prengueren part
en la coleada de la diada de Sant
Antoni, ha atorgat el primer pretin
al senyor Antoni Estrades; el segon
a Miguel Eulogi; el tercer al ocupe:
Lluciä Adalit; el quart al senyer
En total ha conced:t
A1
2
premio.
— A les Galeries Costa ha estat
inaugurada una Exposició de fotografies de Mallorca i altres indrets
d'Espanya, de la senyora Eleoncr
Hiuman, i una altra exposició d'escultures de Mar)' Klauder Jonet,
ambdues força elogiades.
—Al seu dia l'Excm. Ajuntament
encarregi a l'arquitecte municipal
afecte a la Cotnissó d'Eixampla, senyor Guillem Forteza, la formació
de projectes de parcs per a nens a
diverses places de Palma. L'esme n
-tarquiecbdonam.
nliment a l'encàrrec amb la preseatació del projecte que seguidament
serb realitzat en el Glacis de Santa
Caterina. El projecte ha agrada; i
satisfet complidament.
— Surto roce, pels cercles polítics
es diu coneixen la nora composició
de la Comissió Gestora de la Dipulució. La noticia ha caigut amb um
esclat d'alegria als centres de dreta.
Malgrat que ens resistim a creure-la
per la sera monstruositat, temen'
que sigui aviat una realitat. La nora
Comissió Gestora constará de n,:al
membres amb la secüent tiiiaió política: dos de "Unión de Derechas",
un regionalista, dos republicans de
centre (Marchistes). i dos radicals...
Ahl i continuara de president
senyor Francesc juliä, radical.
el qual — ho diuen les dretes
inofensiu. Si tenim en compte el re
-sultadep cions,
aquests dos llocs, assignats als radicals, haurien d'ésser per la conjunejó eaonerrana d'Acció Republicana
i Socialista.
Malgrat que la reorganitzacin de
les dites Comissions vagi a carrec
deis governadors civils, en el cas
sent no es culna al governador radical senyor Manera, pula que el dit
rumor assegura que així ha estat
convingut i imposat pels senyors
Robles i Lerroux.— C.
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Apassionament entorn de tafer
Arachi dimiteix el.
Stavisky
ministeri de la
Una m3nifostatió violenta deis "cannlots de rol"
(Ve de la primera pagina)

Tbetuio. zz. - El ministre de la
Guerra, Sr. Arachi, ha presentat la
dimissió del arree per raons de salid. Li ha estat acceptada. El seu substitut sed el general Senjyttro Hayashi,
el qual entrara en funcions demà.

ria.

El general Arachi representara en el
govern japones la tendencia mes nacionalista i beHiecesa del Parlament. No
fa gaire, tu Ung ir di7ergencies amb catres membres del gabinet per hatee
pedes augment del prcssupost de
guerra, melare cha altres dcpartaments
redujo; seus respectins per raí, de
la gravíseima crisi que travessa el

lots
Diversos centenars d'empleats deis
serveis pública s'han congregat avui
davant l'Ajuntament per protestar
contra la reducció de certes indemnitzacions proposades pel Consell Superior d'Econornia.
Amb aquest motiu ha intervingua la
policía, que ha donat una càrrega i
ha practicar algunes detencions.
Per altra part, clemente pertanyents
a 1-Action Française" s'han manifestar aquesta tarda, com tenien anunciar, als voltants de la Cambra.
La manifestada deis ''camelots" ha
començat a les 645. Els manifestants
Iran Ilancat diversos petards que han
provocat gran alarma.
També han trencat i Ilançat contra les vies del tramvia les reines
que circumden els arbres.
El servei d'ordre que amb
lis d'aquestes manifestacions s'haría organitzat era molt nombrós,
perú no ha demostrar el nerviosisme d'altres dies.
La força pública ha donar algunes càrregues. i cap a les vuit de la
nit ha aconseguit que els manifestants es dissolguessin.
El total de les detencions eiectuades roti;a a 15 0.
.A les nou del vespre alta retirat
el servei d'ordre, i la circulació ha
quedat normalitzada.
A les places de la Concòrdia i de
l'Estrella se celebraren altres maniiestacions: la darrera composta,
segons sembla, per elements ?leafeixistes.
A última hora de la tarda ella
sabut que els manifestants bolearen
dos autobusos.

El Govern de Terranova
Londres. 22. - LI rei Jordi
lis signat el nomenament del
Consell de Govern de Terranova.
En el successiu, el Consell
de Terranova dependre de la
Metrópoli.
Es nornena governador general l'almirall Sir David Murray Anderson i consellers els
senyors F. C. Alderdice, Sir
John Hope Simpson, W.11. Huirley, F. Lodge, I. C. Iluddester i
E. i R. Trantharn.
Mr. Alderdice ja fou ministre de Terranova durant l'any

1932.

Defensa aèria de Polònia
Varsòvia, 22. - El Consell
de ministres ha aprovat diversos projectes de lId, entre ells
el que ha estat redactat pe i
ministre de la Guerra relatiu
a IPS mesures de defensa contra e/5 atacs aeris i dels gasos
a sf ixiant e.
Les disposicions adoptades
preveuen la protecció de la po-

L'activitat del Parlament
estonià
Reval, 22. - LI Guinde general del Parlament examina
actualment el projecte de llei
encaminat a reglamentar el
pagarnent dels deutes contrets
a base de la cläusula or. En el
cas d'ésser aprovada aquesta
Ilei, els deutors podrien pagar
en moneda legal els deutes contrets abans o després d'entrar
en vigor l'esmentada hei, sense
atenir-se a record celebrat amb
creditors sobre l'estabilitat del

canvi.

El ministre de Comerç
austríac a Suecia
Eslocolm, 21. - /la arribat
a aquesta capital el ministre de
Comen d'Austria, que celebrare,
entrevistes amh diferente per-

Sonalitate politiquee.

Insull haurà de sortir
de Grecia
Atenes, 22. - El senyor Tsaldaris ha deelarat que el banquer americä senyor Insull
haurà de sortir del territori
grec.
Ha afegit que com que el dit
senyor es troba malalt, se ti
concedirà un nou termilni per

humanitat.

guerra

Primera. Que s'ado p tin sanciona.
contra els advocats complkats en
l'assumpte Stavisky,
Segona. Que es facits palies els
noms de tots aquella advocats ala
quals s'imposi correcció disciplinaTercera. Que d'ara endavant es
faci incompatible el cartee d'advocat amb el de diputat.
El diputat senyor Hesse ha encarregat a dos amics seas que exigeixin una explicació o una ceparació per les armes a l'advocat senyor Josep Berneix, autor d'un ar.
ticle publicat en el periòdic "ParísMidi", sobre els advocats politics.
Manifestad° dele carne-

El balanç comercial
francès
Paris, 22. - Les importacions efeetuades durant l'any
1933 han assolit la suma de
28.425 milions de franco. ço
que representa una minva
d'1.382 milions en comparança
amb }'any 1932.
Quant a les exportacions realitzades durant el mateix perinde han pujat a 18.433 milions de frailes, la qual cosa
representa una rninva d'1.272
milions comparat amb l'any
1932.

Una bomba al pas de l'exprés Berlín - Belgrad
Viena, 22. - Comuniquen de Grata
que a les 6'm del matí una bomba ha
fet explosió, prop de Rann, en una
vagó de primera classe de l'exprés
Be rl in- Belg rad.
A conseqüencia de ratemptat han
resultat cinc inorts i un ferit greu.
Horn creu que es tracta d'un atemptat politic per haver estat perpetrat
en el trajecte que ahir recorregué
precisament el senyor Titulescu, acompanyat del senyor Benes, els quals es
dirigien a Zagreb a fi de participar a
la Conferencia de la Petita Entesa.

pals.
Lo sera retirada del OK'Cr n allegan,
motins de salta, podria ¿tse, canseqiiencia d'un reinvi en la política del
mhdrieri , a anal potser ara s'ha ajo‚teil deis perills a nO exposa el país
si prossegueix 1011 actitud por tranquillitzadora per a la pea.

Amèrica 'latina reconeix
el nou Govern cubà
Washington, 22. - El Sr. Roosevelt ha informar els diplomätics dels
paisos de rAnièrica llatina que el
Govern dels Estats Units esta disposat a reconèixer el Coreen del senyor Mendieta.
Washington, 22. - En acabar la
conieréncia celebrada pel Sr. Roosevelt amb els representants de les
RepUbliqus de l'América llatina, per
tractar del reconeixement del Govern del senyor Mend:eta, sita facilitat nie comunicar dient que el dit
reconeixement tindrä lloc probablement dimecres.
El senyor Hull lea clit que creia
saber que els Governs de Colòmbia
i Mexic havien reconegut el Govern
cuba, i que el Govern de Xile ho
aria d'un moment a rahre.
Nova York, 22. - Comuniquen
de Santo Domingo a l'Assoziated
Presa que la República Dominicana
ha reconegut el Govern del senyor
Mendieta.
Panarnä, 22. - El Govern panamem ha reconegut el nou Govern
de Cuba.

Homenatge a la memòria
de Pasquier
Hanoi 22.-Les
poblaciuns francesa i indígena
han tributat un Fran honientrtge a la inemärta /15 . 1 governador
general Pasquier, mort en la
catlistrofe de 1-Emerande-.
Eis Departaments de l'Administraeiú, aixi com el comerç,
hale tancat, i la bandera miela
a mig pal amb crespons.
El secretari del Govern, senyor Greceuille, ha pronuncia!,
un discurs cronològic, elogiant
l'obra colonitzadora de Pasquier.
ntW a Laidb.nlge i altres
poblacions del lernt cii ind n)xines s'han celebrar manifestarions identiques a la memòria
del senyor Pasquier.
Marsella, 22. - lla estat inhumat el cadáver de M. Pasquier, governador general de
Indo-Xina, inort en la ealestrofe
de l'"Emeraude".
Un representan l del ministre
de les Colònies ha prontinciat
l'elogi fúnebre del difunt.

Vuillem in a Casablanca

cia.

El ministre italià
a l'Arc de Triomf
Paris, 22. - El ministre.
d'Agricultura italiä ha estai
aquesta larda a l'Ar c de Triorn
i ha dipositat Una corona de.
flore.
Ha estat rebut pe) general
comandanl de la regió de Pa
•
ríe.
Denla assistirä a un Apnl
donat a honor seis a l'A,ohat
xtida d'Ilülla, 1 a la ni( bullir?
, cap a Roma.

P;ohibició d'un diari
socialista
Viena, 22. - Els cape regionals del
Front Patriòtic han celebrat aquest
mil una reunió sota la presidencia del
canceller senyor Dollfuss.
Amb aquest motiu ha tingut lloc
una manifestaciä del Front Patriótico,
composta especialment per ferroviaria
i funcionaris de Correus, que s'han
reunit espontàniament davant la Canceneria Federal.
Segons el "Sunday Refer-se, el can edler senyor Dollfuss pensa dirigir-se
a les grans potencies, exposant-lis la
necessitat que tractin de garantir la
independencia d'Austria.
El Govern ha prohibit per un termini de dos mesos la venda del periódic "Arbeiter Zeitung", &gurí oficial del partir social-demócrata d'Austria,
Un telegrama de 8uvloh
Ruma, 22. - El senyor Suvich, que
ha tornat avui a Roma, ha dirigit, en
sortir de territori austríac, un despatx
al cancellre senyor Dollfuss, en el
qual ii expressa el ser, sincer agraiment per la cordialitat ¡ sinmatia
qué ha estat objecte durant la sera
estada a Austria.

Ei Conseil de ministres trances

examina el memorándum alemany
En el Costad! de ministres d'ahir,
Paul-Boncour ha comunicat la resposta
del Reich sil memorandum francés, i
s'ha °carda passar-la, per al sen estudi, al Comete ministelial de defensa
nacional elquesta decisiö den:ostra que
Franca, abans dafe celta, el costa? patine de la qiiesti3. elesia que sigui examino l'aspecte tecnic.
Es comprensible la impaciinecia deis
cercles internacionals per coneixer la
res/mato de Berlín i raC!iild del goverte de París, el grial lea de garantir
abans que res /a sera segurciat conciliant-la ceta, les intencions pacifistes.
.1i.rei justifica la reserzn. que, do/Ira
banda, denme el sistema Kilt frontis,
110 P0 (111.1 sine', sisee di !n'en durado.

París, 22. - En el Consell ne ministres celebrat avui, ha estat examine el memorändurn alemany i se san
que sobre ell parlaran novament els
ministres de la Defensa nacional en ima
reuni'n ulterior del Consell.
El Sr. Boncour ha fet una exposició
detallada deis treballs de Ginebra i de
les mesures previstes en relació amb
el nlebiseit del Sarre.
E! Sr. Bonnet ha sotmès al President. Sr. Lebrun. un decret pel qual es
constimein una Cornissió que estarle encarregada de formar una 'lista dels
Ernprèstits en or collocats en el inercat francés per Estats estrangers.

Pu-Yi serà coronat emperador el mes de març
Ti,r/uio. 22. -- Ofteialnient
s'anuncia que Po l'i :ere en -

renal, el mes de ruar: vinent,
emperador de Manxiikuo.

Finlàndia construeix
avions
Heleingford, 22. - El ministre de la Guerra de Finlendia
ha encarregat a una casa constructora anglesa el subministrament de 7 avions de combad
blónlies al tipos "Bulldog Bristol" que utilitza

Casablanca, 22. -- El general
de Granada, a bond d'un avis')
de l'Ale France.
Ha estat rebut per les autoritats 1 nombrds púhi ir.

La 65 sessió de l'Oficina
del Treball

sissemessams

Discussió del treball en l es mines

Le Bourget, 22. - L'aviador
Allau Cobhant que PS dirigeix
a Màlaga, ha emprès el vol o
les 1040 en direcció a Perpiny a .

Un seisme a Turquia

UNA MANIFESTACIO
DEL FRONT PATRIOTIC

Vuillemin ha arribal, procedent

Allan Cobham a Perpinyà

Angora, 21.-Avui sita
era violent terratrèmol que
ha durat sis segons i ha causal
gran alarma entre la població.
Sorlosament no slan hagut
de plànyer desgràcies personals: els danys materials sern - '
bla que «In de gran importän-

¿Es prou catalana lescols
a Catalunya?

NG

A

El Japó será nuis pacifista?

Ea efecte: com sigui que el President del Consell no era a la Cambra.
el diputat sanar Henriot no ha cregut oportú d'intervenir per no haver
est:it aNudit.
La causa per la Companyla Fonclere
Per al dia 3 0 del corrent eslava
a:s senyalada la vista davant el Tribunal corresponent d'una causa seguida contra Staviskv, relativa a la
Cornpanyia Fonciere.
Avul. amb aquest motiu. sha rumorejat pels passadissos del Palau
de Justicia que a rexpedient instruir
sobre aquest assurnpte faltaren un
centenar de documents.
La noticia ha causat al Palau de
Justicia, on es guarda la major reserva, una gran emoció.
El ministre de Justicia ha declarar que el jet que faltes un centenar
de documents del procés seguit contra Stavisky. i relacionat amb la
Companyia Foncière, es deu a que
els dits documents han estat repartits entre diversos serveis i magistrats per tal que els estudiin, i que
probablement continuaran al seu no_
der.
El ministre ha afegit que els documents que falten poden ésser reconstituits.
Incldents amb el senyor
Hesse
Al Palau de Justicia, el senyor
Jean L'Hermitte, ex-president de la
Unió de Joves Advocats, cha dirigit en to de gran violencia al senyor
Andre Hesse, retraient-li l'haver
vingut al Palau vestit amb la toga,
quan actualment es objecte d'una
enquesta per part del Consell de
l'Ordre, respecte el paper que hagi
pogut exercir en rassumpte Staviskv.
El senyor Hesse ha donat un vio-lent cop de puny a la cara al senyor L'Hermitte, el qual, al seu torn,
ha rebutjat ragressió en la mateixa
forma.
La Unió de Joves Advocats, que
cornpta amb 300 membres del Collegi, a ha reunit, després de l'inridem ocorregut entre el diputat senyor Hesse u el President d'Honor
de la Unió, senyor L'Hermitte, i ha
acordat fer les següents proposicions:

Am=gegmlic

-1n

n•n•.'

Menjar
be,
digerir
Aquiste as l'ambició do tot
'qu'II qua patoix do l'ostamas: La dieta restringida, les
privacions i als soffirnonts, clec« llar arare i ole fa estar
solapas tristes I d. mal humor,
pie és que no saben que arsts

Ginebra, 22. - Con, se sap, el Consell d'Adtninistració de l'Oficina Internacional del Treball ha inaugurat
avui la seca 65 reunió.
representen Espanya els senyors
Ruiz lienén i Wenceslao Carrillo, representants governamental i obrer, reipectivainent.
En obrir-se la sessiú aquest tnatí,
després de la intervenció del delegat
obrer belga, senyor Leichner, el president del Consell d'Administració ha
donat compte dele informes rebuts
dels Governs dels principals paises
europeus productora de carbó respecte
a la possibilitat de limitar la durada
del treball a les mines.
El grup obrei. Ita defensat una proposició de convocatória d'una conferencia tripartita dels set paisos mis
interessats en la qüestió d treball
a les mines, que són;
Alemanya, Bèlgica, França, Anglaterra, Paisos Baixos, Polònia 1 Txe-

cosloväquia.

La discussió d'aquesta tarda ha girat al voltant de les dificultats amb
qué es topa per portar a cap la conferencia tripartita si Alome° no

L'ELIXIR ESTORMOAL

SAIZ

DK

CARLOS
os ~Abra repidarnent la salud
perdudes

hi fa representada.
La representació patronal s'ha °Plan a la convocatòria d'acinesia Confluencia, Perú des p rés de Ilarga discussió s'ha aprovat en principi la prosaldó dels representants obrers
L'Oficina Internacional

d'Educació

ha rebut una comunicació oficial del
ministeri dinstruccid Pública de Portugal en la qual notifica el seu nutra
inembre de resmentat oresfume.
Portugal estaré representat a l'Oheina pel senyor loses Lobo de AVill
, Lira, ministra stal sets Pala a Subas.

EI Senat ianqui
aprova els credits
als grangers
El fressupost de Marin&
i les noves consfruccions
Washington, 12. - El Senat ha
adoptat el projecte de Llei relaten
a la concessió de credits als grangers.
Aquest credit puja a la quantitat
de

zoon000.000 dòlars.

En aprovar-se el dit projecte, s'ha
afegit una cláusula per la qual es
fa responsable el Govern de la in.
vertió de l'esmentada quantitat, aixi
com dels interessos de les operacions
que s'efectuin.
En l'informe sobre el pressupost
de Marina que ha estat sotmès a la
Cambra es preveu una despesa de
284.747.000 dólars, dels quals,
33.619.334 estan destinats a nous
vaixells de guerra, entre ella un
porta -anions i quatre creuers.
Per al Departatnent d'Aeronáutica,
es preveuen 18.880.000 dòlars, dels
quals, 6.131.000 es destinen a nous
avions.
El contra-almirall cap d'operacions
navals, ha donat a entendre davant
la Comissió corresponent de la Cambra, que el dirigible "Los Angeles"
no está ja en condicione d'efectuar
vols i que será posat en situació de
reserVa.
Després de preconitzar l'absoluta
modernització dels cuirassats mis
recentment construits, el contra-almirall Standley ha posat de manifest
la situació critica en el que es refereix als destructora. i ha expressat
els seus dobles sobre la capacitat
d'aquests vaixells per prestar serveis
eficacos en temps de guerra.
En acabar la Conferencia que ha
celebrat amb el senyor Roosevelt,
el senyor Wheeler ha rnanifestat
que en el cure de la discussió
q ue ha d'entaular-se al Senat sobre
el projecte de Ilei monetari. presentara una esmena clernanant la remonetitzaciA de la plata.

Amèrica del sud

Arraniament dets estralls dels aiguats
a l'Argentina
Buenos Airee, 21. - De conatnb els acords adOp-

formItat

tate pel Govern, continuen amb
gran activitat els treballs per
tal de deixar novament en condicions ele Imanen la carretera
internacional, que en diferents
indrets va quedar tallada per
les recents inundacions.
Aquests treballs hom confia
que podran quedar enllestits
dintre pocs dies, perú, en canvi,
no podre oeárrer igual pel que
fa referència a les Hines del
ferrocarril transandi, degut a la
importäncia dels estralls oeasionals per les aigües i a les
dificultats amh qué haurà de
topar - so pt' ii 1 transport dels
In:dermis neee›sams.
La Direeció General de Correus fa grans esforços per tal
de poder mantenir les comuniClifiOnS postals amb Xile, a desgrat de la interrupció del ferrocarril transandf.
Per a aire está I reballant activament en l'habilitacid d'una
pista per a automäbils a través
de la serralada.
Diverses noves
Buenos Aires, 21. - Ha arriba t en aquesta capital el general Garles Ibáñez, que proceden
de Mendoza.

