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Sovint, quan ens referim a 1' en,
questa de la joventut" que es descabdella a les pagines d'aquest dia r. ens ve el dubte de si la paraula
-enquesta" és ben adequada a la
idea que volem expressar. Perquè
ens dirigim a la joventut no nas
en so de curiositat. ni a titol de
donar una ¡Mor/nació nora i plena
d'interès com aquesta als nostres
lectors, sinó per veure si amb les
aporta:iona espirituals de les promocions que ara pugen hi ha la
manera de dotar la nost a Catalnm.a d'una forta consciencia que
ara necessita mes que mai. No hi
ha hagut altra apoca dins la saual
es Íes mis palesa la desproporció
entre el desti d'un noble i la gent
que l'ha de realitzar. Els esdeveniments són grans, i els homes mediocres. Comença una vida nora
i encara no han arribat les noves
forces. La nostra enquesta té al g una cosa d'una crida amp:a. generosa, total, lluny de tot esnerit migradament politic. Es un pensament
que sha de ter, i uns homes, i un
noble.
El que hi ha. per ara. és infim. i
fa caure l'anima als peus. Uns demòcrates picos de bona voluntat,
però sense cap idea profunda ni cap
convicció de prou gruja per a poder
resistir les sotragades de l'època
actual. amenaçadora per a totes
les dernocracies que no sàpiguen
pensar i obrar amb una liberal
energia. Una demagògia dretista
d'aferistes que ensibornen la classe
benestant i la duen per camins
ruina i de suicidi. Com a gran novetat, allò que arreu d'Europa ja
no es porta. Els que sostenen que
s'acosta la lluita entre el gran capital i les classes proletàries, sense
tenir present que hi ha realitats mis
concretes que aquestes dues abstraccions dins les quals rolen engabiar el cosmos hurni. I fora da(tuesta agitacie meratnent politica,
no res. Una despreocupació cultural. oseillant entre un ignorantisme
i un pedantisme igualment buits i
una fehlesa espiritual que redueix
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tat a Girona), Joan Llongueres, Enric Borras, Margarida Xirgu, Joaguau Pla, F. Pujol i Algueró, Pere
Pons Cerces. Josep Canudes (salutació nancada des 'd'un avió), C: A. Jordana, Tinent Guardia Civil, Tinent
Carrabiners. Ramon Torres (notari),
.ertoni Lloret, Pere Mateler, Remen
Jordà, E. Salvador, reverend Joan
Baraneu, Josefina 13ayona, Gabriel
Olives. Jaume Cuixart, Miguel Carbonell. de Mataró; (un cec q ue ha t ra
-mé.,targed'hsióblft
Braille); Jamie Bofill; Antoni Amorós, Anna N'urja, Francesc Perales i
Josep Gonzälez, arquitectes de la
Universitat; Lluis Gandia , Tomas
Ferrer, 'alcalde del Masnou: Rafael
P,ori ; Pere Manen', »seo Mestres;
Joan Denloféu; Montserrat Dado.
Ido; Josep Salvan; Erre Vigo; Gabriel Begés; Joaquim Sabater '; Manuel Tió i Rodés; senyor Alcalde de
Tona; senyor Alcalde de Folgueroles; senvor Alcalde de Sant Hipòlit;
senyor Rector de Santa Maria de fladal;ma: senyor Manuel Guärdia (del
Masnoul; senyor Càndid Gómez (jntg e ) : loan de Yiala (secretari Jutjat);
Ricard Coll i Serra; Alexandre Bulart i Rielp; Vicenç Soler i Muntane- J. M. Batista i Roca; Dr. P.
Gaharrd; F. J. Corrandelles; Arnald
Mareare; Joan Sales, Feperanea
Jaume Aimä, Narc's LlameeIles, Rosa Lloret i Lara, Víctor Boom. insen Vendrell, Adolf Ruiz. Xavier Llefrés. Agustí Pujades. Marc
Giró Dr. f. F ranch Arimon, E , esud Giró. Pere Rosselló i Lloret.
f-ri Prs tial. Ins ep Torres. Dr. EranLluís Mur>
res, de P Sol er ¡
f-mvi. Aurora Bertrana, Sehastid
sr,i,esz-Titan Miguel Ferra, Guineas
Just Cabot, Dr. P. l'aEnric Clanés i senvora,
1-nt
An g el PM- , ¡can de Cabanv-s. Lluis
tu
.
en
M. Ferrando, Carc ,-a-t.
ies Pa-,
(Continua a la pagina - 3,

Madrid, 29. — A les fan ha atan.
donat la Presidência-ql senyor Lot.
reine.
—Vaig a detpatut ardo el unta
Pres.dent — ha dit ala periodista
que ha arribas a les set d'aquesta tar-

da, ame novetat.

quelcom d'interès?
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.
-41 re, at-dia
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A l'antic panal de Sant Pon Ira
inaugurar-se diumenge el monaaseas — obra de l'escultor Vicenç
Anton — dedicat a l'economista
Benin °radie i Moles
(Infortnació a la pàg. a.)

Denla, dimitente, a les nou
del vespre
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nn iganilzal per la
JOVENTUT CATALANISTA
REPUBLA JARA

bn/sc;.. Daladier ha dit les anteriors
paraules amb gran energia. I després, dirigint-se als periodistes els
ha dit: "Compto amb el vostre concurs en aquestes circumstäncies per
ajgclar-rne. cotn ho Val: fer quan vaig
ocupar el .Peder. en la leen tasca.
El vostre concurs em seri avui particularment necessari."

a honor dele

el senyor Daladier ha estas interrogas
pels periodistes, Iteró s'ha limitat • a

Luouard Daladier
Otte Daladier hagi accePlat
rec de formar paveen, vol dir que
esperance: de reeixir. Perd, sobre guilles bases? ¡APuntalant-se sobre la
majoria precedent, i fina a un cert
frunt en els socialistes, als quals Daladier de qué la caiguda de ¡'nitre gabi
t presidit per el? ¡O bi euro.'--ne
plant la base a m b lo participació de
grupa del centre, i formant casi
ministeri de eontentracid 'fins a cefl
pata?
Aquesta darrera hipbtesi no sembla
probable, ja que Dalaclier no vol surdels limito de YEnquerra, encara
tir-se deis
co,. - el de
que a/gun 001,1 au,'
a
no sigui del par fit radil-soIte0-30a0lifill
de
L'entrada
cialig a.
no si-nubla Probable.

' --El presiden de la República m'In
encarregat la ormació del' Gavera.
Vaig a consultar els tneus asees, i a
darrera hora de la tarda timaré a
visitar el senvor Lebnin. 'fine intenció de constituir un Govern encime.
enirgics i respectats que constitueixin
una garantia d'eficacia i serietat.
na M
t. . Daladier ha comeneat les sevca
visites protocoläries a M. Chautemps
i als piesidents de la Cambra i el SeEl senyor Daladier ha celebrat amb
el president de la República una conferencia que ha durat as minuta
A la sortida de la reunió el senyor
Daladier ha dit als periodistes que
havia acceptat la missió de formar
nou Govern, i que continuaria aqucsta nit les aves consultes, creient que
el nou Govern poda estar constituit
demä al matí.
El senyor Daladier ha estat confe-
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Els tiquet :t. al pren de
18 pesseles., poden ésser
adquirils per lo( aviti a la
Serrrtaria d'A. C. R. (Corts
Catalanes. 589).
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Daladler accepta :: :: ::

La pulida latan& eniagisament p tir dispersar oda mani estante que
acaben de »pajar la ter rusa del Café de la Pela
renciant a primera hora de la tarde
La noticia eras importad de darHerriot.
rera hora fa que Daladier tuenneira la amb el senyor
Disuria de dinar, el .enyor Dlaudier
peddattela i el, Negocie estriegers,
ha
rebut
presidirle,
de let graso
'id vol dir gto la patita Mientocimbel frontera no. rannierd d'orlen- consignena de les Cambres, als quin
ha informal de la ferma voluntat que
rasare Per 3.54)5135i tli r èxit en lee
S amegtrer fie aporto rf/ Ied-dit- tina.
Ole Te efectuad.
rotnbifini gvarrient toreada k ene
Ha afeglt que tractarl atan. de
Freno haced sanació
un Govern cacaree-bid moldee de. proas oro criei que .10t de constituir
Oirá » t de donar a l'esciadol judicial N
ei
,vol,
seiteldava
de jadea epa !edema l'upesar irme el **Y
rosed odet Staufe. in ese
idea erectas* ge voltar-se
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' Ferran Botei.....:
Tomàs Pirnárola
i Ot Hurtado

.
Deolaraolons de Daladler
dirE: n abandonar el palau presidencial

fotamigaria.

En la signatura que porteu hi ha
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enearregat de
formar Dolmen :: :: ::
Daladier,
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EI Cap del kvern
anuncia casi int•
masa* per a mi

diverges cae/ isarefflta,

• Amb objecte de moldee la crisi
ministerial, que es presenta en condicion3 especialment dificil., el ' pea
sident de la Repablin ha dedintetot
el dia d'avui a efectuar consulta Amb•
els caps de grupa i, presidenta de les
Comissions parlamentaries.
A la tarda, a danera hora, el senyor Lebrun ha conferenciat telefernicarnent amb l'ex-president de la
República senyor Dournergue, que es
troba actualment a Tournefeuille, i
li ha demanat que auteptis la luir
sió de formar non toreen, per6 l'expresident de la Repabliea s'ha negat
a acceptar l'oferimeett del senyor
Lebrun.
Algunes de les personalitats consultades s'han pronunciat a favor de
la constitució d'un ministeri nacional
de salut pública.
.
Un comunicat de la Presidencia
de la República anuncia que Xf. Lebrun ha pregat a M. Daladier que
accepti l'encärree de formar gabinet.
El president de la República ha
ofert abans rencirrec de formar gabines als presidenta de la Cambra i
del Senat que han declinat le missió
En sortir de l'Eliti, 31. Daladier
ha rnanifestat als periodistes que
consultara els seus amics. Abans de
fi de jornada tornaré a l'Elisi. La
meza intenció —ha afegit — is constituir un Govern d'homes enegics i
respectables que restableixin immediatanrent l'autoritat de l'Estat ila
confianea en els destins de la Retni-

pireneista

a Barcelona

La maduras a qua ha arribat la I renta hacer de superar tzna formaprimària per a enlairar - se a la
geografia francas li permet, selle
mis alta categoria docent Nosaltres
os
env
caI n'iar
afddintents, la uva tas
a Valence, gran comvint, cut a minatgers, com a por- d coneguérem
professor
tadorsde coneixements, de mètodes de partia les seves tasques deNormal
de
geografia de l'Escola
erchall , de síntesis fecundes, eh seus de
Minyons,
amb
la
preparació
de la seva
matra, per tal que irradiin l'espera
1 les investigadas, de l'escota ro- tesi doctoral, que li ha obert, per la
grifica creada per Vidal de la Blache guatitas científica, les portes universitäries i Iba dut a la catedra.
mantinguda activa i fruitadora pels
Aleshores de tant en tant esta vaiem
Jean Brindas. Luden Galicia, Albert
Demangeon, Emmanuel de Martonne, a l'Institut de Geografia Alpina de
Raoul Blanchard, entre altres. Els dos Grenoble, on anava a pausar unta ha-
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Diumenge, Badalona nomenà
Portipeu Free fil adoptiu
de la ciutat

Erices rebudes. Es fin un silenci imsjonant El públic, que omplia CO-
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tot el problema del mis enllä —la d'un lovern
religid i la irreligi6 — a una baralla
•
de "carcundes" "menja-capellans".
Damunt d'armes! fons rbnic . s'han 1
.
d'esdevenir els instants deestus de
Catalunya.
•
1 és interessant, mes ben dit, nr- I • •
gent, de saber si hi ha forces noves
a Catalunya que nosaltres ni ningú Ministr
..
no havia encara sospitat. Per això
ens adre en a les novelles multininmenge
tuds inconegudes en un gest d'ende,
questa i amb una intenció de
revolució d'änimes. Per algunes,
La crisi ministre:al francesa, tela • e
moltes, respostes de les rebudes
Iner c ia de sofri er a dificil donades .14
ara ja és l'hora que pedem asseguraons que l'han provocada, ha tingat
rar que Catalunya pot ésser salvatin d,senrotIlament räpid i tira trincad
da. i que s'acosta el dia d'atreconar
—despees de les habituals consultes
alegrement les valors passades de
fetes pcl presiden: de la Relnibliin —
fluida que encara poc o molt formiami, l'encarece conferit a Daladiär de
guegen, adulterant-los, pels ambits
locut o r gotera.
espiritua l s de les nostres activitats
La situació política francesa A ac',mimen: delicada, i a això contribuers
el
nostre
propòsit
asseNc és
tumbé l'AMI de l'opinió pública, que
nyalar o ientacions ni fer profecies
dentara arribar al ca pidona!! en l'eximassa concretes. Saben, que ve un
gencia de responsabilitats per ¡'alce
gran moviment de consciències, i
Stavisky. Calia, dones, sin non cap de
sabeos don ve. On anirà ho diran
gavera que mereixes callonca al
les circumstàncies i els homes nous.
Parlament i a l'opinió pública. DalareQuan estigui coordinada tota
die r tu tos hotne preeminent del parnergia esparsa que verdeja per cate arte té ...re:manie re la tomineja , Diarsa nostra. automàticament cessarà
rinineri de les coses absurdes i
revellides, que no demanen mis que
una sepultura mes o menys piadosa.
Això no és una adulació a les
prornocions novelles, ni els prometem tot floés i violes, corn sol dirse. Però en aquests temps, ara que
tothom abusa de parlar de drets i
que la reacció abusa dels conceptes
de llibertat i democràcia, és una
cosa que conforta ppder assignar
deures i missions a les forces del
dia de demä. I en aquests anys de
confusió i d'improvisació, un dia o
altre haviem de parlar d'una manera clara, meditada i enérgica.
Oferim a la joventut el camí dificil i fecund de la sinceritat i de
l'estofe. I que tots hi cerquin el
primer lloc. Insensiblement taran
una patria; no de cartó ni de mitina. sine, de Plenitud i de vida.

kr,
Diumenge. a les
celebrä a Badalona l'homenatge que
aquella ciutat dedicara a Pompen Fabra. L'acte, que se celebra al saló de
sessions d'armen Ajuntament, va consistir a lliurar-li un pergamí nomenazit-lo fill adoptiu i a ofrenar-li la
medalla de la ciutat.
Hi assisti una Rentada. Moltes personalitats tant d'aquella ciutat com
de fora. i moltes notes de la població i representacions de totes les entitats badalonines i de tot Catalunya.
L'acte va revestir un aspecte brillantissim.
Fon presidit per l'Ajuntament en
corporació, el qual, segons acord pres
en una sessió ordinaria celebrada el
d'octubre de rally passat, era el
que, per misjá. del seu Alcalde, hacia
de lliurar-li la medalla de la ciutat.
junt amb el pergamí nomenant-lo fill
adoptiu de la publació, i, a mis. tots
els regidors electes.
Al peu de l'estrada hi hacia un micròfon per tal de radiar els discurses.
Ocupa la presidenci ale lacte l'alcalde de la chalet. Sr. Josep César. el
qual tenia a la seva dreta el Conseller de Cultura del Govern de la Gcneralitat. Sr. Ventura Gassol. el cual
duia la representació del Preside nt. i
el Conseller Sr. afartí Estere, el qual
hi assistí en representació del Govern.
A la sera esque r ra seien el propi homenatjat. S , . Ponmeu Fahra, el doctor Serra-Hunter. en reore s entació del
Parlament Català, i el Sr. Puig i Cadafalch. que duia la de l'Instimt d'Estudis Cat,lans. Tanibé hi assis • iren el
Dr. A. Pi i Sumen net Patronat
Universitari i el Dr. A. Trias i PujI pel Rector de la Universitat
escres eren ocupa's pels regír.Ajuntarnen t i els ele gits redore
rentment. i per l e s -e-,re s ent a,. -ms de
les entitats locals i fo ra uea. Fe un
d •up i eri .-:- 1, {-ira nia F'--, a la = e
l m' al en p ,iiihar• s l see p..--nverad
1 ,,rent Pomerit Fah- s fno tramAs
n-, esnlandle ram 4, trae., afrena Ae
1s eintat.
Aixi que l'Ajuntament, les personalitats i renresentacions hagueren
pres seient a l'estrada, els fotògrafs
d • ls diaris bareelonins imnressionarlm
unes quantes plaaues. I aleshores s'aven c a el seeretari de la Com i ssió orrinitradora de lacte, Sr. Francesc
Domingo. ner llegir la llista d'adhe-
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primen ja traspassaren, però els altres, sortosament, segueixen Ihre tasques docents amb un delit i una »gachas de joven, des de la seva catedra, o professant cursos malografks fora de Franca. Recordem que
el Prof. Blanchard, convidat per la
Mancomunitat, donara l'any foz, im
Cita-set sobre Geografia Humana de la
Muntanya, a casa p ostra. Actualment,
resmilteix la seva missi6 docent entre
el Cenada i Grenoble. Filla d'aquest
mestratge selecte, una promoció professoral va ocupant les eitedres universitäries que vaguen. Philippe Anbbs, a Clermont Ferrand. René Musset, a Rennes. Andri Alix, a Lió,
Jules Blache. a Grenoble...
Mentrestant una joventut ben allieonada pels vells mestres i llurs deiachtes, en les disciplines geogräfiques,
es prepara a agregar-se o a doctorar:
se amb en entusiasme i un esperit
de recerca tal que, per no trobar ja
temes nous dins els ambits de la terra francesa, s'escampen per les colónies o per altres paleas. Actualment,
Catalunya forneix tema a Pierre Vilar, que estudia l'evolució industrial de
Barcelona i la seva regid económica;
Andri Maree. des de Perpinyi, que
agermana el Rosselló i l'Empordà —
com el poeta — en un estudi de conjttnt, i Germaine Fournier, que es
prepara a investigar les raons lisiogrifiques que expliquen l'emplaçament de Barcelona. (Es de doldre,
certament, que els forasters ens
guin a estudiar la nostra terra; peró
la feina cal fer-la, i mancats com
edens d'un Seminari de Geografia,
d'emes joves per al treball, herir
de sentir grat als estudiants gerSgrafs
que ebrio solc en el camp quasi verge
de la geografia catalana).
•*•
'• .
Entre les figures de la geograna
francesa es destaca ja amb un relleu
ben personal el Prof. Daniel Fancher. que de fa una dies es troba entre
nosaltres. El tenim com a hoste, gehcíes a la iniciativa de J. J. A, Bectrand. director sagaç de l'Instihrt
Francés de Barcelona, que tant ha fet
i fa per una compenetrada f ructif era
de la cultura francesa i la catalana.
Catedràtic de la Universitat de Tolosa, el Prof. Faucher, com Max. Sone, no ha arribat a la catedra pel
camí fressat universitari, sinó a través de l'esforç persona! que repre
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res per parlar i discutir dels treballs que tenia en curs d'execució amb
el nostre mestre Raoul Blanchard.
Amb aquesta avinentesa alguna, legada excursionejarem junts com tambe ho férem en la sonada geogräfica
universitaria de l'any 1923 Per terca
de Normandía. Aleshores poguirent
apreciar l'observació afinada, el judici
agut i l'apteciació reposada que caracteritzen l'obra del Prof. Faucher.
seva personalnat rernarcable resta a•losada en el seu volum de doctorat:
"Plantes et Bassins du Rhime Moyen

entre Bas-Dauphine et Provence", • el
títol del qual per di sol ja is ben
significatiu. Fina a la seva tesi, la
tendescia dels geógrafa havia estat
escollir temes mis delimitats, "regions
naturals"; pub Dame Faucher va
escollir um "regid de contactes", en
la qual aiguabarreig d'influencies
hasta de matisar en gran manera les
comarques del Reine mitjä. Aquesta
novetat en la tasca representara una
complicació en ei treball. El fruit, un
llibre de mis de loo planes, de fcemat gran, escrit en un estil cLar i
atractívol, és d'tma maduresa reposada, que amaga en la naturalitat de la
forma resforc amb qui ha estas Produit. I aquesta "maduresa reposada
is, al nostre entendre, la caracteristica
de l'obra del Prof. Faucher. Hom
l'observa a través de la "Revue Geographique des Pyrénées et du SudOuest", que fundä ara fa quatre anys
al seu Institut de Geografia de la
Facultat de Lletres toiosenca, en els

seus articles dalicats a l'estrdi del
Arenen, ahí com en da estudia deis
seo. denzblea. El piddip qua rasad- aL* ala,. la sea&
. t'abestia*: mbre
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El Parlament català

Lei driles democrätiques no comparteixere
el criteri de La LHga., - Unes manifestacions
deis senyors Pau Romeva i Simó i Bofarull
La , represa de les sessions del
Parlament Catala, anunciada per
a avui, ha produit una wan rapteSació als medio politics, on des le
fa dies no es parla d'altra rosa que
si hi haurä o no debat polittc,
la retirada de la Lliga, i de si les'
mental acord seria respectat per sets
els diputats sotmesos a la d:s •-iplina del senyor CambiL
AmIr referencia a aquesta qüesitó, ahir va circular per la (infla
el rumor que afirmava que el senyor Companys. havia cridat a la
Generalitat els diputats senyors
Romera i Simit i Bofarull, de la
"Unió Democràtica de Catalunya"
i dels "Radicals Autònoms de Tarragona", respeetivament, (mies sectors de la Cambra que anea "Lliga
Catalana" no estan representats al
Goveru.
Per tal d'informar els postres
lectora sobre l'actitud que adoptaran en la sessió d'avui i coneixer
el seu punt de vista respecte als
diversos problemes plantejats, hem
interrogas els releen' diputats, els
quals ens han manifestat el següent:
EL NEWTON PAU ROMEVA
—Heu de considerar — ens diu el
representant d' Unió Dernocrätica"
responent la nostra pregunta —que
no tots els diputats que anaren en
la candidatura patrocinada per la
Lliga pertanyen a aquest parte.
Era la seva una candidatura que
»legara elemento diversos, i que,
en tot cas, &han afilias a aqueas
partit politic posteriorment. Cal
esperar, dones, veure l'actitud que
adoptaran, puix que a hores d'ara
l'anic sector d'aquella coalició que
cha signrirat ha estat la "Unió
Demacra tira"
—iQui neme!, gte. de l'acord
d a retirada a& .es per la 1.1igal - .
'

Daniel Faucher
la "Histbria rural d'una regid frun-

cen" copeä proa be aquesta alta qualitat científica del nostre hoste; com

la comprovaren aixi mateix da assistents a les altres dues conferencies
pronunciades; "Una capital regional
francesa: Tolosa", que es dona ahir,
igualment que l'anterior, a l'Institut
francés, i "L'estructura del Pireneu
Central i les activitats humanes",
anunciada per a am: a l'Escola Normal de la Generalitat.
L'agermanament de les activitats pedagògiques i geogràfiques en l'obra
de Daniel Faucher ha produit, amb 13
collaboració del Prof. Blanchard, la
millar serie de llibres escolars de Ges'gratis que nosaltres coneixem, Es
tracta de tres volumets en gran icemat en els quals, amb una metodització apropiada i amb un espere deferir o suggerir al noi la caracterAtica essencial que de cada ienomen i
—I.a falla fonamental. ineu
de cada país es china un panorama
entendre, és que al nostre pais micomplet dels coueixements bäsics
mes poden tenir vida dos partes.
d'una formació geográfica. Unes ratUn d'esqueria i un de dreta. Per
lles que extraient d'un d'aquests maaquesta rué els dits partits no actuen d'acord arnh les respectives nuals permetran apreciar la justesa
sintetitzadora amb qué són presentats
ideologies sine) apressats per les
exigencies de les respectives mino- els diferents paises del m'al "E sPa
ries extremes.
g ions molt-nya—diuésver
El mes notable de tot aixii és
diierents entre elles. Les unes són pieque entre els elements representaneo d'activitat; altres, un xic endottius d'un pa-tit i els de l'altre hi miscades. D'ací que algunes reclamin
ha menys lierincies ideohagiques i el dret d'administrar-se elles mateide sistema que entre els elements
x es. E s el cas, sobretot, de Catalunya,
extrema d'un d'aquests partits.
regid próspera, que te la sena !lenEl principal argument esgrimir
gua especial: el catalä. En el conjure,
en pro del sistema mairtritaii — proaEspanya manca, dones, d'unitats". Cal
¡t'eu
el
de
facilitar
la
fo
se ll uI —
dir que aquests conceptes, tant mis
nlació d'un gesten homogeni. I ja
ho veien: fine avui dia tots eta meritoris quan desfan el tòpic uniforGoverns de la Generalitat han estat mista tan corrent a l'estranger, s'esó.
mis o menys de concentraci
crivien rey 1924.
Aquest is el g eä g raf ofrendan.
— Sl. He vingut a anunciar-li un comprensiu i sean, que per uns galante
prec sobre la q üestlio (entre Pi' dies ens dóna el goig de lees/te-lo entre
blic.
nosaltres.
PAU !ate,
(Continua a , oe papito* 6, col. 4)

—Aquest acord és del tot improcedent ni hom no compta amb
un programa per portar a la präctira immediatament després. Un
cop adoptat, no hi ha altre remei
que fer una apeRaciä al pohle, solucid extremadarnent perillosa, ciar
pot incloure una crala a elements
de fora de Catalunya.
L'autonomia rhem desitjada aer
poder resoldre els nostres problemes per mitjä de nosaltres mateixos i no per recorrer a organismes
aliens al nostre sistema de goverst
Si hom no fa de les facultats autonòmiques l'in que caldea, el aue
hem de procurar es superar els inconvenients i mirar que les coses
es facin millor.
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catalana.
He sentit a dir que la publicació
de la noveHeta "Jacobe" i en gescatges",
neral, de les "Marines i Bo
produi en els medis literaris catalana una impressió extraordinaria.
Hom arriba a dir "l'any de Jacobe",
assenyalant així una fita vistent
transcendental. I ben cert que no
era pas gratuita l'admiració i el oredit de confiança que era atorgat al
prosista debutant: en aquelles pagines h¡ havia tota la nostra costa,
la nostra mar, el noble vivent de
Catalunya. Llur prosa era tan natural, sense cap senyal d'artifici, i enema revelava un tal tresor de panales sucoses i vives, una tal bellas d'edil, que consagrava fautor
d'aquel 'libre excepcional com el
millor prosista catalä. Puó no era
això sol: el verisme en les transposicions deis tipus i de les escenes
populars, la traça a saber manejar
els elements dramatice i humorís-

time els Iligams invisibles —i em-

pro aquests mots que són el titol
d'un recull de rentes de Selma Lagerlof, la novellista sueca amb l'art
de la qual potser podriem emparentar, ben sovint, el de Ruyra—, que
existeixen entre la natura i els hornee ¡ que l'autor sabia fer intuir.
feien de cada un dels contes o cl•
les impressions del libre un pt
ble capítol de novela ¡ revelasen
una vocació i unes aptituds autentiques de novelista. ¡Quina vida i

quina force no tenien aquella mariners que Iluitaven amb la tempesta,
en "El rem de trenta-quatre"? I la
frescor d'aquell idilil ingenu ¿"'En
Garet a l'enramada", i aquel' esbós
tan ple de poesia i de justesa psicológica de "Fineta", 1 les expres-

sions dels mariners que paseen, optimistes o reganyosos, pel llibre, i
aquell art a saber traduir la senta-

r:6 d'a3fIxia i d'angoixa en "Mäsiegues marines" tot el ò era la penyora segura d'un temperament de

novelista.
Pera el doll prometedor s'estronel sobte. Joaquim Ruvra mareta,
en el pròleg de "La Parada"aquells "Ave Maria Purfssima" dele
eme libres que eón tan inserta'ante pel que disten, cont pel que
deban endminar, com per les niemes que se'n desprenen, explica
coa en terrabastall d. la oalut
Talburyi durant reo% anal de tota
mena de tractes amb la literatura.
Reincidia, pera, grkies a les insiste:mies apremiante de Josep Cerner,
amb atta obra que era un altre positiu joiell de la prosa catalana, "La
Parada'. ¿Recorden el cante que
inicia el libre? San una mayo*, de
poble que van a parar les tela per

Una enguata

Què ponstm els joo*s?
(Restassea • resepa» de LA-PU.
BLICITAT):
Del ir. 30101 ILALWALL, da

isreapir os un)

Priloseranent m'interesas masar
les meya.s opinions critiques de la
Catalunya actual, i deseares, en menor grau, ex-posaré, limitas per l'espai del <liad, el contingut dels ideals
que jo fi desitjo.
El que m'anima a respondre a

l'enguata de LA PUBLICITAT as
la triadas que produeix l'espectacle
de Catalunya en els moments actuals. No es tracta, per tant, d'una

sinó d'una critica
objectiva.
Cada esdeveniment m'atrau de la
mateixa manera. I el judici surt espontäniament La justificació subjectiva la presuposo per a tothom,
però, i ad cerco l'eficàcia, una juscritica histórica,

tificació d'actituds passr.des no es

mai justificació pel que encara s'ha
de fer. I la visió dels propis defectes per forra ha d'invitar a Ilur co
reció.
I no parlo dele continguts de cada
ideal, sinó de l'actitud que davant
d'ella s'hi adopta. Per M'e, reclamo
la conseqüència que tota actitud i
que tota moral requereix. I invoco
l'autenticitat de tota posició i la eta-

litxació máxima de tota actitud ideal.
Existeix a Catatunye una predominanea d'actituds formalistes.
Moles deis homes que han crescut
eota la tradició d'un idead, l'han
petrificat can a But bandera, pera
han actuat sol absoluta independencia d'ella, responent, en canvi,

a uns mòbils inconfessats. Per a

aquests jo desitjo l'autotonfessió
dels principia que realment els

mouen. I si aquests els resulten
trontolladors, aleehoree Out tornin
a Ilurs principia tradicionals, arob
l'imperatiu d'adequar-hi llurs actuatiene. Soleasen alai seis podre combolee en el seu propi camp, o elogiar-loe si cal, de llur conemükneia. Cal defugir la covardia de fer
dos joco. Fugir de la ineficecia de
les Ilamfeee justificacions de les actitud. fabriques si despida aqueste.
no Aun de realitzar mai, Dsugit
el formalisme de lea grane
ficha omitirles en Parlamenta,
Ajentainente, etc- el descara raecié no ha de venir determinada, i
aeloellee peroracions no fan moure
la ab ufnima partid:la social.

per

kaiel Tesis

caçar ocells, en un indret avinent
per on passaran a grans esbarts.
Llegiu-lo, rellegiu-lo, i cada vega*
us sobtarà alautia bellesa de l'uta
o alga° encert d'exp res
sió en el
diales{ o de caracterització dels personatges. Igual us pausare amb "La
fi del món a Girona", que són de
les pagines mis impressionants que
hagin estas escrites en nula, i el

mareta amb "El primer Ilustre
d'amor", que seria un capítol delició s de les mema:mies que potser ens
deixará Joaquim Ruyra.
Després vingué la reedició de les
"Marines i Boscatges", severament

revisades gramaticalment—perque
Ruyra ha estat sempre exemplar
amb la seca exigencia envera eH

mateix i la seca preocupació per les
qüestions tecniques de l'estil
i
aplegades, amb d'En Temme", sota el títol -Pinya de Rosa".
I torna el llarg silenci infructuóa,
només interromput per la publicad?) d'un !libre de circumstancies,
arreplec de treballa dispersos, "Entre llames", del qual només es destaca la novela "Les coses benignes", i aquells comes ingenua
popular. que es diuen "Els vint
cordera de Blasen" i "El fruir escalfallits", per un volum de pocha,
i ara darrerament per aquest libre
dedicat a "Moliere i l'Estola dels
Meras", tan valuós per la•magni.•
fica traducció de l'obra francesa
com per Einteressantíssim estudi
que hi fa Ruyra de Moliere, co el
qual deixa traslluir el seu criteri
estètic i la seca posició en la disputa insoluble de l'Art i la Moral.
1 be, potser és en aquest criteri
que cal anar a cercar els motius
pela quals Joaquim Ruyra hagi estat un gran novelista frustrat. ¡No
seria certa la versió que assegura
que, en la seca joventut va destruir
una novela que tenia escrita, per la
temerlo d'escandalitzar? Un amic
meu, exc e II ent novelista catalá,
s'indignaca no fa gaire, en una conversa, de la consideració i el respecte amb que es ponderada l'obra
de Ruyra. —.¡Què ha fet, aquest
senyor? ¡On són les noveles que
ha produít? ¡Es ;ust concedir un
credit vitalici per unes facultats que
hom no ha volgut o no ha gosat me l
a desenrotllar i posar en exereici?
Jo no m'atrevi ri a pas a posar la

qüestió en aquesta termes, perd
comprenc la irritació d'aquella catalans que se sentin defraudats per

la manca de producció novelística
de Joaquim Ruyra. La gloriosa senectud del nostre gran artista de la

prosa pot, ptrii, reservar-nos encara
alguna sorpresa. Fa ja alguns anys
que, a l'estil, lea seccione literario
dels diaria catalan3 insinuen la possibilitat que Ruyra publiqui una novela, de la qual fins i tot ha sonat
el nom, "La familia de Mas-Aulet",
ern sembla. Jo confio que cap entre-

banc d'ordre moral ni religiós no
s'oposerä, si aquesta novela exis-

teix i si el seu ilustre autor l'ha
acab a da , a que tots el. admirador.
de "La Parada"

i

Per

01461.1",m* 4 "L'Ap
H$ gortit el iri de tose 'de
1 . Paule
4
litaftenntro
be.'

Novoillstes catalans

Joaquim Ruyra, novellista? He
dubtat una mica abans d'incloure el
oom del nostre gran prosista en
aquesta serie d'estudis, pene una
relectura de "Pinya de Rosa" i de
"La Parada", en portar-me de nou
davant dels u113 aquelles planes deliciosos i admirables de "El rem de
trenta-quatre", de "L'idiHi d'En
Temme" i de "La fi del món a Girona", m'han decidit a posar el qu a
de noveHista a Joaquim-lifcatu
Ruyra, que amb prou mides llueix
el titol de gran artista de la prosa

111.5~7"
▪

▪

de

"Pina

de

Rosa" puguin retrobar totes les grä.
cies de la prosa de Ruyra, junt amb
la confírmació plena i esclatant de
les possibilitats de gran novelista
de l'autor de "Jacobe".
Adoptar l'actitud sana en honres i
partits de fer-se comprensius a les
explicacions d'homes i partits contraris que per sistema es fan antagòniques. Crec que ie interessant la
finita entre posicions confesada,
pesò mai un atac despietat contra
da fantaarnes que s'atribueix ale adversaris per a combatrels millar.
Perqui tota Iluita té un sentit: la
fe en la pr6pia doctrina, i aleshores
l'asee despietat a la "doctrina" con-

träria.
Es realment vergonyós que así a
Catalunya tota actuada vingui determinada en el sin no per cent
per la ruede a les posicions antagòniques, quan hauria d'ésser-ho
en el sen roo per cent per la vida
interior de cada borne i de cada
partit.
I cree que tot provi del formalisme d'adoptar" les posicions en
comptes de sentir-les vivament. Pe r.
ala& i en un aspecte mis general,
crec que un dels principada datetes del noble catada no és solament
el de la indiferencia davant la vida,
sinó el de valorar d'una manera
dogmática els continguts i els principis que, des de ja fa temps, estas
en vigencia en paisos mis civilitzats
que ' el nostre. El poble catalä ha
sabut descobrir, encara que un xic
superficialment, la "vida culta" d'aquells paisos, i després ha fingit

posseir-la. Pub el fingiment es des-

cobreix fàcilment, perquè allá on no
Ini ha una vitalitat interior, font de
tot interés, no hi ha sinó indiferencia. Cal aclarir, dones, ti significat
d'això que tant es diu de posar-se
al "nivell d'Europa". Crec que no
ha de significar mai l'adoptar" els
elements de vida que allá s'han anat
formant. No es tracta d'imitar inginuiment el "contingut" i la "forma" de la vida civilitzada. Es tracta,
en tot cas, de fomentar la vitalitat
que en arme% palo.; ha donat una
civilització. Amb l'advert è ncia que

