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pres que al segon tan d'aquelles
eleccions legislatives. podien comptar amb la confluencia de les passions que havia ende la consulta popular, i acoblant totes les forces hanríen pogut entaular la batalla electoral en condiciona mis propicies
davant la coalició esquerrista. Guanyant aquelles haurien guanyat les
municipals segurament; perdent-les,
la derrota de després no els hauria
decepcionat ni els hauria desorganitzat com ara. Van voler guanyar
les primeres malament i avui les dretes catalanes es troben dintre l'estela agitada d'aquell error i clamen
al cel pernué les tregui del mal pas.
Però es injust, Es antipatriätic donar la culpa a l'autonomia. Gaziel,
en el seu anide, no acusava qingú,
deia que és imponible que un catalanista de debò es giri contra l'autonomia, perque no li han sortit
uns comptes personals, i afegia que
si el rumor abominable fos literalment cert, ens trobariem davant d'un
cas gravissim d'aberració moral, d'un
monstruós intent de suicidi coHectiu,
i el poble que toleres un morbo
semblant, estaria perdut sense remei.
Abans de veure aquest covard auicidi, deia en acabar, crec que és preferible morir-se de qualsevol cosa,
per no hacer-se de morir després de
vergonya.
1 be: ¿don pot sortir aquest rumor abominable, qui el fonamenta
i el propaga, sine> els que malparlen
de l'autonomia perque esti en mana
de l'esquerrisrne? La gent de dreta,
que es tenien pels únics administradors del catalanisme, considecaven la petició d'autonomia com
una lletra que els governs de la
monarquia haurien anat renovant indefinidament, i s'acontentaven amb
cobrar un petit redil d'autoritat, i de
caciquisme de Catalunya; amb
com que no aspirasen a gran cosa
mis i no tenien pressa, es donaven
per ben satisiets. Catalunya no en
tenia prou d'aquesta usura, i per alzó
tenía interès que la monarquía caigues, perque vingués algú que iee
efectiu aquel1 crèdit popular. I en
efecte, ha estat la República qui ha
pagas la lletra de l'autonomia; però
si ha esta: la República i les esquerres, ¡quina culpa hi té Catalunya ni
els catalanistes? ¿Per que no ho feien
les dretes? ¡Per que no ho feia la
Lliga, que disposi de trenta anys
per realitzar l'operació? Si no ho
han pogut fer ni les dretes ni la
Lliga i ho han fet les esquerres,
be és a elles a qui pertoquen les responsabilitats de realitzar l'autonomía.
Hagin estas les esquerres, com si
haguessin estat les dretes, ass cop
obtinguda rautonornia és intangible
per als catalaas. Ara fa dos anys,
d'aquest matriz lloc, en discutir-se
l'Estatut al Parlament de la República, protestàvem energicament de
la intervenció del senyor Raimond
d'Abadal, que en nom de la Lliga,
dentanava que les Constituents modifiquessin pel seu compte el text
plebiscitas pel noble de Catalunya.
¿Com no hem d'alçar-nos ara contra
els que, proclamant-se catalanistes,
escampen rumors abominables contra el crèdit i la permanencia de
l'autonornia? Les eleccions es guanyen i es perden per la voluntat
popular. Davant dels seus determinis ha d'inclinar-se l'orgu i ajupirse els interessos materials; qui
sapina resignar-s'hi i acceptar l'adversitat, que ho digui francament, pecó que no es proclami catalanista
perque no n'és.
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de la terna.
Marroc
S'indiquen Herriot i Daladier com a futurs
la seva obra—i aixb és el
Mestre Fabra també l'ha
Les derivacions de l'afer,Sfaviski

ELS DETRACTORS
DE L'AUTONOMIA
L'anide "Un rumor abominable",
que Gaziel publicava abans-d'ahir a
"La Vanguardia", ha estas reproduit gairebé per tots els diaris catalans. Aquesta coincidencia es el
millor testimoni de rencert i l'oportunitat de l'article, que ha tocat un
dels punts més sensibles de l'anualitat política catalana. Amb una
imparcialitat i zmb una ponderació que fa mes gravides les seres
observacions i mis encès l'intim
fervor que l'inspira, l'articulista corrobora la doctrina de Prat de la
Riba, que és rúnica sälida, justa i
racional sobre el catalanisme, tal
com sosteniem nosaltres dies enrera. Realment seria una monstruositat abominable, un crim contra
la catalanitat, si per damunt de
l'autonomia, conquistada amb
fose de tantes generacions de patriotes, algú volgués posar-hi conveniències de cia s se interessos
materials particuars, decepcions
personals o qualsevol plet politic
intern.
Els que pretenen condicionar
l'autonomia a una ideologia determinada de dreta o esquerra, o no
han estat mai catalanistes o han
viscut enganyats en pensar-se de
bona fe que ho eren de debò. Qui
se senti cansat de rautonomia i la
bescanti o l'avorreixi perquè no
s'ha adaptat al seu dretisme, és
que simplement era un home de
dreta adulterar pel catalanisme; per
a ell rautonomia havia d'ésser un
instrument, una palanca que en
fallar-li la rebot amb ira, perquè
tornes li ha servit per a fer-s'hi
mal. La culpa, perú, no és de
l'autonomia, sin d d'ell, que se I glesia imaginada com un utensili per
al seu ús exclusiu. El catalanisme,
perä, no és ni ha estat mai un feu
de ningú ni de cap partit, encara
que durant un quant temps ho hagi
pogut temblar; el catalanisme és
Sr tots els catalans catalanistes,
que han cregut el contrae;
Cl ,
s hate errat de mig a mig. I si avui
la majoria dels catalanistes militen
a l'esquerrisme és molt natural i
molt just que tingui l'accent 65quena.
Perä aquest fet no ataca ni la
legitimitat ni la virtualitat de l'autonomia, perque justament la raó fonamental del catalanisme és la
ó, de dolor, d'oricapacitar de creaci
ginalitat i de reserves vital: que
els catalanistes adjudiquen a Catalunya; a la capacitat per suportar
totes les violències i les 11Mtes que
les inquietuds i les passions dels
catalans puguin desfermar dintre
rambit de la catalanitat. Si creguéssim en la possibilitat d'un conflicte
que Catalunya no pogués superar
per ella sola, si concebéssim l'amenaea d'un perill intern davant del
qual haguéssim de confessar
nostra impotencia i n'haguessim de
confiar la defensa a una autoritat
de fora, no seriem catalanistes. Si
admetéssim una zona de possibilitats de govern inaccessible per a
nosaltres, ens acontentariem dientnos regionalistes, però mai no cometriern la imprudencia de Unirnos per catalanistes autonomistes.
Per això en3 semblaven una monstruositat les declaracions que dies
enrera el senyor Cambó feia antb
motiu del traspas del servei d'Ordre
públic a la Generalitat. Aquella confessió és indigna d'un catalanista i
el senyor Cambó algun dia se n'a yergonyirà si algú de vora seu no l'ha
fet avergonyir ja d'aquelles paraules
que cap catalanista pot escoltar sense regirar-s'hi. Hem de reconeixer
que en escriure-les, el cap de la
Lliga era sincer, con: ho era igualment quan a la vigilia de l'adveniment de la República, negava la pos
sibilitat de la caiguda de la monuQuia i profetitzava catästrofes espantoses si triornfava la revolució.
La por, una por difusa i insuperable,
ha desbancas la fe en Catalunya en
el cor del senyor Cambó; era la
mateixa por qui li dictava aquell article i aquest d'ara; el seu anarquista
de Terrassa, Es el Mefistófeles, que
posa constantment davant dele
ulls esglaiats escenes de eaqueig i
cupredacions. Aquest Metistedelet,
p,rip, no li tornan la joventut catalanista.
Aquest drama interior el passen
molta de la gent que el volta; en
aquesta catnaan Ya derrotista contra
l'autonomia, el furor teològic dele
uns conjuga amb la por deis altres.
Toa s'han creares eatalaniatits ine
que l'autonomia ha vingut de bracet amb reenerrisme; sal que han
perdut unes 'feeder', que no pedirla
pungir, revioneeniaiba cOnTairtit
en Ama. L'error capital,.perb,
el del tp te stavelobre; el pele&
d'equis baägt be la pat; la por
va obseeerel. "obre te* la Elige
lean per tgrea
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colrada, de terraza;
aquests. Un xic corbat
igual que els treballadors

caps del govern
El drama polític de Franca, del qual
parlavent en la nostra edició d'ahir,
ha tingut int primer episodi. El Goteen Chartemps ha dimitit per no po-

der superar les dificultas que les derivacions immediates de rafe. Stavisky fi han provocat. La crisi eslava virtualnient oberta des d'atún, pera es
pensava ente Chautemps voldria arribar a la sessió de dimarts a la Cateetira deis diputots perquè cts rot del
Parlament pagues orientar el Presiden, Lebrun sobre la »lució que cald ria donar a la crisi. Perd la nervio:Uta dels diferents grups patines ha
fet itnPossible agries? aiornetment.

Camello Chantemps
La causa inmediata de la caiga& de

Chartemps es la dimissió del ntinidre
de la Justicia, senyor Raynaldy, que
no esté motivada directament per ralee Stavisky, tina per un altre afer anterior dan bonote, terral anomenat
Sacaran. El mayar Ray naldy haut

participa, amb nao modesta aporta€16 de deu mil Mines, a la consfitncid
d'una :mimo anal Sacazan, de la qual
es va retirar totjust cotutituida. Perd
aquest fet, que no afecta per a res
l'houo rabilitat de Raynaldy, ha estat
suficient perquè, malgrat els aclariments facilitals fin: ara, s'hagi cregut
que restava autorital al ministre de la
Justicia per a procedir amb l'energia
que cal en aquella moments. saciar:J.1es, en una reunid del gruP, rala decidir demanar l dimissió immediata
del ministre, i airé va fer C011eftlidre a Chautemps que el Covern no
podria continuar sense exposar-se als
perills d'u na cantpanya violenta i apassionada. Siper un fet, conegut i e.rpbcat, en certa manera cobert per tata
defensa de Chautemps, un grup tan imporfanf COM el socialista portara la
seta exigència fins a l'extrem de desautorizar el ministre de la Justicia,
era evident que el Govern quedava a
mercó de qualsevol incident mindscul
de sessió que no era prudent enfrontar.
•
S'fia sie tenir en compte que dimarts s'havia de plantejar el deba
sobre la proposició de nomenar sosa

cemittió parlamentaria d'enquesta presentada pels diputals de la dreta, amb
el propòsit evident d'eiramplar els
efectes de Testando! Stavisky.El Pre-

El fet és que la crisi ha erial oberla en .rituacid bes dificil. El President
Chauteinps tio meres-la aquesta sort.
Havia donat tomares d'una gran eu
e rgin i d'un gran untit palien quan la
dimussid dificil del projecte pei redrecamela financer de Franca, que havia costal la vida a dos Goterns, i ara
darrerament koala demostrat una gran
serenitat per a plantar cara als e.rploSudor: de rescdndol Stavisky, guanyant-se la d'ada g io de la Cansera que
l'hacia estatal amb dos vol: de confiando per nombrosa mojono.
L'estat de salut d'Hemat no Permet creure que s'encarregui de formar gotern en les aclaras csrcionsfanciet. Es parla de Daladier, per la seta
forme», per be que la seta derrota
en aquesta Cune ra es molt rema.
Difícilment es por fer cap pronartic,
peros? la Política francesa entra en
un perfode que por desbaratar totes les
previsions. El Senat es ma n to: fertn
a defensor les institucions demacratiquet i la persistincia de la política
d'esquerra. Airé vol dir que no es
Po i templar antb el Senat per a la distanció de /a Catabre, i que el President de la República haurcl d'intentar
la farmacia d'un nos Govern ando l'actual majoma; pera si la pressió del
correr sacceratta i elt partas es mostren tan nerviosoç con: aquests &aren dies, tata por venir una situada
mis cap a /a dreta, amb aportacions
del grup Tardien, com una situatid
me: radical que la darrera amb els
neo-tocialistes, que es faci autoritario
en sin maje revolmionori.
El drama ha contenga& El seu curs
interuned fot Europa, i el desenllaç,
que es veu Iluny otetb una freqiióncia
de crisis politiquee com la d'ara, pos
UN r temer:14mM per a tot.s. Sort
que Franca envere traba l'hm« que
la situacid erigeix, i 1: poesible que
Irobi el triptesta erial ro* en un
cas eentblont Isa trobar fin Weldeei,
RAKtfellt.

D'ALERTA

Sr. Joan Moles, per tal que ala facilites una referencia aclaridora a la nota
Hiurada darrerament pel Sr. Alvarez

Buylla, director general del Manee
i Colònies.
Durant l'estona que va durar la
nostra conversa, el Sr. Moles va parlar-nos de coses pintoresques del Marroc i d'altres molt interessants, les
quals possiblement ens serviran algun
dia per aclarir els problemes que la
República té plantejats en terres del
Protectorat.

Atenent, per& a la gran enmel6 que
en aquell territori sonnes a tutela es
presta als comentaris apareguts a la

que 'causar en l'anima de l'indígena
marroqui l'estrall del desprestigi d'institucions de la República espanyola."
Fidel als ideals de tota la mera
vida. del, qua!, no han pogut separar-me ni conveniències d'escalsfä, ni
afanys d'aren!. ni altres estimule
que en mi no encalan he posat en
l'exercki dele cirrece amb que ni'han
honorat els Governs de la República,
apartant - me de les meres tasques pro-

fesaionals, l'interés, zel i discreeikeme
eren deguta i he procurat mantente
a la m43 gran altura, i amb feto, els

institució de la República, perque es
Carta de coses d'nrigen monärquic o
dictatorial que la República va trobar
implantades i nue no ha tingut encara
temps de modificar e, suprimir, dis-

Stavisky.
El senyor Chautemps va decidir
acceptar aquesta dimissió i roan que,
malgrat de la recent aprovació a l'acper una gran
cid
majoria a les dues Cambres, havia
pogut comprovar que en ra6 a la
pertorbació sofrida per l'opinió com
a conseqüencia de l'escändol judicial
i l'explotació politice d'aquesta escinda la dimiteió del senyor Rynaldy feria mes dificil el compliment
del seu deure pel Govern en una atmodera de calma, proposava la dimissió del gabinet, a fi de permetre
al nou Govern proseeguir l'obra de
justicia 1 de reconstitució administrativa i moral.

El Caneen va aprovar per unanimitat el punt de villa del •'y«
Chautemps.
Per no haver recaigut cap vot hostil al Govern Es mole probable que
:el senyor Lebrun demani al senyor
;Chatteemps que conttitueixi un nou
Govern, perb, segun& totes lee pro;babllitah, factual prealdent del tonceli declinad rentare« I aleshores
el Preeident de la Repdblica celda*
- my« 144110t.
(CoNt6mt, NNO.. r, ed.

llats, el tresor d'un idioma nou de
trinca, dar i cristalli com l'aigua, net
d'impureses; brillant en brut que ell
sabia recollir en una obaga dels nostres hoscos, el qual treballa amb una

a casa vostra. Us teniern, de sernpre,
mis que per un amie, per un germä.
Estern orgullosos d'ésser conciutadans
vostres i de poder-vos-ho demostrar.

Ens omple de satisfacció i—iper

no dir-ho?—d'orgull compartir aquest
titot ami, vós. I tingiaeu ben present,

precisa. i asseveracions que tampoc
assenyala i qualifica d'incertes, es comet la impertinencia. imperdonable en
qui ostenta cärrec públic i diu que desitia fugir de tot afany polemic, de
donar a entendre que unes paraules
meves no han tingut altra finalitat

protectorat marroqui, no he local cap

cilitar un comunicat en el qual es
diu que el senyor Chautemps va exposar les raons de la dimissió del
senyor Raynaldy, que vol recobrar
la seca llibertat d'acció per assegurar la seva defensa per haver estas
barrejat en l'assumpte Sacazan, que
e3 remunta a cinc anys endarrera i
que no ti cap relació amb l'assumpte

Fabra. Solament que en obrir el seta
cistell i fer-nos ofrena del que hi duia,
els catalans hi descobrirem, merave-

categoria espiritual en vincular-lo a
la sera obra i àdhuc a la seva vida.
Encantat que el meu noble ii digui,
avui, agrait: —Mestre Fabra, aei és

meses d'índole delicadissima. que no

pogut, honradament, atribuir-me, ni
sota fórmules de eondicionalitat, ni a
l'empar de supòsits gratuita, idea o
propòsit ele desprestigiar institucions
de la República.
Si en converses celebrades recentment m'he pogut plànyer del fundonament, al meu judici equivocar, de
certs organismes relacionats amb el

París, 27.—En acabar-se la reunió del Consell de gabinet, fou fa-

que me

omple d'orgull—voltat de l'estimació
del respecte de tots els eatalans.
¿Fin adoptiu de Badalona, mestre
Fabra? Cona a badaloní, jo, encantat
que el meu poble honori l'home eminent que li ha dona: una s'estima

Península. i a l'enorme repercussió

del Cap de l'Estat al Marroc, les
mostees d'estimuló de que fou objecte, i l'entusiasme amb que va ésser
acollida la sera presencia, no batirla

El ministre de justicia, M. Raynal.
en, la dlenied6 del qual ha provocat
la caiguda del govern Chautempe

treballada,

i a molta fondäria, l'estilogràfica a
la mi en comptes de rabuda, i obrint
soles profundissims en l'entranya viva
del nostre país; l'idioma.
El pas acompassat, penó seguit, com
el dels pagesos, quan emprenen la
Ilarga caminada que eh Porta d'esma
al mercat.
També hi anava, a mercat, numere

que tenen aci les noticies procedente
del Marroc, el S ,. Mo/es ens va pregar que en resposta a l'alludida nota.
inserissim únicament aquesta que ell
mateix va tenir l'amabilitat de dictar-nos:
"En els periòdics d'avui llegeixo
una nota facilitada per la Direcció General del Marroc, encara a canee del
Sr. Plarid Alvarez Buylla, en la qual.
a pretext de rectificar afirmacions

prestigie de les nostres institucions,
no solament en l'ànim dels ineenes,
sind en la coneeptuaci6 dele estrangers.
Si el qui ha donat la nota conserves, co mconserven tots els que hi van
assistir, el record del recent viatge

sident Chautemps no n'era partidari

i havia preferit la fórmula dels socialistes de someta, una CON{73.145 mixta que actuó: ron: una mena de tribunal d'honor; pera ahir aquesta fórmula, arce/alada en principi ¡set parra
radical socialista, era rebta jada en una
reunió dels reptiblicans d'esquerra
en una altra dele neo-socialistes, deisemi entreveure la possibilitat duna
derrota inevitable del Caven+, sobretot despeé: de l'aetitud dels socialistes
en el cas Raynaldy.

Tal com anunciärem als lectors en
la nostra edició anterior, ahir visitarem lea -Alt Comissari del Marroc,

nostre Hamel, al ccatrari del
mestre del conte de Daudet, no s'havist
Ans

sortadament."

Un dele darrera ir'« ata de Pompo Rabea
tatacitat prbeia de embullad« de la
terra, amb un amor i una abnegació
de benedicti, durant anys i anys, convertint-lo en una joia encegadora de
mil facetes, totes elles pures.
Perquè estiman Catalunya ho féu
en silenci, defugint les aparatositats,
sempre destorbadores. Tant fou abrí
que els catalans ens adonirem del mirack de la resurrecció quan aquest
ja havia estat acomplert.
Abans de comptar amb mestre Fabra, als catalans ens podia ¡sien aplicada, encara, la frase del venerable
professor Hamel, del conte d'Alicate
Daudet, en acomiadar-se dels seus
alumnos alsacians:
"Com? ¿Preteneu ésser francesos i
no sabeu parlar la vostra llengua?" I
recalcar - la amb l'afirmació següent:
"La llengua ea preci s guardar-la, per-

que (luan un poble cau en l'esclavatge,
si de cas conserva la !lengua prdpia,
es com si tinguis la clan de la Armó".
Ara ja no se'ns pot ter un retret

semblant. Tant i mis que nosaltres,
perú, fou mestre Fabra qui guarda la
clan; i Ion tamicé qui ens ensenya de
manejar-la.

"Barcelona és la ciutat més
alegre i optimista d'Europa"
ho diu Maurice Bedei
Maurice Bedel, en acabar la seva
dissertació brillant i intencionada del
Ritz, ens rep, en presentar-nos Carlea Soldevila, ami, un somriure ala
Ilavis. Es el somriure de l'heme segur, civilitzat, que amb una mica
de bonhomia va convencent, a la
gent preocupada d'avui, que tot es

guro sense adulaciä, té un gran èxit

entre nosaltres.
La nostra generació té necessitat
de somriure. Esta excessivament

pot arranjar amb una mica d'intelligincia. Acabava de parlar-nehs de
l'amor. de l'amor romintic, del qual
avui hi ha qui assegura que no en
queda ni rastre. Com no creure Mau.
rice Bedel, pera), si fem amb ell un
viatge per Europa i ene explica, amb
ironia o sarcasme, el que en ha vist
en tote, lea latituds. Rostres diferente, regims antagónica. Arreu, PC.
rd mane juntes, rostre sobre rostre

etern diileg.
—sQui us sembla el nostre pala,
ntonsteur Bedel?
—Però si fa tres horco que hi
sbel
—Ah, perdonen. ¿Teniu la intenció
de quedar - vas- hl dies?
—No, malauradament me'n vale
diumenge.
, —Quina sort, per a nosaltres, mon.
ele« Bedel. Ens estalviarem la vot•
era critica brillant, perb mal inofensiva. Es tan segur, que entre nos.
alees troberteu un monsieur Grenadier'
—Esti
—La velara literatura, us ho asee.

nebretot, que el ecan a bedalonins etts
honoran macetee-vos el tftot de fin
adoptiu del acetre poble, can a catalana, en canvi, us conejas.= onn a
pare ' 1 aquest is el doble abast de
l'homenatge que avui us dediquem. Car
si Prat de la Riba ens ensenya de
caminar pe/ C2171i de la Ilibertat amb
les nostres pròpies carnes, ves, mestre
Fibra, ens heu ensenyat de parlar, que
vol dir de sentir, d'estimar i de pensar
en el nostre idioma.

L'acte d'avui despassui, &me
dels limit5 estrictes del protocol, perque
servirà per a posar de manifest, d'una
manera cordial i efusiva, l'afecte que
tots els badalonins sentim per mestre
Fabra. Ja ho 6,s, ja, per a nosaltres,
un home eminent. Ja la tenitn, ja, la
consciencia i el coneixement de la seva
vaina altissima i el sabem be Pum
l'abast de la seva obra ¡inmensa. Perú
tingut mats ates al nostre costat. Coneixem l'home, i el sabem seaxiii i cordial, àdhuc alegre i faceciós;
a còpia de tractar-lo l'hem arribar a
estimar; i aquest sentiment compta
tant per a nosaltres, en el moment
de retre-li el nostre homenatge, ocen
la acta obra.
meu poble, i jo m'hi adhereixo,
tal dia com avui celebra la eeva Festa Mejor mes solemne: la de la intelligrncia, i de passada amb aquest homenatge el redimeix---el que les forces vives del país dedicaren a ralcalde de !a dictadura Pere Sabater
d'altres en eón una prova—de culpes
passades.
• ••
¿Quants anys fa que mestre Fabra
viu a Badalona? No se sap. A penes
si ningú del país ho recorda. En el
loas, tant li la. Se sap vagament que
un dia, i d'aix6 ja fa molts anys, va
venir a El que hom recorda,
en canvi, amb mes precisió, parqué
ho recorda com Si llag ues SUCCeit ahir
inateix, és que l'endemà d'haver-hi
vingut a viure-hi ja era un dels
nostres. Mestre Fabra, amb la seva
pipa, amb el sal somriure comprensin i la seva raqueta sota el braç, ens
guanyà el cor. Posat en aquesta si-

meció el badaloni is home a l'alpe.
Vol dir que si mestre Fabra s'ho llagues proposat n'hauria fet el que h a uria volgut, de nosaltres.
Quaa va venir a viure a Badalona
tot just acabara d'arribar de Bilbao.at tutela de catedratic a l'Escola

ritimeitce n'u«
pestocupada. Un somrium ha' isht
1 /*nitre el don/actor deh cantees en
AtIre de la pedanteria 1 el penal.
i felsgus .
(Co ja*, liZ eiAti mi. »

d'Enginyers. Prat de la Riba
cridat a Catalunya, disposat a donarti els mitjans que li lossin necessaris .
per a com p lir la seta miseid., i a mes.
tre Fabra Ii mamé temps per a acudir
la celda.
El soma, que ja havia cobejat de
j ere, š adhuc projectat a he cona«.
lel de la penya romántica de 1.9veltris
e* convertid, de sobte, e
t tata' reable
.tat. J rimer que va ter, ton oers,
car un lloc tranquil, on pagues u»
bastint, fine a coronar-M, el graqdiK
edifica sanniat; 1 apele el lid* Ir

liadalera
("gima, a 11 Peno 6. (el (t

1
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Universalitat del cataia medtevei

jala, han orgulteat eh -stlimM»
Mangan. 111 anistiren et Priddent,„
ea le Otrawelleat Catittnya, «ny«

Poemes bretons a Catalunya
per
Al llibre segon del 'Curial e Giiel-

fa » alar'

editat dUeg Vegad«

Sin"-

tiniament — per R. Miguel i Planes
i a la indispensable collecció "Els
Nostrts Cleasics" — traben% una allusi6 a traducciona catalanes de por.
mes bretons. El text diu abrí: "Erra
is vocoble franck, e vol dir ami; e
"errar" vol Ir caminar, ~pera ¡o
vull seguir la manera d'oven: catalavas qui trasladaren los ¡libres de

Trinany e de Lamenta, e torne:rento: de lleno» francesa en ¡lengua catalana, e fol.: temps digueren "cavoilers /errado", ter que» vocable
",rea-u, pe vol dir cantinants, null
temps lo volguerers mudar, ans lo !Irisaren aisi; no el la ra6 Per gal."
Semblantment trobem una altra refea:recia que tácitament indica la verció d'aquests poemes en candi, al Meleg de l'epistola "De modo bese
uluendi', tradulda per Antoni Canals
quan diu: "Ati pot entendre »astro
devock que hom des Urgir llibres
aprovats, no pas ¡libres van', airi room
le: Pules de Lartfalot e de Tristany,
ni el "Romanç de lo Guisen", ni ¡libres provocatius a robe jasça, °jai con
¡libre: de amor:, ¡libres de art de
ornar: Ovidi "De Vitela", ni ¡libres
que sis indita". No hi ha dubte que
des del moment que Canela dóna a entendre que aquests Ilibres eón Ilegits
freqüeutrnent i els retreu can a exemPies tides de lechares yenes, es refereix a les versions catalanes, oem
a /a del poema pseudo-clissic "De Vitela", traduit per Bernat Metge (e).
Quant a &ilusiona al "Tristony•
"Lessalot" en la uretra literatura, no
solament al mateix "Curial" • TiSane lo Mete", ans hi trobem encara
a Muntaner. Eiximenis, Turmeda,
"Teranned d'En Serrodell", "Paula", (En Torren' i fina en el trobedor Guerau de Cabrera per citar
només que uns quants entre els malta
que s'hi poden addtdr.
El cicle bretó — d'obres de la
• Mati4re de Rectal:se" — comprh en
general dues parts principal., la dels
"tala" de Maria de Frena i la del
"neme" i Creatien de Troyes.
Deixant de banda la primera, el
"Trismo," en la forma mea amiga
que ene ha pervingut té dan redaccions ea vers octosfliab — per Regir,
no per cantar —; una de Bemol de
l'any taso 1 una altea de 'Nomas de
ario, sobre la qual principalment
fin la vertió en prosa de 1230 que
s'este:agrié molt i de la qual ea feas
la versió catalana de la qual de seguida es tractaré. Entre eh poemes
de Christien de Troyes, n'hi ha dos,
el "Chevalier de la charrette*, de
layo i el "Perceval" de 1175 — potree obra d'algun continuador — que
donaren la materia d'una versió
prosa del 'Lamedor de 5220 que fou
relee en el segle XII per Walter
Ma P- De totes aquestes redaceions
ha traduccii catalana, si no completa
(a) Obra de Richard de Fournival,
atribuida a Ovidi, de la quid, pera, ja
indica la veritable fraternitat Arnold
Geilhoven al *Geototolitos", l'any
704

Els 'libres nous
"Phttura 1 escultura alemanyes del Barroc i del
Rococó"
psi Dr. FRANZ OTTMANN
Al libre sobre la Pintara i exultere olemesepes ¿el Barrer i del Rococó,
un Ud volums de la serie Die Km»
dem Palie que publica la Geselirasaft
Pie Celvirtliche Reno, de Munic, eacrit pel Dr. Frente Ottrnann, ofereix
d poder dorar sala aliada, tot aclarintne la confusió, a un deis nerledu mes
embrolles de la història de l'Art 'Ja-

piale Período que fina aval
hom titilan de decadent i ei veritat
feia aquest efecte en comparar-lo amb
els dies gloriosos dels Dürer, Grünenvald, Holbein..., com tarnbe pasea
amb Itilia. Hom ha de confessar, perb, que Fan alemany d'aquella dies,
si no produi personalitats tan grane
com Holanda, Flandes Espanya, no
gens menys ha de manifestar-se que
les obres d'aquella tempa no desmereiXen pas al codat de les d'aquella palios que com Franca i Anglaterra no
havien prodnit fins aleshores, en la
Pintura especialment, res que superes d mer valor local, ço que ha donas el resultat que es proclamé. que
la seva Venció pictórica principal
acuresnonguea al tele XVIII.
Alemania no esti mancada de termalita% de Tatua en el Perlecle estadiat per aqueas !libre. Ja al començament hom es troba en* Adam Eichel mi, de Francfort, que tant influl sobre Rembrand i Rabona com sobre
quell

/

MARI' O RtQUER

alrnenys ene en romanen fragmenta
de la vendó ea prosa del "Trigo,"
que ja ala alludit, de la prosificaci6
del "Lancelot" de. 12705 La refosa
de Walter Map ens ha pervingut sen.
cera en edita l'any tego. Per tal d'establir la data del "Lanfolot" j, el
"Tristany" traduits que són els qui
ara ens interessen perqui ele esmenta
el "Curial e Giielfa", tenia una frase
del comte-rei Pere III a una Iletra
de l'any 1362 quan demana "lo (libre
de "Lonfolot" que és escrit en !lengua catalana" i el 'Triste:y" en
catala consta en 1331 en l'inventari de
Joan Mitjavila.
Aquestes versions denen isser fetes sobre el text francès. per6 la del
• Lanfalor abunda en provenealismes,
cosa que pot fer sospitar si peda d'una traducció provençal; almenys, el
que is segur és que es independent de
la versió espanyola. Dortari a continuació un fragment de cadascuna pesqué es pugui judicar nur estil. Vegeu
l'alliberament d'un rei, presoner d'una
fada. al "Tristany de Leonís": "Ab
tant la gent fo molt alegra e donaren a 3f erli deu cavallers e ell ametidlt o la torra perillaro, e com fosen
aquí, Merlt dix ala deu cavallers:
—Entrats la hin* en la torra e medir la donsella e lo rei sera de:Moret, que si la lleirdvek viva, per atenuva oltra vegada. E los
covollers entraren en la torro e
ricen lo
lo dourella e p
lo rei,
ab gran ¡osa e tragueren-lo de lo torra e tornaren-se'n ab lo rei molt olieres vera lo dure. E cont la gent de
k dula oiren que llur senyor lo rei
era deslliurat e que era prop de lo
eiutat forres pocs e gras mol, alegres
e ¿ricen tok, qui a Peu qui a cavia
Per rebre liste eenyor. ill I aquest fragment d'un combat del "Lonfalot del
Lloc": "E Careas deffs molt
• ii dona INI altre cap airi poderós
mar en rheIns que la espasa que N
Mole /godo res thelm (lo cauce re
terca c la trencà al mig llar. E Linfa'« ii donó tont gran oil. sus en
l'espanta sinestro que son odbere
ercusi e li trenca /a corto entró sai
a los E Camas :'esforçà molt
defendre Itavors gran se sentí niel
&ramera ferit. Uno a la fuel( koe o
fugir, rae la gent del sei Artús vi»
que Ii venia apeir e lumia Panas lo
fort pos; e Lancalot lo mesa omita
diste»: —Ah, mala» e felló! tant
no et gires? Pren la esposa que ilei•
xes en lo mig del camp! E Caradds
eso respds a coso que Lanfalot ii disk, ans se petisa donar a gran cuita
e desemparò ss gent." (a).
Aquestes traduccions. justament
amb la de la Ilegenda del sant Grial,
versió de la refosa de Welter
Map, san una mostra mis del carecter
universal de

la neutra literatura, que
sabe tan bellament traduir les obres
de mis relleu i de mis importancia de
les Iletres clàssiques i estrangeres.
(a) A les notes de les novel edicions del "Curia: e Gielfo" trobaren
les indicacions bibliogràfiques de les
obres d'en he tret els parágrafs transcrits.
Claudi Lorrain. Després assenyalarem
amb el gran escultor Schlider Mate.
Scheits, que ofereix com la transició
entre Albert Cuyp i Watteau, aixf
can J. H. Roos entre el flerghem
l'Hubert Robert o aquel! J. 1.f. Wet
yer que se'ns presenta com un Wourvermanns mis vigorós i apassionat,
tants d'altres. Pele no is pas en la
pintura de cavallet on radica la importància de la pintura alemanya d'aquest perlode, sitió en els frescos
grandiosos que enjoien apenes originalfasimes i sorprenents construccions
barroques, que com a valor trensarqtatectueol no sabem comparar-les amb
res Inés que arnb els temples india o
els gótica Es tan gran la valor d'aquests grano frescos dels Asam, Troger, Knoller, Giiunther, Rottmayr,
Maullentri..., que hom pot afirmar
que Alemanya posseeix les millors
doetres de pintura monumental d'aquell periode, mis tehint en compte
que mestre d'aquella dios que
está al nivell, si no el supera, d'aguas alemanys, el Tiepolo, nimbe treballa a Alemania, a Würzburg.
U.

CASSANYES

AHIR, A CAN PARES

La inauguració oficial de
l'expoaid6 del pintor
Joaquim Mir
Ahir, a dos quarta da sis de la tarde, le celebré /a fougnuci6 oficial
de l'Expaició que com a ballenato
al pintor buenos MIr 1 Pc a nom"
memorar la data d'obertura *poda

EXPOSICIO D'HOMENATGE A

JOA QU1M M1R
orgaultaada ana mottet Ast
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DE LA SALA PARES
'' Obree de colleceions particular. - Obres 'Mitas

CDNQUA.NTENARI

Avul, a dos guarta de ele: Inauguracien oficial
A lee ele: Inauguració pábliea

Companys, al qual acompanyaven el
Conseller de Cultura, Sr. Ventura
Gassol, el 'envare J. A. 1 P Mara'
geii, Eitablimenes Ideregalle et
President de la Sotierra d'Aquarellistes de Catalenya, Sr. goig Enscarat. el Sr. Puig-Gairall President
del Saló de Montjuic; el Sr. Frederic Vares, preaidast del Saló Barcelona; el Sr. F. Ricard, pel Foment de
lea Arta Decoratives; Linfa Serrahima, gel Cercle Ardstie de Sant Llue:
el Sr. Pere Cases-Abarca, pool Cercle
Arderle, 1 el Sr. J. Folch i Torres,
per la Junta de Museus, tete els quals
constitueixeu el Corniti d'Honor de
l'Homenake
Hi acudiren, encara, les persottalitats mis destacades del món de la
nostra art i de les nostres Iletres.
Entre els assistents hi havia el senyor Albareda i senyora; la Cuneao sa de Güell , la marquesa de Vilanova i Geltrú; Joan Valentí i sem'ora; Cucurella, Gomis i Cornet,
Fèlix Escales, Rafel Moragues, J. M.
de Sucre, Jame Julia; J. Guerin;
J. /darla; Soler i Poch i senyora;
Vidal de Llobatera; V. de Moragues:
Josep Gari; Joaquim Borralleres;
Joan 34. Guasch; F. Camps-Margarit; Caries Capdevila: J. Amar, i els
artistes Joan Serra, Alexandre Cardunets, A. Fenosa, J. Serenes, J. S elanich, Alexandre de Cabanyes, Darlos Vais, Josep Martrius,
Meifren, Guinard, Oliver. Diaz-Costa, i molts d'altres que, degut a l'aglomeració que hi havia a les hez
sales on ha estat installada l'exposició, resultara materialment imnossibis de poder anar apuntant. encara
al carer hi havia gent esperant-se...

• Una

enquesta

Què pensen els joves?
(Continuo,' fa reproducció de les
respostes rekides a la nostra obviesta. Retarden& que han de venir firmades ontb morís i cognoina i acotespanyades de ¡'adreço aird vol dir
que no Podem publicar les que hm
rebut signades mis inicials Veges
el: números antertors de LA PUBLI.
CITAT.)

Del Sr. JAUME CASALS I
FERRER. (26 anys), de Barcelona.—
Es net fet que la catalanitat ha experimentar un notable deseen,. A la
Universitat, al Club, al carrer podren
constatar-ho.

Encara que sembli parados', es precisaran«, ara quan tzsts ela partits
de la nostra terra es dinero catalanistes i quan es publiquen mes diaris catalans, i quan totjust comencem de
recobrar la nostra llibertat, que es fa
mes ostensible aquesta manca de catalanitat.
Aquest ferboInell ea manifesta igualment en els partits politics i a la
prensa en general. Poc tenen de catalanistes aquells elements que cegata
per rivalitats politiquea escamotegen
personalitat a Manuel Azaha, com
poe Unen de catalanistes aquella altres
elements que atents únicament a conveniincies electorals han provocat
Iltsites al camp fomentant l'anarquia.
Ealyoro aquell partit d'Acció Catalana, que va niixer a la Conferisteis
Nacional Catalana i que fidel als seus
principis de liberalisme i democracia
acollia tots aquella elements que eren
albor' republicana i catalanistes sense
distincions de creences religioses.
L'espectacle que doré la premsa catalana en els períodes electorals. no
és prentament dels mis reconfortante en oblidar la sera missió, que
no es altra que guiar i orientar l'oi a entrei e tir-se a cangriar
odis i COM si Catalunya fos molt fecunda en bons politice es dediquen a
atacar els poca prestigio que e« resten, per Fónica red de no pertamrer
a Ilur partir.
El dia que rota els catalans a la
una ens desentenguem d'aquestes Idees eivils, Catalunya donará el pus mis
l'erg en el cansi eah triomf.