Aquest vialge Ps degut a haver decidit el (Joven itecedir a
la soliicitud formulada pel Govern xilè, en el sentit que l'esmentat general fos invitat a residir en un 'loe més allunyat
de la frontera.
Buenos Aires, 21. - El Conveni provisional de Comere ama
Bèlgica, que acaba d'ésser signat, és,
certs punts, similar
cuncertat l'any darrer amb
Anglaterra, ¡ cii ell s'eslableix
lit eleusula n te nació més afavovida.
La Cancelleria ha fel pública
la documentació relacionada

ainb l'esinentat Conveni, se mb
els textos de les notes que lean
estat canviedes entre el ministre de Relacions Estrangeres
i el ministre plenipoteneiari
belga.
Buenos Aires. 22. - Comuniquen de Santiago del Estero
que el governador senyor Castro dimitir is ele el mes vinent
Pol- motius de salud
Buenos Aires, 22. - Ha arribat el senyor Francisco Flotes
da Cunha, en representació del
Govern brasiler, per tal de concertar un tractat de (muere entre ambdós paisos.
Buenos Aires, 22. - ha tnort
el tintinen' senyor Alberto del
Campo.
Buenos Aires, 22. - El ministre do Relacione Exteriors informa que estä molt avançat
el Conveni arnb Holanda. Probablement satis signat el di-

niarts vinent.
Partí assaltai :u u:
Asuncilin, 22. - l'n comunicait oficial delta comide que les
troles paraguaianes alean apee.
derat d'un toril °monte sillita a
31 quilòmetres del foil. Caran/ ',1
cho, d'epa'
steig

Rodonament contestarem que no.
L'escota a Catalunya, com arrea

•
munt d'elles, transformará-lea, dr4
un
mayal
xant-hi una empremta i

inconfusibles.
d'Espanya, és d'una hibridesa tan
Dissortadament, fina ara, realaill
insípida que li resta els millors escatalana ha maldat ben pee per sis
timula de fecunditat. Alguns pedasollt atmest carácter.- NI tia rolsgogs espanyols es condolen amarment ha sahut aprofita • eta mitjang
cagament d'aquesta manca de
que la legislació /3 posas a lee
racteristiques racials que fan que
seves mans. Per comprovar-ho nol'escota a Espanya estigui esposada
més cal que ens fixem en el decret
de Mandil Domingo, dit, amb
a tota mena d'influencies estranyes.
mis o menys propietat, de bilirtEn dablega fàcilment a tots els
güisme. Gairebé no n'ha Id tís o,
venta, perú cap actitud no s'hi conalmenys, n'ha fet un (u molt defisolida. Les bufades de l'estranger
cient i inadequat. Horn no ha posat
In paseen, la somouen una mica,
l'änima a complirdo. Sembla que
peró gairebé no hi deixen senyal.
nomen ens n'haguem assabentat a
Potser refute principal que resta
mitges i que, perquè no sigui dit,
d'aquestes ventades que de l'estranfern com si el complissim. D'una
ger e Asen a orejar I s ensenyança esmanera irregular i freda anexe tirant
panyola es una mena (le regust dessense aplicar-7o totalment ni deixaragradable en l'esperit dels mestres,
lo d'aplicar per complet Le t'Unió
deuna
certa
els quals han sofert
és sortir del pas, i despria d'un did
cepció en veure que els resultats
un altre en ve.
pràctics no corresponen a les esAixi no anirem enlloc. tenias
perances que havien posat en els
fe en l'anima catalana i esperança
nous corrents amb qué %a p ilen reen un esdevenidor cultural, d'acord
novar la vida de l'esco:a. La meramh aquesta ánima i digne d'ella,
cadería no cls ha sortit de tan
hem de posar tot l'escalf del cor a
bona qualitat «un ells creien, no
l'obra que requereixen aquesta fe
li han trobat les excellències
i aquesta esperança. Ni les autoque la suposaven exornada. ;Els
ritats de Catalunya poden desentenn'havien fet tanta propaganda!...
dre's d'un problema tan bisic per
I és que a totes les toses indefial ressorgiment del nostre poble,
nides els manca personalitat per
ni els mestres de les: escotes cataa assimiliar. Cal, primer de tot,
lanes tenen dret a prendre's a la
"ésser". Qui no es res ben deterfresca aquestes qüestions tan esminat no pot aspirar a la captació
sencials en Ilur tasca diària. Les
de l'ésser alié. Printer cal que sigui
unes i els altres hi han de posar
ell amb totalitat, després podrà
tot l'entusiasme que mereis una
aspirar a ésser tot ell més tot alió
obra tan humana i patriótica.
que els altres puguin oferir-li i que
no repugni a la sera idiosincrasia.
El senyor Royo rdlanova enip
La nostra pobra escota no és
ha fet l'honor de combatre des de
ben bé tota ella, encara. ¿Com ha
"La Libertad", de Madrid, el nostre
d'ésser, dones, l'escola que com a
darrer article. No empra argumenta
darrera invenció de la moda pedanous. Si fa no fa ve a dir el mata
gógica ens arriba més o menys
que ja ha dit altres vegades amb
planejada del Nord o de l'Occident?
el mateix estil i gairebé amb les
Li manquen les vivències que li
mateixes paraules.
donin fortalesa i la facin eficient.
Diu que no puede darse palabra
No ha trobat encara el propi espemás expresiva que esta de "in.
rit i divaga, vacilla, no té fermesa.
dependencia", que supone una sepa.
D'ad re que es decanta vers un
radón completa y absoluta entre la
costat o vers un altre, i ii sembla
' y
bo tot allä que aparentment ha de enseñanza regional de Cataluña
la enseñanza nacional de la Repüdonar-li l'esperit que ella no té.
bliea. La seva déria és que s'instal.
Perú no compta que per a captar
lin a Catalunya duce escoles diteesperit cal ésser esperit, i que per
rente Desitja que a cada poblet
a assimilar ideals progressius cal
catalä hi hagi una escota catalana
tenir una. fo rca espiritual puixant
i una altra d'anticatalana.
que només pot ¿caer filla d'una
La seva intenció es vea ben clara.
ferina personalitat.
Si hi ha les dues escotes. neceaSi l'escota no adquireix aquesta
rariament hi haurà d'hacer despersonalitat, no sols sera incapaç
avinences, i Ilavors ell podra dir
de fer-se pròpies les innovacions
que els catalana ja es barallen, 1
estrangeres, sind també de crear
aprofitarà els incidents, grossos •
una cultura popular digna de les
petits, per tal de combatre lea poshores històriques que han de vitae
tres Ilibertats. Ultra alzó, el senyor
els pobles civilitzats.
Royo Villanova encara pensa tusa
agotaL'escota, a Espanya, no té
altra cosa. Sap que les possibellats
ta personalitat, ni la cerca, per ara.
econòmiques de la Generalitat de
No cal dir que a Catalunya tampoc
Catalunya, després del regateig de
no la té, i que seria molt convenient
la :valoració de traspassos, seran
cercar-la. Si; cal repetir-ho moltes
molt justes, i deu tenir l'esperimea
vegades: hem de fer l'estola cataque quedarien en mal lloc si hagnis
lar.a. Hem de fer una estola que
de sostenir mollea escoles.
tingui una personalitat ben definida
Nosaltres tenim. tanmateix, una
i ben forta, que tingui un esperit
altra esperançat que la majoria dels
aseimilador i creador alhora. Ni
bornes serven encara un sic de sensha d'ajupir ni s'ha de filmar a
tit coma', i que no el perdran abano
les teories estrangeres: enfortida
que estarä resolt el problema de
amh les pròpies substäncies espiril'ensenyament a Catalunya,
tuals, ha de saber nodrir-se també
de les alienes, perú reobrant daA. VILLAR DE SERCHS

Hindenburg millora de la
seva bronquitis
Berlin, 22. - La indisposició q ue Pateix Hindenburg no es greu, però als
cerdee politice hi ha alguna inquietud,
car en un vell de 86 anys una bronquit is Pot ésser gre y . A mis, es fa ressaltar que fins ara s'havia ocultat arnb
tota cura la indisposició del mariscal.
El President, a pesar del refredat
que pateix, segucix despatxant els assumptes corrents.
El seu estat de salut millora.

Després de la revolta anarquista a Portugal
EL MINISTRE- DE L'INTERIOR VISITA LES
CASERNES
Lisboa, 21.- El Sr. Gómez Pereira,
ministre de l'Interior, ha visitat les casernes de la guärdia republicana, alai
com les de la noticia, de seguretat i
i en tóts ells els respectiva
caos li lían fet present llar adhesió al
Govern, i li han manifestar que tant
ells com les brees a les seres ordres
estaven disposats a impedir, per tets
els mitians, que els intents criminals
es mrnessin a repetir.
Joan Montes, autor de l'atemptat de
Barreiro, ha estat ja detingut per la
noticia.
La detenció elia practicat a la carretera d'Alcacer a Grandota.
Montes s'Ira negat a dir qui Ii baria
subministrat l'explosiu, i ha dit que
quan va cometre l'atemptat estaca
embriac.

Madariaga, "persona grata" a Berlín
lierlin, 21. - Els periódica alemanys dediquen molt d'espai a les deliberacions del Consell de la Societat de Nacions sobre la preparació del
plebiscit del Sarre.
Alguns periOdics fan ressaltar que
el delegat espanyor, senyor Madariaga, que ha estar designat corn a meta.
bre de la Conüssió que ha d'entendre
en l'assumpte, és amic de França, pe
el "Berliner Boescher Zeitung"-nó
expressa l'esperança que el senyor Ma.
dar iaga, les batees disposicions d'esperit del qual en el que es refereix a
Alemanya, no poden ésser posades en
dubte, salara ésser objectiu.

El dese aniversarl de la
mort de Lenin
Moscou, 22. - Arreu de Rdsisla se celebra avui el dese antverearl de la mort de Lente.

Conferencies sobre art

italià
Siena, 22. - A l'Institut d'Art
História ha estat inaugural el daga
curs per a estrangers. Han assistit a
l'acte les autoritats.

El senador i ex-ministre d'Economia
senyor Fedele ha donas una conferencia sobre el tema "El jubileig a la
Roma de taco i a la Roma de Mussolini". El conferenciant ha dedicat gran
Part de la seva dissertació a donar
comete de la reforma de la ciutat de
Roma realitzada per Mussolini, que
ha tel de la capital del mein %ti una
veritabip meravella.

El Govern de Terranova
Trasllat de la capital
d'Ucraina
Moscou, 22. - Anuncia l'Agóncia Tass que a partir de
l'estiu vinent la capital de la
República soviètica ucraniana
serä traslladada de Karkoäv a
Kiew.

Nou terratrèmol a l'htdia
Bombai, 21, - A la regid de

Muzzalfarpur s'ha sentit un nou
terratremol, que noinés ha causal danys materials, per bé que
aquests són de gran importän-i
eia.
Tambá a Patna s'han sentit
els efectes del nou seisrne,
tambd s'han registra b tianYA
materials.

Ajornament de la crisi
belga
Brusselles, 22. - L'atinada;
da erisi ministerial s'ajornarQ
per la bona voluntat dels liberals.

45 graus a l'ombral
Buenos Aires, 27. -La teme
peratura mhaima d'ahir, (hl
39'4 graus, ha estat sobrepuja«
molt poques vegades, en aqueli
ta capital.
En diversos Hoes de l'Argentina ha estat molt més forts.
l'onada de calor. A diveraeil
poblacions s'han regiatui 1 11
graue

a rombra.
•
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Dissabte-'passat es celebrà
a Okt - un grandiós acte

pro-pisones
la construcció de la Pi scina , han as
als-solitdepravbfció
catalanes que d'un qnants anys ença
han vingnt efeeti._at-se amb algunes seas ciutadans, cont ho demostra el
intermitencia, perb sempre amb el gran èxit que assuli lacte que tingué
ellataix anhel de procurar per a la nos- I lloc el dissabte passat al teatre Principal.
tn Cataluny a la solució d'aquest
Davant de mes de mil persones se
portant problema de tanta necessitat
per a toril ele ciutadans, sembla que celebrà el que podriem dir-ne miting
a
favor
de Import de la natació i per
a
obtenir-se
el
resultas
poonmenge
la construcció de la piscina local. Els
sitia.
7
L'ae passat diversos ajuntaments i organitzadors, comprenent la imgortanassociacfons t'articulara comprengueren cia de l'acte, ¿emanaren la cooperació
corn nosaltres aquesta imperiosa ne- d'homes l'historial dels quals en la vida
cessitat, i vencent la sèti de grans de la natació tos una garantia. Preobstacks foren inaugurades en e/ ma- sentats en excellent parlament pel
tela any una vintena de piscines es- doctor Danés, van parlar tres noms
campades arreu de Catalunya. Aquest barcelonins: Joan Trigo, Manuel Rasany, tot just començat, les noves que ter 1 Lluis Santacana, tots prou coma arriben sle diversa localitats ca- neguts entre nosaltres per a ter-ne
talanes no poden esser mes esperança- elogi particular.
Eis olotins oiren unes veus que els
dores. Igualada, Girona, Esparreguellares anys de convivencia en eis afees
na i d'altres anuncien que han pres
de
la nostra natació han fet
la decisió de eonstruir també la seva
piscina, i aquesta proporció en aques- ment autoritzades. Els teta mis aorta època de l'any, que no convida gai- tints de la vida de la natació cat2ana en els seas vint-i-cinc anys d'edat,
re a parlar d'aquests assumptes, cnn
' compres la la minaa acceptació que tingué en els
fa pensar que a la fi abs
necessitat de la convivencia arnb l'ai- seus començaments i el gran desenrotgua, tant en el caire d'higiene com es- Ilament en aquests darrers anys. La
portaa i per això les viles catalanes necessitat higiénica en la vida de les
que sempre han portat el cap del cona persones grans i la gran utilitat en
la formació física i moral dels infants.
tant progrés s'apressen ara a obtenir
Tot abre) dit amb les justes paraules
els beneficiosos resultats que reporta
dels oradora, escoltades amb la mes
la
posessió
ai clutadans
d'una Piscina.
gran atenció per un miler de persoD'aquestes viles cal remarcar en lloc
Preeminent la vila ¿'Olot com una nes que des d'ara es poden considerar
com altres tanta entusiastes per les
de les que mes entusiasme posa en la
realittació d'aquest ideal. Des de molt rnostres d'aprovaci6 que denotaren
temos enea diversos entusiastes valen els seus unánimes i sincers aplauditreballant amb &lit per dotar la 'tila ments.
En resum, un pan mes en el Cansí
d'una magnifica piscina; i es pot dir
que conducta al triomf definida de
que ara estan a punt de veure coronats pel ms falaguer exit els seus la campanya pro-piscines catalanes.
ANTONI TICGO
caf0ePes, ja que, ultra ésser un fet

• las diverses cam panyes pro piscines

PILOTA BASCA

Festival esportiu a la "cancha" de PEscullera
La "cancha" del Club de Natació de Barcelona, sobretot despris

de la gesti6 del conegut pelotari
Isidores, 64 un dala centres mis
entusiastes del noble esport de la
pilota a mä que hi ha a la negra
ciatat Ele concursos de Carnpionat
entre sexis que s'hi celebren cada
artyada tenen sempre mes i mis
de clame. El d'enguany acabó el
diumenge passat Dóna idea de la
sera importineia el fet que hi participessin 200 socis. S un triomf
de ramateurisme barcelent que assenyala una fita din, la història
esportiva del gloribt 1 veterä club
l'EsseuHerk. Aumenta el seu
interés el fet que és rültim campionat que es juga a l'actual "cancha". D'ara endavant le, lluites dels
que segueixin s'escauran a la nova
instalada., més racional i perfeccionada.
La classificació dels concursants
resulta com segueix:
Primera categoria individual
Campió, Almela.
5ots-campió, Pernändez,
; Tercer, Drapee.
Quart, Rosich.
Primera eategorla llenes
Campions, Draper i Fernändez.
Sota-campions, Hernández i Al.
mala
etercer noc, Peris i lebra.
Quart lloc, Cros i Rosich.
Segona categoria individual
Campió, Alcäntara.
Sots-campió, Paredes.
Tercer lloc, Vidal.
Quart 110c, Torrents.
Segona categoría parelles
Camp ione, Vida! i Casasses.
Sots.-eampions. Pagas j Lagnärdia.
Tercer lloc, Estany i Figueres.
Quart noc, Martínez i Arzuaga.
Tercera categoría individual
Campió, Guivernau.
Sots-campió, Palau.
Tercer lloc, Clemente.
Quart lloc, Conaalea.
Tercera categoría parelles
Campions, Guivernau.
Sots-campions, Lujan i Viver.
Tercer lloc, Salvador i González.
Quart lloc, Maçó Blasco.
En obligat comentad de l'excellant actuarió dels vencedora respectius d'aquest interessant campionat social, es intere c nut mencionar
. en la primera categcria Individpal
el campió Almela, que ha reeixit,
... amb exit indiscutible, del diffeil es-

MONTÓ NOVETAT3 I
A VII, DIMARTS
Tarda. a Ira 4:

Azurmendi-Begoiies UI
Contra

Chiquito Bilbao
Quintana III
Nit. • lee 1015.

Snieritbal - Chiquito
Gallarta
contra
Zarragi Per a
DifTALLS P9.9 CARTril.1

cull. En aquesta categoria la parella
Daper-Fernandez ha aeonseguit
enguany cont rany passat coHocarse al lloc de mèrit aconseguint en
els nombrosos partits que ha disputat despertar ben justificat entusiasme entre els aficionats.
Alcintara, que s'ha classificat
campió en la segona categoria individual, ha posat de manifest, una
vegada mes, els seus grans entusiasmes. També s'han distingit de
manera notable els campions de
parelles Vidal i Casasses.
El jove Guivernan, que ha aconseguit el doble titol de campió en
la tercera eategoria individual i panales, ha portat a cap una brillant
actuada durant tot el campionat,
guanyant tots els partits de la categoria individual i disputant en sol
els de pareles.
Per ma thia de salas, Nadal, que
aquest any hasta començat una
actuació brillantissIma, no ha pogut
prendre part en les animes lluites.
Esperem que assolirà l'èxit que es
rnereix en c;ampionats posteriors,
quan estigui completament restabien.

Al Club &nimia
—
PRONTO NOVETATS
Are amen de jugar-se el eatejo:

nat social, les matinal: que organits
za aquest club van reprenent el reheu que cal Per corresponde. el
nombras públic que acut a presenciarles.
El partit fugas dimitente en darrer
lloc pot classificar-se entre els mis
Hers disputats per afkionats. Teta
quatre jugadors rivalitzaren en fer-ho
be, i ho aconseguiren, sostenint una
111P1a que no decaigué en interés en
tot ti tenme. .
Aramendla-Arnat eren els defender del color yerma, i CbirroaldeSteegmann Iluieu el color blau. Aquests
s'emportaren la victòria Per 33 a 40,
Viene ben mereseut, puix que demostraren asa resistencia, je que va ti.
ser per cansament, especialment d'A.
ramendia, que eis vermells bagueren
de iucumbir.
Tarnbe molt interessant va resultar
la campetició a pala que van jugar
els professionals Gaviria•Pérez i Rubio-Somorrostro, guanyant aquella Per
40¡ 36.
Caminal-Escudero venceren Per
a 36 a Rovira•Rodelles, i Rosal-Matesalen guanyaren a Riera-Lloberes per
40 a 30.
•N.

Al, FRONTO FALACE
A la cansa de la Rambla, els socis
d'aquest club van jugar els següent,
partits
J. Raid-R. So venceren SunyerBeldn Pm 40 a 21. Cal remarcar cosa
a nota curiosa d'aquest partit que la
parella vencedora est composta per
dos :wat-treta filia de pilotaris amateurs, tia mal% juren euirontats a la
Parrilla de veterana <V e be pot eonsi¿arar-sil, representeuis de reinstalas.
me i persisteucia en l'aficid ii /00
4e • la PflOta Mita. El resultat desfavorable Pels alteran& ettietn que, mal.
dr il ProPi que ea Posa aula
nuis, paria de plaure'le per la com.
peasaci6 que produeix el contemplar
con" el bes] exeMPie r a «Vil Per una
/Ovaatul eme Protnet 5515 bon coplead«
141 loe de Piltha bases.
Belló-Canadell sucuinbiren davant
Uolset-Gama per se a 40.
Torrents 11449ea VIIIKIMD per 4 0
a 37 Castanyer-Steegmann.
Salsamendi-Terrente Poderes de
carre r a 29 a 40 davant Gutiérrez.