Ha sortit el voluta XV de
lea Obres Complete de

JOAN MANAR
Malee de tlfeeeffe,
merad I rellgld
Prologal pel P. R. d'Espine«

Admlnistrad6:
SALA PARES — 'Abrirla

da impoesible ate act-ent dad el
aseas 114141111141
MIIIMitlis pa,
qué la civilitzack5 europea ,no
kdriiP
groa gravad: L8114 .1,1411dish
arnberner
noMbro
ae l Ca
filla d'une analista actual, sisó par
fe el rodé de la III--lad,eGinbr
sida; i en Ka011 loe persa si es • tris en teta estoardiera. VØj s cenveritat que cada poble té una psko- time. Subscri Barcelona-ciutat,
logia prdpia, - forçosament ?apea- eys peseetet Trlhimero, Leatatanya,
sarà d'una manera diferent.
a'ae ptes. 12 números. Es y en al,
Es rapad alca' el que cal cerprincipal, aboca de Barcelona i al
car, d'aquella pelaos, 1 menys . en Ilur
dipòsit, Llibreria 'Puig I Alfonso, placontingut ale en Sur . torta I Ma- ca aova, j, Sumari:,E1 President de
lita, en Ilur despreocupació noble
ver Jnartial
rzia
ee s, elet
101 Gait
mis
i hit« de
i en Ilur manca d'egoisme.
Madi: De Ii eleddincia a la degeCree que Canteen de un poble
ea formule (pulpa 'que asnal ea nerad?* de l'art, per Joan Sacs,
IIes e Gima% per J. 8..; tOn va el
poble as deaccapeeield)•J 1 d'un Su
futbol seta?, ter' lee Navarro; La
ahe a forma es pot aperar tet.-bte
COnferanda de 1111iSica gregoriana i
/Perol de lid aaveist renamo.
ambrossiana a Ginebra, per Dom Su«Sativa
tate
remese de la viSo
,
altea pala&
tiles!. hetaelleti de Ifentserrat: La CaPodan boa * la. la ~jala faiollae. Per G. inhume: eniame*
d'upaste palas esta ea decidie- Cristophe Colomb, per Gab s iel Reas;
ra: Hi ha VII amainad ea la re. La fin d'un cauchemar, per Pierre Mil.
cera de aoves pasibilitats de vida. Babe; reprOduccia de guatee quadres
En cana, la vida interior de non d'un pintor sui.: euit gravad mis:
placa de Catalunya: Ginebra. "ida
lames de harta, esa cOm carregada
d'experlincia i petar de palluca. Romseau; la Suissa P intoresca ; el
Mont
Blanc, vist des del llar Lemas:
I is que ells se l'han creada quan
dibuje 4,1 Cauller de la Mort; la
la vida no els era tina una pistenRedaeci6 1 Administració de L'.4oPel
cialitat. Nosaltres tenían ara aquesta
potencialitat: creem-nos, dota& la Catafen, rate de Lausana, ea Ginebra:
"mitra vida", pera no en. enga- el retrat i l'enterrament de l'ilinstre
petrlei Francesc Madi.
nyem fingint una vida interior fa* 1115 p rema, — La Societat
dallada, Mil la dele pelea que
realment la tenen peque 4 j• *Ah Catalana de Pediatria ha aterras per
unanimitat el Premi Role i lavenreizen.
Per tant: la p reocupació republi- tás, que es roncedrix a la mi l lo, "Sra
publicada sobre pediatria. al Dr. TOr011i
cana o catalanista, Per a mi , da deMoragues, pel seu tribal' "La Infäncia
rivada, Derivada d'una vida totalteria. No era que oliagi de viure Anormal", publicet s "Monografies
en, catalanista ni en republicà. En
tot ces que abre siguin resultante
d'un imperatiu interior (com he era
el catalanisme en Prat de la Riba).
Perd avui en dia no ho san.
GALERIES LAIETANES
Particularment esas lento decantat
El pintor olotí J. Olivet Lagares
a no fer d'aquella principia el mes
presenta
una interessant collecció de
ideal. I no is, naturalment, ;saque
paisatges de la seva comarca. L'auem santi mis all amb els principia
tor, amb lloable tenacitat, sha anat
tradicionalment antagònics.
elaborant una fórmula de la qua,
Cree que sorgiran noves formes
obté resultats ben personals i agrade vida conectiva i social, amb una
dables, sobretot en les notes i teles
fonamentació mis gran en la vida
de petites dimensions, en les quals
individual. 1 els hornee d'aquestes
l'execució és mis nerviosa i directa
noves formes no seran els que reneguin de la Democracia tradicio- Es visible també l'afinament de paleta que ha aconseguit i la ciareclat
nal, sitió els qui no hagin arribas
de dicció que t'observa en el conmai a ésser-ne uns defensors. Aixi
junt
de les interpretadons que e x .
mateix cree que ha de canviar el
ritme de la civilització material. I posa. d'entre les quals anotem "El
comí",
"La carreta", "Anant a merels seas hom« no ¡eran els que
en reneguin, sinó els que es tro- cas", "El ramat", "Estiu", molt debin aquesta civilització incorporada licat d'entonació, "Setembre" i "Dia
nävol".
inconseientment, i en canvi no la
• s. •
sentin com ideal.
Els germana J. i T. Boix expoAvui ja hi ha qui no gens una
sen
une
serie
de
paisatges pintats
admiració eepontänia per la civilitamb evident aplicació. J. Boix. Es
nació material: a mi m'he calgut reun narrador atent del paisatge, una
flexionar per a copsar-ne l'abast.
Per tant: no crec en cap noca mica fred i solemnial, que no perd
per?) la cland de conjunt del tema.
forma de vida que sioui prnducte
Dintre entonacions una mica sondes,
d'una reflexió , sind en la que sigui
obté harmonies ben apreciables con,
resultant d'un mateix moviment
"Bellver de Cerdanya', "Tarda a
d'adhesió i admiració de què fou obCerdanya" i "Bonn a Sant t'ere de
jecte la civilització actual.
Torelló", transcripcions respectuose>
La confiança en Catalunya la tinc
d'un
tema observas amb insistencia.
fonamentada en el petit moviment
T. Boix es mis vehenient a usa una
d'autenticitat que en petitea proporeions avui sorgeix. Moviment que paleta mis cálida. En ei seu estil
s'endevina la suggestió de t'idealno significa un trencament amb el
serra i easnual 5 VeSiCerS; de l'ata.,
pa gue ni reniega dels avis PeinciPia
per
vi-arman-se d'aquestes atinas:a.
sind que tot i no tenir-los com a
expressar pel seu compte 'enlució
ideal, els viu amb mis sensatesa que
que
Ii produeix el natural. En aqueano pas molts dels que els tenen com
ta Iluita obté victòries indudable,
a (tole objectiu de Hur vida.
que perrneten apreciar les aptituds
el temperament de pintor que ja ha
demostrat altres vegades. Aquestes
qualitats es inanifesten arub especEa.
La Biblioteca Catalana
eloquencia en "L Lure t
“rtat d'en Privat", "Prats 1 innatade Perpinyis
nyes", "Paisatge d'Ogern" i sobre_—
tot en les composicions "Flors bosEl Comité de la BIlioteca Catacanes" i "Art i flora".
lana de Perpinyà, que compta amb
▪ •
l'alt patronatge de la Generalitat, seJ. V. Solä Andreu, nom molts
gueix rebent donatitre de tota mene,
anys allunyat deis nsstres coacdrsos
amb destinació a la referida
artistica, ocupa una de les sales amb
teca.
A les listes ja publicades de les una vintena de teles, paisatges 1 dos
retrats,
pintats amb apassionada
entitats o persones particulars que han
fet donatins de tares, cal afegir-hi Ileialtat i notable distinció de pallagosta. Es pel nostre
leta.
"La
la seerdent:
gust el moment mis afortunat de
Oficina d'Estudis Juridics de la Gela rala. Pintura rica d'enceses i delineralitat de Catalunya, Societat Cacedes ressonäncies situa l'autor entre
Ufana d'Edicions, Editorial Cultura,
els seguidors mes sensible de l'imLlibreria Cataldnia, Llibreria Verdepressionisme. "S'antiga", "Paisatge
g uee, senyoreta Anna Muriá, Mn. Ca- de Vallensana", "Paisatge de Sant
mil Geis i senyoras J. Pujol i
Fost", "Sol d'hivern", amb les pe»Meró, Miguel Ferrà i llamen Totites notes que completen el catäleg,
bella. Ela donatius de Ilibree es reben delaten un observador sagaç del naa les oficines del Omite de la ',lentural i un comentarista sobri i elegua, de la Generalitat: Urgell, se.
gant del paisatge. Els termes, be*
Cal fer constar que san per a la Biestablerts, cona en "Tia» aomriu",
blioteca Catalana de Perpinyä.
contribueixen a fer mis persuasiva
Ela donativs en metiltie han d'usuna paleta que up rimar antb aguda
ser Iliurats al tresorer del Comité,
simplicitat lee notes Indes dels verds
Sr. Joan 011er, carrer del Consell
Primaverals. En els dos retrate fede Cent, 359, con primera.
menina, pintats amb notable disci»
Tota la correspondencia a nona del
plina, destaquen igualment les quaComitè ha d'adruar-se al domicili
litato de colorista i dibnixant que
del seit President, Sr. Alexandre Bu recontento l'autor.
last i Rialp, Balines, so.
• ••
Antoni jiminer. exhibeix une.
composicions al tremp a base de
EL CORREU D'AVU) tipisme andada, interpretat en un
sentit decorativista, qu e Puma a
l'autor fer visible el domin de 13
* Oni lo Biblioteca tirado de la uva preferencia.
"Le: Illes d' 10r1 - Una
R. Mas i Mas «posa mistases
coliecció de llibres de Literatura de amb
temes de la Vall d'Aran, Gui1.
Mallorca, Hietd ria de Mallorca, GinSerles, Sant Pol i Barcelona, madiejes aplicarle: a Mallorca. En la Bitate emb discreeió.
blioteca "Les mes d'Or", es publicaran les obre, dels nostres poetes i
SALA BARCINO
prosistes catalans insular. Costa UnL'artista Victor Moyar maté el
beta, Alcover, Pere d'A. Penya, Miguel S. Oliver, Maria Antònia Salva, seu prestigi de pintor de retrate amb
la serie que ti memada en acometa
Ferré, Orlendi g , Toas i Mareta. Caimari, Colom, Riber. etc. - En la Bi- 411Mrie. Pintor procedent de l'Acadèia, la influencia del Museu es fer:
m
blioteca "Les Illes d'Or" figuraran volares de Grinalde& d'Història de les sentir en anotes obres. Pintada.
Baleara de Folklore m'Urgid, selec- es plena po ttttt i6 de la técnica 1
del contente del retrat 3u:optima.
ciona de rondalles, cançons populars,
En les &Bree teles a l'aire lliure, es
manual, de Geologia i Geografia de
mostra Mea dote cenyit i es flauta
Mallorca, deserfpciens de la Flora i
cap al lluminisme sorolliä que ii fa
la Fauna d'atontes die., tractats d'aencentar
notes vives de color i reflegricultura i indiletries tipiques, etcéxos
brillants.
tera, etc. San colleboradors de la BiC. C.
blioteca "Les Illea d'elr" els minore
literats i ele 'nét Pretlightebe Malita
OeN•d
Ileelt
el farree editare de
de les nostret Mes. - La Biblioteca
"Les Illes d'Or" no pm faltar a cap
casa de mallorquins tulles ni de catalana integral.. Condiciona de eubeeripci6 i de venda (tisis al dia 15 de febrer de 1930. Be publicaren *nieve
cinc colma emulo de la alinee.
Pral del rolum, per slit1stiripCiet: 2
muele*: m'u del voltun sol: 4 ma
hem indicas san-uleo.Erq
elt de l'edici6 corren,. l'Uta anuesta,
es fané una edici6 de bfhv bfil, de curta tirada, en papar de III. s 4 estetel el volum ter als fubscriptors, i a

eeunya ,

Les exposicions

Marismo

•'41.044 tumbé invount el sena ce»
El .enyor .Mattra*Umbla
II
pa cal no crinfondre unto la
dria ése« lid. solUcin3 renttbralstia,
AL eAll?, acuerde edito r ia l, resignüid - que nci podem compar- perquè qui ef eqireix san que no tople de bou ontit, saltrearo la leva te • tir aquest procedir 'm'alcor deis de
lerarla pa, de aup de les manero mento qrs1 Medios' bate, lisb‘e401 l'altra banda.
ni que el; feixietu es fusil: ele amos
aire una majoria que palee. /a zusatüLa terra ha d'acomplir una hmdel Cerner, ni que les ¿ r et es monirerige dei ¡Miguel »adamado ea. - ele otteled • gier estateln. marge • de leo mico-agraria voktsessist manar la
quelleAerro, topi ser a la sera apeo- Ilultes deis hornee.
República amb un esperit alfonsiate
p ..aò, iiew que molestes O dictatorial.
Vo- pi
telrid p ter CM' ama tatu es o mis
dita
rsolftte7
':ep apanixen
decidida que l'Estatut de Latoli t tl ya:
Es per acinesia nona que tlrions
"En cana', es nota a mancar le "1111100elalVvi ',atildaseis. La ter- de Miguel *un. corn a oicassor
na ha d'Usen colar ha dit un deis
del Govern Lerroux, ve sonant
bue d'On sector que, room psi
aqueas dies darrers,,.'
ter'« etapa parlamentaria, accepti millors homes l abereiment
cal agrari- d'agielkqui
els postulats autonómica i es ma.• Ela enganyambres
nifesti decidit a donar realitat a les
HERALDO DE MADRID, davant
aspiracions legitimes dele pobles' La immoralitat a Barcelona
peninsular,. Ni a la dreta ni a resdelr enteru'dors aPo rtolats del renyor
La ðe,,sstci ins diari de la fignift•
guerra hom veu el suport nezessari
radá de ADELANTE. Deipris de Gil Robl e ', record, que nora de le eapenqui l'Euatut base surti aprout.
referir-se a id ¡lista de borden: „ra- rirar ha penal e la Hirtdria, i que
Cal dir que la confirmada d'ata: facil i tada pel Contitrari d ' Ordre l'hora de /0
quests augurio pesaimiates tindrien
Ptiblic i de dir que airó no ¡dat n'u;
"El Sr. Gil Robles se asomó anouna forta repercussió en la normadraps coleta:, siege!: que hi ha altres che, una vez mis, al micrófono de
, litat política de la vida espanyola,
Unión
Radio. Se asemd. premedi(reflectes
de la iffitnoraiitat que el se,Perqué s'ha de tenir present que
nyor Sektes oblida potrer perqu? te- tadamente, a la hora de la cena.
l'aspiració a l'autonorda !S molt
"Vengo esta noche— dijo— para
nen
eardcter soe?al:
Inés -g-an a Euscadi del que semrecordaros a los que estáis a la mebla; i pez altra batida, l'esperit ons
"Uno de ellos es el de la literasa
comiendo manjares exquis'tos
pulan) del nacionaliame base, en el
tura pornográfica: 5e han perse.
que hay quien no tiene pan para
guido últimamente les publicaciocas' d'una negativa incomprensible,
sus hijos: a los que vais a dormir
go l'aturada en el reconeiirement de
nes francas, descaradas. Sin emen cama blanda. que otros duermen
Ike fórmules de la convivencia penbargo, en la mayoría de quioscos,
en las esquinas de las plazas, sobre
insular, Els que coneixen intimasobre todo —y eso es lo que más
el duro suelo: a los que os entre.
ment el sentiment nacionalista dels
nos indigna — en las barriadas exgáis á diversiones, que hay quienes
germana d'Euscadi no s'estan d'atremas habitadas por obreros, veviven
desesperados en una sociedad
firmar que el fratás de l'Eatatut
mos aún colgados, sin ningún reque se llame cristiana y no les ha
comportaria inevitablement un pas
cato, los folletos pornográficos.
sab
i
do
proporcionar consur'o."
cap al separatisme irreductible.
Y con Cedo. ese ea un nial meFunambulesea presentación ..
Es pot diferir el rcconeixement
nor. La publicación pornográfica,
—Bien venido, hermano. ¡Qué se
de la llibertat d'un poble, quan
descarada, es casi clandest.na, y por
propone usted?
aquest no ha arribat a la pler.tud
su misma crudeza y obscenidad se
—"En tanto que llega la hora de
de la seca consciencia nacional. De neutraliza en sus efectos sozialts.
la justicia — responde el micrófototes maneres, amb aquesta táctica
Más peligrosa ce la literatura disno—
hay que abrir ancho campo a
—tan freqüent dins de la politica
frazada "carnouflee". Mis peligrosa
la más acendrada caridad. Repartiespanyola— no s'aconsegueix esporque no hay que recetarla ni es
mos centenaree dr comidas; pero
borrar e l s problemes, sinó enveriperseguida. Y esa literatura es tees muy poco y-. ademis, queremos
nar-lns. Perdi quan un noble sant
rrib'emente abundante.
crear albergues y atender a la saniplenament les änsies del govern
Los quioscos están inundados de
dad y crear clínicas..."
propi, is temerari enfrontar-lo amb
literatura que, bajo un burdo dis3al ¡Usted es...?
fraz de diru!gsción dentfPca (1),
rls tópica de sempre i amb negati—Gil Robles.
ves que l'exasperen.
pasa de eontrabando la potuogra—Creí que era D Juan Robres,
lía :fla g audaz y perturbadora.
La fr.volitat i I uniformistne, en
aquel caritativo caballero que creó
bona eempanyia, podrien donar el.
Recientemente ha llovido en nues- un hospital; pero que antes hizo los
fruits que abans beso insinuat, si no
tros quioscos una publicación que
pobres...
s'iMposa el ~eh • de justicia i de
firma un tal M. Martín de Lucenay.
No, senores de la caverna. El
repute ik la *afeita, 'que és con.
que bate el record de la obscenidad
tiempo de la caridad pasó a la hissubstancial per a la convivencia,
cultivada. Ha pasado como cosa de
toria- y pasó para siempre. No so• patriotes tic ten erren tenen
div u lgación 3 »e ha urmit i do amnéis con el "ritornello". La hora de
pliamente su venta:Nii la policía ni
deure moral de fer coetat als bastos,
la justicia llegará efectivamente;
com en altri. hora retobaren les
Selvea se han enterado. El editor ha
pero de la justicia social. Todo ser
hecho un magnifico, un fantástico
pretensons de la Catalina allibehumano tiene conciencia de lo que
rada. Sois un gran corrent d'opinió
negocio. Y ¡si consecuencias las ha
es y de lo que significa. El obrero
pagado fa juventud obrera.
pot evitar que I mconatient nailonpide trabajo, exige trabajo: pero re;Hemos visto tantos tontitos de
utisme «paya .porti endavant la
chare la caridad. La caridad es una
esos roios en manos de jóvenes y
uva obra nepe. i eatedlitudera."
frase sin contenido. Justicia y nada
muchachos obreros!
más que justicia.
Pepita política
E3 francamente Indigno. No tiene
Ni la miseria en que vire el obrePAGESIA, fa tosa invocada al sexy
bastante la burguesía con los curas,
ro os permitirá acercaros a él. Os
estila per. id d'evita, qu e eh Peítei0J la prostitución y el pornografismo, conoce bien, senores de la caverna.
es dividefe in a roo Seise Iretricida
que ahora viste eón ropaje cientíPedís dinero. Lo pedía anoche
fico su alijo de perturbación para la
que els pa de:
apremiantemente, en vuestro nont•
bre y representación, Gil Robles.
"Era ahir que_ proteetivem..7 en juventud proletaria;
De eso, Selvel no. dice nada. "Hay— gritaba —necesidad de dinom d'arma sedy estilé "que.aviai
Tampoco dice nada- de los que a
nero, de mucho dinero."
invoquem- que una 'entitat de Cita;Dinero! Nosotros llegamos a
se dedicada ß la defensa de reivindi- Pretexto de un trabajo a destajo
facilitado a domicilio a las jóvenes
pensar, oyéndole, que no era Gil Rocacions de caricter popular, barreobrera,
ep
yaro
forzoso,
.e
eonvierMea
el que hab:aba por . el micrónes elr uno anhelo amb el .prografono, sino Napoleón. ;Dinero, dima d'un partit polltic.nueut a les- ten en ”etraeadoree del sexo".
Selves
Pero
de
esto,
no dice nero, dinere!...
pi
cal( ¿'sus moviment Sentimental. i
Napoleón perita dinero para haque upeculie damunt la. sort i nada, hablaremos ni:Meros mas ex.
cer la guerra. ,latei otra CO34 se
l'esdevenidor d'aquest partit. genee tensamente.".
propone hacer la caverna:
pensar que un dla o un altre seria
Un Govern Maura?
Inútil. La caverna encontrara diengolit o arrossegat per la SOre que
corregués aquell partit, i que quedaEl corresponsal de L'OPINIO a nero para sus plartes; pero peco
cien indefenses les reivindicacions
Madrid din que bol» anuncia, per a dinero. Mucho, no, Aunque sorq ue eren el motiu de la seva exis- °vial, la subditurid del 4,0vera jineta prenda a los poderosos sentados a
la mesa "atiborrada de ricos mantencia.
per tos g oteras Malita:
jares y selectos vinos". Nada, nó
Aquesta protesta honrada i Helad
"Ara
be:
quan
caigui
el
Gocerr
congeguiri nada. Como no sea
ens fin creditors a I ammadvenn6
Lerroux, que será acial, més acial
amargarles la digestión.
d'una gran pata d'aqueo sector i ens
del
que
la
gens
supon,
és
evident
Resulta fantásticamente curioso el
féU iMPOPUÍar: davant els olla de
que pujara un !torne de dretes. Pofenómeno político de esos alevines
motu dels aeus simpatitzants. No
dria
ésser
Mauna?
aquest
el
senyor
de
estadista que jamás sintieron la
per alzo ens detinguérem en el naAh, qui san! El senyor Mama és menor ansia dt apostolado y que
de caml.
un
borne
de
dretes,
es
un
home
del
ahora,
de golpe, se desesperan en
Avui hem de protestar amb el ma•
público ante el espectáculo de la
teix breó que un altre sector s'aban- qual estan allunyats tota els homes
tniseria del pueblo. ¡Qué voces indoni—segona sembla — als bracera d'esquerra, perd és evident que és
republici, republica de cap a peno
teriores habrán oído esos hombres,
d'un alt-e partit gne. ultra ésser poNingú
no
fi
pot
negar
un
republitoda
la vida indiferentes ante el dolisie, porta l'estigma d'esser foraster.
canisme antentic que el fa ¿sur
lor moral de la injusticia humana,
Ni !a desesperació pot justificar
per
exemple,
adversari
de
l'Estatut
para que de repente se hayan senaquesta conducta antiliatribtica i
de Catalunya, peró un cop aprovada tido apóstoles de lea desheredados
de ,lleial,
la
Ilei
per
les
Corta
conatituents,
y de les que sufren hambre y sed
La nostra condició de catalana
corporal y de justicia?"
ens priva, ni que sigui en uns 1110- respectu6s amb el seu text.
menta difícils, ¿'apelar a una altra
justicia que no sigui la justicia catalana.
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Une misteriosa4L1

.1kokoMta Ilaciaibittebtath
-nlelde
04, els tres «fanGuIllem Craell
Discurs de %roerle tasmes» que hi
S'inaugurà diumenge
Denle` go
Diumenge, mati,
Diu•
Lleida,
zo
monument aixecat paaseig
passaven
Passeig
cia Hernandez
i
Sant Joan)
Catalä.
Hi
toncorregueten
Guillem
representaven
delegats,
I estona
Graella i
públic
i
molt

IV.
A .1Teas
'
Enkerameta l dei
dtputatlosep A Vallbona 68 vota
Sagrera
Coromineg

per tercera velada,
amb una urna
blindada

hadaloqina. 'remira
(Ve de in primera pagina)
per a totd‘
..els grana siervas, que Pompeu
Clementina Arderiu, Joaquim Nehm ha prestat, com a filòleg, a la
raed. Eduard Nicol, Joan Estelrich,
notara patria i a la nostra 'lengua.
t'inaugura el
al
j. Navarro Costabella, doctor Joan
(per telèfon). —
Pot dir-se—afegeix—que fiestee
de Gar.
al
Codina Altes, Hermini Almendras,
PALAFRUGELL, ala (Per teibloo)•
Badaidentificat
amb
està
Fabra
menee acabaren lea «sajona del
de
(abans
A Puig de Montoriol, doctor Sal—Aquesta tarda, e les sises, ha tinIII Congra del Partit Radical-So.
hotrobat
ha
hi
en
efe:te,
lona.
Ací,
propula
l'economista
Ise:n
i
Dalman,
E.
Vives,
vador
gut Iloc l'acte de l'enterrament dee seVallbona és un poblet de la comarca
cialista
ra de repòs: aquell que li calia en
Oztavi Saltor, Miguel Canals, Rossor deis estudia econòmics
nyor Josep Sagrera i Curomines, la
uns
que
amb son habitaras, soo
que
tambi
dir
220
de
Iluita.
1
he
plena
im- del Penedés
ha
Moles.
produit
Pregona
mort
del
qual
send Llates, Fermi Verges. J. Masdeis quals binen dret a emetre sutórnala afiliats del partit a Cataa Badalona tots estem identificats
de
la comarca.
Ctrillo, Angel Vetean. Joan ToA reste assisti.
pressió
a
tota
telhfon)•
—
(Per
Lleida.
29
llarg -4a carretera—
Un
arree
fragi.
hogar
ami, el). Badalona no é..s un
representacions de les entitats eco- lunya.
klan assistit a la fúnebre cerimònia
mas, J. Masifern, Av eh Ares. lan dos o tres noks de curts que hi ahueDes de feia une quanti) dies,
Com a clausura del Congrés se
espiritual important, perd aquesta
passaven
per
Enriqueta Manyé,
nómica:es cooperatives i culturals
p.
matra
de
persona
que
Vicsen i ja heu recorregut tot el Ponle
celebri un mIting al teatre
es parlava molt per la ciutat entre dime filtro atapeides de gent,
deficiencia la suplirla els badalonins
E Martí -Isern, J. M. Xicota, J.-V.
del país.
Heme' passat per &vara de l'Antaal qual concorregué un públic
d'uns sorolls misteriosos que se
arab l'afecte personal que sentim
Pot dir-se tense por a equiFaix, A. Artis Gene:. Franctse
Presidiren lacte el diputat senyor tenia,
ette
Pula
tament, del bar, del Centre RePtIbia
nombrosissim.
xalet
d'un
sentien a l'interior
el
Doble
en
pes
cavocar-se
que
tot
F-ntanals. Victor Hurtado, Josep per Pompeu Fabra,
Soler i Bru, en representació del
Parlaren en primer II« ele sedel Centre Federal, de l'església e de
M. Planes, Carles Soldevila. Dome- I Tose com un gran honor. Pom - President de la Generalitat; l'alcal- nyors Adolf Cabás, de Barcelona, eitUat al camí d'Albatärreo. Le bria ele carrera per on havia de Pas
la Cooperativa. Per?, si velen coneoter
fantasia popular, tan accessipeu Fabra—diu—, fer-vog ofrena de
e
a
r
l
c
o
m
i
t
v
.
de de la ciutat, doctor Aiguader; el
ne Guansé, Carles Capdevila, Pere
Javier
Jaques.
Vallbona a fono, cal que seguis—en
farmackutic
explicacions
sobrenadol
ocuparen
la
primera
a
les
ble
afialet, Joan Cortés, Enríe F. Grial, la medalla d: la ciutat i del pericana( tinent d'alcalde senyor Puig i Alfon- i elDesprés
Al
cap
de
parlé l'ex-director genequart de cami—carretera avall tira que,
fin
as
nornena
els
qual
aquesta
el
de
les
coses
que
en
presidencia
d
saya«
Catanovet,
prei
altres
personalitats.
amb
turals
so
Fe:in Barjan, J. Baronat, Pau Roarrupida en un clot, trabaren la fabriral de Comerç, senyor Noguera, el
La Banda Municipal interpretä diprimera moments no es presen- iiident del Parlament de Catalunya; el
¡ Amigó , An t ònia E 0 a 0 , » E,- I adoptiu. Estic orgullós de pensar
qual examina el resulte de lea darca- La fabrica és la part niés imparue, tema a venir, la història, en
verses composicions del seu reperten claree, ja suposava que a secretara senyor Dot Aixé; ele tant del poble. Es el modus vivendi
reres
eleccions
a
Catalunya.
riZ Roig i familia: Alexandre Ri- Í q
recordeobra,
es
vostra
senyors
Prima
Irle,
Santaló.
i
Joan
esmentar
la
tori.
l'interior de l'esmentat xalet
E senyor Domingo, que eslava
b e ra. Gaietä Freixe. Antoni Brrd'una gran part da vallbonins.
t'a, a traves d'ella. del nostre poble.
Fernindiz, delegat maritim de les coLes autoritats i representacions ea
s. de Lleida: R. d'Alós Moner,
s'havien vial, fantasmes 1 sentit
A Vallbona ha paseat el mateix que
en una llotja, s'atea per parlar. Fou
collocaren en una tribuna que Oía- rebut amb una forta ovació. El crits demanant socors, com marques gironines.
I acabo felicitant-vot en nom propi
Je oni Marea, Emití Valles Vidal,
a motu alees pobles. De mica en
A
la
segona
presidencia
figuravia installat expressament.
públic dementa que pasea a VeSCemestre Joan Salvat, Alfons Mase- i en • el de la cintat.
mica eh indígena han anal abatidoprovinents de persones que ren els diputats al Parlament de CaParla en primer reune el senyor
El parlament de l'alcalde ion rere,. A. Sabater i Mur, Joan Coro- I
nant les tasques del camp per fer im
nari, i arai ho féu, reproduint-se nofossin sotmeses a un turment. talunya senyors Arnau, Fabregues i
la
Societat
de
Jean
Mon
i
Pasqual,
llares
aplaudiments.
Manig,
Alexandre
but
amh
vament l'ovació.
m.nes, doctor J.
treban méti còmode, potser mea ben
La casa embruixada del cami Caudemunt; el diputat a la Corts de vagas i no tan insegur cara raltre e la
d'Estudia Económica de Barcelona.
Cardunets i familia. Carme Mont- Després s'ald a p a rlar Pomeeu
Comenea dient que les eaquerres
ei
cae
tenyor
Maleal
i
de
sed'Albathrrec
esdevingué
la
República
presiden,
han de complir foreosament tres
fábrica. I, natnraiment, a mesara que
Ramon Xuriguera, etc.. que, Fabra. i tot el públic, a peu dret, de la qual ion fundador i
Parlament catea,
junt amb les que es reberen desor:ts li dedica una cuida ovació. Va tri- en vida l'homenatjat Guillem Grad s deures: primer, defensar el passat; guida tema central de les con- de cerirnonial del
augmentava el nombre de trebagadort,
verses entre les faunllies i po- senyor Dalmau Costa.
zar rnolta estona a poder parlar.
oue és la que ha costejat l'erecció
de la fäbrica anava radevenint
segon, salvar el moment present, i
l'arno
de l'acte i que no hi hagué tems
La tercera presidencia era la famii-1)7es de café, fins que diseabte
amo del roble. La paraula "carnitasmaterial d'anotar, arribaren al miQuan, al cap d'uns minuts, es resta- Ccl monument
tercer, garantir l'esdevenidor. Apesliar
i
hi
anaven
el
fill
del
finas,
JauL'orador féu una apoloeia de la
me" solda per primera vegada de le
ler. De les entitats badalonines i Mi el silenci, va dir:
a la nit, per tal de satisfer la me; el germanastre, Angel Ferran,
ta a la missió de lea esquerres.
de fora es reberen les adhesions
vis d'un valibona però era maliteiTenias l'obligació de defensar natural curiositat, es presentaJo no sé, a vas, alcalde, a la co- personalitat i de l'obra de reaellsi inestimat company de redacció; el. cueconómica
prosperitat
be
de
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A Vallbona hi ha el "Centre Reptitorre
els
l'esmentada
per
constituir
ren
a
missió organitzadora de l'acte, i a
l'obra passada,
gendre, Mael
nyat,
Jaurne
Brunet;
delegació de Palestra a Badalona,
Mica aova. No s'ha de constituir una
veins de Lleida Emili Delgado,
tots, de quina manera donar-vos les dustrial de Catalunya.
de Pala- l:eje Federal", compara en mejor
nt
Medarde;
l'Ajuntame
nuel
la
pulupart dels teginclor5 de rantie Centre
delegació de Palestra a Barcelona, gràcies més efusives. Aquest homeA continuaci6 féu ús de
Repliblica monarquitient car mo- Josep Inglés, Agustf Melé, Rafrugell en eorporacie; d Jutjat muni- Repudia, entusiasta de Valle i
la el senyor Joan Carandell, presidelegació de Palestra de Ripoll, de- natge el trobo tan despropercionat
narquitzant voldria dir que tornen mon Montury i Francesa Mola,
en
mana,
poble
el
i
cipal, funcionaria
legació de Palestra a Balsareny, dea imperar les coaccions; que exis- els guata observaren que a l'in- entre d qual hi baria representado= Ribot, Francesc Layret i Laureä
als meus mérito, que em cal trobar dent actual ele la Societat d'Estnlegació de Palestra a Tärrega, de- una explicació que em. permeti jus- dis Econbmies, fent ofretta a la ciuAmb la vinguda de la República asa
teix el favor abans que la Bei 1 el terior de la casa hi havia Ilum. dels ajuntaments de Torroella de Mont:egació de Palestra a L'Hospitalet tificar-lo sense que en pateixi la tat del monument dedicat a perpea Vailbona ei "Centre Republial
privilegi abans que el dret. Si no
Bisbai, Paternas. Sant Feliu que
Entraren
dintre
el
xalet
gel,
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1 repelo de la "llamaSea exemde Llobregat; delegada de Palestra
memada
i
el
seva
tuar
la
que
en
cada
govermera modestia.
hem aconseguit
de Pelones, Ca- Catal3", integrat
corregueren algunes habita- de Guncols, Sant Joan
el seEspecialment—remarcà
una
nova
i
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ple.
ètica
una
hagi
hi
Vera Banyoles; delegació de Palestra
nant
Je cm penso—afegi—que a aquest
longe,
Santa
Colonia
de
Farners,
nyor Carandel—perquè persisteixin
El la d'abril van guamas. ; per Vera Pineda; delegació de Palestra a
altra ética en cada home, no hau- cions, però de sable sentiren ges, Orsä, Girona, Figueres, Bernabä,
homenatge que m'heu dedicat a mi les
Reir
sorolls estranys. En una de les
orientacions que en vida ssscnykReas, Badalona Lawn-Tennis Club,
rem aconseguit res.
multes al- tiera 39, ele bornes del Centro
Marinas
Amer,
Anides
i
el dediquen tumbé a tots els que
matra idaConferentia Club, Joventut "La han treballat en l'obra de la recons- lå Grada en tot ella que
Els bornes d'esquerra hem de habitacions foren sorpreses per tres. Hi buje tan/be, amb nodrides blica Federal, però arnb
fa referencia a l'expansió econòmica
Falç" de Barcelona, Delegació Prodefensas' el fiestee- pastat No bi fa tres emmascarats, que els do- representacions, totes les associacions ser etlbStitttitS per lea Caneado= pe
trucció de la nostra llengua. Gräcies
toree, boya nomenat alcalde el mine
del nostre paf" mis enllä de les
tectora de l'Ensenyança Catalana
res que siguin les dretes o les esnaren alguns cope. Els sis jo- obreres i agrícola de la comarca.
a ells, el catalä avui ja pot entrar a
Cesar Borris i Vilarrubl, di Centre
!metas fronteresa Figueres, Grup Excursionista de
guerrea lea que governin la Repúves van fugir räpidament i calL'enterrament ha constituit una ma- Republicà Catete.
tots els centres importants de
que
tragué
la
bandera
de
la
interese'
es
Després
ens
d'EsGricia, Centre Catalanista
blica. El que
mad auxiliar-los de diver g es le- niestació de dot Cele e* s'havia vist
cultura.
1 ací cornead /a fluita civil. Els
ciutat que cobria el monument a
se serveixi un programa i que es
ta:erra de Barcelona. Radio Bada-siens a la casa de socors.
mai a Palafrugell.—C.
Com que jo sóc el mis conegut l'homenatjat. Es obra del destacat
del "Centre Federal", segons el del
governi honestament. No s' h a
lona, Rädin Associació de CaLa policia es presentä a les
de tots, per a:ad em fea 'llame"Centre Repta/ira), eren "manararti s ta Vicenc Anton, larga reeixid):
ta:unya. Societat de Cirurgia de
criticar el Govern pel que es, sinó
mentada torre i detingué els
natge. Jo l'interpreto ajad, i aixi
quina", "Iligaires", -cada" i no saParcelona, Societat de Tisiolagia de
el bunt de Grulla, de bronce, daque cada dia havem d'examinar la
resultahan
quanta coses mis. Els federal.%
l'accepto. I l'agraeixo doblement—
munt un monolit de pedra btanea, en seva tasca i la seva conducta par- tres emmascarats, que
Barcelona, Institut d'Estudis Cano cal dir, es defensaven com podien.
ren esset' Joan Vendrell, protalans, Govern de Catalunya, presi- digné per acabar— perquè heu creat
el qual hi tta la següent
ticular.
un premi anual destinat a una obra
Les eleccions a regidors del ,4
pietari del xalet. d'ofici veguer;
dencia de la Generalitat, Patronat
"Societat d'Estudis Econòmics de
L'hora present és realment tragener arribaren quan la reacció dele
Barcelona a Guillem Graelis i Moles.
Universitari, Claustre de la Uni- de caricter iiioligic. Mollea gràcies
EN UN CINEMA
un Govern que no go- Julià Pinyol 1 Josep MaragUes.
gica.
Hi
ha
dono per tot, senyor alcalde.
federal' contra la demagegia Oh del
MDCCCXLC MCMXXVII:"
versitat, Parlament de Catalunya,
pagesos. Tots tres t'oren Mata
yema, i un Parlament que no legisAl Cinema Dore, situar al carrer
El breu discurs pronunciat per
"Centre Republica - era al grad rae"
Després l'alcalde, doctor Aiguader.
Consell de Cultura de la Generaa dfsposicid de l'autoritat judila. o, millar da, que antilegigla.
barriada
2,
del Pare Roldbs, número
Pompeu Fabra fou xardorosament pronuncia un breu parlament danant
xirn Els d'aquest vetare hateen sonlitat, Patronat 4'Educaci6 Fisica i
que
cial, la qual disposi que in- d'Horta, es van presentar, proa de les
Gran
Es
la
responsabilitat,
tingut una c-ampanya electoral de gran
Esports, Unid, Gimnástica i Espor- aplaudit. Acte seguit, el conseller de les gricies en nom de la ciutat per
n11 popres6,
per
a
mi,
que
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contret
gressessin
a
la
dotze
de
la
nit
de
diumenge
guatee
voldria
de foro
no
de
CataCultura de la Generalitat
tira. Billar Club Badalona. Casa
l'ofrena del monument, i celebra la el senyor Lerroux. La inieiä aquell dran continuar la broma tant subjectes armats de pistoles, i. després violencia. Com a argument
tallaven de cada eis federal'. Però
lunya, senyor Ventura Gassol, que seva erecció, just homenatge al mesCuyäs, Societat de Patrona Fusters.
per
entraren
a
la
Govern
del
d'amenaçar
els
empleats,
C.
dia
que
se
separa
els
plagui.
—
com
dir veritat. poca impressió produje
Societat de Mestres Pintors "El uns moments abans havia passat a tre d'economistes i orientador d'una
taquilla i s'emportaren el producte de a
entendre que havia de cessar la
aquest penjarnent entre e4s vallbonins.
ocupar la presidEncia, i que portava
Boc, Activitats femenines del C.
nava concepció econòmica. S'adherí
epensar
la recaptació, la quantitat de la qual
socialista, sense
Com abans &len, molas poca són els
d'Esquerra Republicana, Amics de la representació del President de la a les lloances tributarles a Ministre participació
no s'ha pogut precisar. Els atracadors
que ella era la millar obra q le es
que se senten adatas.
Generalitat i del Govern de Catalu- ciutarlä i gran republicà que fou
La Poesia, Sometents de Badalona,
pogueren fugir protegits per la fosque el
podia
realitzar,
aconseguint
Quart feia tres hores que durava la
Foment Industrial, Centre Catala- nya, s'aixectl per parlar. També fou Graells.
cor dele carrera adjacents al lloc del
proletariat s'incorporés a la Repúsaludat amb una ovació pela insisnista Boda lo ni, Centre Catalä
votada, tots els 'del "Centre RepnActe se g uit pronuncià unes paranla República, cense
succés.
perqué
blica,
de
Caixa
tente
a
lacte.
blica" ja es veien amb la derrota al
d*Esquerra Republicana.
lee d'agraiment el fill de l'hornenatEN UN ESTANC
contingut social, Es !letra marta.
l'A t iança
Prisions per a la Vellesa. Centre
damunt i recorregueren al procediAmb quina emoció corneneä jat. senyor Marcellí Graells.
la seva obsdotard
amb
descans
Arria
mis
Per
tal
de
celebrar
el
Catalanista Republicà, Foment de dient — em trabo entre vosaltres
ment heroic e a dos quarta de. quatre
El senyor Pich, que assisti a ¡'arte
i si abans trencä la unió
minical des de dissabte a la nit que urs allna d'ells entra violentament al
D Sardana, Centre Badaloní, Ca- cont a representants del President en representació del ministre de Ma- trucció,
es Anis l'estanquer
Pa'au
republicana, despees donà lloc a
Joan Guhcer i la seva facito ApolIG, Badalona E. C., Seccohlei i esbotzaren
rina, s'adherí a l'acte. La Banda Mude la Generalitat i del seu Govern!
pensat que el Patlament era inmilia s'absentaren de llar establiment
c', Femenina de Palestra, Partit Per la representació que porto he nicipal interpre t é unes composicions, governable,
Es convocaren naves eieccions Per
Decoratives
corn
Andreu, núalar\
en
un
palo
i
al
tener
de
Sant
situat
Y :cionista Catalä, Centre Republicà
al dinmenge següent, dia 21. Per eviacceptat que el vostre alcalde em ce.
i la societat "La Dalia" canté canel nostre, on tot es fia ei l'horne
mero 320, i no hi tornaren fins diuar
Catala (delegació de Badalona),
t la rePerició d'un possible trencac ons populars.
dis la presidencia de l'acte. i àdhuc
salvador i el rniracle, es un dany
a quarts de deu de la nit.
ment d'urna, el finten Joan Sabater
Uiga Catalana, Cambra de la ProDiumenge se celebré el naiting que menge,
perquè aquest acte d'avui em fa
assabentats
d'aquesta
Sgurarnent
terrible.
ptetat, Centre Republicà Radical del
havia organitzat l'Aliança Obrera. absEncia, uns 'ladres obriren una mina (té la casa a la sortida del noble i Per
recordar aquelles excursions enyoraun
governa
i
que
no
Govern
dstricte IV, Joventut Badalonina,
Pestanya. Parla- per la part de la claveguera del carrer anar a la fabrica cal passar-hi pel dades en les quals ens hastíen) trobat
Parlament que no legisla tenen dos El presidí Angel
Centre Catòlic Renaixement de
vant) s'encarregà de recollir firmes.
ren Rafael Vidiella, Foraster, Joan
ja era, alesPompeu
Fabra
i
jo.
Ell
en el
feixisme,
un
d'ella
el
Cris a sota l'estanc del senyor Guiperills,
Canet de Mar, grup d'admiradors
López, Olerte, Jaume Miravitlles.i
obertura, que Per tal de demanar a la Conselleria
del nostre idiol'encarrilador
mitjä
d'aquesta
mateix
ho
vaig
crec.
Alada
Per
xer.
no
qual
de Canet de Mar, Ateneu Basketovernacib ta transen de torees,
Andreu Nin• Angel Pestanya clogué
ma. Recordo que als joves de laté uns cinc nenes de llarg per cin- de mantinguessin l'ordre.
dir fa poc a Madrid, i se.'m retragué
Club, Sane de Badalona, Collegi
que
centimetres d'ample, els Ilalacte. Tots els oradors propugnaren
contrades
vara,
que
recorriera
les
de
quanta
que
no
tenia
visir')
de
la
realitat.
Badalones, Escoles Manye, AcadeEn un sol vespre en recotti duesper la creaci6 d'un front únic d'odres penetraren a restabliment, d'eel
Catalunya, abrí que aplegävem un .
Crec que rúnica cosa que podran
mia Cots, Joventuts d'Esquerra
brera procedents de tota els sectors
s'endugueren acto pessetes que hi ha- centes cinquanta-set, que foren tramemot
que no coneixiem o que ens
suicida, car
cop
un
intentar
seré
del
d • Estat Català, Ajuntament
Tänger, 28. — Davant les decla- a • Espanya no Ea possible el fei- de l'obrerisme, per tal de treballar via al calaix de la bonita . Iso que la Sea al amor Solves.
semblava desconegut, cuitäveni, en
Masnou, Associació de Periodistes
racions tetes a Barcelona per l'ex-alt xisme.
familia del Sr. Guixer guardava al
I el dia 21, POC2 estona almas 'ocontra l'amenaça feixista i contra els
ocorre igual a Alematornar, a anar a l'Ateneu Barcelonés
de Barcelona, Sindicació de Ford'Espanya al Marroc, se- nya i aNo
comissari
del bufet i uns coberts de plasobre el§ quals diacomiadaments,
calaix
beim ei collegi, cinc pardea de la
PamPeu
Fabra.
intervingueren
a
comunicar-lo
a
Italia,
que
rnació Professional del Masnou,
gueren que calla imposar una solu- ta i altres objectes valorats en unes guardia civil ja er passej aven Pela car
L'homenatge que avui dedica la nyor Joan Moles, una personalitat tan- en la guerra.
" L'Avançada" companyia de teatre ciutat de Badalona—digué--a
gerina, el nom de la qual es desitja
-rea,vitnco arpe/lmnts.
200 neg setes még.
ció revolucionària per fer front a
que
el
vull
creure
no
Tarqpoc
de Sant Andreu, Biblioteca EncicloIlargues
ocultar, ha pronunciat unes
El robatori no bou descobert fins
En una hora, solament, havien votat
aquest locatis de la burgesia. Blaslustre filòleg i amic mes, represenproletaria 1, desenganyat per no
tornal'estanc
pédica Popular del Masnou, Casal
ciude
en
defensa
de
la
els
propietaris
maniiestacions
fuer
que
dues-centes
Angel
a
mes de
Persones
maren el feixisme alemany.
l'homenatge de tot Catalunya.
aconseguir les seves reivinclieacions
Catalä d'Esquerra sic Sabadell, Es- ta
tat de Tänger.
ren a llur domicili.
den federals.
Pestanya va donar acabament a rac,
Car si els política han pastat l'arsocials, es llanci a alguna aventura.
tola de declamació de Ripoll, Casal
L'anterior telegrama renté tam !larXOFER
importància
A
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remarcar
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els del « Cente
fént
Altra
vegada,
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patria,
bastint
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i
plasmat
Naturalment. jo Recepto totes les
d'Esquerra Republicana del distric- difici, ell hi ha portat l'esperit i l'ä- ga exposició de Iris i comentaris de
per a molt aviat un altre
Al carrer de Padilla, cantonada al tre Republieä" es veien arnb l'elcond
aspiracions del proletariat, pecó en i anunciant
te X, Centre Comarcal Lleidatà,
incoherents, que no pedem
regada
Vidalet,
fou
trobat,
perduda ¡ novament recorregueren al
acte nacional en el qual prendran
Torren d'En
nima.
una República democràtica.
Centre Comarcal Lleidatä (Agrupublicar PcrarQ no dánd a retinter cl
al vespre, un xofer lligat a procediment expeditiu. A guarra cle
part les figures mis destacades del
diumenge
adopEls
pobles—continuä—,
quan
excursionista
Grup
definit
recentha
nació femenina),
Vandervelde
nom de la persona qwe els sub:crin.
un arbre. Uns transennts que se n'a- &tes el propi president del Centre es
moviment obrer revolucionari.
ten un fin és perque el fill, abans,
Germanor, d'Esplugues, Ateneu
ment les dues formes de governar
donaren el deslligaren i el portaren
traslladi al collegi—situat als bancos
ha adoptat el noble I això es el
Polytechnicum, "Amunt" (portantque naden existir al alón per regir
a la delegació de policia, on declaró de la Casa de la treient-se un
que ha pas,,at amb Pompeu Falsa
senyor
ven de F. J. C.) de Badalona,
l'Estat
i
mort
els Estats: capitalisme de
que s'anomenava Pere Pau i Gallindo,
boci de morí de la butxaca, trenca un
la ciutat de Badalona. El seu nom
socialisme democrätic.. Jo accepto
F. J. C. del Circo' Catòlic, F. 3. C.
trenta-cinc anys, i que trobant-se
vtdrc de l'urna. La guirdia civil el
Es Mime l'estadant del de
passarä a la història, al costat dels
con(Unid local), Secció de Minyons
Sant
Pau,
Josep
Armenteres
el segon. Fou molt ovacionat.
de
prop de l'Hospital
detingué, i fou traslladat a Capellades,
noma de Fiedler, Claris, Prat de la
el llade Muntanya del Circo! Catòlic,
Després se celebra un banquet,
desconeguts
un
taxi,
dos
duint
un, després de declarar, el deixaren
pis del carrer Alitjä , de
Riba i Francesc Macii. (Ovació.)
LA PUBLICITAT, "Mirador,
i
en el qual no hi llagué discursos.
garen i es van fer concluir a una di- anar,
Domingo
senyor
donaren.
En
arribar
al
A
la
tarda
el
Laboratori Municipal de Badalona,
Mestre Fabra no Es sa'ament un
li
que
Sant Pere on tea trobada recció
A la matinada de diumenge morí a
Convccaren, novament, eleccions per
va visitar l'estatge de Joventut Reis un crunnver que
S. A. Cros, Associació de la Premi loe indicat, amenaçant-lo amb pistola nostra ciutat el senyor Josep Ara abans-d'ahir, diumenge. L'akalde,
del cotxe.
malta socia,
Hi
havia
baixar
publicana.
sa de Badalona, "L'Eco de Badaha donat t . na estructura a la nostra
les,
l'obligaren
a
de
menteres i Vintró, conegut home
una abundant 1
mis interessat, naturalment, a contilona", "Ruta", "Sol Neta", "AuIlengua, Es un music que ha com- negocia i president de la Camina de els guata li feren una rebuda afecdesprés de lligar-lo a l'arbre on fou nuar
davant del Municipi, demani
el
taxi.
Aquest
amb
fugir
tuosa.
van
bada", "El Clamor", "El Poble",
trobat,
pres els sentits mis preg .,ms de l'idocumentacj) sobre tela enhiele es va trabar abandonar al car- que sialaliaren
Indústria i Navegació, arguirdies civils al ;sa"Joventut", "Accib", Orfeó Bada- diurna, i un gran aficionat a l'ex- Conierç
Tordiputat
senyor
Humbert
El
re,: que ocupà durant diversos caerble fos arana la condició de posar-sa
loní. Delegació de l'Associació Protee d'Escòcia, barriada del Clot.
cursionisme. Aixi) darrer ens dóna
res va pronunciar brete parauleg
roristes
ui
mes, a
a
finat
pertanyia,
El
cicis.
sota la seva direcció i responsabititectora de l'Ensenyança Catalana
a entendre que Pompeu Fabra no ha
notabroses entitats cont el Foment d'elogi al senyor Domingo. Aquest
tat, que fet i fet—deia—sóc l'autoride Badalona, Patronat de l'Estola
estat un filedeg de laboratori, sino del Treball Nacional, Junta del Port, va contestar amb mots d'agraiment
El Casal . Valencianista tat mixima.
Catalana de Badalona, Agrupació
Cont Es sabut, no fa gaire la
que, en recórrer Catalunya, ha anat
i de lloanca per a l'entitat i els reComité Industrial Cotoner, Junta
—Si ve la guardia civil i la mana
heu procedi a un escorcoll al cinquè d'Esquerra conmemora el
Excursionista, Amics de les Arts,
publicana Ileidatans. — C.
a la font viva co neix, creix, es desd'Urbanització
i
EncasernaMixta
En César—deien entre ells els del
pie del núm. 46 del carrer de Sant
Ateneu Obrer, Escala de Música, enrotlla i es forma, finalment, el ment, Consell Superior de les Cam"Centre Federal"—, ja ho tenim beis
Pere Maja, on .'incauta de diversos sieb anlversar de la mort
Escola del Trehall, Institut de priIlenguatge. Per tot anca, rnestre Fa- bres de Comerç, Comité Espanyol
perdut.
estela per a la fabrica ció de bombee
mera ensenyança, Biblioteca femebra,
Catalunya
us
restarà eternade Comere InternacioCambra
de
la
I van anar a la Junta del Cena
nina, Biblioteca de la Caixa de
de
asco
bilez
d'Indústries i d'una copiosa documentació, de
Cambra
ment
a
graida.
I
en el Renaixement
Institut Nàutic de la Mediterranal,
&manar una urna blindada per a les
Pensions, Circol Catòlic, Gremi
la qual es deduia que l'estadant del
del vespre,
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del qual era vice-president, Codeu
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a
Diumenge,
de
Catalunya
figurara
el
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eleccions de tercera convocatòria.
consumidores
del
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i
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Fabricants i dindustrials. Centre
pis, Joan Figueres i Soler, era un
mité Industrial Sede?, i d'altre.
va tenir lloc al Casal Valencianista
nom marcat amb pedra blanca.
A quarts de vuit del metí del
entre els
Catalanista Republicä del Masnou,
destacat
element
d'enllaç
finat
home
preparadissim
i
Era
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d'Esquerra
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d'ací a dos anys, s'hagin com ,
a VallCollegí de afetges de Badalona, Quan,
terroriateg que operen ad 1 els de di- sise aniversari de la mort del gran diumenge passat arribaren
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Era un eipeetaele vil, -que revela
profundament la majoria dele cintadaos. Ni fisgué uns mantente que
eezettava que Ve/lboaa anua a
presentiar un dia de dol. Ele federal* comencaven a reaccionar, i hom
pialan da llançar-se al cartee, armat, 1 foragitar els forastera i fer
sortir la gnärdia civil. S'imposà,
per() el bon criteri, i per prodencia
es deixä córrer aquesta idea. (Els
del "Centre Republieä" deien que
ti no sortien era perquè tenien por.)
Amb aquesta tessitura s'arribi a
l'hora de tancar la votaci
ó. Els forastera entreven o sortien del collegi amb completa llibertat. Si els
passava pel cap, alguna es treien
pistoles de les butxaques, fent-ne
descarada ostentad& Abans de signar l'acta, el president de la mesa
es valgui d'un simple pretext per
sortir de la sala on s'efectuava
rescrutini i marxä. El resultat era
el segiient: Centre Republicä Catalä, 136 vots; Centre Republicä Federal, 76, corresponents a les 76
persones que- havien pogut votar
niurement. Com que el president no
es volia fer solidari d'una votad()
plena d'irregularitats, ibandonava el collegi abans de fer-la
bona amb la seva signatura.
Per() els de la partida de Cesar
Bonns no es resignaven aixi com
abrí. Assetjaren la casa del president i intentaren calar-hi foc per
obligar-lo a signar. No li quedä cap
mis remei, i ho fiu, després d'haver fet aixecar acta al notari de tot
el que havia esdevingut.
Ara manca saber si, en justicia,
l'elecció d'ahir serà anullada o si
ea donanä per bo un triomf obtingut
utilitzant els procediments mis rePugnants per a les consciencia
liberal..
J. NEUS