EL CORREU D'AVUI
¿'Art CataAquestes Galeries han obert
una enranció que conté 67 obres de
pintas entice i moderna del pais i de
fora, perd que is mes important encara que pel seu nombre i varietat, per
la guatitas de les obres que conté. Per
adonuse d'aquesta importa lcul, hastaré dir q ue entre les moderan hi figuren: un exquisit Vayreda sis de
Mart! Alz ina, de Ceba — relegincia
del quid Isa estat recentrnent reivMdicada en l'exposició "Mirador — de
Cases — el Cases de lépera de Parir—
de Gimeno, de Mir, de Galwey, de Dominio, etc. Entre les andantes s'hi destaquen taulee i causes de l'Escala Flamenca i de l'Escota Italiana del Hale XVI, del XVII i del XVIII, de
espanyola, de la catalane 1 de
l'ela del XV i del XVI. No Id
manquee tampoc de reecola «punk
del XIX, com el retrat de dama arelkilt a Enelvel. Seno. entrar en gaires
detallo, cal, pede, subratllar, pequé
hom es fad cabal del contingut d'aquesta enunció, l'Expulsió delt mercadera del Temple" i el gran tríptic
del segle XV, representa« la Resurreceló, Cenas esPea rola, Pera el>
fleineia flamenca. - Pel nombre 1 Pel
canina« suena non exposició de
I« Galerie. ¿'Art Catatinia Es una de
les mña fmportants celebrades ¿errenment • Ilarcelana.
* Gal
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VII II PUM
organitzat per la

JOVIINTUT OATALAIIMA
NEPHOLIOANA
a honor dpls l'ateces

MAMI ESTEVe;
E. Duran-Reinals
/l'erran Boter
Tomàs Pumarola
•
,J
i Ot Hurtado
y

i de tots els Consellers
electes d'Acció Calebina
Republicana en ela Ajutslamente de Catalunya

Ola 31 de gene,. do 1984,
a lea nou del remire
HOTEL ORIRNT
Els tiquets, al preu de
16 pessetes, poden esser
adquirits a la Secretaria
d'A. C. R. (Corta Catalanes, 589).

EL SOPAR D'HOMENATGE A
MART! ESTEVE 1 ALS REGIDORS ELECTES D'A. C. R.
ADVERTIMENT
Els organitzadors del sopar a honor del conseller de Finances, senyor 'Martí Estere, i dels regidors
electes d'Acció Catalana Republicana als Ajuntaments de Catalunya
preguen a les entitats foranes que
han anunciar la seva assistencia precisin com mis aviar millor el nom
bre exacte de tiquets que necessiten,
a Vefecte de facilitar les tasques
d'organització.

Reectificació del
Cens Electoral
A lea oficines d'actante e n.
titat central (Corta Catalanes, sao) 1 a lea de totes lea
asees adheridea queda oberta la
inscripció d'acuelles persones
que tenint-hi de« no figuren
al vigent Cene Electoral,
nimbé d'aquellas que hl consten amb el nom o cognoms
°galancete, amb robJecte de
tenir cura de la eeva
o rectificad!,,

ATZNZU CATALA IRIPUZLICA
DZL DISTRICTZ 8182
Can« d'Aribau, ea, beis«
Avui, diumenge, a les onze del
medí liad« ñu la Junta General
Ordinaria prevista pel reglament,
amb el suite« ordre del dia:
1. Lectura 1 aprovaci6 de racta
anterior.
3. Memòria del secretan
3. Estat de compres.
4- Disemia de la gestió del Con.
seil Directiu.
5. Renovació del Consell Dieseriu.
6. Preu i proposicions.
--

CONVOCATORIA
El centre d'Acció Catalana Republicana del Guiaste Rambla Velan, 39, convoca tots ele socis d'aquesta entitat per a avui, al metí, a
les onze, a la junta general ordinária amb el següent ordre del di':
Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Memòria del pastar exercici
i estat de comptes. Elecció parcial
del Consell Directiu. Precs i preguntes.
1===mmungme=====
Davant la transcendencia dele assumptes a discutir 1 aprovar, preguem a tots els socia llur assistincia.
* ii ~Post constitueix un del,
esdeveniments artistica d'aquesta temporada. L'artista le molt felicitat.
* Meifrin. — La Sala Eusquera es molt freqüentada aquesta dies,
amb motiu de l'exposició Meifren. S6n
38 teles que eón la consagració d'aquest mestre de la P intura a Calaisny'.
Mediques*,
*

El canear: de tontea

rociole. — La secció de Literatura i Selles Arts de l'Ateneu Enciclopedir Popular recorda a sota els escriptors que peden prendre part en
el coceara de costes social', que el dia
31 d'aquest mes acaba el termini d'admissió.
* Una conteció popular
de nooeller.— La noticia que donevem dies enrera referent a la pohlicacle que donará setmanalment el toa
Integre d'una gran novelta per un peste
ensinentinent popular, de tal manera
que les obres que normalment són posadea a .1a venda al preu de quatre
i cine pesantes seran oferte, dintre
aquesta oollecció a se céntimo. Aquest
preu no «empatare pes, de cap de
les maneras, que la presentad() hui
de(icint i descarada . Un al
contrarl, is propteit dele editor. donar
exemple d'elegancia sestu la t la matra
bella traelicid editorial, que Ola distingit tothora pel bon gust tipogrific demostrat en publicados), de tota metas.

de colocaidoe:el keramiéni
rio dels domes de la Lliga antb l'otti»uf ro kan edellget era. El ~y«
Cambó—diu—havin parlas sempre amb
to desiteetiu de Mitades i obstencions.
Perd mis farta ti sembla al cronista
encara lo contradecid en qud casi el
mayor Puig • i Cadafelch: !
"Ell, reaceionari amb un venda
europea, ea mostraste sovint com
un catalanista radical i esquero. Go.
sariern a dir que les frases mes forres contra el poder central d'Espanya les ha dites i escrites el senyor
Puig 1 Cadafalch. Cap discute de
l'inoblidable Francesc afaciä no
arriba, de bon tros, a la violencia
d'expressió d'alguna discursos i declaracions oficials que fin anys enrera el segon President de l'extinElida Mancomunitat de Catalunya.
Toree les vexaciotts i tots ele atropellaments de la monarquia centralista no iteren prosa, tanmateix, per a
fer renegar el senyor Puig i Cadafaler de la táctica collaboracionista i
oportunista de la Lliga. Mai no se
ii acudí aleshores que els Planys
Per la qüestió de l'ordre públic o
pels incidente electorals pogueson
motivar una pública i solemne ruptura amb el Parlament i anal) el
Govern de Madrid. j Com s'explica,
dones, que, davant fets menys greus,
cooperi ara el senyor Puig i Cadafalch a l'ofensiva contra les institucions autonómiquat
El senyor Puig i Cadafalch no pol
desconkixer la mejor gravetat dels
feta d'abant relatius a Verdee míblic ¡ a les eleccions. No ho pot
desconeixen, perquè ell, usan President de la Mancomunitat, lit' als
periodistes de Barcelona unes declaracione en les guata recollia ¡ comentava atropellaments com el
d'assalt d'un grup d pistolers que
acompase saven el delegat del governador de Girona, al domicilj del
conseller de la Mancomunitat 1 President de la Diputació gironina senyor Riera, i com el de la invasió
de la Casa de la Vila de Torioella
de ifontgri per agents de l'autotidt
que injuriaren de paraula i d'obra
l'alcalde.
El senyor Puig trobava aleshores
que els iris a què donaren lloc aquelles eleccions legislatives, eren
lego a l s del temps de Felip IV que
precediren l'alçament dels catalans
l'any 164 0 . I acabara dient: "La
presencia de les bandee de pistoler
en diferente poblacions de Catalunya, collaborant amb els delegare
dels governadors de Girona i Barcelona, podrä explicar suricientment
la ineficacia de l'acció repressiva
dels assassinats que endolen Catalunya."
Aixf guardava l'ordre públic i aixi
tela eleccions la monarquia espanyola, de la qual foren ministres 'els
senyors Cambó, Ventosa i Cairel! i
Bertran i Musitu. En aquell temps,
i a despit dels fets gravissims denunciats glossats pel senyor Puig
i Cadafalch, els hornee de la Lliga
no prengueren pas l'acord de retirar-se del Parlament de Madrid.
Han esperas, per a acordar una retirada partidista, que Catalunya tornés a tenir Parlament propi.L'assalt feixista a la
F.

U. E.

EL SOL
Remarco que no és un inciden, mis
entre estudionts Ferdevingut dijous a
la Facultat de Medicina de Madrid,
sind un veritable "assalt" en el qual
les " centurias" feinstes inicien el ses
aprenenratge:

"No damos al hecho de ayer más
importancia que la que realmente
tiene: la de síntoma; tampoco menos, porque es síntoma precoz, pero
cierto, de grave enfermedad. La
terapéutica recomienda en estos casos una alarma que sea también
precaución, un ataque rápido y radical a fondo. Con palabras del
propio ministro de la Gobernación
lo decimos: será cosa de pensar si
merecen la protección de la ley los
que de ella se salen. El ¡sucio es,
desde el primer momento, una organización para la violencia, En
cuanto empieza vive en ella y para
ella. Es, en fin, su manera normal
y permanente de luchar —no anormal i transitoria, como puede serlo
para otras fuerzas políticas—. Para
el fascio no pueden valer, por propia definición suya, las mismas libertades legales que para otros
grupos.
Acudir al remedio es urgente no
sólo pele estas razones. Véase qué
campos ha buscado el fascia pata
propagar el amor a la violeecia.
Precisamente la juventud y la Universidad, allí donde el veneno puede hacer mis dado, sustituyendo la
espiritualidad con la brutalidad.
Quiere esto decir también que le
educación • universitaria, el ejemplo
magistral, no Ion hoy tan plenos
que impregnen y modelen el alma
de la 'joventud, cuando la incitación

a l,slencla de Cualquier bárbaro
que la obra-da toda una
n del Evado. Hay, pues,
dos cosas que baten: una, inmediata, ya apuntada mie arriba: atacar en su rais et conato fascista,
täteato e* la • esta esté tan Próxima y superficial; otra, más lenta y
Por ene,: mis eficaz: la reforma de
la pedagogía, y sobre todo, del espíritu de la Universidad."
. EL LIBERA
fe po poded dir-se—afirina—que les
cim
entncie
i
ri,:
ls pu fa sobre el leisirste schl
" Uno r otro dfa pide "El Debate" el desarme, mientras van armados sus amigos o sus afines. Que
el Gobierno desarme al adversario,
que luego se encargará e indo de
todo lo demás.
¡De ninguna manera! O se desarma y desorganiza el fascio, o todos los ciudadanos tendrán derecho
a circular por las calles de Madrid.
no ya con pistolas ametralladoras,
sino con rifles de repetición colgado!' al hombro.
Esperamos ocasión de aplaudir al
señor Martínez Barrio por el celo
que demuestre contra los fascistas.
No creernos que el hecho de que
el seflor Gil RoLdes se haya puesto
al frente de uno de los bandos, acudiendo con una Com isión al despacho del ministro, pueda ser causa
de la impunidad en que están quedando tan vandálicos acontecimientos.
Lo ocurrido ayer en la Facultad
de Medicina es un hecho que obedece a un plan que se desarrolla en
provincia' y en Madrid al mismo
tiempo. Y diga lo que quiera el señor Gil Robles, eso no puede continuar. Como tampoco se puede conSentir que se pida la disolución de
la F. U. E. con ocasión de haber
sido asaltado su domicilio y herido
gravemente uno de sus directivos.
¿Cómo pudo penetrar en la Facultad, que estaba cerrada, el grupo
de asaltantes? ¿Cómo se les consintió que abrieran la puerta cerrada
por orden de la autoridad atarle•

Esto es lo que interesa averiguar.
El ministro ha ordenado la apertura
del local cerrado en Zaragoza; pero
no sabemos que haya ordenado la
clausura del local q ue aqui tienen
en Madrid • los fasciatas para organizar asaltos como el de ayer.
Va siendo hora de no tener tanta
tolerancia con los enemigos de la
libertad."
mira?

LUZ
El ferment de les violducies—dcnuncia—Is Cada dio mis aran a les 'Oil'
versitats:

"De un lado, la F. U. E., hace
tiempo desnaturalizada, perdido el
rumbo que sus fundadores quisieron darle, sin prestigio ante los ojos
de los estudiantes, alejada de su
función, de espalda a los problemas
de la cultura, que debieron ser su
preocupación única; de otro, las organizaciones universitarias de carácter fascista y comunista, mas fuertes las primeras, resueltas a tomar
la Universidad como una gran trinchera política y a ensayar en ellas
las primeras etapas del golpe de
Estado. En medio, la Universidad,
maltratada y vejada por todos. Y
por encima de combatientes y de
víctimas, un Estado ciego y sordo,
im pasible, cruzado de brazos ante
los chispazos de guerra civil que
saltan por dondequiera. Así estamos, y lo que es min grave, nos
amenaza una situación mucho peor.
1Continuari inhibida la República?
¿Entenderá que puede seguir haciendo el faquir, mientras los españoles se devoran entre si? El
asunto es grave, Cuando nosotros
sernos anunciado la realidad de la
organización fascista se nos ha querido tachar de exagerados. ¡Pensaren lo mismo, después del sangriento síntoma de esta mañana, esos
beatíficos caballeros que duermen
una plácida siesta en el banco azul?
El problema de las Universidades
no es otra cosa que la señal del conflicto a que estamos expuestos, inmediatamente expuestos, en toda
España. Hay por ahi muchas "ffies"

extrae/colares y mucha. "fuetea"
anónimos, mane:tos a dirimir a tiros su diferencias. La obligación
de la República es terminar, de une
sola vez, con las dos guerrillas. NI
F. U. E., si Esta ha de hacer patina, ni fasclamo. La Universidad,
para la Universidad; los estudiantes,
pare el estudio y para la celtura:
las pistolas, para la Guardia de Seguridad y para los guardias de
asalto. Y sobre todos, ge régimen
dispuesto a que los españoles ton.
vivan dentro de una ley implacable.
Para todo ello hay una condición
previa, y ea esta: que exista, en las
alturas del Poder, un Gobierne.
NUn Gobierno!! Eso es lo primero
de todo. Lo demás se nos dará por
añadidura."
EL SOCIALISTA
Poso de reihe lo imitittició oficial:

"No es la primera vez que loa
católicos piden a.urla, una ayuda
que no necesitan, puesto que nadie
les ataca, a elementos ajenos a la
Universidad. en otras ocasiones
subrayamos este dato, perfectamente conectado con la indiscutible dirección de los disturbios escolares a cargo de los partidos políticos reaccionarios. La propia prensa católica azuza de continuo, sobre todo en estos casos, a los fascistas contra la F. U. E. Basta considerar que la ofensiva contra la
Asociación escolar en cuestión procede de las entidades adultas que
dirigen los prohombre& de la Iglesia. No son las Universidades lee
que hablan en el pleito. Y cuando
deciden, como en Zaragoza, el motor está fuera de ellas, Insistimos
en lo que dijimos anteayer: el propósito de destruir la F. U. E. obedece a un plan de política general
que se ha trazado la Iglesia despues de las elecciones.
Los sucesos de San Carlos, inconfundiblemente fascietas, nos habían
de deparar, además, el espectáculo,
nada nuevo, de la inhibición de la
autoridad, reclamada por quien deMa y podía reclamarla. En efecto,
el decano, señor Sánchez Covisa,
pidió a las once de la mañana a !a
Dirección de Seguridad que se enviara a la Facultad de Medicina alguna fuerza. La gestión fui inútil.
Uno de los estudiantes que resistieron el asedio comunicó a un guardia lo que habia sucedido y su consecuencia: un herido grave que se
desangraba dentro del edificio. El
guardia alegó que se hallaba realizando un servicio que no podía
abandonar. Lo cierto es que, dándose una situación de tirantez entre
los estudiantes y habiendo habido
ya disturbios, las autoridades abandonan la Facultad de Medicina al
aventureriemo fascista."
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ADVERTIMENT
Advertir': a les persones a les
quals interessi la publicació !Inmediata de lea notes que ene 'lisien que ele originals han de di.
nglr-se tata, la Redacció. Corra
Catalanes, sie, t.er pie, abans
de les non del resta. .. Els nua
arribin tenle tard d'equina
bora o ni% *detenta a le
impronta del därit Nublare. as.
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Una nota die 191icaldia
En virtut d'un decret de la Preidencia del Consell de Ministres de
ata 5 de novembre de 1935, modiiicat quant als terminis per un altre
¡e . 22 de desembre darrer, cha de
rrocedir a la rectificacib del Cena
t;ectoral en tota els Ajuntamentt
del territori nacional de la Resté:hez des de 29 de l'actual al 12 de
iebrer vinent.
Muesta Alcaldia desitja contri'zoo en tot allò que en depengui,
s que aquestes operacions es realit:in amb la independencia i mejor
t scrupolositat possibles, i esta disrosada a donar al públic tota mena
de iacilhats permeses per les disros:zions reguladores d'aquestes operadions. a l'objecte de purificar fin,
a l'extrem un document que tan
vital importincia té per a la goverrac:6 dels pobles.
Es per la tal cosa que fa públic
que les Metes electorals, aixi com
es provisionals d'altes i baixes,
robaran exposades de nou del mati
& set de la tarda al local que ocupen les oficines de l'Institut Munítipal d'Estadistica, situat a la Via
Laietana, número 16, entresol,
partir del Ma an de .l'actual fins al
ti de febrer vinent inclbs, on els
ciutadans podran fer guantes reciaracione documentades creguin per
convenient, sobre inclusions, exclutions o rectificacion& d'error,.
A lea oficines esmentades, i dusant el termini esmentat, es resolg ran guantes consultes siguin formulades relacionades amb la rectifiraci6 del Gens electoral, 1 a'orien:ara el cintadi en tot allò que li
precisi per a exercitat el seu dret
Han d'acudir, per tant, a aquesta
ctifieació tots aquells que a les
darreres eleccions van trabar error"
en llurs noms l cognorns, professid,
domicill, etc., 1 aquel!! altres que
tenint 23 o mes anys i que portaren mis d'un any de residencia continuada al Municipi, no van poder
exerc:r llur dret per no figurar inser:ts en el dit document.
També és convenient que no s'esperi per a fer les reclamacions que
els darrers dies, puix que
liglomeració de treball no és beneficiosa a un servei de la trans•
cendencia de l'esmentat.
Aquesta Alcaldia resta esperantots,
absolutament
tots
els
cada que
habitante del terma, es preocuparan
que llurs noms i altres dades personas iugurin amb tota exactitud
al Cens. evitant d'aquesta manera
es panys de darrera hora d'aquells
que en moments com el present deio:r. de fer prevaler llurs drets de
ciutadans.

Musitó,

Pite fkjii4evez
mixxi6
(cijlalun ra
El nou delegat del Treball a
Catalunya, senyor Cristòfor Mamó,
ens rep arnablement al sea &atleta,
per tal de pa-lar-nos de la arta
gestió futura.
A les nostres demanda en, rontesta, categdrimment, que nenes
vol parlar d'una manera informativa, tota venida que «sent un
funcionad ii semblava no tenir dret
a ()Pinar.
Se mofen i el arree— din el em
nyor Massó— i el vaig accutar tot
i reconeixent les dificultats que
comporta en aquest moment. Ent
permetra que os digui qua sbe.
autor, amb un altre eatinut unic,
d'un Ultime op «atea obitetinment 1 juldica les dificultats que
es deriven de l' ap li caci ó de rEetatut. De manera que veig les responsabilitats, encara que emir animat, com a bon cataianiata, d'una
gran fe per servir el meu pais.
—i En realitat, però, hi ha hagut
queixes a Madrid sobre el funcionament de les dispoeicions de treball
que han motivat el veinte nomenment?
—Vaig llegir-ho al telegrama.
Perb jo no en si res, ni, com poden
suposar, si «on provenen. La meya
acceptació bou feta al maree d'aquestes amistes.
—Cenia instruccions determinades?
—No. Tinc l'encàrrec de mistar

una oficina de la Delegad?, per tal
d'atendre degudament els assumptes. Perú d'instrucció determinada
no en tinc cap, perquè espero resoldre les qüestions, amb estricta justicia, a mesura que se'm presentin.
Compto amb l'amistat i la confiança del Govern de la Generalitat i
amb el conseller de Treball sobretot. i espero que la nieva gestió,
encara que modesta, sera optima"
per al regim autonòmic.
—Així aquests rumore de divergència...'
repeteixo que tot el que u§
pu dir és purament informatiu,
no tinc cap desig de fer manifestadono al marge del meu arree.
Només em cal repetir la meya
voluntat de servir l'Estatut, actiesant la normalització del nostre

país.
L'ordre públic

A propòsit d'unes

bases deis agents de
vigiläncia
Esclaten dues bombes
en un cinema
A un mart de tres d'ahir a la tarda
es produi molta alarma entre el vdnat
¿es carrers de Peu de la Creu i dele
Angels, per haver-se sentit dues hartes detonacions que procedien d'un cinema acabat de construir.
El scnyor Ftrran Novo, inspector
de guardia a la delegació de policia
dels Angel a, acompanyat d'una qtams
guardes, va acudir immediatament al
lioc de les explosione, que es el Centric Cinema, siena al carrer del Peu
de la Creu, 3, propietat del constructor d'a q uest local, Manuel lloren°, i
pogueren comprovar que Minen esclatat duu bombes a l'interior del cinema. Ele artefactea havien estat coitoCa ta iota les butaques de lee Primera&
U es, i, en esclatar, destroçaren &artes de les dites butaques, toa vidres
d'entrada al water, I aixecaren im tres
de paviment Ea velen impactes de metralla a les parea laterals de l'edifici.
Segens manifestacions del seu propetar, aquest suposa que els autors
del sabotatge entraren per una porta
de comuricació amb la casa velas, i
aieii que masa que es degut a qué.
Per esser ell constructor d'obres,
traca «artes de sabotatge, puix que
frequentment is objecte d'amenacesEls desperfectes nada*" per l'explosió pegaren iseer repute, i la
i050guraci6 del nou local, anunciada
Per a ahir match; poni verificar-se
t —ri si tal cosa.

UN

TAdyRoBAT

Quas ahir a la tarda el xofer Rama Vives i Camps era al Passeig de
Cmlcia ami, el taxi que condueix. que

té el numero de matricula
individus li llagaren el cota, i ii doraren ordre que els portes al carr5r
"e Skilia,'..:dantonada *ab el de Diestad& lea 4 adatas ariha a
' test !lec eis Pintaren dallareis el
•
amenaçant-lo amb pinoles a
hilar del cotas; hi muntaren
ament tUs, i, posant el motor en
47030, dos

Hn
mana, desapareo:aren, a eie
estiirMeiä a effiu'$ø
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Han

estat publicades als diaris

enea declaracions atribuides al comissari general d'ordre públic, seryor Tornas Rotor i Amat, r eferents a unes bases estructurad es per
funcionaris de vigilancia, en les quals
fan dependre de la seca acceptació
o no el mantenir la seca decisió de
sollicitud de trasllat o passar a dependre de la Generalitat. En lee dites maniiestacions, s'afirma que les
bases alludides no han existit. _
No se eap del cert si han estat
hincad« o no al 'cuyo Ramos i
Amat; però referent a la seva existencia podem donar ele següents detalla. Una persona amb la qual va
contraure amistat l'actual comissari
general d'ordre públic, guau residia
al Marro, ¡ que per més dades és
fill d'un cep de policia, ja mort, gestioné prop «alguna funcionaris de
vigilancia que desistissin del
propenit de dernanar que fossin tras.
Iladats fora de Cataluinya.
A aquesta insinuació contestaren
verbalment formulant unes peticions,
i com sigui que pel mitjanter los expressada la conveniencia que les basa cemunicades de paraula es repro-,
duissin per esdrit, foren objecte d'una detiaguda deliberaciú, i alguna
dels seo extrema donaren moda a
una votació. El que acordaren, que
contada antb la nostra referiacia
d'abene-d'abir, ion coneignat en un
demoment que fon llame en el local
d'una serietat gestare& a la penco.
na que lumia fet les insinuacions
perqué els fracionaris de vigilancia
rectifioussin els ene propòsits d'es.
ser tralladate fon de Catalunya.
Amputa deis> (relean mmt eón

per a dametrar l'eximancia de la baste que el gaya
mon i Ame die eme desemmix
en lee referencia que U Me atribuirle*, i de lea dual& Idhue negi l'eantitifflif

xistencia.

a Va pa as os lluqui ss
freimos dolí mires UD

.1 1i4comas al jutjat

.ahir ea &mi
.C uarlhi de la media-el le , ale Pu :aus de Montjuic d'un paquet que con-

.

a‘la Preedeage.
de periodista Irtal parlar brea , moel
senyor
Companya: .
meros amb
—Avui, al ea sitiare de la tush digué —es reuniré al Centre de la
Rambla de Catalunya el Directori
de rEsquerra. Jo hi aniré una mino, per ea/ de saludar - loe, i 'medre
tot seguit.
He pulid tant telèfon — proseegui—, anal> els senyors Moles
Guerra del Rio.
. Dimane, assistiré al Parlament per
el es planteja alguna interpenacid, o
4, que sigui.
—Són motu ele fabricante que
darrerament han acomiadat obrad—
pregunti un periodista.
— No; són casos aillats. Pedo el
Govern no tolerah que hont intenti
fer servir les fabriques per 'conseguir finalitats polltiques mis o
menys tèrboles. Nosaltres, en compliment del nostre deure, vedluern
per reconornia catalana. Em penandigni—que tot alai, es posaré en
clar al Parlament.
arribat ja a Barcelona el

ministre de Marina?
—Em petiso que si, però no ho ai
segur. I res mes. Ara a esperar dilluns per assistir al Comen extraordinari i dimarts per anar al Parla-

ment.
Quan el President ja donara per

acabada la seva conversa amb els
periodistes, un reebrter preguntk al
senyor Companya si podia fer alguna manifestació sobre el nomenament que ha fet el ministre del Treball a favor del senyor Masa% d'inspector del Treball de Catalunya. El
President va contestar que miau
nomenament respon ale efectes de
l'alta inspecció que ja preven l'Estatut.
He de fer constar — prossegui —
que el senyor Massó és persona grata al Govern de Catalunya; pub això
no vol dir que la noia publicada a
la pretina i que es clóna com a oficiosa del ministre, no m'hagi sorprès
desagradablement per creure-la completament injustificada.
Estic segur, acab i dient, que el
ministre senvor Estadella no ti coneixement d'aquesta nota.

1-la mort el diputat per
Girora Josep Sagre
ra i Coromines
Víctima d'una inalaltia rapidissima, ahir morí a Palafrugell el senyor Josep Sagtera i Coromines, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya i ex-alcalde d'aquella ciutat.
El finat era nebot del senyor Euse.
bi Coromines, que foil director de
LA PUBLICITAT i havia militat
temple en les rengleres republicanes.
En les darreres eleccions fou elegit diputat a Corts per la detoneeripció de Girona, amb una votació
brillant.
Rebin els seo familiars, especialment el seu germä, el nostre estimad
tempany de reducid senyor Angel
Fierran i Coromines, el testimottiatge del nostre sentit condal.

Expulsió d'un alumne
de l'Escola de Policia
El comissari general d'Ordre Públic
ha donat ordres perque sigui expulsat
de l'Escota de Policia de la Generalitat l'alumne Enric Gomita Girona
per hacer-ir comprovat que tenia antecedents en aquella Comissaria.
Pl senyor Tomas Ramon Amat digné ah periodistes que igual procedisnem usaré amb tots els que linee n ,
antecedents, al qual date. C a nsoce"j
deis a Ilur revisió total.

Atracament.en una
lábriça
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rifad/neta da Roer&

es

40••••••n

&e
del .dla'
*A%
'.4:ene¿e4K
a cieree d'A. *ocie& 1 Virgili.
Començla Vaca amb enea ahelee de preseataci• del anyor J. lt.
Batista i Rata.
Tot serit par* el conferenciant.
Stecemx —ditted-o en la vicie,-

ria que medre abresurtan motu
teta d'una importancia secundaria,
resten in «goa illrän ida 0144 importante. Un .d'aquests Es la viet6da" dt . bloatjule del 36 de iteren
de i6er.
Agneet fet• diaraiee esté Mitigad sub as idee interines del
Camus de Seas de I640 i dele fas
441 Mili del Illeido m' y , en In laserme des pegaos costra tea •
vexaciotte del feeaster.
La cona Ja vais de Buey. -.1111
bula la ancepel6 unificadora, refala de la Mancad& ene tasaran labrettat el ama d'Olivares.
Perb dan,* CaMmeta voluntat
d'imposició hi fugué la resistencia
.ostalana, representada .aobretot ,pel
' gran patriota '1 atine, • e monee
aarie.
'
Els catalana ale:shorta ceden segura la porta de Tortosa i insegura la porta de Lleida. Amb tot,
els castellana van pujar de Tortosa cap entä, 1 ‚'apoderaren dele
forte de Coll de Balaguer; avancen i prenen Cambrils, el dia 15 de
dese:obre de 164o. Van cap a Tatregona. Hl havia un partit caetel'enlata i un altre partit de la
Patria, preferentment nodrit, aqueas,
d'element popular. Ele dirigente
de la politice eutellanista lliuraren
als aneas les clan: de la ciutat.
L'endenté, dejunl de Nadal, 1640,
s'esdevenen a Bareelona fets sannants, mis importante que no els
del Corpus. La revolta de desembre pren un caracter comunista:

caigut, ell, somrient, anava pertot
i enardia els ciutadans.
Els dies 20 i 21 de gener rempenta dele castellana bou formidable: els invasors eren 20.000: els
catalans eren 5.000; i al coll
Corbera, ele catalans foren retuts
i desbandase.
Diu que ticnicament, militarment. la victòria del 26 de gene- no
s'explica. La batalla de Montjuic,
que alguna atribueixen a Francesc

de Margarit, va desee gnanyada Del
noble. per la fe de Pan Claris i per
l'ajut d'un, tècnics francesos. Mensa rheroicitat de la lluita, i sobretot
It part importentiseime i decisiva
que hi tingueren les dones. dones
de teta els estaments.
Van ¿Rate presea quinze bande-

rea, ¿odie de lea quele foren distes
al Palau de la Generalitat.
Aquesta *tenia— diu-•fujimportant. no sola pel seu heroisme,
sinó peana egoificava el fracäs
de l'intent de' eastellanitzacid aleshores.
Acabé la sen IlimS el conferenciant dient que cal aprofitar

ensenyances de la histbria. Que,
renemir pitjor i cabdal de Catalunya is dins d'ella mateas: Es 141
inanficiencia del seu sentit nacional.:
Diu que cal envigorir aquest en
tot moment, i que per daminit de'
tot sempre bi ha d'haver el penasment de Cataltinya, que, petita o,
gran, com digné Prat de la Riba,,
Ea la pätria dele catabas.
El senyor Rovira i Virgili fon
aplaudit Ilargament. .

Detinguts per une
-= reunió c la ndestina
Jutiet

euärdla

orfl

fla ría, ad 1 1
Un operara que es dirig ia a aqusi!
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Ittetritet'-jus

r nene «sebe
• -

4

neittlla•¡

.ga t cal
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Ahir, en rebri ele perio4iat4.'e
senyor Setas& ele manifesté que :avía estat nomenat, per tal d'exacte
interinament el càrrec de comisad
delegat a Tarragona, que fina aval
havia exercit el aenyor Hervis, el
senyor Joan Lluis Pajel 1 Font, el
qual prengui pe:usaba del cärrec
ahir mateix, a lee sis de la tarda.
Aqueas nomenament sera interiafegi— mentre no siguin unificades
les dime comissaries 4e les ea-capi-.
tala de provincia.
•

eche
Time e t'Osaren III* enelta de
entino/Sr* novitHintlaeid, alai Caln
aran rekeWe4, Maulea, Ni A strales, però cap arma.
„
Parlealffluteeldedetenetelle;gt,
d'O re Pala% 4s
mism*igel
ti ncermajoe part
Magua etm
són. eia ala ja ho loma elles -4n4
r 1 que e illiat Aliara ten aviat
eneebee

• •

Tarragona, a.
- A les set del vespre, a l'ediffei
de la Comisaria d'Ordre Tedie a
-

prendre possessió de di-me de cona»
sari interí d'Ordre Públic de les comarques tarragonines el senyor Pujol

i Foat. Li tau Barman del carta
el comissari sortint, senyor Nervis,
presencia de les autoritals. Van pro-1

muteiaroie eta acostunuta discursos de,
saldaba
Tal colav'es mea" que. elpie!
miente/e les Caeiesaries el veameego del mayor Puja i Fea Sed

_

"talek.'" ...411\e/4

Ele da, i lea desate bien el bot,
'1011 mete $Musut sWsat1d.'
tMul tes 'Novia . 18' daLltaileetu
elffliel"! . te 41 be $1 evbal que
". la lea,
'e* ter el date ideree*
conetnia, demedte d'Otea i 03'
elle. ge alabeara la atada i ,p6n
»atril, ele majas • procediment
el resalta a que aquell cero&
-Wbeld es enriela. Va das o una
_plagiada cara a la para 1 taponen noma que amb una mena de
rondinament inarticulat, edn la eme
menye imponent del sisan. Car al
'iervei d'un propale d'imasicia hom
empra les arma 'maya exalents.
o sigui una declara% d'impotència.
la qua l té tanta Por d'haver-te de
donar, que vol dar entenen que
sera imponible de donar-se mai de
la vida, de voler anee cap mis di
al Bit o de tastar la sopa o la manteada.
Din Goethe ea un prakg del
"Fault”, <me Din. del cim estant
de tota cosa creada i increada, no
, veu en aquest món ain() infanta, sigui el que sigui el nombre de fina
•muy, 1 llar &kifis& Tothom que se
aenti cohibit disittan cerete infrangible, com la divinitat en l'Olimp
(al capdavall ealia torns f de torea
les escapades), o bi els infante en
la llar dele pares, reacciona algun
;die coas un din horneric o com un
Sabia: palana una hora o alpe Es
2oble, a provocat, i tense esperanna.
Boten marite, s'envidrien
s'estiren senyeres., emmudeixen perineal:amo lea criada: bi ha bote
4 les penyes d'artista 1 en &gaceta
mena de gineceu que hom anemona

* Tunee' Yee lime Ira not .

burocracia. Un sonarme a lenes

'bilialliesteenuee aepreauet
deinnleaties) Banda 'pog1g «Bar

lategnmeament: en aliarte imite
eeded ama mune leree.
me (aquella bombona de baba pae
sen ripidament imatga elaboradament eagartfloses; 1 ai, tot liba ¿'esvair. Perquè tot ea mon, ei ame'tia no: tot cavia i ne exiges 4e
melar. 11 Si JK-fee 1 fet, el que
eiremiseva ata el bot era de saber
110 dorarla, no solament perita
la paree Es inconfortable i la vida
rica, sima sobretot, arria ell, per
mes que feia posee de tan
menut!
Cal un sistema o etre contra e:
bot, i jo no rae trobat de millor
que aquell de Mark Twain, que ve
a dir que si voten prendre els seas

carainele al vostre gama petit, i
engrunyeixi, no hi
que ell no
ha com dir-li que els hi barateu contra el primer bifilet de den Mitra
que arribara, baixant pel ria, damune dama moia.de molí. Car la
atacara!) del bot ha d'Ester, decididament, fent apeRaci6 al pueril 1

no pu a l'off:ripie.
Per on, quan veig politice respectablea i en bella pan lezna, que
fan el bot, sento que no &bague,
acudit a ningú de dir-los que, III
bondat, encomanariem. pee a
Ilur ús, en una botiga o altea, anea
esquerres que sempre perdtura;
ajad largue ella puguin fer ab que
havien dit, que Es d'acometer ei. :emplee per a l'Esteta.
11111.14fli4
•
,

uassemblea
a Catalti,nyi de seirefaris
.
.
locals

molt llares, la miel asa la ajá

de Oilltielle que trames apbeedee

e Mareos afeó 1 asea de Mete

tul., per haver contravingut les
•
dispordelens legals.
Han estat clausurats, per no reunir les condiciona adequades, el

bar-rebosteria conegut per la *Seei-3 113 neutra edició 4%W
villana" i el bar de la casa "Mademe
Petit". Han estat imposades cent donävem compte' de l'arribada
pessetes de multa a una artista i al nostre port del vaixell 'Reso250 pessetes al propietari del cabe- ¡ lute", que en viatge de turismo
Ahir, a dos quarts iA cinc de larret "Sevilla"; uno mis a una «Esta, china la volta al luan. Despree'
a so al propietari del *Detecten"; d'haver romas al nostre port da, al Saló d'Acres de la Generalitat
tot el dia i part de la nit d'a-.
celebrir-se rassernblea general dea
150 a una artista ¡ 25 0 al propietari
del "Moulin Rouge". Una ahra mul- bans-d'abir, l'esmentat viesen 'talega Oficiala del Secretariat loca!.
ta de a5o pessetes al propietari del salpä cap a Villefrancbe, d'on
Va presidir rassemblea el director
cafè -bar "Triarnin" per funcionar continuarla el viatge cap a Itä- eAd
ministració Local, senyor Lealia,
Grecia,
Turquia,,
Palestins
una ruleta. Una multa de 3 50 pesnya, acompanyat dels salare Canarte, i clausura a una casa de pros- i tot l'Orient.
- panys, Miranda, Vinyes i Godinu,
l'ea.dh.
Ele expedicionario
Ñu/id clandestina del carrer de Vipresidents i vice-presidents dels
Ilarroel; 500 pessetes de malta al mental, creuer, repartits en
legia de les comarques de Tarragona,
propietari de la casa "Madame Pe- grupo, visitaren ei barri antic Lleida, Girona i Barcelona.
tit", per abusos deshonestos. 2 3 0 de la'nostra cititat, el Tibidabo.
La Presidencia ordené la lectura de
pessetes de multa a Apolänia Gil- Montjuic, Monteerrat 1 lea eaComtal, núm. 24, per penes romaniques de Terrassa. les disposicions del conseller de Govez, del ca
funcionament illegal d'una casa de Ele viatgers foren -*tesos per vernacid, creant el CoRegi únic del
Secretariat local de atabal» i la
dispeses; i cent pesaetes, per no por- personal de l'Ofteina . de Turietar el llibre d'hostes en deguda for- me de Cataluoya, el igual 011:30-' ,bonstituci6 d'aquest en aquesta data, i

marques de loa Vele:. I aleshores
eorgi altre cota Pan atrio, el que,
a l'hora que tothom esteva sli-

••n••••••.,

vespre fou tro „sal carnee
lapericulati
Granda el
lfobet
número 47.
amar Vires Campos, al cae=

14i .'eunjiänya contra;

deien que al mAn tots harten crisser iguala; tot hacia d'ésser de
tots: el pare Adam hacia mort sense testament. D'aquesta revoltosos,
cinc foren penjats. Mentrestant venia cap a Barcelona l'exèrcit del

so

4apentient& i alguns tesneiluis' gua
sortires
n- alsen
desis
çe dar.era po g uessire

Titileó/6

I VI al, Palestra

Peleen
pendes
:Mas d'ells taja poc que
Ahir a la tarda Entraren (mere
halividus a la fabrica de guisos
havian, e «tat al libeeripja
>1 lubrificante, atablen& al arree
de
ge Lepe cantonada al de km
, Roe. 1. dueenegute, amb Mitotes
Anit pum* la Miela aorPrenattä
a lea mana, ea dirigirte al despatx una reunid clandestina ille is Od41141.
top a 111 01.11113101va del
de la dita fabrica i encanonant el i
va per l
faene, anomentéJoan Term1,1.qa: Sindicat dé tk Fusta, ea arree del
Rosal, i detingué amelpits-trea tedie
tre obrera, cia 2bligaren a limar
breas 1 deeprie 111 IM Idae-de de vidus q bi hacia 4 local I mehi
cara a la paret. Tot seguit, menee dels una eetaven catean es anuell
morara,
ut, d'eh continuava attantent-los
rateatat eleataa.,
emb saya arma a fi qpe no po-,
1191 Menta
apee& Mamar emai, ele altea' ren de molts de fialekee elimulwe
Wie • dirigirte a la cai g a 14 la tjtI4, • tins, en ele Val s es, 4sfi _
liw eis le'
II« ¿espata, regiatrutdes i apo- ' liste
L A. I.,loe itaa,trunimee
cesopses:...
4nm-se de So pessetes que hi;
mai
dieji 611,•
bala. Després de fet gima eznpren- tres patas 'o agru
ide
pene la fugida, anee ene ele ¿ten mas (orca per

'estiba, inflamable, g anas amb ene

&al comete ge let.tailana
gemegew-gess•

idtm,

'del Presidio*:

e ja ases ama« d ligada, Miel*

01/1111.1.1

DieliaNia

-missart

ma, a tres cases de dispesea mis.
• •9
El cometer de Governació parre anit
amb els periodista de l'emissora clan-

destina de la qual vénen ocupant-se

alguna diaria per una demanda d'un
Per i òdi c madrileny,
Digné que la noticia esta fent in..netigacions i que s'havia demanit un
menament judicial d'entrada i escoraa] per poder comprovar determinats
extrema

Per la nostra part podem afegir que
- la malicia practica un dele escorcolla
de qué Parli el conseller de Governeeid
,

senat que don& resultar.
La i mpressió existent ale talen*
policiaca es que en cas d'haver oda-,
tit l'emiesora de elidí° q ue e s deis
havia funcionat al carrer de !Mar),
ha tiagut temps suticient per a des-

apareixer d'aquel! lloc.
%/unjan% d ' un imsucretart
ARMO»;

Agressió
de La Granja d Escarp
Lleida, 27. (Per tetaron). —
Minera mal( ha circulat el rumor que al poble de 11 Granja
d'Escarp, situat a 32 'quite/metres d'aquesta ciutat, e'havia
produn una greu pertorbació
d'ordre
Lee primores noves, torea
confusas per la deficiencia de
lea comuisicaciona, nene& -de
lbs fortes nevades d'angosta
dies, donaven uha gran irntet-1
i
täncia als successoa.
Posteriorment, adalides 104
tea be eontreeiO444116 11.1)a
but q ue ItIgt. 4 tee aell det
Ilii; 11.
e•nyer
01180

Jos.P

letra, I apeeeepau
l'aelmeretai de l'Abale ara 4
mannelAledie I Oebelby aiii bdM

sets fil blinUel 1 14 set fiTle
• ,
sikts"
Ptill.:411t)alu
rata
•1415.1dfe
de.?
ieciLas4 de/ aiepletial, era fer
mitelite.uuk491ealtilil
fpfbr.*.ge
..'lliele
iovstnt

la

SunYer.
Digné a continuació que els cotopunys se Jastial estafeta i honorats
de veme', presidits Per prestigiosa
la
personalitat del mayor director ge
Tal. Es referí a la tasca realitzada, i
ientplicé per que el projecte del rapa-tu reglament és en periode d'aprovaSeguidament fin ás de la nada
el director general. Digué que at eus-

ti; grat de dirigir-se als secretaria de
Catalunya, i manifesté que el Govern
de la Generalitat, sa astenentrar la

realitzar l'esmentat vaixe11.

esee

vida municipal cigala; ama ea unificar els Coliegie de Catalunya sa un
de sol, i en una sola classe, ear arob
la llibertat i l'autonomia va desaparejar la divisa arbitraria provincial.
El mayor Emana pala, a continuacid, de les necessitats dels secretaria,
els quals cal apartar de les 'hatee politigues, i, si be ha d'exigir-los una
capacitas, també han d'ésser retribuits

r

Responent als desigs reiteradaMead ~acates per.diversa entitat, turlitiques, 1a DIreeeib General de Duanes ha establert a lentachó terminal de la Companyia
M. S. A. un neu servel per al dm-!
ó'
patx dels equipatges amb destinaci
a Barcelona, que abano tren 'reviatta a la duna de ?alba.
mdleek <pe es den peinelment a les tanate doeadee
pie fumen/sea Companyia de M.
s. 41., ha cornenett a regir' 44111
del corren ,

•s

proporcionalment. Declara inaugurat
CoMegi itnic del Secretariat Candi, i
afegf que l'aprovaci6 del reglament
era cosa de pocs dies.
El senyor Vinyes, president del Collegi de Girona, manifesti la confiança de tots da manto a teme confir
mada les aspiracions dels coltegiats

'

altea magia ..noteble da
recabe:neta de lee abra de constajaba del non edifld de la darle
emplaçat al punt fronterer Puigcerdä-Les Guinguetes, Tan bon
punt siguin acabats els treballa
d'inatallació que actualment s'estan
realitaant, conträriardent 41 que ve.