El

de, «porto de leen a

triomf

Hi hagui un temps,- no pire
allunyat encara, que quin la neu
s'ajeia a la muntanya, reacursionista, impossibilitat de treure'n profit,
d'utilitzar-la en les seves correrla,
se n'apartava. A mis, pel coma de
la gent la neu hivernenca era un
obstacle, constituía un perill.
Una connotes del canong e Almete, meritiesim geòleg, escrita rally
1884, són proa indicadors d'aquest
estas d'esperit coHectiu. Fa un elogi de les belleses naturals del Montseny i de les delícies de recórrer
la muntanya durant I afegeix: "Guardem-nos de visitar-la
pujar-hi durant els rigors d'un hivern cru, en que quasi sempre la
regid alta esta coberta per un mantell espes de neu..."
Malgrat aquest ambient gens Propia a anee durant l'hivern les
solituds muntanyenques pendes, alguns dels nostres excursionistea de
la primera decada d'aquest segle,
alliconats per la experiencia personal adquirida en alguna estada o en
alguna escapada als Alps, s'aficionaren ats esports de neu i es proposaren d'introduir-los e les muntanyes de la nostra terra. Fou al
Centre Excursionista de Catalunya
on un grup de jovent decidit i entusiasta iniciä aquest esport a casa
nostra, entre la indiferencia de la
gent ciutadana, l'oposició de les 4n/fije& ¡ lea bromes de la gent de
muntanya. El Montseny, la muntanya iniciadora de l'excursionisme
catalä, malgrat les prevenciona del
bon canonge, atragué aquella joventut, que aprofita els vessants
mis *diento per als primera assaigs.
Aquests es feren amb logen i raquetes; l'esquí es practica més -tard.
L'entusiasme dels iniciador, senromana bentost a altres socia de
la casa pairal de l'excursionisme català, i sorgí la idea de crear una
nora seccier dintre les activitats del
C. E. de C., la Secció d'Esports
de Muntanya.
El projecte no plagué gaire alta
elements conservadors, el que Vallen, amb bon criteri, el manteniment la eontinuació de l'almunia,
Mame cultural, que velen -en perill
ami> una invasió esportista. Els aficionats a la neu i a l'escalada trobaren un ajut decidit en Juli Soler
i Cesar A. Torres.
Apeste dos horneo, coneixedors
enamorats del nostre Pireneu, comprengueren millor que pingó el daler jovenivol per la neu i la muntanya, perque preveien que l'exercic; no mataria l'esperit, sin6 que,
fosos tote dos en l'estimació de la
nostra terra, s'agermanarien; i aixi
ha succeit, I amb aquella bona padrins s'obriren pas les aoves actuacines excursionistes. La Secció ha
complert enguan y vint-i-cinc anys
d'existència, ¡ constitueix una de les
seceions mes nombroses 1 més actives de la bella entitat del carrer
del Paradie.
*
Per tal de celebrar aquest vintitinque aniversari, el diumenge passat, amb les curses socials d'aquest
Invern, fon organitzat un àpat en
h amallatne als fundadora de la Secció i introductora dels esports de
neu dels esquís a Catalunye.
Mutas quatre capa calents danlaily diumenge tingueren la satisfacció de veure un esplet magnífic
d'esqpiadore g i esquiadora escampats
per les pistes, vastes ¡ ondulades
de Font Canaleta. Mes d'un miler
de persone, s'aplegaren per tal de
prendre part com a actora o cont
a espectadars en les curses. Pel-:
vessants i assolellats formiguejava
la gens Ihscant brument per eacentro i comalades.
Davant els ulls admira', noblement envejosos d'aquella vena guärdia esquiadora, corregueren els coneursants de diverses categories, en
nombre d'una sel gantena. Comen.
miren el, set campions adusta, i
es classifice en primer lloc 'Ernest
Mullor, que cobra en 33 minuta i
49 segons un recorregut tic vuit
quilòmetres. Mullor, campió de . C a
n'ostra ahir que es man--taluny,
tenia en la leona forma de seenpre.
Seguiren els veterans, els vells catoplant, en nombre de sis, i d'ella se
si g ue al primer Gustau Wintoch,
que posa. 39 minas' i 27 segons a
fer el metete trajecte. Tocà el tOrn
a la segona categoria de seniors,
corredora no clasificats encara en
tres curses inteeclubs, en la gual
s'arrengleraren 17 corredora. Baté
el rtord dels vira quilòmetres 'Andreu Figueres, amb 3 minuts i 13
segens.
Es llamaren despea a fer cl maten itinerari els junior' de talenya dr
vint anys, en nombre de sé. i es des-'
taca eorn a mantee Oriol Canal: que
Jiu el trajecte en p minuta 1 9 le Sons.

Figueres i Canals foren les revelacions d'aquctla diada, ja que Se situaren en cl vire lloc, cutre tots els
corredora.
L'espectacle brillant d'aquistes curses recorta als fundador, presenta les'
gestes eaportivee dels tempe heroico
de l'eaqul, quan calla anar a cenar le
neu a Matagalls, a les mustanyal dc
Ribes o al Taga, perquè les brines
pistes de la Moles Oren, de fes, inconiunicades, i no hi havia :ti/soplara
satiriasis o a propòsit per alhajar els
concurrents. 1 volgueren prendre una
pan activa en el concita, corrent la
mina de fundadora en la quäl es elessiGeä en primer lloc Enric Raen'. 1.41
ksta de l'aire Ilure es clogué amb algunes demostracions de ah, en el
trampoli de Font Canaleta, i es feria
remarcar LIufs Rigat, i el professor
del C. E. de C. Halls Trichner.
Des prée, al sales de la Molina, l'aplegaten en Un àpat tic artnpanyonia
un centenar de .comensals,
Per alguns dels fundador*: Eiluard Vidal i Riba, "Corredisses", Co de

de

Triola, Earic Ribera, Manuel Tel, Joseo Tatxer, juntament amb directius
del Centre. Es Ilegiren entusiàstiques
adhesions dels absesits Lluis Guano,
Albea* Santamaria,-Ignasi Folch, Lluís
Coll, Jame Perdigó, Joan Danés,
doctor Aguilar, entre altres, i d'entitats. germana, entre les quals votan
esmentar les del Centre Excursionista
del Valles, del Club Muntanyenc Bar-celen: i Esqui Club d'Andorra, dues
de lea mis antigues entitats excur•ionistes i la mis moderna.
Un banquet servit amb • la cura
acostumada en el servei hostaler de la
Molina, a l'ample menjador del sales,
arnb la joia germanivola• d'esquiadores
i esquiadora, amb el desgranament ¿'anècdotes recordatóries del començameist que es remembran dites pels que
les risqueren, les hores libraren de
pressa, com uns esquís escalfas, davallant per un pendent' nevat. Tres
parlamente breus subratllaren i glostaren el significat de racte: Josep Mafia Guilera, per a ofrenar l'àpat; Vidal i Riba, en nom dels fundadors, per
a regraciar-lo, i la Presidencia, per a
congratular-se de l'espectacle reconfortador que donava aquella entesa
cordial de promociona diverses i successives agermanades per la práctica
enfortidora deis esports de neu, i per
a acollir i fixar el "pacte de la Molina", prometenea feta entre tots d'aisecar, a la membria de l'iniciador del
:Cales d'Ull de Ter, Cesar A. Torres,
un xalet-refugi en lloc mis avinent del
que ocupa l'actual, que ja porta a sobre el pes del primer assaig d'amestes construccions de muntanya fetes a
casa nostra.
La festa tingué un acabament in.
esperas un enfilan de cançons estonades petcor novel l de la Secció ¿'Es.
punta de Muntanya clos amb "Els segadora".
Tots férem vots per tal que ens poguéssim trobar aplegats en el cfnquanterari, i que aleshores s'hagi estés arrea de Catalunya la práctica
tiels esports de neu, i els nostres muntanyencs, ensinistrats, es calcio els esquís per a llurs caminades hivernenqUeS.
PAU VILA
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l'esqu í Una estimable victöria del
ELS CAMPIONATS DE LlIGUE

guts • una sirle de dades altament
interessants sobre la construcció i
funcionament del ferrocarril del
qual en és director, 1 que per les
explicacions que ene facilitó conatitueix aquesta nova obra un gran
avene dintre la técnica moderna.
Seguidament passàrem a ocupar el
vagó que esteva reservas a la
Prensa de Barcelona, i la máquina
comeneä poc després a iniciar la
ruta • incomparable que ens havia de
portar al cim de Nada. Durant els
tres quarts escassos amb que férem
el recorregut, que suposa uns tretze

Barcelona a Les Corts
L'Espanyol i el Sabadell, derrotats a Santander
i a La Corunya, respectivament. El Girona va
empatar amb el R. de Granada
Els Campionats de Lliga