Ha quedat constituida la
Federació d'Obres de (hita
costra la mortalitat
iatantit
En una ponencia que sobre l'organització de l'assistència a l'infant lliuraren a la Generalitat de Catalunya
els doctora Manuel Salvat, Joan Còr
dova i Jeroni Moragues, com a socia
delegats per la Societat Catalana de
Pediatria, després de irr un resum estadístic dels serveis prestats i de les
necessitats mis urgente, assenyalaren
que el primer element era la Federad() d'Obres de Lluita contra la mortalitat infantil, i digueren que l'exemple dels altres paisos demostra que la
coordinad ó de tots els serveis es allí,
que els fa eficaços. 1 que a Barcelona la duplicitat de serveis fa que la
lluita no tingui prou ei icicia. Abel ho
entengueren el conseller de Sanitat i
el director general del ram.
Per això, amb la cooperaci6 de
tothom, s'ha pogut constituir la Federad(); s'ha aprovat el reglament, i ha
estar elegida la seva Junta Directiva
en la forma següent:
Presidencia, senyor conseller de
Sanitat i doctor Mestre Puig; vicepresidencia, doctor Manuel Salvat i
Espesa; Tresoreria, doctor Gassó i
Vidal; Secretaria, senyor Lluís Soli.
i Eseofet; vocals: Joan Còrdova, Je
Mo-raques, Antoni Peyrí, Dome--roni
nec Alzina, Soli Carrió, Jaume Vivancos, Mola Blansard, P. Bux6,
E. Ardévol, Boi Guilera, A. Brossa,
C. Xalabarder, Pere Martínez i Garcia, Ramon Sant Ricard, Pere Nubiola, G. Vidal i jordana, Manuel Miralbell, Josep Maria Pasqual, senyora
Caritat Girandier, doctora Raúl Roviralta, Corachan, Guillem Ribes, senyor P. Moragues i Barret i senyor
Benvingut Rius.
La Federació, un cop constituida,
ha començat ja les seves tasques, i ha
estudiat l'establiment de la coordinad()
de serveis en diverses barriades de
Barcelona.

Una explosi6
uns sabotatges
Prop de les dotze de la nit de
diumenge se sentí una forte detonad(' per les immediacions del Passeig de Maragall, barriada del Guinardó. La guardia civil sortí per tal
de verificar un reconeixement, sense que de morhent es pogués esbrinar
el noc on es produí l'explosió ni a
que fou deguda.
— Un grup de desconeguts tiraren
a un taller de Badalona, propietat de
Sadurní Cuesta, situat al carrer de
la Creu, unes ampolles de liquid inflamable. Per casualitat les ampolles
caiguren damunt una pila d'encenalls i fou evitat ei consegüent incendi, car les ampolles no es trencaren. Els autors es feren eseapols
i no foren aconseguits.
— Diumenge, mentre esteva repartint pa per la barriada de La Torrassa, el dependent Dornenec Wat,
es presentaren sis individua i l'amenacaren si seguia treballant i, de mis
a mis, li destroncaren la mercaderia
que portava.

La inau g urac
ió de la Soria
Munle4a1 del Treball
—

Dramenge, a les onze del mati,
tinirué lloc la inaugurado:, oficial de
la Borsa Municipal del Treball que
l'Ajuntament de Barcelona ha installat a l'edifici que ocupara l'Essola de Música al Passeig de la InMigrara. Hi assistiren l'honorable
President de la Generalitat, senyor
Unía Companys, acompanyat del sets
secretara politic senyor Alavedra i
del cap de Cerimonial senyor Rabí;
el comalia de Treball, senyor Bardoctor Morada,
na, i
d'albas personalizara i nombró. p6-
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ultra les obres premiadas,

Diumenge a la tarda l'Acadèmia de
Medicina celebrà la sessió inaugural
del cura 194.
Presidi el doctor Augnst ; Pi '1 Suoyen, i lii assistiren, ultra nombrosos
académics, el doctor Antoni Peyrf en
representad(' del President de la Generalitat; el doctor Jaume Peyrf en
representad)) del rector de la Universitat, i actuä de secretari 'raer!, per
malaltia del doctor Coro-len, el doctor
Frederic Coromines, qui duia, a mis,
la representad() de la Societat MedicoFarmacéutica de Santa Cosme i Damift; doctor August Brossa, delCollegi Oicial de Metges; senyor Sabates
i Malla, del Co. de Veterinaria Municipals; senyor Mas i Elies, del Collegi de Veterinaris; doctor Brugues,
per l'Acadèmia de Gene:es; doctor
Claramunt, de l'institut Municipal
d'Higiene; doctor Puigverd, de l'Institut Medico-Fanueeeutic; doctor Gasteils, del CoHegi Farmacèutic Local;
doctor Ramon Gavaldà, stet Collegi de
Farmacèutics de Catalunya; doctor
Roig i Perdió, del Collegi Farmacéutic Provincial; doctor Gonçal Planes,
pel FOIllent del Treball Nacional; doctor Valla i Ribó, per "El Restaurador
Farmaceutic"; doctor Fornells, pels
Sindicats de Metges; doctor Sans i
Ricard, pel Cos Facultatiu de la Casa
de Caritat; doctor Imbert, per l'Institut d'Assistència Municipal; doctor
Mas ¡ Collellmir, per la Societat Catalana de Pediatria; doctor Noves i
Ubach, per la Societat Catalana d'Otorino-laringologia ; doctor Serra i Pou,
Per la Societat d'Obstetricia i Ginecologia, i el doctor Joaquim Tries, degà
de la Facultat de Medicina.
Oberta la sessió inaugural, ej seeretari interí, doctor Coromines,
la "Relació de les tasques de la Corporació durant l'any anterior", i a
continuad(' l'acadèmic numerad doctor Jame Pujiula i Dilme llegí la
Memòria que per torn Ii correspongué,
" Heterodòxies científiques en Etnbriologia".
Seguidament es passi al reparement de premis de l'Acadèmia corresponda a l'any 1933.
Premi de l'Academia (epidemies).
Es concedeix el premi a l'autor de la
Memòria titulada "Endemo epidemia diplo-estroptocócica", que resulten ésser els senyors Antoni Valla i
Cecilia Marín, de Valls, consorts.
La Menció honorífica es concedi al
doctor Antoni Novelles, per la seva
comunicadó científica donada a l'Academia, sobre "Farmacologia i Farrnacodinämia de l'Apocynum cannabirum", i una distinció laudatòria al
doctor Josep Callic6, per la seva comunicació científica "Nou mkode d'identificació personal".
Finalment, el doctor Pi i Sunyer
pronuncià el discurs de grades, i acabé
la sessió a les vuit del vespre.

El segon Congrís Manidpalista caten
El Consell de la Federació de
Funcionaris catalans, que ara cessen
amb motiu de la renovad() d'Ajuntements, celebré un Consell extraordistani en el qual, ultra examinar la
tasca duta a tenne per l'entitat, s'esbossä el programa de l'actuació futura. S'acordä preparar el segon
Congrés Municipalista catali per al
vinent octubre i fer-lo coincidir emb
una exposició mutualista a la qual
podran concórrer tots els Ajuntamenta. Els consellers que cessaren
es reuniren a dinar al Café Catalunya.

CARNAVAL DE 1934
E Comité, tenint en compte
que la celebrad() de la Rua representa treball per a molts
obrera, r especialment per a
aquells que treballen en indústries i comerços dedicats als
diversos anides que es consurneizen, prega d'una manera
especial al públic el màxim
esforç per tal de contribujr al
major increment de la festa.
Per a més comoditat de tole,
per l'esplendor de la Rua, es
recomana als conductor. de
vehicles que circulin de dos en
dos.
La inscripció, de carrosses,
auto/661)11s, colees i vehicles
industrial., que és gratuita,
però obligatòria per a optar a
premi, s'efectuarà a l'Oficina
de Cerimonial de l'Ajuntament
(baixos de la Casa de la Ciutat),
tots els dies, des de les deu del
mati a la una de la tarda, des
del dilluns dia 5 al di/subte
dia 10 del mes de febrer vinent.

la
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Tal com haviem dit des d'aquesta
plana, el Sindicat d'Artistes Teatrals d'Espanya celebré diumenge
un miting al Teatre Espanyol per
tractar de la crisi que l'espectacle
escènic travessa.
Lacte comenci a les dotze del
matí, amb el local ple de tions a
gom.
Presidí Alexandre Nolla, el qual
comenci agraint al poble de Barcelona l'assistència al miting, i exposi la tràgica situació dels elements que viuen del teatre. Digne
Que a. la Ilista de locals tancats cal
afegir la de tres teatres mis que
diumenge mateix sanearen Hura portes: el Cómic. l'Espanyol i l'Olympia.
A continuad() feren ús de la parada els artistes Pere Segura, Jauloe Corberó, Ricard Fuster, Josep
Clapera, Pere Aleäntara, Salvador
Sierra, Ricard Fuentes i Enric
Lluelles.
Tots ells posaren de relleu la critica situació dels comediants de Catalunya i l'agreujament del conflicte amb el tancament dels teatres,
i convingueren que per a solucionar-ho calia formar un Front Unic
de tots els treballadors que intervenen en el teatre.
Referint-se als artistes d'òpera, el
senyor Ricard Fuster censura durament l'actuació del Comité del Liceu, fent-li retret que abans de contractar cantants nacionals de mèrit
provat, Boga artistes estrangers els
mérits dels quals sin molt discutibles. Cal— digné — que les autoritats prenguin mesures semblants
a les dels Governs estrangers, que
limiten l'actuació dels artistes forans, per tal de donar treball abans
que tot als nacionals, i entre aquests
als de la localitat.
Per tots els oradors foren atacats durament els empresaris, dient
que, generalment, a mes d'incapacitats, són insolvents.
Es dentara a les autoritats que
s'ocupin seguidament de l'assumpte
dels Hoguera dels locals; que no tolerin el que succeeix actualment
amb les xifres fabuloses que els propietaris exigeixen per llurs edificis,
fent la vida del teatre impossible, i
que cal exigir que el lloguer no sigui més alt que el que li correspon
pel valor de l'edifici.
Es dedicaren parägraf s per a
combatre l'actuad() d'alguna autors
privilegiats, que impossibiliten amb
llurs exigéncies d'exclusives i "primes" la vida de l'espeetacle.
anava directament contra els
autors madrilenys, però ningii no
lela cap excepció a favor dels catalans. Calgué que el senyor Lluelles,
que fou l'altim de parlar, ho poses
en clar. També es tracti dels revenedors, els quals algun orador qualifica de paräsits del teatre. Remarquem que fou aquest tema el que
entusiasmé més l'auditor'. Els altres, en general, només interessaven
als afectats directament pel conflicte que motivé el mitin.
Tots els oradora foren aplaudits

llargament.
Lacte, que transcorregué amb un
gran entusiasme, s'acaba a dos
quarts de tres, després d'haver resumit el senyor Nolla, i anunciant
que ahir, dilluns, a les onze del

matí, aniria una comissió a visitar
l'honorable President de la Generalitat per tal de presentar les següents
Concluaions
Lloguer del teatre: Fixar el preu
de lloguer de la finca en relació amb
el seu cost i tributació.
Impostos: Supressió, amb carieter temporal, dels impostos sobre
el teatre.
Supressió dels impostos d'utilitat;
sobre els sous dels actora.
Del teatre cooperatiu: Considerar
tots els teatres que no funcionin
com a cooperatius, amb el dret a
ocupar-los per les corporacions teatrals cooperatives al tant per cene
de l'insta brut de taquilla, que seré
prèviament fixat per ambdues parts
interessades.
Teatres Municipals: Tots els Teatres Municipala de Catalunya seran
posats a disposició de les Companyies de Teatre amb el màximum
de facilitats possibles.
Del cinema i del teatre: Classificació concreta del sentit en qué
actuin. Si actuen com a cinema i
C0111 teatre, exigir-los un nombre

lebrad' tambd equina any el
seu tradicional ball de distrito:sea el dimana de Carnaval, gla
de febrer, al Teure Catan'
Romek. Com de costura, s'adju.1111 mayor Companys vieira les de- dicaran molla valuosos prede la institoció i en pro- mis, gentilment oferto per di"
s. La inaugurad() no reeac
aloim
contorciste de la
m.« cap micras de eolemnitet 1 no ferente cases
/1041%
• preallealpres &cena&

prudencial de representacions durant l'any en el qual siguin compresos alguna dies festina.
De la propietat intelectual: Rebaixar les tarifes actual. i suprimir
les tarifes extraordinàries i les exclusives de representaci
ó.
Totes les obres que s'estrenin seran lliures de representad() en els
teatres de diferent poblad(' als vint

dies d'haver-se representat.
Podran representar-se dintre de
la mateixa població quan el teatre
on l'hagin estrenada deixi de representar-la durant tres dies consecutius.
Traspassar al matí la celebració
dels espectacles esportius durant la
temporada teatral compresa entre
els mesos de setembre a maig.
De la revenda de localitats: Supressió total de la revenda de localitats.
Adhesions
S'adheriren a l'acte dels Professionals del teatre la Societat d'Autors de Catalunya, la de Mestres
Compositors, la Societat de Coristes, el Sindicat Musical, l'Associació
d'Art ¡ Indústries del Teatre, el Sindicat de Tramo-iotas i el d'Apuntadors.
Aixi mateix es rebé un telegrama
d'adhesió del Teatre Bartrina, de
Reus, encoratjant per tal d'aconseguir eln seus propòsits.

TEATRE AMATEUR
El Concurs d'obres en un
acte de la Federació de
Teatre Amateur
Veredicto del Jurat
Reunits els senyors que integren
el Consell directiu de la Federació
Catalana de Societats de Teatre
Amateur. i que formen el Jurat, el
dia 28 de gener de 1 934, Per tal de
procedir a la concessió del premi.
són posades a votació totes les
obres presentades.
El nombre d'obres que concursen
fa necessari efectuar quatre torns
eliminatoris, i per a l'elecció definitiva queden les produccions següents: "A mig aire", "Montparnasse", "La segona volta", "La mecanógrafa martir", "Els qui mai no
s'amen", "Ciutat", "L'hostalera i
la requesta", "L'encis del bon
amor", "Gent d'estrop", "Capvespre" i "Era l'amor que li mancava".
D'aquestes obres ha calgut cocoIhr la mis adient a la finalitat del
concurs, i en atenció a les seves
condicions, que designa l'obra premiada per a declarar-la obligada en
la propera competició amateur, i tenint en compte que, ultra els dos
agrupaments que concursaran: setció "A" (actrius actors amateurs)
i secció "B" (actors amateurs ¡ actrius professionals), hi ha també la
competició per a la "Copa Masriera
i Carreres", la qual es disputada
després del concurs per les tres

companyies millor classificades en
la secció "A", el Jurat acorde concedir el premi de dues-centes cinquanta pessetes a l'obra el lema de
la qual es "La mecanógrafa marta. ", i a mis en concedeix dos mis
de cent vint-i-cinc pessetes cada
un i que atorga a les produccions
"Montparnasse" "Els qui mai no
s'aturen".
Obertes a continuació les pliques,
resulten ésser els autors, de la del
lema "La mecanógrafa màrtir", el
senyor Unís Capdevila; de la de
"Montparnasse" el senyor Lluis
Elies, i de la de
' "Els qui mai no
s'aturen", el senyor Reman Vinyes.
Aquestes obres són destinades, per
l'ordre que s'esmenta, per a la vinent competició.
A mis, i per aquest ordre, acorda distingir i recomanar Ilur representació als elenco amateurs: "A
mig aire" (obra que estima interessantissima per la sera originalitat i
valor 'herida, de dificil interpretació, avui encara, per la majoria
dels elencs amateurs); "Ciutat",
"L'hostalera i la requesta", "Capvespre", "La segona volta", "Era
l'amor que li mancava", "L'encía
del bon amor" i "Gent d'estrop".
Havent ofert gentilment la publicació "Catalunya Teatral" editar,
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manifestacions d'Arca 'de Noä,
que anirä en corporacgi a veure els animals de la conecci0
zoológica del Pare, ¡ al Teatre
Circ Barcelonés donarä un
bell espectacle ei dijous cha 8,
i un original ball de disfresses
el dia 10. Aguaste dos actas estaran dedicara; a Beneficéncia.
TERTULIA CATALANISTA
La Tertúlia Catalanista ce-

s . fuaci6 dels artistas faalrals

El míting del diumenge passat

La iniciativa particular
"ARDA DE NOV'
Novament aquesta Penya organitza sietes pública i humorratics. Una setmana d'esbarjo:
la del 4 a 1ff de febrer.

greu
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Unica creaci6 de la genial actriu en la
present temporada
Es un film Paramount
1141144.1414144~14•6~4~1 411114•044444,411.11444444»

E9PE
EL
les qué

han merescut dosen distingides,
pregats es autora que acceptin
aquest desinteressat oferiment, de
trametre la seva auteritzaci6 per a
obrir la plica i conformitat per editar llar obra.
Els autors de les no Premiadea
poden pastar a recollir-les i els seran 'Enredes a la presentació d'un
document escrit en el qual consti un
fragment de l'obra.
Barcelona, vint-i-vuit de gener de
mil nou-cents trenta-quatre. Per la
Federació Catalana de Societats de
Teatre Amateur, el president, Lluís
Masriera; el secretad, Claudi Fer-

nändez.
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CINEMA
Cinema Amateur

Resultats oficials del tercer
Concurs Internacional
Finalment ens és possible de donar els resultats de la competidó
més interessant de les que celebren
els amateurs. Hem esperat les dades oficials per a poder comentar
amb exactitud.
La classificació per nacions, que,

segons reglament, is: primers premis, 2 punts; segons premio, 1 punt,
fou establerta amb aquest ordre:
Japó, amb 9 punta, en primer lloc;
Franca,
8 punts; U. S. A., 2 punto;
UN EXIT...
Txecoslovàquia, 2 punts; Holanda,
Italia i lugoslävia, t pum cada una.
ha esdevingut l'estrena Observem que Espanya no s'ha
classificat; de totes maneres els
del drama mis intens films van ésser apreciats, fins al
punt que "Montserrat", de Delmir
i més humit presentat de Caralt, es projectà en una sessió
de gala del concurs. El nombre de
fina a la data
pellicules presentades fou de seixanta, que ostentaren la representació de disset nacions.
Remarcarem el triomf, per nosCIARAWn
UN
/01 da
altres imprevist, del Japó, mentre
DRAMA elliS.0
que per altra banda notem que An~IV
SittarolYi
glaterra tampoc s'ha classificat, encara que noma es presentava en
documentals i tema 'Hure de 16 mm.
Es diu també que sial com en el
Concurs de 1932 en general dominaren plana de cigarretes enceses i
preses de vistes de peus —ad en_
P—rd°
cara predominen—, en el de 1933
fiarse ..r.m4air s'hi ha de remarcar una abundinzotve, sumo cia
que indiscutiblement
I
1
un element fotogènic en extrem.
Entre les novetats hem d'esmentar 'Id be delighted to" (U. S. A.),
primer premi del tema Hilare en
16 mm, un film d'argument realitzat tot ell amb objectes, mans
peus, d'una forca cinematográfica
tan potent, que permett per ells sols
seguir a la perfecció l'argument.
"Klouterschool", d'A. Carné (Holanda), és un interessant documental del métode Montessori; en ell
veiem — ens explieä Joan Prats. un
dels delegats dad, junt amb Delmir de Caralt ¡ Forgues, que acta
de jurat en aquesta categoria —
l'afició dels infanta en la realització
de figures de fang, paper retallat,
etcétera.... la cambra passa per davant serme que la sera presencia els cohibeixi mai.
Un altre film, que és fet únicament amb bombolles de sabó i terrossos de gel, aquests dos elements
jugats amb gran maestria, són suficients per a manteMr la pellico- la
Una lliçó a la humanitat plena
de plans d'una fotografia per-

r

POR MI »LO

DESLIZ

Cada dia al

Teatre Goya
No es permet l'entrada
als menors de 16 anys.
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fecta.
En el tema d'argument en 16 min.
guanyà "Lettre dune inconnue", de
Paul Cleva (Franca), basat en una
novella d'Stephan Zweig, l'autor
de "Amok", que Fedor Ozep esta
realitzant. Segon premi, -Cip et
Puc au pays des merveilles", de
L. Erizzo (Italia). Tercer lloc, "Ma

mere monte", de R. Takeuxi (Japó),
amb una exteriors d'una bellesa incomparable. Quart, "Montserrat",
. el conegut film de Delmir de Ca-

d'un

ralt; aquest és el millor classificat
dels de la nostra representació.
En la categoria de documentals
de 16 mm.: primer premi, "Mountain trys in carly summer", de K,
Tsukacoto (Japó); segon prerni,
"Sous les ponts de París", de G.
Cronostayski (Franca). "Abelles",
de Joan Prats, es classificä en seti
lloc, presentant-se tretze films en
aquest tema.
Tema lliure 16 mm. "Vd be delighted to" (U. S. A.), primer premi; "Camera Aventure", de P. Rynders (Holanda), segon premi; "Re,
pirter Mecänico", de Delmir de
Caralt, so es classificà.
En el format de 8 mm., en el tema d'argumenta, premi únic "Sang
Chaud", d'A. Duchesne (Franca);
en documentals, "Eearly Sping",
T. Okamoto (Japó), primer premi;
"Technique", de 1V. Mills (U. S.
A.).
En el format de 9'5 mm., en general, hi ha menys peHícules que es
el de 16 mm.; en el tema d'argument
correspon el primer premi a Suzanne Guimard (Franca), amb el
film -Le Vagabond"; segon premi,
"Les affaires du Consul Dorgen•
(lugoslävia). Japó en aquest tems
es classificä quart amb el film "Félix ditective", de S. Ogino, fet a
base de ninots de fusta animats,
treball que representa impressionar
imatge per imatge. "Ría Avall",
d'Isidre Socias, es classifica en sise
Roe; "La roca del diable", de TiBo-Mi (Italia), darrer lloc; recor•
dem que temps enrera des d'a qu estes mateixes planes explicàrem
l'argument.
Documentals en 95 mm. Primer
premi, "Les 4 saisons au Japon", de
K. Tsukamoto, tot ell realitzar amb
els mateixos elements, la naturalesa,
els seus fruits, els seus aspectes en
les diverses estacions. "De l'hiver
au printemps â Prague", del Pathi
Klub .Praba ( Txecosloväquia).
"Rapsectia Cívica", de Francesc Gi
bert, es classificà en vuité 'loc.
Tenia 'hure en 95 mm. "Fantasie révolution", d'U. Okano (Japó),
primer premi; "La riviere", de Maxa germans (Txecosloväquia), segon premi; "Ritmes d'un dia", de
Domènec Jiménez, no es classificà.
Heus ad les dades que hem considerat mis interessants.
Mis endavant parlarem de l'oportunitat que amb motiu del Concurs
presentara la convocació d'un Congrés Internacional de Cinema Amateur.
Podem també anunciar la possibilitat que hi ha que aquest any,
donada la situació geogràfica del
Japó, que hauria d'organitzar el
Concurs, se celebres aci; amb
aquest fi els delegats nostres començaren unes gestions, els renultats de les quals és d'interès per a

tots.
MANUEL MORAGUES

...pruners plans

film a rallre...

LA MUSICA
Per un homenatge
al mestre Casals
Les entitats cabdals barcelonines segueixen sumant-se a la
demanda d'un homenatge de la
ciutat de Barcelona al inestre
Pau Caseta. Després de les
nombroses Instes publicades
anteriorment, hein d'anunciar
encara avui les següents adhesions: Saló de Montjuic, Ateneo
Polytechnicurn, Professors
l'Orquestra Pau Casals, Les
Arts i els Artistes, Orquestra
Antiga Unió Filharmònica, Institut Feminal, Unió Excursionista de Catalunya, Mútua de
Defensa Cinematogràfica Espanyola, Ateneu Nacionalista d'Esguerra.
L'Associació de Música "da
Camera", inieiadora d'aquesta
demanda, ha de ter constar que
el document a presentar a l'Ajuntament no anirä signat més
que per entitats barcelonines.
Si, com As d'esperar, l'Ajuntament accepta 1 fa seu el projecte d'un homenatge al mestre
Pau Casals, caldrä concretar
aleshores les diverses iniciatives que s'han iniciat i puguin
iniciar-se per tal de donar a
aquest homenalge les proporcions que requereix la illustre
figura del mestre Casals, al
qual ha expressat desigs de sumar-se eminents personalitats
estrangeres.
Sena duble aquest homenatge
tindrä un reas?) universal.

Uegiu
tots els dijous
«MIRADOR»

EL CINEMA A HAITI. — En
una revista francesa especialitzada
trobem una informació sobre el
cinema a Haití. Diu: "Unicament
els films sonors francesos agraden
ad." No sabem si els corresponsals
d'Haití a revistes americanes diuen
el mateix de les pellicules de Hollywood, o si és veritat. Encara que
aquest "Miicament" el trobem exce=siu.

UN OBSEQUI DE LA UNIVERSAL. — La Ilafsa (Hispano
Americana Films, S. A.), distribuídors de les pellícules Universal, amb
motiu de la presentació de la sera
penícula "Hubo que casarlos", interpretarla per Zazu Pitts i Slim
Sumerville, obsequia tots els recent casats que passin per les seres
oficines de propaganda (Valencia,
233) amb un parell d'entrades Per
a assistir al Catalunya, on es passa
aquest nou film Universal.

Un film amateur sonor
Encara no podem dir la data
exacta, però dad a pocs dies a
l'Associaci0 de Cinema Amateur tindré lloc una sessió de
films amateurs, durant la qual
hom presentaré el primer film
d'aquest genere i sonor realitzat acf; el seu autor es im cono- gut cineisla i la pellfcula sonoritzada és lambe coneguda
per tots aquells que segueixen
el camf ascendent del cinema
amateur a Catalunya.
Tot fa augurar que aquesta
nova sessió de l'Associacid sen ä
un altre hit d'aquesta entilat.

LA "20Ih CENIT:11Y" HA
PRESENTAT JA A AMERICA
QUATRE PRODUCCIONS. — La
"2 Oth C.entury Pichi] es" (Films
Segle XX) ha presentat ja a
Amèrica quatre produccions:
"The Bovery" (El Bayal)
"Broadway pel forat del pany"
(tito' provisional). "Blood Money" (Diners ensangonats), que
atrau als cinemes la falange
d'adruiradors de George Erancroft, i "Conseller en amors" ,
aliara presentada. que és un altre èxit complet. La "2 Oth Centu • y" afirma que les seves p uy es produccions seran encara
millors, puix que l'anima un de sig de constant millora en el
seu material.

PROPERA ESTRENA. — "Palacio flotante" es la prrixima
pellicula Parainount que es
presentarà ací. Els intèrprets
eón George Brent, Zita Johann,
Vivienne Osborne, Alice White
i C. Aubrey Smith. El film és
dirigit per Lothar Mendes.
"HOTEL DE ESTUDIANTES".
En la literatura de tols els països la vida dels estudiants ha
tingut una preponderäncia sobre els altres temes.
"Hotel de estudiantes" es una
estampa de la vida d'estudiants
a Parts, amb les maldices bogeries iguale a totes les de les
joventuts de tot el món, i les
mateixes passlons telzint una
noveHa d'amor que durant més
de cinc mesos ha emocionat el
ptIblin parisenc, que ha desfilat

pele cinemas on "Hotel de estudiantes" ea projectava.

Jo l'he mort, I 6s l'imica

cosa decent que he fet en tole
la vida...
LQ LH pot jutjar una dona que
fa acueste oontossioe

—
Es una produeolt
1Warner aros - Fin* National
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L'augment del preu del pa no
produeix cap profit als pagesos
No hem hagut de trigar odre temps
per a cotnencar a locar les conseqiiCncies de la demagògia electoral de les
cíteles espanyoles. .-lquelles campanycs
dcls agraria que eles:sr.:en el bl.it a lo
categoria de panacea, han cristallitsat
abans de dos meso: de regir els des
sus del pais ei contuberni radical-deetiara. La politice' d'acinesia horneo.
Tic ha d'esdevenir funesta en la vida
reneral del pata, ro assentalant fa el:
punir flaco d'aeresta acliaacio demaOgica, lue no fa sin d responder als
compromisos conirets durant la ..aineanyo electoral.
Assistitn, doses, o una cons:dia grotesca, que to Es mis que un del: repatata d'una politica que erijo s exiliada del Pais Per amper. Una de les
primen: disposicions del MiPeliteri
d'Agricaftura no porto cap prof it al
pobre poge's que ha hagut de :estire
el blat a prcu barat, resultant els inks
aprontan els comerciants i farinaires, els qual: han trübat an tentiä de
fer l'agatt a l'esoticna dels veritables
agraris i dels consumidor: de pa.

Madrid, 29. — El ministre d'Agricultura ha rebut aquest migdia els
periodistes i els ha fet les següents
manifestacions:
—Em trobeu repassant el projecte
de lid sobre arrendament &liasendes rústiques que ens propaso sotmetre a les Corto la setmana entraut El redacto sobre les lisies generals i fonamentals del projecte anterior, que fou dictaminat ja per les
Corts Constituents, i que s'ajusta,
com es natural, a les bases de la
Reforma Agraria.
Hi figuren les facilitats a l'ardua .
tari per a adquirir en propietat les
terres que conret ale quinte anys
d'arrendament, per a renovar el seu
contracte per un temas igual amb la
seva sola pende,.
Vull escometre, tumbé la setmana
entrant, la reforma de la Bel agrada, però no corn s'ha dit per anar
destruint el seu esperit republicä. sinó amb les orientacions i amb lahast assen'
a!aeto n mi en unes declaracions que publica el "Full Oficial del Dilluns".
Un altre *asumiste aohre el qual
salan escampat moltes fantasies, Es
el del preu del pa• He solliritat informes i assessoraments als diferento sectors que intervenen en
aqueat problema, pel que afecta a
Madrid, i també escoltare la representació del Sindical d'Arts Sama!" En realitat, a Madrid no sao : m itra mes que raugment del preu
¿el pa de luxe, pera, no el de familia.
—E$ inc es chane el cas—ha dit
an periodista— que el pa que generalment es consumeix a Madrid
eatá classificat com de luxe i el pa
anomena t de familia no té *aceptada.
—Però el que no es pot pretendre —ha contestar el ministre— és
Tse pugi el preu del blat i no augmenti el del pa.
La tage actual s'establi en octubre i he valgas deixar que transcorrin aquests da< memo sense modificar-la referent al preu del pa,
per tal de donar 11« a que consumissin els farinairee el blat que havien adquirit a baix preu.
Es din que el benefici de raugrnent del preu del blat no ha estat
a favor dels productora, sisó a be-

consorci es avui cumpost en la seva

inmensa majada per fabricante de pa.
'leas aci la primera transformada
que cal escometre: Han d'ésser representats en un Canse!! Directiu, ja
que lins el nom hi is de mes, l'Ajuntarnent o els Ajuntaments, cas d'estendre's la saludó als pobles adjacents, els obrers industrials i els consumidors, tots ells organitzats en una
proporció

Els darrerament citats podrien trobar-se simbolitzats a la Casa del Poble i a la Cambra !de la Insfirstria , per
exemple.
LA QUESTIO A L'AJUNTA-

MENT DE MADRID
En sessió extraordinaria ala traetat a l'Ajuntantent de Madrid del ¡seobletrat plantejat pe) decret del lo del
corrent, dictat pel ininieteri d'Agricultura, que suposa un augment en el
preu del pa.
El Sr. Reguley, naniarquic, ha criticat durament el decret i ha propasas una fórmula" en contra.
En nom dels socialistes, el senyor
Cordero ha dirigit retrete al ministre i ha censuras aquest decret.
Els senvors Nagaera, radical, i Ortega i Gas' el. de l'Esquerra Radical
Socialista, Arauz s'han sumat a la
protesta contra el decret, que perjudica principalment el consumidor, i davant aquesta unanimitat ha proposat
l'alcalde, des d'un cucó, la següent
fórmula. que ha estat aprovada.
"L'Ajuntament madrileny, que ti
expreerat el sea criteri sobre el que
ha d'ésser la seva fundó reguladora
en ordre a la fabricado venda del
pa, i que culmine en record del 21
d'agost de l'any mi, ratifica el seu
criteri expreseat en les bases que aleshorco es van inno var i estant en Mgna cl decret actual del senyor ministre
d'Agricultura amb aquestes base s , sollicita que suspengui la seca aplicació
a Madrid i ose ro reintegra a l'Aj u ntament en funcinns que li són pec a hart i se segueixi ocupant sempre
tot alba que afecta a aquest problema.

nefici dels magatzemistes i farinaires; perú jo no tinc la culpa de no
loaren Wat ministre fins a l'actabre. Si ho hagote: eotat al juliol,
aleshores hauria posat una taxa remuneradora per als agricultora.
—Es parla fambe d'importada de

blat.