Illitant les pardales pronunciadas al

eeny or Esperan, i afegl que, aixi que
sigui enrocad el Reg lament, es tornaran a mune per tal d'elegir la Junta
i començar tot azud a laborar pels
mas interesaos.

nia succeint, tots els vehicles que

abulten per lamentada frontera
podran complir les formilitata dita.
ocrep . trae riyayiar-se de la sevai
rutaie
En el nou edifici, a mis de jai
telurio i del Patronat Nacional del
Tudnyi

• --o 41

11,41) 4.11

LS
gLiZAS dieis
epa
A des "torta de nou
un obrer que anava a collocar‘un
gr. 4 ?Mulló de Begista.a . dii pm
de Montjuic, s'adata que en un recd
del dit pulse M petard ara)

SislrI4 ae

que apode Siefpcta u,
eseemitl, 1 fa irehatfa Me! alisa que
contenia dues ampolle* n'enes, nana)

O

momo

le e,

la metas encesta, i l'apearé, evitant

et de nalural(allitniN

res.oti linn pendan a La Gestee

El tinent d'alcalde pe/idéala d'Eizampa de l'actual Ajuntament, aen)or
Jeair 1211e4, ens trames una extensa
ata de respoeta dis discursos del senyor Bausili sobre els Pressupostos
la seatiú del divendres passat.

El sentar Upad defensa el ten pnesi no ho iéu, diu, divendres a
la nit per no alterar imitaran' la
supost,

•

Alguna valva hoyaren titt
aorlir en delinea dele dell11-,
'ole, cae el pub/e Wentelen

,

Et pressupost
de i'Eix,rnp a

.Duana, nadaren editare ele &era
veis de l'Oficina de Turisme de Ca.

pee. del *U
tti
044
1"eM
N: "
1 reNU
.4411
41411n1e
die 1 I. seto dei filia. •

cedi la parada al aenyor Godlues, el
(»al excusa la manca d'assistència, per
ocupadas peregrinares i precises, del
ensident aenyor Josep Maria Pi i

quiä les senyores amb mune. de,
flora.
El director de Peamaitada.
Oficina, senyor Ignasi Armengou, en representad() del Clonalter d'Economia j Agricultura,
visita el vaixell 1 aaludä el director de l'expedida, doctor
Queruer.
• Barce--•
lona •'enduen els turiatea es,
imminorable, la qual sosa h a .
decidit que dos assenyalada la
data del 6 de setembre visten',
per a tornar a visitar la neutra
elu tat antb motiu d'una altra
k.apSd lc i 6 turfatica que ha de

d'Escara una borla nerviiiiii orweatree 4.114*4-4 44141.1444+.4
41111118111111111111111111111Pr
'-e
tare, 1+34

«asió.

1:3,)lica en la 'sota com ii mesenpost de tqat prorrogat pel tgaa fingud un aurtneet de dauco plinto en
contribució urbana, i el de 1933 un micelcula, que coefirmaren ib paroas de 1934 en donar per a Etum-

pla 21.26400Q pastes. Acaba el senyor Ulled dient qtit la liquidarla del
Pressupost de 1933 ea féu bé, i arriad

,*
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Segons la célebre obra de
KELLERMANN ,
El film que apassiona
les multituds
•
Es una obra gegantina!
Es una
Exclusiva Febrer i Blay

TEATRE
E “enaris
Asid, a les dirtze del mati, a l'Es¡miel, Atina organitzat pel Sindicat
Artistes Teatrals.
J.:Olympia dóna avui per acabada, definitivament, la temporada de
circ. Que faran, ara, a l'Olympia?
L'empresari, senyor De Carlos, ens ha
manNestn que no Densa tenir -lo tazeat. De enonsent, i nomb per 1206
dies, es projectarà un film deis anomeneas de tea. A continuació, ei mereja peleen contemplar un campionat
de ball, que aplaudir l'orquestra Jack
Silylton, que admirar una revista de
grao espectacle formada amb una selecció de quadres de les darreres revistes del Folies Bergère i del Casino,
de París. En aquest espectacle hi aoburlen les admirables Jackson's girls.
* Uegim que la canço'netista Raperlita deixa les varietats per a pasar
a la sarsuela. La Raquelita és aquella
artista que es presentava amb un de•
al toas del qual hi havia P intada una gran moneda amb la següent
inscripció: Raquelita por la gracia de

bios y del público. •

• * La posada deL Caballee? Blanco continua donant, a Novetats, molt
tones entrades. Per a quan s'estronqui
aquest èxit, ens prepara, resmentat
teatre, deu dies del famós espectacle
rus de la Chauve-Souris, dirigit per
Nikita Balieff. Després, aplaudiren allí
l'actor italià Petrolini. Mis tard... Mis
tard serem ja a Pesque. Aleshores,
i a desgrat que En Calvo digui, per
a espantar els cómics, que hi halla
cine, començarà una temporada de teatre une espanyol, a base, per comentar, de l'obra del mestre Moreno Torroba La chulagona.

nema
Ci

tataluaya

eetweeateeilf94.
Agen,t4u4,14. iediegteadA.4941:
Barcelona. una recitak eme
de

,

43u »grog& flau'.
bija/ 04
ege.,zeieme. el 3 de r
-6* Aval- reapereiwill hatee ea,
elieptik dettna llama estada a töts els
recotti'd'Arnerica, l'excessivamen
Pule primer actor ele modela Per-

feb .e-

.

,

TelegiiieeR
A les role

Vilo

rill WejlTer
Teatre Municipal,
Pignore,.
el die 425_ se celebrerä una vetilate qual
da a
es re p resentaste* 4Inesmunents", de
J. Rosquelles Aleasen, i "Apretats '
veril) no escanyats, o una llegua da
mal camí, de J. Pous i Pages..1.5. I
primera va ¿asen interpretada Pela
elements de rAgrupació Romea, de
, Sant Feliu de' Gubcols;, senyoretes
,Dolors MiralleL Maria Astor i Pilar
, Casanoves, 1 eis senyors Emili Cainnova, Benet Escrivä, Josep Jacomet, Lluís Riera, Josep Font,' Francesc Prujä, dirigits per Benet Escrivi. La segona ani a arree de la
secció dramifica de la Societat Erato, dirigida per Joaquim Crusnols,

nando Vidrejo, al frisia Ama campa9ia en la qual figuren com elctients
destacats les tiples Empar gans i Eugenia Galindo i ej tenor cómic Rodolf
Manca. Entre alees obres, representan La reino mora, El nido del PrisaE; contrabatido i La mala eme.'
lira. Es tracta d'unes funciona dona
nicals. Si !a cosa enes bé, podria Es.'
aer que continuarán den* i en dies sue«mina. Enisteix, per6, l'inconvenient
dels coristes. Sembla que enen Fro
amb aquests tan fortes disaepän--duit
i integrada per la Srta. Concepció
des, que no fóra d'estranyar que .les
Martínez i els senyors Lluis Verfunciona d'avui es fesani ¡ten se con.
Josep Ribes, Jaume Ferrer, An*' .Ahir tinguirem el gust (versé_ gés,
Romaguera, Unís Prat, Josep
nyer la mi del clown Beby, de Pes cap toni
Ramon,
Josep Copa j Miguel Gala
a Marsella. Es molt possible que An- bardes.
tonet i ell recorrin aqueas estiu vi-

cied.
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-,DEMA, D'IL41/43
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d'ueaordlitailiirograma en- el miel' figura el
sensaciesi filia dele
- ARinsTis AtáleCIATS

SAMArtANG

nent tot Catalunya, amb un tire
044444441144444144414•1144.11

* Reeollfrem die el rimó('
que Maria Vila i Plus Davl ferien
potser una curta temporada de teatre
eastellä, o en tutea, abans d'anar a
Madrid. Ami gairebé Pedem confir
de El Divino InnPaciente-marho.Ets
acabaran el 211 de legaren; dos dies
després, si no surt cap contratemps,
començarl la companyia castellaMt
VIlt-Davf. Ultra la comedia Mufa, de
Mangham, de qué varen parlar, ea proposen Merla Vila i Pins Davf estrenar Isabel de Inglaterra, de l'alemany
Bruckner, autor de Els criminar. A
Inés a mi s, rentmentaran ia Passj6.
Seré la mateixa Passid que l'any passat, pea, 'en 'castellä, naturalment
S'hayia dit que la traducció havia es tat encomanada al senyor Pernin. No;
traducci6 la farä el seny or Fernändez Ardavin.
* El fantasista frances Clarel, que
gaires Es de casa, ha reaparegut a
Madrid, al costat de Celia *mes, en
l'opereta El baile del Savoy, del compositor hongarès Paul Abraham. que
ha estat estrenada al Victòria. De Paul
Abraham s'han representat a Barcelona les operetes La flor de Hawai i
Victoria y su húsar. Aquesta darrera,
en cine. Paul Abraham es també ranto n de la música de Monsieur, Modame y Bebi i altres films coneguta.
* Plega o no plega, l'Espanyol?
En els anuncia publicats en els diaris
d'ahir al vespre no es diu res d'això,
però les nostres referències sein que
plega, en efecte. De totes metieres, el
propòsit d'En Santpere és de tornar
a obir al mes aviat millor, amb la
companyia reformada. Tal com vam
avençar, es reprendran els vodevil. sonora. L'Alises Roure, que ha fet les
Pa U S amb En Santpere, li ha trames
ja el que ha d'inaugurar la serie.

KURSAAL
AVUI, darrer dia de
l'éxit de la setmana
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Un programa gegantí
DENLA

Iluita implacable de
l'home amb els temibles
monstres de lit mar
1 d'aquests entre si
També el petit astre
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Un gran drena en un
gran cor
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NOTICIAR!
Caneert a Lyceum Club. - Avui,
diumenge, dia 28, a les sis de la
tarda, tindrà lloc a Lyceum Club
(Fontanelle, 18, tercer), un concert
a d'ene de la distingida cantatriu
Maria del Carme Aymat, acompanyada al piano per Pere Valribera.
Figuren en el programa obres de
Mozart, Brahma, Grieg, Faura, Salvat, Toldrà, Pujo!, Serra i Lambed.
sass
El dia 18 actuarà a la nostra
entitat, un dels mis renomenats
agrupaments de Cambia, de fama
mundial en el seu gènere: el Grup
Instrumental de Brusselles (arpa,
flauta, violí, viola i violoncel). Per
assistir -hi, seré indispensable posseir
el nou titol de soci (color gris ). P er
de 1934.-tanyelprims
Tots els conceda de l'Associació
Obrera de Conceda són reservats als
seas afiliats. Les inscripcions de socia poden fer-se a restatge social,
Alt de Sant Pere, 27, pral., de set
a nos de la vetlla.
Feota a POrfe6 Català. - El proper dijous, dia primer de febrer,
rOrfeó Catalä donan ä un escollit
concert en homenatge als tres directius senyors Vicenç de Moragues,

vice-president; Martí Estany, comptador, i Tornés Millet, tresorer, els
quals. fa
de trenta anys, vénen
aportant a l'Orfeó Català llur 'taludes

de. atieut VI» EN;

ata

Versió cinematogràfica de
la novella "Oliver Twist"
Exclusiva Balart i Situó
VINIMMINHINERICHIONICIM
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concurs, amb una fidelitat i entusiasme que el temps no ha fet minvar.
El programa, que contindrä obres
de diverses apoques, representatives
en ordre cronològic de la vida artistica de l'Orfeó, tindrä un doble
interés: el d'oir obres que ens recorden l'esforç inicial i ascendent de
l'Orfeó i el d'adjuntar la tasca del
cor a l'homenatge als directius es-

com a complement d'aquesta festa
d'intimitat i, reconeixença.

..MP 1 1
Finalment, ,ner6, almetes difieul'bíti 1m:tiesta temen Irá estat renWs hem pelen' vetjeV la 'navega
portada a la realitat
*: "
- Kan Bernhardt ens en diYtta tina
iMpressionant En ,
veiem
'lis Iluites, les intrigues, es especulación' que la idea dele construcció d'un túnel sota' ?Atlàntic fa
Miau. Veiem l'aspecte itnponent de
'les obres, el treball en eil túnel i els
' conflictes que els accidenta o els sabotatges provoquen per dificultar
l'avenç de la colossal foradada. Però
el que Kurt Bernhardt, el realitzador, ha sabut donar amb mis realisme, el que mes impressiona del

film, Es el moviment de les multituds a l'empenta de les <wats difiere
que es va obrint, el canal per sota
'de l'oceà i sembla com si l'espectador hi coHaborés, mas que ami el
seu desig, arnb el seu propi esforç.
Naturalment que la presentadó d'una obra d'enginyeria tan formidable
ha de presentar enormes dIficultata,
pecó el director les salva häbilment
donant-nos les diferents etapes del
començament de les obres en forma de noticiaris cinematogrifics que
el sindicat constructor ofereix als
espectadora de tot el món. El psihile, aleshores, penetra sense esforç
en el film i alt ò que havia començat
essent un notician tecnic es torna
l'escenari de receló dramàtica.
Kurt Bernhardt, però, ha negligit

alguna elements que haurien reforçat, per eontrast, l'acció del drama
que es juga a dos mil metres sota
'el mar. Ens hetn de fiar sempre de
les paraules i dels rétala per situarnos, quan tan läcil hauria estat ferho cinematogräfkament mostrant* nos l'oceà per sota del qual s'estä
obrint el rival de les linies maritimes, rivalitat que serviria de pretext a les activitats dels especuladora
i del traidor concretament.
,
El pànic borsari, la crisi de les
ó, no els
companyies de navegaci
velera mis que en mots quan !muriere pogut ésser un element d'un
dinamisme formidable.
Kurt Bernhardt, pera., ens ha volgut donar el drama sense digressions i encara que aixil l'hagi fet
menys cinematogräfic potser l'ha fet
mas intens.
Jean Gobin hi té, en la versió
francesa, el paper de l'enginyer, i
Madeleine Renoud, ei de la seva
L'acció, per?), és més de masses
que no pas d'actors aillats..
A. F.

L'entrada al concert estarä reservada als senyors socis de l'Orfeó
Català, que podran assistir-hi amb
la presentació del títol de soci cor-

responent.
Lyceum Club de Barcelona. .Avui, diumenge, a les sis de la tarda, al Lyceum Club (Fontanella, 18,
tercer, primera), tindrä lloc un concert a arree de Maria del Carme
Aymat, cantatriu,' acompanyada pel
pianista Pere Vallribera. Obres de
Brahms, Mozart, Fauré, Grieg, Salvat, Toldrä, Pujol, Serra i Lambed.

EL CINEMA

Mis

d'agraiment j companyonia.
Enfinalitzar el concert, la Secció
Coral serä obsequiada amb un lunch

Una comèdia que conté

roo&
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mentáis.
Entre lea dues parta del Concert,
el senyor president de l'Orfeó Cata u ä. fuá lliurament als homenatjats
d'unes plaquetes en bronze i argent,
modelades per En Dionís Renard, i
que l'entitat els ofrena en testimoni

GRAN ESTRENA

,

,
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LES ESTRENES
"El túnel"
Tivoli
Febrera. j 11Iay (Vandor)
Feia una mica d'estrany que amb
l'enorme quantitat de ceHuloide que
s'ha impressionat any darrera any,
no hagués cridat rateada, d'alguna
casa productora, o be d'algun director - encara que sense l'un no pot
anar l'altre -la fama i els tiratges
de la novella de Kellermann "El
túnel", l'obra de la qual tothom
parlava corn de la iniciació d'una
etapa de dhiamiame en la noventatica.
Pede. possiblement la necessitat
de trobar uns escenaris apropiats,
que no es podien construir amb
cartró i pintura o be fer a base de

modela en miniatura havia deturat

Fémina

"La Mundana"
"La Mundana" és un film rumiotic i ple d'aventures interessants que
té COM a protagonista una de les
mes belles i intelligents actrius del
llene: Kay Francis, que interpreta
el seu rol d'Anna Brooks, la ballarina que després d'haver gaudit per
algun tenues de les riqueses i el luxe
que li proporcionen els milions del
seu gelós espos, descobreix que Vamor veritable sense traves ni subterfugis val mis que totes les pedrea
de valor i que tots els encisos d'una
vida capritxosa.
Si el prestigi del nom deis actors
que interpreten els principals papers,
Kay Francis i George Brent, no fos
prou a fer triomiar el film "La
Mundana", afegirem que ha estat
realitzat per Michael Curtir, el directer de "Los crímenes del Museo"
i "20.000 afios en Sing Sing", aixd
sense comprar ; que la bellesa
de. rargument i la seva tacnica fan
d'ell una de les produccions que més
atrita assolint la present temporada.
"La Mundana", junt amb la deliciosa pellícula "Se necesita un rival", seré projectada dintre de poca
dies a relegant cinema Famina,

•

ME, TRietINEMA
Provença

podem aventurar qap judici, no cal

eecc.onenteeee%,
nematogirkfica:4nierm catalana.

Lt1J3L1A,

,(entre
i Mallorca)"
Coadunen eagotae-ae les localitat
per tal d'admirar la grandiosa supe:.
producci6 espectaculas

LES INTMtelte?S' DE SUDERMANN. -1 faineo alpe dramitic SerittaniA Ntalektiann; durant
la seva vida, pogué veure interpretar les seves obre. per les mas famoses actrius de rescena abrí trobem-entre les plasmadorea'de les tigatees principals que ell erré, Sarah
Bernhardt, Madame Modjeska i la
Duse, i en el cinema mut Pola
Negri i Elsie Ferguson. Ara, després de la mort d'aquest gran escriptor, una de les seves obres mis
popular., "El cant defs canta", l'interpreta una de les actrius mis celebres del lleno mundial, hiatiene

14+64•44.0.044446•444.664

Direcció: MAURICE ELVEY
Música: Dr. HUGO RIESENFELD
Un film de B. G. K.
NOTA. - Es den:vetasen localite
amb tres dies d'anticipaci6
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UN EXIT... -A Madrid s'ha estrenat la Deifícala' Ufilms "Vuelan
mis canciones". Tota la premisa l'elogia, Willy Font, que és el director
i galan de la pellícula, mis diuen
amb aquesta producció se sima entre el primer rengle dels mes famosos directors, i com a actor una vegada mis ens demostra els seus
grans dots cinernatogräfk. Marta Eggerth és també objecte de
grana elogia en la seva interpretació
del paper de Karoline Esterhazy.
La música immortal de Franz
Schubert ha trobat amb l'Orquestra
Filharmónica i les Masses Corals vieneses, uns intèrprets perfectes que
avaluen aquest film tan unanimement elogiar.
JUAN DE LANDA REPREN
"SE HA FUGADO UN PRESO".
-En una escena de "Se ha fugado
un preso", Juan de Landa i Rosita
Díaz van sofrir un accident que
sortosament no va tenir greus
conseqüencies, sois que Landa hagua d'interrompre el seu treball per
refer-se d'unes feries produides en
raccident.
Avui, ja curar per complet, aquest
actor ha tornat de Motrico a continuar el film que dirigeix Benito
Perojo als Estudia Orphea Film.
UN FILM DE WALLACE
BEERY I JACKIE COOPER. La primera producció de Darryl
Zanuck per as Artistes Associats,
"The Bowery" ("El Arrabal"), que
reuneix novament a Wallace Beery
i Jackie Cooper, amb els quals comparteixen els honora de la interpretació George Raft, Fay- Wray i
Pert Kelten, fou estrenada amb
èxit inigualat en els darrers tres
anys al Teatre Rivoli, de Broadway
(Nova York), i bou rebuda amb

o o o o oo

mannallINIL

-----gran entusiasme pel palie i la erl.
tica, que concedí a Zanuck, funda.
don amb Joseph M. Schenel de 1s
"Twentieth Century", els Mili ea,,
lorosos elogia.
A Washington "The Bowirro
s'estrenà a/ Loew's Palace, obtetial
un gran exit, que fin dir a la cri.
tica que la "zoth Century" amb h
seva primera estrella es colleem
entre les primeres productores.
ELS DEU MILLORS FILES
DE L'ANY. - El "Film Daüy,
de Nova York, acaba de publicar
els resultats del seu referendtmt
anual, fet per soci periodistes i critics cinematogràfics americana, per
a designar els deu minora films de
ó, que
l'any, El resultat de la votaci
arriba a incloure un conjunt de 4 $,e
pellícules, as el que segueix:
1.-"Cabalgata" (Fox), 286 Vati.
2.-" La calle 42" (Warnen), 206.
3.-"La vida privada de Enrie
que VIII" (Artistes Associats), 161
4.-"Adiós a las armas" (Para.
mount), 557.
5.-"Lady Los a day" (Cohen>
bia), '56.
6.-"La feria de la vida" (Foz),
155 vots.
7.-"Lady Lou" (Nascuda per g
pecar), (Paramount), 148.
8.- Soy un fugitivo" (Warnen),
147 vota.
9.-" Muchachas de uniforme,
(Huet), 123.
to.-"Rasputin y. la zarina" (1f.

•

G. M.),

No podem publicar les
notes pregades que no
vinguin escrites en cata%
i amb un timbre o signaten coneanda
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REALITAT!
CR'UESA!
VIGOROSITAT!

En el millor saló

COLISEUM
L'estel més genial

Sense falsos convenciona•

lismes de moral mal entesa
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EL CAFE DE LA MARINA.Sembla que aviat veurem "El Cafa
•de la Itlafina", el primer film so-!
nor que s'haurä fet en cauta, Do&Idea Patina '49 el realiteador eine-'
matogräfic de robri.de Josep M.` de:
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La vista de la causa pels fets
del 10 d'agost

Ele eecrdpie del :ayer
Finja'
Madrid, 27. — Contestant a preguntes d'un periodista, el senyor Fan-

jul ha justificat la tenencia de rada
de diputas pci fet de an haver-se presentas a la lluita electoral amb altre
titol que el d'agrari.
Mentre hagués seguit la determinada, anth qu2 ene preeenterem no es
's'entejan cap cm, perd en tortiresse
torno a repetir que no ent quedava
Ildefons Puigdengoles, que en l'è- altre cama i hauria estat igual que en
acceptar la República si s'hagués
poca del succés exercia el arree de
tractat d'acceptar la monarquia, percoronel cap de la zona de recrutaque els meto electors no tenias obliment de Sevilla.
gació de saber que un general en actiu
A requeriments del IiSC21 mana
ha haand d'acatar la República, i comlenta el declarant el següent:
prometre's a defensar-la.
Jo cm trobava al carrer quan em
En aquest aspecte — ens confidenvaig assabentar que s'anava a desenir el governador. Ein vaig dirigir cia el saiyor Fanjul asseguro
al Govern civil i vaig acure que daque jo dono a la paraula ¿'honor que
vant de l'edifici estaven formades vaig donar tot el valor que té per a
torees de Seguretat i d'Assalt. Els
un cavan«, i, per tant, si per un
vaig aconsellar que dirigissin la seva
atzar em veiés davant la governació
actuada, en defensa de la República.
del pais — és una hipotesi sulament—,
Les forces d'asaalt van victorejar la
ni hi ha ni hi hauri qui defensi el reRepública.
gim amh més lleialtat i Inés fermesa
El capita Gascón. em va oferir que jo.
morir pel règim si calia. Després d'aJo vaig cometre un error en no dir
questa entrevista arnb les forces, vaig
parlar amb el governador. Li vaig als meus electors que era general de
l'Exèrcit espanyol, i que esteva commanifestar que si Mautoritzava em
promes a detentar el regim. No ho
posaria davant de les torees per a
vaig fer, i els errors en política es padefensar la República.
guen; jo pago el meu error amb
El senyor Varela Valverde no em
va entendre o no en va voler en- l'acta.
tendre.
En aquell moment aparegué al despata del governador el comanaant
Delgado, el qual venia amb la finalitat
de detenir la referida autoritat.
Vaig dir al comandant que en lloc
de dur a serme a detencia tomes ara
les sesea forces a la caserna, car compreocupacions
alia ordres d'un general facciós.
No és veritat, com aha declarat,
que jo intentes treure una pistola.
Madrid, 27. — Després de lea
A altres oficials amb els quals
set de la tarda el cap del Govern
parli els vaig afirmar que havien
ha
abandonat la Presidencia: abans
faltat al seu honor militar. perqué
s'ha aturat a conversar amb els
despee d'haver acatat la República
periodistes, als quals ha dit que ea
s'havien sublevat contra ella.
la conversa que ha sostingut amb
A tota la sala, advocats defenel senyor Camb6 aquest s'ha mossora, processats i part del públic,
trat molt preocupat per la situació
s'arma un formidable escanda
de l'ordre públic a Barcelona i el
El president aconsegueix restablir
traspas de serveis a la Generalitat.
l'ordre, i diu que si no s'abstenen
A més han tractat d'altres asde fer manifestacions els que es
sumptes pelajes de Catalunya.
troben a la sala tara aclarir.
Alguns Iletrats voten ter as de
He parlat per telefon —ha afela paraula.
git el senyor Lerroux— amb el
El president diu que les paraules
ministre de la Governació, que
del testimoni han estat interprecontinua al Bit. Ha sofert algun retades com una ofensa i que per
carregament febril, pera m'ha dit
Sant ha d'aclatir-les.
que s'ocupa dels assumptes del seu
El testimoni segueix les seres
departament i de la constitució de
manifestacions sense fer cas de la
les comissions gestores, que han de
indieació d'explicacions que se li
quedar constituides a primers de
ha formulat.
mes.
Es produeix un nou escàndol.
—¿No influirà en la constituid
El testimoni diu que no volia
d'aquestes comissions la proposició
agraviar ningú. El seu honor milipresentada per les dretes demanant
tar no li permet agraviar homes que
que se celebrin eleccions municiestan processats.
pals?—ha preguntat un informador.
Altres Iletrats formulen diferents
—No; nosaltres descabdellem el
preguntes, i algunes d'elles les denostre pla, i encara que alguna areclara impertinents el president de
guin, pel que es veu, que tot el mont
la sala.
áS orenga, el Govern és el que té
Continua el testimoni, i diu que
les iniciatives, tot i guardant totes
es presenta a l'alcalde, i no al geles consideracions que mereixen les
neral de la divisió, per tenir notiiniciatives parlamentàries. Tot iguarcies que aquest ja havia perdut el
dant, repeteixo, aquestes consideracomandament.
cions, no aneto a invitar-los ara a
El lletrat senyor Fanjul prega
unes eleccions provincials i muna
q ue constin en arta aquestes manifestacions.
En relatar el deciarant ia sena
estada al pati del Govern ciail afirma que algú volgué detenir-lo, i
com que salí nega, s'entauli una
Iluita, durant la qual caigueren alguna a terra.
En formular un altre Iletrat una
Pregunta sobre si el testimoni, vestit d'uniforme i amb armes, volaste
sublevar els extremistes de Sevilla.
el president declara la pregunta impertinent.
Entre els rumors que novament
es produeixen se vent el testimoni
contestar negalit ament el prec del
president dient-li que si vol en terminar la seva declarada podre esp os ar el que vulgui. per si alta
sentit en alean tnament cohiba.
Passa a decla r ar Maria Tarragona, que no aporta detalls d'interas.
Se enspin el jadi a ' a les dura de
la tarda. Es reprendrà dilluns, a
les deu.

Han començat a prestar declarad() els testimonia, entre ella el general Ruiz Trillo, el tinent
coronel Ftistori i el coronel Puiigclengolas, la declarad() del qual produeix gran enrenou a la sala
Madrid, 27. — A dos guiarte done del mati es reprén la vista de la
zausa pela successos de Sevilla.
Diversos lletrats renuncien a l'examen d'alguns testimonia proposats.
Els defensors, excepte un, rasura
cien a la declarada del senyor J o
Garcia de-sepSanjuroidly
Herranz.
El president manifeste que alta
rebut un telegrama en el qual es
dir que el senyor Sanjurjo no pot
campareixer a declarar per trobar-se
na alt.
El senyor Tabernilla insisteix ea
que el seu testimoni és necessari,
peque reconegui una comunicada,
dirigida al senyor Romero Basart,
j sollicita que s'envii un exhort
Cacliz perque el testimoni declari en
aquella poblada.
EL GENERAL RUIZ TRILLO
Acte seguit declara el general Ruiz
Trillo.
A preguntes del Ministeri Fiscal.
declara que era inspector general de
l'Exercit, i que al mes de juliol anterior als successos va fer una visita
a Sevilla, on ele extremistes de dcc
Les auto--laesqur'gitvn.
ritats militars de Sevilla li van dir
que la tranquillitat era absoluta, i
s:;uesta afirmada la corrobore en
conferencia reservada que amb ell
tagua el general Gonzalez.
Relata les visites que va fer a altres poblacion.s d'Andalusia. A Màlaga li van dir que el general San;urjo havia visitat algunes casernes,
però aquestes visites no desvetllaren
les sestea sospites. A Granada li ma!Siesta= que hi havia alguna activitat sospitosa fora de les caserEl Govern l'envia al davant de la
eclumna per tal de sotmetre ex sublevats.

Greu que els militara que intervinguerra er. els successos ho feren ignorant que era el del general Sanjarjo un comandament iBegitim. Les
autoritats superiors no havien d'haver lliurat el comandament sense
previa comprovació.
No hi ha paritat entre la presea.
da del general Sanjurjo en els anys
1931 i 1932, perquè la primera negada el declarant, que tenia el coraaadament d'aquella divisió, ja havia rebut Eordre del Govern que es
poses a les seres el general Sanjarjo, i aleshores no es fin cartee
del comandament de la divisióDesprés de preguntar la presidencita, intenten alguns defensor, interrogar el testimoni, però el President
denega aquesta pericia per no ésser
atocessal.
EL TINENT CORONEL
SR. RISTORI

Seguidament declara el tinent coronel senyor Ristori.
Diu que durant els successos es
ranci a casa sena perque la gent
no creguis que anava d'una banda e
l'ultra. Era cap d l Estat Major.
En cessar el general Gonzalez es
creure obligat a cesar ell també
en el carece, i se'n va anar al mateix
temps que el general.
El president observa a alguna Iletrata que el formulari de preguntes
q ue dirigeixen al testimoni, es mis
bo per examinar-lo en unes oposidona al cos juridic de l'Exèrcit que
per aclarir els fets.
El testimoni ha manifestat que el
general Gonzalez en cap moment va
Iliurar el comandament, i qite va fer
lat el que va peder.
També manifesta que el comandament del general Sanjurjo era irregular, segons les informacions que
havia rebut, pero mai ho va comunicar al comandant Cabestany ni al
cornandant Naranjo, als quals no va
donar c-aat ordre, ja que per altra
banda ereu que no eren presents
q uan se's va aliar el declarara per
so posar-se a lea ordres de la nova
aUtoritat.
A lee dotze del n'un se suspèn la
sessió i es repren a dos quarts d'una.
Declara el senyor Josep Fuentes
Santullano. capita de la caserna del
Carme, i diu que el comandant Delg ado Serrase es va limitar a complir les ordres que se li donasen.
Despre., delata Francesc Zainbrano, tinent que esteva de serven
a la caserna de Sant Hermenegildo.
Relata tot el que va presenciar a la
caserna a l'arribada del general Sanjurjo, però no afegeix cap detall
d'interés.
El capiti d'Artilleria senyor Ferran Sender. que declara a continuad& no aporta tampoc cap detall
interessant.
Seguidament presta declaracid el
senyor Antoni Villa, tapia d'AmiDiu que l'ordre que li fou
llorada al parc perquè anie a ¡linear
lea armes reunia tots ele requinte
legal,.
EL CORONEL PUIGDZEGOLga
Declaració del coronel senyor
Fuigdengolas.
.

resident da la Sala ordena 'que
iÉr 1 - 4adaser 'et coread searm

S'insisteix en la incorporació
, dels populars i agraris a la
República
dondvem compre d'ano conversa sesfindlida au passadisms del Parlament entre el anyear Mauro i 1142
diputas M'idas agraria i
Probablement. peineta hm d'aquesta
conversa, han corregta ramera retretas a l'actitud de les torees del senyor Gil Roblest el qua? s'ha mentingut fin: ara callat en el que fa referCndo a la teva inearporneió a la Repdbija'.
•
Dei/iré: de la eampanya electoral
que s'iw Jet, tan ambigma en aquest
evident que ¡'esperit
maja,
qtleS1 gruje parlamentan NO sigma nitre
que mantenir l'eqrsissoc mentre
La determinceib deis agraris, perd,
pot herir semi, de hab d'osmio a
aveng a !orca, que a MOII torcida d'u110

série de prevencions, en l'estadi de

/o patitiesa espanyola. Ara hauran
t'001 la paria donada pelS agraria no
els ha ',intuir un trasbals intern
tastrdfie. 1 aquella eirttonstancies
Probable que sigui presa en consideroció ¡mis popular: agraria.
Per altea banda, les pressions que
aquesta reten abn nombroses. La principal els ha de venir deis elements que

Ileclaricion del Cap del GOierll
Les

del senyor Combó. — El senyor
Lerroux no está per eleccions
cipals. Per qué? ¿Per que corleé
a ells? No; no hi hura eleccions
ni provincials ni municipals, i crea
que, encara que caiguéssim nosaltreta el Govern que ens succels tamtrae no ni aniria.
—Teniu designada ja persona per
a la subsecretaria de la Presidencia?
—No he pensat cit aix6, puix que
estic ben servit, ja que tinc dos directors interinn, que van succeint-se
en el treball.
Ja haureu observat que jo vaig
en calma en aquests nomenaments,
i que /a meva táctica és no fer d'aquests cauces una cosa personal
Aixi succei l'altra negada, tot i
tenint diversos arnics del parta radical en condicions per a exercir
encertadament el arrea, vais designar el senyor Pluvi Suárez, que no
era del meu pantit.
No vull que es digui que jo faig
política partidista des d'aquest Ilota
pula que, com vaig dir en una altea
«asió, i he repetit diverses segada, no podrá governar-se per molt
temps amb un sol partit.
S'ha de nacionalitzar la República
i procurar que s'hi sumin el major
nombre d'elements possible.
Ara ho han fe els agr a ri a, i es pe
després.-roquenvida'lts
No em pesara delirar aquesta
rega a nous elements, sempre que
vinguin decidits a sostenir la República amb Ilur esforç.

El darrer Consell
del Banc d'Espanya
Madrid,

27 .