pocuanstisó es convertiren, en magnifica

Ja da bon començament es va fer
quilòmetres aproximadament, basResultats de diumenge
remarcar la diferencia que hi havia
taren per a poder treure una imentre el Barcelona ¡ l'Arenas. El
pressi6 molt falaguera sobre aquesPRIMERA DIVISIO
IOC no passava de mig camp, i el
ta bella contrada de les terres cataporter Egusquiza—un magnífic porBarcelona, 4-Arenas, o.
lanes, En enllaçar el tren amb el
ter—tenia feina a dojo i la feia
Racing, 3-Espan5-ol. t.
cremallera encara ens ton mes posamb bastant de desembaris. Xuts
sible de contemplar minuciosament
Donóstia, o-Madrid, 3.
de Goiburu, un remas afusellat de
l'incomparable paisatge que teniern
Athletic, 6-Oviedo, 2.
Morera, rematades de Ventolrä, tot
al nostre entorn, ensems que els diBetis. 2-Valencia, 1.
ho solucionava satisfactòriament i
versos matisos de neu que anävem
SEGONA DIVISIO
relativa facilitat. Sacabais ja
amb
trobant successivament, ara compacCorunya, 2-Sabadell, o.
la primera part i no s'havia pogut
ta i dura, ades fina i llisa, mis tard
Athletic,
3-lean,
t.
marcar, quan un carnee, tirat per
gelada en forma de pasta de cabell
Alavis, o-Osasuna, 2.
Ventolrä, va ocasionar la sortida
d'àngel que estava adherida a les
Sporting, 2-Celta, o.
d'Egusquiza, i la pressiet dels resentrades dels nombrosos túnel& del
l'arda,
2-Sevilla,
t.
tanta davanters del Barcelona van
trajecte. Els típica indrets del Salt
fer imprecis el top de puny amb
del Sastre, Cua de Cavall, La Gorja
TER/CERA DIVISIO
de la Fontalba, Font Negra, Nou
Subdivial6 A :-: Grup Nord-Oest que el porter de l'Arenas volia allunyar la bala, i aquesta sorti en diCreus, amb la silueta impressionant
Nacional, t-Valladolid, e.
recrió cap a la porta i aconseguí el
del Puigmal al fons, eren també un
Raeing Ferro!, 2-Baraealdo, t.
Barcelona el sea primer punt_
marc escaient a la vista panorámica
Logronyo, 3-Avilesino, 2.
La segona part va tenir, por rnis
ilimitada que presenciavem. En
Subdivisió A :-: Grup Llevant-Sud
o
menys, les mateixes caracterfatiésser a l'estació superior, immediaGimnàstic, 2-Cartagena, t.
Ventolrä, pletbric d'encerts,
ques.
tament ens traslladàrem a l'Hotel
Saragossa, 2-Elx, o.
2 poc temas d'haver-se reprès el
de Núria, on has-lene d'aixoplugarHércules, 4-Llevant, O.
en
una internada va xutar i la
joc,
nos. Després de deivar act la roba
Subdivisid
pilota, perduda pel porter, va enee
innecessäria, ens dirigírem a visitar
Elimineeries
interclubs
perseguida en la leva mateixa diel Santuari, i en acabar aquest acte,
Girona, 2-R. Granada, 2.
recció pel defensa Eguzquiaguirre,
foren en gran majoria els expediUnjan Vigo-C. E. Jtípiter, susque, apuractissim, va voler-la tocar
cionaria que es dirigiren a la Vall
pis.
per tal de desviar-la i acaba per
a trepitjar i a gaudir de la gran
donar-li una major velocitat i marquantitat de neu que hi havia sota
Les puntuacions
có el segon gol.
els seus peus. Foren també molts
El mateix Ventolri va marcar el
que, gräcies a la deferencia de VenPRIMERA
DIVISIÓ
tercer despres de driblar molt be
carregat del servei d'esquía i luges,
dos
contraris xutant fort i collocat.
de l'acreditada casa Puig, del cartee
A
17.
J2.0 E2 . P3. 4F2.
El quart va ésser oara principal de
de la Palla, feren íts d'aquest maAthletic
9 16
Santos —corregut a l'extrem a cauterial de neu per a retire alguna
Madrid
12 7
4 23 20 15
sa de lesió—, que va prendre la
d'ella el bateig de l'esquí. Prop de
D
tia
pilota de les mana d'Egusquiza i
les dues de la tarda. a l'Hotel de
Racing
12 6 1 5 26 27 13
la va centrar, rematant Ventolrä amb
Nüria, fou servit un banquet als reBaetricselona
1122 56 04 63 3205 21 97 1124
contra la porteria abandopresentants barcelonins, el qual no
E
vsapancyioal
12 5
6 28 28 it
enla caa.
d
cal dir que transcorregué enmig del
València
5
6
19
26
it
Pe( Barcelona es van distingir
CLASSIFICACIONS
mis gran entusiasme ¡ germanor.
It
Zabalo, Ventelrä i Goiburu. Per
Ocupaven la presidéncia, mOSsén
Oviedo
1132 q 21 66 21 77 3207
l'Arenas,
el porter i el mig-centre
Bonaventura
Carrera,
administrador
M u1r ltar,
9i o isg- 325.
Arenas
a4.
9e u,
t; ia:1m R
33
/2 2 8 7 1 5 29 7
5i 1t rm
E isiSr . 3en\4
rr,e. Ernest
pe
Calvo. En canal, van catar molt
del- Santuari a l'hivern, ultra els
Joan
Enric Guasch, 34 m. 30 s.; 3, JO
desgraciats Yermo i tots els seus
SEGONA DIVISIÓ
membres de la Junta directiva, seJoan
Andreu,
companys de davantera.
nyors Lluís Llibre, Josep Ametlla,
s..
5,
Josep
1,5,
Nubiola,
36
m.
J.
G.
E.
P.
F.
C.
P.
M. 35
Els equips es van arrenglerar
Degollada, Jaume Ribes i Elida
Marnet, 37 111. go s.; 7, Juli També hi havia una nodrida
la 0 2 2 35 19 18
'
8 s.; 6,-Leo
com segueix:
lbars,
S evilla
12 6 4 2 38 23 16
Cruz, Villocompa, ZuBarcelona:
important representació de la
A
S pt oh !ret ti in
re 6 2 4 25 27 14
balo, Santos, Sales, Font. Ventolra,
Companyia del Ferrocarril., al cap
Märcia
12
s.;
2,
6
/
5
32
24
13
27
Arnau, Morera, Goiburu i Pedmi.
de la qual vererem el director de la
1, Gustan Wintsch, 39 m.
Celta
Iu
12 5 2 5 22 20 12
Arenas: Egusquiza, Eguzquiaalliimateixa Companyia, a més del conLluis Estasen, 43 in. 21 5. ; 3, Josep
12 5 2 5 23 30 12 raela, sA
. aleta, Besagoiti, Calvo, AlonMaria Guilera, 46 m. 17 s.; 4, Jaume
seller senyor atannel Isern, i del se()festina
12
6
0
Carrasco
i
6
33
25
12
so, Helguera, Barrueta, Yermo,
cretad d'explotacia senyor Jacint
Codina, 47 m. 50 S.; 5, R.
Corunya
12
4
2
6
22
20
Jan=
lo
Barrios
i Sauto.
Torres. En acabar rece encara resFormiguera, 68 m. 47 e.i 6,
Sabadell
Va arbitrar be el madrileny Igleta als nouvinguts el temps suficient
Marcel.
Alaves
ts 23 86 1 69 3385 74
per a tornar a fer n r ä etinne s a les
Seniors legona cate9orig
S. O. S.
pistes de la Vall, les quals estaven
1, Andreu Figueres, 17 m. 13 s. ; 2,
Torneig
s.;
3,
A.
Olide
Classificació
COsSOS
mialeshores
atapeides
de
Magí Mallen, 40 1P. 26
L'Espanyol batut pel Ranúscula ¡ variats de color, principalvella, 40 m. 54 S.; 4, Francesa RoseIluro-Sans, 1-2.
44
ment del sexe femení, que es Hanrosa, 41 m. 39 2. ; 5, Josep Roque,
Terrassa-Martinenc,
1-0.
cing de Santander per tres
44
m.
eaven
amunt
i
avall
com
sagetes,
01. 1 9 5. ; 6, Emil i Ametller,
Sant Andreu-Maneen, 3-2.
8,
s.;
llur
esport
alhora
que
practicaven
gols a un • s.; 7, Albert Codina, 44 M. 53
favorit. Pels volts de dos (mart. de
Torneig
Justa Baleen', 47 m. 35 si 9, Jordi
Català
Santander,
22. — El Racing nosis de la tarda, quan una espessa
Fontanet, 50 in. 40 s. „_• so, Josep CarE lhfit davant els sena
pv a rmtiednatrissl mi5
Ripollet-Badalona, 0-0,
boira cobria tots . els cima de les
les, 51 01. 53 s.; 11, Josep Bover, 52
enceras d'aquest club
muntanyes veines i una neu OnoEspanyol-Mollet, 2-0.
m. 37 5.; 12, J05e15 /al. Plans, 52 m.
al seu camp durant aquest torneig
s.;
si ma queia amb intermitencies, emJúpiter-Sant
Cugat,
53
m.
3
Nadal,
31.
s.;
13,
Josep
54
de Lliga han donar lloc a que els
prenguérem el retorn cap a BarRaGranollers-Santboiä, 8-2.
14, Manuel Valls, 53 21. 39 s.; 45,
partits es vegin mo:t concorreguts.
celona, n'entre la temperatura baifel Flequer, 55 in. 15 s. (Dos corredors
Ahir ambdós adversaris feren el
xissima es deixava sentir. Una veretirats.)
que calia per vente de guanyar. El
El
Barcelona,
demostrant
gada situats dins el ferrocarril, ens
(jiras
a
rant
aitys)
Classificació juniors
triomf es decanta a favor dels lotrobàrem sense adonar-nos-en a
cals d'una manera justa, a causa
Ribes de Fresser. Tot seguit ens una gran superioritat soQrSol Canals, 37 m. 9 s.; 2, EsteOlivella,
seu millor joc, i Florenca fin
instalaren] novament a l'autocar, i
re Bachs, 42 m, te, s.• 3, J.
bre l'Arenas, bat els bil- del
una magnifica tasca, puix que a no
' 43111. 17 S..,
sota l'experta conducció del senyor
• 43 10. 15 s.; 4, Joan Bulto,
motiu rEspanyoi
Richter, férem cap a Barcelona, em5, Francesc Arderitf, 45 in . 48 s.; 6,
baïns per quatre gols a cap ésser per aquest
hauria perdut per major marge de
prant en el recorregut, uns 122 quiIgnasi Abada!, 47 m.: 7, Josep MaL'Arenas, malgraat la seva mala
gols. Si sala de dir la veritat, perJordi Monlòmetres aproximadament; un tic
rta hilasen, 49 ni. in s.; 8,
classificació, ha demostrat ésser
dre per mes gols lampar no he meCasanelles,
més de temps que a l'anada, per
je., 49 in. 37 s.; 9.Albert
quip més regular de tots els que
reixien els xicots de l'Espanyol, ja
baver fet descans a Vic.
tn. 39 s.; lo, Francesc Franzl, so
aquest ,any prenen part en el Camque quan es podien sostraure de la
Per a finalitzar aquest comentari,
in. 28 s.; 11, Ramon de Gispert, 5 0 rn.pionat
de
Primera
Lliga.
Especiadominació santanderina realitzaven
ens plata dones, fer constar el nos34 s.; 12, Mareta, 5t In. 17 54 13, Ro
gasalitzat
en
una
defensiva
que
un joc superior en clase al dels
tre
ness
sentit
regraciament
a
totes.
Sivilla,
51
in.
57
s.;
14,
Albert
usa
dein a dir perfecta, impedeix molseus rival,.
aquelles persones que sola facilitats
Xandri, 52 m. 8 s.; ts, Lluis Fontafrancaequip
tes vegades que un
A la primera part nOrné3 es va
ens.donaren, especialment el senyor
net, 53 m. 27 s.; se, Miro:1 Sivilla, 54
aconsemarcar un sol gol, obra de Loredo
o
superior
el
guanyi
ment
Torres,
per
tal
que
la
nostra
breu
Sicilia,
54
m.
55
Joaquim
•
57,
m. 2 S.;
gueixi un resultat que reflecteixi
en rematar un centre de l'ambo.
estada a Núria fos mes agradable
s.; 18, Joaquim Pla, 55 in. 20 s.; 19,
En començar la segona. els de
exactatnent la diferéncia de joc enEranencara dels auguris u/lb que prenlitgnuel jipen, 35 01. 23 S.; 20,
tàctica
Santander van deixar perdre una
tre
els
dos
bändols.
Aquesta
Enric
guérem la sortida. — JOM
cese MIllet, 57 ni It s.; 11,
defensiva,
tan
ben
portada,
implica
bona
ocasió de tornar a marcar, ja
LES CURSES
Envio, 57 m. 48 s.; 22, Víctor Palomo,
que Cisco va fallar davant la porta
—es clar — el ecconeixernent que té
A llora anunciada, i davant una
in so. se s.; 23, Francesc Murillo, 61
de la seva pròpia inferioritat, pera
de Florenca.
ona , 62 m.
nombrosa correr:la-encía, es donä la
Ii permet mis d'una segada desmoni. 21 • 5.; 24, , R. Malarred
Aquest rebtaja una bala ¿'Artesurtida als 26 corredora que parti45 s.; 25, Antoni Bartoll, 66 m. i 3.;
ralitzar el contrari, i valent-se d'uns
ciar, que recull rombo. el qual eleva
cipaven en la cursa. Els resultats
moments de defalliment vencer-lo.
26, Josep Lluis Llanta. (Un corredor
a dos el nombre de gola.
tècnics que s'obtingueren foren els
El mateix jugador. d'un gran tret
La resistencia de l'Arenas i les
retiras.)
següents:
ganes de guanyar que ahir tenia el
creuat, l'orada la porta espanyola
CURSA DE FUNDADORS DE LA
fos
marca,
per talle, el tercer gol a
quilòmetres)
Barcelona
van
fer
que
el
partit
Seniors (a
SECCIO .
un dels malora que hem presenciat
t. K. Wittmann, t h. 8 m. 8 s.
favor del Racing.
Enric Ribera.
durant el present torneig. Ni els
Cap a la miaja hora craquesta se2. M. Arqueta, t h. 9 ni. 5 a.
Manuel Tei.
canvis de loz d'alguns jugadors ni
gona part, Edelrairo, en de s viar de
3. L. lbars, 1 h. so m. 12 S.
' 3.. Josep Tetad.
les lesions fortuites que es vare pro4. J. Torres, 1 h. Ir in. 2 e.
cap un cop iranc tirat per Prat. va
duir en alguna jugadora barcelonisdisminuir la diferencia de gola en
s. F. Boix, 1 h. 12 ni. 4 s.
tes van éeser prou per a ,leturar
aconseguir narcar.
6. R. Monneuse, 1 1/. 12 nt 21 S.
UNES MORES A NURIA
el joc entusiasta de la davantera en
7. P. Agras, 1 h. an ni. 50 5.
EI darrer quart d'hora loa de bon
la qual van destacar d'una manera
8. J. Barri, 1 h. 23 111. 15 S.
jóc • catala, que pre,sioni bastant,
El II Carnpionat Social del
per& que no assoli cap més gol dep. F. Lleonard, i 11. 24 m. 7 5.
formidable 1.'entolrä i Goiburu. El
primer, que té un joc personalis10. P. Guarro, t h. 24 10. 17 s.
gut a le; hones intervencions de
Club Alpí Núria
espectacular, que es presta a
Ir. A. Biosca, t le. 31 1/1. 36 S.
sim
i
Jauregui.
Amablement invitats pel Club'
ressaltar més davant d'equips cienPel Racing actuaren millor 331112. E. Domenech, 1 h. 35 ni. to S.
regui, Ilardia, Ibarra, Arterbe i
All Näria, el diumehge passat
tífica que 110 pas de joc fort, com
Debutante (6 quilòmetres)
traslladärem a la Van de Nimia per
el dele bascas, va marcar directaRuiz.
1. Colomer, 46 in. 53 S.
presenciar -el II Campionat Social
Va arbitrar Vailana, pera. la seva
ment o indirectament tots quatre
2. Ribes, 49 M. 33 5.
de l'entitat. A les vuit del mati, hora
canvi,
en
va
fer
mitasca fou un seguit de deseneerts.
Gniburu,
3. • Ferrer, 53 M-47 a.
sortida
en que estava anunciada la
ras suficients per marcar-ne quatre
Els equipa estaven formats aixi,
4. Amigo, 53 m. 51 s.
de l'obstat del Club, Passei g de
Racing: Jätiregui. Cehallcs. !Inede gols, si bé els pals de la porta de
5. Roure, 59 m• 47 S.
Gracia, 26, eren S una patenten&
dia,
Ibarra, Gacela, Hernänder,
l'Arenas tenien cura de refusar-li
6. Cota, 1 h. 6 m. 32 s.
de persones que esperaven encabir.
Pombo, Loredo, Arteche, Ruiz i
Corredor. tortita, 26; c Intuí i- un darrera l'altre. cinc fortissims
C.",
U.
Pullman
"G.
se en el laude
tras, que per la leva foro 1 COlcats, 18.
de Viatges Occitänia, per a .desplalocacid podien convertir-se, i en una
Volta mis räpida, Kurt WittF.sPanyol: Florence, Remeter. PeCl'c
çar-se cennodernent a Itibet de mann, 33 m. ß s.
mee, Martí, Soler, Cristii. Prat.
Fresser. Després de tres horca esCircuit: Sortida de la pista cenit
I. !Tiende, FrIelmiro 11 i
Edelmito
plindides de viatge, ele expedirlodel calvari Bosch, direcció per solores.
naris arribaren a Ribes, no sense
bre les pistes, coma de Finestrellea_ Frontó Principal Palace
que abata ele llagues Wat plaent
¡ tornada a la pista de surtida; ele,
El Coruña guanyi el Sade contemplar ele paisatges varita
seniors efectuaren duee voltee i era
Ami', dimatis. Tarda, 4'15
i pintorescos del Figaró, La Guri-l. lela deNu
tantsi ternes bel amb-essivie
badell per dos g ola a cap
ga, Aiguafreda, Vic, Rfpoll 1 CaMP-, de neu.
MITIOARRAOA - uanca
que
albiraven
de
devanol, alhora
La Coruña, 22. — Al. camp de
Exhibici6 de salta efectuate per
mama
mis prop ele cinta i turnen caben.
Alazor i davant de torea públic,
Bol: i Argueta, saltadora' del Club,
d'una capa de nett blanquissima de
va celebrar-se altir el partit Cornaaels quals *alteren diverses vendes
OLAZAZAI. - ARRITIO
les muntanyes pirenenques. En arriSabadell.
amb bon estil; tarnbe va saltar E.
bar a la vila del peu de Ninfa, ele
Abans de l'encolare entre caJora.
MI., a les 10'16
excursionistes foren rehuts afectuoLa cuna bou niolt disputada pela
pitans del, equipa es canviaren banauer ue‘Aae - RUTILARE./
derins dele clubs. rapectius. -El Saprimera llocs, a pesar d'estar my
samen t pi director de la Compebadell, que perdé el partit per 2 a
circuit dur. Ho demostra el lit tine
la/4a del Ferrocarril-Cremallera de
contra
Reas a Núria. amor Montserrat
entre el primer Hm i el sisé es porcap, fin un encontre interessant, i
LARRUSRAIN - UOARTEONEA abcb que les males condiciona del
Fenech, el qual capea als suAniet- taren poc temps de diferencia.
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terreny .nnfangat permetien poc Ihdset del mati. La pm« « realitraril
ment 'Ele catalana "conseguir« ,
prendri
en emp »la etatraM1
raulleleir la lluita *elida al po'
tralitucid
boro a
ame temen, i a la NO* part,
esa altea
maja a
que %ores encerclates*' la pro-'--,
amb e 1 «ende a
.
)
fundittet mis accentuab de liare
l'entrada de :es eantentadee roblarival', es defensaren heroicament, ceder del
.eisses 1 mate ~Si* Ilkee tetes*
breve Ment i encertadament. El sea
en acabar la neutra/Unció.
portes; Fournier, i el seu defensa
Eh controla fixos i secrete te reMor/al constituir» un obatacli intiraran amb . tetisps, per, anotar el
e"
fran.( 1 00jabl e peral s afean ceen-,
•
pas dele 'Aldea eme i portin un
-.
e.
•
• .
113re SOS
reta« »Perle! a • trenta atienes.
Diumeate Unir Miele& MIS/ae.. • Etunpear amb
Pri Deportivo no 'conseguí marLes damas. insaripciong rebudes
mahtat de cómele el dectanunat per
car fine paseas un Quart d'hora del na regada la disputa del camptenat
ltiattLTATII
átale de marica, Dt tothorn es &AM regiamente de la" P d'A.. e) Con- sin les següents:
sei7on temps. Una jugada iniciada
Peinera equipe
l'extraordinaria importincia que des- testar mea les. cressultee de aridez Kqedp weendl-blau - Moto Club
pel mig-centre acabe amb un xut
(ecnie que 11 eigués fetes pde federe-Barcelona, t-o.
de Triana, que topa al pal, i la bala, perta cada «y aq ues ta Popular ? ro
de
Catabre*
done, clubs o particular.. dl Resol"Casalunya Atlética", la estrella-ya,
Junior-Polo, o-a.
r ebotent, la recollí Diz, que bate
amb
motocicleta
"Ariel"
Joan
Pinyol,
que,
t'eliminaste
dre
assumptes
ele
Univereitary-Intrépids, 0-1.
iFourruer. Semblava que san e. a
resista catalana d'atletisme, va tenir
• mantenir el resultas d'un a cap,
cura de la seva organitmci6. La pro- l'atleta«, ee mune* a la sera deli- bao c. e.
game 01111111
Antoni Solano, motocicleta
quan dos miente abans del final,
va, dones, fou un etit Per a l'atletis- berad", contestara en el termini mes
Barcelona-Terrassa, 1-3.
en ocasió d'una avançada corunye- me, per a la revista orpnitradora de breu total lee consultes que se Ii la- "Ariel" 600 t. o
Polo-Junior, 3-4.
Joan Boada, automòbil "Fiat"
sa, Triana bou entrebancat dintre
tan magulfic esdevenirnent i per al sea cia sobre la interpretació dele ReglaIntrepids-Airla.
reo° c. c.
mente.
l'aria. Montero sanciona amb pe- infatigable director, Guerau
Tercer. equipe
X. X., automòbil X. X. seon c. e.
Caphol IV. Comité directiu.
nalty, el qual, tiras per Di; fou
El guanyador, contras-amen al que
goverel segon gol dels ga ll ees.
Terrassa-Intripide B. 1-2.
la majoria supotsaven, no fou ni Ju- ele 6.-Aquest Colkgi estarä
Moto
Club
!L'ale
groc
islam
Intrépida A-Junior C, 0-3.
L'encontre es jugà amb energia
lia ni Castelltort. Fou aquest una fi- nat per un Comité directiu formas per
Jau me Not, motocicleta "B. S. A."
Polo A-Univereitary, 8-o.
pera netament. Del Sabadell desta- fiera que si no es desconeguda pele un president, vice-president, secretan,
vocal&
El
600
c.
c.
caren, amb els esmentats, el centre aficionats, tampoc se li donaren gaires tresorer-comptador i doe
Junior A-Junior B, 3-1.
J. junyent, motocicleta X. X.
davanter Calvet i l'interior Rubí.
Barcelona-Polo B (suspès).
probabilitats de conquistar, com ho president ho seré per dret gol el de
De l'equip gallee, el millar fon el fin, el titol.
la F. C. d'A. o el ~ubre del Cen- 600 c. c.
LES CLASSIFICACIONS
automòbil
"Stele"
Joan Torres, ,
mig-centre, seguint-lo en meras RiDel primer, de Julia, cal dir que sen federal en el qual ell delegué a
Primera equipe
5.600 C. e.
vera i Lele.
una mala tictica emprada des de la seca representació, per una solaenveMontero, que arbitra amb encert, sortida en iniciar juntament al seu co- g ada en tot l'exercici, extepte el
Jeeú Rabent6s, automòbil
9 8 i 032 526
Polo
forma els equipe com segueix:
es 523
9 6 2
"Chrysler" 4.5oo C. C.
Terrassa
equipier Font una forta fugida, els cas de dimissi6 del delegat o que
Sabadell: Fournier, Morral, Lledó, perjudica a tote dos, havent daban- aquesta presidencia passi a derer ocu9 5 2 2 14 6 20
Barcelona
Single, Ponç, Giner, Sangüesa, Bel- donar el primer en passar per Mont- pada pel president en persona. Els al4
6 st 17
2
9
3
41.1•1.0.411n
Intrepids
tran, Calvet, Rubí ¡ Iglisies.
9 1 1 7 4 19 12
Junior
gat, i l'altre gairebé al mateix lloc, tres membres han d'isla' componente
Deportivo de La Coruña: Rodri- havent d'anar abandonant posicions del Coltegi i de la categostia de baga
GIMNASTICA
9 o 1 8 1 27 so
Universitary
go, Simón, Ferrón, Cela, Rivera,
Segons equipa
quan s'havia vist Per uns ~mensa al Precisament, excepte cli vocals, que
Reboredo, Bebel, Triana, Chacho,
¡Leer cronometradors.
podran
9 9 o 023 6 27
Junior
cap.
Lele i Dir.
Article 7.-L'elecció d'aquests nom- Assemblea de la Federació Tt/TaSSa
10 7 I 2 13 5 25
Castelltort, que durara tota la cut - bres es farà en lee assemblees ordinä9 5 0 4 25 959
Polo
El diumenge, dia 28, el Consell Feea baria anat a l'expectativa, en me- ries per adarnació, votació nominal o
Intrépida
9 4 0 5 ßa5ui
sar per davant del camp del nadaro- secreta ai aiai ho sogiciten un minan deral celebraré assemblem general ex- Barcelona
5 so 7 16
93
BASQUETBOL
n& aconseguí pasear primer a Julie, i de cinc collegiats. Els cerrecs eón traordinaria, a tres quarts de dett de Aida
9 a e 6 8 2S 14
primera conviecataria, i a un quart
després a Font, collocant-se a primer completament mutua& i obligatoris."
i
8
3 15 to
o
9
Universitary
d'onze de lego na, sota el següent ordre
Campionat de Catalunya lloc, pera Santesmaases i Gotaillez,
En edicions successivee anirem puTercera equipa
que havien riegue fent una cursa molt blicant el mis interessant d'aquests del die:
1.-II Coreares Catahl de Girareregular, s'ajuntarea arnb Cutelltort, Estatuts.
9 7 2 o26 8a
Junior C
Una jornada que podem el
tica.
qual ja no pogué abandonar mis
9 7 a 0 13 4 25
Intrépida E
ASSEMBLEA EXTRAORDINA'caresteras.
Santesmasses.
En
ésser
Prop
deis
del
2--Renovació
8 5 2 520 8 30
qualificar de completa. Un
Polo A
RIA DE LA FEDERACIO
3.-Aprerrae86 reglament interior.
rer d'Almogavers es produí la desmo8 4 a 1 20 10 19
Polo B
emocionant encontre Pa- ralització de Castelltort en vedin que
Acabada enema, contentad asam- Terrassa
La Federació Catalana d'Atletisme
9 5 0 417 919
blea general arenilla. Ordre del dial La:ripie A
Santesmasses Ii prenia uns metres d'a- ha convocas teta els club. de Cata8 3 1 4 5 ro 18
trie - Juventus. Incidente vantatge,
t.-A prendió de l'acta anterior, de Junior A
que aria augmentant a Me- lunya a Aseemblea general extraordi9 2 0 8 6 18 14
sura que s'anava arribant al Pare.
oiría per al dia 31 del corrent mes la memòria, 5 de l'estat de comptes.
7 3 o 4 11 1 2 13
al terreny de la Penya
Barcelona
s.-Reinsertó
total
del
Consell
FeDel guanyador, Ramon Santesmas- de gener, al seu local (Doctor Dou,
9 1 0 8 7 30 ts
Junior B
deral.
Coratge
ses, han de dir que ens plauria mis mim. ro), a dos quarts de nou de Pr i
Universitary 8 o o 8 3 21 8
un
estil mis depurat, Se que
3.-Proposi ciare
tenir
gria,
i
a
les
deu
de
nm
e
r
a
«
v
o
:
de
De tots els encostres que esteren quant a la resistencia física forní una
Després de la jornada de diu4.-Prees ä pregunte..
a, sota el següent ordre del die:
anunciats per al diumenge paseas, asa- bella exhibició en cobrir els 30 (Mi" em
Totes duce se celebraran a l'Ate- menge, el Polo queda altra regada
Elecció de president de la Federació
aficionase
el
que
l'atenció
dels
campió
de Catalunya i, de mis a
parara
not Enciclopèdic: Canee, so.
liometree que separen Mataró de Bar- Catalana d'Atletisme.
/tarjen de disputar la Societi Pateie i cebos.
mi& quedan decidits tots ele altres
Sembla
cine
en
la
regona
assemblea
clubs
que
desitgin
organitzar
Els
el Juventus, al terreny del primer.
presentaran interessante projectes, llore de la classificació general.
De la mar« emprada ahir per molts campionats comarcal. d'Atletisme per es
El partit en si, a part de resultar
El campionat, per aquest motiu
que poden donar sm gran impute a la
corredor: val mis que no ell Parlen,. al corrent any de 1934 són pregats gimnästica
altament emotiu i transcendental per
queda virtualment acabas, ja que la
catalana.
demanar-ho immediatament al Canles variacions que en la classificació es puix que si haguéssim de donar noms de
jornada
del diumenge vinent senä sofederal per tal de poder-los in;odien operar, despertä erepectaci", ja segurament que foren ben pace els sen
lament de trämit.
al programa general d'AtleEl Polo, després de la seva vicque a ciutat es desconeixia l'ectual que se salvarien de la crítica. Cal, corporar
pené, destacar d'entre els que f tren tisme,
forma de l'equip campió de Catalunya
tòria sobre el Junior, pot esperar
UNIO GIMNASTICA I ESPOR:
"marxa" González, que, com ~prefinalista d'Espanya.
amb gran tranquillitat el seu darrer
TIVA DE BADALONA
I podem afirmar que ningú no quedé cise plagué molt pel seu estil correcte
Partit contra el Terrassa.
Com ja s'havia anunciat oportunadefraudas. Hi hagué emoció, es fiu i elegant. Reclamem de la Federació
Esperen' que els nous campions
molt bao jebe i es comprara que el Ju- que en proves successives faci obrar mera, el darrer divendree va tenir lloc GIOLISME
sabran fer honor al titol assolit
ventus, malgrat arrenglerar d jugador amb energia els jutges de marxa, puix al local de la U. G. i E. de Badalona
aconseguint una victòria que els feEn la darrera jornada dele Sis
Estop, en substanció del qui fon un que Si en una prora de gran fons com la inauguració dele cursets tècnics
ria acabar imbatuts el campionat.
bon mig: Messeguer, continua en pos- era la de diumenge s'enlaza per la d'Atletisme a arree de l'entrenador de Dies de Dortmund no ha existit alFelicitem l'equip del Polo • tenim
tefer
tea
diferencia
en
la
classificació
fid'aquella
forma
que
el
va
marxa
incorrecta,
¿que
aquella
sessió
majoria
l'equip, En Joan Oliver.
la seguretat que sabré fer-se carrec
nal de les enseriara, que la dele se- de la reeponsabilitat molida i demible en tots els terrenys. Cal afir- pasearía en provea de distancies mes
Les explicacions del veten atleta
mar, pera, que el seu contriroant d'a- curtes? Millar dit, paseara el que ve foren seguides amb wat d'interès Per gon ¡ ter cer llocs, ele quals iban fensar amb dignitat els colore de
bans-d'ahir Ii oposi una resistencia que passant ja fa un quant temps: mar- Pan de la nombrase assistència de canviat en el curs de la prova entre
Catalunya.
fet que el sets triomf perales. El Paxadors desaprensius, o desconeixedors lores atletes, i en especial Per Part
El Polo va posar tot el seu ene's equipe Lohman-Dinale i Schoen(ne, en pla de ferina recnperació, ens
dels reglamente, fan una cursa a peu dels infantils.
tusiasme en el joc per tal d'aconTapen.
Metí una de les mis bellas. exhibidos',
També parlé el delegat de la secció
no marea atlética.
seguir la victòria, i el Junior va fer
Dele r3 equipa que prengueren la
que li hem presencias d'un quant temps
A les den del mati, davant d'una d'atletisme, En Joaquim Gual, eme- sortida l'han finida els vuit se- una defensiva enérgica per evitar-ho,
enea.
gentada, el fins diumenge cara- rjas els assistents en aquests cursets
gran
per la qual cosa el partit va ésser
Amb el seu joc característic de pas- pió, Guerau Garcia, dona la sortida de pre-aprenentatge d'atletisme que
jugat amb gran entusiasme pels dos
sedes rapides i curtes, desorienta en al- a trenta-cinc marxadors, havent abans segueixin atase definir la ruta que günts
re .Bar
: occardo Guimbretiere, 209 equipe.
guns instants el cinc nabadellenc. El demanat un minut de silenci a aquells amb gran d'encert ha tracas la Junta
punts., amb un total de 3.315800
Cal remarcar que. malgrat la vicseu mig Font fona ten magnific enSobria, el Polo no va aconseguir imdarrer homenatge que els
directiva del club costeny fins a arri- quilòmetres.
contre força ben secundas per Arnaud i com a
posar-se. puix que marcaren els dos
A ser voltee: 2. Schoen - Ippen,
feien al President traspassat, En bar a formar una joventut farsa i
Grau, aquest en el ternos que jugó.. La tetes
punts grades a dues oportunitats de
Maca.
sana, finalitat primordial de tote els 282 punta
resta compli. De l'equip guanyador so- Francesc
Pomes, pené, malgrat el descabdeesports
que
es
practiquen
dintre
de
la
De sortida, Julia i Font aparen el
A non voltee: 3. Lohman-Dinale,
bresorti, per l'eficacia a finir les juIlament del partit cal reconeixer la
Unió Gimnastica. i Esportiva.
gades, Ermengol. Furia be Estop i cap, seguits de l'equip d'Ardite, forsuperior clame de l'equip dels nous
mas per Castelltort, Arquer i Soler.
Sangres. La defensa,, eegura.
193A Plni
tsä voltee: 4. Kilian-Putzquince
campions
de Catalunya.
Els respectius equipe s'arrengleraren L'equip de La Mola també form i
RUGBY
feld, 262 punts.
Els equipe van arrenglerar-se coto
grup amb tate els seus equipiers.
de la següent manera:
A
setze
voltee:
5.
Vopel
Kortsegueix:
Res d'anormal fins a Montgat, on
Sacieté Patrie. Maunier, 6; CoEL CAMPIONAT
meier, 334 punta
Polo: Capdevila. Kamman, Gaita,
Castelltort, destacas deis seus comderch, 1; Font, 6; Arnaud; Mitchell,
DE
CATALUNYA
Webb, Gracia, Renom, Madi, LaA
esset
voltee:
6.
Zimms-Kuster,
la
iniciativa
i
aconsegneix
panys, pren
6; Grau, 7.
cour, Pomes, Caralt, Palomo.
253 palee.
M'estime A. C. - Novni, 2; Bar- situar-se a pocs metres dele dos fuJunior: Carroggio, Lobo, NogueA vint-i-tres voltee: 7. Martinquet ; Estop, 9: sangres, 4: E rmen- gitius. Poc despris de l'estació de El Cornellä i el Barcelona
res,
Borrell, Dutrell, Agusti, Regia,
Montgat, Font es desfi del seu comgol, 12.
Van Buggenhout, 151 punts.
Luna, Romagosa, Tusquets i Deempataren
De la resta d'encontres celebrats cal pany Julia, el qual veiem fatiga& InA vint-i-nou voltee: 8. Ignat-Botrell.
fer notar el bort resultat que en ter- tenta retirar-se, pea alga Ii aconseDesprés de la jornada d'ahir, la
gaert, 139 punts.
• •
reny advere obtingué el Laieti. Bate Ila que continui, pera no triga a classificació es la segiient:
El partit Terrassa-Barcelona, va
marge.
PUM-PON°
anspie
per
un
la C. de Jores
pause -lo Castelltort. Gomales i Sanacabar.amb la victòria del Terrena
Al carne de la Penya Coratge se tesmasses, que tambi ha anat guanyant Santboiana
4 4 0 0 67 3 12
dia primer de febrer vinent
per la minima diferencia; amb la
succeiren alguns incidente per la altereBarcelona
terreny, aconsegueixen Castelltort, i
4 2 1 I 6o 2o 9
"Anides
deis
Esports
començará
el
qual cosa s'assegura el segon 11«
perança d'algnne jugadors. La Penya aquest ja no podra desfer-zse mis de
Cornella
4 2 1 1 43 14 9
de la classificaci6 general.
Campionat Social de Ping-Pong, que
presenta el seu segon equip a Iluitar Santesasses, que ha entrat guanyador Joventut
4 2 0 2 11 63 8
El partit, tal com hom esperara,
contra l'Esportiu Espanyol. No obs- al Parc davant dels aplaudiments de Cadci
4 1 o 3 6 21 6 aquesta entitat organitza en vista
ésser ignalat i jugat a gran tren,
va
equipiers
d'ambdel gran increment que ha pres
Universitari
tant això, entre alguno
4 0 o 4 o 66 4
La gernació que hi havia desitjosa de
el major conjunt del Terrassa va ¡Mdós bandols es van crear violències
aqa sue t esport entre els seus sesocito.
veure l'arribada del. es‘mrçats marxaamar-se sobre el terreny.
que determinaren la protesta de Pacta dore que inscrivien novament una papartit jugat en la jornada
El "gol" va marcar-lo Roig en
per part de la Penya Coratge. Hem de gina gloriosa al Ilibre d'or de l'Atle- de diumenge va ésser el CornellaCal efectuar la inscripció abans
una jugada d'oportunitat.
Barcelona, que va acabar amb un
consignar (me a part de considerar tiente estala.
del
dia
25
del
corrent
a
l'estatge
En aqueas partit va lesionar-se
improcedente aquests actes, la diferenL'organització ja hen dit que ana empat a 3 punta
d'alguna importancia el defensa del
cia de puntuada existent i el resultat a arree de "Catalunya Atlética" i
Pes aquest motiu queden igualats social (Via Laietana, 6).
esmencinc
els
es
registré
entre
al
cap
de
la
classificació
general
el
que
F. C. d'Atletisme.
Santboiä, el Barcelona i el Cornelli;
tate, feien del tot innecessari remaraLa casa Termosan i el senyor Sala cal,
ment d'aquests procediments que tan
pera, remarcar que els santco particular contribuiren en tot mo- boians tenen jugat un partit menys
quaisser
rolen
qui
als
favor
fan
poc
ment amb la sa ya aportació a faci- que ele altres dos.
lificats d'esportius veritat.
i campionetes per als diEl Cornellä, en el partit de diuEl Centre Catòlic d'Hospitalet bate litar cotxes
transpen.•ts.
menge, va demostrar ésser un dele
Per un bou resultat la U. G. i E. de versos
classificació
fou la aegüent:
La
millors
equipe de Catalunya. Va juBadalona.
1.-Ramon Santesmases, senior, A.
gar esplèndidament, i si la victòria
En segona divisió, cal fer notar el
A. Nurmi, 2 h. 34 m. 19 s.
no va ésser per a elle, pot el Barmagnific resultas que el CA.D.C.I. va
Castelltort, senior, "Ar- celona agrair-ho a les ratlles defenobtenir davant el potent Ripollet. L'Atde
2 h. 35 m. 7 a.
sores del seu equip.
las, patentitzant la sera irregularitat dite",
3.-Josep Gonzalez, senior, A. A.
La davantera del Cornella va fer
perde oir notable marge davant el
Nurmi.
un bon partit i posé durant tot el
Juniors.
4 . - Aqge l Villach. senior, "La Ma- partit en perill la ratlla de marca
L'Iris de Mataró no pague resistir
Terrassa.
la",
de
sucumbí
per
Cornellä,
i
del Barcelona.
Vescornesa del
5.---Font.
El Barcelona va presentar un
notable diferencia.
Per equipe: "Ardite".
Finalment, els Escletxes, donant proequip amb alguna suplente, per la
defallença,
perderen
qual cosa no va rendir el que borre
vee d'una gran
COLLEGI DE JUTGES
esperava.
davant l'Atletle, per deu emes de diI CRONOMETRADORS
El primer equip que va marcar
ferimcia.
articles
continuació
publiquen.
A
jornada
que
erumint : una moguda
des reglamente del Col- va ésser el Cornellä, per mitjä de
ultra fer trnntollas la claseificacia ge- interessants
de Jutges i Cronometradora de
Al segar temps, Pasito, d'una
neral. repartí nredi gament l'enmeló per legiFederació
Catalana d'Aneje:re, paseada de Villaspasa, va ¡consebe
guata tots els terren v« de ¡cte.
totes
d'interés
per
a
són
els
quals
guir
l'empat.
RESULTATS TECNICS
ABRIM SENYORA BATES SENYORA
persones que s'adrecen al Consell FeDesprés de marcas l'empat el prlPrimera Divisió
deral en demanda de detall..
blic va enyete el camp 1 va interModela
d'actialitat, en de preciosos franelles,
Patrie. 26 - Juventus A. C . , 27.
Article 5.-E1 Collegi de Jutges
rompre el joc per tal de protestar
Prova Coratge, 7 - E. Espanyol,
Federació tin- de. no sabem qué; suposem que va
de
la
Cronometradors
"pampa"
llavorata, de gran varietat totes lee
U. Cri«tiana, 18 Laieti E. C., 3o,
per obiect e : a) Facilitar a la Fe- ésser degut a qui la major part del
C. C Hospitalet. 26.- U. G. i E. de dra
moda;
a
ptes. 12'75 mides; a pessetes 3'95
deracib o entitats jutges o cronorne- públ
cap
que el guanyador
ic
Badalona. sil
tradors que necessitin, sempre que la
los el Cornelli, car, com hem dit,
Se pone
na
escrit
amb
t
demanda sigui beta per
d Barcelona presentava un equip
Atlas Club, 9 - Juniors. 22.
de temps de cinc dies d'antici- amb molts suplente,
Iris B. C.. 18 - U. E. de CIbrne- minan
celebri la
qué
le
R. A. O.
pació
a
la
data
en
EDREDONS
LLANERIA LLISA
11'. tr.
prova d'atletierne en la qual ),auf an
C.A.D.C.I., 24 - Ripoilet,
bon
domàs
els
campe,
sede,
replens
per
a vestits, en tots ele
Inspeccionar
d'intervenir. b)
Aneje. 37 - Escletxes, 27.
pistes, recorreguts i material, que s'haROZ.AND
de minguano, per a Hit colon' f negre o mart;