—El ministre ¿o rotundament oposat a importar blat, i únicament si
de les eatadístlaues resulté, que fa
falta per al comuna s'Id aniria,
pera amb tota mena d'aclariment
donant -hi :a majar publicitat, El
meu criteri és no acudir a la importada), mentre no s'acusi manca
de blat per al consum nacianal. Naturalment que un del, mitians perqué el pa no pugi seria la impar.
tul& puix que el blat es craionm a
tot arreo a preu malt meo Isaac
que a Espanya: perit anal això ea
perjudicarla moltiseim es interessos
de l'agricultura, que el ministre esti
obligat a &tensar.

MANIPESTACIONS DEL SECRETARI DE LES ARTS
BLANQUES
Els diaris continuen dedicant premenda,
a la puja de leg subferent
sietencies.
"Heraldo de Madrid" publica un

interviu amb el secretad del Sindicat de les Arte Blanques sobre el
lema.

niu el senyor firtashe que la puja
actual del preu del pa la motivi
reiceació de la taxa del Wat, feta
com a plataforma electoral ; cense
bentfici per a l'agricultor modest,
puta que aquest. qual s'apujä la
taxa, je havie venut la producció.
Respecte al preu mitjà del blat fixat,
el secretari d'Arte Blanques diu que
no esti decretal d'acord amb la resli;st. es a dir, que les oscillacions de
la transacció en la practica llamo
un pramedi que so it, el decretat 1,
a raes, ets faatacants de ferina inciouen en la deducen, de la mitjana
ela preus dele Maté cats que donen
origen a lo ferino selecto.
Meseta que no sapote res per a
reeddre él problema la paja del pa
anomenat de luxe, penad, a cota dele
gravitnene del pa de luxe, o sota
cf pa correit. SI el de luxe enoja,
el consum d'upen disminuirä, 1 ea
pleitea tea elccot *As q ue, en de.
tialtiga, nta reenl lea:
. n;-sPerb cree — li ha boom* au
daladlote •-id'ell luor 8:lide
.
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El sise aniversari
de la mort de

Els actea política de diumenge. — Els conflictes
del treball. — El suposat complot contra el senyor
Martínez Barrio. El ministre de Governació

Blasco lbañez

Valencia, 29. — Amb motiu del sise
aniversari de la mon de Blanco Ibáñez s'ha celebrat una gran manifesta
la qual han cencerrees* milers-da,
de persones i figurant mes de ¿osesminora
centes banderes. Ha presidit l'Aj ustament en corporació, amb banda de músupout complot contra el ministre de
de
Madrid, 29. — El sets-secretari
sica, i el fin de l'escriptor, Sigfrid
la
Governació,
i
ha
afegit
que
aqueas
peals
de
mar-nada
ha
dit
Governació
Blasco. En arribar al cementiri la banriodistes que a pesar del gran nombre es troba molt mitlorat de la seva ma- da ha interpretat els himnes regional
d'actes político celebrase ghir únicament laltia
i nacional.
Quin els periodistea han anat aquest
s'havien registrat uns incidente a CasSeguidament els concurrents han desmigdia al ministeri de la Govemació
ten.
filas davant la tumba de Blasco
el
antaaeu
despatx
trobava
al
no ea
Oleaje
rePuertullauo
Alelí que a
tez dipositant-hi flora. Després han
secretari del dit departament per havolt la vaga al nagdia.
guardat tres minuts de silenci a la
ver
marxat
al
danicili
del
ministre
Ha manifestat també que els obrers Per despatxar diversos assumptes amb
memòria de Blasco Miau. Eis conferroviaria
que treballen als enllaços
currente han desfilat després davant
ell, puix que el senyor Motines Baral servei de l'empresa Hormaeche rio, encara que o troba bagasa mill oel senyor Sigirid Blasco.
van a la vaga per evitar els sacudaA la tarda iha celebrat la l'augerat, no estä en disposició d'acudir al
demente que successivament aupase l'aració de les obres d'eixampla d'un deis
seu despatx oficial.
cabament de les obres.
principals carrers de la ciutat Ha proEn absència del ministre del sotsnunciat un discurs el senyor Sigfrid
Segons les noticies que li
secretad ha rebut els informador, el
Blasco, recordant que les millares urten a la subsecretaria d'Obres Públi- secretari Particular del senyor Torres
ques, aviat se subhastaran diverso Campanyá, el qual ha comunicat als banes de Valencia es deuen a la iniciativa del seu Pare.
obres d'ecce', el tros de Fuencarral a periodistes que a Jerez de la FronteColmenar del ferrocarril Madrid-BurVETLLADA NECROLÓGICA
ra s'havia plantejat la vaga general
d'obres
de
fabrica
del
els
arrendataria.
per solidaritat amb
gos i la Part
Diumenge se celebra a la Casa de
nou ministeri d'Obres Públiques a
Ha manifestat que el conflicte seala Democrki a una vetllada neero16l'ande autdrom, j amb alai) crea
pera que quedara resolt avta o densa. gica. Ni parlaren diversos oradors, enque es mitigara quelcom la crisi del
Ha comunicat lambe que a Toledo tre ells el ministre d'Indústria i Cotreball.
continua la vaga, però fins ara no mere, que elogia la figura de Blasco
s'Ion
prodult alteracions de l'ordre.
Itafiez enaltint els seus meras litede
novena
el
Ha acabat qualificant
raria i polítics.
n-le••••nn-n

Els conflictes escolars

La ek ta de la causa
pela tete del 10 d'agost
Madrid, e. — A dos quarts de deu
de! metí ha continuas la vista del jadici pela feto de Sevilla.
Diversos lletrats renuncien a l'examen d'alguns testimuni s. Continua la
prova testifical. Declara el comandant
d'enginyers Sr. Josep Maria Albisin,
el ccmandant de cavalleria Càndid Viqueira, capita oIr cavalleria Isidor Serrano, capitans de la guardia civil Lisard Doval Fausti Osuna 1 el secretar' del governastar civil Xavier
Delgado.
Tots justifiquen llar actuadas durant el moviment i a/irmen que es
negaren a secundas-1n.
Comença la prova testifical arnpoonda pels defen garo, i declaren els senyors Angel Manzanera. Antoni González, Joan Bermejo I caporal de Seguretat Elisi Jordi. conductor del vehicle que condal els guárdies d'assalt
a Casablanca.
Declaren lambí el coronel d'alailleria Sr. Eallenilla. capita d'Estat
Major Sr. Francesa Hiallgo, tinent
d'artilleria Sr. Manuel lama Alfonso, sergent d'infanteria Sr. Marceill
Rodriguez i Just Sataturjo.
Tots elle afirmen la ereence que
tarden quan eren a Sevills e ne el
tractava d'una actuada) legitima dcl
general Sanjurin.
A dos quede de dues se sumen la
sessió per tal de cantinuar-la demà.
ES DIU QUE EL FISCAL DE LA
REPÚBLICA RETIRARA L'ACUSACIÓ D'UNS 25 PeOCESSATS
Insistentment "afirma al palay de
Tustfela que el Fiscal de la República en redactar el seu escrit de conclusions definitives retirad l'acusac 1 6 per a mis 25 processats en la
causa pelo fets d'agost a Sevilla.

El ple del Tribunal
de Garanties

Constitucionas
Madrid, 29. — Des de les cinc de
v del vespre ha
la tarda fine a les vuit
estas reunit el ple del Tribunal de
Garanties Const itucional s.
S'ha posSessiunal del seu arree el
nou vocal nat senyor Abad sude, rte.
5ident del Comen d'Estat.
Tambo ho ha fet el secretari general, senyor Serrano Pacheco.
La mejor part de la seseió Ila estat destinada a tractar de la provisió
dc diferents cardas que han de cobrir-se d'acord amb la hei.
S'ha acordat convocar «¡Muro per
a la provisió de les secrttaries de setció entre secretaria del Tribunal Su-

prem, d'Audienzies territorials, magistrats d'Audiencia i catedrática de
Dret públic.
També es convocara un altre canee! per proveir les places d'oficial,
lletrats entre llitenciats en dtet que
hagin ingreisat per opotici6 en costos teenits de l'Estat.
Els oficials administratius es nomenaran igualment per coneurs entre
funcionarit de radrninistració de

PUM.
Les places de sane:estafes i mesiniardes es eobriran per opositib.

Lis cirreet de veretaris de seeeld
1 *anill a l'esteta »MI Interlets.
La convocatòria per a amolda concursos ea publicará a la "Gaceta".
Svnbla que si en el Consell de miMetro de demi no u re sol d e m ane
ra definitiva el loril que ea destinats-;
. par lea dependineies del Tribunal,
;O vocal Mayor Desde Marea lid«.
pelad d GOMA en d Coactia en
la essell de dod.

Sevilla, 29. -- Aquest mati, durant
la celebrada de lea aleases a ritoseitot, aha • produit una collisi6 entre
estudiants dretistes i esquerristes, i
han resultat dos ferits
A la porta de l'Institut Osan formas grupo, que han estas diaselts
pels .guardies de seguretat.
Madrid, 29. — Avui s'han repres
les atuses a la Universitat Central
sense cap incident. S'havien adoptat
grans precauciona, perit han resultat
innectssäries. Per a l'entrada a rellifici els bidells exigien el carnet escolar. Aquest metí a la Facultat de
San Carlos els estudiants de la
E U. E. s'han apoderas d'un estadale feixista, i en una de les aules
alguna li han format un tribunal i
Iban condemnat a que abandones
la Facultat i ha donat la seca paraula d'honor de no tornar-1)i.
DENUNCIA DE LA F. U, E.
Saragossa, 29. — Una comissió
directiva de la F. U. E. ha presentat una denúncia a la comissaria perque el dia só aparegué loteada la
porta del local de les seves oficines
de la Facultat de Medicina 1 trabaren ele moble, i documenta en
el major desordre.

Assemblea de la U. G. T.
a Valencia
Valencia, ao. — Sha celebras una

assemblea de les organitzacions
obreres de la U. G. T. a Valencia.
Hi han assistit vuitanta representacions de 21.000 afiliats de la Indústria i del Contera i 26. 000 de la
terra.
acordat dernanar al Govern
que s'aixequi restat de prevenció,
que procuri extirpar la propaganda

feixista, per evitar-la; que es tracti
räpidament de la qüestió de l'atur
foreoa, que es negui a autoritzar la
tonstituci6 dels aindicats linees i que
cessi la perseeuci6 a la premsa
obrera.
També s'ha acordat protestar davant del Ministeri de Treball que
et posi en aneja rautoritracia
per a redactar i presentar a les Corto
un projecte derogant la llei d'ego«
de 1932 sobre l'apeló que confereix
l'article at de la lid de Jurats Mixtos a les em preses, ras de comiat,

per comilderar-lo contrari a lea ref.
vindicacions obreres.
S'ha convingut cursar a la cornil!
*id executiva de la U. G. T. un escrit exp ressan t el seu disgust per
la sera actitud contemplativa davant

dels actual. esdeveniments, i davant
l'avanç del feixisme invitar tots ele
proletaria, sende distinció de matioo•
societaris, a formar el front únic per
opoaar-s'hi, i combatre les organitzacions sindicals.
S'ins conatituit un secretariat provincial de treballadors de la terra,
pronunciat un discurs Trif6
,...Ha
(mur.

A Jerez de la Frontera
s'ha declarat la vaga
general
Jerez de la Frontera, 29. — Per solhdarftit amb ele arrambadors sha declarat inopinadament la vaga general
per 25 gremis, àdhuc pels tipògrafs,
per la qual cosa no s'han publicas pededica.

s'han exerch CCNICCi0113.
Probablement que de= aniran a la
vaga els dependents d'escriptori i del
comerç i Boquera.
A l'alcaldia s'ha celebrat una reunió

vaga
general a toldo

S ha 'Intuid la

Toledo, 39. — A les dotze de la tat
ha comencat la valla general per soli-

daritat anlb ele pagesos.
Es treballa normalment a la fábrica d'armes, custodiada per un piquet
d'infanteria.
Els hotels, dies i bars atan serlurso familiars, el
vitsteirl.luearess fileglue
ma
Ha estat tallada la conducció d'aigua, pera, ravaria ha estat reparada

immediatament.
Els grups han apedregat els aperadora i han trencas alienes Sanes.
També han intentat incendiar dues
/legues, pera el veinat i els bombera
han aconseguit extingir els simstres.
Grupa de dones han intentat aquest
matt coaccionar el mercas de proveiments perque do s'obrissin els esta-

bliments.
Les organitzaciuns obreres salan reunit aquesta nit Han acordat prorro-

gar la vaga per quaranta-vuit hoces.
Les dones detingudee per exercir
coaccione han estat alliberades.
A les vuit de la nit ha esclatat

un petard a domicili de l'ex-alcalde
Sr. Ferran Aguirre. Ha pruduit alarma i alguna densa.
A la casa de socors s'ha presentat
un individu, al qual ‚'ha assistit de
ferides a la cara, ventre 1 mana anudes per l'explosió. Ha quedat detingut S'han practicat alees deten-

cions.

A les deu de la nit ha esclatat un
altre petard als soterranis de la casa
propietat de Manuel Basaran.
La forca pública ha practicat un
escorcoll i Ita trobat un altre petard,
que no ha arribat a esclatar. Aquest
petard contenia metralla.

A favor de l'exportació
vinícola als Estats Units
Madrid. — Els diputats per Cadir senyors Palomino 1 Gacela Atance 1 el secretad de la Federació Nacional d'Exportadors de Vins han visitat els sots-secretaris d'Hisenda i
da directora general, de Comerç i
del Timbre per interessar que s'activi la conclusió d'un acord amb els
Estats Units que permeti situar adequadament la producció vinícola espanyola en el mercat americá.
Els dits senyors han manifestat que
l'eficàcia de l'acord delta de la sena
rapidesa 1 que quan Espanya est ä fent
grano sacrificis per saetean menina
en frene desato está justifico que
s'atorgui alguna compensació per 3ituar-nos inicialment en un mercas com
els Esteta Units, que poden ¿usen una
alivió per • la nottra exportacib de
ula 4.4~—••n•••••-•

La cacera del llop no ha
donat resultat
Manuanres el Real, 29 . — A les

tres de la tarda han començat a tornar els escopeters que havien torta
per a cegar !tope en ter-se de dia.
Durant la seva excursid no han s'in
cap anima/ danyós, 1 han assegurat
que único •as, z harten viet en la neu
senyals d'ud llop; altres diuen que
o ban vid tres guineos, 1 alguna les fan
aecendir a cine, contra les qual, han
entregas mil de vint trett.
Una de les guineas ha pastat per
davant el lloc on era el senyor Arcacate, germi de l'ex-sots-tecretarl de la
, Governaci6, perb l'ha perdttda.
Perlodistes i fotógrafa han tornat
detillusionats.

—No

Vagueo solucionades

Les re aCions entre la U. G. T.
i el parte socialista
La dimissió del Comiti de la U. G. T. és el
tema polític del dia. — Les personalitats af ectades per les divergències existents es mostren
molt reservades
Madrid 29.—El tema potaje durant el dia d'avui l'ha constituir la
dimitan:, del Comitee nacional de la
U. G. T., dimissia, que és una manifestació de les tendal-ocies que pugnen avui dintre del socialisme espanyol: la representada pel senyor Jala Besteiro i la que sosté l'ex-ministre del Tretrall senyor Largo Caballero.
Els periódico segueixen aquesta
nit amb el màxim interés l'assumpte
i li dediquen gratis informacions.
Diversos periodistes han acudit al
domicili de l'ex-president del Congris per interrogar-lo.
El senyor Besteiro no ha volgut
idee molt escalla per entendre que
en militen, moments conve essec soPri en les manifestacions. el senyor
No puc dir res—ha dit
del

Besteiro—perque l'exposició
meu criteri seria implícitament el que
es vol imposar al partit
— 1 Així — han preguntat els periodistes — aquest criteri és diametralmese oposat al partit?
—No vulgata —ha replicat el se-

El President de la República ha tornat a Madrid
Madrid, 29. — A tres quarts de
gin de la tarda ha tornat a Madrid,
procedent de Priego, el President
de la República, senyor Alcalä Zamora.

U.G.T.

--gl crian se celebrad aquest Con-

gres?

—Seittleament per roctubre.
Els cornpanys que vinguin de tot
Espanya duran a la nostra organització aquestes solocions i toses les
que eels demanin, i com us deiiatbans
acabat el Sr. Lois — jo tinc

una fe absoluta en la disciplina de
la U.G.T. i del Partit Socialista.
El diputat socialista i ex-ambaixadora Sr. Lluis Araquistain, ha dit el
semient:
—Aquests moments sán arene 1 no
poden ilanear-se als (toreare vente opinimia i judicis que necessitem nasaltres mateixos per a tontrarestar-los
en el si del partit.
Aquest is un problema acote que
solament nosaltres hern de resoldre.
—¿Cofia veieu aquesta divergencia
entre l'excentiva de la U. G. T. i la
del Partit? ¿Es una divergencia de
fons o be una divergencia cireurns-

nyor Besteiro—fer-me parlar yergue es inútil. Els moments són molt
delicats i tinc el ferm propsaait de no
parlar.
—No parlareu znai?
—No, no, a no ésser que m'ho demani el partit perquè hp faci. Aleshores parlaré alt i clar. Als que des
de fora del partit vulguin conèixer
el meu criteri els remeto a la conferencia que vaig pronunciar a Mieres
la primavera passada i als discursos
de propaganda electoral que vaig
!pronunciar el novembre darrer.
—11 de la dimissió del Comité
executiu de la U. G. T.?
—Res—ra replicat—: ja us ho he dit
sempre
i puc afegir que jo he estat
contrari a la dimissió de l'exetntiva
de la U. G. T.
El succeit recentment ens crea una
situada, delicada que espero quedara
solucionada en la reunió que se celebrad avui mateix.
—De manera que quedara solucionada?
—Ah! Aixa no depèn de mi i per
tant seria pueril que jo avances el
que passara.
—Pera i la vostra opinió?
—La meva opinió no serveix ara
per Ces.
El senyor Francesc Largo Caballero tampoc ha cregut convenient
parlar.
—No em pregunten res sobre res—
ha dit—perquè no tinc res a dir. dir
—¿Ni tan solament ens volea
la vostra impressió sobre la dimissió
de l'Executiva, presidida pel senyor

tancial?
Quan una divergencia ele ei partit
socialista espanyol ha trascendit al
carrer, es que es tracta d'un problema pregon i seribe. En el Postre partir, sense personalismes i seise antagonismes de nona quan discutir) ho
fern sobre que/com de fonamental.

No es comprenda bé el problema
actual st se'n fa una &atestó de
noms. La discrepancia actual él una
discrepancia de concepcions, concepcions de la democracia, concepcions del
parlamentarism e , visions distintes del
tal d'arcamí que s'ha de reteerer per
a
ribar al Poder. per tal d'arribar
l'Estat Socialista.
de
crisi
Es
una
La crisi del partit
dubte, no de dubte en ell ni en els
seus destine, sinó de dubte en la democräcia.
El socialisme accepta la democricia capitalista com a una arma ! Ara
be, perque cG accepti aquesta demoVISITES AL MINISTRE DE
cracia capitalista, aquesta democraLA GUERRA. — Madrid, 20. — El
cia capitalista l'ha d'acceptar a en.
ministre de la Guerra ha rebut ama
I aquest és el nostre conflicte, perAlunasenyor
l'alcalde de Barcelona,
cute Espanya, digui's el que es vtdder; els generals Barreiro i Llagua la democracia capitalista no acnos; e:5 coronels Garcia Diez, Lacacepta el socialisme.
sa, Bermúdez de Castro i Fernández
En alees paisos aquesta demacra_
de la Mora; els tinents coronels
cia capitalista s'ha humanitzat i acull
Adradoe, Vague i Dumte Sampayo;
el socialismo, davant del qual no troel nostre agregas militar a la legació
ba cap altre sistema de contenció
de Bolivia, comandant Fernaarlez
que el de tenir-lo dintre de la deMarco; el director general de Premocracia legal. Al nostre país no
sons, senyor Cozilvez; el senyor
ocorre aixa En aissó tots estem d'aGandarias; una comissió de tiradors
cord: estem en una actitud de crítica
del Tir Nacional; alguns escrivents
davant de la democracia espanyola.
d'oficines militad; obrero acomiaPerú en rapreciacia d'aquest unodat s de Tablada. de la Federada
ment, d'aquest moment de crítica i
de Treballadors de l'Estat; els auxide dubte, es on ja existeix la diliare administratius eventuals, suhvergencia, aquesta divergencia que
Besteiro?
alterns de cossos a extingir; alumLargo Caballero, despris ha provocat la dimissió dels dirigents
senyor
El
i
mecanbgraNacional
nes del Tir
del grup minoritari.
de meditar un moment la resposta, ha
les suspeses en les oposicions al cos
No sap qui serà elegit per a la predit:
d'auxiliad femenins del Ministeri de
dimissió.
de la U. G. T., pera recorda
que lamento la
sidéncia
Doncs
—
la Guerra, que se celebren actualque al partit socialista s'ha mantin—Heu dit la divisiä
mit sempre la tradició que el pre—No no la dimissió, i hauria president del partit ho sigral tumbe de
meDnILSPOSICIO DE LA GASETA. ferit que lots maraessim d'acord.
vos
assenyalàreu
la U. G. T.
—¿En el cami que
La Gaseta d'avui publica una ordre
prehan
partit,
naturalment?
—
li
A la casa del Poble hi ha hagut
senyor
Benvingut
disposant que el
al
guntat els periodistes.
durant els dies d'ahir i d'avui una
Santos Borrego, mestre nacional,
tallat
gran efervescencia.
El senyor Largo Caballero loa
director de les escotes graduades de
la pregunta, dient:
Entre els concurrente s'han proMúrcia, passi a la situació d'exceinsistiu.
Es
inútil
que
ele—
duit les fletarais discussions, pera la
dencia forçosa per haver estat
El senyor Lucio Martínez Gil, seimpressió que hem pogut obtenir ds
git diputat a Corte per aquella procretari de la Federació de Treballa- que la majada dels obrera es unosvincia.
dors de la Terra fina ahir, contestant tren partidario de la tendencia repreguntes d'un periodista, ha dit:
presentada pel senyor Largo Caba—Com ja deveu saber, he deixat llero.
la
Pedede
d'ésser secretad general
LA U. G. T. NOMENA:
raen!) de Treballadors de la Terra.
COMITE INTERI
Ahir es reuní el Comité Nacional, que
Madrid, 29.— En la reunió celeceta compost de la Comissió Executiva i un representant de cada una de brada aquesta nit pel Coinitè Nacional de la U. G. T. s'ha procedit a
les secretaries, que 116n dotze, i aqueas
l'elecció de la Comissió Executive
Comité ha acordat, per orne vote, mosorieni
la
táctica
interina,
forman un ejemplar completo
trar-se d'acord amb
socialista
partit
Com és sabut, quan es planteja la
al
del
tacions que impoia
dimissió de la Comisan!) Exocutirra
la seva Comissió Executiva actual.
donat
he
fora del
Nosaltres hem dimitir, i jo secretad designada per us Congria
ei d'u naltre Congrés immediat o
possessió del cirrec al nou
d'altrea si/comino, cal nomenar una
general,
Comissió Executiva que amb carác—Qui és?
ter interf funcioni fins el pròxim
—El senyor Ricardo Zabalza, seCongrio en el qual s'eligeix la Cocretar; de la resió navarresa.
vosaltres pels missia Exectnive definitiva.
„ —aEn ése« veneuts del
Han estat elegits ara, president,
parta soelements mes radicals
Anastasi sie Gracia; vice-prefident,
cialista, i al cap del qual hi Isa el seJosep Dfas Aforo secretara Largo
nsor Largo Caballero, quin seta l'acCaballero; secretad adjunt, Panul)]
titud d'arme« sector mes ponderat i
tresorer, Felip Pretel; noevolutiu que vosaltres representeu? El Tomás;
mas, senyors LOia Zanalza, Herniaaixò.
— No os puc respondre aparlar
dez Zancajo, Amaro Rosal, Matan
sosenyor Besteiro is qui pot
Mullo% 1 Antoni Gene=
bre aquest assumpte.
Míos .atutiers -IMN)
Ha parlat després del problema de
agu- L'error judicial d'Osa de
la terra, i ha dit que aquel
MAS DI 9.70 0 PAGINAS
ditzat de tal forma que poden proMAS Cid 3.500.000 DATOS
la Vega
duir-se efectes Catastrblica El mal és,
MAPAS • INDICIO
en que no co compleixen
Madrid, 29. — Davant l'Audiencia
seu
judici,
al
SECCIÓN EXTRANJERA
ha dit que de Cuenca es veurà el dia 31 del corles Beis socials. Finalment
e ~ego Olreveree thusereal
Federació ole Treballadors de la
rent la causa sobre els delictes
Terra colaina actualment amb das- coacCió, falsedat i altres pel cele1e1111 e del genvele, Mistela, l'Atines. da
bre error judicial d'Osa de la Vega.
miss mil cotitzants.
de Equis y Nrstluts
El mis interessant és l'acció
També han pedal els periodistes
de
la
Fe-etcretari
Luis,
el
Sr.
que exerceix l'advocat senyor Lleó
amb
deració
Apelo te un elempear eurnolenest
de las Casas en nom del perjudicat
—Parlar d'escissions — ha dit consenyor Lle6 Sinchea Guatón, i que
o CIEN PESETAS
testant preguntes d'un periodista, és comisteix a reclamar una indemnit(trame es wi lie toN 01911M)
polar de disbarats. Jo crec el provició, per danys i perjudicis, que
com una divergencia circums- hom calcula aproximadament en la
(ANUNCIE EN ESTE ANUARIO! blema
tendal. La disciplina ens ha salvat
quantitat de cent mil pessetes.
LE COIMA ellr SOCO YLI
genere. 1 ens salvará tumbe noreste

Pels centres
oficials de
Madrid

4

T OMOS

ANUARIO
GENERAL
DE ESPANA

GNAM
Puotoilauo, 29. —
toltä la esta. Alir es reintegraren el
de patrona 1 obrero, per tal de urca
obres del ron d'oleetricio trebeil els
solució al conflicte,
, S*, 1 avtg bo ban aletea ets tesis
res 'I SAttbrelci,
Ferrol, 25. — S'ha resolt la vaga
•
4
de sarelbeers, retervant•te ti a Ilatte!"
•DIEFICI A RA NUCHI311 1 0
el dret de la distftbutid dels torne. s.'
Els obrera percebran un 'orna% seb, ti
1 mane( de cabra Omite mes «aj 18133$
Sastre ! per ano de la vende.
emo.. Ilessim N y SO • INDOMIA
t Hin quedat atomladats da ga l c*In•
brere per no teeeeisitardoe els patrona.
CARNAVAL
Ciuüd Real, aP. — Sota la pral.
<linda del delegat de Trebalt s'han No podem p ubl i car lea
Es Imprescindible
reunit a Puertollano les representalotee preuade p one no
cions patronals i °bretes, qu e han fitel reatit de smoking
dnguin eseriter en catala
mat un pacte d'avinença que conjuri
Renda ia Sana Pon, U
el conflIcte.
I amb un timbre o signa.
Mil eis-cents viviste, han repret
l'0111n0 18388
tara anegada
el treball.

1111111,

conflicte mis que el Congrés de la

negada.

—10u 1 creieu qUe ocupan la presidencia de la U.G.T.?
—Interinament, i elevat a ella per
ratitomatisme de la postra organitegtö, Amagad dl Gricia, Pero Poden
dir que la Federació Gràfica votarà
Anastasi de Gräcia per a la presidencia solee interinitets de cap mena.
—ffluina saluda pot tenir el problema que ha provocat aquesta crisi?
—No fa el moment de parlar de
~dota Loa mema salvad» v4.
asen more da ida a a" 1 per taut,
a* ab pot &mar la enlucid d'aguad

El conflicte dala esmeren

madrilenya
Madrid. ay. — A lea set de la tarn
da elta reunit al idinisteri de Tes.
ball, sota la presidencia del ¿Irte'.

tor de Treball, la representada, patronal 1 obrera del Jurat Mixt de
Catabre,s per traaar del conflOte
entre antbdnee parta.
Continuaran reunite en diee
cauto.

:7-71~~~MgeprWMPRM9er
bentni tia 5.,,S

Lsut so

D sr r se
DE BARCELONA
ACCIDENTAT. — Se_
Se celebrì un mitin de
propaganda de les joventuts d'Acció
Popular.
Durant Pacte es produiren petits
incidents motivats per moho interrupcions.
A la salida es donaren visques al
feixisme, que foren contestats amb
'fisgues a la República.
La force donà una enérgica cal-rega i detingué alguna estudiants de
la Normal que havien cridat vi3ca
el laicisme.
Seguidament s'organitzi una maniiestació de protesta per l'actuació
de la forca pública, que acudí al
govern civil per demanar la llibertat
dels detinguts.
El governador atengué la petició i
els detinguts foren alliberats immediatament.

QUATRE MALFACTORS MATEN UN HOME I EN FEREIXEN GREUMENT UN ALTRE,
I ROBEN 2.000 PTES. — Múr-

cia, 29. — Anit penetraren a la casa
del poblat de Quiñosa, situat a l'horta, quatre emmascarats que sorprengueren l'amo de la casa, Joan Frutos, en el moment que es disposava a sopar amb els seas familiar*,
acompanyats d'Andreu Arje, promis de la sera fila.
Sense dir cap paraula, els em~acata dispararen contra Andreu
1. el feriren greument al cap.
' Joan els digué, aleshores, que els
donaría els diners que volguessin,
però que respectessin la seva vida.
Els emmascarats contestaren fent
una descirrega i mataren Frutos i
li robaren una cestera que contenia
dues mil pessetes, producte de la
venda de la taronja.
Els familiars fugiren, peraeguits
pelo atracadora, que seguien disparant.
Després acudiren els reina i autoritats, que traslladaren el ferit a

Ilsospital, i es tem que mori.
La gnärdia civil dona una batuda
atuse resultat.

Se suposa que els atracadors eren
velas d'aquella voltants.
- ATRACANIENT A UNA TA-MEA. — Melilla, 29. — En un
establiment de begudes del carrer
del 'Gran Capitän han penetrat dos
subjectes armats de pistoles, que
han 'obligat l'amo a que els lijares
15o pessetes i després han fugit La
pelicia • ha detingut tres sospitosos
com a suposats autora de l'atracament.
DE L'ASSASSINAT D'UN FARMACEUTIC A VALENCIA. —
Valencia, 29.—Et jutge que estén
en el aunad sobre l'atracament i assassinat del farmacèutic senyor Nebot ha continuat junt amb el fiscal
els treballs encaminats a l'aclariment
dels fets.
Davant l'únic testimoni de arree,
l'estudiant de medicina senyor Gonzälez s'ha reconstituit el fet i ha
quedat perfectament aclarida la colpabilitat de cada un dels atracadora.
DELS PASSATS FETS ARARCO-SINDICALISTES. — Bujalance, ay — La policia ha detingut tres
subjectes que van intervenir en els
darrers siseamos anarco sindicalistes. Seis ha ocupat una escopeta
que havien amagat al camp.
Organitzada pels patrona ala celebrat a l'ermita de jesús una festa
de grädes, pez haver resultat bi en
els passats successos.
EN INTENTAR ROBAR GALUNES FEREIXEN GREUMENT UN HOME.—Sevilla, 29.—
La nit pastada diversos individus
arenga d'escopetea van entrar al
"Cortijo Vacarejo", del terme d'Ecija, propietat del senyor Francesc
Pérez Martín amb l'objecte de robar
pillines.
Els van surtir al pas diversos mesana de la casa.
Eis assadtats van disparar i van
ferir greument l'aperador Jeroni
Guerrero, i després es van fer escäpols perseguits per la guardia civil.
ACTE DE SABOTATGE.—Sant
Sebastiä, 29.—A la fabrica de suro
del Monte Uliam ha esclatat un petard de dinamita que ha causat grans
desperfectes a la porta i cristalleria.
No han ocorregut desgracies. Eis
obrera d'aquesta fábrica estan en
vaga fa diversos mesos i pertanyen
tots al Sindicat Unic.
'ELE OBRERS QUE TREBALLEN A SOTA PREU. — Sevilla, 29. — La Federació Provincial
d'Associacions i Patronal Agrícola
s'ha dirigit, per mitja de la premsa,
ale federats i a les seves associacions adscrites, dient-los que degut
a la crisi de treball que es pateix
a tota la provincia hi ha un nombre gran d'obrers que s'ofereixen a
treballar per baixos jornals.
Ei recomana que en els treballs
-dé camp no es donin als obrera jort'ida inferiors a cinc pessetes.
LA SITUACIO DE L'AJUNTAMENT DE SEVILLA. — Sevilla, 29. — S'ha celebrat la reunió
convocada per l'alcalde, en la qual
els parlamentad, regidor han com'
minat l'estudi de la fórmula que abs
de sotmetre a l'aprovació del Govern perqui aquest acudeixi econòmicament en auxili de Sevilla, com
a únic mitjà de resoldre la present
crisi.
S'han estudiat diverses fórmales
a afelpaste de la comissió que fou
designada en la primera reunió, i
s'lra atordat continuar les deliberados* la setmani entrant, i que menee isprovi la fórmula definitiva
que sla . de portar a Madrid segueixi uni acció conjunta prop dels mieistres de Finances i Governació
ølr tal dé condixer concretament el
pemafflt _del Govera.

-

'EL M'UNA!, D'Ult0ENCIA.
!Oblea«. so. — Sha eonitituit el
Tribual d'iletncia per tal de veu -

EL «motu ErtitA0110111M11
DE LA OEFIERALITAT
A l'hora que esorivIm les presenta ratlles. a la 'Residencia
del President continua reunit
en Consell extraordinari el Govern de la Generalitat.
En saludar sibi r els periodistes, el senyor COmpanys va ma-:
nifestar-los que avui al migdia,,
en rebre'ls, els facilitan la re-,
ferencia oficiosa del Consell,,
que, segons impressions, teves teil singular importancia.

• ff
ige.B. 34011216 del Tribiís.

(Ve de lo Primera figeino)
--Potter walauria atoe año

EXPL0110 . 01111 PETARD
Ante . pajtanda; a les once, e¡-.
clati un petard al costat d'un
pal del , tramvia, a l'Avinguda de
Francesc Layret, prop de la
Plaga d'Etspapya. , ' No ocabionä
desperfectes de cap mena.
.. —

cil anar denti al Parlament, assenrezo i callar. Però he up.eptat plesainent la mera reima&bilitat, i

municipals de M rest

vista.

L'Alteidt. de Mairear

PILOTA: BASCA
—

PRONTO NOVETATE
!erraos u timas, Watts
contra

A DI810081010 DEL TRIBUNAL
D'URGENCIA
Ahir a la nit passaren al
Jutjat de guàrdia els 25 que

restaren detinguts de la reunió
clandestina sorpresa dissable
al local de la Cooperativa del
Sindical de la Fusta del carrer
del Roser.
Tols 25 detinguts passaran
a la presó, llevat d'un d'ells

que té 17 anys i seria posat a
disposició del Tribunal de menors.

Els detinguts , sense excepció,
negaren en les seres declaracions que estiguessin reunits
clandestinament, que cotitzessin
n¡ que tractessin de fer cotit zar;
es trobaven en aquel l lloc perque havien de resoldre assumptes de la Cooperativa.
Corn que catan compresos en
la llei d'Ordre Públic en vigor,
s'ha decretat el processament
i la presta sense fiestea ¡ seran

Oolotabal I Jeuregul,, yerman,
Guanyaren els primers
per 50 a 23
La millar actuaol6 de Zirraga
a la canica del Novatada

Aquest pelit gran jugador,
únic per l'entusiasme i amor
propi que posa en la lluita,
forní en aquest encontre la miIlor exhibid() que lj recordem.
Potencia, collocaciti i una agilitat que li pertnet d'arribar
sempre a teraps per castigar la
bala. Creiem que tivu¡ per avui
amb saguers iguals no lé contrincan( ii quadre.
Ursay, contagia( del daranter, estigué seguríssiin. sense
tenir ni una fallada.
Shlozábal ï Jáuregui res no

prigueren fer per contrarestar
el joc de Zärraga, que en tot
moment portà la iniciativa,
fent la impressió que no tenia
contristen nt s.
OROMI

SOLER 1 TORRA 6.fts MALLORCA
BITLLETS
Francesos: 4890 per roo.
Anglesos: 391 $ pessetes.
Italiana: 655 0 per roo.
Belgues: 34'75 per roo.
Suissos: 24125 per ion.
Estats Units: 786 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 2'94 pts.
Austria (sxílling), s'y) pessetes.
Txecosloväquia, 34 per too.
Holandesos: 495 pessetes.
Grècia, 650 per son.
Suecia: 195 pessetes.
Noruega: 187 pessetes.
Dinamarca: t'69 pessetes.
Finlandia, 16 per loo.
Romania, 6'so per roo.
Bulgäria, 730 per too.
Turquia, 5 pesantes.
Portuguesos: 035 pessetes.
Canadä, 7 pessetes.
Argentins, Veo pessetes.
Uruguais, 325 pessetes.
Brasilers, da() pessetes.
Colombians, 4 pessetes.
Peruans, 1450 pessetes.
Venezuela, l'as ressetes.
Japoneses, 2 pessetes.
Argelina: 4865 per roo.
Egipte: 3940 pessetes.
Filipines, 3 pessetes.
OR
Alfons: 238 per roo.
Unces: 238 per roo.
4 i 2 duros: 238 per soo,
duro: tr'go

pessetes.

Isabel, 239 per roo.
Francs: 238 per loa.
Lliures; 6o pessetes.
'Mara: 1230 pessetes.

Cubä: 1205 pessetes.
Mexicà nou: 240 per roo.
Venezuela: 236 per seo.
Maro: 291 per soo.

Sorpresa d'un carregament de tabac
de contraband :: La construcció d'un
nou Grup Escolar :: L'interès del
Municipi per resoldre l'atar forçós
Fa unes guantes nits que, per confidencies rebudes, torees de carrabiners
esperaren un auto portador de tabac
4nglis de contraban a l'entrada del
carrer de MairmS. Efectivament, poc
després arriha un taxi al qual donaren l'alto els carrabiners, pené ea xofer ràpidament féu marxa enrera intenta fugir, i per aquest motiu els
carrabiners dispararen contra cli i un
projectil ferí el xofer a la cuixa esguerra, pel qual mot¡u perdé la direcció i topa contra una pares. Abel
mateix el xofer pog ué fu g ir i anar a
Peu a l'Hospital Provincial on ti bou
practicada la primera cura, ¡ seguidament ingressä a la clínica del senyor
Vicenç Planes. A l'interior de l'auto,
que deixi abandonat, fosen trobades
tres caixes plenes de tabac de l'esmenlada marca.
— L'.4.juntament de Palma, en la
seva darrera sessió acordà procedir al
desmunt del Glacis de Santa Caterina, on sha d'edificar el grup escolar Jaume I, amb el seu camp escolar, jardins i pavellons per a biblioteca i jocs d'infants. Amb aquesta
obra l'Ajuntament creu poder ocupar
tots els treballadors que actualment
tetan sense feina. I per aquest motiu
gestiona dur-la a terme per adminisnació directa i no per subhasta corn,
donada la quantitat de cost, s'hauria
de dur.
Relacionat amb Valor forçós,
anteriorment hacia convocas to•
tes /es autoritats i representants
la Junta d'Obres del Port i Obres
Paliques per veure de resoldre el
problema. Aquesta reunió no doni cap
resultas positiu, ja que tots els reunits CO tancaren dintre la comoditat,
be de no tenir diners (Diputació), be
prometre demanar a Madrid la realització de noves obres. Una regada mis
solament l'Ajuntament sha cregut
amb el deure de realitzar un nou sacrifici.—C.