El aovernadar

del Baile d'Espanyu ha manifestat que el darrer Consell
lehrat per aquest a entitat &arta
pà de la ininva del tipus de
descompto, 1 predominh el ehteri conirari per ereure que la

tal mInva no beneficiarla l'eco.
nonna nacional.
Ea afegit que a la primera
junta general e'bi portará fa
proposta duna petita
(sació del Reglement interior del
Ranc.

L'estat del senyor Martínez

Barrio

Madrid, 21. — El ministre de
la Governacid continua allital

a conseqüència d'un fort reine dat.
No °bula tit, hont creu que el
dimarle vinent celará Ja en diepeale% d'abolse a la sumió de
Corte.

Feliç
i sense dolors
gràcies a la

a postor a cal, les
funcione de govern, i temen ea:PUMmera els &tus projecles i propsits me.
cintita-4k per l'aeriá del; ekmente del
senyor Gil Robles.
Les persPeetices t e r al Cosen no
ofrirms cap olteracid ai, cona s'amanea, els populars agraria entren en el
r2gitn republicd. Tot el que succeirà
is que serosa mis importables, i
podrà resignar-se a tcure les prbpin
iniciativa red tildes a pece mullat
republicana de eireumathnries.
Ara be: si el sa- ru gar Gil Robles segueix la petja del ¡regar Martilles de
rimo, no saben, fina a elin pum podrä fer ostentació del seu amor al regint, fa que el fet d'"acatar" la República no estableix pes gaire: compronsisos respecte a la seva defensa i
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Els conflictes escolars
Manifestacions del ministre d'Instrucció Pública
La F. U. E. es querella contra "El Debate".
Els Degans de la Universitat de Saragossa presenten la dimissió

Madrid, ay. se. El ministre trinatrucci6 Pública, aenyor Pareja Yévenes, ha parlat a la premsa del, conflictes escolars, i ha dit que, respecte a
aquest amumpte, el Govern, a part
d'altres mesures immediates d'ordre
püblic, (+Mira una informada sobre les
assotiacions escotare, i determinará la
situada legal en que hauran de quedar aquelles.
Es procurara fer aix6 ami) el control mis escrupolós i just.
El fur universitari preocupa molt
el ministre, pula que, si be es decanta
a seguir respectant-lo per la seva significad/5 espiritual, també s'ha de Unir en compte la necessitat d'evitar
que ell sigui un obstacle per a salvantontenimena
guardar, no solament la imprescindible
normalitat universitaria, sind la integritat i la vida mataste de les persoMadrid, 27. — lin perla& diu que
nes en un moment d'estat passional
entre elements destacats de la minor'us
Popular Agraria hi ha el desig de se-.
provocat a l'interior deis centres docundan l'actitud deis agraris.
cents.
12n signiiicat cap duna torea regioDesprés el senyor Pareja It'évenes
nal pertanyent a la minoria popular
parla de la reorganització de les Uniagräria deia que cal entrar en la Reversitata i del pla d'estudis, i de la
pública, i que el sensor Gil Robles essubstitució de l'ensenyança religiosa,
ta disposat a donar aquest pas.
problemes tots dos que el Gavera ea
Alguns elements conservadors i taproposa escometre després d'una labor
consideren
urgent
la
declaració
dicals
detinguda i de consultar amb els orgadels populars agraris, perque la manismes ticnics.
joria parlamentaria adquireixi una hoUNA NOTA DE LA F. U. E
mogeneitat de posició que avui no te,
El secretari de la F. U. E. ha eni es prepara un instrument de Govern.
viat als periòdics la nota segtient:
Aquest periädic acaba dient que no
"Ha estat elevada al Jrajat demantindria res de particular que en data
da d'acte de conciliació, pregmbul obliinmediata es produeixi aquest esdeveniment. que contribuiria a aclarir gat de la querella per calúmnia que
aquesta Federació Universitaria Escol'horitzó.

Es crea la Junta Permanent
d'Estat sota la Presidència del
President de la República
Madrid, .:7. -- La Gaseta d'avui
publica el següent decret:
Eiern. senyor: En consonancia
amb el que disposa l'article quart
del detret de 23 dels corrents, que
m'autoritza per a fer públic el text
integre del de 7 de novembre de 1933,
que constituí l a Junta Permanent
d'Estat amb les modificacions intro.
duides per aquell, cinc a disposar
que es publiqui a la Caseta de Madrid el text defin:fiu de l'ententeda di5posici6 en la forma que segueix:
Article u. — Es crea la Junta Permanent d'Estat. sota la presidencia
del President de la República.
Art. 4. — Correspondra a la dita
Junta donar dictamen, amb caràcter
consultiu, sobre aquells assumptes
d'alt interés naciona l que siguin sotmesos a la seva deliberació pel Govern de la República.
Art. 3. — El President de la República podre delegar la presidan-

lar ha presentat contra el diari °El
Debate", per rarticle de fons que en
el ea número d'ahir, dia 26, publica,
¡ en el qual diu: "I a Madrid, simultäniament, samba da assaltat un local
de la F. U. E., i els que hi són es
defenen a trets, ben provena de pistoles i ajudats per elements estranys,
la qual cosa prova que un local de la
Fa U. E. en un edifici oficial universitäri, era un dipòsit d'armes i una
guarida de pistolera".
Aquesta noticia serveix per expressar la decisió d'aquesta Federada Universitaria Escolar de no consentir,
acebada la sera potencia, que quedin impunes les continuades calaimnies que per a determinada premsa
constitueixen l'única forma de referirse a la nostra organització."
DIMITEIXEN ELS DEGANS
DE LA UNIVERSITAT DE
SARAGOSSA
Madrid. 27 — Els degans de les
distintes Facultats de la Universitat de
Saragossa, fent causa comuna amb el
rector, han presentat la dimissió de
Ilurs càrrecs.
INCIDENTS A MURCIA
Múrcia, 27. — Continuen els incidente entre els escolar,.
Al migdia, davant la Normal de
Mestres, s'han barallat elements dretista i de la F. U. E., i salan bufetejat.
La F. U. E. ha publicat 1202 note
protestant dels atropellaments eomesos
pele catòlics al local que aquella té a
la Universitat
Les classes continuen suspeses.

Després d'intentar justificar lee agressions deis
estudiants catas: el fill

de Primo de Rivera fa Velogi del feixisme

Madrid, 27. — Avui ha fet unes
cia de la Junta en el president del
declaracions als periodistes, sobre el
Consell de Ministres.
feixisme, el senyor Josep Antoni
Art. 4. — Formaran part de la
Primo de Rivera.
Junta Permanent d'Estat, a titol de
Diu que l'ocorregut entre estuvocals nats, el president del Condiants feixistee i la F. U. E. és el
sell de Ministres, el president de les
resultat dels ataca que els primen
Corts, el ministre d'Estat, el presihan aguantat anteriorment dels de
dent del Consell d'Estat i el presila F . U. E.
dent de l a comissió parlamentaria
L'hostilitat envers els estudiants
d'Estat.
feixistes tragué el seu punt culmiaixí
maArt. 5» — Formaran part
nant amb l'assassinat del senyor
teix de la dita Junta, per propi dret
Baselgl, a Saragossa.
els ex-presidents de la República en
Parla dejare el senyor Primo de
el seis dia, els ex-presidents del ConRivera de les persecucions, en genesell de Ministres, els ex-presidenta
ral, contra el feixisme, al qual anode les Corts de la República, i dos
mena moeiment econòmic i polític,
ex-ministres d'Estat, de la Repúblii assegura que ha arrelat profundaca, que, per torn d'antiguitat, segons
ment a Espanya. Agrega que la pol a data en que hagin, respectivalémica quedaria clara i neta i la lluita
ment, exercit el seu càrrec al davant
no prendria caràcters de violencia,
del dit Ministeri, se succeiran anualsi no es tingues aquesta prevenció
ment en la sena intervenció en les
pròpia de gent de llogarret de creutasques de la Junta.
re que sort una partida de la porra
Art. 5, — Exercirà les funciona
i que nemés ens servim, com a al,
de secretari de la Junta el sots-sesumen; del bastó. Amb això rentcretari d'Estat, i en el seu detecte,
mic rebaixa el tema i empetiteix el
el director d'assumptes exteriors del
nostre ideal.
ministeri d'Estat.
De Romanones, que ha dit que
no creu en el feixisme de saló, diu
Art. 7. — A les sessions de la
Junta podran ésser citats els minisant e pren la soca de l'arbre per les
tres de /a Guerra, Marina i Finani que, a pesar de l'empenta
ces, si l'indole dele assumptes que
obrera que fins ara ha estat torrens'hagin de tractar requereix en alcial i única, la transformació radical
guna ocasió la presència dels dits
q ue s'imposa en la classe mitja farä
titulars.
que aquesta actui amb l'energia que
Art. 8, — Podrá la Junta requeabans era exclusiva d'altres classes
rir l'assessorament dels rapa de l'Essenzilles.
tat Major de l'exercit, Estat Major
A nosaltres—aiegeix—ens arriba
Central dc l'Armada, alt comissari
aquest moviment en un estat de mad'Espirase al Marroc, ambaixadors
duresa, ntolt mis digerit que quan
en actiu o no, president del Consell
s'obri a Italia.
Ordenador de l'Economia Nacional
A fegeix que el feixisme no inteni president del Consell Superior de
ta enganyar els obrera quan els araCultura.
da, entre altres raons, perquè d'ésEl ministre d'Estat podrä disposer enganyats cls obrers dernanarien
sar l'assistencia a la Junta per tal
després cornptes ferotges.
d'informar-se de determinats as—iQuins elements nodreixen el
sumptes, de qualssevols funcionaris
feixisme i quins es mosteen mis araadscrits al ministeri d'Estat.
picis a acceptar-lo?
Art. 9. — La Junta Permanent
—La ciaste tnitja, i jo espero que
rann
es reunirla tantes vegades
el
els obrers, quan seas pugui expliGovern consideri necessari i la concar el nostre programa, es total-eny oqui a l'efecte per conducte del
ceran que en nosaltres es troba el
ministeri d'Estat.
seu veritable interés.
Ço que dic a V. E. per al seu coLes classe acomodades són les
neixement i efectes coneegiients.
que hauran de suportar els majors
Madrid, ae de gener de 1934."
sacrificis, però han de pensar, oreesTambé publica la "Gaceta" una
sariament, que la jerarquia no es
mdre de Governació disposant que
un privilegi, sinat una respnnsahi/ila prórroga dels pressupostos de les
tat i una missió.
corporacions que no resultin conaLee classes clepositäries de qua l ipresea en l'article quart de la llei
tats espirituals, en tentr-les en destis
de 22 del corrent 3 . 31USti a rencahan caigut en un pent d'infidelitat
sillat que per a ingremos, despenes
en la seca histdria i en els seus pres.
i resum general Indica el quadre que
tigis, 1 han de tornar a la tasca 1
s'insereix.
cercar la jerarquia perduda, per ',lit.

L'actuació dels Tribunal:
d'Urg ència
Còrdova, 27. — EI Tribunal d'Urgencia ha condemnat a vult anys de
pres6 Rafe! Guerra, que va 'Macar
una bomba al Circo' Mercantil. Anteriorment hiela eatat condemnat a
quatre anys per tinença d'explodus.
Almeria, 27. — El Tribunal d'Urgéncla ha condetunat a cinc anys de
mesé Gabriel Núnite, Per lime
d'a:Majas, a dos ame Joan Upes.
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d'obrers en atur
forçós pujava el 31 de
desembre a 618.947
"SOSA«

Serle, 37. - Al Ifinisteri del Trebigs :ha facilitar la següent nota:
• "$esetans estadistiques q.ee obren a
roficina central de collocació i defensa contra retar del Ministeri del
Trtbill, el nombre de parats complets, el 31 de desembre de 1933 era
44 331.804, el nombre de parats paraixls era de 367.143. El nombre d'onrers afectats totalment o parcialment pel problema de l'atu r era,
doncs, de 618.947.
D'aqueas nombre afectava a les
indústries agricoles i forestals la mejor part dels obrers en atar forçós.
Hi havia efectivament en aquella data 217.039 obrers parats completament i 197.601 paroialment, en
aquests rams, total 414.640 obrera.
Es consideren ¡ociosos en el grop

tres i que ha donat a tonelete pis.

la premsa en les seres linies generala.
Conté el dit projecte, com ala dit,
la construcció racional i escalonada
dels edificis de l'administració central i provincial, pels guata l'Estat
paga, en concepte de lloguers, quantitats considerables.
Aquestes quantitats graven onerosament el pressupost espanyol, sense que resolguin l'elemental problema de la installació decent dels serveis pública de l'Estat.
De manera, dones, que el posar en
marxa aquest transcendental projecte, que per altra part té una base
financera estudiada amb el màxim
rigor, i tenint en compte les possibilitats del mercas, pot resoldre tod'indústries agrícoles i forestals, els talment, i en tot cas aminorar, el protreballadors del camp que necessiten
blema de l'atur forçós que afecta al
almenys cent jornals a l'any encara
ram de l a construcció, la qual cosa
que siguin petits propietaria o arren- implica enfocar la situació de la cindataris que satisfacin menys de So quena part dels obrers parats d'Espe:metes de contribució anual o ex- panya.
ploten fins ro hectärees de terreny.
A mis, el problema de l'autor caCorrespon aquesta xifra de parees racteritza la projecció de parälisi
de
pitjor
a
l'epoca
rAgricultura
en
que produeix en tots els aspectes de
l'any, Es a dir, al moment älgid de la vida naciona l , i se sobreentén que
la criei periódica de l'agricultura al tota vigorització observable en almotee país.
gun ram de treball vivifica i arcosSegons l'estadística oficial a que
sega en la seva marxa gairebé tots
lean referencia hi havia, de mis a
els altres.
Inés, 76.022 obrers parats en les
Per aislé) el posar en marxa el ram
indústries de la construcció, dels
de la Construcció, en el seu sentit
064
58.958
parats
totalment
i
17.
guata
mis vast, aminoraria positivament
percialment.
no so l ament l'atur en les indústries
Aixi mateix existien 12.224 parats
de la fusta, de la siderúrgica i meen les indústries de la fusta dels tallúrgica i de la petita metallúrgiquals 8.537 en atur coral:Jet, i 3.687 ca, com ja hem fet observar, sinó
en atur parcial, 18.475 parare en la també en el ram de l'alimentaSiderúrgia i Metallúrgia, 5.382
ció. (3.223 parats), en el material
pirita completament i 13.039 par.
elèctric (4.043 Parats), en l a conciaiment, 12.374 parats en la petita fecció i vestit (3.771 parats) en els
ntetallúrgia, subdividits en 8.745
transports (4 . 31 0 parats), en el ram
obrera en atar complet i 3.629 en atar d'aigua, gas i electricitat (346 papardal.
rats), en el ram d'oficines (2.92 1 paEls obrera, dones, afectats per ra- rats), etc. L'augment, en una paranta en ei ram de la constroce16, dola, de la capacitat adquisitiva del ram
nant a aquesta paraula un sentit mes de li construcció podría, en fi, provast (construcció prbpiament
jectar-se sobre la majoria dels sec.
ram de la fusta, metallúrgia i side- tara paralitzats.
petita
metallúrgia),
:sazona
nimia
La transcendencia del projecte
un total de 119.095 obrera, deis mala
mitjançant la
81.6s2 en stur eomplet i 37.473 en d'aminoració de l 'atur
promoció d'obres de construcció d'eMur parcial.
afecta, doncs, no soDe manera, dones, que essent el dificis nacionals
lament al ram de la construcció, aiEspanya,
a
parats
nombre total de
reó que influeix en altres zones de
en la data de referencia, el de 618.947, l'activitat
del país. Aquest projecte,
afecta a aquesta xifra l construc- habilitada la promoció d'obres públißió en un sentit mis vast a 119.095
ques que el Govern te en estudi, poobrera, o sigui, una bona cinquena
dria contribuir positivament a la
part.
Es a la llum d'aquestes xifres que normalització de la vida económica
ha de considerar-se el projecte de del país i eliminaría les causes d'inestabilitat pol ítica que s'observen en
Ilei del Ministeri de treball per a
alguna sectors limitats de la vida naremeiar l'atur obrer, que té actualcional.
ment en estudi el Consell de Mies-

El Censen del Sabe d'Es- Text del dictamen de la
puya és centrad a la Comissió de Justicia sobre
els auxilie a la Memela
rebaixa del tipos de
—
descorre
•
Madrid, 27. - El text del
Madrid, 27. - Un periodista ha interrog at el conseller de Cultura de la
Generalitat de Cataltmya, senyor Ventura Gusol, sobre les entrevistes que
ha celebrat aquests dies amb el ministre d'Instrucció Pública.
7-Cree -ha dit el senyor Gassol que es rnantindrä com sempre la cordialitat de relaciona en tot el que afecta a Catalunya, especialment des del
punt de vista cultural. Estic convençut que únicament d'aquesta manera,
amb una coordinació P erfect e entre la
Generalitat i l'Estat, robra cultural a
•réa essalltmva. tindra gr an eficacia.
En tosa eis organismes que s'han
eral a Catalunya d'acord entre l'Estat i la Generalitat, com el Patronat
de la Universitat autónoma de CataItmya i els consells de primera i segana enstuyanca, en els Ilusas lee institucions Estire i Generalitat estas' representada, es fa indispensable un perfecte acord, car del contrari aquesta
organismes cultural. serien purament
burocrätics i sense cap Aciincia,
política, que poden dir-nos?
-No vull parlar de política, fidel
una norma que m'he imposat. Abratnent, estic molt satisfet del triad
obtingut en les últimes eleccions de
Catalunya per les esquerres. Una altea victilria que el senyor Macià ha
obtingut, i que Es el fruit de la unió
~Piar de tate* aquestes force* i
dels elements d'esquerra, que amb llar
sentit netament extremista i l'esperit
Ose conserven han aconseguit vencer
tenint al davant un ?torne que representa Catalunya del tremp del senyor
C om pany a, el qual sig pl iica una garantia per a la República.
- Qui us sembla la posició que
prengué la Liga a Madrid per mitjä
dels atas representante en retzei6 amb
le política d'entierres de Catalunya?
- Es el mes: desig no entrar al
teme d'aquesta qüestió, perqui al meo
de mal gust ventilar
sembla
e111
aci una qüestió que afecta a Catalunya,
i no vull catire en el mateix peral
situar-me en el fes ex.agerat terreny
de la Lliga, la conducta de la qual
prou simptomitica i alarmant per als
eat0111111

'eme, MAR
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dictamen aprovat ahir per la
Comissió de Justicia sobre els
auxilis a la clerecia diu aixf:

"Articulo primero. Todos los
individuas del clero que se hallaban en posesión legal de sus
cargos el día 10 de diciembre
de 1931 en virtud de nombramiento hecho con sujeción a las
disposicions entonces vigentes
tendrán derecho a percibir desde el dfa primero de enero de
1934, en concepto de haber pasivo, una cantidad equivalente
a los dos tercios del sueldo
anual que les estaba asignado
en el presupuesto que rigió
en 1931,
Articulo segundo. Los que
sus respectivos diocesanos oar
por mediación o conducto de euß
respectivos diocesanos acrediten ante los organismos oficiales correspondientes hallarse en
las condiciones antes señaladas
percibirán del Estado los haberes pasivos que se les reconoi
een en el articulo anterior
hasta su fallecimiento.
Articulo tercero. Les créditos
anuales necesarios para estas
atenciones figurarán en los
presupuestos generales del Estado en "Obligaciones generales - Secció Cuarta - Clases
pasivas - Articulo 10", bajo el
epígrafe "Haberes pasivos del
Clero", tramitándose por el Ministerio de Hacienda un crédito
extraordinario para cubrir las
atenciones expresadas desde
primeros de enero del corriente
año hasta que entre en vigor el
presupuesto de 1934.
Artículo cuarto. Por los Ministerios de Justicia y Hacienda se dictaran sin dilación las
disposiciones reglamentarias
conducentes a la enlacia ejecución de esta ley."
ADVERTIMENT
Advertim a In Poma« a lea
guata interesal la publleaci6 (namediata die lea note. que ene envíen que ele original& band. diriglr-ee tes • la Redundó. Corte
Catalanes, 589. Ler pie. abans
de lee non del vespre. Ele que
ene serbia ende tard d'aquieta
"SIS • ‚lela adregahs' a lit
Inerme 1 e1 Mari: Sobar'. is.

Pelestr.

Llibmenatie
a Mesita Fabra
Palestra convoca tut ä els sena socia i delegacions harenes a la junta
general ordinäria, que tindra 'loe al
seu local, Corte Catalanes, 592, principal, el vinent diumenge dia 4 de
febrer, a don quarts d'onze del metí.
L'ordre del dia serà la següent:
I. Lectura de l'acta de la junta general ordinaria anterior. II. Missatge de la presidencia. III. Aprovació
de l'estat de conmtes. IV. Memória
del secretad. V. Creació de l'Escut
(Obra Social j Mutualitat). VI. Proposicions presentades per la J. D. o
els socis tres dies abans de la junta
general. VII. Renovació de la Junta Directiva.
La Junta Directiva de Palestra, de
la qual /lustre Fabra és president,
ha cregut un denre d'ajornar la
junta general per al dia 4 de febrer, per tal de poder ass:stir a
l'homenatge que la cintas de Badalona tributa a mestre Fabra, avui,
diumenge, al matí, i permetre aisi
que el primer diumenge de febrer
mestre Fabra pugui assistir a la
jupta general de Palestra i els m em
bres de la Junta puguin ésser presents a lacte de rhomenatge.
Palestra prega tots els seus socis
de Catalunya a sumar-se a l'homenatge a mestre Fabra i trametre una
tarja d'adhesió al seu domicili de
Badalona, carrer de la Merce, 34.

Els meciere catalana i
Mi-Vi-jade comirdial
amb Frene
Federació de Fabricante de Pilats i Teixits de Catalunya ha curtid

els següents tetelememes al Preeident
del Consell de Ministres i al Director general d'Indústria i Comen,

res-

pectivament:
"Federació Fabricants Inehistria
"
Textil prega V. E. intervingui a favor indústria sedera per tal d'evitar
la rebalsa que es pretén, segons ola
asseguren, en el tractat que es negocia a Paria, en els drets aranzelaris
d'entrada a Espanya de teixits de seda. car rebalsa representada ruina indústria sedera i considerable augment d'atur obrer. Agrait saluda V.E.
Baldomer Bonet, president."
"Federació Fabricants Indústria
Textil interessa de V. I Procuri evi
el tractat comerç amb-tars'cepi
Franea, en actual negociació la proposta representació francesa de rebalsar Con s iderablement drets importació
a Espato a de teixits seda, car d'acceptar-se agreujaria crisi actual i consegüent tancament fabriques i acomiadament obrers. - Us saluda. Baldomer
Bonet. president."
"EL RADIUM", SINDICAT DE
CONTRAMESTRES , ha tramas
també el segiient telegrama:
"Davant aprovació negociacions
conveni comercial a favor de la invasió
de manufactures tèxtils estrangeres,
que per rebalsa de l'aranzel irrogarien
augment d'atur forçós als treballadors de la indústria i els seto den-vals. protestem amenaça d'increment
miseria, aclvertint al Govern i als patrons les cenveniencies que a tota costa s'han d'evitar."

Patronat de Previsió
Social de Catalunya Els fabricants, magatzei Baleara
mistes 1 manufacturera
En la darrera sessió celebrada pel
Patronat de Previsió Social de Catalunya i Baleara, sota la presidencia del senyor Albert Bastardea, van
ésser presos, entre altres, els següents acords:
Fer constar el sentiment del Patronat per la mort de l'Honorable
President de la Generalitat de Catalunya, senyor Francesc Maciä, i
del vocal del Patronat senyor Erancese Argelaguet i Nabau.
Informar favorablement el Pla
d'inversions de carácter social per a
l'any 1934, proposat pel Consell
Directiu d'Assegurances Social, de
la Caixa de Pensions per a la VeIlesa i d'Estalvis. Aqueas pla determina l'ordre de preferencia següent:
Ir. Préstecs per a edificis escolars; 211. Préstecs per a cases baratea; 3r. Préstecs hipotecaris a institucions agrícoles: 4t. Préstecs
amb garanties especials a Sindicats
agricoles i organismes per a regs,
drenatge i millones per a la producció agrícola; 5e. Construcció
directa d'escoles; .6e. Construcció
directa de cases barates i econòmiques; 7e. Bestretes per a les organitzacions benèfiques i socials consignades en el paràgraf e) de l'article 57 del Reglament general;
8i. Préstecs a Ajuntaments amb
garanties especials, per a obres de
sanejament i higiene (proveiment
d'aigües, xarxa de clavegueres, construcció de mercats, safareigs, escorxadors, banys centres de desinfecció). Aquest ordre de preferencia
podri Esser alterat si no hi responguessin les sollicituds d'inversions
acceptables.
Aprovar la Memòria-resum de
l'actuació del Patronat durant rany
933.
S'hi consigna, entre altres da1
des, que durant rany 1933 foren aixecades per la Inspecció 13.1 14 actea, 2.318 de les quals foren recorregudes davant la Comissió Revisora Paritaria del Patronat, la qual
dicti 2097
. resolucions. Foren tramitats 349 expedients mis sobre
cotització per treball eventual, setmana recluida de treball, devolució
de quotes i sanciona per incompliment de la legislació d'assegurances
socials. Hom també tramita tres
instäncies referente a la nora Assegurança d'Accidenta del Treball i
27 reclarnacions contencioses sobre
l'Assegurança de Maternitat.

Ele socialistes l la U.S.T.
COMITE QUE DIMITEIX
Madrid, 27.- La consissió executiva de l'Agrupació Socialista madrilenya ha presentat la dimissió com

a resultat de la votació adversa que
s'ha produit en tractar de la seva
gestió en les eleccions darreres.
L'elecció de la nora comissió ex ecutiva, s'efectuarä els dies 28 i
del mes que sons.

L'ADHESIO DE LA U. G. T. AL
PARTIT SOCIALISTA
S'ha reunit la Comissió executiva
de la Unió General de Treballadora
per a tractar de prestar o no la sera
adhesió a la gestió que ha realitzat
la Comissió del partit socialista.
Per majoria dt vots, s'ha acordat
El dilluns continuar& la reunió.
Respecte al Conga' extraordinari
de i a Unió General de Treballadors,
les contestacions rebudes fina ara
de les organitzacions provincials eón
favorables a que se celebri el dit
Congrés, me, com que encara no ha
acabat el termini per a l'admissió

d'esfumes contestación', no s'ha po.
eit enrsta adoptar cap acord.

han de redactar en cate
llurs factures, albarans,
dirigides als cliente de Ca-.
tslunya

, -

a lar
Orgänittada per rjbAthiplició
Sardanista de Sant Ottsivist'titidrä lloc avui al metí, a la Pilo
de la Ronarieva, una audició de
sardinas, el programa da la
qual anirä a cärrec de la Coba

•
deis Molers, 28, ha organitzet
Emmbrium.
• ;
El Gnu Renaigement, Creu

per a avui, diumenge, a la tarda, una audició de sardanes a
cltrrec de la Cobla Empärium.

1

SOLER TORRA O.*
BITLLETS
Francesos: 413 . 90 per zoo.
Anglesos: 39'o3 pessetes.
Italiana: 65'50 per Ion.
Belgues: 3475 per loe.
Suissos: 24175 per Ion.

Estats Units: 788 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 294 pts.
Austria (sxilling), 1'30 pessetes.
Tseeoslovaquia, 34 per roo.
Holandesos: 4'95 pessetes.
Grecia, 6. 50 per Ion.
Suecia: r'95 pessetes.
Noruega: 187 pessetes.
Dinamarca: 1'69 pessetes.
Finlandia, t6 per Ion.
Romania, 6'so per 100.
Bulgaria, 730 Per 10e.
Turquía, 5 pessetes.
Portuguesos: 0. 35 pessetes.
Canada, 7 pessetes.
OR

Alfons: 238 per loo.
Unces: 238 per too.
4 i 3 duros: 238 per roo.
1 duro: r 1'90 pessetes.
Isabel, 239 per wo,
Franca: 238 per Ion.

Lliures; 60 pessetes.
Dòlars: 1230 pessetes.
Cubä: 1205 pessetes.
Mexici nou: 240 per son.
Venezuela: 236 per soo.
Mares: 291 per soo.
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Darrera hora
DE BARCELONA
LICEU

"Parsifal"
Amb la representació de "Parsifal" arribärem anit passada al moment mis solemne de la temporada
d'enguany, i cal reconeixen que hom
Ita fet un ben lloable esforç per tal
que aquesta representació reeixís amb
la dignitat que cal a una obra tan excepcional.
Sovint pode!, trobar encara qui es
plany que "Parsifal" hagi deixat d' é sser una obra exclusiva del teatre de
Bayreuth i pugui representar-se en
alces tcatres. No deixen de tenir
raó, des de molts punto de vista, els
que alai pensen. Difícilment hom tro han a un teatre amb totes les condiciona que "Parsifal" exigeix, si no
és el mates que fou creat per donar
les obres de Wagner amb les màximes
precaucions. I encara cal pensar que
al nostre Liceu, amb el seu vell escenad que tan pocs recursos nitres,
les dificultats es multipliquen i es fan
sovint insuperables. Per això es inútil mostrar-se massa exigent amb la
presentació i joc escènic que no poden anar a l'hora mentre no sigui feta al teatre la importantissima reforma que be caldra emprendre un dia
o altre. Aquest aspecte, dones, a part,
hem de dir que la interpretació que
enguany ens és oferta de "Parsifal" is mereixedora d'elogi. Sobretot la part de protagonista, confiada
al Sr. Maison, fosa excellentment in-

terpretada. Aquest artista is dels pocs
als quals podem admirar totes les qualitats : bona veu i bon estil de cant,
bona figura i un joc i una plästiea
perfectes. Horn pot observar com els
mes petits detalls són acuradament
atesos tothora per aquest artista, que
ha estudiar ami, gran amor el personatge i el crea amb tota fidelitat.
La senyora Nemethy féu una interpretació force correcta de la figura,
ben difícil, de "Kundri", i els senyors Weber ("Gurnemanz"), Hann
("Amfortas") i Habich ("Klingsor")
es mostraren molt discreta en els respectina papera.

Mereix també un bon elogi l'Orle&
Graeienc, per la sera exedlent collaboració, que Es ben encertat d'haver
cercat.
Dirigi la representació el mestre
Knappertsbusch, que acredita un cornpie domini de la partitura i féu sonar
Forquestra amb justes i bella matiesos.
El públic acolli ainb gran entusiasme aquesta primera representad()

de "Parsifal", 1 apaudi calorosament
tots els intérprete. - 8.

A L'IRIS PARK
SAGRADO GUANYA

MATESANZ
Ahir al veapre tingué lloc una
vetllada de boxa, de les que actual-

ment es venas celebrant en aquest
local per a constatar la välua dels
nous valors de la nostra boga, el
públic, corresponent a l'interès (raglanes reunions setmanals, que van
cada dia augmentant la seva impdrtienda °suplí la sala, i cal dir que
aquesta no correspongui a l'expectació que hom pensara i en sortf q ualMm thiscOntent.

A efrehé ie Mstemes 1 81 Si

va anar el combat clon; la tónica
d'aquest combat fou la d'una gran
rapidesa de Sagrado, que porta sempre la iniciativa i castiga continuament Matesanz, el qual no pogué en
cap moment fer retrocedir el seu contrincant, que s'apunta al seu favor
cinc de les vuit represes del combe,
gal fer avinent que va deslluir la seva victòria rús freqüent dels copa
de cap, no és digne de major contentad aquest combat, pels defectes que deixem apuntats de Sagrado
i els continus foulds que Matesanz
feia, per evitar pitjors conseqüències
que perdre la partida per decisió.
Colas i Larrosa foren els que lluitaren pel semifons, que resulta en
extrem interessant, per la gran combativitat dels dos boxadors i la duresa que sense embrutar la lluita ens
leen fruir en alguna moments la
sensació del k. o. que no arriba per
les dots d'encaixadors que palesaren; no obstant, Larrosa, a la tinquena represa sofri 2 le. d. que no el
privaren de donar una forta réplica
a Colas, molt especialment al darrer round. Guanyi Colas per punta,
i bou molt aplaudit. Cal remarcar que
en aquesta nora sortida Colas ens
demosträ els progressos que va imprimitiu a la seva boza, si be cal que
es corregeixi alguns foislcIs que acosturna a fer, potser per escés de com-

bativitat.
Els combata preliminars donaren
els segiients resultats:
Gracia verle Molina per punts.
El campió d'Espanya amateur dels
mosca, renoy, que debutara eont a
professional, guanyi en un combat
a sis represes Murray.
Al primer round per abandonament guanyä Prades a Recosan.

O. M.
GUARDIA D'ASSALT ATROPELLAT PER UN TAXI
A primera hora d'aqueßta matinada, a la Rambla del Centre, davant del carrer de la Unió, fou a tr opellat per un taxi el guardia d'assalt
Felip Amor, el qual resulta amb diverses contusions i rnagullament genere de pronòstic Ileu. El conductor del taxi causant de l'atropella.
ment fou detingut i posas a la disposició del Jutjat de guardia. Segons sembla, el guardia atropellat
manifesta que ho baria estat intencionadament, ja que el xofer, que
s'anomena Josep Pitarch, en alguna
ocasió l'havia amenaçat dient-li que
es prendria represàlies amb motiu
d'una denúncia que aquell havia presentat en contra del xof er.

ATRACAMENT
EN UNA TAVERNA
A darrera hora d'anit passada, en
una taverna del carrer de la Sagrera, 260, entraren tres subjectes,
els quals, pistola en ml, obligaren
l'amo de restabliment i tres o guatres parroquians q ue es trobaren alli
dintre, a posar les mans enlaire i
'estar-se de cara a la Par o. Acun' segnitaquest propòsit, un deis atracadora es dirigí al tenle)), i d'un
calan s'endugué 18.pessetes que hi
hatea, i tot seguit ea breen escàpols.
Cal remarcar que al costat d'aquesta taverna hi ha la Delegació de
noticia del districte, la (mal cosa no
va impedir que els atracadors realitzessin el fet en la forma que dei-

sir tiumm.

e Ira dalbna
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dones
va
peneeoe Jei ponis; .10,e .peep.aostre
oniti ì la eiabeiti. .110 loa' teta,
dia &melle& ' die, en nni- tasa quieta i
atielellida de la carretera, robar de
blocs de notes, de gramitiguts, de diecionarzs i d gata. 1 ara gite se a tomb, he de dir-ho.
Mestre Fibra , sent 'una Haca per
aquests animalits. trat que es' presenn a. casa sé.va, gat que s'hi queda a
aure. El tracten tau be que ja no se
Ii ictfi fugissine. Perd la Meció del

munt de

tot. A la corona de 110,4
dones, que un día li deliren tots els
eatalanie anal els bidalcoins
gim la matra, que ab feta d'ande
1 d'estimad&
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- ..i. el que
Es 'mes important, i'hi atipa. Els gata,
elli amb ella, ja siso disten. /fi ha
hagut temporades que a casa sera n'hi
baria caigirze o quinze, a tot estar.
Mentre va Viure a la casa de la carretera, a la pares del pati que dóna
a la riera, tosa els migdies, n'hi havia, una llarga re.itglera prenent el sol
i dormint. En plisar prop seu obrien
un ull, mandrós, i frien bellugar el
pu llarg des seus bigotis estarrufats;

- Estern d'acord. Cal esforçar-nos
a mantenir la tradició de la llatinitat. Res mes absurd que aquesta ma.