on ianteseteadideal km vencaleisest

Et Poto virtilattietit --tarnpr6

'Payen per equipa

de C4taitinya

'

Noves de NI

arreu

Irremissiblement

1 Barato

acabaran dintre de pece dios

e‘ amansasaasseer
Se. Mrselar del POPULAR ~marro pamema
IRIL-OnILLA
ARla
(11~11119
RI
Non mayor rneu: gennebsta trametrenm a volta de
corren, U tense esp compromla si despeaos per la mes'.
pan, el Illbres que eredasenya la 1111100P2 11.11/4.40/1/4
nea
per ernspondtnes unte sortir per a reo
da easa mma.

•,,

e
GARRA» PRO
INNIASOPORISNOUi
al..6CTIUCITAT, AOIUCULTURA, CONOTNUCCOMIIRÇ, TOPO011APIA COlIPT4d11.1TAT, QUIVICA, MIAUTOSIOBI.
CANICA,

MOTORISMS

La XIX prora per equipa
del Moto Club de Cata;
haya
Per al diumen ge n inent. ea 28.
el Moto Club de Cataluayst té anunciada la XIX p-ova per equipa, que
! «meneará en donar la vertida al
prisr concursa« a doe Inerte de

quatre oreen* E. he altea
remete :t emió Iou
Dos dmas
do
a Pinta
tercer es

de monja; a ptes. 14'76 a 2'20 pta. el metre
;,,
LES MILLORS

(*()

FRANEL.LES1

Panyets, estampació de moda; el nutre, I

Hereden Bague*.
L'Univertitari-Intripide no va tenle cep interés; requip de la "puya"

mataId
mAirrprzz trAi.vala idee
DIUNISAGIC A 3111011LOSA
Diumenge, va arribar a Barcelona
procedent de Valencia. el Causpli
d'Edema dele pes Mil fort, ei ORE
el proper dia 7 de febrer, seré esa
frontal a l'Olympia al belga Mea

' ‚Met, 55 mata vilid per ad Caer
Sonsa d'Europa de reintentada ca-

tan eeds-tra una calibra de requip
que «saltees coneixers, tan sols CaPella va jugar tal com era d'esperar.
Ele estudiante, en el primer temps,
van superar ele seto adversaris, no
marcan per veritable deegräcia. Despeéa els dos equipe van debtar el
joc de banda per dedicar-se a unes
picardies impròpies de jugadors de
categotia.
Els equipe eren:
Universitari: Ferreter, Bagunyä,
Pi, Santsevador, Legorburu, Ferrer,
Ferreas, Jiménez, Ferrer, Faenes' i
Fabregues.
Intrépida: Capella, Campee, Selanc,
Aluja. Medina, Bellver, Vidal, Ferrer, Caralt i Peterlain.
El gol va marcar-lo Caralt.
• ••
En segon equip cal remarcar la
victòria del Junior sobre el Polo. El
primer temps va acabar a a o favorable ale "pollees". A la segona
Dir! el Junior no tan sol. va igualar
sinó que va atonsegnir continuar imbatut i en primer lloc de la classificació.
L'equip de l'Agfa va donar la sorpresa de la jornada en derrotar ds
de la Penya Intrèpids.
En tercera equipe el Junior C i Intrepida B, confirme nen el primer
lloc de la classificació.
R. A. O.

tegoria.
Martinez d'Alfara ti el propòsit
de comencar tot seguir la sera prepareció per a l'esmentat combat que
Es decide per a la seva carrera.

NO

S'havia anuncias per a demi una
reunió al Non Món a base del combas Arias-Vitriä. Posteriorment, la
celebració d'aquest combat topa amb
dificultan: i els organitzadors optaren per suspendre la vetllada.

LA T. S. F.
Programes europeos
selectea
17'3O. - Francfort, 251 metres. Concert de música Miessic a.
1,30.-Praga, 470 m. Música
popular.
20'00.--11russellee %men•a,
483 ni. Concert simfònic.
2030.-11pusa•Sl es Mimo"

321 m. Concert

20'33. Marsella, P. T. T.
Música variada.

20'30.-3uissa muen ga, 443
metros. Concert de cors 1 or-

LLUITA GRECO-ROMANA

questra.
21110.-Toltam, 335 m. Mü-r

Aquesta setmana, Catalunya disputarà dos matas
internacionals amb equipo
francesas

alca lleugera.
211 115-Versivla, 1.304 enetres. Sessió de piano i cant.

21'30. - Nacional anule«,
1.500 rn. Concert variat per l'orquestra de la B. B. C.
21'30. - Poste Parid*, 312
metres. Música de ball.
2,110. - Radio normandia,
201 tn. Música de ball.

Dimecres, a les dues, surt de Barcelona l'equip representant aula que ha de
prendre part en els dos combate internacionals que han de celebrar-se el
2 5 a Bordea i el 27 a Agen.
La reunió de Bordees is la revenja
de la que l'any passat se celebre, i que
va ésser la primera que, fora duna
competició oficial, intervenia un equip
estala, que Ilavors que solament exista la Federació Catalana era la sialins representació de la Iluita peninsu-

Concurs de lectura
i escriptura
de Ilengua catalana

lar,

La Federació ha escolla amb cura.
els elements disponibles que han d'integrar la nostra repreeentació; denä
parlarem de Hurs possibilitats davant
ele seus futurs i valuosos contrincante.
Avui per avui eas hem de doldre que
en l'equip manqui un dels seus valore mes indiscutibles; ens referim a
Lluis de las Cuevas, actual campió
catalä dele ga ll, que a causa d'una
lesió soferta en els campionats d'Eapanya es veu en la impossibilitat de
concórrer-hi. No cal dir com desitgem
que el brau Iluitador dels "Fairen."
es restableixi ben aviat per podernos representar en altres ocasione properes.
Afortunadatnent, pecó. la Iluita catalana es trota avui en quasi totes
les categories, pera d'una manera especial en les inferiors, amb un bon
estol d'elements que ens Poden representar dignament en qualsevol ocasió; aixi ens trobem que en els galt
el substitut de Cuevas seré Cuesta,
que amb una bona PreParacies colo
sembla posseir, no hi ha dubte que
Pol fer un magnffic paper.

-

UNA REUNID ALS
"FALCONS"
La setmana paseada force convocase per la Junta directiva els lInitadors de l'entitat, per tal de reglamentar i intensificar la Usase. Es
Prengueren diverses decisions; una
d'elles va ésser ganomenár una comissió formada pele mestres Cuevas
i Argelat, que tinguessin cura d'estudiar una ponencia sobre les necesitase que enclou l'estat de la lluita
actual i de les derivacions en els
afers interiors de gentitat .
Tambe es va acordar amb completa unanimitat, i com a reconeixement
de les valuases qualitate tècniques que
pasmen, anomenar entrenador el guisador Roman. Ens plau de felicitar des
dad Roman, que amb aquest nemenament veu premiats en part els malta
esforços que d'una manera desinterescada ha prodigat en les coses de la
Iluita.

BOXA

Arillo fiu matx nul
amb Gydé

•

En el mata de Campionat d'Europa dels pes mosca, disputat el diumenge passat a Lille, ele jutgee, acabades les dotze represes, donaren un
fall de enatx nat Cd que P ern ' eti a
Priptile Gydd de conservar el sets
tina( de Campió. El comba! loa Nubla igualat i tiembla que si Milla
s'hagules mostrat mis decida hauria
arribat a convincer els jutges.

YOUNG PERIE VENCE Httlijr
PER PUNTS
di cendres passat, e Pa rl o, Y01101
Pires va vencer Hito per punta en
12 represes. El combat, animadisaim,

virtut d'entusiasmar el
nOmbres públic que es va reunir a
la Sala Wafram per a presenciar-4o;
en ambas. Im dotas represes el ring

es trabara pie de barreta que hi
vier llanos els espectadors *Miaus
mats. Yegua Pire*, arides a la seva velocitat i a un joc variadIssim
a g unse g ul deeconcertar Huat dureat
les tia p rimerea reoreses, vi halan
de les gula Ii Ion absolutament fa*enrabie. Uds tan!, Huat va pausa
ten,"

" 444.1641."!

HAURA VrI'LLADA
AL NOU MON

HI

eeetis"

Per la Comissió Delegada de
Gracia i Sant Gervasi de l'Aseadaeió Protectora de l'Ensenyança Catalana ha estat cursada a totes les
escales de les esmentades barriades
una circular, enseres que les bases
establertes, convidant-les a prendre
part en el Cancere de Lectura i Escriptura Catalanes que tindrá bloc
el vinent diumenge, dia 28. Si per
omissió hi ha alguna escala que no
hagi rebut les esmentades notes, és
pregada de soHicitar-les a la secretaria de la Camisola, carrer d'Astüries, 83 (Orfeó Gracienc).
Per a aquest Concurs regiran les
bases següents:
1.5 S'hi podran inscriere tots els
nois i noies de les escotes de les
esmentades barriades, per la qual
cosa caldrä que els respectius professors s'adrecin a la Comissió Delegada, Astüries, 83 (Orfeó Gracienc), de vuit a nou del vespre,
sollicitant butlletins d'inscripció, en
els quals calda fer constar el nom,
cognoms, edat i domicili del noi
noia que hom hagi dinscriure, ultra
la indicad() dele professors que es
hagin preparat. Aquests butlletins
s'hauran de Murar per tot el dia 26
de gener vinent, a la Comissió Delegada.
2.. Els exercicis seran públics
tindran lloc el dia 28 de gener als
locals que s'indicaran oportunament.
3.5 Els inscrits es distribuiran en
dues seccione: La primera comprendi:a eh nois i noies que tinguin mis
de vuit anys i menys d'onze. La
prora consistir' en un exercici de
lectura. La segona comprendrä els
sois i :mies que tinguin mes d'onze
anys i no n'hagin complert quinze.
La prova consienta en un exercici
de lectura i un dictat.
4. • Els concursante que tinguin
de vuit a onze anys podran optar
pel primer o segon gran, i els donen
a catorze anys flamee padree optar
pel segon.
5.0 Es concediran els segnents
premie: Primer grau, nois de vuij
a onze anys, primer premi, 40 pessetes; segon, 20; tercer, so. Primer
grau, noies de mit a onze anys, primer pretil, 40 pessetes; segon, 30;
tercer, lo. Segon grau, nois d'onze
a quiere anys, primer premi, 50 pessetes; segon, 30; tercer, 15. Segon
grau, flojee donar a quinze anys,
primer premi, 3 0 pessetea; segon, 30;
tercer, 15. Premi per al mestre que
aporti major nombre d'alumnea mis
ben preparats, roo pessetes. Premi
a 'la mestressa, en les mateixes
condicione, 100 pessetes.
6.5 Aquests premie seran lliurate
en llibretes de la Caixa rrEstalvis.
Ultra els premie en metällic es donarä un record del Concurs a tota
els participante, e/ que record consistid en un llibre.
7.5 El Jurat qualificador d'aguests exercicis es nomenare d'acord amb el servei tècnic de l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana.
El Concurs «alai be, com res*
dit, el diumenge dii di del cornee.
• les nou del matt, a rEacola Abat
Oliva, cerrar del Marqué. de Sade

Anna (Escola d'Arte i Ofkis, sama
de Lesseps).
Els componente del Jume aseen
enviase per la Secció Técnica Al
rAssoclació Protectora olt rEsol>
n'unge Catalana.
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tròpoli...
Per() despri hem :robot amb
g

una realitat qwe ho coincidia gatee amb
el nostre JOtelli. No d g que ens Mane
estalat cap de les dimensions
des. No, no: M lamia etz eh metro
de galeria que me havien P2°"21;
Is; lamia torea les columpies i Mes lat
anales, i loen les 1ies,i tots els
▪ que en: koenen d'ea: Pugnar— •
El que ha parras ir que aquella magsilicios-Sr *ami . ne• !a finge sua
aplicacid visibk i inineednna. El vialper ha :ramita Per 00tOts, per grandioses, Per colossals galeries... pera
Jeme pintar, mal ilhouneades Pudo«, — mole Mames, sobretoe cap a
la porto del correr de Vergara.
L'ExPosieid del Ny — curiosa paradoxa! — ha abriga una mica
armas lomir jamidablea. Pm?: (Ei.
posició daropeemivera i tomarme a trabar-Nos perdida emnig diewa columna.
je darmaruida i easterfrois.
te-.
¡I ed &ves del teMel de
off Moler que metro *a /I este? puja(
• servei, seguramem perquè No fa
falta? a qi.è direm de les cleder :ardides que armayalen /muleras *as
mella imisseiesitat elegir
Ea emsjelet, quo» im hoto amasa

d'enasta ensek1 re,

la seareci6 que ha rateas el palea
"lar pelare" asé imailin ici á eriagee,
ene osa/ butaca i odosisistradd de
tercera clan:.
Corles SOLDEPILA