«posaré Dejaban!t el meu punt de

—Una de les primeres ha d'ésser l'educar politieament el nostre
poble; procurar fer-li sentir conllano, en els seus pollees. Si no
,es fa aixi-- acaba el senyor , Roineva — el noble es fa versätil f va
amb aquell que li promet mes.
I això pot ésser !Miel d'una dictadura, nascuda en un moment d'entuSiasmes fàcils.
EL SENYOR SINO

I BOFARULL
—La mey a visita — ens digné el
representant dels "Radicals Autònoms de Tarragona" — ha estat purament de cortesia i" per canviar
impressions ríspecte al pla parlamentad a seguir.
Heu de tenir present — prossegui — que amb nosaltres no hi ha
problema, puix que el dia de la
sera presentació a la Cambra ja
donirem els nostres vots al Govern.
—iQue us sembla l'actitud adoptada per la Lliga?
—Jo ern creia —acaba — que e.
flexionarien. Pené no ha estat ab:f.
Ja veurem tl que es proposen fer
amb la sera actitud insostenible i
el resultat que els donara.

Reunió dels candidats
electes de l'Esquerra
Ahir a la tarda, al despatx
de la Presidencia, van reunir-se
els candidats electes de l'Esguerra per tal de preparar l'estruct uració del nou Ajuntament, que ha de prendre possessió el dijous vinent.

ii

assistiren, entre altres,
els senyors Pi i Sunyer, SerraHunter. Vachier, etc., els quals
es negaren a ter manifestacions.
A La Granada del Penedès

La inauguració de les

Esco . es «Francesc
M 3Ciä•
Diumenge a la tarda es va celebrar,
al noble de La Granada, la inauguració de les escoles "Francesc Hacia".
Hl assistiren el President de la Generalitat, Sr. Lloís Companys, i el
Conseller de Cultura, Sr. Gassol; el
conseller d'Economía i Agricultura,
Sr. Comorera; les autoritats d'aquella
vila, i altres personalitats
El Sr. Companys, ac rlpanyat d'aquells, visité les deaendencies de la
tosa escota, i en va frr grans
la sprés de la visita, le celebré an
acte palie.
Parla, en primer lec, el Sr. Gasch,
secretad d'aquell Ajuntament.
A continuació feu As de la paraula
el Sr. Ventura Gassol. el qual va dir
que així com els treballadors de la
terra sembraven les llavors que hi
fruitaven. ello, els político, feien una
sembra de cultura, a fi que els infants d'avui siguin demé la garantia
d'Ima Catalunya liberal i culta.
Despees va ter ús de la paraula la
senrora Lecnor Serrano, la qual va
felicitar el noble de La Granada per
l'erecció del seu grup-escola.
Acte seguit va parlar el President,
Sr. Company s. el qual va dir que les
e , coles que s'inauguraven encarnaren
un sentiment de cultura, un altre de
patria i un altre de treball, i que
aquests tres sentiments badea d'esser l'anima del noble de Catalimya.
Fou molt aplauda. Després de l'acte
va ésser servit un lonx.
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tod a
Diumenge, a l'Associació de la

ls ciermatöless aconsellen
E emplear les cremes O puto per •
afajrar, angla preferdncia al salió i totes
les formes salsonoses (vegis *Mantea! de
CosmEticas. Je &dele!, traclucei6 dd
e

Dt. Pept,
Entes _tote• lea

,eremea,. te

PASTA N
ha astil elaborada perumni

¿e (a
la pell. El tete Gs cuts
picota'," grana, 'etc. La ‚ara, Jeep ris
trafaitar-oe, l Z:eclesi Gas. Gema, Duma; tl
genes

aquell eacarearame je que
faf
molla; que té el, mueles or.na »la pea.
ai aquella tremor lid tioiadkiL41 rafiti:t
tat a rantigg.
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ment Parla d senyor Fontbernat,
qual pronuncié unes breus paraules
adherinbse a Pacte. A me va contestar, en termes sentits, l'bomenatjat.

L' E NS EN YA ME VT
Deglutid de 1111estres Nardonido da Camelen.. Es convoca lela

els socia del Deganat

a l'Assemblea general extraor-

olimMil
.

Premsa diaria va tenir loe l'homenatge que l'entitat dedicava al senyor
Manuel Rodríguez Codobi, tresorer de
l'entitat de la sera fundació eneä.
Ocupa la presidencia, en representació
del Parlament català, el senyor Fontbernat. L'acompanyaven part de la
Junta directiva de l'Associació i els
representants d'algunes entitats culturals i el president de la Comissió organitzadora, senyor Josep Moreno.
assistiren molts periodistes.
El senyor Moreno dona compte dels
treballs realitzats per la Comissió gestora i féu ofrena de l'homenatge al
senyor Codolá. Saludé les autoritats
i di gué que l'acte que se celebrara era
una fita avançada vers la fraternitat
periodistica. El senyor Brugada s'adheti a les paraules d'elogi pronunciades
pel senyor Moreno i féu constar que
record uninime de l'Associació per
all sol ja equivalia un homenatge.
Acabi felicitant l'homenatjat. I final-

.,
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dinària

que

tindrä

efecte

avui,

it limeta d'expostus i contra la

pela delictes

a les deis de la nit, a l'estalle
social (Plaga d'Urquinaona, 4.

brota i Govern contra 24 proces.

principal). per tal, de tractar
de les gratificacions d'adulta i,

II fiscal demana per a cadascun
Egg.a. saya de presó mejor per
SE Olí* delicte i 8 aapa par al

particulnrinent, deis acords sobre nqueal amp umpte que es
prengueren en la del tera as-

,g 11: Gintlla instruida

.
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eemblea.

e

gr

nal d'urgència.

fattelatuirts

L'ate' deis

—

i

priva

-tes"per i falrättirellfoitrobrer Arde°
contra el feixisme.
— A Tàrrega s es va celebrar abur
las inaugnris46 d'un Grup Escotar.
Hi n ísle* t4 rector de la Universität i alces persones. Deapréi
Ca
ea va celebrar- Un banquet.

publicació de /o següent nota:
"Durant aquesta dios la premia d'eh:tia it ~celo« ha t0.019111 publican f
'
informacions i articles sobre els fets
mdevingula a Mameso Yeadend de les La darrera adató de l'Ajuntament :1
El senyor *Deimingo :: Neta atroeleccions
Qualsevol que
pellas Noves diversen
hagi ame 'hornee toter aquistes versiune
29 (Per telefon). —
.ha
i tots aguarle comentaris haurá arribat • A,Tarragona,
cele b r at la sera darrera
a la conclusió que a Manresa s'esta?,
sessió l'Ajuntament que fou elegit
cometent les arbitrarietats governael dia 12 d'abril de 1931. L'alcalde
mentals mas iniqües. I a l'Ajuntantent
ha fet un parlament de comiat al
de Manresa no ha Pasta! res que surti
qual han contestas els caps de midel camp de la legalitat.
noria, i s'han canviat :Munes frases
Nene aci la venial estricta—que poi
d'afecte i consideració.
ésser cconprovada per tothom—de l'es— Dijous es reuniré el nou Ajundevingul:
tament.
El dio 15 de gener co va formar 'ola
— El senyor Pujol i Font, comismanifetsacij d'Idas cinc mil ciutadans
sari delegas d'Ordre Públic, ha estat
a la Placa de la República. Una conoscomplimentat per l'Ajuntament i el
sió ca llegir a la multitud unes conjutge de Montroig.
— EIs periodistes que fan in iorclusians en les qual: es dentanava la
mació als Centres oficials obsequiadestitució d'uns emPleats municipals,
ran
el proper dijous amb un ipat de
no pel fet de pertänyer a un partit
polític contrari al governant, ¡bid per simpatjá el seu company Joaquim
Fort, per haver estat elegit regidor.
l'actitud observada per aquests Juncia— A Pobla de Mafumet, s'han cenaris durant els tres suyo de Repúlebras
les eleccions amb el següent
blica, de guerra sorda, de sabotalge
resultas.
Dretes. 137; Esquerra, 23.
descara' a l'obra de l'Ajuntantent. Per
Els elements esquerrans s'abstinguela campanya de desprestigi i de ditaren,
per&
a darrera. hora alguns han
+nació contra els governants en el re,
roe moral, administratiu i àdhuc par- votat per tal de guanyar les minories.
— Procedent de Lleida i de pas
titular, i per abusar del sea càrrec Per
cap a Barcelona ahir fea nit a aquescoaccionar els ciutadans.
ta ciutat l'ex-ministre senyor MarUn col, aprovades Pels manifestants
caí Domingo.
to pen Presentades a l'alcalde, el qual
— Denia debutará la Companyia
adreça la Paraula a la multitud i
Rivera-De Rosas, al Saló Modern
digné que en lo! alfa que Migué: a l'ad'aquesta chitas.
bast de l'Ajuntoment serien ateses
— Ahir, els elements del partit radical, celebraren un apat íntim en
Peticione d'aquel' sector hottnens del
Poble de Manresa.
honor del diputat radical senyor Palau i Mayor, el qual sortí elegit amb
El dia següent, l'alcalde dictà un
els vots de-la Lliga i dels carlins.
decret en el qual es deia que "tenint en
— En creuar el carrer de Mercecotnpte el caràcter comminatori ami)
ria, el nen Daniel Maura, creient-se
qué vénen formulades les conelusions,
perseguit per un gos es posa a córs'obris expedient Per depurar els fets
denitriciats, i con a mesura preventiva, rer i aria a parar contra un automal
que en aquello moments pasen evitació d'ocie: de violència i d'insay a pel carrer. Resulté lesionat d'alcidente personals i durant la tramitació
guna
consideració.
de l'expedient, es decretés la susPensió
— Moviment del port. Vaixells
en els seus t'arrees de tretze empleats
entrats: "Amboto-Mendi", de Samunicipais". .4 continuació s'es-mentagunt; "Sanmiguel", de Sant Feliu;
ven les acusacions que pesaven damunt
"Silvia Tripcovich", de Valencia;
dc cadascun d'ells.
"Heve", de Barcelona; "Proholm",
En compliment d'aquest decret, dinde Palerm. Sortits: "Cape of Good
tre els quinze dies següents ihan estuHope". cap a Las Palmas; "Sac 7",
dial toles les possibilitats legals que
cap a Barcelona; "Amboto-Mendi",
permetessin coordinar l'expressió de la
cap a Barcelona: "Silvia Tripeovich".
voluntat popular amb 101 esperit d'ecap a Marsella: "Sannliguel", "Heve" i "Proholm", cap a Barcelona.-C.
gstonimitat i de justicia.
L'Alcoldia, en la sessió d'A juntaSANT FELIU
ment celebrada ahir, divendrcs, dio 26,
propasa la segiient solució, la qual
DE GUIXOLS
acceeptada pci Consistori:
L'allistament mear La Rua de
Jubilació de tots aquello funcionaris
Carnaval :: Aluno noves
que caiguin dintre les condicions que
L'A lea Id ia interesas l presentamarca la dei. Els afectats per aquesta
cío peesonal, o be per persona audeterntinació són en nombre de quatre.
torneada legalment, dels senyor seSupressió dels càrrecs de dos ntés,. güents: Joan Basan i Rasclosa,
Lluis Biadiu i Estere, Rafel Estere
que estar: atnb caracter d'interinitat.
¡ Macau, Francesc Fernández ¡ RiTramitació d'expedient a dos mis
bera, Robett Gibert i Duran, Pene
sobre els quals pesen càrrecs concrets.
Jiménez i Duran. Josep Maria Guprou greta Per a justificar-lo.
tiérrez Franco, Entili Remelde i
Reincorporació a ks seres tasquós
Metback, Jaume Salom i Torner,
habinials dels restants, sobre els asíais.
Claudi Tubest i Costeji, fills d'asi Sé hom té la certesa moral de lb,
questa ciutat, l'actual residencia dels
Ilettgeresa i de llur actuacia contra poquals s'ignora, per tal de notificarbra de l'Ajuntament, hi ho malita
los el que els convingui sobre el seu
prott foncreis per a ter viable ir tt eXP,
allistament
per al servei militar. La
dient.
presentació haura de tenir lloc abans
Heus ad les arbitrarietats que oigade l'u de febrer propvinent.
ne: persones /me objectives en Ilurs
— La Comissió gestora ha acapreciacions imputen a ¡actitud de Aceptat la presidencia de la comissió
juntament de Manresa.
organitzadora de la Rua de CarnaUn alcalde que ti al danzunt la res- val, que per primera regada tindrä
lloc a la nostra ciutat el segon dia
ponsabilitat de l'ordre públic ha de
d'aquella testa. Cada dia hi ha més
ponderar en cada moment i en cada

—
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circumstancia ¡abast de les seres decisions. Es per airé, que una petictó
formulada Per cinc mil ciutadans, rennits en una manifestació, so pot ésser
desoida en absolut sense coure en el
risc de possibles incidents, semPre
agradables. Atendre la petició de la
multitud i sotmetre-la desPris a un
criteri d'equanitnitat com el que trasPus del fall esmentat no és cal) arbitrarietat ni cap acte de despotisme.
Ultra tot °La, hi ha una altra p rora que no hi ha hagut persecució als
funcionaris adscrits s un partit deberminat.
Dels funcionaris que hi ha a rA jantament de Manresa, la inmensa majoria són de partits contrario al que governa, i cal) erais no podre) dir que
durant els tres anys de República se
Ii hagi fet la ntés petita indicació sobre el sea color politic.
Durant tres anys la mojarla republicana de l'Afta:tantea ha suPortat el
derrotisme d'alome funcionaris, donatit
proves d'una tolerancia que en el moment de les Fassades eleccions MUni C i
als CiiM ciutadans han considerat-p
excessiva. La qüestió ha estat canali;sada dintre les vies de la Icgalitat,
sense que ningú no pugui dir que hi ha
hagut repressió o tan solament crue.is
en al ..«121 solució.
Hem fet aquesta c.rposició deis esd:veniments, no amb rallón de sostrnir
uno polémica amb aquells massa intcressats o isser Por objectius, sitió per
posar les Coses al seu :loc. 1 rePelint,
Per acabar, que les pron.., de l'auten ticitat d'aquella exPosició de fets estatt
a la disposició de tothom a l'Ajuntament de Mamen."

entusiasme. La Comissió gestora ha
ofert el seu ajut moral i material;
si be no podré acordar cap subvenció. posa tot el material de qué
disposi, ami com les brigades municipals a disposició dels organitzadors per tal d'arranjar el Passeig
de Mar. Els beneficis, si n'hi ha,
seran posats a la disposició dels
directius del Dispensad Antituberculós de les comarques gironines.
— Darrerament estaven en tractes les Juntes dels clubs de futbol
de la nostra ciutat i Girola Per tal
que el jugador local Goiri passés a
l'equip girorii; però sembla que
aquest club no accepta les condicions exigides Pel senyor Goiri, i
per tant no Isi ha traspás per ara.
— Fins al dia so de febrer tornaran a esser despatxades les cèdules al lloc ¡ horro de costura.
— Dijous prendrá possessió el
nou Ajuntament. Oficiosament es
din que el nostre Consell municipal
optará pel regim antic de consell
obert, en lloc de comissió de Govern
com taran les ciutat Inés importants
de Catalunya, per manament de la
nora hei inunieMal catalana. A Mol
de rumor recollini que el nou alcalde sera el senyor Pone Vals.
el P rimer Miela d'alcalde, el sem or
Campé; segon tinent, Bernabeu Llorenç; tercer, senyor Antoni Bargeli,
i sindic, el senyor Marcel Rotllan.

ALE'l

Una necessitat pública
Hem pogut observar que fa més
d'un any totes les aixetes de la font
anomenada "El Repartidor" ragen
nit i dia, sense interrupció.
Aquesta aigua sobrera, a thirern,
es perd en un petit rec, el qual conduene afana per regar algunes hortes
de la marina.
A testin,-perb, i principalment en
LLEIDA
els tres tiesos mis calorosos, la miTopada contra un arbre Asam- na d'aigua que alimenta aquestes
aixetes es troba bastant eixuta, deblea de protesta :: Väria
a la secada; ço que motiva un
Lleida, an (Per.telition).— Al lloc gut
greu
per a tots els reino d'aconegut per Hostal de la Vall, un quellsperilt
voltants.
camto de transport de peix de la
Aquesta aigua, a l'hivern tan abun.
matricula de Barcelona va topar «as- dant i que es perd tan llastimosama un arbre i van resultar le/lamasment, be es podria aprontar per aliab setas dos ocupants. El cernió va
l mentar un bon nombre de fonts pi:sofrir imPortants desperfecto.
Migues
que ara sdn'alimentades amb
— Al teatre de la Paloma es va
celebrar usa Asserablea d'empleats aigua •que päga l'Ajuntament 1 que
de Banca i Borsa, i van acordar pro• representa a • l'any nna quantitat con:iderable de pessetes. A restita perd,
testar d'una disposició dictada recota que no es suficient la quantitat
centment pel ministeri del Trehall,
d'aigua
per a tanteo fonts, caldria
que afecta els dits empleats.
llavors--i durant els tres //Sesos que
—
la reunió celebrada alar pel
e . (»ter i Camperol es va acorla calor Es Inés torta—tornar a serela d.ementa. comunie vir-se de l'ilota contractada. — C.
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GIRON ' At-

st tten de Flasal a Palandsld
pchs d streel

Notteuumats ds

medres interina Noves diverses
Girona, 29 (Per ',di feo). — Ahir a
la mermada torni a funcionar el tren
de Girona a Palamós, el qual, usa
comtuncirem oportunament, baria sus.
pis els seus serveis, degut a la difícil
situació que passava. Els obrera, a:s
quals devien algunes quinzenes, han ,:obrat ja els jornals retardats, i, pel
que sembla, han quedat vençudes les
diferencies de criteri existents en ce
ells i l'empresa.
Als tallers de l'esmentada Companyia també s'han repres els trebalí.
Degut a la solució del conflicte,
mateix cessaren de prestar servei e:s
automails que accidentalment ¡cien el
transport de viatgers de Flassä a PoCelebrarem que d'una manera
definitiva quedi resolt aquest conflicte, que tant venia perjudicant les comarques, ja prou flagellades per la
crisi suro-tapera del Baix Empordà.
— Ha estat assistit al dispensad municipal el reí d'aquesta ciutat Gaspar
Gubert, de vint-i-tres anys, d'una massegada a la cama esquerra que li produi un gos al reí poble de Sant Daniel. El gos ha estat sotmes a obser.
vació.
— Pel Consell Provincial han estas acordats els següents nomenamems
de mestres interins: Josep Fenollet, ee
Vilanna; Josep Oliu, de Bassegoda:
Claudi Torrent, de Bordils, i Res
Lloveres, de Vullpellach (substit.:ta). — C.

TORTOSA
rimada en un partit de futbol
Junta al Centre Catalanista Repu.

bIné :: El mercat fruiter animat

Väria
Tortosa, 29 (per telefon). — Ea
tornat de Lleida l'alcalde, senyor
Benet, el qual vIsa encarregat norammt de l'Alcaldia—Avui han començat, amb animad& els exàmens extraordinaria per
als alumnes de batxillerat que estudien lliurement.
—En un partit amistós de futbol
celebrat ahir, al camp del Basal, entre la Penya Marina i els Alumnes
de l'Escola del Treball, es fracturé
la cama dreta el jugador del darrer
equip Josep Díaz Pla. Fou assistit
per un metge i després passa a/ seu
domicili.
—L'Associació de la Prensa ha
començat les tasques de preparació
pel Congrés de Premsa CatalanoBalear, que tindré loe a la nostra
ciutat.
—Demá, a les nou de la nit, celebrari Junta General ordinaria, per
a la renovació de canees, el Centre Catalanista Republicá. La Comarcal d'Acció Catalana Republicana tambe- celebraré reunió el dinmenge dia Is del vinent mes de febrer, a les tres de la tarda.
—Arta, dilluns, el mercat fruiter
s'ha vist animadissim, ara una gran
varietat d'arbres, especialment tarongens.
—En el partit de campionat jugat
shir a Móra d'Ebre entre el Dertusa
i l'Atlètic, guanyà el primer per tres
gols a cap. — C.

VILAFRANCA
DEL PENEDES
Els nous regidora Aplec :: Ball de
disfresses :: Bona propòsits :: Varia
Els regidors que prendran posessió
el dia t seran els següents: Felix Ealagner, Jaume Guitard, Josep Jonguer,
Miguel Plans, Francesc Hugué, Magí
Manyer, d'Esquerra Republicana de
Catalunya; Joan Esclasans i Mili,
d'Acció Catalana Republicana; Jaume
Ferrer i Peralta, Jossies Alberti i
Sbert, Antoni Ventura i Enric Bertran, del Partit Federal, per majoria,
i fosen Senabre, Josep Martí i Naocis Guasch, de la Lliga; Miguel FeIM, radical; Antoni Gallemí, catalanista independent, per minoría.
— El dia tt de febrer se celebraré
un Aplec als Monjos per celebrar la
victória de les esquerres en la pasuda
lluita electoral.
— La Societat La Principal ha
anunciat per al diumenge dia 11 de febree un ball de inäscares amb concurs
de vestits. Els premia seran els seglients : Primer, 350 . pessetes; segon,
130; tercer, 7, i quart, s. Hi halará,
també, un prend per a parelles de 173
pessetes.
— L'Ajantainent que prendra possessió el dia primer de ¡ebrer té el
propásit de continuar ¡ incrementar la
labor cultural portada a tenme pel
Consistori municipal anterior. Es parla de crear escotes nocturnes per a
obrers, amb ensenyaments proiessionals i post-escolars. Es té la intencia.
aixi mateix, de dedicar a la cultura
catalana una especial atenció, per mitJi de la instauració de classes permanents de gramática i literatura. Cal
esperar que tots aquests bons aromésits esdevindran realitat, per tal daconseguir que ies noveles generacions
surtin benenciades udellectualment del
regan autoninn:c.
Sön diversos els seguidót 5 de les
directrius d'Accia Catalana que san
treballar pel triomi de la candidatura de Coalició d'Esquerres que penan acompanyar el regidor vilafranqui
de l'esmentat partit senyor Joan Esclasans i Mita al sopar de companyonia que se celebrara el vinent dimeeres a Barcelona, a homenatge del con setter de Finances, semen. Marti Estere, ¡ dels regidors sTA. C. R. elegits
a Catalunya.
— Donem a titol de rumor la fiarmadi) del nou Ajuntament: Batlle,
que ho és actualment, senyor Félix
Balaguer; primera tinència i Finan-

ces, Joan Esclasans; segona tinència
Governació, Jaume Guitard; tercera tia; ncia i Foment, Jossies Albeiti:
quarta tinincia i Cultura, Francesa
Hugui; siedle, Jaume Ferrer i Peralta. No sabem si, efectivament, el
naipes seré el que hem dit, pena ca-

tasen que el rumor que bo afirma Pa
es PO deLeeillato

tirt. PutuAGra
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Aquestes manifestacions han fet
presumir que el senyor Daladier
assumirà personalment la Cartera
de l'Interior.
Als cerdee s'expressa la creença
que el senyor Chautemps ha pregat al senyor Daladier que el deixi
fora de la combinació ministerial, a
conservar tosa la seva Ilibertat
fi
d'acció per tal de defensas la gestió
del seu propi lsovern, si es que
aquesta fos alludida a la Cambra.
La Cartera de Justicia es creu
que será confiada a un senador.
El punt de vista del partit
radical

Ahir a la tarda celebraren una
reunió els grupo de l'esquerra de
la Cambra. a la qual no assistiren
els socialistes de la S. F. I. 0. Els
assistents es preocuparen particularment de l'orientació política que sha
de donar a la futura combinado ministerial.
Sembla que l'opinió de Herriot és
que el partit radical i radical-socialista no ha de sacrificar-se novament amb la responsabilitat absoluta del Poder, ja que en un any i
mig són cinc els governs del dit
partit que lian estat enderrocats.
Creu que donades les circumstäncies
de la crisi Chautemps, hauria de
formar-se un Govern que tingués al
davant un home patine, enèrgic i
resolt, voltat de personalitats eminents i a l'ebria de tota suspicacia.
Els membres serien escollits no com
a- mandataris d'unes formacions parlamentáries, sinó pel seu valor personal i la seva honorabilitat. La
participaciä dels socialistes al Govern no hauria d . ésser exclosa.
Avui continuara aquesta reunió de
grups de les esquerres.
Un mlnisteri de personaMate

(5)

Un'eiscurs de John Simon
dirmarar—prop
al Parlament angles
tATI
,S-71A ha

el Sr. Paguen inicia 'a Obres Piib1Mues i el Sr. Guy Lachambre, al
ministeri de la Marina Mercant.
No es considera segur que els senyors Oueuille i Duccos continuin el
primer a Agricultura i l'altre a Pensione, pese, en les altres carteres segurament hi hauri nous ministres.
La de Finances sena atribuida al cenyor Pietri i la de Pressupostos al ' eMor Palmade.
La de Guerra sembla que l'assumiti el Sr. Fabry; la de la Marina Militar el Sr. Chappedelaine; la dInstrucció Pública els Srs. De Jouvenel
o Marques; la de Colònies el Sr. Catalä i la del Treball i Sanitat. el seovar Auray.
El Sr. Martinau pealas, diputat,
sembla q ue sera nomenat sets-secretad de la Presidencia. i el Sr. Pateu -sie. soss-secretari d'Economia Naeional.
També s'expressava la menea que
amb els neo-socalistes. o sense elle,
el Sr. Daladier esta decidit a acabar
la seva tasca aquesta mateixa nit.
Declaracions del senyor
Doumergue
Un enviat extraordinari del "Paris
Sir' ha celebrat, a Tournefeuille,
una conversa amb el senyor Dounter- I
gue. el qual , després d'haver fet ressaltar el caràcter dificil de l'actual
crisi ministerial en les presente circumstäncies, ha afegit que el mal mis
greu és que es traba falsejat el regin/ parlamentad.
—Potser — ha afegit — caldrà una
revisió.
El sensor Doumergue ha dit, tambe. que Franca sofreix actualment una
dictadura de sis-cents diputats que no
estan sotmesos, de fet, a cap control,
pujo que el poble solament pot jutjar-los cada nuatre anys.
A una indicació del periodista, el
senyor Doumergue ha contestat dient:
—Un home de la mera edat pot
donar consells i àdhuc estar al costal
d'un Govern, per tal d'aportar-li la
seva experiencia i el seu suport,
res mes.
Disturbis I manifestacions .1 Paris
Ahir, durant una gran part de la
nit, es produiren en aquesta capital
disturbi', que obligaren a intervenir
repetidam ent els agents de policia.
Cap a dos quarts d'orne aparegué
una primera columna de manifestanto que intenta arribar fine a la
Placa de l'Opera; sense que arribessin a aconseguir-ho, per haver-shi
oposat la noticia, que, de moment,
no pagué evitar que quedes interremuda le cireulació.
Els manifestants tiraren diversos
petards als peus dele cavalls que
muntava la guardia repuOicana, la
qual, amb la seves porres, tracti de
dissoldre els grups. Aquests, davant
l'esforç dels agents, cediren, retirant-se els manifestante pels carrers adjacents i cantant la "Marsellesa".
Per fi s'aconsegui restablir la
tranquillitat i quan ja es creia que
els manifestants havien desistit del
seu desig, es presenta, poc abans
de les onze, una nava columna, la
qual cosa dona origen a nous disturbis i una noca intervenció de la policia, que practica diverses deten-

Després de les reunions celebrades pels diferente grups politice, sha
confirmas aquesta nit a la Cambra la
impressió de la vetlla, o sigui que
l'opinió parlamentaria és favorable
a un Ministeri integrat per personalitats irreprotxables, sense tenir en
compte la dosificació de costum en
les combinacions ministerials.
Amb tot, en les deliberacions de
la delegaä3 d'esquerres i del grup
radical-socialista, hi ha hagut divergències d'opinió entre els diputats
que constituien l'antiga majoria sobre el nomenament de la Comissió
Parlamentaria d'enquesta, pera corn
que no sembla que els socialistes
puguin prestar el seu ajut á aquest
Gavern a conseqüencia de la base
amplificada sobre la qual aquest eS
canstituira. els grups d'esquerra hau_
ran de modificar, sens dubte, en part
les seves decisions anteriors i adherir-se a l'enquesta parlamentaria, si
fos acceptada pe' futur Gocen.
Quant als grups moderase no han
manifestat oposició en principi a la
formació d'un Govern presidit pel
senyor Daladier. al qual jutjaran pele
seus actes.
Lea consultes amb ele
parets
Al Ministeri de la Guerra, el senvor Daladier ha continuat les seves consultes celebrant una confecions.
rencia arista el senyor Frossard, diA dos quarts de dotze sha restasocialista de la S. F. I. O.,
putat
el qual, en sortir del despatx del blert la calma, i quan hom creia que
el servei d'ordre podia retirar-se ha
senyor Daladter, ha dit als per:oaparegut una nava columna campasdistes que li ha ofert una cartera,
te per unes cinc-centes persones que
però que corn a membre del dit parintentava també arribar a la placa
tit havia manifestat que no la podia
de l'Opera.
acceptar.
Els guardies . han hagut de fer
El senyor Daladier ha rebut
grane
esforcos per contenir els madesprés alguns diputats radicals.
nifestant. i sisan vist obligase a carSembla que té la intenció de prosseguir les seves negociacions fina a
re g a r dues vegades per dissoldre
els grupo. Aquesta vegada els guärhora molt avançada de la nit, amb
dies han estat secundats pelo boml'objectc de donar a coneixer o f ibers que fine aquell moment havien
cialment la formació del Govern
estas concentrase al pati interior de
com més acial millar.
l'Opera.
Per tal de donar al seu Govern
el
ia
una ätnplia base parlamentar
El nombre de detencions efectuanon president del Consell vol dides ha estas de 262, i segons els caps
rigir-se a perionalitats politiqueo
de policia, el nombre total de detinindependents, del del Grup Neoguts per aquests disturhis passa
Socialista fins al de Federació Rede Lana.
publicana.
Al carrer Dreuot els manifestante
A primera hora de la nit s'assehan arrencat alguns arbres que han
gurava que els socialistes francesas
utilitzat per impedir el pas dels auto(Marques i Benamiel) havien decibuso . , i a diferent s llocs han estat
no
autoritzar
els
seas
afiliats
a
dit
saquejats els cafes per utilitzar com
formar part del Gavera fina que
a - projectils les tenle s , cadire s , ampohagin reina autoritza via del grup
lle . , etc.
denla al luan.
Per fi els 'agents han aconseguit
Eta noms probables
rebutjar els Manifestante, pesó a la
paca cotona han hagut de tornar a
A les 9 . 30 de la nit es deia als verdes politks que el Sr. Daladier, ultra
intervenir per haver apareant un alla presidencia del Consell. s'encarretre gran formar tumbé pa s ‚-inc o
gana de la cartera de Negocis Essis-rentes per sones, al boulevard
setrangers; que el sensor Henri Rol.
tiac,mann.
ministre
de
Jus.
potser
seria
nador,
Finalnient orno de la una, ha queticia També s'indicava el Sr. Frot
das restablerta la circulació per haper a ministre de I Interior; el sever acahat els disturbis.
nyor Cot continuada a l'Aeronáutica ;

Bulgària no s'adherfrà al Pacte
deis Ba1cans
Les noticies sobre el pacte baleänic
"e san salisfactóries. L'obstinacid de
Bulodria, no obstani la ¡loable imisinicio de Titulescu envers el cap del
gavera Mairdranuz, posen en M'e,
esa mo‘s que la formo del parte
sobre el rrral bi bavien rentes esper,r'es. Mentrestant, des de Roma samirra a Budapest,
n -ein que
i Ankara. El pretext tornar
es
compré"
que la ¡Mesvisites, perä
ad fe bis dijeren.. .81r pertorbadors
•
continuen lbtr obra,

Bucarest, e — El-Sr. Titutescu va
tenir anit una entrevista molt extensa anda el preScat del Comen 'Algar. Sr. Machetera,. per tractar. en un
elurer esforç de trabar una ff5filMla que permeti Bulgaria d'adherir-se
ad pacte baldada, Almena gestió sanMe laves fracassat parqué Butgäria

considera incompatible amb les reivindicacions de Sofia la diluida principal del pacte. per %irtut de la qtral es
preves que els Esteta signataria garantires mútuarnent Ilur integritat territorial. la qual foca equival per psrt
de Sufrir... a reconbixer Urstatut
.
post pelo Tractats de
En l'entre% ista de referrnee. anlbdós ministres han eximid« MIME sotas les qüestibne que injgres:en Ro-

mania i Bulgiria. pattrieuläteilart

la

qieeti6 de les missaries' a litlitanie
les relacione ecarbmietno nMne-h61-

rara.
La tornada ...44>j "gilltieLdel
balsera
Sofia. 20. — Ele reia de Bulgaria.
que sortiren anit de Bucarest. han
arribas aquest. ~ti j la capita) del
seu reialme. Er medra% epeisats del
viaelee.

. de Nata(3,5?

aviadors han ::rOitalhd
1 reparen deitrogat
Rio Janeiro, 29.— L'avió haba
pilotas per Lombardi i Muzoti, va
sortir a les vuit del matí (hora de
Greenwich) de Dakar, i ha estat vist
a les 24 hores (meridià local), a les
costes del Brasil.
Rio Janeiro, 29.—Un pitos de la
linia americana de navegació. aèria
Palian ha comunicas que ha estas
descobert l'avió italiä S-71, avió que,
tripulat pelo aviadors Lombardi i
Mazzoti havia de fer, segons provea.
sit dels dits aviadors, el recorregut
Roma-Buenos Aires en tres dies.
Els aparells de l'avió estan ¡Ilesos,
pera l'aparell ha resultat completatnent destroeat.
Nova York, 29. — Comuniquen de
Porto Halefa (Brasil) que l'avió de
Lombardi i afazetti ha estat trobat
amb importante avaries a unes dotze
stilles d'aquell nora Els av i ador s han
resultas ¡Ilesos.
Río Janeiro, ao. — L'avió italii
5.-ar ha estat trobat a Soure (Estas
de Ceara). El telegrafista i el mecànic han resultat Ileurterament ferits.
i els dos pilots.
Un despatx de Lombardi
Roma. 29. — L'aviador Lombardi ha enviat al Ministeri d'Aeronàutica el següent despatx:
Hem aterrat a la platja prop de
Natal. L'aparell avariat. Tata la
tripulació Mesa. Preguem advertiu
families.
Austin als aviador.
Fortaleza (Brasil). 29. — Tan
aviat com sha tingut coneixement
de l'accident ocorregut a l'avió 'dalia "S. 71 - sha ordenat que sortis
per terra una comissió en auxili
dele aviadors ami, queviures, aigua
i mate: ial sanitari.
Detalle de l'accident
Roma, 29. — Segures detalle'
que han estol facilitats al uninisten d'Aeranautica, l'avió
"S. - 1" va sorl ir de Dakar
ahir ii lis 10, hora de Greenwick, ¡ travesea l'Oceà, Nolant
sobre l'illa de Fernando Noronha a les 2240. Duran( el seo
vol topis amis les males condirions almoeferiques i l'imperfecte funcinnament dels senyals
radMgoniomet rico.
Degut a aixi, els tripulants
de l'aparen det'iulii eil efectuar
Ea terralge. el qual portaren a
cap rit les primeres hores del
metí d'avui, salan( m'arias
importanls l'aparen en tocar
terra.
A desgrat d'aquest accident,
els aviadora Lombardi 1 MazzMi han batut, amb la travessia
Europa - Anirica del Sud tots
els records precedente, havent
cobert la distancia Roma-Brasil
en 46 hores.

L'aviadora Marysse Hiltz
aterra a Atenes
—
Ateneo, 28. — Ha alerrat
aquesta capital l'aviadora Marysse Hillz. que intenta bah -e el
raid Paris - Taptio, acompanyada solament per ten meeänir.
Pall5, 29. — Conträriament
ale rtimors que slan (el, circular sobre un suposat arcident
sofert per l'aviadora Marysse
Hiltz, es declara que aquests
rumors no len ea Cap fonament.
L'esmentada aviadora ha
adreçat al Ministeri de l'Aire
un telege ama umnifestant que
degut al mal temas i al fortissita vent que va trobar després
de l'etapa realilzada á Atenes,
Ii fou impossible (l'arribar a
Alepo 1 decidí aterrar a Arsouz,
cosa que va efectuar normalnieta.
L'avió va sofrir lleugeres
avaries en aterrar, però l'aviadora confia que podrá reprendre el seu vul, un cap reparades aquestes avaries.

Intent d'assassinat
d'un ministre
—
Londres, 29. — Comuniquen
de Nava Delhi a l'Agència Reuter que circula el rumor que un
desconegut ha intenta! assassinar el primer minialre ile
l'Afghanistan, Ilsahim Khan.
S'afirma que el ministre ha
resultat lleugerarnent ferit i que
l'agressor Out suïcidat.

* Avions fäntastnes
EstOcolin, 9. — Segotts

foimacions que publiquen els
peribdice, lee auloritals de 1:aviaci6 han cOincidit it reconèix er que fa nigua lempo aviene
de nacionalitat fine are des e oenaguada volen mol freqiientment
sobre • Is regio:te del nord
'Suecia.

Sembla que la base .le proveitrient d'aquosts avions t le a
bord d'un navili que navega

l'altura de les costes de Noruega.

El z

princlpis del memoràndum anglès són: desarmament,
igualtat i segunda,

Ahir, a Londres Austin Chamberlaja fora del Poriament, i John Simios o la Cantara deis Cosimos pronunciaren discursos que valen la pena.
El prim e r, en *in apat en el qual tenia al scu costat l'ambaixador de
Franca, ha proclamat solemerement que,
per gal de m'iterar seriosainent la pos
d'Europa, cal una entena franco-briainica cordial, 1/rial i Arador°. Potser Chamberlain no estora gaire 'crups
Ilurry del poder, i la seva polutas. tara
a LOildrej CM a Ginebra, ha estat
sempre inspirada en els sentiments ex.
pressass ahir.
John Simon, en canvi, ha scguit uno
linfa tortuosa, poc clara, que no pot
alavorir la situada. Ha dit les frases
de costum, pera Oler no ha dit tot
el que havia de dir, puix que Es ‚oh!
que a quest s d i es el graven de Londres
ha consultat asid, els dels Donrimons
sobre qüestions de politica
canvi, ha fet saber que ha trames
a diversos govans — i els ha anonanat, per tal de demostrar que no es
tractava només deis altres del pacte
inemoränduna tondeis quatre —
leniut un non pla dcsarmarnent, que
nosaltres ja anunciarcm en els mateiros termes que els contingtrts en el
oremorandurn. Aquest voldria conciliar
els punts de vista francés i alemany,
piré en realitat en mis perjudici de
1-ranc-a que d'Alemanya.
S'anuncia que aviat sera donat a
conCixer el phi conc e but pcl Foreigrs
Office. Esperem-lo per a parlar del
seu abast i de la leva tatua.