PerAls noreseparena7ie
menstre Pabra s'installava al despatx, voltat de diccionaris. Per l a . finestra. a través de la
persiana. da vianants rerassagats
velen . dibuixar-se la sera silueta aguda. Escrivia. llegia? Entorn del seu
cap. el fil blanquinós de fuin que sortia de la sena pipa hi teixia espirals capriciosos. Era aquella, l'hora

francesa, d'anys a Barcelona.
- Ah, monsieur Bedel! Fa anys
que estic ad. Però el cor és francés,
no ho puc remeiar.
I Maurice Bedel, entre encaixades
i felicitacions, ens tióna " r endezvous" per a l'endeina•
• ••

nia dels models russos i alemanys
que molts francesos-que sovint no
són francesos-han introdult en la
nostra literatura. El nostre motel es
La Fontaine.
- Perfectament, monsieur Bedel.
Una senyoreta ofereix "Philippine" al seu autor. Unes paraules de
dedicatòria. En acabar, una sernosra s'acosta a Bedel- Una senyora

La terrassa del Colom, 14
del solemniäl parteratge, de la creauró ' cops dolorosa i lenta; al- dilecte dels nostres hostes í d'e no!.
altres.
tres, feliç. Si els badalonins, aleshoN'alinee Bedel, potser amb una
res , en§ ill/gues g im adonst. potser ja
mica més de rotor a les gales que
l'huelen hornenatjat. ton fern avui.
de costum- entre tants banquets
Mestre Fabra es trobava Iluny de la
d'homenatge-ens rep amb la cordia.
coronada: hasia arribat non/Es a mig
litat de sempre.
Canlí . de la ruta emprea, i no baria
-Ja poden dir, estimat amic. que
ultrapassat, encara, ni de bon tros, la
Barcelona és la ciutat mis alegre,
zona aipie de la Iluita.
més optimista, que hi ha avui a
D'aquella casa, que - ron dir-ho,
Europa. Us ho 'diu un borne que coera propietat d'un inefable i dolc seneix bé Europa i que esta desolat de
nroe Saliva.. al qual el conserge del
sentir parlar de crisi i veure cares
Casino Badaloni, que- Es el casino dels
baixes pertot. Quin esclat de magnisenyors del mett noble. mai no s'aficencia les vostres dones. quin aire
vingue a servir-li el café que ti dede "sans souci" pels carrers! El
manara, •sinó una gasosa
en sorplaer s'endevina en l'animada dels
tiren, darrera l'altre e is . seus insus i la gesticulació. Es reconforcomptablts vocabularis i manuals de
tant.
Gramittica Catalana: les seres "Con- I, tanmateix, monsieur Bedel,
verses filológiques" Publicades, justameni, a LA PUBLICITAT, és a
hi ha tanta gent que se'ns queixa.
dir.: una part,. bastant important, de la
-Res, no en feu cas. Miren, quan
en una ciutat hi ha "Hostals del
sera obra, En aquella casa Mestre Fabra vä cemenear a manipular l'obra
Sol", on es menja "comme 11 faut",
mis important de toses les que Oraamb tota la gracia i la cura en la
cien empris: . el seo Diceionari.
tria dels menjars, és que és una gran
ciutat. Ni Vilna...-ens assegura
De leudes en sorda vestit de
bine i acompanyat de la Carola, !a
Bedel, amb la ma enlaire per ésser
seca Ella, ex-canmionl de tenis. Se
categòric.
n'anava a jugar-hi al court de can
Ja estic veient que haurieu d'escriuCros. D'altres, en sorda, de bon matí,
re quelcom sobre nosaltres. Els meus
abillat d'excursionista, amb tundes, conciutadans, avui, fa.r com monsieut
espardenyes gruisrudes, el bastó amb
Grenadier, diuen alió de: "La raison
punxa . i una gorrete de -quadres. Se d'Etat erst la seule raison que ma
n'aura, amb el seu pas seguit. de
raison accepte sans raisonner".
treballador de la terra, cap a rena- Ah, si! No en fei: cas. Nosaloss
ció. F.ntrava a laosiana, i un grup
llatins, som massa - civilitzats per ude sientes el saludaren Ilaneant exceptar dictadores. Les dictadures són
clamacions ,d'alegria, des de les finesmagnifique s aventures... que acaben
tres del vagó. Eren les seres deixemalament, s'entén. Una regada a
bles de l'Institut. Aleshores la siAtetes vaig donar . una conferencia
lueta de Mestre Fabra cobrara un
sobre l'individualisme. Feia pocs des
aire paternal, rague.
que Pangalos, el pseudo-dictador, haAnaven a fer un clia. de camp. Alvia caigut, i vaig creure parlarterna;:en la estellada amb l'excursiohornea. Figureu-vos
nisme. Baixaven del tren a Ocata, pu- los dels drets dels
que a primer rengle em veig l'ambaileven a mi, a Tela, en esmorzaven,
sacie r italià, arnb monocle i tot, acomi &seres d'esmorzar reprenien el capanyat del personal de rambaixada.
mí fins a l'ermita de Sant Mates.
Vaig començar dient: Avui a EuroDin,ris de dinar haixaven pel dret
p a s'esdevé una aventura magnif,-,
a Vallromanes, a cercar el teclee d'uHi ha un país en el qual hi ha bone,
na kilt: per exemple: la de Sant
carreteres, en que tothom fa bondat,
Mestre Fibra. en Comptes d'un
en que tothom pensa igual. Un
Professor enarcaras, era un,companv
com podes jutjar, ideal, si no fos que
més, i gaire sempre . el mt,s alegre,
el mi. % faCeCiÓS dv tia Abei con: a no hi ha ni literatura, ni Periodisme•
ni art, ni filosofia. Aqueas pais e
classe encarrilara les paases, encara
Italia...
racillants, de les seres alumnes, per
tal trafermar-les rel comí del coneiL'ambaixador resta rigid, i el mea>
xement anant-hi d'excursió portara,
ele li caigne...
amb els mateixos drets que a l'aula,
--tQ u e us ha agradas mis de Barla rlirecció de la facecia. A banda la celona?
pedagogía. Tenia Mis importancia,
-La Generalitat. Magnífica. Quin
aleahores, la ctetemplació del paisat- esfecte devia fer veure-hi el President
ge, el recitament de les anicdotes o
:ataca, amb els seu rostre i aquella ulls
les incidències de l'excursió.
i el seu ros encorbat i energic - día
A la tarda tornaren per la carremonsieur Bedel.
tera de Sant Fost, fins a La ComeUna pausa.
da, i per is de La Comerla feien cap
- Saben qué rn'ha encuriosit ?
a Badalona.
l'interés que tenen les dones per la Pe"
Al . vespre. Mestre Fabra senia al litica. No he vist res semblant encafé, rejovenit, els ulls hrillants, un
lloc. Ni a Anglaterra ni a França. En
brot de farigola o de rornani perparlen amb tanta passió, que Ntrament
fumat. a la boca, i ens ho expliun se n'estranya.
cava...
-La «manó religiosa-diem nosA . •4'estiu traslladava la casa a la
alt res.
platja. Mis eolia dels banys, a la
- Sí, és clar.
banda de Montgat. installava la se- Sabeu que el govern Chautemps
va barraca. Davant la porta, proteha dimitit? Hi ha molta passió a Pagida per una vela que hi donan
omlna, s'hi formara una tertúlia ani- rís per l'afer Stavisky.
-No ho cregueu. El govern Chaumada de banyistes. A l'estiu, l'idioma
lenes feia rnassa temps que goce/7111a.
quedara un sic de recó. La platja fa
Els francesos necessitem canviar
llaminera. El .ploneteon, la braca de pit i
govern cada quatre mesos. Quan en
el pati refresquen la Pril i donen elasfa sis, hi ha massa impacients, mas,a
ticitat al mu.loe: ä ,.,.huc refresquen
l'esperit. D'un Aros lluny ens anima- odis. En Ii, és massa vell.
-Qui creieu que governarà eral
isil apleirravla perfumada de
Ile
d
ell, la.u,i
-Herriot, amb les dues malla al
I nosaltres; els badalonins, n'en cor.
Un taxi ens porta Gustare Vio.
vist i el itieni sempre així, Mestre
le, acompanyat del senyor Josep M.
Fibra. O he lene de banyistes jovea ell mateix, amb el clissic mai- Juso', Visten a recollir Maurice Bellot. la pipa a la , bocá, els peus a
del per anar a sopar.
tira, i .emthareat 'dios el guiare ver-Sopen molt tard ä Barcelona!
dós i neere del tuM . de Montgat. o
- Aquesta nit-proposa Violet- sa•
fié a la Axmlils. eimitadrat de palmerem a sentir sardanes a casa del tes
re.. imb un feits de ?tenues. A una nyor López-Lláusis.
hindi. el monument. q ue sembla de
- En ! Que hm d'asir a "La Cri c

d ri toses. d'En Roca i Pi, i la rae'pe
pile . de teligraf, a
n* prisas*

i taMbe ;411117 la P i ta a la
bord. -

Per a' tiosaltres; bedalteiins. sesos
és Cl Fabrt nentre. Mestre, naturalment: pera Samba badaloní. 1, a mes,
amie, eatimät. Al ilriMer l'admirem i
el respeetem time. -si no mes, can
pugui arribar a admirar-lo cap altre
candi. Peaò. a: aqueas altre, que Es
retes- castre, l'estimen, i aireó per da-

Ila"--diu BecteL
•
- Senyor Bedel-dic jo-. Mireu
que Circo, ?domad, Montherlant 1
-No tingueu por. Només Parlo de
les coses quan les conec bi. Però "14
Criolla" és molt pintoresc.
Ja dalt del taxi, i mentre Bedel m'assegurara que tornarla ariat, anava
pensant que amb ambaixadors aix1

Franca no pocha perdre.

PUM! xages

,-Aot PUBLICITAT

Ctrauletnps hai presentid la
dimissié del govern

Sud-Amirica
APROVACIO DEL PLA
ARGENTI D'OBRES

PUBLIQUES

fuete

Es

EL PACrE BAtCANIC
e

veu difícil que Bulgària
entri en l'entesa

• . , -versos matra de persones desfilaren
coinplot contra
.El
molt lentaMent per la Placa de l'OSobre el pacte batas:tic, les noticies, el rei de lugoslävia, que es troEl senyor Marcombes, sots-secre- pera en direcció al Carrefour Diouot,
Alessandri
tari de la Presidencia del Consell,
des de fa dos quanti dies, sjig goora. ba a Belgrad.
interrompien la circulad&
i
,
Sembla que la conferencia va
en sortir a un quart de cinc de la
Buenos Aires, P. — Ha que- dicidries. Cenit fs salud, la firma de
Amb aquest motiu es registraren :atarda de la reunió celebrada pel Conda t aprovat el pla definitiu resmentat Pacte ha estat retardada do- tenir per objecte tractar de les
incidents, diversos d'ells pintoguo,
sell de Gabinet, ha manifestar als
d'Obres Públiques que tunea gal a les vacillacions de Bulgaria. Des qüestions politiquee actualment
rescos.
plantejades als palitos baleärepresentants de la premsa que els
de -Belgrado, an, segons una vertió
Per exemple: un home sha despu- d'eXecUlar - se en el cure d'amembres del Govern esperaren la
quest any i el que ve. S'ha ha autoritzada,hovia de signar-se el parle nics, aix, com del pla per a una
llat completament al mig del carrer, i
tornada a l'Elisi del senyor Lebrun
destinat la suma de 133.441.508 el dia 2 del mes que VC, diuen que entrevista entre ele reis de Bulha dit als que el contemplaren:
per a presentar-li la dimissió collugoSlavio no s'hi adherira si no la gäria, Romania j lugoslävia.
pesos.
—En aquest estat m'han deixat els
S'assegura que el rei Carol
lectiva del Gabinet. El senyor LeEls dita cabal a es destinen a participo Bulgària, cosa que sembla
ministres
i
el
Fisc!
brun, en aquells moments es trobala construcció de les ,obres de inversemblant, perquf ti als Balean: nornenarä el reí Boris de Buluna
senyora
de
altre
lloc
En
un
cap d'un regiment d'ingäria
va a la Sorbona presidint la distril'ancimenada "xarxa troncal", i hi ha greus divergfneies en qüestions
forga edat es dirigia als que la robució de condecoracions als obrers
territorials, aquestes existeixen preci- fanterio romanas, i que en reno
tenen
res
a
retire
amb
l'ajut
dejaren, i els donara una conferencia
considerats com els millors de
federal d'import aproximat, de Joesent entre lugoslátia i Bulgaria, la ciprocitat el rei de Romania
de carácter feminista.
sera objecte d'igual distinció
Franca.
áO milions, el qual s'emprarà qual, ti s'absté d'entrar en el bloc bolrepubliguàrdia
Una patrulla de la
En terminar la reunió, els minisen treballa a efectuar a diver- canje és perquè vol que s'inclogui una per part del de Bulgäria. De
cana
de
cavalleria
ha
dispersat
els
tres s'han traslladat al Palau de
ses provincies que s'hi han cláusula que deiri obert el cana de la més a mas, el rei Boris ha inmanifestants, i s'han tornat a reunir
vitat el rei Carol a que li faca
l'Elisi i han presentat la dimissió
revisió de tractats.
acollit.
raes
Iluny.
Evidentment, lugoslavia tindria tot una visita a Sofia, la qual cosa
collectiva al senyor Lebrun.
Hora eren que les obres es
Durant dues hores la circulació ha podran començar en un termini
El President l'ha acceptada, i ha
l'inten's en la no abstencieS de Bulgà- probablement, tindrà lloc el mes
estat interrompuda als bulevars.
començat immediatament les conde tres mesos, i en elles es ria a formar part de ¡'calesa, pera en- de mere vinent.
A
l'hora
de
sopar
ha
disminuit
el
Aquesta tarda han arrihat a
sultes. pes a les quals han estas
calcula que pudran ocupar-se cara en té mis en l'aliança amb les
nombre de manifestants, però un grup
cridats els presidents de les dues
Mires nacions bakdniques, que la re- Simula el president del Consell
uns
70.000
homes.
d'uns 200 ha continuat la manifestaCumbres.
Per disposició del Govern han forcarirn políticament i estarien al seis búlgar i els ministres d'aquell
ció.
El president dimissionari, senyor
estat Ilaneades al mercat les costal en qualsevol eventulitat de guer- pa is.
A les nou els bulevars presentaren
El Govern romanas ha ofert
Chautemps, en sortir de l'Elisi, ha
Series B i F del Crèdit Argentí ra. L'oposició iugoslava a la farmacia
llur asperete normal, per?) prop de les
del bloc sense Bulgaria ha de tenir-se un banquet a honor deis minisdeclaras als periodistes que el preInterior de 1034.
deu han tornat a formar-se grups que
rs.
ter un rutilar fet circular amb mala tres búlga ra.
sident de la República li hacia
La cotitzaeit't deis dits titots
donaren diversos dits.
En acabar l'arte. el senyor
ofert constituir nou Govern.
btu estat de 8830 i 88'10, res- intenció.
Uns grups han llançat alguns peSegons el "Times", Bulgaria només Ittouchatior, president del ConEll s'hi ha negat, per voler deixar
peal inament.
tards contra els agents de Seguretat,
el cap de l'Estat en plena !libertas
Ha auroral, en aquest port el vol ajornar la sera decisió, i per aire) sell búlga r, ha celebrat una exels
quals
només
han
contestas
amb
les
d'acció, i per considerar que altres
creuer-escola "Jeanne d'Arc", en el pacte s'inclouria una cláusula tensa conferancia amb el senYor
Porres per a dispersar-los.
personalitats politiques estan en
i s'han preparals diversos ac- dci.rant-li la porta oberta peros: pu- Titulescu.
Baiona, 27. — El senyor Bon-millors condicions per a encarregartes a honor dels ruarins Iran- gui entrar-hi despees. Daira kauean El "Times", pessImIsta
naure. complicas en l'assumpte Staparlat segurament els reis Carol i Boquant a la partIolpaollo
Tesos'
se d'aquesta tasca.
visky, ha arribat aquest inatí a
Santiago de Xile. 27. — En el ris, perb no sembla tos que el Priwe de Bulgärla
El president de la República ha
Baiona. Interrogas pels periodistes, peores: vist contra 1 i acusals
hng Pogut cOavhiCer el segon.
començat tot seguit les seves conLondres, 27. — El "Times",
ha manifestat que hada sortit de de fomentar un complot per a
Aqueas pacte bolcanie, que ¡co es! st
sultes. Ha rebut els presidents de
ocupant-se de les gestions que
redactas Per Titulescu, conli clausulcs venen realitzant-se entre els
Paris per tal d'escapar dels impor- enderrocar ei Govern Aiessanla Cambra i del Senat i el president
tuns.
dri, els processals han estat garantint la integritat i la seguretat de diversos Estats balcánica, diu
de l'Esquerra Democràtica RadiHa
afegit
que
no
havia
d'afegir
condemnals a 541 (lies sie presó les fronteres de les puisqu'u signataria, que es dificil que Bulgària pucal i Radical-Socialista del Senat,
res de nou, sinó solament desmentir
les quals per ara san: lugoshivia, Gre- gui signar el Pacte balcànic,
i al pagament d'una multa.
senyor Bienvenu Martin.
la
noticia
segons
la
qual
tenia
la
cia i Tier quia, que es cose prometen a quan la caiguda del Govern
Després el President ha suspès
intenció de presentar al jutge un
anar dacord en totes les qüestions iugoslau ha estat causada per
les consultes fins a les nou del
talonari amb els noms de diverses
in/cenar-tul:ale.
vespre. Aquesta nit es proposa rela sena incapacitat a arribar
Els partits de la Copa
personalitats.
bre els caos dels principals grups
a un acord amb els croates,
Bucarest, 27.— El rei de RoEl senyor Bonnaure compareides
fracasant
en la sena concepció
parlamentaris.
mati,
mania celebrà ahir al
d'Anglaterra
Encara que el President de la Rexerä el dilluns vinent davant el jutge
del castell de Pilesch, a Sinaia, de la lies d'autonomia provin27. — Els resultats deis
Londres,
pública desitja que la crisi se soluencarregat de l'assumpte.
una conferencia telefónica amb cial que amsells reclamen.
partits corresponents a la quarta
cioni com mis aviat millor, es creu
PU 2 7 — El Tribunal d'aquesta
-• 04n11 4
volta
de
la
copa
d'Anglaterra
han
en general als cercles autoritzats
població ha acordat posar en Iliberestat els següents:
que no serà conegut demà, diumentat provisional el senyor Aymard.
Els equips dc Bury-Swansea,
ge, el nom del futur president del
El senyor Darius continuará deBrightonandhove - Bolton, ChelseaConsell, el qual només se sabrá al
tingut, car la sera petició de IliberNottsforest i Oldharn-Sheffield han
n'ad de dilluns.
tat provisional ha estat rebutjada
empatat a un punt.
El senyor Herriot, que haría sorpe! Tribunal.
El Birmingham ha vençut el
tit de París divendres cap a Lió, ha
Charlton per un a cap.
estat cridat a la capital, on arribará
El Northampton i el Portsmouth
dem ä al matí, a l'objecte d'entreUna festa a honor del
virs.tar-se amb el President de la Rehan rencos ei Huddersfiel i el
acaaba
kaiser
que
Grimsby, respectivament, per dos
pública.
S'afirma que el diputat per Lió
a cap.
malament
La transferència de c'Olars al F. R. B.
sembla ésser una de les personaliBerlín, 27. — Amb motiu de
tats parlamentàries a la qual podrà
complir
anys
mili
l'ex-kaiser,
Washington, 27. — Pel De- Tresor a canvi de certificats or,
recórrer el senyor Lebrun per a l'Associació d'Oficials Jubilata
partement d'Estat s ha donat a menys que el President RooPoRmia
també
hi
haurà
constituir nou Govern.
A
ha celebrat una soirée a Berlin.
ordre perquè com mes aviat sellen no publiqui abans una
Si e! senyor Herriot forma GoEn el dit acte ha pronunciat
esterilització legal
millor siguin tramesos a Culta ordre fixant exactament el vavern, sembla que aquest tindrà apto- un discurs el comte Goltz i amb
articles alimentaris per un va- lor or del delar.
La
premsa
dóna
Varsòvia,
27.
—
ximadament la mateixa composició
aquest motín gran part dels
Els (liarle opinen que el !Jiulor de dos milions de datare.
compte
que
el
Ministeri
de
Justicia
política que els anteriors .
assistents slan indignat per
Acinesia és la primera tra- rament de 5.162.700 elan; or
polonès ha elaboras un projecte de
El nom del senyor Daladier ha unes paraules .de l'orador.
mesa de les que s'efectuaran de l'estranger pel Federal ReIlei que será sotmès aviat a l'aprovacirculat també pels passadissos de
La indignació s'ha propagat
fins a un total de deu milions serve Bank indica la repatriala Cambra, perú es creu que aquest entre la multitud que hi baria
del "Sejm". El dit projecte es
cid dei
de dòlars, que el Govern dels ció de certa quantitat d'e r ametrobaria alguna oposició per part
al carrer, la qual ha intentat refereix. a la introducció a Polònia Estats Units ha deeidit atorgar rieb carnprat per l'estranger.
dels socialistes unificats, puix que,
entrar a la sala on se celebrava de l'esteritlitzadó legal per a malalts com a resposta a la sol-licitud Els certIfIcats de begudes
corn es recordará, aquest grup riega
la festa, però la policia i els hereditaris, deis quals figuren en pri- d'assistència que ha estat forWashington, 27.— El DepareIs seno sufragis al Ministeri presimilicians nazis han intervingut mer terme els luetics. L'any passat mulada pel Govern del senyor tainent d'Estat ha cornunicat
dit pel senyor Daladier quan es disper tal d'impedir l'assalt a l'edi- es comprovä que només .a la ciutat efendieta.
instruccions
als cònsols amencuii la qüestió del sou dels funcio- fiel. i després han expulsal de
de Lade hi liada 1.87 5 persones atacans a l'estranger en el sentit
nario.
la sala unes cinquanta perso- cades d'oftälmia egipcia, i les auto- Les transferéncles al Feque no expedeixin certificats
Sank
deral R
Paris, 7 — Continua apassionant nes.
ritats han adoptat severes mesures
sobre begudes alcohóliques,
York,
27.
—
El
"Jourl'opinió pública les derivacions de l'esNova
el
presitot
alza,
En viSta de
per tal d'evitar la propagació d'una
sempre que les esmentades becindol Starisky.
nal of Commerce" diu saber que sudes no siguin expedides imdent ha suspès l'acte.
malaltia tan contagiosa.
als cerotes bancaria ha esta!, mediatament.
Com es recordará, el niinistre de FiAmb metiu del discurs, el
comentat el fet que els
nances, senyor (jemes Bonnet, ha- President del Consell de PrûsLes expedicions podran únivia desmentit que el senyor Guiboudfuncionaris del Federal Reserve cament esser tetes a importavi ha ordenat l'obertura d'una
Bank
hagin elevat Ilur protesta dors autoritzats.
Ribaud, que apareix complicat en la itiVPatigar.iö per tal d'aclarir
Llegiu LA PUBLICITAT
p ROPAGUEU-LA I
contra leS transferencies or
el fol.
colossal estafa dels bono falsificats
Aquestes instruccions són
Crèdit Municipal de Baiona, hagués
aplicables a tots els paisos exestat mai encarregat d'una missió en
portadors i han estat donados
4111 111111!IMIII IMIIIIIIIilill111111111111111111113 1111111111 11113111111t11111111111111111111 111111111111111 011111H111111111111111111111111111111 111111111111111 11111111H1111111111111111111111111111i illi111111..
el seu gabinet. En contestació, "Le
amb el fi d'accelerar la tramesa
Mitin" d'avui publica una carta del
de les expedicions.
eeferif Gouboud-Ribaud en la qual din
Per Paugment de tarifes
r=
cjite realment estigué a les ordres del
Washington, 27. — L'Assoministre i que aconsegui el lloc per
hacia de Remedar& ha amanrecomanacions del diputat Bonaure i
- ciat que té el propòsit de
Dubarry, el primer del qual també
litar de la Comissi6 d'Aranzels
▪
apariix barrejat en rescOndol.
que sigui aplicat un augment
La carta de referencia diu que ell
del 5 per 100 a les tarifes viper la seva part es limità a tenir una
•
gents per a la carn congelada
entrevista personal amb un dels advoi conservada, de procedencia
cats dels creditors del Crèdit Muni• estrangera.
e.=
tipa fent-i diverses suggerincies.
860 retalls d'exceUent qualltat, porto paseata de moda, que ja nostra serietat
Afegeix "Le Matin" que en els dicomercial ena priva de barrejar amb els nitres retalls de la temporada actual.
versos escorcolls efectuats aquests úlEl XVII Congrés del partit
tims dies s'han descobert dues meEs una ocasió excepcional, i eitern segura que quan vegeu aquella retalls us
comunista
nes de xec: els del diputat Bonnaure
semblaran millors de com us figureu.
Moscou, 27. — L'Agencia
es de Guiboud-Ribaud.
Tingueu en compte que el preu és inferior al d'una bona corbata
sa Tass
anuncia que va a celeEl senvor Georges Bonnet ha coAM: Per evitar contusiona u perqu è la riostra clientela pugui elegir Ilitirebrar-se el Xyll Cieeras del
municat una nota en la qual declara
a 1, durant
als
matins,
de
8
ment.
aquesta
secció
restark
oberta
únicament
perfil, comunista de la Unió de
especialnient que, assabentat de la
ReptiblIques Socialistes Soniacarta comunicada a la premsa pel
ligues.
sens-or Guiboud Ribaud, manté
grament els termes de la declaració
que féu a la Cambra respecte d'aquest assumpte.
de lote ele retalls, que comenearà. demà dilluns, i acabarà el dia 12 de febrer,
Els danys del Rime
amb preus rebaleadleelme per a acabar-los
París, 27. — En previsió de la made ¡'India
nifestació anunciada per a darrera
Nova Delhi, 27. — Els danys
hora de la tarda d'avui pels elematerials causats nomes als
NOTA: Arel) la riostra QUINZENA DE LI QUIDA010 quederk acabada aquesta
ments de l'Acció Francesa, que haedificis governamentals pela
excepciona) venda de retalls ei 12 de febrer, per haver de donar entrada a les
ría de tenir lloc a la Placa de l'Opedarrers seismos registrats a la
noves existencies de la prexima temporada
ra, el prefecte de policia ha adoptat
regid, excedeixen de 1.500.000
(Ve de lo trimero täGi,ta)

Estats Units envia articles alimentaris a Cuba per valor de
dos milions de didars

Talles de 15 duros a 15 ptes.
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No us sorprengueuTT

FORMIDABLE QUINZENA LIQUIDACIO

1

severes mesures no aplicades fins ara
en artes d'aquesta naturalesa.
En compliment d'aquestes mesures, tots els "canlelots du roi" que
ts preserstaven a la di ta P ina eren
detinguts i midas. a les comiste-

4
.gualment s'ha fet amb totes les
persones que visitaven els locals de
l'Acció Francesa i amb cii venedors
del diari rnonirquie.
¡talud I ea . mesures adeptades.
seessia
.• . a les ve . de: nit di-,
.. .tanta;

afios Ramos
i

Pe ayo, 10 ((ocant
• Madrid I a Orinada

Piso Univera ltat)

Pitbrlea a Sabadell

lliures esterlinas.
Els danys causats a les pro.
pietats particulars pugen n'ida
del doble dele causats als edilcis
Londres, 27. — Diuen de Pequin a l'Agència fletiler que,
segons les darreres dados rehudes les regions sinistrades, el tionibre de vfelimes que
hl ha hagut a conseqüència de
les inundacions del seu Groc,
•xcedeis de 10.000.

mentas* a la sigIedi
iitra del Pacte germano..
polonés
Extensa que le confirmació de Si
signatura del pms de no agremió gte.
enano-polonis, 1491410 i el declorociona
de Pald-Bonconr i la uta enemiga
alee l'analselreior de Poldnia, en le
qual ðluun wssaife4a g la iniangelnlitel
dels compromisos anteriorment adepelres.
Aisi, dones, han: veis elaransent ele
el Pacte pot servir per malear I«
relacions oficial: entre le, duo, nasacian:, pera que Polònia rebulla lee
intencions de la política alemanya, alés, que Poldnia conviis d'orientarle)
desliz els se as compromisos
amb Franca i la Petita Ente». El
viatge de Frederic Sieburg a Polatuis,
al qua l ihavia donat un gran selle%
semblatro obeir a aquesta consigna d'apartar Poldnia de la bona amista, ore
la Petisa Entesa, per tenir les mona
lliures a FEst. Afortunadantent, Sant
Pilssulsky com Beck lenes proa sestil
de la realitat Per comPrendre quites
san els bolis amics de Poldnia i quin:
els adoladors eventuals que se n'aprofisorien l'endemà de Veure-/a desempa-

rada.
Berlin, 27. — La signatura
del conveni germano - polonès
ha causat general satisfacche
a tots dos palios, segons es
dedueix pels comentaris de
premsa. Aquest conveni es välid per deu anys, comprometents ambdós Estats a consolidar la pau a Europa 1, en el
sentit del Pacte Kellogg, resol-

drei epitjaiieálit conveisid Me
reas, totes ler qüesUons
qualsevol índole que portead
sorglr, entre elle.
Daolar•oione de Paul.
•oneour ti 11
:1
Parle, 27, L'ambaixador 44
Polenta ha visitat el senyo4
Boncour i II ha donat 09Mpt4
d'un telegrama que havla rebui
del ministre d'Afers *traste
gene del seu país ese el qual
encarregava que eornurliecht1
personalment al ministre tralla
ces la signatura del Pacte 44
no agressió germano-pelones,
El diplomätie polonee ha ins.
nifestat al senyor Boncour 51514
el Pacte signat comprèn unl
cläusula en la qual s'afirma 14
intangibilltat dele compromiso
anteriorment adquirits per Pe
tenia,
— Parlament amb els peleo.
distes sobre la signatura teta
ahir a Berlin de la Declaraeill
germano-polonesa de no ree6rs
rer a la torna, el senyor Bonnm
cour ha expressat la satisface',"
que Frenes experimentava pea
la conclusió d'aquest nou Pacta,
eCone voleu que no eal- fe.
citi — ha afegit si- squest4
Declaració regula 'd'una manerg
pacifica les relaciona de vele

natge entre Polbnia A16D1.11
nya?

La situacM austríaca

França i la gestió prop del

govern alemany
Dimissi6 del general Vangoin
Paris, 27.— Als cfrcols auto- Ozernak, ex-ministre, per a cap
ritzats es declara que fins ara del Partit.
el Govern francés no ha estat Depuraste:, bue.00raska a
jnformat ni per Londres ni per. Austria :: ;u ;:
Viena de l'eventualitat d'una
Viena, 27d El punt pringestió de les potencies davant, cipal de leg deliberacions del
el Govern de Berlin en retad° Consell de ministres. celebrat
amb els maneigs hitlerians a ahir a la ta:da bou la qüestió dl
Austria.
separar ele funcionaris de l'AdSi la dita gestió es realitzés
eninistrache pública que figurita
es diu en els esmentats cfreols afiliats al partit nacional-4oque el Govern francés no teopo1 el nembre dila que(
urja, en principi, a la Idea, per& delista.
es calcula en nati 4.000.
posaria d'acord la gestiú que
El Consell de ministres proMigues de fer amb les dels
Governs d'Anglaterra i falla i bablement donaric plens pulen;
al camissart de personal, docsollicitaria informes sobre les tor
Fleisch, antic membre del
conseqüències q u e portaria partit social cristiä, per a asen leg altres potencies una ges- parar els dits functonaris
tió d'aquesta naturalesa.
Mica, sense dret a recórrox
~luid de Vaugoln
contra la uncid,
El
"Temps"
puParis, 27. —
blica un despista de Viena Una manIfeetac16 nazi
A Voralberg un grua de naanunciant que el cap del Partit
Cristià Social, general Vaugoin, cional aocialistes ha recorregut
ha presentat la dimissió amb els carrers en manifestac16,
s'ha produit una topada anal
caräcter irrevocable.
La Direcció del Partit con- els agents, de la qual han revertirä en definitiu el nomena- sultat diversos ferits. S'han
ment provisional del senyor practicat diverses 'detencions.
41111n 114.–n

Es preparava un atemptat
contra Lord Allenby

La nova promoció de la
. Legió d'Honor

Singapore, 27. — Lord Allenby ha
interromput bruscament d seu piatge
a les Indies holandeses. Això be causar estranyesa i rumoro diversos.
Es confirma, pesó, que el descobriment d'un complot contra la vida de
lord Allenby es la causa que ha motivat a tornada del mariscal a Europa.
Poca dies después de l'arribada del
mariscal a Java la policia fou adver-

París, 27. — En la darrera
promoció de la Legió d'Honor
(Ministeri d'Afers Estranger«
han estat nomenats Cavallera
els senyors Ramonede, doctor
en Medicina i Cirurgia, de-Sant
Sebastiä; Calmels, enginyer de
Barcelona, i han estat elevata
al grau de Comendador els sis
nyora Farge, industrial de Ida.
drid, i Roilln, Inspector gene.s
ral de Serveis Exteriors de
l'Agència Hayas.
També figura la senyora
toutse Weiss, directora del pe-,
ribdie "L'Europa Nouvelles
senyor Decugis, tegociant
portador d'Estambul; et senysag
Raffin, negociant, de Varee...visa
la senyora Rinfray, en relige
Germana Mtehael Marie, direes
tora del Pensionat de Belgrad.

tida per 'Oficina general de Segure-

tat de Washington que existia un complot contra la vida del conqueridor de
Jerusalem. Washington clorul detalls de
tres individus heilandesos complicats
en l'assumpte.

L'ambaixador del Japó
demana aclariments

a Mussolini
Roma, 37.—Launbaixador del Japó
ha iet una 1esti6 prop del Govera
italiä soRicitant aclariments del President del Censen sobre la siginifica.
ció politice que pugui tenir eartiela
publicat pel Duce en el "Popolo
taia" el 17 del corrent, en el qual
el cap del Govern Italia preconitzava
la unió dels Estats d'Europa contra
el perfil groe.

Llegiu
tots els dijous
«MIRADOR»

ES VEN TERRENY
Extensió 17.000 pams, prop Plaga d'Espanya.

Preu: 3 pte& pam. Yacilitats de pagament
Ra6: Ba1Iu, 200, Prhnot seiona. — Da 1 a

Lem Iâ PIILICITIT •
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Nene

r 04* PriniCrre .
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FULL DE DIETARI
Diversos preguntes
I una

••n•nn•••••••••

Si a casa leve no trique o NO Imp.
*oboe outura 4 ¡ay Somier iet
on idees, lee:larde treker u mi
que pit totddr-ter.
-sta
Si ej ieW aforar/mere lis CON( no
MI out voldries, duo apilara, als
opieggimm glessiorá l'erel taintlin a
alegar tlò qns tu consideres flan'
Si a la teto* free topes amb resteibais* invencibles porquJ siouin respecta!, ele principie que tu consideres
flieciablii, duo acudirds al: /orasters
Pleque inlervingnis amb llar jarca!'
No le ida que 'fingid gaventuri o
~Pudre Set d'una ~Ves preguntes
Que plagios» problemee compleriesims
ga termos morro simples. L'dniea res#eatit discreta él: "Depès".
Le Nefaria de lote el: Pobles de
.6111 les collectiaitats is plena d'apellacions- i Plena de renúncies a rape!.
lacia. ¿Con podriem arribar rdpidaovni, expeditivament, a formular tos
aiteri muladar d'aquesta delicada
sumaria/
Dreh de rumiar-hl una estima, no
'roba emita Inés feliç que «nata:
un heme, un estamrnt, s,ss partit unen
dret e °Pella, a qui sia sempre que
liter apreció no empeorare l'exist1ncia mataba moral o material de lo
patrio.
Ni descante pas la enguatar d'aqiesta fórmula, pera tombé m'adono
que is imponible de fer-la mis concreta.

Dins de la sera vague/al, ein basta,
gonmateir, per a resoldre que les persones o nuclis de Persones que a Penes
senien t'amenaça d'una legislació perjudicial per a nitre interessos, giren el.
foli4 Cap a Madrid, cometen un arte de
ira/cid sense palliatius ni atenuanls.
Tenir una patria, o no vol dir res, o
vol dir trobar-se en possessió d'un
sentimem capaç de amparar le: contrarelata d'ordre particular mitjancant
falcoprem d'una satisfaccid coliectiva.
Qui condiciona constantment radhecid
a la patria al roban dels seus Moremos
Privats, no sind sin pobre paquet de

A la Seoció Primera ae celebraren, a porta saneada, uno incidente
amb &pauló,
A la Secció Segona hi havia as•olament incidents i di-

senyalats

voreis.
A la Sesee:, Tercera halda de ce-

labrar-ae la vista d'una canea contra Isabel Toledo, a instäneies de
l'alcalde de Granollers, Fou suspesa per malaltia del testimoni
acusador.

ACABAMENT DE LA VISTA
PER ASSASSINAT CONTRA
UN PAGES DE CARDONA
A la Seeció Quarta acaba la vista de la causa contra Miguel Pecarodona, per la mort d'Antoni Rosg ell, a Cardona. El fiscal mod,Sici
les seves conclusions en el gentil
d'apreciar una agravant al delicte
comas: la de la nocturnitat. El
lletrat defensor senyor Roda i Ventura, modifica les seres en el gentil
d'apreciar, alternativament, du e s
eximente.
Després dels informes del fiscal,
de l'acusador privat i del Retrat
defensor, el jurat va dictar un veredicte d'inculpabilitat, encara que
en contradicció, ja que en el dit
veredicte es té en compte l'estat de
pertorbació mental que sofreix el
processat i també la por insuperable
en el moment de cometre el delicte.
De resultes d'aquesta contradicció
i a petició de les acusacions, la
vista es tornara a celebrar per nou
Juras

VARIA
-Pe! Jutjat número onze ha estat
deixada sense efecte la detenció de
Mahuel Pérez Feliu, ja que no ha
pogut demostrar-se la seca intervenció en els fets dels guata se
racusava, comesos contra alguna
centres d'Esquerra.

vísceres.

Corles SOLDEVILA

COMERCIANTS
Interno= Inopia d'un setabliment totear a PI. Catalunya.

El mateix Jutjat ha posat en
!libertar el xofer Ferran Montar.
dit, el qual esteva acusat de conduir
l'auto des del qual foren tirats alguna petards al carrer de Llfiria
el dia que se celebraren les eleccions municipal,.

Egerinne n. 1672, Vergara,

IIMIN1117
Ungüent vaporitzant contra re?rodete, aria, Ireltaolons nasal.,
etc., etc.

LABORATORI BENESSAT
SABADELL

Preu: 225 pto..
Es ven a tetes lea farmàcies

AL

EIS TRIBUNALS
NOT CIA RI PELS CENTRES OFICIALS
_t
Calma vistes ate

resposta

13 I

.

El Jutjat número vuit ha dictat
aute de processament contra Francesc Tegerina, acusat d'haver estafat l'import d'una partida de pernils a Josep Delgado.
Ahir al niel van prestar declaració davant el Jutjat número cinc
diversos dependents de la drogueria
on es despatx un producte per
altre a la familia del noi Alfred
Mafia, fet que va produir la mort
d'aquest. La familia del noi more
ha pres part a la causa. No s'ha
pogut aclarir qui bu el dependent
que ya vendre el producte que va
causar la more del noi.
Pel deganat dels Jutjats ha estat
ordenas que el metge forense del
Jutjat número u s'encarregui dels
assumptes del Jutjat número dotze, el qual esti vacant de remites
del traspàs del doctor Trias.

INIMMINEINIMMINNEMENZINIMI11011111910111111101101111110#191111011

LIQUIDA CIO
CONFECCIONS lEMPORAOA

EL BARATO
AORIC8 de senyora, s panyo" muda
°AVANTE de seny0r, "panyo” ploma ...
VILETITS de senyora, llenes novetat
VESTITS de senyor, senil -llana
•••
QUIMONOS de senyora, boniquee franelles
BATES de senyora, franelles superiors

s.. ...

1275 pies.
12— pies.

1410 pies.
USO pies.
5'75 pies.
SIS pies.

no ei
Prediga
en

COlierar
Venced*
no vol,
perjudicar/el
Esperen le QUINZENA BLANCA

de EL REATO, que comente
el proper &a 5, amb assorthnents
1 mas sensacionals

S'U asuayalat a la Seccio Quarta per al pròxim dia 3 de febrer la
vista de la causa ioatriids pel Jetjat de Sabadell contra Isidre Selares
Bordo, el qual, el 3 d'agost de l'any
pausar, es va barallar a Sabadell amb
la seva esposa. El processat, que
té 61 anys, va rebre de Felposa, Dolors Coromines, de 49 suya,
unet ganivetades i per defensar - se,
amb un martell li va donar cinc copa
al cap í la mati. El fiscal aprecia
un ¿dicte de parecí& í demana per
al processat la pena de 23 anys quatre mesos i un día de presó, mes
15 mil pessetes d'indemnització a la
familia de la morta.
La vista será per jurar mixt.

AJUNTAMENT

BARRERA SEMANA BE REBAIXES

1.0 O to
si

F.

SUETERS, BRUSES, PULLOVERS

Vehils i Vidal

Servei Meteorològic I
de Catalunya
--.'

11171/ACIO INERERAL A711011PERICA
N'EUROPA A LES 11E7 0111. 0111
27 Lit dIERER Ole 1554
Lee afee preeelene del oentlnent
d'Europa ea van debilitan I conoMuslime des 'totalmente an(lc1416alce que tetan sitiad a la Penlnaula leerles I al golf da 114neva.
El tunee perol eatabIlltat, I ase.
menten eta navols I bolres pertot
arreo; pase a l'ausinue, a lee Illee
@Manigua., a Franca I a l'Enrole'
central.
Loe temperaturee han •aperlmentat un Ileeper aulpnent a lee tantee
atliethtuee, I persiste' el fred a la
part «Mineras', ;non particularroent al centre d'Eones. •
WAT DEL 711111P11
A CATALUNYA. A LES VUIT

Assertyalamenta
per a demä

Id remes de boa tantee dele ter3era 1114111 perd eetabIlltat animenten ele nüvele a tot Catalunya I
N registren bolee, a lee comarque.
de Lleida.
Lee temperatures mea balate re&letrada aval han eetat de 7 graos
sota :oro, a Llel4a 1 al Ilae [Kangesto, 1 4 graos teme. sota :ere
• Capdella, • RIN» I a lerda.
(Lea otservamons del hampa a
Barcelona, a les set, van e la coca/era de la primera Orlas)

El Consell directiu de l'Ateneu
Empordanès ha quedar constituir de
la següent manera: Eusebi Isern i
Dalmau, president; Juli Sunyer, vice -president; Josep María Donat,
secretari; Esteve Bech, sots-secretan; Tomás Quintana, tresorer; Esteve Mallol, comptador; Francesc
Cases, bibliotecari; Cebrià Soler,
Alexandre Joanola, Ferran Cruañes
i Jaume Mauri, vocals.