FETS DIVERSOS
A la Torrases foren detin:
gute Mariä Crin Navalle i Josep
López Hernändez, mentle portaven un sao amb 21 qonalti
que havien robat d'una casa de
— En entrar 1 casa seva
del carrer del Carme, el senyor
Forran AluJes el lopt4 amb dos
iladregots que 11 estaven buidant el pis. Demanà suena a la
força pública, 1 pogueren ésser
detinguts tole dos :ladres. D1gueren que s'anomenaven RIbard Desea Pérez f Aure/i
Mes Fuentes. Foren el:indulte
als calabossos del Palau di
Justicia.
— Per agente de la Brigada
d'Investigació Criminal es pree;
bedf a la recuperació de diverses »lee que el dla 1 del mes
que som !oren robadas al senyor Josep Llorenp 1 Montlle0.
Kquestee jotas les tenia un joier
'establert a la Plaça Nora, número 13, que s'anomena Eduard
blesseguer ¡ Albea, el qual inanifestä que les ht halita venut
un altre joier anomenat Abdon
Pujol i Costa. Tote dos jolers,
junt amb les joies recuperadee,
foren peana a disposició del
Jutjat corresponent.
— A Instàncies de Josep
Pujo! i Valls fou detinguda la
serventa Antbrea Orenio, que 2
rebava quantitats de- la seva
casa del carrer de Muntaner.
Entremig dels matalassos de le
serventa fou trobada una raepectable quantitat en metallic.
— La mestressa d'una casa
de dispeses del carrer d'Urgen,
número 2, anomenada Consol
Ruiz, ha presentat una Ultímela contra dos dele seus bostas
que han maten sense pagar-li
820 peesetes que it devien per
manutenció.
— Al Portal de Santa Madrona' foren detinguts Manuel
López Vergara i Valen i Gonzälez, als quals seis trobaren
caixes amb paquets de cigarrales angleses... que eren de
serradures. SegonS digueren ea
proposaven vendre-lee per mil
dues-centes pessetes a un individu que els esteva esperant.
— El capIte del veteen ene
"Botina", ancorat al riostra
port, ha dendnciat a l'autoritat
que havia estšt .victima d'un
robatori d'efectes consistent en
diversos géneros per valor d'unes tres neil pessetes.
— Joan Parres, que viu al
correr de Rocafort, ha denutv,
del que mentre estay(' ftbsent
de caes seva hi entraren 'ladres
i se n'emportaren 750 pesseles
que tenla guardadas.' •';"'
una temporada qtie un
—
desconegut ea dedicas,* a visitar
ele establitients de nova creacha ¡ presentava une rehuías molt
bou faisitioats que teja creare
ale industrials que eren
di eontribucle relacipnada amb
un arbitri d4.1'ejuntament. Per
aquest procediment havia estafat dfversed quentitata. Abir va
~Sr detingut l'autor Asqueelag mitafee, que es din Manuel
11/11201491 ßn Adrian, al quid
Mete trabáis Prim rebufe dele
«mentido.
-rm4. , eisai a displeició dei
Alijat de o/trilla. el,y11
idpstvar 'que Je hiel Set«
bat ngut
metida
. i

elegida la »gil« • bata Directiva:
President, jan oœ i Mirarle; visapresident, Jesús Visa; secretan,

.‘,Servel Meteordimik
Catgunitt,'
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* QUINAR! DI -P1DAGO.
— Cado dilditio. dea del dia as

Ha mmt en aquesta tiertät la virtuosa dama Maria del Mar Martine:
Romero, Misa del ~y« iflUldi
nene i mare del nostre benvolgut
amie 1 compele de periodisme Une
G. Mane g at. Ahir a la tarde tingué
lloc l'acte d'enterrament, al qual assisal moka concurrencia que pos* de
manifest, amb aquest trist motiu,

ralliteses amistats de la familia »aneo
gat Rebi tota ella, i en partiestitt rae
rae
l'expressió sincera del eme
tre rondo!.
En compliment de record unänime
adoptat en la darrera Assemblea ceLebrada per l'Associacib de la Premia, de tributar un homenatge d'afecte
1 -gratitud al ami tresorer, senyor Maaid Codol", la Canilla
Organitzadora, integrada pelo severa
Moreno, Clapera i Rodrtguez Soriano, ha donat scatement a la sen
na. i confeecionat una Preciosa
placa Acimut. amb aplicacione d'or,
que serä oferta a l'homenatjat amb
VII tete sie confraternitat
que tindrä lloc el vinent diunsenat
dia elf del corrent, a les once del 1111.
tf, a l'estatge social, Canuda, es, pri-

Diumenge va tenir Ilee a l'Asaeteació d'es-Aluatnes de les Escotes Pisa
de Sant Antoni la Junta general ordinaria, en la qual es va renovar la

Plne al 110 del unen

• aliallie be 0118011 Id
A. Ot eASANVIIII

Pintan
Fine al 21 del unen

SALA BUSQUETS
PUMAS OS
Boleo« ebleetee d'en
thipeelle
ALAS 1111111, 11114
Pinturas
Fine al 27 del 00144111t

REVED AIGUA IMPERIAL
Demà, dimecres, tindre lloc, al restaurant Casa Llibre, el sopar heme:latea que Lyceum Club olerle a Artur Carbonell, en penyora d'agraiment
per la «va collaboraci6 en la primera
represe:decid de teatre amateur orgaaitzada per aquesta entitat. Poden
adherir-se a aquest homenatge tots
aquells que sentin interés per aguata mena de manifestacions artistiques.
Preu del tiquet, re'se pessetes. Retireu-los a Lyceum Club, Fontanella, 18,
tercer; teleiCe 10387, i al inateix restaurant Casa Llibre.

SYRA
Toleren 187 1 1
Art 5 ersemeatersol
ClIbuleoe
MUSA PLA
merme OARCII
•
N. VROILL
Fino el SS del moren

401111P 1110111POU
lind5ureel6

Relació das objectes trobats a la
pública i dipositats a la blajordomia Municipal a disposició de les per-

paleó. Santa Allana. Reveinte6 44".
XII. co d'abril: "Els darrere entuma
amo".

os

CARNAVAL DE 1934

SALA GASPAR
C011Id11.s. of =hl Sta • tel. 12004

sones que justifiquin que ele pertanyen: tina bufanda, cotilles de criatures embolicades arnb un mocador,
documents a 00112 d'A. Bernades, una
corda de ciad, unes salieres amb estoig, un document a nom d'Aguad
Koerner, un clauer amb dues claus,
un document signat per la senyora
vidua de J. Sacra, un Ilibre "Tratado
General de Diagnóstico y Terapentica", una maleta contenint documents a
nom de Juan Batel, dos elauers amb
cinc i onze claus, un clauer amb vinti-cinc claus, un portamonedes d'argent amb metillic, un clauer amb set
claus, un rellotge d'argent, una elan
marca Miller, una gorra, una cartera de pell amb documents a nom
de Ramon Ripoll.

* ATENEU DARaELONES —
Ama, a un tmert de vele del vente,
professor Jaita Mutará domará toa
aoslorácia ea llenen mema abre
1111111: * U» canientaqiii • 1.0elietlo
de Shakespeare".
* sEsSIO CIENTÍFICA. — El
Cos Facultatiu de l'Hoedital de Nostra Dona del Sagrat Carceiebrarä dedbeeeres, a les orna del mati, la
mal ama= meapaol. Es prosistarea tes mena comericacioor: Doctor J. Morime: "Cae de perforaci6

Pintes

••n••••••

via

Dintre poes dies contestaran. 5 la Unid
d'Estudiants, Rivadeneyra. a, lee! (pl*, ca de Catalunya), uns cursos de Ilen*Bes asible, 5 &rae del prefeeser
Mesen Jasa Vila, do Plnatitut d'Estudis Catalans. S'esterar* principalment el Grec elemental i el Llatí superior. La matrícula na recluida i
les inscripcions, limitadas.

SALA PARES

LA ' PINACOTECA

MAPA CAMAMA 01111
ennotens
V.
«mame CAMPO
Pintura
Plosture
C. VIZOUE2

unes 'ende, que s'havia produit en
aquella població.

sos". Dr. J. Abell6 i Pasqual: *Estudio sobre les adhertneids pleurals 1 secid de les mateixes a4ser4neies".
* UNID D'ESTUDIANTSt —

* ATENEU REPUBLICA DE
GRACIA. — Dijeus, a les deis de la
Stil, Angel Pestaña donarà una eonferinda sobre el tema: "El efes/elite
clissie de la revoleci6".

A l'Hospital Obste ha mort un home, desconegut, que hi havia ingressat
procedent de Sant Joan Despi.

GALERIES I Alr.TANES

A l'Hospital de Sant Pau ha mort
Joeep Cerdilm, el qual hi inerme, procedent del Prat de Llobregat, ansb

ref. Comersicaeiterwi Dr. A. Candes:
"Secci6 d'adherencia heatiosatimses

en pneumotórax bilateral". Dr. C. Xslaborder: "La simia dels tuberculo-

DIPLITACIO. 811. •

mer.

FRPOSICIONS D'ART

Meto« Odunies Seres Arenas
Idetnume
DIbuleee
.108111. P. OMS
Ilna al 28 del oerrent

1111111111T MISIA!

Ungüent vaporitzant contra refrgdats, grip, lerltacione nasal*.
Sto., etc.

LABORATORI BENESSAT
$AISADER.4.

El Corritte hä rebut nous premis per a ¿osar oferte ale concursos de la Rua, de le ä enfitato i cases següente: Federecita de Llogaters de Carruatges.
Fills d'A. Santameria, Confiteeta Romeu, Megatzems "El Barato". ~Meteos Roca ¡ C0711truccions i Serveis. S. A.
El comité, ten :Mal rum tin_
gui noticies de les reposte
que espera, publieerä la Inste
dels premis que oferirk per als
concursos de la Iba.
LA inscripció de carrosses.
colees. automehlle 1 vehitlee
fnclustristls. que eme' gratuita,
.perh oblIgntbria per e' ripiar a
premi. s'efectuara a l'Oficina

de Cerimonial de l'Ajuntament

Els socis de l'Asseiciaci6 de Periodistes &en avisas! que poden remitir
a la secretaria de l'entitat qualsevol
dia feine r . de quatre a cinc de la tarda, el eegon quadern dels Arma', del
Periodisme Catalä, que ha aparegut

¿baixos de la Casa de la Cintal'f
els dies i hores que oportuna-

Menú s'anunciaran.
Centeetent preguntes que Cada
di a es fan a la secretaria del
Cornil!', referent a l'alçària de

recentment.

les carrosses, aquesta ha d'im.

En l'Assemblea general de socis
darrerament celebrada per l'Agrupan"
Fotegr3fica de Caraluny3 tu ¡'ser

@oren: 225 mea.
1. ven a lo'« lea tambalee

sistir en que no pudran pidisar
de cinc metres. • ,

E Ipitiq EÑu ag nib men or.

Marcel Qrat
.
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compres, de sis a set del vespre, el se-

riel:rica. Remetió hatheae". Dr. Id.
Piera: "Imeortincia de les "royo baolbgiques en el diagnòstic precoç de
tuberculosi pulmonar".
* CASAL D'ESQL'ENRA ESTAT CATALA (de Gracial).—Dijoels,
a les deu del vespre, el Se. Josep Roto:itere donare une cenferencia el tema de la qual sea: "E't Istoblerna de
Ja reorminitzei6 sindical obrera a Catalunya
* ATENEJJ ENCICCOPEDIC
SEMPRE AVANT (121.490, 2, Ler, i
SM4S, 46). — Aquest Atenee ha orgridilal set euro (Histèria Universal. a
arree del Prof. J. Al. Frames. sota
el segtient programa: Lije" I. Dimarts,
33 de tener: "Prehistbria a Paliabatbria". II. 3o gener: Xina, Indaa, Egipte i blessaintäntia. ¡TI, 6 de febrer:
"Grkia i Persia". IV. 13 de fehrer:
"Roma i Cartago". V. 20 efe !aire:
111 Cristiankme.. Ele bärbara Malease". VI. 27 de kbrer "Mala Mifiana.
Feadalitme. bfunicipie". VII. 6 de
matç: "Renaiumeat Reforma Guerres de religió". VIII. 13 de marc.:
"Croades. Heretgies. Supersticions
IX. 20 de raarc: "Absolmistne. Revnlució anglesa. Colhnies". X_ 27 de
marc: "Revolució francesa. IndecenMerla americana". Xl. 3 d'abril: " Na-

Junta directiva, i des de la data la
nova junta queda constituida com se
gueix: President, Josep Rius; ricepresident, Ramon Sala; secretad, Albert Gonzalez; rice-secretad, Joaquim
Cairo!; tresorer-comptable, Isidre
i els vocals senyors Girald, Raid Morros, Josep Pinós i Josep M. Puig.

sq

ct

Per CoidatdollAlo las «IN.
fel /d. »mines; tronare, Joan abnyor 3. Parran 1 Mayoral donare un
tanillas; comptad9r, JOUI Gost; ro- curset al Seminari 1 Pedagoga de la 'Illeolone do Illopool
Mili.
al madi una Comleató d'ara
mis: Manuel Gustó, Francesc Cabra,
Unieersirat, sobre «asee d'Hindele de
Enric Aznar, Jaunte Roca I Jo- Is Cultura.
listes, integrada pele Nitre"'
sep Pasqual i Josep Sanche; assessor
* soCIEtAT DE TISIOLO- Joaquim 13orrallerea, ?lincee()
tècnic, Joaquim Pla, i primer come, — Aquista Cseeporació celebrarà Laberte, Xavier Nogués, JtiseD
iler, loso Terne
semi* cientlfica aqisest vespre, a les Dunyac, Manuel liumbert, Pere

—•••••
IIATUACIO amegage. aremennuce
0111,1A0PA • 1116,11.1' AAL 9214,
It2 De ~a* O« 111114
A la meitat meridional d'Aurell,
t a me costee de lee Mea 11101,1111,
qua ha emerjan* el assajiä de;
Isst e l'untasen de lema pesatuse., ele reepeetlin emiten de 11111-:
quals «tan Mune al nena d'Afea.,
ea I • l'Aliaran septenseestat.
Le ielet da aludes del maman
d'Atril* compran tilas. Medites
ranie balean des de Catalana fina
• in outu
Lis eludes de le upeouis mamaos O55IIS11010 Ple Alee Beltelquee,
ama fulleen a deeptesar-ee up
ele Pelea Sanea I a ananionene.
TTTTT POL ~PA
A CATALIVIYA, A UVI
A denle§ tet si pare domina el
eel imane. I uva des de Vis nao
s PeaeMe, i ale lime elle de iss
i
easannee de ama I as Mea»
lona.
ID aso do wat muna, 1 inim
redletant islalmee SOIS dude uta
»re al Port de le Ilesialue, 5 el
ortos tumbé sea lere • Adela.
(Les observadoras del lampa a
Dareelona. a ies set, no a la cep.
5055(0 do la p(ttnera pagina.)
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¡Quina aleja, quin orgull ja te
vareo fer saber que l'ertació subierrania del earrif de Sarrià lóra sea de
ande a:Mejores ilarmidabler d'Europa! Tands nutre; de ;largada; tones
~tres cralcoda, toutet collarines, tantes andana; tantee tantes merodee_ Masheifiet Digne d'una me-
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Grdizeuia, Miguel fdasteat i Pera
Prusia visitaren el aenyor Conopanys per tal d'a5redir-1i hm.
manitestaclons de condol do la:
pene/elite% per la mort de raro
lista Miguel Ctrt110, 1 per a
prepe gar-lt radquialci6 de lee
¿leves cellecclene artiatiqueS.
El senyor president ele va reapondre que recomanaria l'as;
simple al consonar de Cultura,
mayor Gaseol, el quid se traba
actualment a Madrid, prometent per la seo& part fer el que
calgui per täl de compfaure els
desIga de la Coi/litigie:
vienes rabudos poi president.
Ahir, entre filtres, el senior

Companyi va rebre les segliente
vialtes: TederactO Impulsora de
la Premsa Comarcal d'Eequerra, una Coral/14e hispano-Italiana presidida pela senyera
Zapicu, de la Comissió cepanyola, 1 Segre, de la Comiseló
italiana, que ha d'elaborar en
aesalons que tindran Itoe a
Barcelona un Tractat d'entigreció entre tole dos paises; el
Gomita Unta d'Ortent, representa' pela senyors Arurni 1
Maese; Jeaquim Viran, ~tala general del Consolat de
Letbnia amb la senyorets Geldberg ¡ M. F. Weino-Wisehnewsky, acompanyats del senyor
Colldeforns, diputat; senyor
Pan Baques, aecretari de la
Unió de Rabassaires, i el presiden de la Unió Esportiva de
Sans, acompanyat del diputat
senyor Soler i Bru 1 del eftnyor
Oliva, per a tractar de la Volt*
CiellIsta a Catalunya.
Muela de Pollola de la Ilknoralltat. — Aipiranta a ingreso
a l'Escola de Policia que baoran reconeguts pel Serve! medie de la Generalitat:
Dimeeres, dia 24, a les den
del mate els números 371
al 00.
A les cinc de la tarda, els
números 401 al 420.
Dijoue. dia 2, a lea deu del
matt, els números 421 al 450.
A les /arte de la tarda, ele
números 451 al 470.
El Butiloil Oficial de la Ceneralltat. — En el mi mimen)
de diumenge publica el següent
sumari:
Economia Agricultura: Deeret en vides!, del qual passa a
dependre del Departament d'Economia 1 Agricultura tot el
que faci referencia a Cooperetives, efutualltats 1 Pesits,
Cooperatives, Sin/Wats ¡ Pòsits
Agricoles. atnb Ilurs institueions sncials, i els serreta que,
per a llur efectivilat, le estahiede l'Administrada Central
en el territeri entalb,
teja tot el que fa referencia a
l'execueió de l'aplicació d'Assegurances socials, a les Cooperatives de Cases Barates i a
lee Mutualitats d'Assegurances

d'Arctdents del Treball.

Deeret faeultant PI conaldler

l'Economia ¡ Afrirtffill23 per e
nomener et representen! *
Generalitel une, junlanient amb
el que tierneni el Patronal Nacional de Turisme. hand e de
nr000sar les norme per a setablir nn ennvenl dr renceasió
dele Servele de Turterne . a la
(leneralllat rta Catalunytt.
Decret facultant el consellee
d'Economia i Abrid/Hura perqulè desisrm un represenlanl del

Govern de la Genernlitat al Pa-

tearon de Terieme de Cabilanyst.
tirdre numenant PI ¡elige
Igneet Annetigou ' 'rot- ra fe
ipeentant de la aeneralitat.-pr
per tal que, junl anda el que
nomeni el Patronat Nacional
de Turbene, proposi les norme»
per a establir usa convele' do
couc g steló deis Serveis de Tutitule a la Generalitat d6 Catalunya.
; Cedros dieposent que tosa els
alcaldes de Gataluoya trasvuelas
al Departement d'Ikenomia
i Agrieurtura una relació de
totes les GeoperatIves, MutuaMata ¡ Pesa!, i Cooperatives,
Sindícate i Pastel Agricoles que
radiquin dintre el lerritori de
llar terme nuutieipal, i , que
amenlee ~Pato Itisiblatik
Servei de Cuyperació del maleix
Departan"t tata le (Inntintenheló que. deleetrd amb la legi914414- de rtelal, Wallel
ele -di peesdotar) aWi,flerdelie
dfielals.
Ordre nornehaelf represenlant

1 de te GenerallIet en el Palermo'
delftirisnie d Catnerteet el dieeelne do l'Ofielnn de l'oriente
,16 la fleneralittl„
"". .recoman n
Ordre circular

ale alcalde@ de Catalunya que
s'abstIngutn de donar cura a
les soliteitude adreladeti al norte( Forettal demadant autrir4t2
sació per a ter sniarides, ni-.
legos o tallarles Oil boacoa de
prepietat particular que no
continguin les dades indicarles
en el moda l d'Instancia que es
publica civil a linee.
Juntes municipals del Cede
electoral da Catalunya; Rebele
deis etiutadans que tonal/liaran
les Juntes municipels del Cena
eieeloral de Catalunya durant
el blennl 1084-1935.
Relecid dele local& deetinate
a collegia electoral@ durant
rany 1934.
Adminialreció Municipal. —
Idiotas, sub/matee L concurso
d'Ajuntainents de Calalunya.
Administració de Juelicia.—
Audiencia de Barcelona: Publiespió de sentencia.
Billetes de Jutjats de primera
inetencia 1 inettmeeló de Cataloma.
Edictea de Jutjats municipals
de Catalunya.

COMISSARIA GENERAL

D'ORDRE PUBLIC
ti agente de policia que
preiten Anual als voltants de
les cotaeres dala autobuses, entre ahlr i aval detingueren data' Individua, ex -emplaste de lea
diles Companytes, per creureas
perilleen.
* Segueixen incorporant-se
alumnes de l'Estola de Policia
a les diverses Brigades 1 Comissaries, en concepte d'auxiliars.
▪ ZI comisaari d'Ordre Públin va anar ahí? al mati a visitar' les barriades de ConMane , l'Ebeepitalet i La Torrases. A l'Ileepitalet va celebrar una conferencia amb l'alcalde, per tat d'estudiar la
inetallaeita d'una Comissaria de
Policía par a inspeccionar i
vigilar aquellos barriades.

DELEGACIO ESPECIAL
DEL GOVERN DE LA REPUBLICA A CATALUNYA
.11.n11n••n•••n

al vespre el senyur
*
Salves va rebre a visita del aenyor Frantese Bergaso, que ha
de manar les l'orce@ de la guerdin dril de la comarca de Tarragona. nimbe aeudi a visitarlo un comandant del Cos de
gtiärdies d'assalt, que arribe de
Madrld, per tal d'assabentarse de lea causea de l'expulsió
del sclit Cm de dos guàrdies.