Responent a preguntes que 11 han
estat tetes, el senyor Simon ha declara: que totes les qüestions relatives a la reforma de la Societat de
Nacions són secundäries, pula que
ocupa el primer pla de l'interès internacional una qüestió que revesteix
un caräcter de maxima urgencia,
sigui la miestió del desarmament
Aquest pu..t de vista és el mateix
que sostenen—ha afegit—els Governs de França i d'Italia.
En espera, doncs, del resultas dels
esforços actuals per a obtenir una
Convenció del Desarmament, el Govern no té intenció d'adoptar cap resolució.
Després el senyor Runciman ha
anuncias que el govern francés hacia
estas informal que, a menys que la
discriminació actual dels contingents
sigui rectificada en un termini de den
dies, el govern angles adoptará mesures de rearesälia contra una serie de
productes francesas.
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El memorándum angles
Londres, 29. — El memorándum que
sir John Simon ha anunciat aquesta
tarda que anua a ésser lliurat als governs interessats ha estas dirigit, en
efeste, als governs de París, Berlín i
Roma, així com als de Washington%
Brusselles i Varsóvia ,
Ei document, en substancia, expressa la conformitat amb les proposicions
que es feren en la sessió celebrada dimecres pel sets-Comise ministerial de
Desarmatnent, i satines dijous al Consell de numstres pel senyar
Londres, 29. — El Parlament ha
Es trusa d'un projecte d'avinença Lliurament del memorändum anglès al govern alemany
renovat les seres tasques després
etnia les exigències d'Aletuanya i les
de les vacantes de Nadal.
Després d'aquestes sancione,
Berlin, 29. — Sembla que a
peticiono de garantia franceses, i es
Sir Jatos Simon, contestant diconseqüenria de les entrevistes es plantejara el problema da La
recolza en tres principio essencials:
verses preguntes formuladas sobre
Desarniament igualtat i seguretat.
que pl bisbe de l'Imperi, doctor constitució del nou Minister!
la situaciä actual del problema del
El punt litigiOs del periode de prova Müller, i els bisbes de les Eseclestästic.
desannament, ha recordat els estarserá reglamentas per una modificació
glésies regionals han celebrat
ces que continuament es fan per la
del memoran.
Lliurament
de terminologia, i una concessió al
recentment amb el senyor Hitvia diplomätica des del mes de noReich en el que es refereix als prosa- ler i el ministre de l'Interior, la dum !Inglés u u u u
vembre darrer, especialment els canOpus.
crisi religiosa del protestanL'ambailado.g
vio d'mpressions fets personalment
Berlin, 29.
Aquest periode de prova vindrä a
tiente adquireix una orientació d'Anglaterra en aquesta capital
amb els Governs francés i italià, els
ésser una etapa de transacció durant
nova.
quals—ha dit—han ajudat a establir
la qual s'efectuaría la reducció deis
ha lliurat al Govern alemany el
Sernbla que el Dr. Müller està memoràndum del Govern gnpunto concrete d'acord i a aclarir la
armaments ofensius.
su t unció.
En el referent a la teoria dels efec- deridit a adoptar mesures enèr- glès, que coastituela la Mi«
Ha afegit que el Govern britànic
tius, es fixaria un tenue mitjà entre giques. i els bisbes ja han proanglesa a la darrera 11M
el
dia
19
del
corrent
la
contesrebé
els tres-cents mil bornes demanats per hibit als pastors i als funcio- posta
alemanya.
tació d'Alernanya a la seva petició
Alemanya, i els dos-cents mil previsl'Església
protestant
nará de
d'informes mis detallase sature la intos pel pla afacDonald.
tota activitat politice. Ea estat Detencló d'un oasc d'icor
tenció i objectes reate de les declaPer Ultins en materia de seguretat,
destituit un pastor i ea creu
Berlín, 29. — La poticia poraciono del canceller del Reich, com
es mantindria el control.
que s'adoptarit igual mesura
litice ha detingut el cap dele
a conseqüència de l'anunci de la reEit el cas que es comPr o rés Per Part amb diversos ectesiitstica prod'Alemanya una manca als seus com- testants, els guate acusa el se- rana d'acer de Ralle per haver
tirada d'Alcmanya de la Conferencia del desannament.
promisos, el memorándum angles suginsultat greument el cap de les
Sir John Simon ha afegit que el
gereix que s'efectuaria una consulta nyor Goering d'allYer donat
!roes d'assalt j haver tomenpremsa
estrangeril
dels signants de la Convenció, i se formes a la
Govern ha seguit amb uaa estretístat 15 1ivisló entre les forcea
nacional-lOcladel
suspendria eventualment l'execució de en perjudici
sima atenció els canvis de punts de
'de
ame nacion al-socialisteg.
a
nt
e,.
li
vista celebrats entre els Governs
les pròpies obligacions.
francés i alemany i. corn a cone
qiiencia cl'aixó, ha decidit donar a
coneixer aviat la seva premia actitud sobre la situació d'aquests mol-tiente, la gravetat dels guate no desranda, convençut que cal donar un
nou pas, tan decisiu com sigui posPraga, 29, — Els diaria easible, per arribar a un acord.
Tiesta capital diuen que el
El Govern angles ha exposat el3
viatge 'del ministre de Finances
seus punts de vista en un memorandum nue ha estas enviat als reves deliberacions el Congrés comunis- austriac, senyor Buresch, tä
En el discurs pronunciat per Stalin
presentants britanics acreditats a
ta de la U. R. S. S.. Delegats de di- per abierto negociar les modahi ha das puras que cal remarcar, i
restranger, per tal que sigui cansa.
litats de l'emprèstit concedit
verses regions sovietiques discutiren
els que fa,; ref erencia a L'amenaça
nicat als Governs principalment inla ponencia de Stalin, i posaren de re- per XxecOsloväquitr a Austria,
japonesa i a la política hilleriana.
teressats en les recents negociacions,
lleu els avanços que en diferente an- segons l'acord de Ginebra.
Sralin, sense usar un llenguatge
i aqueo! memorándum serä publidres s'han aconseguit a la Rússia solieiis que es contradiria amb la polítiEl senyor Buresch negociar
cas tan aviat com els altres Governs
per
Litvinov,
descrirolllada
viética.
ca pacifista
tarnini un acord comercial l'atril
hagin tingut temps d'examinar-lo.
Jis donat a entendre al Hipó que RrisPer primera negada, despré s del seu tots 'dos pelaos.
sM esta en disposicid de rebutjar nrolt
exiii, han intervingut els comunistes
Ha arribat 'el ministre d'ßß'
enèrgicament qualsevulla atar japorrs,
reconciliase Bukanin i Lominoez, els
senda d'Austria, senyor Bula qual cosa vol dir que a Mosco. no
quals han aprovat, en termes generals,
resch, el qual ea proposa Uonat
cretu' ll gaire en l e s protestes pacifisles
e lsentit de les declaracions de Stalin.
'diverses conferencies sobre les
del gorent de Toquis. Ara retiren: si
relacions econòmiques entre
el ministre jaPottJs de l'Exterior. Hiuns acords dei
rota demonard explicacions al govorn
'Austria i tTxecoslovàquia.
pel dientes de Stalin, cono
de .4oscou
l
L'estafa
de
les
asseguranho ha fet ami, el de Roma per un arces socials
Vi o na, 29. — El princep de ticle de Mussolini.
El Senat ratifica la
¡'el que fa a la política hitleriana,
Stahreniherg ha pronunciat un
i, attablasmada
asprament,
Stalin
l'ha
discurs en el qual ita fixat les
Donai, 28. — El Tribunal de
litaant el riacional-socialisme, no hi
condicions sota les quals seria
t gens de soeialisme, per-3 sí mole
casoaciö ha dictat sentencia en
Washington, 29. — El Sena %
possible una inlelligeneia entre ¡roba
de .rovinisme.
la causa seguida per l'estafada
lus ratificat per le vots contra,
Austria i El Coneeller
Aquestes dcclaracians de Stalin, que
sobre assegurances socials
2 3 la ilei monetaria de Roose;
alemany batirla de compromeiva volyut re ma r co. que Rlissia eshi en
Lille.
volt, en la qual s'assenyala el
lcc's reNwelni. la independenbous relacione anal Franca i molles
limit de la revalorització del
El Tribunal, considerant que
cia d'Austria i r e conéixer que
nitres nacions cl&opees, detilosieen que
dOlar de conformitat amb les
els utelges aria mes culpables
el feixisine do representat pels
odre Mascan i . Hcrlin seria possible
que els ohrers, ha condemnat
naves disposieions sobre l'or.
una cordialitat de relaeians.heimweliren, i que, per coticequatre dadora a penes que osgüent, els nazis no tenme res a
Finalment, ha estat aprovat
Moscou, 29. — En el disenso pro
fer a Austria. També Mutila de
nunciat pel secretari 'general del par- Milete entre un any de presó
el text de la llei dels poders qus
contprometre's lliller, PPI . PSe
1.000 !vanos de mulla j tres
es confereixen a) secretari del
tit Cooluni5ta, senj .or 'Stalin, en el
a 110 inlenlar portar cap ale- XVII Congres del partit, deanes d'u- mesas de mesó i 500 franca de
Tresor per a l'aplicaelb Ce la
inany a un lloc direeliu dintre na violent requisitòria coima els paidita lief.
multa. De inda a mes han estat
A uol ria.
ses burgcsos, als pialo P osä en guàr- stispesos en el cärrec durant un
La Cambra ha aprovat per
Viena, 29. — La preinsa aus- dia contra tata temptativa d'asee a la Mes.
unanimitat l'esmena feta pel
U.
It.
S.
S.,
Stalin
ha
afirmas
que
triaca, evidentment °bella una
al projecte de Ilet monis:
Quiniat als qUillZe obrers que Senat
secta
consigna, s'abste de comentar en els centres politice burgesos atacat
fati, esmena que limita el pe.
en el pronova
guerra.
Ha
apareixien
complicats
preparara
una
el discurs pronos-letal recentrinde de desvaloritzacia del dòla concepció de guerra a la qual fatal- cela, han estat condemnals a dimeta pel príncep Starlieinberg
lar a tres anys.
:neto poeta el concepte de "saca supe- ferents penes de presta
sobre política estrangera, disnon" que desenrodla Hitler contra
curo que, per altra part, només
la "saca inferior", o sigui els esclaus.
cohipromet l'esnietitat princep, Ha recordat que l'antiga Roma obliga
Per fixar la data de la Conn
ja que lit política estrangera a que tots els pobles que ella crets
de
l'ambaiDesmentitnent
feräncia del Desarmament
depen exclusivantent del Caninferiors s'aliessin contra ella per aiceller Dollfuss, al qual incum- xafar-la.
xada dels EE. UU.
Ginebra, 29, — El Preetclenj
beix aquesta tasca.
Posant de raes la crisi de la busde la Couterbncia del Desarma*
de
victòria
Viena, 29. — El . Consell del gesia, Stalin ha dit: "La
ment., senyor Henderson, itt
la revolució no ve mai per ella mteipartit social-demócrata lea %mParia, 29. — El Departament
adreçat als ministres d'A f e r !
iel. una declaració de partit en sa. Cal preparar 1 conquistar d que d'Estat deis Estats (bits, seEstrangers d'Anglaterra, Frena
, riatit ciptireolel;
el sentit que els socialistes ce- tnaoni rej:,,,,, ,;iclilatklisargi ueptoutennspa
Solio una nota que ha facilitat
ra 1 Italia una carta recordantlan disposals a Matitenir de
EA tolattoada nord ameekana,
los que Ite Mesa de la ConferenSolea passades la independencia burgesia ha perdut el cap.
tleatuent sitO telegrama publicat
cia es reunirit rIOValllellt el 1 4
A continuació ha aclarit qtie, malque
d'Austria i a opoaar-ers per leS
periedie
amerjeg
per
un
de febrer per tal de tizar 41
nombrosos
dele
grat
la
signatura
armes a tot inteiat feixiatit al
segons el qual data en quä la Gonferbnoisl
tes de no agressió amb les 'área pa. surf. a Parle,
bou país.
batirá de reprendre elii
tincies. Rüssia continua essent obleo . ródminietracid americana de
Comerp estranger havia se_or- (rebane.
te de l'hostilitat de les potencies. Reamb
feriM-se a l'actitud dil Jagd, iba ex- dat per unanimitat tumbar
El aenyor Hendereon top •
pressat en els següents termes: "Ela el rbgim de contingents de lique els esmentats miniatrea
Pläcet concedit
damunt
Kllanca:
al
se'ns
volen
ritie
cors i vine estrangers.
comunicaran abans del !O
—
M rehuse etl forma que aquests potes
febrer les dades referente
El Departament d'Estat diu
no sndran mai més ganes de cercar
Roma, 29. — El Govern ilade les negociacione di;
l'estat
quo
encara
no
ha determinat
Hur
gra
a
l'harta
soviética".
El
disha ha 'bond el set] Mimel per
per tal que pugulutrmi
rectes,
absoluta tal ded'una
manera
Stalin
ha
estas
rebut
amb
de
cure
ni Iluttlellillilt , 111 del senyor Ocemetre-lee als sena ore
política 44
durada
la
finitiva
grane
aplaudiments.
d'ambaixador
canea
rin per al
abano! 443 Ii reunió de gki-37
Durant el dia d'ahir continul les u- continents.
al QuIrInal.

El triomf dels protestants extremistes
a Alemanya

Un discurs de Stalin en el lis

Congrés del Partit Comunista
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Supersticions
rAtté quin interés hom segueir les
ricissituctr de la crisi francesa! ¿Cotos
semprel No. Antb mis inierh que les
altres vegades. Sembla talment que en
els avalan de la política de la República mina puguem trabar indicis robre lesdevenidor de la República espanyola,
¿Quina paritat pot haver-hi entre la
història duna República madura, ex- perimentado, tradicional, erigida sobre
sin poble que no sois sap llegir i es• criare en el sestil exacto de la parada,
sind Uegir entre !Mies, llegir omb escepticinnet
AParnitment cap relacii5. Per() osar. re ese reMbolic que entre tata hem
arma duts fa política aparvara resulta tan dificil d'interpretar, dana tan poca pasta per a auguris que, adalerats,
cerquem en altre: bandes la claros que
rus és negada a casa.
Si en determinades ocasions de la
zida privada hi ha individus que inventen relacions arbitrarles entre un
atrae. quak cvol — la moneda llançada
enlaire, el color del primer automòbil
que toparen al carrer — i la saluda
a adoptar davant determino! problema,
lambe en la vida pública un bou sent
la lemptatid de refugiar-se en aquellas sugarstions absurdes.
I aleshores tun hom es diu: "Si la
vello República francesa, magra la
intelligincia del seu roble i el seu
amor a la llibertat, es decanta a una
fórmula traque:res que rufentisticamcal anomemeit autorilarics, és que
no hi ha remei, i que nosattres també
hi farsa. cop..."
Lligam absurd, retan-id gratuito, oil
Ja he comencat per dir-ho.
I la Pitjor cota de que quasi em
.
lliuro a aquesta meno trcsercicis
• persticiosos no trabo en ('àrea de la
política espanyola (home a propòsit
per aliar losarais@ amb una dad ~atinada de sestil comí..
Cartel SOLDEVILA

eihtibúS
I CONFERENCIES
I LI-111011ETER8 VELL9"
Dels "'libres i cli llibreters de vell"
va parlar Rafel Moragnea a la Societat de Cultura Literaria, davant un
públic selecte i nombré». Comerla recordara la pava que al cada de Levante, a Madrid, a formava amb Valle be Inclän, Pío Baroja, i altres

escriptors, del, quals va explicar moltes anècdotes. Es referi als lloro de la
Barcelona de la fi del segle XIX i
primeries de l'actual, on es venien 131bres teilt, esmentant els 11ffireters Inés
inteHigenta i adate d'aquella dice, coro
Ea Llordachs i En Palau, que fou
guía d'una generació de joro. Parla

del cenacle que es reunia a l'entorn de
Roviralta, per zanja del perieglic d'a=ganar& del qual, "Luz", es van

NOTICIARI Lis tribunals PELS
•••••n•n••••••
•

'Semi Meteorològic
• de Catalunya
alTUACIO GENERAL AT111011P11111CA
D'EUROPA A LES irr DCL OSA
29 DE GEMIR DE 11114
El r‘gint antlolelanle 151 nontinent d'Europa es sleeplam su a lee
Illes BrItanlques, I s'establelsen
preeelone batalla quo leertorloten el
lampe a la Península lbarlae, e lee
reglan, alpinas u • Mute» asotrat, sugmenta la nebulealtat (
vente del primor quadrant que produlean an neo docena do la temperatura.
Plou al sud-oest difamase, • lee
costes de Noruega I al sud
IIIITAT DEL TISAPII
A CATALUNYA. A LEE VUIT
A tete la repte picaneen. domina
col seré; en cene', • la reata del
pele el cel esta completament cebeet, I peeeletelaen lee bolees balan a lea comarques de Lleista.
En cenJunt, el tenspe tendels •
empitjorar, establInt-ee peoeslons
balees a la Medltereanla balear,
que produjese Gel mi/rolde 1 Bolemb rente del primer quadetall I fred.
La temperatura mlnlma a Adral(
I • Adela ha estat de 2 u 7 gratis
sota raro, reepsetIvament.
Gruta de neu • La Mollnat 00
sentimetree; a Darla: 1'19 maten.
(Les otservae(uns del temps a
Barcelona, a les set, van a la capgalera de la primera paginad

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents pagaments:
Sirtesi Darnell, 226.02234; Ferrocarril Alcantarilla a Lorca, 130'46 pes
-set,EmzliBa4'15;Ajuntment de Mataró, 5130177 pessetes,
Relació dels objectes trobats a la
via pública i dipositats a la Majordomia Municipal a disposició de les per502105 que justifiquin que els perlanyen: Dos dauers amb cinc i onze
claus; sin clauer amb claus;
un portamonedes d'argent amb metalhe; un clauer amb set claus; un rellotge d'argent; una clan marca Millen; una gorra; un rosari; una cadena de transmissió; un vestit de senyora ; cinc claus lligades amb un cordill; un abric de nen; un portamonedes de pell contenint metallic; un
clauer amb tres claus; un mocador;
una capsa de crema, l'altres objectes.

CARREC DE CONFIANÇA9

emiffign
cEkourm

Si, noma de contlança per :Muebla
locidust 5 eis seus voltants per tal
Oc tunclar tot segun una oficina de
dtstribudd. L'InteresSal haura de
Seguir les Instruccions de la eireeele, I encarreBar•se especialment
la dIstrIbucld de mercaderles. No
caldea que dIspost de magalzem n1

due doteS isa seves °macices ne•
tuals. Sola fix, 5 , 500 trenes Cana
mes. sanear tes ofertes a

donar a conélzer a Catalunya postes

COMP1611111111PORT111010111111i'

americans com Rubén Darlo 1 Amado
Nervo. Esposa dada malt eximes
sobre Ilibrei ‚ella que recerquen th

(Nollinee)

i cona corn ?han fet trobailes tan taren com llibre de bitacora d'un vaixell negrer. Digné que
aridez a la coincidencia d'haver trobat Baroja un 'libre de Marta Cub(,
va poder escrinre la mort del Coma'

d'Espanya. Acotasen ala jOitt que
vagin a les Ilibreriet de ve% on tro-

baran literatura que els posara en contacte amb la ciencia, la vida i la hintafia. La notable dissertació del se-

nyor Moragues ion esmaltada arel>

no-

rattoutanurr lIs Ill000telcht

Un grup de condeixehles del conseller electe del nostre Ajuntament i
cenciat en Administració Pública se
nyor Francesa Rossell i Montaner, per
ta/ de celebrar el set: recent triomf
electoral, li han dedicat un àpat de
componyonia, durant el (mal alta fet
patosa la convicci6 des reunits quant
a qué la tasca administrativa a realitla pe! nou conseller ha de resultar

force brillant i profitosa per als alta
tnteressos de la ciutat.
Ha estat reelegit president de l'Associació Nacional d'Agents d'Assegureces l'aescgurador selva Josep Mari& Martillee i Estere, vocal efectiu
del Jurat Mixt del Treball S. de C. S.
i A.

REVED AIGUA IMPERIAL
D'acord amb el que disposen els seus
Estatuts, el Foment de les Arts De-

A la Secció Tercera només se celebraren ineidents amb apellaci6.

coratives celebrara el proper dia 15
de febrer, a les set de la tarda, al ten
estatge social, Avinyó, 30, pral., la
seca Junta general ordinaria amb el
eeguent ordre del dia: Lectura de l'acta de la Junta general anterior; Lectura de la Mernüria anual pel senyor
secretari; Aprovació de comptes, i
Renovació del Consell Directiu.

11011811ES
Si teniu la llengua bruta, la respinació forta, és que el vostre estórnac
no funciona be. Els alimento, fermentats en el tub digestiu, us intoxiquen produint trastorna intestinals (coca cólica, enteritis, diemteria, calera). En els nens es presenta la diarrea verla. En tots
aquests casos el remei consateix en
prendre durant alguno dies la Boisson Blanche de l'Abat Magnat. De
gran forea depurativa i inofensiva
fins per als nena de poca edat, la
Boiston Blanche de l'Abat Magnat
deté les fermentacions, neteja el tub
digestiu, depura la sang. Ràpidament
desapareixen totes les malalties, el
cutis es mis fresc i la pell queda
neta de grans o taques qqe la feien
lletja. El flasc6 per a fcr un tare
d'aquesta beguda es trobara a totes
les farmàcies a pessetes 320.
Continua essent visitadissint el pessebre que l'Associació de Pessebristes
de Barcelona ha bastit als claustres de
Santa Anna. Com sigui que el dia de
la Candelera és l'assenyalat per a la
clausura, per finir el tradicional temps nadalenc, accrdint a preci
de moltes persones i entitats tant de
Barcelona com de foca, s'ha acordat
perllongar la clausura fins al vinent
diumenge, dia 4 de febrer. Per tant,

el pessebre podrà ¿asar visitas el vi:ices dijous, dio primer de febrer, de

cinc a vuit; el dia de la Candelera,
mati i tarda; el vinent dissabte, dia 3,
de cinc a vuit, i el vinent diumenge,
dia e, d'orne a una, i de cinc a vuit
del vespre. L'entrada, com de costum, és

L'Associació de Cartelli q cs celebrarà l'assernblea general ordinaria el dia

• * LYCEUM CLUB. — Aquest
'espeta a l'estatge social Crontane18,13 .e d la Sra. Maria Pi de Folch
donara la sisena Conversa d'Etica:
'Principal, probletnes que el fet fe-

ment planteja".

* COMITE HISPANO - ALEMANY. Agrien vespre, a les vuit,
oci celebrara una sessi6 del Curset

Miguel Costa i Puig, Antoni Sala i
Fines i Josep Mulet i Soler, que esta-

ven acusats d'un rabonee frustrat, de
anear> iHkita d'armes i de lesione.

Efectuades les provee, el fiscal retirä
l'acumuló en el que es referia al robatori frustrar, 1 degut a aquest molla,
i a petició del defensor, ea retirà el
jurat, i segel la vista davant el Tribunal de dret. Les penes sollicitades

pel fiscal forera les d'un any de presó
pel dende de tinenca illicita d'armes,
i a mis per al tercer, o sigui per al
de lesions, la pena de dos meses
dia de pres6.

TRIBUNAL D'URGENCIA
S'hi vegeren la causes següents:
Una contra Joaquim Aubir, Josep
Amena i Joaquim Maitu, pel delicte
de robatori a mi armada en una torre
de Sant Feliu, que is propietat del
senyor Ricard. El Tribunal va absoldre
el processat, però ordenara que quedes
detingut i a la disposició del Tribunal
per no haver-hi proves suficients per
a condernnar-lo. Quant als altres dos,

condemnats a la pena de tres
anys, nou mesos i un dia de presa,
pel delicte de robatori amb violencia.
L'a lt ra causa foll contra Francesc
brea

Femander, pel delicte de tinença illfcita d'armes. Fou condemnat a sis raesos de presa.
En la que es velé contra Joan Centelló el fiscal va retirar l'aeusació per
manca de provea.

La darrera fou contra Salvador Fernández Ruiz, que estava acusat dels
delictes següents: un contra la forma
de Govern, referent al qual el fiscal
retira l'acusació per no haver quedat
provat el delicte; un altre per tinença
d'explosius, del qual el va absoldre la
Sala per no haver-se demostrat que
fossin de la seva propietat els que van
esser trobats en un camp de L'Hospitalet, i un altre per dipòsit d'armes,
i Ion condemnat per aquest darrer
delicte a la pena de dos anys de presidi menor i a mil pessetes de multa.

VARIA
Fou nornettat notari de Vilafranca
del Penedès el senyor Joan Clavería.
Ahir al matl jura el carrec.

Terminal. els trarnits per a la celebraciä del Saló del Cartell Contra
la Guerra, l'Assaciació de Cartellistes
fa avinent als as•ociats i invitats que
la recepció de les obres tindrä lloc al
Circo] Artistic, Rambla dele F.,ludit,
8, del 13 al 20 de febrer, de set a vuit
de la verlta.

Fía esta denunciat al Jutjat un robatori comès a les Manufactures Caó. Els
rca, del carrer de la Diputaci
lladres hi entraren pel cinema "Actualidades", i dalia, per un pati, arribaren fins aquel( lloc, i s'endugueren
gberes valorats en mato pessetes.

Comerciants

1

Interessant tratpile d'un estahment tocant a la Placa de Cata
lunya. Ese. 1673. Veraara, ta.

LIQUIDACIO
CONFECCIONS lEMPORADA

EL BARATO
ABRICS do senyora, "panyo" moda
CAVANTS de senyor, "paleo" pleura
VESTITS de senyora, llenes novetat
VESTITS de senyor, semi-llana
QUIMONOS de senyora, boniques franelles
BATES de senyora, franelles sUperiors .........

1275 ptes.
18'— ptes.
1420 ¡des.
28410 pt e s.
9'78 Mes.
398 Mes.

Ha estat denunciada igualment al
Jutjat l'aparició a la placa d'Egranya
i als seus voltants d'una pasquins contra la forma de Govern. No se sap
qui pot ésser l'autor de la seva coltocad&
•
Diumenge a la nit es presenta al
Jutjat de guàrdia una dona per tal de
donar coneixement que, cantada dels
mals tractes del seu marit, lt havia
pres Soso penetes i mar gar de casa
seva. Al cap de poca estona es presenta el marit per denunciar el fe,
i es trobi amb la seva muller. En
assabentar-se la dona que el jet d'haver pres aquella diners al seu marit
no constituia un delicte, va dir que
si ho hagués sabut n'In hauria pres
moltes més. La dona se nach precipitadament per no ésser trobada pel
seu marit.

Desale de revisar els respectius expedients, boten alliberats divuit dels
detinguts en la reunid clandestina de
la Cooperativa del Sindicat de la
passaren
Punta, Els mitres
a disposició del jutjat.

brigada d'investigació criminal (oren detinguts dotes
individus coneguts com a carteristes
i 'ladres professionals. Forte posats a
disposici6 del jutjat de guardia per
tal que els sigui aplicada la Llei de
Gandula
Amenyalamenta per a aval
Per agents de la

de Cultura Alernanva, organitat pel
Comiti Hispano-Alemany. Hl haurä
una conversa en alemany pel senyor
%portan, professor de Helara alemanya a te, Facultat de Filosofia
Lletret, sobre el tema "Les grane

figures d'Alemanya del segle XVIII"

Invitacions a la Secretaria: Anbau,
18, principal primera.
* SOCIETAT OFTALMOLOCICA DE CATALUNYA. Avvi,
a lee deu de la nit. *mota entitat

«tetaran seas16 clenttfici, en la qual

te demnrotIlaran els oegüento temes:
Dr. 24, Parriaas; "Presentaci6 d'un

atorell Per tal de felicitar la compreasi6 del simptoma "dipläpia"; el
Dr. Arruga: "Diagnöttic dels turnan de fa comides".
* INSTITUT FRANCES (ProAquesta setmant s'hi
Pittetí 325).
donaran dos cursos públics, al. <mau.
miran t arreo dels protesten de
Nemet entre cultural. Dime, dilucres, 'de y a 8, coderbscla per
M. G. Gaillard: • Delaeroix: 11001021.
done It Cletilefeme* (snib 'Mor_ iloto, de/ a 8, N. J. J. A.
eno, p
~en, sobre: La Forte espatopiale* (ami) projeccions). • Diem a
Is circunstancia d'esa« la Candelers
II rime, divendres el Sr. J. Quo
ncia lbs l'alertolsadza econiere
t
1

A la Secció Quarta, i davant del
Jurat, es va vetare una rana% Contra

31, a les deu de la vetlla, al Circol Artistic, Rambla dels Estudis, 8.
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Temen.

A la Secció Primera va comparexer Ignasi Colomer, acusat d'haver - se
apoderas d'una gramola i de trenta discos. Per ésser reincident, ii fou aplicada la pena de tres anys de presa.

A la Secció Segona es van suspendre lea vistes que estaven anunciades,
per no haver comparece els processats.

tes d'un fort humorisme. Fou objecte
de molts apItudiments I felicitación.
* ESCOLA INDUSTRIAL DE
TERRASSA. — Dintre del curs de
conferincies organitudes pel Pateonat d'aquesta Escola, l'escriptora Maria
de la Lltim Morales, dernä, dimecreo,
a dos coarta de cinc de la tarda, parlanä abre "Héroes y malas en el
cine". - L'acte serà radiat per Radio

atas ahir
ianses ;r

Esperen la QUINZENA BLANCA

de EL BARATO, que començarli
el proper dia 6, amb assortimenta
i preus sensacionals
IMINOMINIMINININNINiewhaie

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Incident: Ricard
Roca contra Enric Cabrer i un altre.
Menor quantia: Vire.« Grau contra
Constrecions MetäHiques de 1... Inrident: Josep Ferian contra *Vinagre,
Verme, S. A.".
Sala Segona. — Divorcia Josep Bertra n 1 Solsona contra ROS« Satinaras,
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secci6 Primera. — Tres orals per
estafa, temptativa de robatori i fue
contra Nards Presea, René Félix i
Cono! Menéndez, respectivament.
Un divorci: M. Vila contra D.
Mumbert.
Secció Segona. — Dös orils per tinença d'arma i robatori contra Josep
Nombell i Pineal Ferrer, respectivament.
Secció Tercera. — Dos oral. per
fue i estafa contra Francesc Pérez i
Lluis Pujals,
Secció Quarta. — Un oral per homicida «taba Josa CON«.

•

CENTRES. 4fICIALS VIDA SOCIAL

GENERALITAT
Oonsollerla de . Oovernacht. —
El senyor Selves facilitä ahir
ale perlodistee una nota amb el
teeultat de les eleccions celebrades a diversos pobles. Al de
Pobla de Mafumet (Tarragona)
la Untó Ciutadana va obtenir
170 vota; la Coalicid d'Esquerres, 25. A Vallbona (Barcelona)
l'Esquerra va obtenir 131 voto,
ele federals 78 i quatre vots en
blanc.
~limarla d'Ordre
Ahir al migdia visitareis el Senyor Ranron Amat el president
intuí de l'Audiencia, el senyor
Echevarri O el linda fiscal serigor Juli Díaz Sala.
Visites. — El president, rebi
ahir, entre Mires, la visita dels
senyora següents:

El regidor electe per a l'Ajunlarnent de Barcelona senyor
Carlee Pi i Sunyer, el conseller
de Governació. senyor Selves;
els senyors Samblancat (A.),
Vilalta (A.), Sanjuan i Aldaz; el
tinent coronel Sanfellz; una Gomjssi0 de cape de Negociat de
la Generalitat; el diputat senyor Calvet; el senyor Josep
Samblancat, el diputat senyor
Galés, una COMiattiö d'obrera
acomladats del "Nuevo Vulcano" 1 els diputats senyors
Tauler i Grau Jassans.
La erial del teatro. — Una

nombrosa Consissiö d'artistes
professionals visità el president
per tal de lliurar-li les conclusions que foren aprovades el
diumenge passal, en l'assemblea
que celebraren. Exposaren de
paraula al senyor presiden!. la
magnitud de la cris' que travesea el teatre en l'actualitat, i
li van pregar que es prengués
amb tot inleres les seves conclusions, que eón inspinades pel
bon desig de la seva resolució.
El senyor Companys els va
rebre amablement i els promete
ocupar-se d'aquest important
assumpte.
Eaoola Preparaterla de PollC18. — Concursante a Ingrés a
l' Escota Preparatòria de Policia que llaman cresser reconeguts pel sera p i medic del Pelan
de la Generalitat:
Dimecres, dia 31, a les deu del
metí, els números 001 al 680.
A les cinc de la tarda, ele
ameren, 681 al 7 00.
Dijous, dia 1 de febrer, a les
deu del matt, els números 701
al 730.
A les cine de la tarda, els
mimases 7 $1 al 750.
El professor Daniel Faucher,
A l'Essoola Normal. — El professor Fauchen , direct nr de
l'Institut de Geografia de la
Universitat de Tolosa. donarä
avui, dimarts, a dos quarts de
ala de la tarda, a l'Escota Normal de la Generalltat (Urgen.
número 181) una conferencia
—la darrera que <bina a Barcelona—sobre "L'estructura dels
Pireneus Centrals. en retad()
amb lee activitals humanes".
El Mutile« Oficial de la Ce-

neralltat. — En el seu número
d'ahir publica el següent 'sumad:
Presidencia: Ordre peny0rana a proposta de la Delegad() d'Hisenda de Girona, I segons l'Informe del conseller de
Finances, diversos Ajuntaments
per haver infringit determinades 'disposicions.
Economia ¡ Agricultura: Ordre relativa al eisterna a emprar pel Servei Forestal en les
expedicions de plantee.
Departement de Treball 1

Obres Públiques: (Jurat Mixt
de Banca 1 Boro* de Reus): Bases per a la regultaritzael0 dele
sous de la dependencia de despatios 6. oficines.
Edictes de Jurats Mixtos de
Catalunya.
Secció Administrativa de Pri.
roer Ensenyament de Girona:
Anunol.
Delegació dele f3erveirs
l'Ebre: Anuncie.
rhullcs
Juntes munIcipals dele Cene
electoral de Catalunya: 'Maullaba de les elecclons de consellera mUnIcipals celebrsdes a

nietratito de Tarragona: Lillotea.,
Edictes de Jutjats de primera
instincia i instrucchi de Catalunya.

Mieles de Jutjats municipals
de Catalunya.

Justicia Militar: Requisitòria
del Jutjat d'instrucció del regiment d'infanteria número 10.

DELEGACIO ESPECIAL
DEL GOVERN DE LA REPUBLICA A CATALUNYA
En aquesta Delegad() facilitaren una nota als periodistes
en la qual recomana a tots els
estrangera que resideixen a Catalunya l'obligació que tenen
de renovar anualment Hure inscripcions als Consolats i en
aquesta Delegada, en sub8tituci0 del desaparegut Govern Civil. En la nota s'hi fa notar que
tole els estrangers que arribin
a aquesta ciutat han de comunicar-ho abans de les 48 hores
de la seva arribada.
* Ha estat expulsat i conduit a la frontera el súbdit portuguès Joan Martfnez Mallas,
considerat com a indesitjable.

UNIVERSITAT
AUTONOMA
Del Rectorat. — El diumenge

passat el rector de la Unlversjtat , doctor Bosch Gimpera.
estigué a Tärrega, acompanyat
del doctor Xirau, on assistí a
l'acte d'inauguració de l'Escota
d'Arta I Oficia Arthatics, en
aquella població, acto que me
celebrä amb assistenda de les
autoritats 1 nombrós públic, 1
que resultä brillant en extrem.
El doctor Bosch Gimpera va
pronunciar un eloqüent discurs
allusiu a lacte. Fou moit felicitat i aplaudit.

NOTES POLITIQUES
VETLLADA NECROLOGICA A
LA MEMORIA DE VICENÇ
BLASCO IBAÑEZ. — El diumenge pernera a la Casa de
Valencia, va celebrar-se una
vetllada necrológica en commemorada del sisé aniversari de
la mort de Vicene Blasco
/fez. La sala d'actes de la Casa
de Valencia es vele molt concorreguda. Pronunciaren discursos
enaltint la figura del genial
novellista, com a literal i com
a patriota, ela senyors
i Campos Crespo, ex-presidents
de la Casa de Valencia; Clos,
preSident del centre Aragonés;
el regidor senyor Ruiz, en representada de l'alcalde, I per
la familia del novellista el cunyat de Blasco Ibäftez senyor
Canal. Clogue Pacte l'actual
president de la Casa de Valencia, senyor Colomer.
UNIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. — Per tal de constituir
la /Meció de Barcelona-Centre,
es convoca els companys de les
Secciona dele districtes quart,
sisé i de Barcelona Vella
toba els afiliaba compresos en
la demaroaci6 que establia la
nota-convocatòria del darrer
número de 'Justicia Social", a
la reunió que tardes lloc avul,
¿Imanto, a les deu de la vetlla,
a la Casa del Poble, Primer de
Mala, 7.
UNIO ARAGONESISTA I L'ANIVERSARI DE COSTA. — En
memerla del gran pollgraf aragones Joaquim Costa, el 'la 8
de febrer se celebrara al local
social d'Unió Aragonesista, Moles, 28, un gran acte de contra,
terna« aragonesa, al qual san
convocades totes les ent1tats
aragoneses de Catalunya, per
tal de tributar al gran aragones un record mes i a la gran
obra d'aquell que va saber assenyalar orlentacions admirables
per a Aragó.
ACTUAGIO VALENCIANISTA

D'ESQUERRA. — En assemblea
general celebrada el dia 28 va
quedar nomenat el següent
Consell Directiu : President,
Pere Mira; viee-president, Jos e r) Gil; secretar', Marçal Itlos;
vire-secretad, Francese Gendia; tresorer, Ismael Martín;
contador, Francesc Balisguer;
blbllotectiri, Elles Mart I; vocals:
Agusti Escrivà, Francesc Jimeno, Manuel Ponce i VIcene Pérez.

Catalunya el 1 4 de gener d'enguany,
Relació dele ciutadans que
Constituiran les Juntes muníbeata del Gens electoral de Catalunya durant el blenni 103t-

4935.
Relació dala Wats deatinata
a eollegie electorals durant
l'erg, 1934.
'Adm/nletraeid Munlelpal. -*2416tee, subhastes 1 eonoureoe
d'Ajunternente 'de Catalunya.
Administrad') de Justicia...-.
Audiencia de Baroelona: Publlcarió de sentencies.
Tribunal Conteneimm-AdminIstretiu de ClIronn: Edictes.
Tribunal Contencioso . Adrni-

Eviten que ele nene es deeoceteln
durant el een
De nada Eh Basare 1 Ortoped.
Mesa 1 Labdi n Pi. WEEIMMAI.
I nidal n• uva SU Le 11. IMP01119.10

Contra la Clima Central. —

Amb motiu d'una recent disposició del Ministeri d'Agricultura, Indústria i Comerç que centralitza a Madrid el despatx de
paquete postals en evident perjudici per a les poblacions frontereres Irún i Portbou, que
fine ara ho havien despatxat,
i que deixarà en atur toreas
bon nombre d'empleats de cases
consignatàries establertes en
aquellos poblacions, la Federad(' d'Empleats i Tamice de Catalunya (F. E. T.) ha cursat al
President del Consell de Ministres j al ministre d'Indústria i
Gomero el següent telegrama:
"Federación Empleados y Técnicos Cataluña protesta disposiciones Ministerio Industria y
Comercio relativas despacho
paquetes postales Aduanas Irún
Portbou. Pide derogación Indicada disposición que condena
al paro forzoso considerable
número compafieros nuestros.
Ruiz Ponsetf, presidente."
Un proJecte de oonetruocI6 de
cases baratee. — Demä, dimeores, a les deu de la nif, l'Aseociacid de Periodistas de Barcelona celebrarä Junta general
extraordinària, a l'objecte que
la ponencia nomenada en l'as-

semblea del dia 16 d'aquest
mes per a ¡'estudi d'un pro-

jecte de construcció de cases
baratee emeti el seu dictamen
i els associats als quals interessi el projecte puguin determinar qué cal fer, davant
forme de l'esmentada ponencia
Amb aquesta convocatbria poden donar-se per invítate iota
els socis de PAssociació.
L'Assoclaol6 d'Obrera Empaperadors I eI Jurat 1111xt.—L'As.,
sedada d'Oh' era Empaperadors de Barcelona posa a coneixement dels seus associats que
el plebiscit celebrat darrerament va donar el següent resultat: 99 vots favorables el
cobrament per jornals, 38 pel
preu fet, t hi bague un vot en
blanc, El presIdent del Jurat
Mixt va atorgar el seu vot
favor 'del preu fet, tal com demanaven els patrons. Els vocals
obrera es retiraren i mesaren
el cas al Conseller j al Delegat
de Treball. Aquests els aconseliaren que hi tornessin. En el
ple que se celebraré el dijous
vinent es demanarit al president
del Jurat Mixt que concreti sobre aquell punt.
Telegrama a Madrid. — La

Societat d'Empleats i Obrera de
les Empreses d'Aigua, Gas i
Electricitat (U. G. T.) ha trames telegrames al cap del Govern, al president de la Cambra
de Diputats, al ministre del Treball, a les minories socialista i
d'Esquerra Republicana de Catalunya i a la Federació Nacio-

nal del ram demanant la mas
terma oposició a la derogad()
del decret del 23 d'agost probtbint l'acomiadament injustlflcat 'del personal de les gran%
empresas.
Mitin de farmaceutios.
El Front Unio d'Auxiliare de
Farmäcia invita toba ele treballadors del ram al miting proobtenci6 de reivindicactons de
la classe. Han estat invitats a
l'acta; especialment, els as ada
ciats pertanyents al Greml
d'Auxiliare del C. A. D. C. I. 1 els
de l'Associació d'Auxiliara de
Barcelona. Tindrä Roe degà,
dimecres, dia 31, a lea deu de
la vetlla, al local de l'Aesoclecid, carrer de alendizabal,

FETS DIVERSOS
D'un aulomebil que Andrett
Marcel tenia parat l'oren sostretes diles maletes que contenten robes f efectes valorats ert
unes 1.000 pessetes.
— La policía sorprengué
una partida de jocs prohibas
en un bar de la Rambla del
Pral, número 2, propietat
Josep Bello Cetrfn. Foren detinguts l'amo, els punts i, a 1-05,
la policia recollt 47 pessetea
que hi havia a la banca i
carteo.
— Eugeni Brunet presentä
una denüneia al Jutjat de guardia contra un individu que, fingmt-se advocat, ti va protnetre
arranjar un assumpte amb el
Comitè liquidador del Banc de
Catalunya, percebent 325 pessales, resultant que no es advocat 1 s'ha quedat amb els
diners.