CURES DE CONFIANÇA

ANUNCIS JUDICIALS
---

CERQUEN
un borne de confino per aquesta
localltet I els seus voltants per tal
de fundar tot zegult una oficina de
MIMO:MI°. L'Interessat Miura de
seguir les Instrucclons de la dlreccid 1 encarreger-se especialment de
la otatreuele de mereadertes. No
calare que dIsposl de musizern ni
que (mal les seves ocupactons actinia sou ris. asno trenes cada
mes. Adreesr les ofertes a

EDICTO
En virtud de lo dispuesto por cl

irte

20

desembre darrer:

per a

Ada. Portal Angel, 34
7,
"Plaça UnI•ertitat, 7

1

14444*********/~~.~44.44444,...44~44..44.444

cia s'lta (melificar la causa seguida
contra Juli Berga Aguado i Ramon
Garcia Garcia. Ambdús processats
Paren detinguts el dia 12 del mes
que som al carrer dels Dos de Maig
cantonada al de Ribes; el primer
anava din d'un taxi propietat del
segon. A Berga se ti van ocupar
unes belenes anula líquids inflamables i una pistola per a ús de la qual
no tenia nicancia. Va dir que anava
a lliurar-la a un deconegut. El fiscal demana per al primer la pena
d'un any de presó per tinenea
lícita d'arma de foc i un any non
meso s i once dies per la tinença
d'explosius. Per al xofer, que considera encobridor, demana la pena
d'un mes i
dia de presó.

Sr. Juez de primera instancia número uno de esta ciudad. ea,providenea de este día, dictada en el procedimiento judicial sumario seguido
por don Juan Vilaplana Batallen
contra don Francisco Pencas Rotira, por el presente se anuncia primera subasta de la finca especialmente hipotecada, consistente en:
Una casa sita en el pueblo de
Tiana, y calle de Martínez Campos,
número quince, que consta de bajos
y primer piso, cubierta de tejado y
excusado, pocilga y patio a continuación, teniendo de ancho dieciocho
palmos y setenta y cinco centímetras, o sean tres metros ochenta y
cinco centímetros, y de largo ciento
sesenta palmos o sean treinta y un
metros diez centímetros, lo que forma una superficie de tres mil palmos
iguales a ciento trece metros catorce
y medio decfmetros; y linda al frente, Sur, con dicha calle; por la derecha entrando, Oriente, con casa de
don Jota Pericas Rovira; por la izquierda, Poniente, con la finca de
Jaime Rovira y Coll o aus sucesores;
y por detrás, Norte, con calle de
Santa Marta.
Se ha señalado para el remate de
dicha finca el día veintisiete de febrero próximo y hora de las once
en la Sala Audiencia de dicho Juzgado, sito en los bajos del Palacio
Je Justicia, ala derecha, primer patio; previniéndose a los licitadores que
que no se admitirá postura que no
no se admitirá postura que no cubra la
cantidad de diez mil pesetas, fijada
en la escritura de hipoteca, y a la
que no preceda el depósito en la
mesa del Juzgado, o en el establecimiento destinado al efecto, de una
cantidad igual por lo menos al diez
por ciento de dicho precio, de cuyo
depeeito se halla únicamente exento
el acreedor ejecutante: que los autos
y la certificación librada por el
Sr. Registrador de la Propiedad de
Mataró, • que se refiere la regla 4.•
del articulo 13: de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación: y que las cargas o gravámenes anteriores, Y los Preferentes. si
Ices hubiere, al crédito del ejecutante,
continuarán dubsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destiqarse
a su extinción el precio del remate.
Barcelona veintisiete de enero de
mil novecientos tr:in . 1 y cuatro.
E: S •cretar:o.

TOTES LES SECCIONS I

SENYORA, EONES I NENS
MERES LES S ECCIONS A MIDA I
LA -MAR CA "PASTORA"

Pel fiscal del Tribunal d'Urgè n

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Incident: Banc
Central contra Ministeri Fiscal.
Sala Segona. — Divorci: Concep.
cid Franch contra Josep Rocamora. Menor quantia: Miguel Cullere
contra Pere Capdevila.
AUDDINCIA PROVINCIAL
Sudó Primera. — Dos orals per
fue lesions contra Ignasi Colomer i Guillem Sambruchini, respectivament. Un divorci: E. Arturth
contra E. Rut.
Secció Segona. — Quatre orals
per fue, danys i dos per estafa
contra Tomas Parrides, Josep Huguet, Joan Colom i Joaquim Royo,
respectivament.
Sudó Tercera. — Quatre orals
per robatori, furt i dos orals per
estafes contra Josep Madrigal, Antoni Sisquella i Pere Martínez i
Francesa Sancher.
Secci6 Quarta. — Un jurat per
tinença d'arma i robatori contra
Miguel Costa i dos mes.

EN

Els seevels del. bombees. —
El Servel d'extinció d'incendia
I salvament ha prestat els segilente serveis durant el mes de

FAUQUIERIORT Isa NaestrIcht
(Rollande)
I

La Societat Protectora del Canari
(Francesc Layret, 90, segon) celebrara avui l'Exposició-Concurs Mundial de Canaricultura. Els canaris
hauran de lliurar - se de vuit a nou
del mati del mateix dia a l'Hivernacle del Pare de la Ciutadella, entrant per la porta del carrer de Pau
Iglesias, abans de la Princesa. L'entrada será lliure de deu a una i de
tres a cinc de la tarda, i es visitante seran obsequiats amb un llibre sobre canaris.

Banyeres, lavabos.
etcetera
YHllI l u uu Acta. Universitat, O
S'avisa els que tinguin joies empenyorades a la Cabra d'Estalvis i
Mont de Pietat, Sucursal núm. 4
(Sant Martí), les dates de renovament o empenyorament de les quals
siguin anteriors al 3o d'abril darrer,
inclusivament, que en la subhasta
pública que se celebrará en aquest
Mont de Pietat el dia 3 1 de febrer
es procediri a la venda de les pece, dels préstecs núm. 11.384 al
17,168 que no hagin estat prorrogat s , desempenyorats o venut, anteriorment.

A l'Hospital Clfnic va morir ahir
Josep Escobar a conseqüència de
lea lesiona que va rebre fa alguna
dies a Tea.

S'avisa eh que tinguin robes empenyorades a la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat, Sucursal núm. 4
(Sant Martí), les dates de renovament o empenyorament de les qual
siguin anteriors al 30 d'abril darrer,
inclusivament, que en la subhasta
pública que se celebrara en aquest
Mont de Pietat el dia 31 de febrer
es procedirà a la venda de les peCes dels préstecs núm. 62.972 al
78.974 que no hagin estat prorrogata, desempenyorats o venuts anteriorment.

BEVEU AIGUA IMPERIAL
La Mutualitat Catalana Mercantil
i Industrial d'Accidents del Treball
celebrará reunió general ordinaria
demà, dilluns, a les nou de la nit,
al Foment del Treball Nacional,
Avinguda Portal de l'Angel, 7.
Casa Valencia (Placa del Teatre,
2, pral.) celebrara avui, diumenge, a les deu del vespre, una vetliada necrològica pel sisa cap d'any
del traspas de l'insigne novelista
valencia Blasco Ibailez; queden convidats els socis, valencians en general i tots els simpatitzants.
núm.

L'Institut aficlico-Farmaceutic celebrara junta general ordinaria
dilluns, a les deu de la vetlla,
al sets estatge social, Casal del Metge. En l'esmentada junta general es
tramara el següent ordre del dia:
Assumptes reglamentaria i renovadé, de càrrecs.

PANAIGOES 13/152U8
Porta-FerrIssa, 10
Ahir, en l'exprés del mati arribare a Barcelona els ministres de Marina i Obres Públiques, senyors Rocha i Guerra del Rio. El senyor Rocha asaistira avui a la inauguració
del monument a Guillem Graell.

Grans incendie, 3: incendie,
18; pelle incendie, 26; remerieles, 11; esgotaments, 2; falsa
crida, i; reconeixements, 10;
retens de prevenció, 39; diferente servels, 87; amb un total de 197 serveis, que han estat prestats com segueix: Per
la Caserna Central, 185; quarteret del Parc, 20; quarteret de
l'Exposició, 21; quarteret de La
Segrera, 8.
En el servei d'extinció d'incendis han estat titilitzades set
bogues de la canalització general de la via pública. La durada
del servei mds important ha estat de tres hores vint minuts.
El material gran utilitzat en
els esmentats serreta ha estat
tal com s'indica: auto-bombes,
75; autotransports de personal
i material, 145; autoescales, 17;
escales aèries, 17; autotractors,
8; motobomba, 8; bombea de
vuit metros cúbies hora. 3.
La carta de treball dele estrenases. — L'Oficina de Collocaejó de l'Ajuntament de Barcelona prega els senyors es-

trangers Salomó Wainer, Antoni Palomera, Joan Merle,
Frederic Hlemschnaider, Loffel
Markus, Maten Zivoli, Herberg
Zennig, Michon Taragona, Antoni Nicolas Alfonso, Isaac
Mossé, Juli Rosero, Josep Ignasi Roige, Mair Nissin, Salomó Mocos, Giovanni Silvestre,
Albino Musst, Kurt Strohbac,
Bonsillón Sciaky, David Platkowki, Samuel Relman, Hain
Pinchas, Yaermotiel, Hain Taregona, Simó Nebbia Serra,
Franz Siegentbaler, Jotov Maya, Abram Mayer, Geirg Ruidiger, Antoni %Vejez, Abraham
Josef Weintranb, Mayer B. J.
Nalmun, Odette Favarg, Moix
Rossano, Abreham Sabah, Gin°
Piocioli, Eligio Pini, Nissina
Romi, Albert Salah, Mair Mordoas, que se serveixin passat
per aquest Negoefat de Política
Soviel com més aviat millor, de
les deu del mal( a la una de la
tarda, per tractar-se d'un assumpte que es relaciona amb
la seva carta de treball.

GENERALITAT
Domissarla g

I d'Ordre

Pábilo. Ei comissari general

NOTES POLITiQUES
REUNID DEL DIRECTORI DE

L'ESQUERRA. — Ahir, a les cinc
de la tarda, al Centre de l'Esquerra de
la Rambla de Catalunya, va reunir-se
el Directori de l'Esquerra amb assistència de la gairebé exacta totalitat
des SeUs components. La reunid va
acabar a les set. A la sortida no es
van fer manifestacions ala periodistes;
va dir-se únicament que havia estat un
canal d'impressions. El senyor Companys, que va arribar al començament
de la reunió, hi estigue present durant
mitja hora.
ANIVERSARI DE LA MORT
D'ERNEST VENTOS. — El dimarta que ve, dia 3 0 , es complete el
primer aniversari del traspas del
znalaurat Ernest Ventós, que morí en
salema joventut, quan tot just havia albirat el triomf dels seus ideals cata!mistes i republicana de tota la vida.
Per tal de retre un homenatge a la
seva memória, el Foment Republicà
de Sans li dedicara, el dia d'agua
trist aniversari, una solemne sessiö
necrològica, en la qual prendran part:
Elies Romea, Emiliana de Rius, Antoni Oliva, J. Ermengol de Llano,
J. Tauler, J. Tornas i Fiera, Jaume
Aiguader i el President de la Generalitat, Lilas Companys. L'acte començarà a les deu de la vetlla, i tindra
lloc a l'estatge del Foment Republicà
de Sans, Cros, 5.

ESTAT CATALA DE SANT
ANDREU. — El conegut nacionalista
base En Francesa Gastafiaga donara
el proper dirnarts, a lea deu de la vet11a, una conferkncia pública al local.
d'Estat Catalii de Sant Andreu, carrer
de Sant Andreu, 178, pral., sota el terna "El nacionalisme buc".

d'Ordre Públic, senyor Ramon i
Amat, va manifestar ahir als
periodistes que baria proposat
perque fos concedit un premi al caporal de guàrdies d'assalt Francesc Rigo, el qual va
prestar un servei meritori detenint en un taxi dos individua
que portaven líquido inflamables.
El comissar1 té el propòsit
de premiar ele bons serveis,
aixi com es proposa castigar
els que infringeixin els reglamente del dit co,.
* S'ha comunicat al director d'un setmanari alegre que
d'ara endavant no li serà permes d'inserir anuncir de cases
de prostitució.
*
Una representació de la

Societat d'Estudis Econbmies
ha eonvidat el senyor comissari a la inauguració del montsment a Guillem Graell, que tiridra lloc aquest /naif.
* Procedente de Cädiz, i de
pos cap a la frontera de Portbou, han ingressat als calabossos de la Comissaria d'Ordre
Públic. Artur Peterson, Lary
Valdernar i Richard Dalal ; tels

ells seran expulsats.
* La policia troba, a les
arquee que tenen (test inadea
pez' al seu ús particular, a les
oficines de carteria, una partida composta de 75 paquets de
cigarretes 1 50 clgars de contraban, la qual fon posada a la

disposició del delegat de Finances, i fou detingut el seu propietari. Diógenes Revilla.
Ha estat imposada una
*
multa de cent pessetes al pro.
pintan d'una ferreteria de la
Rambla de Catalunya, 34. per
haver tancat després de l'hora
de reglament, i, a més, per

lh44144444444.4444444444+44444444444444h5+04444444404.1

Estació de Servei "MONUMENTAL"
Peassia de Sant Joan, 100 - 102, I Mallorca, 333 - 3 5 E
((taima el monument a Verdeguee)
Passat e l Peri ode inicial d'organItsacid, oferim als automobilietei ele poderosos XttJand de rillä disposem, Ole
colloqueg aquesta ESTACIO DE SME! en pla superior
a les millor.

FNGRE1X,

PTES.

L'Estacad MONUMENTAL as: la anís espitiosa, la nitin
ciimotia, la més räpida, la

Inauguració de la casa
"EL REBOST"
Al cartee Salmerón, núm. 113, fou
inaugurada ahir a la tarda la xarcutetia 'El Rebote', que el sea propietari,
slip« E. doy 119, ha set* installar
donant4 un aire amable, senzill
elegant alhora, molt adient tot
amb la barriada de Gràcia, amb
el seu papear anee carrer Major.
Es d'esperar que el nostre arnic
E. Cuy s venrä correspost degudament pet favor del públic el ten

esperit intelligentment emprenedor.

0301112

insolentat amb ele
agents que anaven a advertirhaver- g e

lo que jai ringla la llei.
El dia del presIdent. — Avut,
a les tinte del metí, el senyor
Companya entra a inaugmar
les oficines municipals de la
Borsa de Treball. Tot segun
s'adrecere al Casal del Metge
per tal d'assistir a la sessid
inaugural del curs 1934 de la
Societat Catalana de Psiquiatria L Neurologia.
Després visitará la Villa de

Salut L'Aliança, on dinarà.
A la tarda anirà a La Granada a inaugurar el Grup Escolar
Francesa Macià, i, finalment,
estarle a Olesa, on celebrará una
feste politice.
Cl Tractat comercial amb
Frenos' I la Indiistrla seedera.-.
Ahir a la Generalitat es va rebre el següent telegrama del
president del Consell de ministres, senyor Lerroux, en resposta al que Ii adreçà el presldent de la Generalitat caposant-li el perill que amenaça la
indústria sedera catalana amb
motiu del Tractat comercial que
s'est à negociant amb França:
"Recibido telegrama referente industria sedera requiere,
concurso ministro de Estado
para impedir pueda llegarse situación que temen esos incluir.
triales probablemente mal o deficientemente informados. Gobierno sabrá defender todos joe
intereses legítimos de la economía nacional. Saltidole afeb-

tuosamente Lerroux."
Cure d'Estli 1 Literatura Catalana. — El Comité de la Llengua, continuant la tasca de preparació del personal docent-que
exerceix a Catalunya per tal que
pugui complimentar millor les
disposicions vigents relatives a
l'ensenyament de les llengües
maternes a l'escota primària,
ha acordat d'organitzar en connexió amb el Seminari de Pedagogia, un curs d'Estil I Literatura Catalana, el qual aniris
a càrrec del professor senyor
Ferran i Mayral, i sera donat
a la Universitat de Barcelona
els dimarts de cada setmana,
de sis a set de la tarda, a partir
del clia 30 del mes que som.
Els senyors mestres que vulguin prendre part a l'esmentat
cura hauran d'adreçar les corresponents sollieituds a les ()Reines del Comitè de la Llengua.
carrer ¿ 'Urgen, 187.
Visites. — El president de la

Generalitat, senyor Companys,
va rebre ahir al metí, entre altres, la visita dels senyors se-

güents:
Rebota, regidor de l'Ajuntament de Girona; Aran, de Calders: Tauler, Bordes de la
Cuesta, Riera i Puntí I Santal6;
el president i el secretari del
Gremi do Confitera; l'alcalde de
Valls, senyor PeSrot; el senyor
Francesc Riera; l'alcalde de
Terrassa, senyor Morera; el
cònsol de Turquia, senyor Firuz
Be; el doctor Mestre i Puig; els
senyors afarial i • Ferret; l'exgovernador de Barcelona senyor
Claudi 'Amellla; el comissari
delegat de Governació a Tarragona, senyor Pujol i Font; el
diputar senyor Tomäs i Piera 1
els regidors electes senyors Pi
i Sunyer i Escofet.
L'escrIptor francés Maurioe
Bedel visita el president. —
Acompanyat de l'escultor rossellonès Gustare Viollet i de Josep Saltraille, visita el presldent de la Geueralitat l'escriptor francés Maurice Bedel.
La "Meterla de Catalunya",
d'A. Rovira I 111r9111. — Els senyors Drall er i Sorribes, de l'Editorial Ocell de Paper, acompanyats del conseller de Cultura de la Generalitat, senyor
Ventura Gassol, lliuraren ahir
al metí al presiden', de la Generalitat un exemplar especial
de la "Ilistäria de Catalunya",
de N'Anton¡ Rovira i Virgili,
lustral. per Josep Obiols, que`
s'acaba d'editar.
Escola de Pollcla de la Genaralltat de Catalunya. —Proaseguint el
el Servei Medie de la
Generalitat de Catalunya la revisió dele aspirants a logres a
l'Escola de Policia, ha designas
per a aquesta revisió els següents dies i hores:
Dilluns, dia 29, a les deu del
matt, els números 551 al 580.
A les cinc de la tarda, els ni)meros 581 al 600.
Dimane, dia 30. a les deu del
matt, els números 60 1 al 630.
A les cinc de la tarda, els nú•
meros 631 al 660.

UNIVERSITÄT
ÄUTONOMA
Del Rectoral. -- El de3tor
Bosch Gimpera, rector de la
Universitat, rebil ahir la visita
del caleritlel de Filosofla 1
Lletvienvivisi.viir Wat* In-

Agjel

per a parlar-li dels pre' ' tória
a del (long
ebraäncies, q se
lona, 'pmil6ement,
el ales etctubre viaent.

Amb l'ahecha da cosaplimentar-lo, visità el rector el comissart general d'Ordre
senyor Ramon Tomas.
'lama 'hi entrevistaren PU.
marquès s Campa le! eatedri-'
tic doctor Torroja, president
secretar', reapeativament, de
l'Academia de Ciències.
El rector va rebre un afee-

tuós telegrama del senyor Lluis
Siret, en el qual expressa el seu
agralment al Clan:ere
pel seu recent nomenament de doctor "Honoris causa"
n l'aquesta Univietesitat. que s'acorde en la darrera reunió que
celebrä el dit Claustre.
El doctor Bosch Glinpera visitä el president de l'Institut
d'Estudis Catalans, senyor Puig
i Cadafaich.
Seminarl de Prehistriela. —
L'Associaciú Catalana d'Antropologia, Etnologia j, Prehistbría, en la sessió que celebrà recentment al Seminari de Pee història de la Universitat, procedí a la renovació de la seva
Junta directiva, la qual quedis
constituida pels senyors següents;
President, Telesfor de Aranzadi; vice-president, Pere Bosch
Gimpera; secretare Jaume Alcover ; vice-secretari, Josep
Serra i Ráfols; tresorer, Tomàs
Artau; vocals, JoaCarreres
quirn Cases i Carbó, Josep CoLlufa Pericat
lomines i Roca
Garcia.
El doctor Pericat presenta a
la Societat dues interessants
comunicacions sobre "El solutriense Ilevanti" j "L'art del
parpalbe", fruit de les excavacions que des de ja fa temps
ve practicant a la regió llevantina.

I

CORSOS
CONFERENCIES

* INSTITUT MEDICO - FARMACEUTIC. — Aquesta Corporació
va celebrar la sena anunciada sessió
científica, en la qual el Dr. Higini Sicart i Soler descabdellä la segiient comunicació: "Presentació d'una sonda
Duodenal". Va prendre part en aquest
debas ei Dr. Francesc d'A. Bergäs i
Ribalta. el qual fou molt felicitat pel
president de l'entitat, Dr. Trenchs, pel
seu brillant trehall.
CERCLE ODONTOLOGIC
•
DE cRTALLNYA. — Avui, diumenge, a les set del vespre, aquest
Cercle celebrara la sena sessió pública inaugural del present curs acadèmic. El secretari Josep Ponç i Cubiles donarà compte de la tasca duta
a serme per aquesta Corporació durant
el finit curs, i el soci numerari lenyor Ferrar Ramon i Amas destuebdellati el tema : "Construcció i collocaci6 d'un aparell d'ancoratges".
AKADEMIO LABORISTA
•
"ESPERANTO". — Dimarts, a les
nou del vespre, es començarà un curses elementalissim de l'idioma i nternacional Esperanto, a arree del prefessor J. Angles. Els dies de llie6 seran els dimarts, dijous i divendres,
de me a deu de la nit Per a matricules. dirigiu-vos tots els dies feiners
g la dita entitat, a les nou del vespre.
* INSTITUT FRANCES ( Prorenca, 34). — Dimarts, de set a
tindrà lloc la tercera conferencia de
Música Francesa, la qual anirà a càrrec de Melle Alice Chesselet de la
Schola Cantorum de París. Versan
sobre La rnusique en France au
XVIIIeme siecle", amb audició musical del V Concert de piano, violi i
violoncell, de J. Ph. Rameau, interpretat pel Trio Instrumental M. M. R.
Vives E. Ainaud. P. Mares.
* HOSPITAL-SANATORI DE
L'ESPERIT SANT. — Dimarts, el
Dr. Caralps Maçó, cirurgiä de
l'Hospital-Sanatorí de l'Esperit Sant,
hi començarä un curset d'Anatomia
Normal de l'aparen respirasen La
primera !ligó versará sobre el tema
"El desenvolupament embrionari de
l'aparell respiratori. L'acte tindra lloc
a la sala de Conferencies del mateix
lt ospital-Sanatori rte l'Esperit Sant,
a les onze del mati.

BALLI A temo »POReis dies
1
e quarte d
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El Comise Pra-Carietrial.ä.
Cela darrera_rtubid, ha apeo

pla de festes de Carnaval, que tindran lloc Passeig de Gräcia, amb
motiu de la celebració de la Rus. i:
dels concursos de que és objecte,'
als quals es proposa de donar el

mixtas reptad« • fi gen t multe'
dignes de la imporelnals de la tintas.
El Convite testen ea callista el
reduit espai de gua hiposa per a
celebrar la Rua, ha acordat no permette l'acede al retinte de li Rus
als cobres que no hagin estas adornata convenientment i per tal de
coNaborar abrí al relama de La festa.
El Comitè ti utilidades alomes
carrosses que es presentaran, les

quals, segons els projectes exposats
pels respectius interessats, seran
dignes de disputar-se els premis.
La inscripció de carrosses, autocotxes i vehicles indushials,
que és gratuita, però obligatòria,
per a optar a premi, s'efectuará a
l'Oficina de Cerimonial de l'Ajuntament (baixos de la Casa de la
Ciutat), sota els dies, començant el
dilluns dia 5 del vinent febrer, fina
al dissabte dia ro, dos de les Jeta
del matí a la una de la tarda.
El Comité ha rebut darrerament
els premis següents: de l'Associació d'Hotelers i Similars de Catalunya, Cambra Oficial de la Indústria i Optica Ferrer.
CONDICIONS PER A LA CIRCULACIO DE CARRUATGES A
LA RUA
La Rus se celebran al Passeig
de Gricia, a les tardes deis dies tr,
12 i 13 de febrer.
L'entrada i sortida de carruatges
al Passeig de Gracia llama de fer-se
precisament per les calçades laterals de resrnentat Passeig i per
qualsevol dels carrera que hi aflueixen, amb excepció dels de Corts
Catalanes, Casp i Ronda.
Solament podran. circular per la
Rua els vehicles ornats i disposats
per a collaborar al millor relleu de
la festa.
Queda prohibida la circulació de
vehicles de dues rodes, a excepció
dels matriculats com a cotxes de
luxe o que portin llantes de goma;
aquells que hagin d'ésser retirats no
tindran dret a cap reclamació.
La Rua destlarä per les tres calçades del Passeig de Gracia solament la tarda del diumenge de Carnaval.
El diumenge de Carnaval, durant
la Rua, no podre ésser creuat el
Passeig de Gràcia.
El dilluns i dimarts, durant la
Rua, els vehicles pcdran creuar el
Passeig de Gräcia únicament pel
carrer de les Corts Catalanes.
La circulació de cotxes a la Rua
será indicada per guàrdies urbana
de cavalleria ¡ infanteria, les indicaeions dels quals cal observar per a
major comoditat i ordre.
CONDICIONS PER A LA CONCESSIO DE PREMIS ALS CONCURSOS DE CARROSSES, COT.
XES, AUTOMOBILS I VEHICLES INDUSTRIALS
Primera: Els concursants que optin als premis hauran d'ésser inscrits a l'Oficina de Cerimonial de
l'Ajuntament, i durant la Rua ostentaran en lloc ben visible el corresponent número d'inscripció.
Segona: Per a optar als premis
dels concursos anunciats n'hi haurä
prou amb assistir a la Rua, un dels
tres dies de Carnaval; en igualtat de
condicions, s'aprecian la circumstancia d'haver-hi concorregut mis
d'un dia.
Tercera: El Jurat es reserva el
dret d'impedir l'entrada al Passeig
de Gracia, o disposar que en sigui
retirat, el carruatge que es consideri atemptatori al bon gust o al
decòrum públic.
Quarta: Sera potestatiu del Juras, en cas de declarar-se desert algun dels premis, dividir el seu import, crear-ne de nous o destinar-lo
a altres atencions,
Cinquena: El Juras estará situat
a la tribuna, que amb aquest nustiu
s'aixecarä al Passeig de Gracia, i
resoldrà a la tarda del tercer dia.

-La . seva decisió será feta pabllet
tan aviat com seré possible.
PRDNII8
s • Primer grogs: Carromato
—Primer premi, 3. 000 mes., Ajuntament; segon, 3.00p, Generalkat de
Catalunya; tercer, 2.5oo, Agrupació
Comerciants de Confetti i Serpentines; quart, 2.000, Ajuntament; einqué, 1.500, Ajuntament; sisè, 1.000,
Ajuntament; setè, 750 , Ajuntament,
vuitè, 500, Atracció de Forasters;
nov.& mo, Ajuntament; ' dese, 300,
Ajuntament; ente, 230, Foment
d'Obres i Construccions; dotze, 200,
Ajuntament; tretzi, 200, ídem; ratoné, 150, ídem; quinze, 150, ideln;
setze, roo, idem; dissetè, too, bient;
divuite, roo, fdem,

Segon
Cotas, de meció mecánica
Primer premi, Loco ptes., Ajuntament; segon, 750, Ajuntament;
tercer, 500, Emissora Rädio Barcelona; quart, 250. Catalana de Gas
i Electricitat; cinque, 15 0, Hotels
Orient i Espanya; sisé, loo, Ajuntament.
Tercer grup:
Cotices de tracci6 animal
.Primer premi, t000 ates., Ajuntament; segon, 750, Ajuntament;
tercer, soo, Ajuntament; quart, 250,
Federació de Llogaters de Carruatges; entine, izo, Material Obres;
sise, roo,

Ajuntament.

Quart grup:
Vehicles de carácter Industrial
Primer premi, r.000 ptes., Ajuntament; segon, 7 30, Ajuntament;
tercer, 500, Associació d'Hotelers i
Similars de Catalunya; guate, eco,
Ajuntament; cisqué, 3oo, Magatzerns Jorba; sisé, 250, Carnbra Oficial d'Indústria; setè, 200, Ajuntament; vuite, 150, Construccions i
Serveis, S. A.; novè, 150, Magatzems "El Barato"; dese, loo, Círcol
Unió Mercantil Hispano Americana; onze, ton, Industrial Bossera;
dotze, roo, Obres Francesc Marimon; tretze, roo, Autobusos Roca;
catorze, zoo, Ajuntament.
Especial,
Objectes d'art de la Cambra de
Comerç Navegació, Unió Eléctrica de Catalunya S. A., Fills d'A.
Santamaria, Confiteria Romeu, Optica Ferrer i Comité Pro-Carnaval
(dos).
Una fotografia format gran, pintada, amb el seu corresponent marc,
de la Carrossa que obtingui el primer premi del primer grup, ofrena
de la "Fotografia Jaume Napoleón".

Cooperativa La Constructiva.
Ahir a la tarda, en la reunid
genera' extraordinäria celebrada per aquesta entitat, bou elegida la nona Junta Directiva,

La junta de guvern del arcol
Ardstic, ha acordat celebrar aquest
any el seu tradicional Ball de disfresses al Gran Teatre del Liceu.
Amb aquest objecte i per a la decoració de l'escenari ha obert un concurs de projectes, i ha escollit
el dels reputats artistes, Guerau Car-

El titreml del Detall del
g. A. D. O. I. recomana als dependents del ram — especialmera ala seus associals — que
si algun patró intenta pagar la
retribució corresponent al mes
corrent — primer de vigencia
de les noves bases del Detall

bonell, Emili Bosch Roger i Emili
Grau Sala, que ti per lema "Cannestoltes en un jardi". Aquests artistes han començat ja Ilurs treballa
de decoració, que és d'esperar constituiran com sempre una magna manifestació artística.

EL BALL DE "ROXANA"
Per al dia ro de febrer "Roxana"
organitza un ball de Carnaval al
Teatre del Bosc. Tots aquella que no
han retirat Ilurs encärrece, cal que
ho facin aviat a fi d'evitar confusions a darrera hora. Adquirint rentrada abans del ball, s'obtindrà una
rebaixa del 25 %. Se'n despatxen a
Sastreria Granollers, Salmerón, 43;
Perruqueria Codereh, Saló de García Hernendez, aza; i Casa 011er,
Cardenal Cassanyes, 4, i vuit dies
abans del ball, al Teatre del Bosc,
de set a nou de la vena.
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Del 0. A.- 5..0. Consell
Directiu del Centre Autonomista
de Dependents del Comerç i de
la Indústria acordä el dia 20
convocar Consell general extraorditueri de socia per al dia 10
de febrer vinenl, l'ordre del dia
del qual serlt comunicat en
temps reglamentare En conseqüencia, i en fis de les facul(als que If confereix l'arttele 21
dels Estatuts socials, el Consell
Directiu ha acordat ajornale
per tal de celebrar-les després
del Consell general, les Juntes
generals extraordiráries de la
Secció Permanent d'Organització i Treball, anunciados per als
dies 24 i 26 del mes corrent.

CIRCOL ART/STIC

EL BALL DE DISFRESSES DEL

D. Manuel Llopis Amelier, Ð. Namon Duren I Veneir, Ip. Joan Bta. Mart! l Navarro, D. ellaroalli 00611 I 00.11, D. Jaume Vila I feo de, D. Josep Illogent Fedrow,
D. Joan Oxida Co.., D. Joeep d'Alemany Mili, Ø. Trinliat 1110negal 1 Noquee, D. Joan ,
tirgellés Montaner, D. gimen %sale Prevosti, D. Mamen ¿'alegues' Pe% 1 RnIntrell
D. Joan Frenase Son«. D. Vlotori global 1 Itidaura, 0. Josep Arrd Lager, O. Damas
servio, Barrita, O. ~une goilii 1 Matee, D. Jotep Ventosa I illarguin, D. FP11110•110
Molo I Trabal, D. Miguel Minoren I Pone, D. Jos•p U. Almlrall l Ciar», D. Joa
quim Monteverde Ayet, D. Pero g irola °intime, D. Fue genarro Sine:hez, D. Miguel
Jalen
~amada I Nuelliol, D. Juli ildamenes OlIeNno, 9( Jeme elepé. I load%
9
Dagba 1 Pulgbe
!
INORT8 DES DEL
(

lebrarà una altra, a la qual
seran invitats tots els auxiliare
de farmàcia de Catalunya i les
entitats de dependents mercantils que simpatitzen amb aquel'
moviment.

amb diferencia de menys respecte al mlnimum obligatore ho
posin a coneixement de les enWats respectives, les quals
s'encarregaran d'exigir el pagament dels sous finita en el
laude publicat el dia 9 de/ mes
QUO sola.
..

Itesoolaoló de Magatzemistes
de Vine. — En la (terrera Junta
general fou nomenat el següent
Consell Directiu: President,
Ramon Gestells; vire-president.
Joaquini Joncosa ; secrelari,
Josep Curell; vice-secretari,
Nicanor ioncosa; tresorer, Vioeste Buj; oompludor, Jaume_
Domenech; vocals: Enric Jover,
Salvador Ribes i Puig i Antoni
a
Fontquerni.

maritim

VAIXELLS ENTRATS

Vapor espanyol "Ciudad de
Palma", amb cürrega general i
74 passatgers, de Palma de Mallorca; vapor alemany "Pickhuden", amb cärrega general de
Hamburg; vapor espanyol "Cabo Creas", amb carrega general 1 passalgers, de Bilbao; vallar angles “CarIceath", amb
carbó mineral, de Cardiff; vapor anglos "TikalI1 5 ; amb
tales llavor, de Weieberg; vapor
Wpanyol "Mina Piquera", limb
cerina mineral, de Gijón; vapor
alemany "Trapear, amb
general, dellisniburg.
- '.›
VAIXELLS UFAIPATEATE

',Vapor . iolandbad gOarvost",•
abb amiga; general, cap • Valen cia ; m'y holandés "Bebo".
'anib ,ebrregg general, cap
lerragona; vapor eapanyol
"'lonja y :aurora", umb
repasmorala mena fillgui eapw elimbYtal,11...ammitt
entrega general, cap a indaga:
vaporiaanyol "Ciudad de Pai.
ceegg bnefal, gap
a",
Pal dUWaTtecne vallar
espanyol "Nuestra Sellora del
Carmen", ande clanga general,
cap a Gijón; vapor eapanyoi

retietoopeq4grittlelleisergt
cap a Ultima 1 gult110.

J
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pessetes.
— Virgili Hernändez denunriä la desaparició de) seu domicili de 700 pessetes. Com a
presumpta autora del fet ion
detinguda Pilar Carrasquer, la
qual negt4 : ésser - l'autora del
furt de que se l'acusa.
— Al Parc de la Ciutadella
intenta posar fi a la selva vida
el minyó de 18 anys Teodor
Uber, el qual ingeri una quin>
titat d'àcid clorhfdric. En gran
estat passà a l'Hospital Unte.
Deixä una carta escrita ecomiadant-se dels seus
1 dient que les causes són el
no tenir feina ja fa molt de
temps.
— Entre les estaeions de
Barcelona i Bifurcació de la linfa del Nord. uns deseeMeguts
robaren ahir 800 metres de fil
telegräfic.
— Al carrer de LIüria, a
Alfons Escobe/ Ii sostragueren
quatre läminee del Denle Amortitzable de 500 pessetag, cada
una, valor nominal.

L'ENSENYAMENT
%gama de Metros Nacional, de Baroelona.--En assemblea extraordinària celebrada el
dia 25 del corrent ha pres els
acorde següents: Sollicitar del
Patronat Escolar de Barcelona
que aconsegueixi del ministre
d'Instrucció Pública la immediata presentació a les Corts
del suplement de crèdit necessari, no solament per a pagar ela
endarreriments, sin() tambd les
gratificacions de febrer i mitre
d'euguany. Protestar de la desconsideració amb que el Poder
públic tracta el magieteri nacional; j Buspendre per un dia,
com a protesta d'alee que s'esdevé, les classes nocturnes, en
la data que l'Assemblea indiqui.
i nomenar una comissió que estudi) la manera de fer efectiva
l'esmentada mesura.

LA 1' S •
.a

•

`t A A (
Agitació entre ele empleado de
Ilemitae Ley alistes dd goa ::
eme eceedlera Vida
Tortosa, ze. (Per telefonj. -ag L'Associació d'Empleats de Banca i Borsa de la nostra ciutat ha cursat un
telegrama de protesta per la derogació de la Hei del 23 d'agost de l'any
1933, al ministre del Treball. També
han sortit cap a Barcelona, pel =teja assumpte, el president de l'Associació i el secretad.
— Avui ?ha traslladat a Barcelona
el secretad d'aquest Ajuntament, senyor Andreu Selma, per tal d'intervenir en ha fusió dels qtratre collegis de
secretario municipals existents a Catalunya.
— Han arribat les !listes del nou
ceets que esteran exposades al pibife des del dia 23 del correos, fins al
dia ir de febrer, per tal que s'hi puguin fer les reclamadorts torrespone
— Ha sortit cap a Lleida, per tal
d'assistir a l'assemblea del partís radical Socialista Catalä, l'alcalde senyor Bettet, i s'ha encarregat de ralcaldia el segon tinem d'alcalde senyor
Tudó.
— Dilluns, a la nit tindrà lloc, a
l'estatge del Centre Radial Socialista, una reunió de tots els consellers
que integren el Front Unic d'Esqnerres, Per tal de canviar impressions sobre l'actuació del futur municipi.—C.

port tom a punt d'escala.
La mejor part d'hotels i calés
d'inmuta ciutat han acordat contribuir en la mesura de l'un torees,
al sosteniment de l'Oficina MItmicipal de Turisme.
— Moviment del port. Vaixells
entrats: "Sac 7", de Huelva; "La
Guardia", de Barcelona. Sortits:
"Ciutat de Tarragona", cap a PortVendres, i "La Guardia", cap a
Sete. — C.

IF •

Proeramea europeos
selectos

,Moviment

TORTOSA

al

IDA SOCIAL

formada per Angel Teófil, presheent; Eduard Cornelia, comptador; Didac Moragues, secretari; Pere Serra i Manuel Pérez, vocals.