UNIVERSITÄT
AUTONOMÄ
LI Claustro Unlvorelta pl. —
Ahir a la tarda el Clanstre universitari celebre la reunió regiaruenf eia.
•artlfestaclorre del rector. —
El doctor osch t Gimpera
rebre ahir eila eepreeeittants de
la eremea ele euisnifestä que alguns yeriediee lit1V it douat
una Hiel butua eiltilVt.ustida en

reeeihr la noticaa eobre possibles exeedencies de caledreties
utuersilaris.
sEl que hl ha sobre M'arel

assumpte — digtee el dador
es que un
Bosch i
eatedrätics
nombrús grup
numerare de la Lee% ere i
mintatre
han sollicilat del

d'Ilustruceiö Pablica que el ter-
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»Urna, &reto? Garcier
mni
am h tter''COmIsei6 d 'alute
da! dit Centre, que li han ofe4
el primer nenuero de la revista:.
mensual "Balines", editada pele.
estudiante d'aquell Institut.
El doctor Bosch 1 Gin/pera va
fer grane elogie de la publicaItntosa j elegant, anit)ilguetracions eetografles I cm eacenit taxi de tente. culturals.
editat en catete ¡ caetelle.
El rector geoferi ala alumnas
en tot allti que pugui Stier-lot
útil per a la pretil/iba de la revista, i els eneOraljä per a peneseguir pel funges en pro
de la cultura.
Le revista "Balines". de la
atia
qual s 'ne &eta el primer
e
mero, emite un sumari hilerossant. La publicad(' es Manen...01011AS por l'In.etItin Balmee,
que amb d'encere. labora,
per l'eneenyanes 1 encoratja
teta iniciativa dels seus alumnes en beneffel de le cultura.
. Seminar( de Pedagegla. —
Cada </Milete, des del día el
inclusivament, es reunirà al
ileminari de Pedagogia de la;
Universitat, a les sis de la tarda. un equip de treball per o"
estudiar "La ! steta de laE
ciencia com a rnitjä d'educad()
jet nen".
liouribitie da Fornthala.--Ea
eenvoca teta ele entumes de la
Fa culta( de Farmäcia perquè
centerrin a una Assemblea que
tendrá !lee evui. dimane, a lee
que Ire de la tarda, a une aula
de la Facultat.
'

A JUNTAMENT

Alelí la futura majada de l'Ajuata-

ment celebrara una nova reunió per
seguir jamtualitunt les bu« de la se-.
va aetteició.

• ••
Han zomplimentat l'alcalde, doctor
Mundea, els senyors Zafrido, Montojo, Curiel, Tantán Meren°, que himen la delegació espanyola
de la Conferencia itaionspanyola d'Emigrad& e Trieste amb els senyors
Segre, Glactbeti, Gezvasi, Sarti i
Mariani, rpm componen la delegació
italiana. Entre ela calmes hairico.
Segre i doctor Aiguader hi
frases de ndidua considerad& i el seetror alcalde adral que la Conferencia
se celebres a la tintar de Barcelona.
• ••
L'alcalde ea rebre un atent oir,,

Ogtsal pel preident i et secretzei del
Foment de lea Arts Decoratives. pel
(mal li orine:ideen que el Coreen Directitt d'aquella entitat, despees de

xIS obtinent am i) l'Exposició Mono-

gallea de la Tenla Parada, que consideren un estimel per a !sumes veganitraeions, es conseslau a testimoniar el
senyor alcalde el sea agraiment per
la cooperació pi-meada a aquella manilestació d'ad decoren.
• vs •
Es posa a corlee:entere del palie
Que fins al dia 31, inclusirament, del
present mea, termini que no seri prarrogat, es podran sasisfer les ylleteS
anuals de l'arbitri de solars sense edificar, amb el 6 per uzo de descompte,
a les Oficines del Xegeciat de Solars,
de cleu a dotze del nsatí (nace Pis de
les Cales Consistorials. Edifici no.).
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Deganat de Mostrar Sacio.
na/e de liaroelona. Bón conencale lote els seels del Deganal a l'aesemblea genera l exIraardiaärla que tindeä efecte
et dia 23 del mes que 505n1, a dos
(tuerta de sis de la tarda, a la
Casa del Meelre Plaea
naona. 4. prineipale per tal de
!radar de la gratificació do la
Glasee d'Adults. Alai magelx es
urge ala soris que seulguln
anietre a la Secretara una
fotografia per tal ite precedir a

la t'enlardó del Carnet (Pidenmini per a peder eollicilar l'ex_
inäe avinent.
redeneeit no acabi el disa 3U de Mal. Si ho cremen
Ull
l'estatge sosia! hi
Juiry d'enguate. , pilla es% jutpciefidegraf p is dies de eseeidee:
sible que en tan Uurt eermini it haVerg.
PI pugui coneixer el enema'
Assoclect6 del -SW:40H Parfuncionament del nou tleus
tloular de Catalunya 1 *aleara.
d'Universilat creat per 1...5.:stade
t ut aproval el cha "; de sei eico bni ele
lebrada. va prendre's. entre aikr.aelileY.riPt. : 664:, :tedr ä tics
intu deiiian4 tres aeords. els següents:
cnidintää dient
saisi9sdeamlbatee
lsteeØetdroaterer(118itst›,äbriate'
al malea tenme, pus als cace - . a les
n'Ira
usa
a
dente, fagregaciO
ulla27:
" P'
"""
iilut
1118
Univeredat
del, per In) do dona, .'tel neiA
e
atiuna
el
obtitignin
líos que
als asneials de la tasen maitunació definitive, per a poder
rAda a les essernbleee -Pro
comptar demente de trilPjlstri Particuler" que han
ball que ele permettn no inter- ter • enit Ihic a Madrid 1 m'II nerompra ilur lamia cienIffica. 1
peelrilment do lee couclueiant
el Patronal Universilari ha que l'oren elosadea al isjtsish"
acordat prestar supert ambas.
‚1 'In Meció Público ¡ ata a:muti Defirió.
lato (de lee Corts espats n:oles:
proceer a l'eleeeió de Coeseller
visites al motor. — rector. al si ife la Vedernefil. I pi-Anille
eras digue que ¡savia mana la acorde pertinente tila assitinpvisita de la clirectera areidental tes sthju1is i pensiono. Per
de Hiniesta Nurival, Mel Magia- taut, piaien
lert Primer', No Leonor cona- Uds Luis eìs sad.Oaa a 171lejas, 11411lb ene Comente dalpredita aseseisiblea. L'esmentat
le:enes do I'Metietacke d'UyConeell va /Ilustrar-se ataiefet
Manis del Magisteri, que li han de lee decleystelone que deterdet»anat que dosis un enes de
mimas d'enea@ del Parleasient
conferencies en aquel! Centre. d'Esratieti Iteu fel reepecle s los
IN (real
n eilte..
el prime'
doncltIstOil le refereinele. ite la
coito litt erredii guatee.
cruel clan es doeueie que van a
l'Imejen vi- prettire_eatat paefunea1ar.itl194
Tautba digee
e
d .11'/WItU(' atte.
ditat el direttor
._

DeartS, S3 da lyedle dle 11134

-POEMA?

ELS -TRIBUN AL S
Calmes visten l'hit.

tor del 'val, leatist Perteae, fou detingut, i se ti edsglé revideer. Contra Fritz SekelMaNer,pir agremie, a
la Rambla de Santa }Meta, a uns
cuerees, de seguretat. I la liquida
contra imit Guarneird per agrien a
Cartee de l'Arc del
la f orta Obli ga
Teatre, i Malo a la nació. bespres
de qualificades les diste causes, 04 velaran davimt el Tribunal d'Urg ència.

A la Secció primera es veieren
dues causes. La primera contra Salvador Guillén, per un delicte de lesione
en atropellar amb l'auto que guiava un
vianant al carrer de Sane. La pena
sollicitada pel fiscal fou la d'orne me-

e

ses de presó 5 00 pessetes de multa.
L'altra causa bou contra Enrie Abad.
acusas de vendre cocaina pel districte
cinquè. La pena que demana el fiscal,
amb la qual es conforma el precesset, bou di tres mesos d'arrest.

Ha estat assenyalada a la secció
tercera per al vinent mes de mere la
vista de la causa seguida contra Viren Teiaidar i Rabel Ginesta per tinene" d'explosius. El día 3 de juliol
de rany passat tau trobada a l'habitació del primer, al carrer de la Cera,
417111 maleta amb bombes que, -segons
manifestaiió, la hi hacia l'huida el
segon, al domicili del qual samba en
form trabadas. El fiscal demana per

A la secció segona va comparèixer Joan Portes, acusat que essent
mossa de cuina d'una caserna va retre del CU1/7er la quantitat de 115 pmse:es perque anes a comprar menjar
tabac. Ell acordà. et tenir-les i sota
la sera responsabilitat, d'incautar-se'n.
El fiscal sollicita que E fue ardirada
la pena de dos menos i un dia de
presó.

a cada un d'ea* la pena de dos anys
de prese.

Asseetyalarnenta per a avui

A la Secció tercera estava assenyalada Per a ahir, ;a causa contra Josep
Siechen Fernande:, acusat d'haver
atemiptat contra l'enginy er de la hmclamó Girona. El fet va ocórret al carter de l'Argentería. La vista es va
suspendre per no haver comparegut
diversos jurats, als quals se'ls ;raposa
la multa de 250 pessetes, i, a més, de
l'advocat defensor, que tenia una canal a .1.1aÁrid.
47
A la Secció quarta comparegui
Manuel Ramírez Navarro, el q ual fon
detingut a Terrassa porqué portan
una pistola sense la 'licencia corresponme. Li ball aplicada la pena de
nutre meses i un dia de presó.

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.-Divorci: Rosa Roig
i Pagel contra Celestt Pijoan i Carulla ¡ ministeri fiscal. Menor quantia: Societat Planas i Tort contra
Jaume Real i Escofet. Major qu'atta:
Francesca Roca contra J. Creixel.
Sala segona. - Menor quantia:
Eduard Butler contra Banc de Bilbao 1 Banc de Biscaia. Incident: Manuela jota' contra Joaquim Sureda.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Sedó primera.-Quatre orals per

robatori, lesions, trencament de dipósit i coacciono contra Bartomeu López, Vicenç Guillem, Amilcar Arsani
i Valeria Espasa, respectivament.
Secció segona.-Dos orate per executiu i temptativa de furt contra Josep Veguer i Felip Puig, respectiva-

VARIA

ment.
Seceió tercera.-Divorci: Nati Curto contra Ismael Navarro. Separació
de persones: Concepció Raspall contra
Joan Sol«.
Secció quarta.-Un jurat per infanticidi contra Anna Mimó.

S'Isa reintegrat de non al cirrec, ja
reenblert de la malaltia, el president
de l'Audi è ncia, senyor Anguera de
Soja.

Un carrabiner dona compte al Jutjat de guardia que baria estat trobat
el cadàver d'un home en una barraca
de la Mar Bella, i que s'ignoraven les
5/5
causes de la seva mort.

de coarte. Després de declarat fou

alliberat.
Al Jutjat de guardia presenta una
sl.
denúncia Llorenç Lidemeila Campo,
segons la qual al Saló de Sant Joan
li surtí de trasuntó un individu que
l'amenaçà amb una pistola, acusant-lo
nue s'interposava entre ell i altres i
_
e: gerent d'una societat de Barcelona
cue explota un servei públic per tal
levitar que l'atraquessin. Afegí que
tí que se Ii presenta amenaeant-lo
ansb :a pistola fi digué que si ho tornara a fer el matarla. Segons oembla,
es [acta dassumptes socials, i la polida té les dades i els nonas dels que
projecten l'atracatnent, i es disposa
a detenir els presumptes atracadors.
Al carrer di l'Arc del Teatre ion
de: ingut Earie Guarneiro per hacer
atemptat contra els guirdies de seguretat i haver proferit frases contra
la República. El detingut sera posat a
la disposició del Tribunal d'urgència.
Ei jutjat de guardia dicta ante de processament i Presó sense fianCaHan passat al fiscal, per a la mata
clastificació, les tres causes d'urgenea tramitades pel Jutjat número tres
en la seva guardia del diumenge passat. Aquestes causes afín: per l'attacament al xofer Marcelli Tudela, liu-

Mil rail E Iba
Un grup de graciencs socis de*
l'Ateneu Enciclopedic Popular i de
l'Ateneu Polytechnicum, junt amb
altres companys, s'han empris
tasca de crear a Grecia un Ateten;
Popular al marge de tots els par
tits politice i que aplegui els Tincar cultural' dispersos de la barriada
que avui semen completament des-1
Iligats els uns dels altres, per tat
de sumar llurs esforços i aconse
guir una eficacia cultural més gran
i una irradiació mes extensa.
Aplegant en un gran estatge diventa organitzacions i aconseguint
l'adbesid de gran nombre de parti•
cut«. que s'interessen per la cultura, da Pemilde crear aquest Ateneu
Popular que necessita Gracia, el
qual Medra l'avantatge de reduir en
gran manera les despeses generats
de ler diversas assoeiacions que s'lli

adhereixin i fin possible l'organització de servirle (interés general,

coas eón ele de Biblioteca, premia,
sala de conferencies, aules, telefon'
etcétera, etce , jcomptar amb la
collaboració del. benemerits Ate-

neu Enciclopèdic Popular i Ateneu
Polytechnicum ; en relació cordial
amb els altres Ateneus que funcionen a Sans, Sant Marti, Sant Andreu i la Barceloneta. Els organitzadors es proposen realitzar una serie de cursets, conferencies, tapo•icions, conecte, sessiOns de cinema.
La quota de 80C1 de l'Ateneu Pop ular de Gräcia serà d'una ,pesseta

•
men g ue
Les' adhesions particulars j collectivas poden adreçar-xe als següents Hoce: Ramon Fernendez,
Planeta, 16 (Paco Kaj Amo); Joaquim Rossinyol, Montseny, 35 (Cooperativa La Lleialtat); Josep Lluís,
Argentona, 3 i 5 (Agrupació EscotIlota); Abelard Tona, Carme,
(Ateneo Enciclopedic Popular), i
Josep Rovira, Alt de Sant Pire, r,
(Ateneu Polytechnicum, seeebs de
Cinema).

Publicacions rebudes

VIDA SOCIAL

Pels agents de vigilancia del Parallel fou conduit davant del jutge l'empleat d'un cabaret anomenat Josep Arnau i Cotrina, acusas de tempestiva

* "* r-"*"rsti,

un :

El plableolt dala ampaperadora. - L'Associació d'Obrera
Empaperadors de Barcelona invita tots els seus associats a
participar en el plebiscit que
tindrä lloc avui, al Jurat Mixt,
Passatge
del Comerç, 2 i 4. de
,..
dos quarts de quatre a les vuit
de la tarda, i espera que tots
els afectes al ram faran honor
a la seva signatura volant pel
jornal.
Al mateix temps aquesta As-

sociació fa ra. tole els possibles
per evitar els vota falsos. Han
de volar només els empapera-

1 934 .-" Ressorgi me nt", any XVIII,
núm. acto, Buenos Aires, desembre
1933. - "Boletín de T. S. H.".
any III, núm. 29, Barcelona, deseenbre 1933.-"Investigación", any II,
núm. 26, Madrid, 9 gener 1934. "La Lectura Dominical", any XLI,
núm. 2.04, Madrid, 13 gener

"Cultura Integral y Femenina",
any II, Madrid, 15 gener 1934. -

„1.
- El diumenge, a lea vuit del
yelpge, a Is PlAga d'UrquinaodeseollegUt Ilogb un ' ira)
gey
al dfer Mareen( dient
entofer que el porté, e la Sagrada Familia. En arribar a
aquell lloc, el desconegut
111$1121 que anee Cap al °arre!' de
Marina, i eh datter a la canto. nada del curar del Roaseild I.
exigí, pistola en mä, ele diners
que dula. El xofer i denk fe
Ped ul etea , tota l del producto de
la re aa P l a eld, 1 pan Potreendor hagud ~Test cerrar de
Roaelld enliä, el taxiata oridä
un guàrdia civil que pujä al taxi
fine a aconseguir l'atracador.
el qual fou portat • la Prefectura de Policia. Va donar ei
nom de Feliz Pettusa Atonto,
digné que tenia 25 una i que
era natural d'Alaeant. LI !oren
trobades les DI pessetee que
acabava de robar i un revólver
Smith carragat amb cinc o/maulee. En la seva declarad()
digu6 que tela dies que era a
Barcelona, i que com que no
trobava feina peneava dedicarse als atracaments. Fou portal
al Jutjat de guhrdia, on as li
tramitä sumar; pel procediment
d'urgència.

Important Concurs
d'Ocre:
En virtut acordar per la Junta general de la Secció A de la COOPERATIVA DE CASES BARATES PER A AGENTS COMERCIALS DE VALENCIA, s'obre concurs palie per a la construcció de 17
ases coReetives en els solare de la
sa ya propietat situats als cenen de
la Gran Via de Germanies, Castelló i
General San Martin de Valencia.
Els plans, plets de condiciens i altres
decuments estiran de manifest els dies
feinen a les oficines de la Cooperativa, carrer de Llúria, 7, entrerel, Valencia, d'onze a una i de sis a vuit.
Les ofertes hauran de presentan -se
en plec tancat i lacrat, dirigides al
President de la Junta Administrativa fins al dia 7 de febrer vinent, a
les nou de la nit.
Valencia, i de gener de 1934.
Le Junta Administrativa

LL111111141
CATA1.01414
RONDA DE SANT PIRE. 3
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CASAL D'ESQUERRA ESTAT
CATALA, DE GRACIA. - El
Consell Directiu d'aquest Centre fa avinent a tots els socia
que el dissabte vinent, a les deu
del vespre, hi haura assemblea
general ordinäria. Horn recorda
a tots els socis que per a prendre part a l'aseemblea cal
presentar el rebut del mes corrent. Per a l'endemä, diumenge,
a les quatre de la tarda, es convoca el Grup Femenf, que celebrarà assemblea general ordinària.

MONOGRAFIES MEDIQUES

Acaba de publicar-se el volum 73 de la
CoHecció

LA PUBERTAT NORMA',
pel Dr. Leandre Cervera
Preu: 3'50 ptes
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M giCAT
Les printerea fusiono (raque«e
attmana del sector d'eapecultició es
limitaren a pro/seguir N Mica de
!ei g ugor constatada en eh duren
lies de les precedente.
Des dels primera momean 124.tlí.
,eunió del Borsi fins a la tanta de
sessió de tarda, ele *canal, no detaren mostres de reaccionar do cap
moment. i pot s poc :marea neu'
taut. El negoei rea.itzat tiempo( metela remarcar-sc. i hom nota en
rembient contrastador una cena passivitat que sembla valer descansar
de la torta empenta que es registra
ara fa un mes. Ens trobem, donen,
en un periode de depressió, que
ens esperävem, i creient que encara
durarà uns guante dies mis aquest
estat d'ensopiment, després del qua,.
però, es de creure que tornan a sór-.
gir una nova represa.
Tanca finada pel Mercas Lliure
de Valore en la remató de Borsa:

O" pos dir q ue"la tendencia genital
da "entinada.
Les 'poluta Diputacions contraeUnes repetenen canvis anterior'',
llevas de Provincial', que remunten
a 58'5o (-1-o'50).
El grup de cedules, amb regular
activitat, queda a canvis sostinguts,
10n5t registrar cap particularitat re -

tara) aa unes ame la itara
eireamouret 13 timara, lela liii 114.
era P. e Patii,

Moroso: Horn nota pef
squest gra mes sosteniment que
no en jornades anteriors: ta
colilzació es. per segons elesmes. de 17 a 52 pesseles
tullid carro moll.
Ordi I oleada: No modifiquen
per ara els pr e us de l'ordi , si
be pereieleixen amh Ilur fermesa. La entlizeció ts e per al
d'Urge ll , a 33'50 pesseles, i per
al d'Extremadura, a 3150 i 32,
posat f o 1 origen. Les vendes,
ntill e s.
En rivada. d . /retuesta darrera
Procedencia es vengué algun
vagó a 28 , 50 peasetes, elasse
sosa i tarifa curta.
Els al/res arHeles no varien,

mascable.

El rotIle earriler prossegueix en
la ',letrina en:meció- de jornades pre.
cedents, i realitza un volum d'opere.
cien. bastara apreciable. Pel que res
tsecta a la tendencia dominant. en la
major pan d'emissions es repeteixen
posicions precedents, i si alguna mo.
dif;cació es constata no cal notarle per la seva migradesa.
El grup d'obligarions .d'electricitat, aigües i industrial ‘ , acusa una
major activitat pel que fa referencia • l'activitat des e legv ! a. F:11 ranvis, tot i apreciar * l auree falles entorn d'un enser, queden. en general,
1 posicions ten sostingudes i me'loteen altrunes avanços

Valore Die as Tanca Altea o
mitin remarcables.
anterior baixa , De les acciona només 4s de notar
Nord
54'/5
53'30
ailacants
47' 00
.00
Andalusos 15.50
16'oo
Transversal 24.00
400
Gas E.
103'50 10325
M. Rii
57'5o
sa.65
Explosius '38'50 140.50
Colonial
41350
49.2 5
Aigües
15625 1 5975
Ford
2c400 m'en
Petrolis
5 . 30
5'15
}tulleres
4000
Felgueres 41'25
4400
Bons or

-0'85
-0.90
-0.55
-1'75

-0'75

-3'50
-s'as

-415
-275
-5'00

212.00 25300

La tanca anterior deis Bons or es
del dia 18 de desembre darrer, la
de Felgueres del dia to del corrent,
del 12 la d'Hulleres, i del 18 la corresponent als Transversal.