Sis fabricants, magatze
mistes 1 manufacturera
han de redactar en catali
l'un facture', albarans,
dirigid« ale cliente de Cap
teme

FUTBOL

ATLETISME

EL CAM PIONAT DE LLIGUICI

Manuel Andreu, campió català

En la jornada de diumenge
resultaren batuts tots eis
equips catabas

de Cross

NATACIO
Diumenge a la piscina del C. N. Barcelona
e

La segona jornada del Concurs d'hivern
En el primer grup, 4,143 D guanyà el C
per una notable diteräncia inesperada
La segona jornada del Concurs
dllivern del C. N. Barcelona, celebrada el diumenge passat, a la piscina de 1 Escullera de Llevant. servi per a demostrar, una regada
mis, que en la majoria dels jocs
de conjunt, i més especialment en
el water-polo, és molt difícil de
pronosticar, amb el mínimum de
forces anivellades. quin será el resultat de l'encontre.
Potser que el water-polo sigui
l'esport que está mis supeditat als
factors sort o desgracia pe l. a ier
variar el resultat dels partits. El seu
camp de jot, relativament reduit,
la rapidesa amb que es poden
efectuar les jugades ia que les ocasions de marcar en una i ultra porta
se succeeixin continuament, i en
aquests casos la sort o la desgracia
juguen un paper molt important.
El partit que se celebra diumenge bou un exemple força contundent
de les nostres paraules. Jugaren
els equips C i D del primer grup,
i sobre el paper hom donava per
descomptat que guanyaria l'equip
C, i fins i tot els seus equipiers
feren certes combinacions en les
curses comptant ja amb l'avantatge
que els donaria el partit de waterpolo; per:, s'equivocaren. A la confiança en la victória de l'equip blanc
recluí', D oposa tot l'entusiasme del
que juga en pla d'inferioritat, convertint-se en els primers moments
en una forta resistència i en finalitzar en una merescuda victbria ,
quan fins al moment de començar
aquest resultat no tenia quasi cap
partidari.
En ressenyar l'encontre en el seu
caire esportiu, no podem fer-ho
amb molt d'elogi. Fou un partit dur.
en tot moment, i les jugades brutes
se succeiren amb mis freqüència
del que es pot desitjar; i en el capitol dels que sobresortiren cal remarcar l'actuació dels dos porters:
Rives, per la seva actuació desgraciada, i Monguillot, pel seu bon
partit. Per nosaltres foren aquests
dos jugadors els que feren quedar
malament els que pronosticaven
amb anterioritat el resultat de renronce: dels restants jugadors podem dir que estigueren a un mateix
nivel!.
En les curses d'estils, Herbolzheimer i Santpere, de l'equip C, guanyaren els zoo metres dors i
metres braca de pit, respectivament,
amb tata tranquillitat; els seus estils, molt mes perfectes que els dels
seus contrincants, els situaren tot
sezuit en primer lloc i arribaren
netament destacats. La prova dels
roo meces estil lliure assolí en el
moment de l'arribada el moment
d'emoció de la jornada; en una prova d'aquesta mena, el que els tres
primers arrihats ho fessin en una
diferencia de tres decimes de segon diu clarament la huila emocionant dels vint-i-cinc metres darrers i l'esforç del guanyador, que
en aquesta prova fou Cabrejas II
en un magnífic esprint.
La prova de rellevants 4 X 200e
una de les que ha d'ésser mis interessant; en cada jornada. perquè
tanca la importancia de l'entrenament d'hivern, fou en la jornada
de diumenge una prova sense cap
im porta ncia.
Per una d'aquelles combinacions
de puntuació. de les quals ja parlarem en una altra ocasió, l'equip
C don à per perduda la cursa ja
PILOTA BASCA
--

Al Club Bascimia
FRONTO NOVETATS
Recultat dels partits jugats diumenge al matí al frontó del carrer
de les Corta Catalanes, entre socia
daquest club:
BatIló - Canadell, 33; Puig- Gama. 40.
Viladomiu- Hatasanz, 34; FeliuSerraclara, 40.
A pala, Aguirreurreta-Garagorri,
en un bon partit, vencen CarreresHernández per 40 a 35.
El darrer partit entre VázquezDuaso Balsamendi-Mas, que havia
començat en franc domini dels P ri
victòria de Bal--mers,acbl
samendi-Mas Per 24 a 40.
FRONTO DEL PALACE
J. Balet i R. Bo, 33; Erdoza IIBalsamendi Hl, 40.
Diez -Jordi, 40; Viladot - Martínez, 20.
J. Bo- Escudero, 40; Balet - A.
Steegmann, 34; Aramendia-Riqui,
39; Llopard-F. Steegmann, 40.

Sindicat de Periodist^g
Esportius

abans de sortir. i els seus nedadors
no s'esforçaren gens per millorar
un temps que diu mol: poc al seu
favor.
En resul: un resultat inesperat
a favor de l'equip D, que el situa
al primer lloc de la classificació
general.
En el segon grup anotarein un
rnarcat millorament general, 1 potser que tumbé una futura revelació,
el bracista Queral, de l'equip C, un
debutant que en la seva primera
cursa assoleix 1 minut, 33 segons
en els loa metres braca de pit. De
moment rebi les nostres paraules
d'encoratjament. Holt ens agradará fer remarcar les seves futures
actuacions.
Els resultats tècnics foren:
PRIMER GRUP
zoo metres Mire: Primer, Cabrejas II, D, en 1 ni. la s.; segon,
tiandizaga, D, en 1 ni. 12 5, 3-1o;
tercer, Prieto, C., 1 M. 12 s. 8-1o;
quart, F. Palés. C., 1 m. 16 s. 4-10.
zoo metres braça: Primer, Herbotzheimer, C, en 1 in. 31 s. 4-lo;
segon, Eggart, D, u m. 35 s. 5-lo;
tercer, Marimon, C, 1 m. 36 a, 7-10;
quart, Montguillot, D, 2 m. 16 8.
4 decimes.
roo metres esquena: Primer, Santpere, C, co I ni. 24 s. 8-1o; segon,
Sánchez, D, 1 m. 32 s. 5-10; tercer,
Campo, D.. I m. 43 s. 6-in; quart,
Paria, C, t un. 50 s. 6-to.
Rellevaments 4 X 200 metres:
Primer, Nubiola I, Carrasco, Usandizaga, Cabrejas, D. en 12 /II. 4 1 s.;
segon, Abraham, Alexandre, I3uira,
Mansilla, C, 14 m. 6 s.
Partit de water-polo: Arbitre, senyor Gamper. Equip D: Rives, Buira, Santpere, Mansilla, Pietro, 'Majó, Alexandre, cinc gols. Equip C:
Montguillot, Ruiz, Nubiola I, Costa, Sabater. Mora, Campo, set gols.
SEGON GRUP
roo metres Iliure: Primer, González, D, en 1 ni. 24 s. 6-1o; segon,
Costa, D, t tn. 30 s.; tercer, Pardo,
C, i m. 35 s. 6-to; quart, BentoseIla, C, I ta. 39 s. 4-10.
roo metres braga: Primer, Querol, C, 1 m. 33 s.; segon, Dachs, D,
r ni, 39 s.; tercer, Bruguera, D,
1 m. 43 s. 8-lo; quart, Oliver, C,
1 111. 44 S. 4-10.
too metres esquena: Primer, Casamajó, D, en 1 m. 45 s.
segon, Muriedes, C, u ni. 52 s.
tercer, Martí, C, t in. 57 s. 8-to;
quart, Codina, D, 2 111 . 1 4 5.
Rellevaments 5X5 0: Primer: Par,
Pardo, Permanyer. Castillo, Mariedes, C, en 3 m. 6 s. 4-1o; segon:
Vilalta, Roig, Segalá II, González
i Costa.
Pare de water-polo: Arbitre,
Perdigó. Equip C: Mira, Querol,
Muriedes, Castillo, Falcó, Palau i
Martí, quatre gola. Equip D: Buscarona, Bosch, Bruguera, Codina,
Casamajó, Subirachs i Peidron, tres
gols.
CLASSIFICACIO GENERAL
Primer grup
Equip D, 67 punts.
Equip B, 66 punta
Equip A, 56 punta.
Equip C, 55 pues.
Segon grup
Equip B, 36 punts.
Equip C, 64 punts.
Equip D, 58 punts.
Equip A, 56 punts.

l La gentilesa i desinterés del Montepio de pilotaris palistes ha permes
a l'intendent senyor Carreres de
combinar els seguents i interessants
partits:
La forta parella Araquistain-Chiquito Gallarta serà sera acarada al
terce: Quintana IV-Azurmendi-Unamuno, que tan brillant actuació porta feta en aquesta temporada.
La quiniela que seguirá a aquest
partit, jugada per mestres de pala,
promet ¿asen molt renyida, i la disputaran Solozabal, Pasa)', Abasolo,
Zarraga i Izaguirre.
Finirä el festival amb un gran
partit entre els formidables davanters ni-raga i Izaguirre, secundats
en la saga, respectivament, per Abasolo i Pasa), que tan bona fama
tenen conquerida.
No cal remarcar l'interès esportia d'aquest festival, que creiem
atraurä l'afició catalana demä a la
nit a la canxa del Novetats,

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIMARTS
Tarda. a lea 4:

ELS GRANS PARTITS
DE PILOTA A PALA
Poques vegades poden presenciares en en una mateixa vetllada dos
partits de la categoria dels combinats per al festival de pilota, que
tindri lloc demä, dimecres, dia 31,
al Frontó Novetata, a profit de la
caixa de socorsos del Sindicat de
Periodietee Entorila".

VIllaro

Galbana lt contra
Chiquito Bilbao - Campos
Sil n Ice 111 I 5*
Zarraga Urzay
contra
Soloilabal -

Persa

DETALLS PER CARTELLS

El Nona ha estat ohmio& de la tercera &lió

RE MARO UES
Davant per dorad, ducs tiTniques.
Una mica aigualidrs totes dues, pera
al cap i a la fi ches Mojanes distintes. .4 tàctiques diferents, diversos resultáis. I, norament, ene ya tocar el
rebre.

• •

•

• ••
no és aquel, equip irresistible de Ja dos
anys, i es sola mal la defensa improvisada omb Cilaurren i Castellanos. El
primer, malgrat el Roe que ocupa, legneix ¡ligan! de enig ala, i Castellanos,
sense Urguizu a l'altre costal, es ven
desemparat i feble caos mal.
• ••

Un expon e nf bus/ass: do de la riostra
escola: l'Espanyol. Un rePresentonl. el

qualificat, del joc flor/cuy: l 'Athletic. Una tarda excelient de l'EsPanyol, i una de regular de l'Athletic.
Resultas: Athletie, 4; Espanyol, 1.

SS.
Novameni ton: guanyar "per punts"

en:trino els treniciones de la boxa.
L'Espanyol t'a treball ar constantment
09/16 101 joc de la millor rinsse, desbordead &Muto la frägil defensa de
l'Athletic. Els sera daran/er: van superar-se, i van marcar un gol TaPC?6.
A darrera hora — l'hora del «momea — l'Athletie, amb naturalitat,
tense esforç fisible, na fer tres gols
Els bascas van imposar el sets
"Ptineh", i van guanyar per k. o.

L'Athletic de Bilbao, en
els darrers quinze minuts,
venç decisivament l'Espanyol, per quatre gols a un
L'Athletic actual no és aquell match( Athletic de temporades passades, que es destacava de la resta
per la gran regularitat de les seves
actuacions. L'Athletk d'avui dia
tanibe sent les anormalitats tècniques com els altres equips peninsulars. El seu joc, aquell joc tan característic dels equips del Nord, mis
be el genuí representant de tots
ells, ha sofert també els estralls que
la moda futbolística comporta en
l'actualitat. Aquell joc ernprat amb
un devessall de rapidesa, preferentment saab avançaments dels catenora, amb passades curtes, cenyides, arran de terra, entrant en sedó tots els elements del quintet atacant, ara solament el cleixa entreveure només que en comptats =menta. Volem reilectir amb aquestes
dades que la seva modalitat. en el
transcurs de la lluita, varia considerablement. I be, objectari algú,
que els resultats Ii són desfavorables? No; de cap manera. alones
aixi, quin retret cal anotar-li, si guadeix encara duna situació privilegiada? Francament, no sahriern que
contestar-li. Perqui, ¡què importa
que l'Espanyol, el diumenge passat,
fes una primera part magnífica, si
a la segona havia de resultar batut
arnplament? I és sei on radica la
base dels triomfs de l'Athletic, on
conserva encara l'essència de les seves característiques.
El diumenge passat l'Athletic va
jugar un primer temps a l'expectativa, amb la consigna de mantenir
en el possible a ratlla els seus adversaris. No hi ha dubte que ho
aconseguí plenament. L'Espanyol,
en aquest període, desenvolupi un
¡cc brillantíssim; belles combinacions, avanraments ultrarápids deis
seus exteriors internacionals, atnb
la possessió de la bala a canee sempre dels seus elements, esdevenia
un Espanyol complet, cohesionat i
que tot indinava a creure que la
victòria Ii somriuria. Però no fou
així. El segon temps decidí la Huila.
Aquell Athletic que enyorävem, desprenent-se de sobre seu l'apatia del
primer temps, es transforma en
aquell altre conjunt, rapidíssim, seré
i perilks. Progressivament, tot deixant que l'adversari se situés per
cansament a un punt silínisn, sorgia
aquella davantera pletórica de recursos física i tecnics, que a cada
nou punt que assolia deixava encara més mal parat el contrari. Llavors aparegué l'Athletic. Va ¿asen
en els darrers quinze minuts, quan
el joc dels pundonorosos jugadors
bikains revestí la mäxima vistositat. I amb aquella facilitat, tan peculiar seva, l'Athletic s'emportava la
dedal() no solament per punts, sind
per un resultat mis folgat.

ESTACIO DE SERVEI
MONUMENTAL
Passeig St Joan, 100 - 102

811-1AT

3

Un gran equip l'Athletic I No. Avui

PIES.

per turismes fina a 20 HP.
Naturalment que alguns, entre
ells nosaltres, creuri que l'Espanyol
no mereixia un resultat tan "disparador. La seva reeixida actuació del
p rimer terno, bi cal tenir - la present per tal de comparar-la amb la
del temps aegüent. Es veritat que
l'Athletic fin mi" per cercar la victòria qua l'Espany ol, però t'E estar&
dir que un tres a tut hauria reflectit mis eneetament les incidències
del mate.
' De l'Athletle. Iraragorrt jugà une
partida magnifica; bu el jugador
i que s'emportava la bala I la passava

camp de l'Espanyol (Tena 11 li va escamotejar uns rony6 amb la punta de
la Jabata), va citar ralent 1 encertat.
Recordem, premie val la peno, una
parada a un sut d'Edelmiro que va
merii.rer una o vació fins deis partídaris de l'Espanyol.

L'Athletie e.!, mis que res, un equip
perillós. No hi fa res que el dominin
i que el contrari mentrs Mgui di»osar d'una tripleta central qm
fa gols ¡lampees des de vint-i-cine "tres O Mil, teltre donar nos o oui el
porte? contrari es j'ami llanca, a detarar la bola, Peno' è aquesta no es
ven duran, la sera trajectòria fina que
fa bellsigar la xarxa.
•

• •

Gorostiza s'ha engreixat, i no is
de bon tros l'extrem xutador i per/lid:
que era abans. Es encara un bous extrem, molt millor que Lafuente, al qual,
dintre la general davallada de forma
del rompió base, és que risa acusada
mis.
Blasco, que ti un mof record del

El Campionat de Lliga

—
Resultats de diumenge

Primera divisió
Espanyol, 1-Athletic, 4.
Madrid, 4-Barcelona, o.
Oviedo, 4-Betis, 3 ,
Arenas, 2-Racing, I.
Valencia, 4-Donóstia, 1.
Segona
Sabadell, 1-Ath. Madrid, T.
Celta, 8-Alavés, o.
Osasuna, 4-Coruña, t.
Irún, 1; Múrcia, 2.
Sevilla, 2-Sporting,
Terrera divisió
Grup Nord-Oest:
Baracaldo, 5-Nacional, o.
Avilesino, 3-Racing, 5.
Valladolid, 3-Logroño, 1.
Grup Centre-Llevant-Sud:
Cartagena, 2-Hircules, 1.
Elx, 2-Gimnästic, o.
Llevant, o-Saragossa, o.
Eliminatòries intergrups:
Recreatiu Granada, 2-Girona, o.
Resta eliminat el Girona.

Les puntuacions
PRIMERA DIVISIO
J. G. E. P. F. C. P.
13 8 2 3 46 20 18
Ath. Bilbao
13 8 i 4 27 20 1 7
Madrid
Donóstia
1 3 5 4 4 21 21 14
13 6 t 6 27 29 13
Racing
13 6 o 7 23 27 13
Valencia
t3 6 o 7 35 33 12
Barcelona
13 5 2 6 31 33 12
Oviedo
13 5 1 7 29 32 11
Espanyol
13 5 1 7 20 31 //
Betis
Arenas
1 3 3 3 717 30 9
SEGONA DIVISIO
J. G. E. P. F. C. P.
53 9 2 2 37 20 20
Athletic Madrid
1
4 18
1 3420525
7 42
Sevilla
1133 7
$
Múrcia
13 6 2 5 26 29 14
Sporting
Osasuna
1 3 7 0 6 37 26 14
53 6 2 5 30 20 14
Celta
13 5 2 6 24 32 12
Irún
13 4 2 7 23 24 to
Coruña
12 2 3 7 TO 32 7
Sabadell
12 1 2 9 16 46 4
Atases

Torneig de Classificació
RESULTATS DE DIUMENGE
Sans-Sant Andreu, 3-5.
Martinenc-Iluro, 3-1.
Manresa-Terrassa, I-o,
PUNTUACIO
Sans
Martinenc
Manresa
Terrassa
Sant Andreu
llano

J. CE. I'. F. C. P.
2 2 0 o 5 1 4
2 1 0 I 3 2 2
2 I 0 I 3 3 2
2 I 0 I 1 1 2
2 1 0 I 4 3 2
2002250

Torneig Ceba
RESULTATS DE DIUMENGE
Sant Cugat-Espanyol, 2-1.
Santhoiä-Júpiter, 2-2.
Granollers-Ripollet, l-2.
Badalona-Moliet,
PUNTUACIO
J. G. E. P. F. C. P.
2110113
Ripollet
2 1 1 0 3 o 3
Badalona
a12o313
Sant Cugat
o
2
2
o
Granollers
2 0 b 0 3 3 2
Júpiter
2 1 O 1 3 2 .1
Espanyol
a 0 1 1 450 1
Santboià
a o oa050
Mollet

a

qul volia tense isser-li interceptada; les lleves fintes, el sets tret,
les Seres paladea eren la nota Inés
destacada de tot el Partn.
ta, 111
seu comp4nv, «sigui molt enrertet
I oportunista en el remat, mis que

Bi

• ••

L'Espanyol, cada regada millar.
Unieamens van defallir alguna ,nomenta Hereter i Mortorell. El primer
Per manca d'habilit at , i el portee per
reseés de tranmillisot. Creiem sincerament que si el romp Isogal, estat
humit i els darunter: buscos haguessin
yogui fer /miseria Mit 011lat Hartofall s'Otario trobat e,, ass evident comIWOMLT.
• • •
De jugadors internacionatitcab les en
trom retire dos: Iraragorri i Bosch.
Ni Prat ens ra fe r oblidar V entolni.
ni Gorostiza va resistir la comparació
amb restrein espanyolista. Potser Garizterieta i Crisi/st van demostrar que
tenen miréis suficients Per a oc«Poe
lloc en requip nacional. De totes
numeres, exceptuara els dos (orientas
en primer Serme, Cap /10 pos fuer in.
discutit.

La U. A. hturnni, campiona
Una o

ganitzaci6 immillor,ble

El diumenge passat, a Mataró, i
al matí, es va celebrar el XI3Ci
Campionat de Catalunya de CrossCountry, organitzat pels entusiastes
elements del Centre Excursionista
Laietänia, d'aquella ciutat.
De bell antuvi. en arribar a Mataró, hom va fer-se arrec de la
propaganda profusa i entenimentada
deis organitzadors. Diversos caetelis —que l'Ajuntament de Mataró
va intentar, no sabem si encara ho
intenta. gravar amb un tribut de
quinze duros— anunciaren arreu la
gran prova.
Tot el recorregut estava detingudament assenyalat amb confetti i
banderetes amb eis cobra blanc i
negre del Laietänia, i vigilat per
nombrosos controls, els quals feien
completament impossible el despistar-se.

Aquell, el recorregut, era bastit en
un terreny força planer, exceptuant
unes petites pujades prop del cementid i passat els Salesians. Especialment, en la part de la riera
d'Argentona estava molt
El lloc de sortida, aixt mateix, era
curosarnent arranjat: en un tros ben
Ilarg i ample no era permes de collocar-se al públic, la qual cosa fin
que la tasca de classificació es realitzis sense cap dificultat. Una petita tribuna esperava les autoritat.
A hores d'ara encara les espera.
Dels setanta-tres corredors insS'. 0.3'. crits prengueren la sortida seixanta-set. dels quals n'arribaren fins a
cinquanta-tres. Aquest número l'ano pas en les passades. Chirri, un
conseguí el veten a Pere Arbuli, que
bon element en la línia d'atac, no va demostrar ganes de tornar a
deixà mal descurada tampoc la líIluitar pels llorera tan brillantment
nia initjana. Lafuente i Goroztiza, aconseguits anys enrera. Però no
sense ésser els d'abans, actuaren en va, els anys, la manca d'entreamb regularitat. Muguerza, a la lí- nament i la prominència abdominal,
nia mitjana, amb una collocació per- pesen encara en el Heil i rapid trasfecta. bou un bon suport del seu llat de les persones. Aplaudim, i
equip. enserns que Pichi. Cilaurren, molt, la gesta d'Arbulí d'acabar la
a la defensiva. ens agradé mis que cursa.
Castellanos. Blasco. a la porta, en
Amb una puntualitat que honora
extrem encertat.
els organitzadors, va donar-se la
DP l'Espanyol. Edeliniro 1 fou el
sortida als corredors.
jugador de les passades calculades,
Després de donar una volta per
al mateix tem p s que prodiga els sota del Cementiri, els atletes, coseus trets perillosos; Bosch, molt mandats per Faró, López i Andreu,
perillós, fou un dels millors ele- passaren pel lloc de sortida, seguint
ments de la davantera. seguit a con- amunt a buscar la carretera d'Artinuació de Prat i Iriondo. A la gentona.
En deixar aquesta carretera, paslinia mitjana, Martí i Cristia terco
un excellent rnarcatge dels exteriors sat els Salesians i enfocar un carií
respectius. Soler, regular. Pérez, a vers una barriada nova de trinca,
encara portara el cap la revelació
la defensiva, més encertat que Herater. Martorell, a la porta, malgr; t reusenca J. Faró, a uns vint-i-cinc
el resultat crescut. fin una bona ac- metres de López, Andreu, ami,
Santacana, el "tortosí" d'Enveja, G.
tuació.
L'arbitratge del senyor Steirnborn Joan i d'altres, entre els quals, molt
transcorregué sense falles d'impor- ben compenetrats, els corredors del
Nurmi, de l'Aire Lliure i del Sarria.
tància.
Abans de passar per sota del pont
EL PARTIT
que lsi ha a l'entrada d'Argentona
Holt abans de l'hora anunciada, la
posició de l'escamot davanter era:
el camp ja presenta un brillant as- López, Andreu, Navarro, l'aró, Capecte. Les populars es van atapeint mi, Joan, Mengot.
d'un nombrós públic, que les omple
A l'indret de la bella i emmarletaper complet. En canvi. als llocs de da torre medieval de Can Palau, el
preferencia s'observen alguns petits campió peninsular Andreu anava
clara. Seguidarnent apareixen els jusituat en primera posició, davant
gadors, que són rebuts afectuosaLópez, Faró i Navarro.
ment. Fetes les preparacions de con.
Sense cap canvi important en el
suetud, el partit is iniciat. Els equips
lot capdavanter, aquest va arribar
entren en joc sota les següents for- desglossat en un parell de seccions:
macions:
una formada exclusivament per MaAthletic: Blasco, Cilaurrén, Cas- nuel Andreu i una altra, per Navartellanos, Pichi, Muguerza, Roberto,
ro, l'aró i López, arribant els dos
Lafuente, Iraragorri, Bata, Chirri i primen d'aquest grup amb escassa
Gorozt iza.
Uns metres entera, ?siendiferencia.
Espanyol: Martorell, Herater, Pégot, i mis Iluny, el guanyador de
rez, Martí, Soler, Cristià, Prat, Edel- la Volta a Tortosa, el corredor
miro I, Iriondo, Edelmiro II i Bosch d'Enveja, G. Joan.
Els bilbains guanyen la sortida.
Per equips va tunear primer, i per
Bata dóna el cop inicial, i Merasen
tant va guanyar, naturalment, la
ha d'intervenir per tal dinterceptar U. A. Nurmi, amb 34 punts. El seu
el primer avanç bilbai. Contraataca immediat seguidor, l'Aire Lliure, va
immediatament l'Espanyol. Bosch aconseguir 51 punts, i el Sarria, el
es fa escäpol i centra alt sobre porBarcelona —molt allunyats—, 71 i
ta, intervenint Iriondo per fallar la
8515 respectivament. Els reusencs del
primera regada. El joc is desenvoR. A. C., ami, 92, i els mataronins
lupat amb rapidesa. Ara is hande l'Iris, A. C., amb 133, varen acagorri el que se situa davant la por- bar d'arrodonir la classificació sota de Martorell; però Pérez, amb cial de la cursa.
oportunitatp aconsegueix allunyar-lo.
La cursa d'Andreu, com la majoL'Espanyol es beneficia d'un cop
ria de les seves, va ésser portada
franc. L'executa Soler, i Mondo, en amb el cap de gran campió que és.
rematar de cap, transforma la ju- Va arribar completament descansat
gada en el primer córner de la tar- i fent geles d'unes reserves espeda. El tira Bosch, sense conseqüènrancadores.
cies.
Navarro, coHocant-se pausadaEl joc continua amb avantatge ment al lloc preeminent, va alarmar
dels locals. Prat resta en possessió una vegada mes la classe de bon
de la bala, i la !Hura a friendo, per
corredor que porta dintre.
passar-la a Edelmiro I, que remata
L'any passat els de Reus ens ofede cap a fora. El joc queda un mo- riren, amb Martorell, una revelació.
ment al mig del terreny. Els visi- Enguany, per a no essen menys, ens
tants s'internen, i Goroztiza, en un
han portat un seicot que promet
esprint, tramet un centre parabòlic, molt, J. Faró, el qual, si hom no
de
Bata,
que connecta amb el cap
el desencamina, i si ell vol creure
per anar a topar al pal. Afortuna- les ordres d'un entrenador capacitat,
dament el perill es conjura, i els
podrà ter molt pelo colors que de"supporters" escala respiren altra fensa o que defensarà.
vegada normalment. Iraragorri es fa
La Unió Atlética Nurini no en
remarcar poc després d'obligar Herava té un entrenador que sap el que
ter a cedir córner. L'Espanyol peres fa. Isidre Mestre, amb el triomf
sisteix a no deixar el comandament del seu equip en aquest Campionat
de la Iluita. Els seus exteriors porcatalä, ens ha avançat el gran triomf
ten a terme bells i atabas avançadels "crossmen" catalans en la
que es malmeten per la lenments, que
competició peninsular que s'ha
titud dels altres. No obstant, Edel- disputa ca Euscadi.
miro I envia un tret, que Blasco
L'enhorabona a tots els corredors
desvia amb els punys. També Irara- vencedora, individualment i «Aleegorri prova fortuna en trametre un
tret ras, que Martorell detura. Els
bilbains són obligats a replegar-se a
la defensiva. Soler passa a Edelmi- Frontó Principal Palate
ro I, i aquest lliura al sea torn un
Aalsi, (lima rt s. Tarda, 4'15
tret Iang, que fricando, inesperadament, troba la bala als seas peus, i
•URUCIIIIQA ARRITIO
obstat a poca ntetres de la porta,
contra
marca imparablement al 224 minut.
Rapanyol, 1 — Athletie, o
TRODORO
arriaaaaaaa
L'Espanyol juga uns moments
Nit, 1015
amb deu jugadora per haver-se le‚least anteriorment Edelmiro II. La
LRRUIIKAIIIII - 0018111Z
Iluita entra en vis pertede mis interessant. El públie ti (m'olió (le
xolit
Els
prodigar liara aplaudiments.
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Laietänia

tivament, i l'enhorabona a l'estol de
de mataronins del C. A, Laietinia,
de Mataró, els quals amb la seva
admirable fermesa i la gran devoció
que senten per l'esport, féu possible que l'organització del Campionat d'enguany no desmereixés,
sind que superes els celebrats anteriorment.
SUOMI
CLASSIFICACIO GENERAL
1. M. Andreu. senior, Sarria, 39
minuts 2 S.
2. V. Navarro, senior, Nurmi,
39 m. 18 s. 1-5.
3. J. Faró, neófit, R. A. C., 39 m.
20 segons.
4. J. López, senior, Nurmi, 39
minuts 28 s.
5. J. Mengot senior, Nurmi.
6. G. Joan, neòfit, Enveja.
7. F, Canal, senior, Aire Llitma
8. J. Borräs, senior, Aire Llinra,
9. J. Ballesteros, senior, Barcelona.
so. J. Badia, senior, Aire Lliure.
tr. J. Hernández, senior, Sarria;
12. J. Mestres, senior, Terrassa: 13.
J. Font, senior, Nurmi; 14, J. Santacana, senior, Nurmi; 15. J. Sander, senior, R. A. C.; 16. F. ae.
mente, senior, Aire Lliure; 17, M.
Castelló, senior, Nurmi; 18. J. López Pardoja, senior, Aire Lliure;
19, M. Escedies, senior, Barcelona;
20. A. Cavaller, senior, Nurmi; 21,
J. Andreu. senior, Sarria;
Folch, senior, Barcelona; 23. A. Esmandia, senior, Nurmi; 24. J. Lleonard, senior, Nurmi; 25. J. Miguel,
senior. Barcelona; 26. A. Bi ja, senior, Júpiter; 27. J. Llopard, senior,
Iris A. C.; 28. J. Gil, senior, Sarria; 29. J. Ibáñez, neòfit, Sarriä;
30. J. Salto, neòfit, Barcelona; 31.
C. Baró, senior, Barcelona; 32, 1L
Martínez, neòfit, Aire Lliure; 33.
J. Rodríguez, senior, Barcelona; 34.
G. Cot, senior, Laietänia; 35. A.
Mur, senior. Nurmi; 36, j, Arrufat, senior, Barcelona; 37. R. Montalban, senior, Barcelona; 38. Amat
Poy, senior, Aire Lliure; 39. E. López, senior, Aire Lliure; 40. A. Anguera, junior, R. A. C.; 41. E. Demiguel, senior, R. A. C.; 42. M.
Montagut. junior, Sarria; 43. A.
Alabart, junior, Iris A. C.; 44. R.
Grau, junior, Nurmi; 43. R. Canals,
junior, Sarria; 46, J. Sander, senior,
R. A. C.; 47. F. Calpe, neòfit, Nurmi; 48. E. Bone, neòfit, Iris A. C.;
49. S. Lleonard, junior, Iris A. C.;
50, E. Soler, senior, R. A. C.; st,
nebn ieibt AArencyen3c3;. 5p2..
F.
G. JEimj ez,
Ejea,
Arbolí, senior, Aire Lliure.
CLASSIFICACIO ESPECIAL
r
Seni
r
. o M. Andreu. Sarria (premi Generalitat).
2. B. Navarro, Nurmi.
3. J. López, Nurmi.
ngiotA,
Isclaeffi

3 uniera

1. A. Anguera, R. A. C. (prensé
Iris).
2. NI, Nfontagut. Sarria.
3. A. Alabart, Iris.
4.
5. R. Grau, l usrarniii.
Canals,
Nedfits
I. J. Fand, R. A. C. (premi Mol>
forts).
2. G. Joan, Enveja.
3. J. Ibáñez. Sarria.
. Salto,
4. eci.lui
I. U. A. Nurrni: 2, 4, 5, 11, 12
.34 (premi Layse".
2. Aire Lliure: 6, 7, 9, 14, 15
.51 (premi Ajuntament).
3. Sarria Esportiu: 1, to, 17, 21,
22 = 71.
4. F. C. Barcelona: 8, 16, 18,
19, 23 =84.
5. R. A. C. D.: 3, 13, 24, 25,
27 = 92.
6. Iris A. C.: 20, 26, 28, 29, 30
= 133.

Hoyes de lot arreu
010LISNIE
La nova que doniirem dies
ostrera referent a la celebració
d'una cursa de Sis Dies a Madrid, segons sembla no ha passal d'ésser una fantasia.

— L'Esport Ciclista Català
0515 ent in la següent nota referent al calendari esportiu, el
projecta del qual va ésser aprovat en la darrera assemblea
general:

Trenta excursions matinals.
Dotze excursions d'un dia.
Tres excursions de dos dies.
Una excursió magna familiar.
Grandiosa Peste de l'Aplec.

Curses Iliures.
Prova de 50 quilMnetres.
Prova de 100 quilòmetres.
Carnpional social.
Campionat de veterana.
Prova de regularitat.
Actuaeld de l'equip de cursen.
Cursa Oran Premi Infantil.
Campionat talle
Croas Ciole-Pedentre,

•

PURrcTT

o
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stand auginenten les seves acciona
en npidesa. L'ala Laigente-lreragorri, amb les fintes del darrer, eii-

devé constantment perillosa. Perd
l'Espanyol no defalleix. Ans al contad. Ara es beneficia novament d'un
córner desviat per Blasco amb
punys. Cristià intercepta amb les
mana un avanç d'Iraragorri, i un
cop tirat el cop franc corresponent,
Bata remata de cap. Els bascos han
d'acceptar d'ésser dominats. Pecó ja
és sabut que is quan ea mostela
mis desconcertants. Efectivament;
Lafuente inicia la demostració i burla Cristiä; Iraragorri, räpid, passa a
Bata, el qual, de cap, remata victoriosament. E1 punt is obtingut un
minut abans del descans.
Espanyol, z— Atbletic, s
La consternació regna en el camp
local. Els auguris d'aquest empat no
eón gaire esperançadors. El senyor
Steimborn assenya.a el restes.
EL SEGON TEMPS
Surten novament els jugadors.
L'Espanyol posa en joc la bala. Iraragorri s'escapa amb rapidesa, tot
fent gafa de les seves fintes. Seguidament Bosch també parteix a gran
velocitat, i realitza un canvi de joc
a Prat, que xuta fortissiniament.
Blasco, ben plaeat, aconsegueix dedicar el tret. Cilaurren es fa remarcar per la seguretat i decisió amb que
intervé. La tàctica d'eagcstar l'adver-

sari reix. L'Athletic juga amb pla
de presumpte guanyador. Iraragorri
I Bata, amb du seus driblings, testen concentrada l'atenció del públic.
Martorell i Madi juguen amb seguretat, i fan que la desfeta sigui
retardada. Iraragorri executa un cop
franc, previa preparada de la bala
pela jugadora locals, i el tret rebot
a una barrera que s'ha format al
sen davant. Afortunadament, el "pànic" Iraragorri s'esvaeix ara per ara.
Però no triga gaire a tornar a reaparèixer. Lafuente s'interna i pasas
a Chirri, que transforma arran de
terra. Portem de joc 30 minuts.
Espanyol, u — Athletk, 2
L'Atbletic sens presenta ara molt
inés millorat. Juga amb aplom i rapidesa, la qual ara fa presagiar nous
punta. Serà cert aquest pressentiment? Bata té la paraula; recull un
excellent servei de Lafuente i s'aprofita d'una indecisió d'Herater per tal
que el tercer gol aparegui al 37e

minut.
Bipanyol, u — Athletic, 3
Els bilbains dominen continuament. Martorell ha de multiplicar
les intervencions. Pera al 41i minut es ven impotent per anullar la
tasca cine porten a teme els visitants, quien Bata, facilment, marca
per darrera vegada.
Espanyol, s — Atbl ett, 4
Poc després el partit és finalitzat.
El públic desfila lentamem i fredament A la porta ens assabentem
que el Barcelona, a Madrid, també
ha passat les seves per tal de resultar batut. Francament, no ens
sorprèn. Era una jornada que es

presentava com una mena de batalla de Waterloo per als equips catalana, i els fets ens han donat la
raó. Sort que ja hi estem avesats...
JOM

Dels gols sen feren tres al primer

ternm. El primer, st cap de Cine
minuts, es produi en un córner exewat per • Eugenio, que Valle remata
valentament amb tret dur i mitjana
aldria. Un quart d'hora després, el

segon, obra de Samitier, rentatitInt
un servei d'adujo, i el tercera
arree .de Regueiro, empalmant
fort tret una excellent passada de
Samitier. El barcelonistes portaren
en una ocasió la bala fins a la :anca
madridista en rematar Arnau un centre de Ventoire. El gol no fou concedit per off-side de Morera.
El quart gol es produí al cap de
pocs minuts de repites el joc en un
córner d'Eugenio, que bu recollit
per Cruz, al qual s'escapä la pilota
de les malas per a arribar fins la
zarza. El joc ínsula realitzat en
aquesta part lo ualtern. Cap de les
dues davanteres no encerti en la
rematada que es presentaren en els

xuts d'angle.
Vallana, encertat en l'arbitratge,
alinn els equipa abrí:
Barcelona,: Cruz, Villacampa, Zabalo, Santos, Salas, Font i Ventolrä,
Arnau, Morera, Goiburu i Pedro].
Madrid: Cayo& Quesada, Quiscoces, Regueiro, Valle, León, Lazcano,
Regueiro, Samitier, Hilarlo i Eugenio.

El Girona és batut pel
Recreativo de Granada per
dos gols a cap
Granada, 29.— L'encontre Recreativo-Granada, havia despertat gran
espectació, molt justificada, desuda
de Irerultat obtingut pels locals que
en aconseguir un empat en el terreny del Girona, apareixien com a
afavorits en aquesta segona eliminatória. El Recreativo ha sabut aprofitar
l'aportunitat, triomfant en forma
clara de l'equip catete, que si be es
va defensar amb gran energia, no
va poder evitar la derrota, amb I;
consegüent eliminació.
No obstant, d'haver afavorit la
sort al Girona, aquest equip hauria
pogut marcar, ja que per a abrò va
tenir diverses ocasions.
Un penalty claríssim, no foil tingut en consideració per l'ärbrit, i així
va perdre el Girona l'ocasió mis
propicia per a fer funcionar el tantejador. Durant el primer temps el
Rercreativo v dominar, i Calderón
va aconseguir marcar.
Després del descans, va tornar
marcar l'equip local per mediació de
Calderón, desanimant-se el Girona,
en veure que la seva eliminació era
inevitable amb els dos a zero que
assenyalava el marcador, resultat que
va persistir fina el final de la lluita.
Va arbitrar López Espinosa i els
equipa s'alinearen abrí:
Recreativo: Tabales, Tomé, Carreras, Morales, Itarte, Poncillar, Vitoria Gomar, Calderón, Luque i
Sosa.
Girona: Gauchia, Farró, Bussot,
Flaviä, Prieto, Madern, Ferrer, Xitren, Clara, Balmanya. Pages.
El mig-centre del Recreativo,
Itarte, va resultar lesionat d'importancia.

; Frenceee Natulta,

ilcar; F. Grau Vaiták,.
.
a Velocette; Ricarctirlbee

.5 ue pressionar el marc que 4810 mula
d'atoen detentan Portees, riegue
l'inevitable. In cup ase cap d'Arucid
rematant un córner exento. per Marin, i.un tret fulminant d'aquest darrer jugador, que foren dos gola admirables, i la victòria per SI arete que
havia estat mes domina, i també el
que — iins alesnores
semblava resignat a la debteta.

et •
eántáttnter de la :nona divides
fiu davant del Sabadell una actuació

yi!ha

que no va respondre pea al que hola

esperava.

Aquella davantera perillosa i eficae
que volíem veure tingui ben poca moments de reeiximent. A no ¿asen uns
darrers minuts inspirats de Marón, Gas
tirä diverses vegades a gol amb la
mes gran mala intenció, gairebé ens
hauriem quedad deiraudats.
.
L'internacional Elicemn, ben

gut per Duran i Morral, trobi comptades oportunitats per fed ¡luir l'embranzida i encert del miaja caracte.
dada.
Atocha, deixant' de
* banda l'extremada duresa que va emprar en alguna
ocasió, fou — al nostre concepte —
el millor dels davanters madrilenys,
i el seguiren en ordre de mereixements Marín i Amunärriz.
En la linfa mitjana, Rey i Ordóñez,
els millors, abrí com Corral, en el tercet deiensiu. Els altres posaren la mejor voluntat a coNahorar al trionif de

l'equip.