La iniciativa particular
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de le
de Era
TARRAGONA, -re
ren II
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00 MI
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muais n'A/4114u» ..guia. Auga
• 'dat viobtoo tomalamdigadd
141
Wat en dinero, joies i afecte.
CLU FIMIlt41 1 1 D'ESPD11T8 per valor d'unes 2.000 pm*. tle L'adalid 9n• Muda /formlii
Tutee l: medid
e x, 'Irgabit d'Eopitte be oc. "8•7‘))13 7) 1 V
?1
— Atar -al mati, en una
palmee ' per al dia 3 de febrer, • la
.17 (Per telidog). —
arragona,
T
nit, el sea acostumat Ball de Dio- Cooperativa del carrer 41( Ma- Ha aislan l'alcalde suyos . Lloret el
Llaganatal
treesea ett lalógilivi. no" de Casa rina as ississous
cap de Telefons, i li ha comunican
Llibre, que promet veure's molt con- do, acoutpanyilt de sis indivklus en nom de la Companyia, que seguíde
trobar
agust1
Inés,
per
tal
corregut. Per aatistir.hi cal adquirir
dament comenzaran la installació de
tiquet al Club Femenl o a Calotláis Aguaren, amb l'objecte que les linies subterrinies per al telifon
que
compte,
ja
ele
dones
aquest
bre.
automätic. En un termini molt curt
tols ella hi tenen intervenció,
Per reservar taules al Club Fees començarà l'edificació de l'edifici
de la marxa d'aquella. Es pro- central.
meni. Tel. 3270s.
duí una disputa, i Rafe' pegis
— En virtut d'una comunicació
diversos copa a Agustl 11i causà de la Direcció general d'Ensenyilesione. L'agressor bou detin- ment, ordenant a l'arquitecte senyor
gut 1 posa t a disposició del
Montravä una inspecció a l'edifici
Jutge, alai com'els ats individua
de les Escotes Normals, aquesta s'ha
•
que l'acompanyaven.
efectuat, i ha resultat que després
— Ahir al mal', a l'Avinde les obres de consolidació electuareguda Gaudi fou trobat Cauto
Front Unio d'Auxiliare de robot el dia abans a un xofer des per l'Ajuntament, redifici
uneix condicions favorables.
FarMä0111. — Convocats pel Sea l'Avinguda de la Verge de
— Al tal4 d'acres de la Junta
cretari general del Front, han Montserrat. .
d'Obres del Port iban rennst avui
celebrat una reunid les Juntes
— En 110 magatzem sie co- els vocal. nats del Patronat d'HoDirectives de les Associacions
carrer de Borrell,
menatge a la Vellesa del Mariner,
de Barcelona, Tarragona i Gi- lonials del
105. propietat de Joaconvocate pel delegat maritim. Han
rona, l'Agrupació de Lleida i el número
es
coquedat organitzades, sota la presiGremi del C. A. D. C. I. Després quim Vidal i Guillem,
dencia d'aquest delegat, les Comisd'assabentar-los de les darreres mete ahir un robatori consis2.218 pessetes que consions de Recaptació de Donatius
ten'
en
gestions portades a cap, encatenía la caixa de rebata que Organització de Festes.
minades a la consecució del
— L'Oficina de Turisme de
destrocaren els ¡ladres.
Mol d'Auxiliar de Farmàcia,
— Un altre robatori Impor- l'Ajuntament ha rebut una carta de
hom prengué l'acord de precila Companyia de Navegació "Orient
ahir a la fàbrica
pitar els ,esdeveniments, i en tant ea cometé: Francesc
Mar- Line" comunicant-li que en els proManufacttires
conseqüència convocar una a s
fa, del carrer de la Indústria, pero viatges de gran turisme que
a la qual assistiran-sembla
realitzaran els transatläntics "Orondesapareguetotes les entitats d'Auxiliar s tItt número 504, d'on
de" i "Ormende", conduint 1.200
9.000
Farmäcia. Seguidament se'n ce- ren generes per valor de
turistes, han assenyalat el nostre
de la
a, es
reiste ex
inaris
bella de die restes amb valuosos per

la di fe

En sufragi deis 3110, Cal ie
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DIUMIN015,
18B0. — Alter, 318 ni. "Robinsun Crusoe", opereta fonogräficay

18'30. — Radio Paria, 1.796
metrea. Gran Guignol. •
1810. — Tolosa, 385 m Orquestra de saló.
irso. — Budapest, 549 metres. Orquestra de tzigans.
. .1 1140. • liorna, 441 in. "La
Duchessa di Chicago", opereta,
ggegt--Ietraeburg, 349 me..
tres. Rädio teatre.
¡mg.— pesto Parlalen, al,
le
mtlres. Rltdid cinema.
a
11110.--Tolow, 385 in. Mtlas

a
eles de,crica.
g1'30.--Bordeue, 278 m.
sine , francesa: obres de Couperin 1 d'eres compositora Iran.,

ames.

OSPIT A LET
Atracaran* a la barriada de La
Tornase :: La cestribució de/ goma
del nou Ajuntament
L'Hospitalet, 27. — Des d'avui han
quedat exposades als balaca de la Ca-

sa de la Ciutat les llistes electoral;
per tal que puguin ésser exarninades
pel públic, i fer-hi totes les reclamalinos que siguin procedents.
— Ahir al vespre, a les vuit, al
cerner d'Oliveres, de la barriada de la
Torrassa, botiga de comestibles, es
GIRONA
comete un atracament
Quatre desconeguts, armats amb
Festival benáfic a Palmnós ::'Aug- pistoles, penetraren a l'establiment 1,
ment de acosa ala empleats
amenaçant l'amo i la seva dona, els
Noves diverges
quals en aqueas moments eren al men(Per
telefon).
—
A
Girona, 27
jador, s'apoderaren de 25 0 pessetes que
l'objecte de recaptar cabías destinats
hi havia en el calaix del taulell.
als perjudicats en les darreres inunDesprés de cercar per tots els indacions, va celebrar-se a Pelamen,
drets de la casa, i temer AMI deseoal Teatre Carmen, una vetllada ar- berts, fugiren precipitadament sense
tística, en la qual coRaboraren les
eme detinguts.
entitats locals Esbarjo Popular, El
— S'ha concedit l'excedénta als
Progre, Amics del Teatre i de la
metges municipals doctor: Boixeda i
Música i una orquestra integrada
Codereh, consellers electes de Lila Caper ze professors de la mateixa potalana.
blada. EI programa selecte los molt
— Al local de l'Esquerra del disben rebut pel públic que bi assisti
tricte primer celebraren ahir els coni la recaptació obtinguda bou dos.
selters electes una reunió, en la miel,
siderable.
segons sembla — no hi ha res ofi— El dia ap del present mes, a cial —, es parle de la distribució de
les tres de la tarda, se celebraran
les conselleries en la següent forma:
els exämens extraordinaris de la
Governació i Cultura, senyor EranNorpresent convocatòria, a l'Estola
cese Muntaner; Foment i Cementiris,
mal del Magisteri Primare (raquee.
senyor Jaume Maten; Beneficencia,
.
ta capital.
Circulació,' Sanitat, Escorxador i Bom— Al mercat d'avui han entrat
bers, doctor Martí Feced; Presidencia
374 capa de bestiar bovi, i sisan
Ensenyanrecaptat per arbitris municipals 187 i Consell Local de Primera
ça, senyor Ramal Frontera. — C_
pessetes.
— El ve( de Vilovi Lluis Negre
SANT FELIU
ha lliurat a la Majordomia de l'Ajuntament de la nostra ciutat una
DE GULXOLS
roda d'automòbil que ha trobat, la
qual sen lliurada a qui acrediti que
Malora urbana :: NI Carnaval
Ii pertany.
El Club Guixolenc d'Escacs, en la
— En la sessió gis e- celebra anit
reunió general ordineria d'aquest mes,
l'Ajuntament feo elegit alcalde en
tercera votació el senyor Josep Ma- ha elegit la següent Junta de Govern:
ri& Dalmau i Casademont. En la President, Josep Saura; tresorer, Jacint Subirós; secretari, Salvador Almateixa senda s'acordi augmentar
zins ; bibliotecari, Josep Pujol; vocal
els sous dels funcionaris, en proponprimer, Hans Rottmann; vocal segon,
ció als anys de servei.
Victor Ruta.
— Aquesta tarda ha ungut lloc
— El dia ta del corrent va isser
a les Galeries Carbi la inauguració
d'una exposició de caricatures de signada a Barcelona l'escriptura del
l'artista resident a París J. Pardillas. prestec de 200.000 pessetes que la Caixa de Pensions fa al nostre Municipi,
— La Junta de l'Ateneu de Giper tal d'emprendre le obres del corona loa acordat adherir-se als actea
r::: de la Riera del Monestir. Lard'homenatge que se celebraran deuitecte senyor Borda.' i renginyer
mà, a Badalona, a honor de riaussenyor Lledó són els autors dels protre filetee senyor Pompeu Fabra.
— L'alarma produida dies enre- bqe
— La rua en projecte de que parra a Castigues per sentir-se una delevem en una correspondencia anterior
nació, serubla que fou deguda a
sembla que finalment serà una malito.
una broma, cense que la guärdia
El senyor Germe Viader ha deraanat
practiques cap escores:41, com
ja el permís.
rci es va dir. — C.
*,a0 ., • 1 emo

1$ 1/4 T

Oe
Nou servM de transporta :: Concurs
de peral:anta Vitae

Palestra :: Eleccions

El dia de Nadal va celebrar-se el

primer aniversari de la fundació d'aquesta Biblioteca amb un excite festival infantil i la lectura d'una iraportant Membria de les activitats desplegades durant l'any per aquesta institució cultural- A la delegada local de Palestra
va donar-se el flia 7 d'aquest mes uni
conferencia sobre el tema "Francesc
Madi i el moviment patrietic de Catalunya".
Darrerament omega delegació ha
organitzat per als seus socis ita curset
de llengua catalana i un altre de lleng ua francesa que es veme molt Con.tereseets, ociretot pee demento ¡ovea de la poblacies
Per al dia st d'aquest mes aque sta
iterd,
'detegació
anunciidi una
muta emadmis nomaeadabomea.
eärrec del darle Salvador Eletenez de Aliara, que es prePara pa\ de, a
'ca, sobre el tenia " mor, matrituou1/4
‚Co combat del dia 7, farä una ex.

Mataró, 27. (Per telefon). — El
Tinent dinuns, dia ap, la Cooperativa
de Transports 'La L'e/tintina" Mate.
gurue.4 trajee* Burcelosa .
grat
Argentona.
— Per al di% anomenat ädijous
gres • , • la Id% eesli ergenitsant
ball la nota &suceda del gual se.
un concurs de pentinats.
— L'olmeda que obtingué e) sepan premi en el Concurs Nacional de
pintura celebrat reeeeement a Ha.
drid, original de l'artista mataron( seEstrene. be Wat &Mi.
ay o(
rida
tEstat i destinade—al aletee
d'Art Modem de Madrid., .
Per al vinent dimarta estibina*.
dada una 'rentada de bou al Cinema

DILLfl
APEE +Parla P. T. T., 431'.
tin", ope,C
litelreill4 enes C
s
rata. .
so meta
Ate
artet de corda.
Cone
in.
88111.--Bordeue, 278
dein•lx ge
. MINNiamAlgoomtlig.4111•45ese., ! birló d'entrenamos* altlIks
#.11
cert orguestrat. •
— Ahir a la nit timad Ilne al a.
1•10.—‘16, tea in, Retraiga-.
a Garantleun
del Sintliast ld'ANICeldt2
IrelPte'artglinb, 3
Gineres de Punt. Es donä Caiime
metros. Qpgpert dmalis g,mb «1
restat de comete, i es va neme•etnitigta gre4addtleM
r una comie s i6 rovilar‘i,
111 1811.—Tolosa, 385 ni. Seit»
id de le Junta 1
del film sonor "II es' olio
upar eta duren p*
4.e ret!smettattamat atiet*.—‘
mant,".
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— Cont que solament un deis &sil
pyttle Meato *wsentat-ati la
*este. dandWidereiele gela,MA,
la diada transcorregué paddfleastil
Els vots obtingata g

sana que
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BADALONA
Cancere 414 Zoos 1~2 elleadk
pis municipal :1 Do l'isanamatips al
Momee hiera :: Agremie!, z: Nena
diversos
Badalona, 37. - EJ dimarta vinent,
die :10 , la notara conveina Rota Llore
aniri e Gima a donar tina conferincia i coneert de guitarra i'l'Ameciacid de Música d'aquella ciutat.
Amb aquest motiu esperan que alt
nombrosos ixits que ti assolits amb el
seu art 'excaven& n'hi Mueren un
de nou.
- D'una manera certa podan- anunciar que les tinències d'alcaldia de la
nostra cintas esteran confiades als se1:0"or5 Riera, que extra« la Primera,
1 segurament Cultura, More, Pujol i
Vigo, d'A. C. R., que s'encerraren
de la de Finances i Arbitris.
- Per tal de donar nuis solemnitat
a l'acre del lliurament de la Medalla
de la amar i dcl Iletnenauttent de ¡fil
adePtill de Badalona a Pana« Fibra.
que sera a les anee deJ mati de dtild,
&mame, l'alcalde ha convocat
lució extraordinaria tote els regidore.
- Al Pasee« deb Plitam ha ese agredida pel eas ex-amant Anta«
Gravara Pires, la ¡ove Aneada Me
reno Lepes, de an ama d'ad« domi•
aliada a l'Avisa/oda del 14 d'abril.
«un. jyä, «broa, i ha Insto d'don
ser &asistida al dispensari municipal
de diversos trono« a la cara.
— bPune, a les deu de la vetlla, fin dri lioe la reunid general adiaba
de ¡ 'Anonadó de ha Premia do BeMona.
- Per la policiá- .governativa ha
sebe dednienda Franceses Escanda i
F1lic6, de as meya d'el*, la qual eslava reclamada Pe. ' ti bie de Saat Feliu a easseqeirteia den deliete emú.
- Ahir a la nit, per maje del micròfon de P.idio Badalona, Oree la
paraste ab esportius de la nutra 611tan ca non preside« del t'otee primer
equip local.-C.

LA GRANADA
DEL PENEDES
Inaugural:id de No Necees Haca
Noticiad
A tota la comarca del Puedes hi
ha un gran entusiasme per amistig a
la inauguració oficial de les escolta
d'aquest poble que portaran el ame
de "Escales Madi". L'honorable mayor Pandeas de la Generalitat, Unía
Companys, can tarnbi el conseller de
Cultura, senyor Gasa!, i altres personalitats que han estat especialment invitades han premie llur un gulada a
l'acre, que promet imer un xic
Ilant.
- El Sindicat de la Cooperativa,
en obsequi als forastera que faran cap
el proper disuelta'', ha erganitut uns
grana baila per a la tarda i la Bit d'aquest die, amenazare pa l'orquestra
la Principal de Saat Sadurtd.
- El vine« dissabte, dia 27, a la
nit, al matiz local, el mear. nacional del Maznan Jose p Coll i Creixell
donar* una conferència, de caricter
social, que ha duren« fores expectació.

- Ha eme nominas president del
Sindicat Unid AgrIcola el notare volgut ande loan Gual.

MOLINS DE REI
Pest
Demi. diumenge, die 211,
Ilee, a l'entitat Pede:meló Obrera,

d'aquesta vila, un vermut en celebrarle!, del gran triomf esquerri obtingut arfen de Catalunya, amb ea.
lactancia de l'honorable presidan de
Generalitat.
Ni ballet parlamenta &Musita a
Tacto. Mentir' se eerviri el vermut,

el qual tindri POC a la pista installada a l'aire Mute, adornada e
l'efecte, l'orquestra "Bis Planes*,
de Mutare% arnenituri la festa.
A 14 tarde, a les lis, a cirree de
le mateixa arquean-e, titule* I lee un
arplindid ball de societat a N'alela
de festes.
Corn sigui que han eilet deepatBate Malta nene« per • participar
a l'esmentat festival, hom preves
un veritable

Es.

avicuito —der3u f b imene s
I al
;hm
att!!!,r)r-a - . 1..1a-sItva •Ie919•raes-ü.
•,•,-E
peneclesit ,
d

Dr. A. eirclon•r Plome*
na

5a

iabd e

g

t2.2-2,5z

'

*aja

7,1

"

,

'Cernir)quie'
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den en gran manera les de color
aperdivat mis o menys precia, pera
deetaunt sentiste aquesta entonació,
I d'aleó ha vingut que, després del
color dels ous, s'hagi pensat Beta.

Fundada en 1900

A vicóla Ideal
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Tauletes

llanca, cuixes i turmehl, coll amb
abundosa esclavina vermella amb
estries roig-ataronjada i amb plomes Ilargues i ben caigudes sobre
les espatlles i dors, obrint-se per davant per deixar veure un pit ample
i profund. La cua, negra-verdosa
arnb intensos reflexos metällice.
En les gallines, Ii coloració ha
d'ésser elissicament apadivada:
a dir, bureU fosc emb les plomes
estriades de pintes negree i
Els avicultura fina han volgut
precisar ja ela colora del bec i dele
ulls; els han fixat en negrás, el
primer, i en foscos o burell foscos
els segons. Els tarsos, com en les
Prat, blau pissarra, una mica MiS
foscos, i quant al port de la cresta,
alt i dret ea els galls i graciosa.ment caigut en les gallines.)

1P

oltbis

Pollets de totes les races
i edats
OUS FRESCOS
Pollastres engreixats
/ncubadores i criadores
d'ocasió
AVICOLA IIISPANIA
Av. República Argentina, 8 bis - Tel. 79615 - Barcelona

Avícola tdehna

Com a "desq ualificacions' aseenyalen: /es formes massi pesades,
el dors ensellat o amb promonton
que recordi el dors de les aus de
raes asiática; les coloracions distintes de l'estandarditzada co la
raea; els tarsos, blanca, granean
o rosats, aixf cona en ella el menor
vestigi de plomes; el clapejat de

Incubadores des de 75 pessetes

Criadores - Pollets i material avícola

CORTS CATALANES, 430. -- BARCELONA

ve, mell a les orelletes blanquee, ti
el maculat ocupa mis de la entitat; el tenir cinquè dit; les crestes

,

ambdós sexo ostenten brot, o cla-

"II a la "esta
mde
q uatre dits. L'en ha d'ésa« sempre

'

eviraattl :ogro .•
e
;

c
U9 29ffißli-t
01 1

U.

:
II
e

de color rogenc.

fälititeitIREIMMIENN11111811111111111111111i111111e1111111111(1111111111111111111111111111111111111

,

ig

.

.ei isl uti;c..Z .. •• .0t.

:
III
IN

1.1111 ,' '

(q• .

:
al

-1419..•••••••••nn•

IN

Pouns truene*. ous PER, A INCUBAR"

Ii

rsYlUe..

I

-4.—.0.12i,_.___
. i ii

r Ji 8116 q ..eterfid

u

itrieda

18,
es 1 1

.

... ,eueol .: >
.
,fi

OE'lli

/' .

;

n, .

1 t, ie .

,e u ab/011-.0E4S
d-

eileig rimOesiretustrigiess>

04

ii iee 111111 Xprop Paaarati:UM

i;

e: ,aereloT-.00' iS
'

iiti•I

."

, • 1-,

gap)

eitiamiee •
s41

.

•

i i is amemmuseassmiummemesemseseemuee.'

t

Penedh.

8 1 ,1 t,

EZ

4bairnc` '

" 1 sneed164%140.05

.

N11113}Cmie< NINIX111115C111170ININIIIMMECIIIIIHMIIIXIDA

Wirliffle11301INHOIMIlfieneil

•

woommemanixwomaaapeinetilläXlilalcingxilialelMrkanE>'•

M
.

11 .

&elle •

,
lunth ,

1

.13.1

nrataugoopea Ni4•14141141 c
n Oel f
ietensake; 1., 1 P i ',ZIJ.i'i
Hernfs als Pule atore 19-8101. 2
liknenede
alee entustistica fel
felicitació,
i c i tació, e els
Cero". N/ •
•Td 74155
gem i augurem grana exits en
dialeilfilmäätia1111
patriótica empresa amb tant
ert empresa_ Deis alinde= —

d'h.)

IC

gt414111''314
recita

l. , Illt Gailartheedt .1 eonfereadant

T

j

iik,,....tx,„,...,7«,,,,ir.
érte..1,,0,Ke
. v ergiog.
p,..„,

.1

''

x nuncio se x

.ina

ligi-entre OS Water/en), iii in
1 giren de sessions, s'han posat fa' arel, i han fet mis en,f os die& del

; ifeola; ,fisdiler l'etiiii, es, Mita,

E

k

4 allet

prepi.ti ris tunas, entte•-e• - iptile,
(al guno molt ben- issab~
.'

giona.l

Sollicitoat. catitei 'ti*"

,%

italilnd£
.
.

,

.141
44.s'ha"
,,,ffle
l-'iirf
f ifieciltte"a"
digill
fino en assemblees de earecter 'tila-

ineden t.

.1 g. r•

I ,y

D OI

INAM

e

Amas DE MAR

'S'el& bt, t.

"

de donar Hoc a qui els efectes de
iminiiii s imanzeman ini la selecci6 puede , r ésa« efectint,
ce
.1
gi
durant el termint..efe
, tres anys ele
.
o brota a les e estes
no constituiran
a
li
li la detecte causant d'absoluta duque•
lificacid, sind simple tara rebaixant
ol:
itvk
del Masa- de l'ardua,—
Cridem l'atensió deis . boten de
•
"üiitdo Avícola" sobre el que sig•
III enuiffittaorsatege
.. ti tenamio
esteruclarwo
uproierri
s.
,i
:

l li a 111 11 3

:

,Tul

if

Tomás Jordi Blanc .,

"Sprattens" per al brom . dels seus cotona
1 gallines

ii le ' Ktexite.ifro
" p i. e.-.'7 .„?,el'
114% 1*.
tih i-dio. 3),

ran

En evitació de discussione i a fi

r

wit sin

CA.;

.

SALMERON, 227 i 229
caig udes en els Ralla i mama pebres
Pollets especialitat raça Prat i linees en les gallines, així con, les que len
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no poden isser confesos amb ela
d'impertaCK -Aidire blanes, eis "de
N/Patasca i de Bi Vente)] . seall.
dilaten tato a *arcada* gut 'O
mgaven una pesseta mis per detiene que els de qualsevol altra proce,4éncia.
--Això &mi lloe a (mi al Penedie
Mes les pa ttttt seleccionessin en
ei sentit de conservar nonada des,
cuartea de lea, («linee d'o« rir
genc, i d'aquf referent out,
s'Inicie ja la fixació duna carieterfatica o qualitat fisiológica de
gran valor.
~emes gallines penedeses teajen, o millor dit tenen, una altas
qualltat, 1 da la que entre elles abue
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tisme, la diarrea blanca i el vid de picar-se. Substitueix
l'oli de fetge de bacallà
ENERGIL-FOSFAT, ideal per a ponedores. Substitueix
amb molt d'avantatge les farines d'os tl 4
RANXO a base d'Energil-Fosfat per a tota mena d'aus
Productes de la casa VDA. DE J. RAVÉS
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negra, en lee tatileeles del Prat.
ateti"Sulsolite
Hi ha al d'antelen un boa-nombre
-1
d'entusiartas da la taca quo in Per- i llhofinpre,41opmete por a la venda tenlas grabe stombede 'galleta
fecte leóit
d'un 4+09 Pm. • tryst-megoo
ieunit pie cn
tituir - se 'en .tgrupaoi6 de Criador,i 141
de Pe:seduce, i haee eslebrat ja una -tal
junta, tenla MI: Ihrilit
ritablei 'Mcperts rebana de pensar,
en 14 'matera tle ' constituir-se ea I
saldas o club espocialitsat, el primer que han fet ha estat poiier-ea
e•e•rd iebprle earacterlitiques' a
lee quals han d'ajustar-te ele gas
Vieiteu-non u demaneu Cefalea a J. 00lomlnas Iforges.--Lairer
i gallines Penedeats; idee de, han
decretat el seu patró O "standard",
d'Angel ,Guimerà, Prat de Llobregat (Barcelona)..Telidon 38.
i per això s'han fet dignes del mis
gran aplaudiment, perqut han donat
prevea que saben el que es fan,
comeneant per on cal fer-ho quan
es tracta de definir una relea.
Ill
Les formes de les Penedeaes, segons l'Agrupació espontinia dele
1
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avicultora de la comarca, han d'és:
ser les de la gallina mediterrinia 1x
ADVOCAT
de cresta sentifla amb cinc puntee
i sense broa lateras ni clavel; lea !
M
procurador deis Tribunals
mama, biseques; dors, ample i
1
recte, si be Ileugerament caigut al
x
carpa, sorgint dell amplia i Barca
fasseig deericia,
47,14r,
Telèfon 76163
cua en ancle de dg ame: leas eles,
,
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mis aviat curtes, 1 ela_taii fina,
BARCE,LOILA
•
Binare de P lomes- •
En el, gallo le colOraeld ha d'e*
ser fosca, d'un negre venido al pit,

negra.
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POLLETS RACES SELECCIONADES
POLLETS DE DOS MESOS
INCUBADORES I MATERIAL AVICOLA
NAPOLS, 9 * Tatos 40199 * BARCELONA

Ahir, serien aproximadament lee

Puncleaaria municipals que caavita
de licuare :: Novoe *mine
Nutren, :y (Per lidien).
la pesada sieni6 de l'eteheltaefeent-es
dseni «Repte d'una prePusiele, de /1*Vis 'Obre ef Persmial Que aura tomo seno tem peralment. Pon Meada
M e Ante la suspende de eit
pleats. 3'1m* jelleruse litellee ende;
de media* als Mea Vida%
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Peneditis, ‘a,eilisea446, -. Ceen
nominé la comarca fina que ele
purificadora del Ilenguatere cateN
revisarme lee vgaraules i **aren
que 0 veritsle 80813 d'aquella, riel
comarca tarragonina era ?edenes,
es une comarca emencialment egricela, el, principal, centres de pro.
ducci6 venda de productes adT14
coles i pequaris de la qual san El
Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Dei de e ja moltftsime anye
venia isesereat que gairebé tee
ch. ous que, procedente de la diti
comarca, arribasen a Barcelona,
ultra isser de primera qualitat, pel
seu tamany i pes, eren sempre, no
ja aimplemenf colorejats, cola ela
del Prat, sinó d'un color rogase iota» que record* mola el dula
ous de les pillines holandeses de
Barnevelder, que' tan ripidament
clan acreditat mercat britinie t
aviat s'acreditaran a Espanya ,

sie
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mente nos, a la sera davantera, eas
que Minando Istit les gestions que
es reatasen.
-Dintre pece diu es representar*
al Teatre Principal la venid catalana de l'obra de Blasco Ibilies "La
catedral", a arree de la Companyia
Romea, d'aquesta ciutat.
-Jaume Torrente i Montrauta,
de trenta-tres anyt, cual, operad
de la foneria que el senyor Anda«
Jans te establerta a la carretera de
Barcelona, presea« una denúnea a
la noticia per agressió dels sale
companya de taller.
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se en aquest partit per haver complert la desqualificació imposada per
la Federati6 Nacional.
També es diu que potser el Sabadell alistare alome valuosos ele-
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Divinos incluirla!, agrede,
Futbol e: Termal. :: vidou
Sabadell, ey. - Demä, &amena%
tiadri lloc un udeveniment teatral
al Centre de Cultura Popular, a ele.
roe de la Secció de Teatre d'aquesta
•retirar.
-La Secció d'Espora de Munalaya del Centre Excursionista del
Venia prega a teta di «aceite a la
Ilitta de 'ocia cooperadora del refugi que Mi. inateliat a La Molina,
que, a partir d'avui, podran retirar
ele carnita credencial,.
-La Federaci6 Nacional ha fet
fall de lee melena aplicades ala ¡segadora del Sabadell que (oren «pulseas del camp del Sporting de Gijón pm protestar de la parcialitat de
l'àrbitre.
Cerina ha estar desqvalifieet per
quince dies, Gual per en mas i Mota
1 Colando per tres memo.
Dan* es jugeri al cama del Centre d'Espora el partir del tornan
de Lliga entre l'Atiene de Madrid
i el Sabadell. Gricia podré almiar.
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de la tarda, es presenti a resmentada foneria un crup d'individita que, amb els objectes que tro
baten a mi les e,mprengueren a
copa contra diverge, persones allf
presenta .•
Els agredits resultaren éster Andreu Jaco i Marquis, de quarantatres anys, casat, propietari del taller; Jatune Jam i Marques, de trenta-nou anys, casat, domiciliat al carrer Sarda, u, germi de l'anterior, i
Lluus Porten i Pol, de cinquanta-un
anys, domiciliat al carrer de Tetuan.
número ab. Els dos primera resultaren amb ferides de pronòstic Ileu,
1 el darrer ante fetidez de pronbatie reaervat.
Després de cunda di9elleeri toten trasIladats a liare reepectitts doraicilla amb el cabe de rambulincia.
-1,4 Federada Textil ha nomenat
Jame Ginabreda i Vendrell, Joan
Pratginestes i Cm« 1 Josep Feliu
Llibre per fortner pert con% a vocal, patrono de la Consiguió Inspectora Interina de l'oficina de canecacid obrere, que is a punt de crear-se
a la nostra Mar. - C.
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Caldea, 1 stdirie les Owm que inte
rindes« osiparen els more Hantul*
14, Jr9P4833. . t°9
aprenda.„
lloc alta
andici6 desecáis*, a ramas de l'Astenia:1d de Dependes” patrocinada Pul
Munan de la Sardana.
Den*, a dos marta de : hti de
tarda, tindri 'loe tou reunid general
extraerdinlria de Palmita.
Diumengt al mati ende Use al
local de l'Inttitttf Weelenal de Sara
EnsenYence
el Cciecurs d'Igistbria
na
de Catalunya organistas per l'A.sociació Protectora de la Infincia, deja
i,
mis de les dittintes *soles moren.
nes-C
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(1913.--1oo)
Preus a l'engròs
.roo.8
194.2
Preu de les subsistències Barcelona
Especulació (6 valoro)
(4925=103)
37.4
75.0
Accions (22 vadees)
65.3
75.5
Obligan= (18 valora)
86.5
87.4
Estalvi:
Imposicions
158.4
( ) 144.7
132.3
(1) 15 2. 2
Reintegraments
to6.2
Filats de cotó venuts
698
115.2
152.1
Filats de llana condicionats
315.1)
28.0
Construcció Barcelona
Passatgers M. S. A.
(2) 92.1 (2) 82.4
Mercaderies M. S. A.
(2) 100.5 12) 102.8
Carbó entrat al port
916.1
90.8
Automòbils matriculats
73.3
72.7
Protestos Barcelona (n. d'efectes)
3.359
3.135
(I) provisional
(2) novembre

1

La xifra que correspon al nivel/ dels
s a l'engres a Barcelona, tot i
'r-se en el darrer mes de dee per sota la fixada done mesos
os, és ja a punt d'anivellar-se, la
cosa trenn el ritme que es venia
strant des de mitjan 1932, a condincia de la davallada empresa pels
in de les matèries, i que fina al
res trimestre de 1933 es mantingué
cena regularitat. De mantenir-se
ritme reaccionan notar en els dar= meses passats, d'ara endavant els
indexa que reflecteixin aquest fenomen
Orepassaran els corresponents als de
rtny precedent.
L'Index del preu de les subsistències
s Barcelona manté la diferencia, mes
recluida, però, que s'ha vingut constatant en la mejor part dels mesos de
t933. Velem, dones, que aquesta serie
90 ens presenta cap modificació remascable al ritme que es ve registran: en els darrers temps, i queda
ten palesada la diferencia en menys
i- e s' ha mantingut en els preus <le les
subsistentes a la menuda en l'any 1933

respecte a l'anterior.
L'activitat borsària desplegada en el
mes de desembre passat queda refiecada fidelitat per les xiíres que
representen l'especulació, acciono i obligacions. Per millor comprendre la
reacció notada en aquesta brenca, reproduim els indexa que es calcularen
pel mes de novembre: especulació,
64.5; acei5ns, 78.7, i obligacions, 87.7.
ca/ fer comentaris a la gran represa que registra el darrer rnes de
C33. en els diversos sectors borsaris,
des d'aquesta mateixa ohms férem
constar en els comentaris diaris la reOfalla notada en el postre mercar, i
cce ien tenme era esperada.
L'estalvi no presenta caracteristieues tan optimistes; les imposicions
acusen una diferencia baixa, molt notable, respecte a les registrades pel
desembre de 1932, i els reintegraments so acusen variació apreciable
entre els referits períodes. Aquesta
mima que s'observa en l'estalvi no
significa tina retracció del diner a
er.grossir els fons de les baj aes d'essin6 mis aviat al fet que renda
la marrana, en particular pet que res¡«ta la collocació de numerari a em-
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8.07
6.02

fußes.
En ordi

5.79
5.74

5.75
15.74

1.76

5.76

5.73

5.79

Convoaatärla general

oet.

Anuncia mercantils
"LA FERTILIZADORA, 5. A."
Fabrica d'Adobs Química

l'expressada data.
La total emiss145 té la garantia del seu capital i interessos
de tot l'actiu social, singularment de les seves fabriques de
"Porto-Pi" ¡ "Son Forteza"
(Palma de Mallorca), que es
troben lliures de (ola carregn
la subsidiärla
hipotecaria
personal de Societat Anbnima

Cros.
Les expressades Obligaciona
tributen l'interès del 6 per 100
anual, lliure d'impostos creata
en la data de la seva emiesió,
en cupons trimestral, vencedora a 1 de gener, t d'abril,
1 de julio' i 1 d'octubre de cada
[my, j són amortitzables en zb
anys, a partir de 1936, inclusivarnent, de conformitat amb el
quadre d'amortització que figura en els propio Mole.
Ela que ara es posen en
circulació portaran com a primer copó el vencedor a 1 d'abril
vinent.
Barcelona, 27 de gener de
1934. - P. A. del C. d'A., el
secretari, Ramon Fäbrega.
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10.08 11.13 11.29 11.43 11 5 5 arrtbarle. ala ~ir
Cela Estala Ualte
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4.70
4.05
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1.46
1.51
t 55

1.45
1.50
1.54
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Blut Liverpool
4.1
4.5 3/8
4.6 3/8

Blat Xlcago
J. ...

89 3/8
88
89 1/8

J. ...

32 1/4
33 7/8
51 3/8

PC

90 1/4
88 3/1
89 914

Manee Xitta@l0
o

32 1/4
Si 1/8 1/4
15 5/8 114

Cafè Nova York
6,92
6.91
i
1,te
'7.07
7.20
9.42
9.62
9.71

III

J. 5..

7.21
9.12
9.61
9.75

3
4

4

lucre tondree
1.0 1/4
5.2 3/4
5.4
5.6

BORNES CIITNANGINE11. - Londres,
P.. 8000. - aova York. L., 498/2. P.,
78225. P., 102325.
160?.- Holanda,
7993. - Bélgica, L., 2257.
França.
5 ., 33450. - 111111 L., 5979. 5.. 13385.
atemanya, L.. 132450. - Eulssa, L..
1630. 5., 19337. - E5D40515. 1.., 3455.

P., 20 4 00. - DlnaMarea, L., 3230. sute'', L., 1939. - :toruega, L., 1910.
P., 41 45 O. - Llaboa, 5... 'nodo. - Praga, L.. 12450. - aun 1 L., 2787. argentina. L., 281 t. - Illo Janeiro, L.,
418. - Montevideo, 1.., 2350.

1Senyora:
si la vostra falsa no is
"MADAME X" no és

Cautxulina

3
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16 Otea
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43
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11.42 11.47 11.52 14.99 15,08 15.17
11.31 11.41 11.46 14. 95 15.00 NOM
11.28 11.37 11.42 14.94 14.911 13.14
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Sucre Nova York

Aquesta Societat ha posat en
circulació 10.000 Obligacions,
meitat restant de l'ernissió
10 de gener de 193!, feta constar en escriptura pública alongada davant el notar¡ de la
dita ciutat N'Asteri Unzué en

•n

afea 11415.

Cuan Nova York

11431.4.4.44:01111
ineall
LINNT1l
1441u 1015n ,
el. Tre Ir 11 UZ7'7r
.w(1.1114116W)
5.79 5.81 1
5.74 Nom. ranga tambor ...- 6. 45 8 - 45 6.19 0.90 8.1 9 8.17
6.18 Nom. NOM. 8.23 8.19 8.14
°botera
6.38 6.41 6.13 8.53 4.19 8.15
5.73 5.75 Tuca

baria

111118QUIll
Proet4. ruin

Palma de Mallorca

Ii

16

1.

Des.

11.01 11.16 11.32 11.15 11.57
11.10 11.23 11.37 11.52 11.61

15

DADES PAIRLITADES PER
LA CASA JOAQU r ~ "I•roag
PADROr

Dia 27 de ganar de 1984

...

Alse

Les despulles, tal com firem

avinent, determinen una balsa
en Ilurs preus, degut en part
sal molb que hi ha venut i la
poca sortida que existeix, puix
es feren mollea operacions
quan s'inicitiva la t'armase del
gènere, i ara els compradors,
per manca de sortida, no troben manera d'alletigerir,
qual cosa «uta facilitats a l'interior per a oferir sota preu
del que abans feren i per a
poder disposar de cabals.

La Mutualitat. Catalana Mercantil ¡ Industrial d'Accidents
del Treball convoca reunió general ordinaria demà, dilluns,
din 29, a les nou de la nit, i de
segona convocatbria a les deu,
al local del Foment del Treball
Nacional, Avinguda del Portal
de l'Angel, número 7.

/lea
6 &Ola ....

11113114 Vena
baila •55N... 11.3)
N_.
ID
lean 101;81'
.......
83141..
11.50
7aata

manca de compradora.
En cepo, malgrat l'oterlment,
per ara es fa una mica dificil
cap operad°, car la ramaderia
~ostra poo interese devele:1
dels preus a què ha de Brametres el manteniment de besliar.

MUTUALITAT OATALANA
MERCANTIL I INDUSTRIAL
D'AOCIDENTS DEL TREBALL

COTONS
5.81
5.77

i civada, els preus
encalmar@ i transe vendre per

dies feiners.
El pagament es t'ara ami)
deducen!' de les contribucions i
impostos ordinaris j extraordinaria vigents.
Barcelona, 26 gestor de 1931.

favorable.

UN
leen

Els senyors tenedors de Bons
d'aquests Societat sótt avisete
que el cupó vencedor a 1 de
febrer vinent es pagara, a partir de l'esmentada data, a la
Societat Anónima Aruns-Gari
(Passeig de Grecia, número 9)
i al Sindical de Banquera de
Barcelona (carrer de Fiveller,
número 34. principW, tole els

Considerant el conjunt dels diversos
Indexa reprodults, la nota mis remarcable es la reacció dels que reflecteixen el nivell borsari, ja que la resta
no ens mostren una tendencia =tatuada, i en termes es pot considerar

Noto.