SORBA AL COMPTAT
El sector d'operacions al comptat, en la darrera sessió celebrada,
dóna mostres de canttament en la
contractació i en alguno rollten registra una reducció,bastant apreciable. Pel que respecta als canvis. en
general domina una tónica sostingurla, la qual cosa és força remarcable, ja que després de la represa
que • es registra fa pocs dies podria ésser que a la feixugnr con
tractadora s'hi afegís un tant de feblesa en posicions: això ens significa que els nivells a qué es tro.
ben actualment la major part de
valors són mis baixos del que els
correspondria, i resisteixen amb fa-ilitat les petites indecisions del mer-

de moment.

la minore de Catalana Gas. sede F.,
. nabo (+1'00); la baixa de Tram
vies P referems 7 %. 6t'oe
i Telefóniques ordinàries, que poc a
por perden el terreny guanyat dies
enrera, !rifo° (-1'5o).

DADAS FACILITAD', PER
LA CASA JOAQUIII ItTCULI
PADROA

SOASES ESTRANGERES

taaQu la
Iles Presea
01•111
als 111303
- - • Cacau Boya York

El mercas parisenc prossegueix
ensopit en contractar. i fluix en canvis. El sector de rendes és potser el
mis sostingut, m. encara que no dóna
mostres de reaccionar. apareix mis
• 05tingut que en jornades precedents.
Banc de Frente, 150. 50 (--l'ool.
L'espetulació continua poc estable.
i registra una baja; general: Río
Tinto, 165o (-ro); Royal Dutch,
1 793 0 (-85): Canal de Suez. todao
(-160); Kuhlmans, 611 (-a); w agon, Lits, d'5o (-o'50); Barcelona
Traction 5 1/2 % cotitra 735 (-3).

4.40
4.60

4.50
1.60
4.05

.

174

8

Sucre Non York
RR
1.13
1.45

J. ...

1.55
1.17
5.51
Blat Liverpool
4.4 5/8 1.4 3/8
4.5 7/8
1.7
4.11 7/8

S. ...

5/8
89 5/8

st. ...

5
4
3
1/4
1/8
1/8

Blat Riman

MUICAT DE 1.1.0TJA

09 3,4
00
89 1/8

7/8
5/8
1/1

Momee Mago
53 3/5
54 1/4
55 55

El començament de setmana

en armes( mercat fou poc concorregut, i les vendes limitadas.
Blats: Continua l'oferitnetif
por arliu, perb els preus
men t sostinguts; es preten per
a les classes boiles de Castella
a 5 1 pessetes. Aquesta fahrieació, però. no respon encara

55
53 3/4
55 1/8

3,5
1/2
172

Cala Nov. York
7.04
7.01
7.33
7.50
7.34
713
9.40
0.59
9.79
9.00
995
9.92
3
Sucre Londres
4.9 1/4 4.11 3/4 1 1 /
5.1 1/2
5.1
1/1
5.3 1/4
5.3 1/2 1/4
as
5.6
1 1/4

SOLER i TORRA Germansi

Els deutes de l'Estas no donen
mostres d'animar-se i continuen en
un s'olían de migrada importancia.
Els canvis, en general, co es veuen
modificar, Ilevat d'algunes emissions
que oscilen Ilengerament sense dominar cap tendencia.
Obligacions Tresoreria Generalitat mantenen el canvi anterior, de
cent entera
Els Ajuntaments no minven en
activitat; malgrat això. pern, els canvis no donen mostres de turnen i
es limiten a mantenir posicions precedents. amb tanta dificultat en algunes emissions, que registren perdues entorn d'un quart d'enser Per
altra part volens remarcar que olían
acenseguit també avanços de la mateixa importancia, per la qual cosa

BANQIJERS
Rambla dels Estudie, 11 1 13, i Bolineas, 1 1 3

NEGOCIEM ELS CUPONS
venci r ent les' de tehrer de 1934
0111113RA CUIRASSADA

d'AIRES DE u.00ucn

per e guardar valora, documente, joies i
de valor

objectes

altneu

Compartiments des de 22 pessetes anuals
11 de 3'3O a 6

E, pot visitar lote els dies feinere. de 9it

•

MERCAT DE COTONS
5-, 0•••• ••••-, tel. hule.
4.110&1111P4..1.
remes sumían,
8.05 5.54 5.83 3.55 5.81
Oleteen,
Nom. 5.70 5.77 5.77
Se» telegrama 6.02 5.77 5.77 5.73 5.77
Tabes
5.80 11.81 5,79 5.79
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s, . .notables artIsies
112
LA 11011
AlBranoutraL Liaron),deleste,
propicia'
aina. ttetata, Pliteld setenaa l'abonament
I abontline111.-COetelponent
TANa dIsighteK 1. ä. representaci0 rie
tolll elebres estimes Tesebemutuos,
rnechte;leetneleiN • Platee, Hann, Weber,
Knap.
Itablek, n Peters; ..tnestre (tirector.
peediratt. ,, Dissable: PARSIFAL
•
.. ›;;1‘. e „

TEke-RK:,9tOMEA
roiresirriem

Cada dio, a les 5 1 a les 1015: EL
l'es•
DifINO IMPACIENTE, 'de Peinen,
deveniment teatral de majar ressontaeta d'Espanya.

A v al.

FELIPE. DERBLAY
DIJous vinent, reposIcld

Tarda, a tes

nft, a un (mar? d'II:

Exitits formidable
del meravellOs I sensacional

espectacle

La posada del
Caballito Blanco
li g a actual a tot Europa Principal; artIstes, Emula Aliaga, Nene
Aliaga, Tino Felpar, JIMIlliffl Valle.
1. Cuevas, MI gin. vieneses, 20;

Trames rle Urolutte, Doetter, Watt.
bailarlas, art; saws ; 130
Penes en escena, 130. Nodrlda or
queßtra. Modernitats esceniQue3
Emanan pinten, projectors 1 me•
canica moderna; 400 vestIts de
Venta 1 Flotan, de Berlin; Decorata 1 figurilla del professor Stern.
Demi, tarda I tall, i cada dia:

COMIC

p errera setmana. Avul, larda, a les 5;
nit, a un quart d't1: extt monumental
;CON EL PILO SUELTOI
Clamorös »dore de Mecha Delgado, TeresIta Silva. Lollta Puchol, Lobs Cabello
I lota la Companyia. 49 Cómic glrls, 40.
Gran presentacld

Gran

TEATRE NOYETATS

de

LA PRISIONERA
TEATRE

un, a les 10: malee molida
del ame rival &Mina

KASFIKIS

Demä, dimecres, larda I n11:

FELIPE DERBLAY

Teatre Espanyol

Campeona de JOIIIIP IMITPORE
Primera actora 1 directora:
A. MOLLA i A. ESTIMA
Aval, dimarts, tarda, a les 5, popular.
Entrada 1 butaca, 1 pesseta
UN MILIONARI DEL PUTMET
Nit, 1 cada 1111:

APAVERT

amb la seca Incomparable Reellta 1111MSerles', amb els seas IIHIputenrs, les
seves vedettes, etc. BASFISIS es
al mili)! EASPIIII8 no s'assembla a i»ngd. Tots s'assemblen a KASPIE1111. Teatro?... Clro7— Revleta?... Tot, tot alzó
molt mes ha de presentar l'empresa
de l'Olymple sota la fórmula moderna
dispeetaele eceeleratl, funde azares!
Cada número a la ßeva hora, ralee
Olettrarl: l ira 1 Shn Nilda ; a les 1003;
TNE 'M'OLAS, força dental; a les
1011 PU. MINE, -rodeo" amerleä;
a les 1004: LES IBERIOS, tripula escala; a les /0'35: LES 4 521111K,
pies plastics; a les 1043: «roa ELLIIETIII,
persistes: a les 1033: WASCONCELL011,
el mIllor m'alinda del //HM; a les 11'03.
RICO-ALEX, celebres 1 molt aplaudlis
clowns excAntrIcs mundials I parodiales: a les 1133: WORTLEY trapee%
volants. a les 10'00. Eirnronia: a les
1203:

KASFIKIS

REVISTA MISTERIOSA
1308: RACCSONS, sollodors: a les
1315: Gateo final. - Es despatxa a
compladorla I a la loquilla de revenda
per a les darreres funrions Ile ItASPIKIS

Itoro-lepantaledn-earrooe
Avul, larda, 1 1 4 de 6, matinée popu lar: LA CASCARRILLERA. A 1/4
chorrera representarlo (de nit) de real%
de riure 11. CRESO DE SUROOS. Demt.
tarda: EL CRESO DE BURGOS. Nit. eatrena de Suarez de Deza: LA CHICA DE
BUENOS AIRES.

..per robo I Llonel barrymore. mera
0 00 16. flehm Ifareg, Myroa Lay.
Roben blonleowery. ProduccIO Be.
tro Goldwyn Mayor: DIreecte: ES.
ronce Brown. Es despetzen leea;*
Mate amb tres Bes WanilcIpsel6

t

Fei444-6(lio
Avul , larda. de 4 a 8: tia , a les 10:
Franziska

PUBLI CINEMA

Mobles

oi

Doeumeetal
Rte. - 31450 coralina
Zatara UNA PESSETA

Betuallista enunetele

Visten

COILII8CUlgi1
Aval, tarda, a les ti Mi, a les

CINEMA ESPLAI

CORMA. entre Montaner I AMI«
REVISTA. EL PRINCIMI DEL DOLLAR, per Charles Chasse (solament
a la tarda). NADANDO EN SECO,
per Bocazas. El superespectacle
Paramount

1105C O

El signo de la Cruz

en espanyol, per Frederic Manis,
Elisa Landt. Ciaudette Colbert I

Charles Laughton

10:

REVISTA PfuMMOUNT. LOS INVENTOS DE INTTY, dibulsos.
EDUCACION DEPORTIVA, ,dorumental. EL CANTAR DE LOS CANper Marlene Dietrich.
Eón fllms Paramount

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÖS DELS RECONSTITUENTS

Aliment complel, compost dosificat assenyadament per ä respondre a totes les ex4n\ncies fisicagiques, agradable al paladar
i d'una digestibilitat perfecta, el PI4080A0 ha resol) la qüestió
de l'alimenlaciá racional dels malalts. deis convalescents j dels
ancians. Veritable acumulador de torees. el PNOSCAO és acon031101 pels nielges als ;literales, als ~Mata. a les dones embarassades. a les dides i a tols aquells que sofreixen d'una afecció
de l'estórnac (dispepsia, gastralgia, dilataoid) o que digereixen
amb dificultat

imMa,
VISITEU VITRINA
A L'EXPOSICIO
RAIXOS PLAÇA CATALUNYA

Despatx a Comptadoria

GRAU
J. SASTRE

.111,000
Ca••••,it

n'aspes.

nada. SS. Casa del
Me
,.M1P11

A

amb Paul Horbiger. Molt avlat:
NOMBRE DE CORAEON, per G. Froeilch

La posada
del Caballito Blanco

oer
recd

Casi en la comedia musical

PAPIHR

A les

Cinemes

TEATRI POLIOltAMA

141a este::

VUELO NOCTURNO

CIRC EQÜESTRE

GRANIEAIREDE L LICEO
toar t itt I abonament, a
Anal, 45..Pgge
rislentaci0 de ropera
/es 9: pe!

Tarda, a lea 4; nIL a 11%10: äxtt de

Petritxol, 12 -- TeInfon 13827
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Palmeta ole Erecta. 2$. Ten'.

13352

PROGRAMA MONSTRE
Tarda, de 4 a 8, sessid cont ) nua;
Illt, a les 10: EL REY De LOS 110TELMI, alegre comedia mauleal. pel
galant pa y e preferlt de Pelement
femenl de Parls, la deliciosa Inge•
nua aimone ElmOn, I Dratiem, el
l'ameos actor de caräcter. EL ORDENANZA, arlaplactd de la novella

A les Farm'äcies i Drogueries

ni el: FORTUNY, S. A., Hospital, 32 - BAI2CELONA

de Doy de Maupassant, Interpretada per Marcelle Chantal, Jean

214

Wurms 1 Fernandel
Nota: "El rey de los hoteles" es
projecta a les 403, a les 617 I a
/es 1003. "El ordenanza", a les
501, a les 715 1 a lea 1114

Concerts
am

lIIiIIIÍm

,—1 N F.MA PAR1

DE

BARCELONA!
El que es

bo s'acaba

aviat, i el nostre gran

MES DE

REl'ALLS

Si yo tuviera un millón

el film mes originat de l'any. DinDense, matinal, 1030. Hilluns,
RIPIAS EN ACCION, per Brigitte
lielm, I EL PADRINO IDEAL, per
Annabella I Jean Mural

SPLENDID CINEMA
Censan te Cent. 21 7 - Telefea 1104111
Aval, tres pellictiles eximordinleles.
A leo 330: TOPAZE
deliciosa comedia per Marcel Faeno?
A les 5: YO DE DIA, TU DE NOCHE,
magnifica opereta Interpretarla per Kate
de Nagy I Willy Fristsrh
A les 6'30: EL ARCA DE NOE, dibuicos
en tecnIcolor
A les 640:

COMO TU ME DESEAS
robra genial de Pirandello, per Greta
Garbo I Erlc Von Stbrobelm, en espanyol

que 6s lo más gran oportunitat 4. l'any, está

CINE RAMBLAS

1APROFITISI
136 val lo peno de perdre uns moments quan s'obt6
en recompenso un estalvi tant important com la
mateixa desposo.

NOMÉS

Encaro tenim un gran assortit de bons retalls de totes
les mides.

•

PRESSA
•

Iteraras Centre, SS 1 Tf. 11171
Aval: DI•UIXOS SONORS. QUIZA,
TAL VEZ, per Elft D'Orsay. AVENTURA AMOROSA, per Mary Glory.

CORAZONES VALIENTES
per

LI QUEDA UNA SETMANA

per o comprar la roba del vestit, abric oisantalon que
Ii duror6 bastants clon parque' o PAÑOS RAMOS,
pogui el que . pagui, trobarà »more qualitat.

Iba condeno de la

SALONS CINAES
TIVOLI

nit: "id1110 en el Cairo",
I Noticiarl
CAPITOL
tarda I 945 nit . "Dos buenos cama.
rarlaS", Paul Ilorbiger. "El Mancebo de
botica", Flurelle
AAAAAAAAA
4 tarda I 10 nit: "Hotel do c•Dullantes",
"Baroud", Res lograin
URS
AAAA
4 tarda 1 930 int: .. Dur0 de pelar"
(nnIcament larda). "Noche de San Juan".
"atetar con faldas", Armand Bernard
AAAAA •ALACE
Continua O tarda: "Yo quiero a mi ntfleta", Bobby llOwea. "Timbuctoo". -Roma express", Esther nalston
O

tarda

I

/O

Renate 51(111er. COmica, Inbuicos

Robert montsornery
(Sessió continua)

TEATRE GOYA
111m de gran Axil

Atol, el

EL SIGNO DE LA CRUZ
dialogat en castellit. YO DE DIA Y 'TU

Cale de Nato, . EL 'VIO
A VENIR! DE NOCHE, perREVISTA
1 DIEUIXOS

aa ~teto.

dirigida per l'emibeut IneSlre rerea Casas
EaClu s hament soris de

Associació Cultura Musical
Inseripclons: Clarle, 43, Tetaron 20928

Diversos
BA-TA-CLAN
P. L'arel., 55 - Telf. airre
Tarda, 43,301 nit, 0 '30
80 ARTISTES, 60 - Estrelle.: GARCIA. ANGELINA, VALENCIA, TERRY,
VILLANOVA, INARTOMEU
Dancing di a 4 de la motivada
I un ALEGRE VODEVIL

ION

4 tarda /I 9'30 nit: "Con Tarzan me
basta" (nnicament. tarda). "TintbucIon", "Boina expresa", Esther Raiston.
4 tarda 1 9.10 n'U "El expreso tanteama", WIlliam Collier, Jr. ldhicament
larda). "La muerte »egra". -Es esto
amor", Mary finan 1 Leo Carrillo
ORAN TEATRE CONTAL
Continua 345 tarda: "Klkl", anny onces. "La muerte negra". "Es esto amor",
Mary Brial; 1 Leo Camello
MONUMENTAL
continua 345 tarda: "Picaron amigos",
ropaTom arown. "Viaje de Ida"iaen
Francls. "Yo y empeia11301,
tris" Lilian Itarvey
'aovar.
Continua 345 tarda: "Un hombre de
paz". Welter Huston. "Viaje de ida",
en espanyol, Coy Francia. -Yo y la cm.
matriz" Lilian liarvey
sousena 1
s dei
Continua 345 larda . "Aristócrata
"Altas terrecrIn/en", Ricardo Cortes.
moto". -Danlon", en espamol

Sala Emporium
Montaner,

DOMAS,
Al BARCELONA: COMO TU
en entena, per Greta Garbo. EL SE-

CRETO DEL MAR, per Fay Wray. YO
DIA, TU DE NOCHE, per E. de NUT.
A l'IRIS PANEl DE PARRAIIDA, per R.
Denny. nstaton. per Eay Franela. TO-

DE

PELAYO, 10 BARCELONA
- Cases a Madrid 1 Granada
k
Fábrica a Sabadell

COMPRE!!!
tota mena de ganares
d'ocas16 1 aldo

litütihNlii ORIOL
Villarroe1,11, principal

TRANSPORTS

ta inco 811E1

Per deu cupons corn
aquest, regalem cine pessetes en Ilibres
Apartado 228 - Tenerife

Atraen, 273 - *rondan 747 80
Barcelona
.TRANSPORTE RAPI OS'
de'

de Mercal Pugno!

CALENTADORS AOTOMATICS
PER A BANY
Miranda absoluta, des de 100 ptes.

BARCELONA
•
GIJON

PROPIETARIS I ADMINISTRADO» DE
FINQUES: Ja ealli resoll el problema rli.
' reparacions ~oses del attarells escalfadors. Amb una assegurimea deis dale
aparells eh; pudren lenir sentore en perfecta estat de funcionarnent, evitant d'aguo/0a manara qualsevnl secirlAnl

e

Flibricis • d'Aparells Sanitaris
de FRANCESC ESTEVA
Coi11,502 i 510_Jelifon 31336
I

Vial Irlanda Rabio • Milis

G al • -feo. impotincia Diatirmia Rail.' X
( I 1f15Ildra
colon ABALEO
111

limera Dr. J. Rin - Consulta de ro a e 1 de g 5 9 Diumenees, de to a

CORTE CATALANES, 815
Barcelona

Apartat 342

CERQUEU PIS?
CASA CARRERA, fundada en 1107. Autecandoetore. • 25 pum. dlne de la olutet, t per
Per traalladar - vOS recordeu

carretera • Ole PUS

FABR1CANTS
1 COMERCIANTS

PUBLICACIONES CRISOL

PARE,

•

tinte 321 6 de ball on toquen DIJES
ORQUESTRINES tots eh dies
tarda i nit
60 senyoreteS entrenadores. Cada CUJOUS
gran "scaree" de morid

SONORS

BARCELONA - IRIS PARK

1

TOTA CLASSE D'ARTICLES DE CAUTX13
Indústria - Calcat - Esport
Higiene - Craratges

Orquestra
de Madrid

Nollelarl
811114111

acabant-se.

o es 25 š 28 deu nit
PALAU CE LA NUNCA CATALANA

Tarda, 430; nit, 945: Renata,
XL TENIENTE O« LOS BESOS. EL
DOCTOR E, dibulxos. Gran eatt del
clnedrarna

PUBLIC

FABRICACIO DE

passant per Esragoasa, Catabarra, Pamplona, Logroño, Vithrle, Sant lieleastie.
Bilbao, Santander, Terriblevega 1 Oviedo
..5 '.
lacio km. de revorregut, Lao°

I

14 RONES
"PREUS REDUI'ye

VI.ES PRIN
POI KltRICA
g alantes •erreles
Ramita

ARWS
asma,

tenerte. *ramal.

Se *mames. II, 1 ro

Ifm.

Talaron 31514

»MIEL, 132

Els que aneu a Paris
NO OBLIDEU
que trooareu

-91oe

LA PUBLICITAT
a Iota els quioscos deis
Grana Boulevards, de la
Place de la RepublIque a

15 eadelalne
A la Place de la Bastilla
A la Plact de Salm-Michel
toostat Metropolital
Al Boulevard Saint-alionel
al Boulevard Sebastolsoi

I a tots els grana quioscode Parle

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
gua j a interesal la pubheació immediata de les notes que ens envien que els originals han de dirigir-se tots a la Redacel6, Corta
Catalanes, 539, ter pis, abam
.41. lea ama dei mime .gys que
ens ar:ibin TnInt tard eliquesia
hora o mine adreete a la
impremta del Mari: ilarbarli,