• ••
Globalment, el partit fou de veritable campionat; va jugar-se dur, paró
amb molta noblesa, salvant algunes
guspires de violencia que, benauradament, no prengueren peu.
Amb rota sinceritat hem de dir que,
tenint en compte el desenvolupament
teta/ del partit un empat hauria estat
una cosa completament raonable.
El Sabadell, pel seu constant domini; per les ocasiona que tingué de marcar, I per la sort que va acompanyar
el porter madrileny en alguna de les
sestea intervencions, es Jiu creditor,
quan menys, a un empat. Per aquelles
coses, però. iMgiques que es produeitren ben sovint en iutbel, llagué de
veure's batut al seu propi terreny
la Creu Alta.
• ••
El gol del Sabadell va aconseguir-lo
Calvet, aprofitant-se, amatent. d'un defectu ó s blocatge de Pacheco a un tret
de Bertran.
L'Athletic pegué empatar per mitjà d'Arocha, el qual va rematar, de
manera imparable, un córner que executä Marín, i peca minuts abans
finalitzar el rartit, el mateix Marín.
d'un tret esbiaixat de gran potencia.
aconsegui un gol de "bandera".
L'arbitratge de Sinchez-Orduña. regular. i gräcies.
Sabadell: Forréis, Morral.
Grac:a, Duran, Sitges, Perera, Bentras, Cros, Calvet i Esteve.
AtIdettc : Pacheco. Corral. Olmo,
Rey, Ordóñez, Losada, 'Marin. Buiriä,
Elicegui, Arocha i Amunärriz.

MOTORISME

La XIX prova per equips
El Sabadell fou batut per organitzada pel Moto Club
PAthletic de Madrid per
de Catalunya
El Madrid vencé el Barcedos gola a un
lona per quatre gola a cap
Diumenge es disputi la XIX proLa visita del líder de la

Madrid, 29.— Una gentada enorme s'aplega ahir al camp del Madrid
per a presenoiar l'encontre entre el
titular i el Barcelona.
La bona impressió produida per
la victòria a domicili del Madrid
sobre el Donóstia tingué confirmació en l'encontre jugat ahir pels
"merengues" davant el Barcelona,
en el qual venceren justament i amb
una exhibició de joc que fa presumir que sigui un fet que els campions de Lliga s'estan refent.
Ahir es Jugà una primera part tan
excellent que no dubtem a qualificar
com del millor que ala realitzat en
aquesta temporada a canes madrilenys. Perquè no fou solament una
exhibició de joc per part dels madrilenys, perque el grup català a la
vegada sabé oposar un joc brillant.
Tot al contrari ocorregué a la segona part, en que el Madrid es doni
per satisfet amb l'avantatge adquirit i es limita a deixar que transcorregués el temps mentre el Barcelona
procurava no amb gran impetuositat
minorar el resultat tan desfavorable.
El resultat de quatre a zero és expressió exacta del descabdellament
de l'encontre, encara que el darrer
gol dels aconseguits, que fou
marcat a la segona part, fos degut
a una inexplicable pifiada del porter
barcelonista. Per la qualitat del seu
joc hauria pogut l'equip blau-grana
batre la porta de Cayol si els hornea
que componen l'avantguarda no fossin tan premiosos en intentar la rematada. No tenint rapidesa per Eanear el tret és difícil, per no dir impossible, que la porta madridista sigui franquejada, perqui davant ella
formen (hincases. en espléndida
forma, i el veten Quesada, que millora cada tarda la seva actuació de
l'anterior.
L'element mis destacat del Barcelona Es el defensa Zabalo, que de=ostra ahir a la tarda la seva indubCable classe internacional., Fou el
jugador eatalä que recollf mes aplaudiments; ell sol fou prou per desbaratar al segon temps els avanços
madridistes, que aleshores eren masas. Amb ell, el mal Santos i ele daventera Goiburn i Ventolrä foren
els millors bornes de l'equip vençut.
La resta, discreta tom a individualitata, formen un conjunt compene-

trat .
Davant dele seus antics companys
el veterä Sarnitier descabdellä una
labor que estigué a to amb la de tot
Pegado: exceRent a la primera part
i t'ornes que regular a la guatona.
Amb voluntat 'entere. perú faltat de
regititat i facultat que el feren en

el sea tetaste un jugador excepcional.
Deseetossi de la brillant tanca dels
madridletes la realitzada per Mario
Eugenio, que altrament minoraren
ea Mecida** la regada art erice.

segona

divisió havia desvetllat a Sabadell un
interés enorme; la qual cosa va Esser
ben constatada amb el ple que hi havia al camp de la Creu Alta a l'hora
que l'ärbitre Sanchez-Ordufia va manar Earrengkrament dels equipa.
El Sabadell, davant la malestruganea que l'acompanya des que va començar aquest torneig de Lliga, que
l'ha privat de poder arrenglerar alguna dels seas millors elements —uns
per leste, i d'altres per haver estat
desqualificats a causa dele incidents
°corregida en el partit que jugaren
amb l'Sporting, de Gijón—, no ha volgut acarar-se a un equip de välua,
corn és l'Athletic madrileny, sense tenir, almenys, la possibilitat de preseatar-hi batalla amb teta els mereixementa.
Amb aquest fi, dones, el Sabadell
va fer-se amó la signatura de ¡'ex barcelonista Perera, i arribé del veten
Cros, els quals han debutat contra
l'Athletic, ocupant els (loes d'exterior-

dreta i davanter-centre, respectivament

en la davantera local, finta que, per
les baixes de Barceló, Guil i Crespo,
bavia quedat la mis feble de totes.
L'augment de potencialitat que--no
hi ha dubte— Miman el Sabadell amb
l'adquiaiciU d'aquella nous elements, per
aquesta vegada almenys, va fallar.
Perque, ni Cros ea arribar a ombrejar
les exceNenta actuacions que li donaren relleu dintre el futbol catalä del
seu temps, ni Pecera sabe estar amatent al seu Ilse, per tal de no deixar
perdre cap de les oportunitats que podiva produir (111 perill al marc

l'Athletic. L'actuació d'aquest drinrer,
però, tingué algunes coses prou acceptables perquè maguey} esperar-ne una
recuneraci6 total.
Els herois de campió de Catalunya
foren Gracia, Duran, Sitares, Calvet,
Morral i Fórniés.
El desenvolupament d'aquests amad
davant l'Athletic estem segura que va
superar la confiança que hi tenien els
mis exigents. Els components de la
Unta mitjana jugaren un gran partit;
amb llur tasca impecable POLTIdren
mantenir el resultat d'un gol a cap
favorable fins quinze minuts abatas
d'acabar l'encontre. Aleshores, pecó, en
una topada Arocha - Grecia va surtir-ne lesionat el sabadellenc, i poc des-

pees era també un jugador local—Sitges—que rebia les conseqüències d'una forta entrada de Buiria.
Coincidint amb aquestes lesiono, tambe va inidar-se TUS davallada en la
ferma i mitrada tasca defensiva del
Sabadell, la miel cosa, juntament amb
l'esgotament fisic del, ¡Metiere Sertran i Calvet, que no pogueren prestar
l'ajut que en aquella moments precisan. als Miti0e, Urea la anua que la
marxa del partit dones un capgirell
total.
L'Addedi teibi mea fácil le Mea

Minarla, 30 de gener de 1g34'

Salud« Febregues, etombbil

va de regularitat per equips, clässica
manifestació motorista que anuals nt organitza Moto Club de Cataraa
lunya. El temps abans-dahir volgué
collaborar amb els organitzadors i
es manifesti complaent i amb agra-

dable temperatura.
A l'hora assenyalada començaren
a donar-se les sortides dels equips
que tenien per davant un itinerari
variat de diiicultats i que s'eateuia
en una llargada de 346 qultunetres
i mig. En general els trajectes olerien bones condiciona de circulació
foren ben aprofitats pels concursante, però en alguna altres indrets
del circuit les circumstriticies no es
presentaren tan favorables i els
equipa hagueren de bregar amb la
mitjana i la carretera per tal de sortir airosos de la oroy a. Especialment en les Guilleries, on encara
notaven els efectes de les darreres
nevades del Montseny ele conductors de motos i fins de cotxeii.
Aquestes condicions, una mica dures,
provocaren les més sensibles diferencies entre els concuroants.
A Vic i a Igualada. els equipe beneficiaren de trenta minuta i d'una
hora i mitja de neutralització respectivament. S'establiren controla a
Pla d'Arenes, Orsomort, Vic, Avinyó i en l'encreuament de la carretera de Montserrat, Capellades. Com
a nota demostrativa de l'inter è s que
entre els aficionats desvetlla aquesta prova cal fer present que 'tomes
hi llagué un "forfait". Quant al
normal i perfecte desenvolupament
de la prova n'As una mostra expressiva que tots els participants que
prengueren la sortida taren controlats a l'arribada.
Els resultats técnica foren els següents:
CLASSIFICACIÓ OFICIAL
Primer -Copee de plata
Youip vermell. Moto Club de Caminera.
Miguel Soler, automóbil Ford; Ignaci M a caY a , automòbil Ford; »ten
M.' Muntanyole, moto Ariel; Porthos, moto Ariel. Diferencies: 32 semana
Sismo -.Medanos d'or
Anule groe. Städiern Moto Club
Jaume Not, motocicleta S. S. A.;
S. Junyent, motocicleta Norton; 'Joan
Torres. automòbil Stuk; Jesús Rebentdo, automòbil Chrysler. Diferencies: t T. 32 t.
Tercer - Medallas de plata
Equis) kald. Moto Club de Cata.
tenga.
Aguad Coma, automòbil Ford:
Piad. automóbil Ford; Jetas Sabe:.
motocicleta A. J. S.; >mi) Ricen,
motocicleta Ariel. Diferencies: a minuto 36 segons.
Quart. Medalla' de plata
Bendp vea. Moto Club de Cate.

óbil

oci-

's oto-

kideta Ariel. Diferin
01-04 s.
°Cinque -Medalla de mere
p negre
.igu Moto Club rl! CataJ. Riviere, aquanobil Lineal
J..- Marques, motocicleta Vefocatte:
C. Marqués, motocicleta Velocette;
Patek, automòbil Ford. Diferencies:
16 minuta 25 signas.

Avul. si de propletac I monament. A les
nov. toodecisoputr. butaques amb eng rana 5 set- pessetes. Comiat dels celebree 111'1131es Teechemeener I Pistar. Perrera represeniael . t de TANNHAUSER. En
'Muebla Murió popular asaisti P 9 obonorobla President de la Denersinat de ca•
15 1tatuaste. amninany et del neu GOverhtun•
)0113: 1114/1111, 21. Divendres. tarda,nri19cita a honor 1 emnint den( célebres
tes Marta Eaplealt 1 Ittpöllt

-—

El Campionat de Catalunya
—
DARRERA JORNADA DE LA
PRIMERA VOLTA : UN ESPECTACLE ANTIESPORTIU 1 INQUALIPI CABLE C O MPORTAMENT DELS "ACTORS" DE
L ' ESPANYOL — JUVENTUS
BRILLANT VICTORIA DEL JUNIORS A MATAR° : COMENTARI BREU
El terreny de l'Espanyol fou, el
diumenge al metí, teatre d'un espectecle gens edificant. L'encontre capan»! - Juventus, corresponent al darrer partit de la primera volta, que
baria despertat gran expectació, es
onnverti, per obra i gràcia, no direm
ja de la intemperància d'alguna ju-

puISar del termos- de loe.

Aleshnres el ftnentus se solidaritza amh l'aetitud. del seu company.
; ahandonè el camp.
1, iaren- 5 el senyor Medina la deisM del acial no volem fiscalitzar, ve
declarar finit l'encontre. i dnnit el
nkrtit a l'Espanyol, per decisió. o sigui: 2-0 punta
Es van m y-r eir protestes, C0111raorolesle. i nvas;ri 4 *1 terrenv. etc tórs
, nuells excessos comnlernen t aris n'e
arretio nei-en un esnectacle que ! almete podem rprafificar de verg,,nyant.
I nosaltres diem: ara As l'hora que
els Clubs en general Apignen que tenim nomenat un Comité de Compstició.
Es de recomanar serenitat. peró es
absolutament necessari que s'obri amb
ferma energia: existeix una taula
cästigs, i en ella hi ha cOmpreSos alguns casos com el de diumenge. ral
sancionar de veritat. Altrament. ens
temem nue el nostre bàsquet ra a A
davallada i ning6 més que rtnialtris
mateixos tindrem la culpa del sea
esfondrament
Dels altres encontres que estaven
anunciats, cal esmentar la magnifica
victòria que el Junior s d'Hospitalet
va aconseguir damunt l'Iris de Ma•
taró al Kv propi terrenv. Fod nrs
partir mOlt ben iugat, durant ei qua'
els mataronins no van poder re ., stir l'empenta i el bon ¡t'e que desenrotllaren els del Juniors. Cal remarcar tambE el bon resultat nue el
Bages acnnseguf al carno de l'Aeronà utica. contra els pronietaria.
T amb adumet. resultste. pod e,
nar ja per
i ia era ho -a la
primera 1,1t, del Campiouat de Catalun y a. Hem d'esperar q ue la ocie
comenrarä ei -inent diumence ens donarA oc,ciA d'admirar veritahlee encentres de Campionat per?, lugats tots
ells ami) una Tablea de la aual fins
ara s'han vist mancats en absolut.
RESULTATS TECNICS
Primera divisió
C. E. Espanyol, 1 - Juventus, o (re-

tiratl.

Ungüent ~epitoma oontra ref redat . , VID, IrrItaolons nasal'.
oto., oto.

LABORATORI BENESSAT
SABADELL.

l'arria, de 4 a 8, leeSSIÓ cc/1181114:
OIL a /es
Gran san d'EL TRAR961AN TUMEGO 15, una pe/innata de fina tra.
m.., vi Cutis de ta qual són alter
e3cales extraordinärles Taulenl
que,: proesta ea l'espOrt de iicn,
18,14Kullitzada pele aSOS de Valpt
fiaste Uolly Dav•s, Jiu? Gerani 1
A p aré Reine. A TODA VILOCIDAD, du film de INIIC4 alegrls.

n'optimismo i cle »ve/n..1 entusiasmes, pei "gran simpluir" de la
pantalla Willlam Nai p es. amb Madge
Esqui% Conrad Nagel I Cliff Edward!.
Noti. "El Tobovan núm. 13" es
rojecia a tes 4. a les 610 1 a
fes 1003; "A toda velorided". a
les fas, a les 7'05 l a les 11'03.

Concerts f)/
TEATRE POLIORAMA
Dis a ir ter,e r .

a Un quarl 111
U•iC• actuaste
canceri dp der g,.• 1 • wr . 1 1 s espanyon5
per

ARGENTINITA

amb el rOneurs del pianista M Y vet ro
1 del euttarrIsta Of fineiva
Local/tate de 3 e 15 praseles
Ei despalsa a rOrnpladOrla
nn•nnn•nn

A-TA-CLAN
TEATRE NOVE r ATS

41•••n••

Tarda, a les clne, l'exilia mundial

(" N y
PARI
Tarda, 430; nn, vta, esdevenlment CiternatOgrirle: Revista_ sol-

La posada del

Ore iffirll en la formidable producen% ESPIRE Ell ACCION, aMb
Carl lairity lg. FAJAMOS IN Mal
, dIbulans en colora.
lean Moret en EL PADRI NO IDEAL.
Es despatxa per a la mitin nurne•
rada de dlumenge. Dlurnenge, ma.
final, 1030. DIllunS: UN LADRON
EN LA ALCOAA I ANNy sif
DIVIERTE

Caballito Bla-co
bit, a les 1030:

La posada
del Caballito Blanco
Gran SEU a tot Europa. Principal/a
!ntSrprets Cmlii. aliaga, I4011.
Aliaga, Tino Folgar, Joaqulm Valle
E. Cuevas. so gima Ni pp eses, 30.
troupe TIrolestm Drenar-R.1f. 30
bailarlos. 30 cociste'. 130 persones
a escena. Escenari giraron. 400
restits de Veroh I Flotan, de Pernil. Perorata I (taurina del proles
sor atoen
Demä, tarda I nit. I cada dla.

Mili BEL C11111110 1110
Desnata • Comotatioria

SPLENDID CINEMA
tomen ee Cm, 117 - TeNtras 10415
Amt, estimen/1 programa:
LA JAULA Ce ORO
per J. Harlow I L. Young
RA PLE

per Ronald Colman 1 lias Francia
Nil, a MeS, DIEUIXOS IIONORII
Estrena en iquest sale de tu superprodureld AL G. Si.

Arao& 273 - Teléfon 74780
Barcelona
TRANSPORTE RAPIDS
de

BARCELONA
a

en sspanYm•

passant per Saragossa, Ce¡ahorra, Pam p lona, Logroño, VItarla, Sant &bestia,
Bltbao, Santander, Torretavega i Oviedo

Aval, dimatis, a un quart le lis:

5

lance

FELIPE DERBLAY

gennett.

El himno de la victoria

un (par/ d'onz.,

1.000

km. de recorregut, zona

en

24 MORES
PREUS REDUITS

per Olga TerberhoNva DIroP•Pos,
81 YO TUVIERA UN MILLON
(Sehald L:901111091

LA PRISIONER 4

Denla, dlniecres, tarda. !unció or•
',utilizada a benerici de l'Asil Naval

211,ZZU

inco Rioja

GIJON

Aval: REVISTA, IRISAS DE LA
PAMPA, per cortos Garde/. HOLLYY/0012 AL DESNUDO, per COlIS -

:i t,

TRANSPORTS

CANCION DE ORIENTE

1 Rambla
c i r.4Centra
F. RAM!' •\S
1 I 81/ • TI 51172

Conmenyia se cornees
Ladeen d• Que•ära - Rly•11••

84, e. La ret. 115 - Ten'. 411374
9110; nit, 9'30
•0 ARTISTE8, 80 - Estrenua; GARCIA, ANOELIA%, VALENCIA. TERRY.
•ARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
Dancing d'1 o 4 dc la n'atinada
un ALEGAS VODEVIL

•••nn••

TEATRE BARCELONA

`,1117-gZ1«::
C1N

.1A ESPI., A

1101111E0A, entre •unterter 1 4.1•4»
D1E431508. LOS JARDINES D4 PAN,
documentad GALUPOLI, per Tony
Bruce (soiament tarda). EL CRIMEN DEL SIGLO, per Jean Hollinan
1 Fr n Ives Dee.

P O I. IOR A id A

TEAT

Illora-Eafkantaleen-Ilarraeo
Aval, tarda, 1/4 de 6: LA Cel!CA DE
BUENOS AIREII. MI: 5/4 ir I 1: AL CINE» DE BURGOS. Dernk, larda: EL CRESO DE BURGOS. sil: 1 /4 dl 1: estrena
de SEVILLA LA MARTIR,

CON
Florete

PASION
1 Fernand Gravey

••n•n••••n n•n•nnn••n••-

TEATRE
Gras

COMIC

Revistes

Cd181 lJ LI POU1110011
cl a,

Dos cenia plena al Mar.311las, cae
drid. lilaroarits Carbspu 1 un eentener
cle Selles animes. Artur L1426, Slmone
et Cardona. Despatx a comptadorts

.1111•••n•n•n••n••n•••••n•

TEATRE

GOYA

Avul, el film de leal

POR UN SOLO DESLIZ
en resten. per Diana
CATIFA
MAGMA, MIL MARCOS POR UNA NOCHE. DIBUIXOS SONORO
anWiäliaaie
RAMBLA GrAwiiA.80

Cinemes

BARCELONA - IRIS PARK
Aval!. al 11ARCELONAt

DON QUIJOTE
Challnpine. EL TENIENTE DIE LOS
BESOS. EL JINETE ALADO. REVISTA I
DIRUIXOS 80/0113
A "IRIS PARE: LA CANCION DI ORIENTE. en elpiena, per II. /layes I R. NoNano EL TENIENTE DIE LOS SESOS.
UNA MUJER COMO NINGUNA, per 1.
REVISTA I DIGUIXOS SONORS

BARCELONA
Ileette aat ea. tiresdin ?øðe
«cepo tremie maesnmna.
enfflannsessekendrannradasd•

per

ComigUbil
Avul, tarda, a 50 1; ni/, a lee 10:
REVISTA PARAMOUNT. LOS INVIENT011 DE AATTY', (Insulsos.
RIDUCACION DEPORTIVA, nocumen.
tal, I EL CANTAR DE LOS CANTARES, per Marlene Dietrich
son ?lima Parsmourn

PUBLI CINEMA

(ierencia cate!aba

etualltats mundials • Documenten,
Viatges • Eta. - Sesea continua
BUINC• UNA PUMA

g

METROPOL CINEMA
Llares, 115

sil. e
dlinalertsp . aleaur,da, Najell iZe:

UN PROFESOR IDEAL
per. armar Ondea, I

EL JUNO ERRANTE
per Conran Velas

U11011140

MIMO 131127.2400
Aval, tarda, t lea 4: nit, 4 les 10:
L'AX IT DEL DIA

Asesinato en
la

terraz d
per

Adarme gestor I layen& Les
Produeele Metro Ordiwyn Mayor
as deimallon imantan aMn arel

die, tramiciparid

Aval. tarda, de I a I: 1111, 5 lee den:
Gustar 'romea tn la comeg ie mustela

Un hombre de corazón

PARIS
note Mon -Thabor
4, rus Mont-Thabor
Molt centrm - Orop de l'Opera
Amplia' en 1932
130 habltacIons -:- 100 bares
lli trobareu tata mena
de fneilitals. D e l ésser

areammae.e.M.••••...•n••••

nn••1111n••n•••••••

Free!: 2'25 ptas.
1114 een a total tas farmkoles

Setmana d'aspe/4e I sana aleiria

Telefen 11451
Cada dls. a les 5 I a un quart T11:
EL DIVINO IMPACIENTE, de MITRA,
118 representaelons a teatte ple. Divos.
mes. a lee 3'30, a ies 6 I a les 10'13:
EL DIVINT IMPACIENTE.

Srdona

..•nnn•••nn•••

%asola as anea 23. Telt 13352

TEATRE ROMEA

Iris, 17 - Juniors, 44.

Aeronäutica. 54 - Bages. 24.
ROLAND

C011ifflUI 345 farda: "i.a novia de Ea.
meta .. . "Le muerte mere, m es sr.
autor", Mary Orlan I Leo Carinto,
Revista
1110615 1
5 A I PEDRO
COlatInua 345 tarda: "S'o y la em peratriz", Lilian tlarvey. "Viaje de Ida',
tus Franela, en espanyol, l ans Anca

GRAN TEATRE DEL LICEU

Ale BASQUATROL

gadors, perra sí de la manca d'esputtivitat de que es trohen mancats molts
d'ells, en una mena de vergonyosa
linda, en la qual el C.Os a cm i la
- persecuci6 del jugador foren la tónica dominant.
La nostra plana es resisteix a destilare tan sola el que fou el dualrodlarnent d'aquest partit que ens ocupa; pea, per tal de donar una lleugera idea del que va ésser direm que
aquest' repetit partit va començar amb
domini del cinc sabadellenc, domtni
que li permeté de prendre la daranten en el marcador. Contribuí al domini inicial del Juventus, la detallentingué la titila defensiva de
ç .
rEs
p anyol. S'aferma després Brotons
i alzó valué al cinc espanyolista igualar la partida.
A partir d'aquest instant, ja no vam
veme mis basquet. El Juventus, no
sabem per quin motín, ernprä un joc
violentíssim, i no intenti ni tan sols
construir loe. Els blanc-blaus, no volent isser ment , s, van cor respondre. a
la mida de les seves forres. 1 duran, tot el que queda de tema no
vam poder veme mis que executar
penals.
El Sr. Medina. que actuase d'arbitre. intentó tallar el ier brut que
es n-a c ticavo. pers.% es v P ir'• imnotent.
F.1 finalitzar la primera t•irt•
CÓM e< Po t suonsar. trsm , orreant ; entole duna crirlória eixordsit. l 1ttventus dominava pel punteig de 13 a
12 punts.
Desnres del temps reglamentari o i
en intentar l'Arbitre reprendre Iu na'..
tida. Un ''-actor del 1 . ,v.rdus (e,
sernhlä En Barriese. en fr,Prla ni,
re amable,
amable. fi dieces/ lsi'c von, i
l'esmentat senvor
secon sembla. per sentir- se : uattltet. e i va ex-

••••••••••••••1111114••••••••••••

teatros__

. /linfa

PROPAGUEU- LA I

SALONS

C1NAES

TIVOLI
4 tarda t 10 ad: "El Ideal", Jean Gar•
bin / Sladelaine g emid. Documental.
DIMPxoS, Pathe letras; I 5eV1Sla
CA•ITOL
4 lerda I 8'45 nit: "La P
00/PC
IiiCharci Dls. "El (Muslo".ropia
Luis WIlsOn

I Peggy Ehannon

CATALUN

Y A

4 tarda i to no. -1.8 justita' del fueg o". Héroe o cobarde Torn Provot I
Sllin ninnie r elite
4 tarda I ld nu: "Tres vidas de Mujer" (tInirentent tarda:. -El cbleo de la

parroquia". "zamsrans"

AAAAA •ALACIII
Continua 4 Isrda, •• Taal". LOrells YoU1111
•• De cara al ciclo". "Nalakehark", esputen' en emanyol. Notician
E:IC{1.810R
tarda I 930 n11: "La banda de las
portas ne grea" (dnIcantent tarda). "De
cara al cielo". "Anlaelichak", eaplirada
es espannu
81111RIA
.1 tarda I (130 tnt: 'Pm 11155010" (Saleament larda). "TImbuctoo". "Roma
express", Esther R.dilon
ERAN TUTEE COMTAL
Continua 345 larda: "COn all Turall rne
basto". "Timbuctoo", "Roma • xpresa",
Eather g aision. ChIntett
MONO
Continua 7 . 41 tarda:
tina ves un
vals". .La muerte negra". "Es esto
amor, Naty Binan 1 Leo C.arrIllo.
g olf elael
-

l; 1 in Ira Gal I testo

Sgafni;c
Director D. 3. Rin Coneulta de co a i 1 de 4 a • DIermages, do so 4

FABRICANTS
I COMERCIANTS
COMPREN

tota mena de generes
d'ocasle5 5 saldo

LA 1, 10 Mi n11 CURICIIL
Villarroel, 41. principal

Mieles

1 Idua1e.10 n .11, • -e
rs irespab
Ca.
Inda 35 ("54.
,erA 5 1, m ent.
,f01•17

CERQUEU PIS?
grror./.41 C484 CARPor cl a +1/».1.
RERA, fund•i• es 181.7 •utec•ndvern06,
ro • SS atea. diez de l• elutet.
cuentera a 0'80 ateo km
Talaron 91814
11101IREL. 192

VISITEU VITRINA
A L'EXPOSICIO
BAIXOS PLAGA CATALUNYA

J. GRAU
SASTRE

Petritscol, 13 — Tolifon 1 $427

VIES URIN ARIES
Potieternais ernme esooll101,

A na lanee
imes.
3•1 rir ense.
• celar
a.s

re

-'71111r117r7
ei4etttritt-2-

:Aar0Tst"-'~Mge---te4
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LA ala »Molla 1140
PMMOA

tsitOVIMEN1 BORSARI
«

MERCAT LLIURE
El sector d'especulació, en les prime:es sessions d'aquesta setmana es
mil ita a continuar la tendencia observada en dies precedents.
rotile carriter, seguit de prop
altres sectors, 11 1 1c : a des dels priers
moments
del Borst una lenta dant
m,.azI a, la qual, amo e s casses reac-

cw as, ion mannaguda en el curs de
renio de tarda. El negoci desea0 1.1pat es mantingué a un niveil poc
sp-ziabie, i nornes en els darrers
ometas de Borsa aconsegui animar,.t xic l'activitat contractadora,sendentar, pero, caires remarcables.
donzs, que continua la pesantor
con..nant aquest sector, i per ara no
si:recia cap motiu que faci esperar

on canvi tI orientació.
Tanca fixada pel Mercal Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:
Dio 29

p'dors

Nords

52.95
40'30
15'30
5tion
ros'oo
13750
47'75

Alacants
Andalusos
M. Rif
Gas E

Explosius
Colonial

/400

Plates

166,50
42'85

Aigües
Sucres
abades
Ford

34100
205.00

550

Petrolis

Tasca Ato o
anterior

boira

53 . 85
47'30
15'50

-0'90

-1'o°

5725

-125

to.ioo
139'75

-2:25
-0'75
-o'50

450

14'50
161.5o
42'50
342•00

per roo, 58.00 (+10o); Construccions Electriques, 8700 ( -.2'00); Bons
Foment d'Obres, 04'00 (-13.00), i HuHeces 1 93 4, 'PS'oo (-Veo).
Les acciono g airebe no fan negoci i
només és de n.tar la baixa de Gas E,

10400 (-1001, i Telei¿niques Preie-

rento, 50750 (-0501.

BORSA DE PARIS
El mercar parisenc comença la setmana arnb millor disposició tme no la
constatada darrerament, en particular
pel que respecta a l'activitat contractadora, que registra un augment .força
apreciable. El sector de rendes, dtspres d uns quants dies de veure's menhir, presenta reacció general, amb
avanços de mig a tres quarts denter.
Renda francesa 3 per loo, ge'eo
(+0'05); 1917, alliberada, 4 per roo,
75 .30 ( + 0'60 ): 19 18, 4 Per 100, 74.40
(-1-o'6o); 1920, 4 per roo, 105' 00
(+0'70); ailiberada 4 i mig per reo,
81'35 (-}-o'esai. Banc de França, rit'oo
(+ 0'90) . L'espezulació no es mostra
tan ben disposada com l'anterior sector, i registra oscillacions d'escassa
importancia: 1210 Tinto, 1040 (-40);
Royal Dutch, 18340 (+10); San
19650 (-70); Kuhlmans, dat (+6);
‘Vagons Lits, 9625 (--45)7 Barcelona
Traction 5 i nao per zoo enlaza 725.

+035

207'50

-250

5,33

+0'1.5

aels Gas E, i del os la corresponent
a Andalusos, Explosius i Ford.

BORSA AL COMPTAT
ES sector d'obligacions manté el yo k n d'operacions de jornades precedans, i queda en general ben situat
posicions, i fins en alguns rotlles
s'aprecia àdhuc lleugera fermesa.
El grup d'Efectes Públics no dóna
mostres d'augmentar l'activitat que ve
dmplegant d'algunes dies miga, i realitza un volum d'operacions poc considerable" Malgrat això, els canvis es

mosteen ben disposats, i la major part
d'emission s aconsegueixen arancos entern d'un quart d'enter.
Obligacions Tresoreria General:tat
manté la paritat.
Els Ajuntaments, amb regular activitat, queden en general a canvis sostinguts. Es registren ostillacions entorn d'un quart d'enter, sense dominar
cap tendencia.
De les Diputacions repeteixen canvis precedents les 4 i mig per roo serie le, ¡ 6 per roo; Provincials remonten a 882 3 (+0'23).
De les cèdules les Hipotecari gairebe no fan negoci; les Crédit Local,
força efectives, queden a posiclons sostnendes. Costa Rica milloren a exPee
(+ice ) .
El rotlle carriler presenta més ani-

SOCIETAT GENERAL
DE BAR981.01811
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Verificat el norieorteig d'Obligacions 6 per 100 Serle C.
hato ' resulta! '-antOrtiltals eis
litple la numerar» dels guate
s'ineereil al 'Rutile( Oficial
de la Generalltat de Catalunya"
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De conformitaVittillt ele Estatuto, els senyorb accionistes
són convocate s junte general
ordinärla per al dia 28 de febrer
vinent, a dos quieto de cinc de
la tarda, al local 1001111.
Podran d'Pelaras 'celes
fine al di' te.de Sebear, «ti
a 13.
Barcelona.. 28 de gener de
193i. - J. Barbey, vocal seeretari.

Llegiu LA PUBIICITAT
Pronamum-la!

NEGOCIEM ELS CUPONS
venciment 1 er de febrer de 1934
CAIXES DE LLOGUER
per a guardar valoro, docunsents, joies j altres objeotes
de valor
CAMERA CUIRAIMADA

Compartiments des de 22 pesselea anuals
Es pot Vi:71 111U lids el s dies feiners, de eali de 330 a 8

tina Ilet sana, rica

LA T. S. F.
Programes europeus
selectes
Ifutrasburg, 3 .19 in.
Má g ica de cambra.
19'00. - West regional, 301
metres: Cuneen Grieg.
19'10. - 111 119, 288 metres,
"'Victòria 1 l'hússar", opereta
d'Abra ha ro.
19'30. - Varsòvia, 1.415 m.
"L'amor i l'or", opereta de
Bialostocki i Haftmars.
20'00. - Brusselies francesa,
483 tus. Audició de la coral de
Saint-Rombaut, 200 executant e
a la Catedral de Malines.
20'00. -- Rhdlo-Paris, 1.796
metres. Ve) liada de c a ntaires.
20'10. - Huizen, 301 m. Orquestra i coro del Concertgehouw.
2030. - Embreares de l'Estat francas. Festival de /misiva
russa donat a la Sala Gaveau,
amh al. Rogatxewski, de l'Opera.
- Pos te Perladas, 312
metres. La cinquena serie de la
Loteria Nacional francesa, des
del Trorndero.
Lelpslc, 328 nr. Or2135.
questra Slmfbnica.

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", amb Anega general i 107 passatgers, de Palma;
vapor eispapyol "Ciudad de Valencia*, amb chrrege general i
117 passatgers, de --Valencia;
vapor espanyol "Sagunto", ama
Omega general j 12 passatpro, de Cartagena; vapor espanyol C. de Mahón", amb
eärrega general 1 187 passatgers, de Mea; vapor "Astur",
ami) carbó, de Bilbao; vapor espanyol "Ambos", amb càrrega
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N'AD:ELE:e DESPATXATS
Vapor espattyal "Ciudad de
Barcelona", amb c . ärrega general, cap a Pelma; vapor. capanyol "Ciudad . de Valencia:. ernb

Envicio lees note* en

entalál

TADORS AUTOMATICS
PER A BANY

' U' "Huila absoluta, des de 100 ptes.
11110PIETARIS I ADIRINISTRAD0119 DE
FINQUES: J. esta resolt el problema do
repatarions cosloses del aparells eecalredime Antb una asseguranea dels

ciircega general. cap a .1'.111inlcia; vis ue.t . P50 14111y 431 “Cisulad de
31,111,3tr, ami-) carrega general.
cap a Eivissa; vapor noruec

'
"Vuelan", nmb carrega general.
cap a Nreva Nor's; vapor ilaliä
-Urania". amb earrega R0110111.
cap a Pare; vapor driOs "Nfa
no", en Baso.

9:

podreu tenir sempre en peraparen:
recio A:ti/a de funcionament, evitant d'a-

guanta manera nualsevol accident

Fibrica d'Aparells Sanitaria
de FRANCESC ESTEVA
Telèfon 31336

Corts, 502 i 510
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DELS RECONSTITUENTS

MES

Phosetto conethileht l'ailateek ideal per al desdejuni. El te ¡ el cate no fan mis
que donar una fintada a Torgenie, aletee que el Phoscao nodreix, fortifica i estimula sense canear Testdmae; el:in ste-Ter a lote ets lemperaments i el seu règim és
aconeellat pels metges.,tant Illane CP3111 als mulallS, als convalescents, als tuberculosos, als enemies, als anciana; e lee: dides. als dispeptics i a lis aquells que
seden digerir' aulli eficultat els menjars oorrents.
El

roes

9026: ter railo rs 'm'alma n41 n'urea si le nal g uee of151511.

boa. 1 ., 10000 .
. 4011 0114 Meailleiete. - LOW1158. 5071. P. 13375. - Alemanes, lo, 1523.
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. - Mapalo. 7948. - Nema York, L., 40817 0411953.
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1SIT DEls DESDEJUNIS I EL

EL INE3

,

eme*.

sói

poderós
feUtte;: iretritable filtre de salut. El Phoscao, aliment complet, es el mis
dale inennialtUents; es indispensable per a la mere, que n'ha de nodrir dos. puis
que lå pinleerni tota la seva integritat Boira, assegurant una salut robusta per t.
,,

SORSA DI BA R CELONA AL COMPTAT I A TERME 111b 29 II BEBER
a.. 1 -4.4

DO

cbmodament digeribles. Dones be: prei
com a base de l'alimentació diitria, adop
tal corrt a desdejuni
berenar t com me:
sovint nuillor com
complement del sopar
el Phoscao fortifica
la mere i Ii permel
de donar al seu fill

Sucre ¡ende*

del 27 de /gnu corrent.

Socletat Anelmn ArteGen Passeig de Oficia, O, Barcelona, procedirà, a partir del
dia i de febrer vine, al reembossament de lee Oblipeione
comprase. en la dita numera016, dedult del en Import l'Impost sobre la prieta d'aniort11zsció, contra Illuramet dele
titols amortltsati, perlera
herits el cupo itot. 54 I INI••
güents.
Barcelona, if/ leer de 1934.

Per a proporcionar a
l'infant una sang rica,
cal donar-li llet lambe riea. i solament
una alimentació racional podrä permeOre a la mara: que esta
criant plantar cara a
les exigències de la
Naturalesa. Per a la
mare la qüestió essencial no es menjat
aval. sind nienjar be.
es dir, escollir els
alimento. apartan)

4

Mal Lhaapsii
1.5

Lee

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

100.00 (+1'50), i ernissió 1 928, 68'oo
(-1'00); Aplicacion; Elèctriques, 8400
(+1'00); Asland, Villalonga, 9100
(+1 . 00); Construccions i Paviments,

1

1.46
1.51
1.53

1.46
1.51
1.35

7.11

SOI R i TORRA Germans

Eléctrica (roo-Sto),
to3'eo (+Veo); Bons Regs Llevant,

If orb

Sucre Nov. Yes%

DIS

F

B0115 Energia

Cae» Neta
1.71
4.70
4.90
4.96
3.06
5.02

Anuncis oticiats

131 COntençam eut de setmana
en aqueut mercal no es diferencia de l'anterior, i tot i ésser la
concurrecte bastant nombrosa, les vendes, en la major part
de generes, toparen amb la poca decisió compradora, i aquesta prive de tota bona intenció
per part deis venedors.
Referint-se als Wats, no cal
dir que meni s e aguaste fabricació litigie alguna existencia
es farà dificil cap nene. 1 ttlajorment als preus de l'oferiment que continua essent ferro,
i si alguna cosa arriba a pektar-se a termo, As pel ms imprescindible. La prova Atizó.
que rúnica venda registrada
amb aquesta materia prima ho
fou procedent de Sahagem. o 51
pessetes, posat damunt vagó
origen.
Els preus de l'ordi 'n'ende
es mantenen sense variar:1d,

mació que en jornades anteriors, sense tenir aquesta major activitat, visible influencia sobre els canvis, els
quals no donen mostres d'oscillació, i
Ilevat d'un escàs nombre d'emissions
que varien lleugerament en alça i baixa. domina el seatetiment de canvis.
Les obligacions d'electrics, aigües i
industrials, força efectives, queden en
general a posicions ben sostingudes, i
s'aprecien bon nombre d'avanços d'un
quart a mig enter. Modifiquen 1...1s:

M 44 ea.

•n•44 ..•-••n••-•

1

(+51.

Mata

1111161 n488
SIN PrO4411. D'HM

I
U. ...

-1.0o

La tartca anterior dels Piales es del
dia 19 del mes que som; del dia 23

1

6

pern és de crettre que si:1 que
es desperti la demanda, que Pot
esser ben evita, la Mazad°
per als dits generes es probable
que registri mes fermesa.
Les despulles les velen] decantar-se cap a una minva, que si
be de moment poi considerarse cont a poe in:ro: 0611st, amb
el temps pot esdeveuir d'importäncia, la qual coros es donen
a la mil p ea d'emereix.
Els altres aeneree, siente visnació apreciable.
apreciable.
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GENERES

Ele comprador. se pan oboaqulats

amb l'Interessant DIETARI
per a l'any

Cafil - Bar - Restaurant
Gran confort — Servei acurat

DEL thil.28 DE FEBRER,
La millor oportunitat per a adquirir Ge-

neres Blancs, es la nostra, que comença
el dia primer de febrer
Es ja tradicional, i per tots reconeguda.
la transcendental importància d'aquesta
venda especial de Blanc, la mes interessant i millor de totes les de l'any,
Per la grandiositat de l'assortiment i per

Joguina amb què seran
obsequiats ele nena dels
compradora

;

l'avantatge dels preus, heu d'etectuar les compres de Generes Blancs durant aquest mes alseostres Magatzems
Ocasió molt convenient per a Hotels,
' Restaurants. ;Bars, Pensions, aniques,
Hospitals, Comunitats, etc.
Mes de febrer
GENERES BLANCS
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