5.33

torea desanimada a ter contraetea, i esperant Oxea orientacions, avul dia un nie con-

preses de major rendiment, la qual cosa ha estat manifestada amb evidencia
en els darrers mesos de 1 933, i s'ha
vist augmentar cada dia el volum de
contractació en el mercat borsari. Es
de celebrar que la baixa notada per
l'estalvi sigui deguda als motius que
acaben' d'esposar, ja que no es pot
negar que en actuar les disponibilitats
monetàries en cercles borsaris donen
lloc a que les activitats econòmiques
tinguin una mejor mobilitat.
Els filats de llana i cob5, per les
xiires que corresponen al darrer mes,
no ens mosteen cap variació a la tendencia poc favorable que ve registrant
d'alguns meses crin aquesta artivitat
industrial.
L'index de la construcció, malgrat
mantenir-se en descubre de 1933 per
sobre el de l'any anterior, acusa una
baixa apreciable respecte al mes de
novempre passat (45 9) Cal remarcar,
però, que, com regularment succeeix en el darrer periode de cada
any, l'activitat constructiva registra
una visible minva en aquesta ¿poca.
El moviment carriler en la xarxa
catalana de M. S. A., segons els indexo reproduits, presenten Ileugera millora en l'activitat desplegada, tant en
el trasllat de viatgers com transport
de mercaderies.
El carb,5 entrar pel port de Barcelona quedó aixi mateix poc distanciat
d'un mes a l'altre, amb avantatge per
a l'any duren
Els automòbils matriculats a Catalunya tampoc no acusen diferencia notable, encara que si fern una compareció de la xifra calculada pel sovembre,
93.6, ens mostea una minva do:- ea apreciable.
El nombre d'efectes protestats a
Barcelona queda en el darrer mes a
nivell quelcom superior al de 1932; la
diferencia, però, no és prou important
per poder éster considerada com una
depressió comercial d'importancia, i
tan solament com una oscillació pot

Mire Mal, muto
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que es refereht a vendes.
En Mate sols podem dir que
algunas disertes de CasUlla eren

d re es de 1032.

bi, rindes que correspongué pel mateix mes de l'any anterior per poder
establir una compareció anta aquell periode, i així comprovar de prop la diferencia existent en un any.

Ales de desembre
1933

curréncia o sonsa qUe la situa•
ció minoréis . ea cap sector, mil

que la situació económica actual ea
troba estacionaria, i ne gaire distanciada del nivell a que es mantente a

ALGUNS INDEXS ECONOMICS
DE CATALUNYA
conSnueció detallem els aldeas
refleeteLeen la situació assolida
algunes activitats catalanes en el
de desembre pastar, que calcula
estirar d'Investigacions Etonómiques
la Generalitat Es fa constar, taro-
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Els models actuals de disfresses
són una recerca d'originalitat. Les
formes clàssiques sé:1 gairebé oblidades. Hom cerca la disfressa mis
en consonancia amb el nostre temps:
la personalització fantasiosa de les
coses més inversernblants. Abilla mento arbitraris que us deixen bocabadats, que cal desxifrar cona un
jeroglific. En aquesta recerca de
l'originalitat, la fantasia i el bon
gust han d'actuar en primer lloc i
conjuntament, que llevan les reslitzacions mes arriscades no vorejaran el ridicul.
Heus ad uns suggeriments: Una
disfressa moderna i humorística: un
cos de vellut brodat amb ralas d'argent al voltant d'unes .1Ietres tONOcedes verticalment que formen el
nom "impost". El cos reposa sobre
un pantalon a la turca en crespó de
seda. Unes fulleo blanques, blaves,
grogues i verdes sobreposades cobreixen totalment el pantalon i formen un començament de mànigues.
Al cap una corona també de tulles

d'impost i a les mans uns ninots
penjant -els contribuents - escanyats per les contribucions. Model
a l'esquerra del grao - al.

Una altra realització arbitraria,
però bella, es la del costat. "Follia
de velocitat". Original disfressa ornada amb cascavells ¡ al baix de la
curta faldilla voleiadiasa unes incrustacions on se sintetitza la marga vertiginosa. Segueix una marina
molt pródiga eIs detalls que escama
e una joveneta.
A la dreta una gentil "margarida".
Faldilla formada per graos petals
blanco sobreposats. Una faldilleta
blanca els arista. Co. minso, en venus groc repuntejat de blanc. Cotons de pélela sestinguts sobre una
gorrete de rande de 04414 groga. Les
fantasies floral* 4611 malt nombroses. Afavoreixot $4111gte els ros tres joves i es atraen a creacions
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bre la qual e.o untaren flora - tumbé
executades en organdí - e:1 colon
vius i variats. Al cap, gorra formada amb volantets en forma de pC.cont el cos.
tals en color grow
A la part inferior del gravat un
model de "Cretona". S'executa en
llana i vellut. Coll de mussolina prisada ¡ davantal també de mussolina
prisada i amb aplicacions de randa.
Al cap, bonet de mussolina amb
llargues brides.
Mes a la dreta, abillament d'anee:mesa. Faldilla ampla, de seda o
amb beis de vellut. Cos cenyit de vellut, antb manigues curtes, ornades al beis amb un votantet de randa. Pero i davantal en
"linon" brodat. "Guimpe" també de
"linon" llis. Al cap, "bonnet" rigid
de palla, ornat amb vellut.
A banda i banda, uns gentils modelt de disfressa infantil. A l'es-

berra. "conillet" en vellut gris,
sobre brasa blanca tumbe de vellut.
E! cap igualment de vellut, blanc.
Al costat, "gat a la moda". Maillot de tricot de llana fose. Guants
i sabates de vellut negre. Cap del
mateix teixit del maillot.
A la dreta, "pollet sortint da
roa". Per a ¡Malas de dos a queme
anys. S'executa aquest model en ve-

encara en peluche groc
Ilut i
i en el mateix genere, perd en groc
pilEd el mantell. Gorra amb visera
figurant bec. Als peus, calçat pie,
"peu de pollet".
Segueix un "soldat cle plom ea
drap blanc i blau fose.
Al baile del gravat, una petita
"follia" en venus y ermen, ornat
amb cascavells, i un clàssic ''pierrot", que es pot executar en sin
blau cel i pompons blau fose.

GUANTS PELL
Alta fiel :Isla .. n mida 1 adobo.
S'ensenya confecció i tall. Carrol' de Polayo, 56 tegon. segona

Obsequi de "CIAR' SM
ais lectors de LA POBLICITAT
La revista dels joves que voten parlar clar, CLARISME, tramene

de franc als Intors de "La Publicitat" que ho demsnin mitjançant
el sestlent curó tres números de CLAR1SME, perquè puguin conelxer
el periòdic elatica del jo yeles de Catalunya:
Senyor Director de CLARISME. Apartat 3081.-BARCELONA.
Destejo rebre de frene i tense compromís ele tres números (1. 3,
3, 4, Si 6, 7.4111 10) que ha aubratIlat, del. nou primer.. - *tima:

te a 'la

2

que s'allunyen di la vulgaritat de
les clässiques disfresses. Sota la
"margarida" un joliu "1 10111 de
flors". El cos, d'organdí groc
amb incrustacions de seda fosca figurant tiges. Faldilla d'organdí, so-
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FUTBOL

La marxa actual del Campionat de Lliga
Aqui caic i aIlì m'aixeco, els equipa
de primera ¡liga van seguint el cami
tortuós i coniusionari que assenyala
la classificació com a conseqüència
de la cava irregularitat. Nomas ara,
quan ja manquen poques jornadas
per a donar per acabat el torneig,
pecó quan encara la poca diferencia
de puntuació pot donar esperances
als reraesagats. sembla perfilar-se la
major regularitat o classe d'alguns
dels participants.
L'Athletic de Bilbao, gran campió
d'altres temporadas, es perlita leader i la seva potencia perforadora,
mantinguda durant els darrers campionats, torna a estar al seu ple. Aneó
ti ha permes sortir de la mediocritat
deis sena adversaris i, malgrat no
tenir una defensa digna de la seva
ratlla davantera, el soport que ti
presta la compenetració i qualitat
dele seus mitjos dissimula aquella
deficiencia i Ii permet figurar com
el candidat mis qualificat al titol
que esta en joc.
Et Donbstia - flor dune dies eha desinflat 'notablement durant
les darreres jornadas. L'equip mediocre que vam veure al camp de
l'Espanyol no 'semblava que pogués
situar-se ai capdamunt de tot. Si
ho ha fet ha estat degut mis que
a la seva pròpia vàlua al desconcert
general. Avui, després d'haver perduts casa seva arnb el Madrid i d'haVer empatat amb l'Espanyol no pot
considerar-se com un aspirant seriós
al tItol de campió, faltant-li, com
falten, jugadora de classe que ajudin
el vetenä Marculeta a mantenir alt
un pavelló que s'aguanta solament
antb dignitat.
El tercer equip que ha figurat al
cap de la classificació, el Madrid, si
bi no pot dir-se que sigui un equip
dolent, pot afirmar-se que és un
equip mancat de moral. Amb una
bona quantitat de jugadors destacats al Madrid li ha succeit una
cosa semblant a la que va succeir
al Barcelona. Els "ases" voten que
els altres jugadors estiguin per a
ells, molt dies - per fútils motius juguen desganats i de vegades en tot
un partit només fan unes poques
jugadas de qualitat i ja arenen haver
complert amb el seu deure.
No creiem que cap del nostres
enuips amenaci seriosament el que
sigui campió ni tan sols que el separi d'ell una petita diferència de
punts. La irregularitat general ha
r...ectat profundament els equipe de
casa i aquests han perdut partits
que els havien d'ésser normalment
favorables allunyant-se moralment i
materialment del que ha d'ésser un
campió de Lliga. La sort pot fer
encara mollee coses i pot canviar
rnolts llocs, però creiem que quan
cal afermar posicions és al començament de la Iluita quan encara els
adversaris no s'han adaptat al ritme
Barg i pesat del joc de cada diumenge alternat amb desplaçaments fatiganta i llarguíssims.
Barcelona i Espanyol, anivellats a
la elaasificació, no han estat en cap
Moment uns candidats probables al
títol de campió de Lliga. Alternativament han guanyat en camp propi
i han perdut fora. Les excepcions
a aquesta distribució de resultats
mis aviat han estat desfavorables,
perdent a casa sanee guanyar fora.
I cal reconèixer que si be la puntnació aquest any ha estat bastant
repartida no tindria res de particular Tia l'Athletic de Bilbao o un
altre equip prengués en el que falta
de campionat quatre o més punts
d'avantatge, a més dele que ara

porta.
El que si sembla ciar és que l'A-

renu s'est à retardant d'una manera
lamentable essent víctima, com al. tres eq uipa ho han estat anterior-

ment, de les dificultats que hi ha a
mantenir un equip professional. LA laves, l'Irún, i ei mateix Arenas han
antat vivers de bona jugadors que
després no han pogut retenir i s'han
vist precisats a traspassar a altres
Clubs essent causa del descens que
han experimentar en la classificació
oficial deis Clubs professionals de
futbol.

S. O. S.

La jornada d'avui
Tanmateix la jornada d'avui, pm'
una rara coinzielincia, ha dut als
equips catalans uns contrincante els

mas dure de la categoria respectiva.
Aixi tenitn quc a la primera divisió
el Barcelona haurä de Iluitar a Madi:ti contra l'equip titular. i ací, a la
,:etera de Sarria, l'Espaleol
uno l'Athletic de Bilbao.
2..ques conideraciens pronòstics
! :11 ier - se soMe els dos partits, puix
ei Barce:ona a Madrid ho té mis
gt e fácil, i l'Espanyol, a casa
a•-•
tampoc no ho té gaire ben parat.
Per tant, si volem ésser sincere, hem
de creure que els resultats han d'ésser
des:avorables als nostres equips.
. En la segona divisió un Athletic de
Madrid. actual primer classificat, conira el Sabadell justifica el que diem
isés'amsst, i acaba d'arrodonir la ¡oreada ser als nostres equipo.
Maigrit que el Sabadell. a darrera
ha . fet alguna aova adq uisició que
a minorar d sea mulo. no

pas amb una vidriola del nostre
equip. Amb tot, directius i jugadora
del Club del Valles tenen posadas
grans confiances en el resultat d'aquest partit.
En la tercera divisió el Girona jugará a Granada, i com que hi va amb
las mateixes baixes del diumenge passat, tampoc hom pot posar grans con 1 iances amb una victòria.
Heus aci l'ordre de partits i àrbitres per a avui:
PRIMERA DIVISIO
Madrid: Madrid - Barcelona, Vallana.
A Valencia: Valencia - Donóstia,
Casterlenas,
A Bilbao: Arenas - Racing, Ostalé.
A Barcelona: Espanyol - Athletic de
Bilbao, Steimborn.
A Oviedo: Oviedo - Betis, Iturralde.
SEGONA DIVISIO
A Sabadell: Sabadell - Athletic de
Madrid, Sanchis.
A Irin: Unión - Múrcia, Elizari.
Deportiu
A Pamplona: Osasuna
de La Coruña, Iglesias.
A Vigo: Celta - Alavés, Campo.
A Sevilla: Sevilla - Sporting, Vilalta.
TERCERA DIVISIO
A Baracaldo: Baracaldo - Nacional,
creiem

ayas que eemaimil reglaraantdriaftelt
es la Junta Dlrietiva, 1 queda con*
tuida per a Fexereiei de To34 ei
següent forma:
President, biquini Dallan; vice-pre
sidant, Pau Sainier; secretad, Josep
M. Valón; truorer,.Ernem Antonietti;
comprador, Josep Forrada; bibliotecari, Pastan Gran; vocali: Salvador
Brocä, Andreu Brasca, Miguel Soler,
Joaquim Carrasco, Jaume Ilusas, Daniel Caniellach, Antoni Piera, Joan
Pinyol, Francesc Gibert; secretari general, Cesar Vilamonte.
El president, senyor Dahin, exposi
als reunits els projectes del Club en el
seu aspecte esportiu i social, i remarci
molt especialment la importancia que
ha de revestir l'any actual el II Gran

ATLETISME
AVUI A MATARO

El XIX Campionat de Catalunya de Cross
Pels voltants de Malaró se cele.
brarä, avui al mati, el XIX Campionat Catalä de Cross-Country, en
el qual prendran part atletas del
C. E. Aire Lliure, F. C. Barcelona,
U. A. Nunni, Sarrià Esportiu, R.
A. C. de Reus i altres atletes independents.

EL II TROFEU MOLOCK'S
(DEBUTANTS)

Tal com s'ha vingut anunciant,
el dia 4 de marc al matí, sota els

MONTO NOVETATS
AVUI, DIUMINO4
Tarda, a lea guaira:

Seloalbal-Mureaut contra MoragaVeza,
N11, a un quart d'II:
Araquietaln-Chiquito Sellarla contra
Itimulrre-Permi
DILLUN8
Tarda: eavIrla-Zommde contra Inso.
Somorreetro. N11: Chletul-QiinLana IB contra Marra li-Arrarte.
Preus populars. Butaca, una passe ti; entrada general, una pamela
DETALLS PER CARTELLS

NATACIO

Concurs d'hivern a la piscina de l'Escullera
Promet veure's força interessant la
matinal que, corresponent a la segona
jornada d'aquest Concurs hivernal, se
celebrará avui, a les deu, a la piscina del C. N. Barcelona.
El programa del festival es desenrotliara sota el segiient ordre:
loo metres lliure (segon grup).
roo metres braca (segona grup).
son metres dors (segon grup).
Rellevaments 5 per so:
zoo metres lliure (primer grup).
zoo metres braca (primer grup).
zoo matra dors (primer grup).
Rellevaments 4 per 200 (primer
grup).

Water-polo (segon grup).
Water-polo (primer grup).
Els equipe C i D d'ambdós grupo,
que els correspon enfrontar-se en
aquesta unió, es presentaran aixi:
Primer grup. Equip C: Rivas, Buira, Sempera, Mancilla, Prieto, Major,
Alexandre, Herbolzheimer, F. Parés,
/tarima; Ralee, Abraham.
Equip D: Monguillot, Nubiola I.
Ruiz, Costa, Campo, J. Sabater, Mora, Sanchez, Usandizaga, Cabrejas II.
Carrasco, Eggart.
Segon grup. Equip C: Mira, Oliver,
F. Palau, Permanyer, Per, Paleó, Querol, Muriedas, Pardo, Manyik I,
J. Martf, Bentosela, Montoliu,
Equip D: Buscamos, Peiron, Casamajor, Codina, Costa, Roig, Vilalta,
Bruguera, M. Segalà, Márquez, Gastzalea Bosch, Dacha, Subirachs.
Es d'esperar que en aquesta jornada
tots els equipe s'empraran a font, per
tal d'obtenir una major puntuació que
els colloqui a la davantera del Corl-

auspicis d'Accin Atlética, se celebran, a l'Estadi, el II Trofeu Molock's per a debutante, a disputar
en quatre provee de participació
obligatòria, el guanyador de cada
una de les quals obtindrà un premi,
essent atorgat el troten al qui en la
competició obtingui en total major
nombre de punts, d'acord amb unes
tantas de puntuació préviament establertes a l'afecte.
Durant el vinent mes de febrer,
Acció Atlética celebran, a diversos
campa galantment cedits per a
l'afecte, unes sessions d'ensinistrament, en les guate tots els debutants
que aspirin a participar en el II Trofeu Molock's rebran alliçonaments
tècnics de prestigiosos atletas especialistas. Oportunament es donaran
a conèixer dates i altres detalls.

ACORDS
DEL CONSELL FEDERAL
En la darrera reunió del Consell
Federal de la Federació Catalana
d'Atletisme es prengueren, entre altres, els següents:
Admetre al si de la Federació
els clubs següents: Palestra i Agrupació Excursionista Tagamanent,
tots dos de Barcelona; el Tagamanent, després d'haver estat dos mede baixa, torna a estar entre els
Sos de
rengles atlètics, en els guate tants
llorare ti guanyats.
Celebrar reunió extraordinària del
Consell per al divendres d'aquesta
setmana per tal de resoldre la classificació del V Campionat de Catalunya de Marxa, celebrat el ditamanga passat, la qual fou protestada pel delegat del Club Ardite.
S'aprovaren unes bases generals
d'entrenaments per als atletes tetes
per l'entrenador, senyor Joan Serrahima Bofill, les quals s'enviaran
als clubs, i que a partir de la setmana entrant tots els atletas que en
necessitin podran pasear a buscar
de vuit a nou a la Federació.
Es fa remarcar als clnbs afiliats
que per a assistir a l'assemblea
traordinäria del dia m. del corrent
per al nomenament de President cal
que portin les delegacions per endavant al local de la Federació, on
seis lliurarà l'oportuna contrasenya,
i per tal d'evitar les presses de darrera hora, es poden recollir les dites contrasenyes a partir d'avui.

GRAN TEATRE DEL UCEU
Avul, 13 de propletat I abonament
lardea. A les elnei le er& sit Irse «Iffla, pela caleros artistas
les
Teeehemaelser, Nemothy, Meter, Usan,
N/Mar, Pelero, Hable; matare dlreator,
liana EnloosetoluooN. DAIlarlt fusilé
popular, comiat deis catabre' anotes
vasonamaatier, Platos. Darrera representad') de TANNIMUMEIL Eitious: PARCOVAL. DIvendrea, larda, cOmlat dels celebres artistas Espinan 1 Lauro

1 Aves, tarde, a les S'30 I a tes e,
especial. Mi, a les 10: ROOM
PANANOUNT. LOE INVENTOS Os
•ETTY . d'ASEOS. EIPUCACION rsa
documental. EL CANTAN-PORT1VA,
DE LOS CANTARES, per Marlene
Dietrich. Sdn filma raramount

fEATIE NOVETATS

La posada del

Caballito Blanco
A les ala, segona sessió:

1

La posada
del Caballito Blanco
sit, a les 1030:

Aran, a les II matinal; tarde a les
cinc; nit, a les den: NOTICIARI
UN PROFESOR IDeAL
per Anny Ondea, 1

EL JUDIO ERRANTE

11112,91111410114
te/011136 256,7-2o15'
Aval, a les 11, aessId matinal. Freu
Mate: 5 ptes. A la larda, primera
sess10 a les 330; espere! a les 6;
nit, a les 10:
&t'atilda exil de Nfarner Bastar,
glyrna Ley, PhIllIpe l'almea en

Asesinato en la ter r za

U ?HM DEL 111111120

Gran Mis a tot Europa. Principals
interpreta: (mala Aliaga, Neue
Aliaga, Tino Folgar, Joaquim Valle
E. Cuevae. 20 Orle vleneseS, 20
troupe Tiroteaos Drenar-Reir. 30
banarin+ 30 ~Mes. /30 persones
a escena. Escariad garatOri. 400
veslits de Vereh I Flotan, de BerItn. Llevarais 5 flateins del proles
sor Stirn
Dama, tarda 1 nit. I cada tila.

rd eNadamelkorplde
magma meada donderome.
waslowasdHelligagemlblida

a

•

Compenso. de comedia
Ladeen d• CIsavars-Rlorall••
Avui, diumenge, tarda, a un quart
de sis:

AMORES Y ARIORIOS
Nit, a un quart d'onze:

LA PRISIONERA
Dema, dilluns, larda: FELIPE DERBLAY; alt: LA PRISIONERA

TEATRE POLIORAMA
Illers-Eapantal•en-Barrese
Avul, larda, 2/4 de 4: EL CRESO DE
ISUR008. A les 6, especial. I nit, 1/4
d' 1 1 LA CHICA DE BUENOS AIRES. Demil, larda: LA CISCA De BUIUSOS
AIRES. Nit: EL CRESO De BURGOIL

BARCELONA - IRIS PARK
Aval, al

BARCELONA:

TEATRE

en camel)a, per Greta Garbo. EL SECAR» DEL MAR, per Fay Wray. REVISTA 1 DIBUIXOS »MORE. hit , estrena de DON QUMOTE, per Challapine. A
l'IRIS PARg : COMO TU ME DESEAS,
en resten/a, pe e ( hall . pine. REVISTA
111111U1X08

Un hombre de corazón

r i NENI A PA R 1

Matinal, 1030; tarda, 1. • sessió,
de 315 a 543; numerada, a les 6;
no. 045: EL TENIENTE DE LOS
1112808. EL DOCTOR E, dibuiros
Watt D1sney. SI YO TUVIERA UN

MILLON, per Citarles Laughlon, Ga-

ry Cooper I altres, Es desmota a

la taquIlla per a la sess10 numerad.,
d'avul. tarda, a les 6. nema, AlB e iglIte Ilelm en [UPAS
EN ACC1ON. PA,14/108 EN PRIMAV(RA, ditouixos en colora. Anna
bella en EL PADRINO IDEAL

PUBLI CINEMA
Matinal, a les 11. 1 pta. Tarda, 330 I
numerada, 220 antb Impost. CURIOSITATS MUNDIALS. ARISTOCRATES Del.
EEEEE ANIMAL, documental. NOTICIARI FOX SONOR, malicies d'Espanya
Internarlo:milis. PER LES
OIL
TIROL I gNEMIOOS I
NII, de 830 a 1 marinada, sessid, continua, O pta.

¡CON EL PELO SUELTO!
TrlOmf de aleoM Delgado, Termita Silva,
Lela Cabillo I tota in Companyla. Grata
presentac10

eempenyta do gofo. galernas

Primera telera I directora:
A. ISOLLA e A. INTIMA
Avul, dlumenge, tarda, a les guatee, 1
nit, a les deu: el vodevil de la maxlma
barrita

La

sota d'oros

Es despatxa a tots els Centres
de Localltats •

Pasea', da Orlada, 23. Telf. 18852
Gran entinase d'imports I sana
idearla
dlumenge, a lea 11, sesslea
matinal, dedicada a la joventut esportIva, O pessetea butaca. Tarda,
a les 330, sentó familiar a preus
populars, I a les S, sessIO Fémina.
Nil, a les 10. El. TOBOGAN NUMERO 18, penteula de fina trama,
en un marc d'impon alpi. A TODA
VELOCIDAD, el millar de Willlam
Naln" el "gran sImpatic" del
llene, amb el qual conaboren la
bellissima Madre Evans I Contad
Nagel. Nota: "El Tobogan núm. 13"
es projecta a les 930, a les 603
I a les 1003. .A toda velocidad",
a les 4'20. a les 7'05 1 a 'es 1105.

OLYMPIA

AVUI, emulan DIA
DE LA TEMPORADA OFICIAL DE
CINC 812111111TRE
Tarda, a les 4; nit. a lea io: 2 5 1 SS
Barrida del tense aval aribna

KASFIKIS

anda la sena Incomparable Remeta MisMelosa, els leas liniputenCS, les seves vedettes, etc. KAIFIKIE es rdnic
al mOn! ItA8FIKIE no s'assembla a ningq Tots WaSSemblen a KASFIKIII. Tutea?... Clec?... Reedsta7... Tot, tot alió
I molt mea ha de presentar l'empresa
de l'Olympla sota la fermio& moderna
creepelotoelo amolaran tonel° exprdel
Cada número a la seca Dora, soda,
l'amar': A les te: Illmfontat a les 1003:
BILL INLINO, "rodeo" amarla; a les
1013: LEE 15E5108, trapeaba escala;
a les 1025: TSE IELLIETS, persistes:
a les 1035; TM MAMAS, toro dental: a les 1043, exit de

SPLENDID CINEMA
tened' Es Cona, 217 - Tetaron 80815
Avul, tarda, Mies sessions eontinues I
darrer dia dele grana Culis

«min. ri. TM" UNO
Compmela GsllIgô
mutilen». as mi lene. n,las de fa
larda:

-

Nietos de ultramar
ItetWEMY

esposes munes

Detallo« a' ira I a 5 ~Me

despatta a comptadOrla

Es

Diversos
pendents del C. i de la I.

Avul, a les rInc de la larda, aaava
cinema sonoro 111 111PoSEST5T L'AMOR
,ESTAVELLATS. LA VIDA DC4
CARTOIXOS. ELE GUARDIA» DI ta
MAR

BA-TA-CLAN
SG. P.

tale«, SS - golf. eme
Tarda, 8 30; na. rae
130 ARTISTES, 130 - Eatrallas; calo
CIA, ARGELINA,
IIIARTONIEU, ESTRELLITA 1J:en
Dancing d'1 • 4 de la nominada
1 un ALEGRE VODEVIL

TODO POR EL AMOR
deliciosa opereta de grao espectacle
alegria, dialogada I can/ada en francés,
interpretada per Jan g lepura, Claudio,
Come I Lucio», Barata
Metas. - Tarda: sessiú única numerada,
dues nesseies. NO: Especial. 080 pes.. I
orate:aun:, 1 pta. D1,1003 vinent: :VOLANDO VOY! 1 SUERO DORADO, Per
Lilian Harvey

Sala Emporiurn
Mustiase, 4
Onic saló de ball on toquen Mg

ORQUESTRINES tots els djes
tarda i nit
60 senyoretes entrenadores. Cada ess.
gran "'asirte" de moda

1 nit.
ESTRENES
'Da mi rancho,' ...

TIVOLI
tt mitl, ates sessions 330 I 6 tarda,
I 10 nit: "El túnel". iras Gabin 1 Madeleito fienaud. Documental, [insultos,
Puma Journal I Revista
CA•ttOL
1015 mill. dues sessions 315 1 6 larda,
i 945 n11: "La propia culpa", Richard
Dix. "El diluvio'', I.ois Wilson 1 Peggy
Shannon
CA TA LUN YA
1045 mati, dues sessions 3'30 1 6 tarda,
I 10 011: "hotel de esludianles". "Baroud", Itex Ingram. rema: "Héroe o
cobarde"
SU AAAAA
Dates sesnons 3'30 I 6 tarda, I 10 /lit;
'Noche de San Juan", LII Dagover.
• chofer con faldas", Arman] Bernard.
Denla: "Samarang"
AAAAA PALACE
II mal( 1 contlnua 330 larda: "Hombre de Arizona". -Boliche", en espanyol,
Huata, Fugazot 1 Domare. Denla:
"Aniakehak"
EICELSION
II mall i continua 330 tarda: -Hombre
Ile Arldona". "Bonche", en espanyol,
Irusta, Fugazut 1 Dentare. Lema:
"Anlakchak"
SIRIA
COnlinua 330 tarda: "Tres vidas de
mujer", Joan BloaScIl. "Teodoro y Cia.",
Ralmü. Duna: "Roma expresa"
ORAN TEATRE COMTAL
11 mati I continua 330 tarda: "Tres
vidas de mujer", Joan Blondell. "reo.
doro y Cia.", natmo. hit: "Marinos a
la derlva". Demä: "Roma expresa"

CINE RAMBLAS
Niebla Centre, Si I 811- Tf. E
M1111: REVISTA, DISUIX011
EL J I NE TE ALADO, per Keilt raylor

VIVAMOS HOY

una gran eructó de Joma Crawford
1 Gley Cooper ten eapanyoli
(sestil(' continua)

RESTAURANT DEL PARC
Aval, diumenge, de 5 a 8 tarda;

TE SELECTE

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT
Arel, Urda, do 5 a 8

GRAN TE FAMILIAR
amenitzat per Rateas« (»amera
I Ole taus Soya

GRANJA ROYAL
Avul, a la tarda,

TE EXTRAORDINARI

LLIBRES
Compro de .ota mena
TALLERS. Sa

Teléf. 22230
F-15 Soloment

110T

ROYAL

1045 Matt I continua 330 tarda: "Vida
azarosa". "No rieles la puerta abierta'',
ell espanyol, limita Moreno. Noticital.
/Vil: "Mas olerte que el amor". Lema:
-Es esto amar"
BOHEMIA
11 mall 1 continua 3'30 tarda: "Chico
o chica". Carmen Boli). "El relicario",
en espanyol. canta. Demo:
-Viaje de Ida"
Continua 330 larda: "Chico o chica".
Carmen Bol:), "El relicario", en espanyol.
Catira. Demä; "Viaje de Ida"
DIANA
Continua 3 . 30 tarda: "Sack el bandido".
"Noches de cabaret". "Violetas Impedales", en esp.anyol, Raquel 51elter.
Cómica

NSACIONAL
Øgni1ic cronómetre 5114

de butaca sense CAISTÄL
ni MULLES. bode • E LE OAN
Comsi propo onda l'enviem a tot
contra reembors de
Ptes15 - De 001SNA

vera:e model Ptes25

la •••0 ce.eln
549.1 indiconl ocherat

Tr emo r.
tot

eno leo 49edied
Id le yodo.

dan.

[ASA GIN[BRA:eárilsiA

DEBILITAT NERVIOSA
VIES UR1NARIES
Free la «dele incluimos. Caguama nula'.
II«. gracia al
11614 eNtoobelmani dala

CANCION DE ORIENTE
I Lewls Elote

Ball de societat
Aval, a les cinc de la tarda, selecta testa
familiar. Valiera, 63, entresol

10'45 mati I continua 3'30 tarda: "Vida
azarosa". -No dejes la puerta abierta".
en espanyol. itosita Moreno. NO: "Noches
de Parta". Denla: "Es esto amor"

en espanyol, per Greta Garbo I Erle
von Strohelin
YO DE DIA, TU DI NOCHE
Fetisch
per Kate de RUS I
hit, a MAS: DISIUIXOS SONORS
TOPASE
per L. Juvent 1 sImone Hillard
Dalluns, estrena en aquest sala dn
superproducció M. 6 Sl., n espanyol,
per Daten p ayes, g amon Novarro

Portean
PD debla

SALONS CINAES

COMO TU ME DESEAS

M A I S-S • •
Si ramernna Infernal
A les 1100: VNICONCELLOS, el mime
maniata del alón: a les 1114: RACC80/44, saltadora; a len 11901

amb eL concurs del pianista Si. Nene,.
1 del guitarrista N. Huelva
Localltate de 3 a 15 pessetet

SALÓ VICTORIA

Valencia, 285 1 291. • TeNfon 72884
Aval, diuntenge, larda. a les 445, sessitt
Maca numerada. 1 nit, a dos quarts
de deu:
LOS JARDINES De PAN, Califa Magica
al. CIELO EN LA TIERRA
per Lew Ayres

roma matinal, a les 11; tarda, de 350
a 545; a les 6, numerada; Oil, a les 10:

COMIC

Gran Teatre Espanyol

per

ARGENTINITA

s

Avul, tarda, a les 4; ntt. a les to,
censlat d• la companyia: DON CIPRI

Tres- no- roo
utiraba.

F. Mareta 111. TIO D g BORNEO.
pernil, ~una, estrena del film de leal
POR UN 11011.0 Denle La pellIcula
que /Magia no delatara de veure
per

el'
cobeen de dioses 1 cancons matee,

Venus Esport Palace Bit

TEATRE BARCELONA

Do )(e

tr ri *

EL SIGNO DE LA CRUZ

TEATRE POLIORAR

DIC g de feliz 111 a ;u4n quin

Rd. Sane Antera, 42 1 44. - Tiara,
Aval, diumenge, ball de socletat, larda

Es despatxa
eeza as
ta
daul
iejiald numerada

TEATRE STUDIUM

*MEA Cal/AMA»
•A*CflONA

Avul, a Retirad del pUblic, ea prolectarl
la copla original, estrenada al Conseum.
del film

Producció Metro Goldwyn Mayer
Es despoixen loralitats amb tres
lies d'anticipad') per a aquesta
poniente excepcional

MEMA ANSTNINOEA
A lea 1311: gatea final. Es deaDeln
comptatiorla I .1 la taquilla de revenda

Segons atara anunciat, abansd'ahir celebra la seva Junta general
ordinaria el Moto Club de Catalunya.
Presidint el senyor Joaquim Dallan, i amb suiza:aria de 6s associats,
¡oren aprovats stDic die:nadó i per
unanimitat l'acta de la Junta general
anterior, i Memòria i estat de compres
de l'exercici spu.
Per aclamació foren reelegir, els se-

GOYA

l'exItäs

LA POSADA DIN. CABALLITO
BLANCO
Desnata a comptadorta

KASFIKIS

Moto Club de Catalunya

-TEATRE

Concerts

Como tu me deseas Centre Autonomista de D.

per Conrad Veldt
A les sesslons de la tarda es proemio&
tot el programa. Es desparten localltats
per a aval I deme

celebres I molt a p laudits clown s nlusl cale parodistes; a les 11'50: 1 WORTLEY, trapeo. 'manta: a les 1203:
IIIrafenda; a les tras:

MOTORISMK

01-111K-U/41

CINEMA
TEATRE ROMEA METROPOL
Liarle, 115

RICO - ALEX

ara.

%lentita * terminis

Cinemas

Avul, grane programes. Tarde, a
les 330 , primera sessió popular:

aNDRINUa -GUILLERMO
contra
ITUARTE - UGARTECHEA

Partits per a aves;
U. F. Sans - Sato. Pndieu
Martinenc - Puro.
Marresa Terrassa.

Teatrea

Frontó Principal Pulsee

Nit, 1015

Torneig de Classificació

ESPIErCTACLES

Toleho 180111
Aval, a les 330, a les 6 I a les 1015 .
I denla, a les 5 I a les 1013: EL DIVINO
IMPACIENTE, 116 representaclons a teatre ple.

Arruti -Cazalla II
con tra
LarruskaIn Blenner

Kuntz,
A Cartagena: Cartagena - Hércules,
Balibrea.
A Elx: Elx - Gimnàstic, Alvarez
Corriols.
A Valencia: Llevant - Saragossa,
Cruera.
A Granada: Recreatiu local - Girona, Espinosa.

_LIA.amenst_wwilfnerde

Premi de Barcelona, amb la qual curia s'han de atorar els counpionats d'Espanya que foren adjudicats al Club
en la reunió de la Federació Motociclista Espinyola, i sollicitä de tots la
cooperació que continuament presten a
les manifestacions esportives del Club,
que en el present cas no dubta han de
concedir-se amb el mes gran entu siasme.

Avui. diumenge. Tarda. 415

Valles,
A Avilés: Stadium local - Racing
ferrolà, Vázquez.
A Valladolid: Valladolid - Logroño,

puse»

Vies urinitriesSlsnOf4Sii(poeta*

eleves mantrestaclona: uciereiti
a n sieut
totesstitlel:
•equItle, clatItla, gota nlllt.J, etc., dc oloonoe.
1 vulvitis, vaginItls, mateint, 0e0e11111.
apoeltia, Palios, ele., de la done. Per
coloques Cille 111$0,11, es enarenen astas 1 radiralinene ami) ele Calmas del doctor Rmo.& Els allana el cuarenta° per ella cola. tense Injeccions.
al rentara aplleactons de ;ondea t Ingles. etc., test >rinde suture 5 ClU,
necetelten la preferirla tel tia lea' 1 tonga no 'tau...atenta da la contra mstains
Venda: S'OS geoes•tas asga
...rp,cloonierw.roarrui:
1 (1 al s11,,11:d 11) . lettea ctin.fie% )M111)
impureses la sangaill11.
Sosse

humor,
1011•11. Mames« sena. urtloArla, etc., Mal q 111e1 que as en per causa
v•ct• u intecitate ti+ sima per eroPionet o 1 rebels que meollo el. guarel•e•
401111 Milb le> Andalus d•OtIrell a lea del Dr. Boina, que 3011 la i nvdin,cio de
011•1111•11. me,t u perferta maque 411111v0 regenerant la au-g, la renoreto VIS
menlen Mita oes 011 1'010301111110 1 (Menten la setal. ,1.3(.1e111 110
001. 101151 lotee tes dIceres Ila g lett graos, fortinculi, supurarla de l e .
mocosas, menda dei caben. Inflamar : une en g eneral. Me., quedara le

espeta, t no deis, en l'orranleme
1 regenerada. +1 cabed
mes del piases venda, Croo Seesitla 05506
rneoltcnel• . 07nor• le 1/1$11( 3•211/31, ealiosolers
Debilitat OPTViesu 'nocturna, asparmatorraa iperdlieo sein)ualt.
Cansamml manta', pardo' do membela, maldecap, flirteen deellItal ensues'
de le 40•3
lee, mete logrgeral, n••0101O1111. gelpIt•CI•na trautOrne nore••••
101•• . 0$ (1.•1111•11111elure 0t la Newlenra o 1...K015.e 1 .3 ,,ervids, per era
1.11.11111110e111 amb ale Pape;
411.11
niel 1 ...bus que opon
5415e4. MC'que •tn inedleamma 5'' un Mimen
lomeo ildgeontsiais evl
NeenrIal 5 rateen. 1110011A:a I tal al sistema Hervida. Indicara espelelalleeni
SOY,'
ale erogo ale 011 . a 'a y uno per tota mena ¡Vetemos (vena UN»
041t re .0 0rerar onlegraRent lotee lee mamona i conse rven flas a Mueles
mimas 111111$11 V101.41111 rargantame. et vigor ealltal 011101 00 l'ella. eeildin
Sed mema« flaaro.
. PORTuOM.
VENDA • 1.01 MINSICIPALS FARMACIES ira
ANIMA
.011e
d•rviiim
111-111
arte,
1
• - role ala yarklal . de I.. ' a le'.
A
Ama se i g ran...teto 1.511 pe•111 . 11, +eres por a; rrinanon
Laboraters
~atan,
serrar
t.,.
14,
telefon
1107111.
mema
menas
Vale un more raplicatin sobre rertgea, delleurntllameel trad.IRÚN 1 guarlsneni d'Asaetee malattleo
Ileta

CINF.MA ESPLAI
CORNIOA. entre Illustamie 1 »ibas
LOS OOOOO DE MIMA, dotamental INCECY EN ALASKA.
buIxes

LUCES DEL BOSFORO
'per (instile FrOelich. El superespec•
I
tabla Paranroinl, en Papen;

tialina te .a ciuz
1•••••••• ...••n•n•••••••••••n••••nn•••••

~.44400*~~«~~~~.~«e

.41

